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Telkinių naujienos: 
Tautos pažinimo 
stovyklą įsteigė Union 
Pier Lietuvių draugija; 
šešiolika metų Vaivos 
Vėbraitės sodyboje 
Connecticut rengiama 
Joninių šventė; 
St. Petersburgo choras. 

2 psl 

„Nuo lietuviškumo 
nėra atostogų", - sako 
vedamajame Danutė 
Bindokienė; jaunimo 
migracija iš Lietuvos; 
Lietuvos mokslas 
pajėgus prisidėti prie 
NATO stiprinimo. 

3psl. 

Petras Petrutis apie 
negirdėtą radinį. 

4 psl. 

Geros žinios iš 
Marąuette Parko 
parapijos mokyklos; 
būtų linksma, jeigu 
nebūtų liūdna istorija.. 

6 psl. 
Sportas 

Lietuvos č e m p i o n a i 
K a u n o FBK „ K a u n a s " fut
bol in inkai UEFA Čempionų 
lygos atrankos varžybų pirmojo 
rato atsakomosiose rungtynėse 
nuotr . ) trečiadieni namie nu

galėjo Torshauno HB (Farerų 
salos) komandą 4:1 (3:1) ir iš
kopė j kitą ratą. Antrajame at
rankos rate kauniečiams teks 
žaisti su UEFA taurės varžybų 
finalininke ir Škotijos vicečem
pione Glazgo „Celtic" komanda. 

' Paryžiuje v y k s t a n č i a 
m e Europos a v i a m o d e l i ų 
sporto čempionate aukso me
dalį iškovojo Audrius Rastenis. 
Lietuvos atstovas oro kautynių 
.,F2D" modeliais suaugusių 
varžybose aplenkė 60 sporti
ninkų iš 21 valstybės. 

* Lietuvos fu tbolo fede
raci jos „Tauro" t a u r ė s va r 
žybų atidėtose ketvirtfinalio 
pirmosiose rungtynėse Vilniaus 
..Žalgiris" svečiuose 1:0 įveikė 
nugalėtojo vardą ginantį Klai
pėdos „Atlantą". 

Naujausios 
žinios 

* Darbą ba ig ian t i s vals
tybės saugumo v a d o v a s tiki
na seniai norėjęs būti diploma
tu. 

* Soc ia ldemokra ta i r ag i 
n a buvusj k o n s e r v a t o r i ų va
dovą išlįsti iš olos. 

Vilniaus s a v i v a l d y b ė 
lauk ia istorikų p a t a r i m o , ar 
įamžinti generolo P. Plechavi
čiaus atminimą. 

: Iš Balti jos v a l s t y b i ų 
spa rč i aus i a i š i e m e t a u g s 
Latvijos ekonomika, spėja 
„Hansabank Markete*. 

I , i " tu \a p a p i k t i n o 
i.r:iikiii)v ke t in imas ohmpia 
(los metui išplėsti sekso verslą. 

Užsieniečiai ragina Lietuvą dar 
„nenurašyti" lito 

Vilnius , liepos 23 d. (BNS) 
— Vokietijos federalinis bankas 
,,Bundesbank" nepri taria kitą
met į Europos Sąjungą (ES) 
įstosiančių valstybių ketini
mams kuo greičiau įsivesti eu-
rą, trečiadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

„Bundesbank" liepos mėne
sio apžvalgoje teigiama, kad bū
simosios ES narės neturėtų iš 
karto po įstojimo į bendriją 
jungtis prie valiutų keitimo 
mechanizmo (ERM-2). 

Prie šio mechanizmo prisi
jungusi valstybė turi 2 metus 
atitikti jai keliamus reikalavi
mus ir tik tada ji gali savo va
liutą pakeisti euru. 

Lietuvos bankas anksčiau 
yra paskelbęs, kad Lietuva prie 
ERM-2 mechanizmo galėtų pri
sijungti jau kitais metais, o eu-
rą įsivesti 2007 m. Latvija ir Es
tija taip pat nenori delsti ir ke
t ina kuo greičiau prisijungti 
prie šio mechanizmo. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Europos Sąjunga lietuviams patikimesnė nei 
Bažnyčia ar kariuomenė 

Vilnius , liepos 23 d. (Elta) 
— Iš trijų Baltijos valstybių lie
tuviai labiausiai pasitiki Euro
pos Sąjunga (ES), rodo naujau
sia Eurobarometro apklausa. 

Pasitikinčių ES Lietuvoje 
(55 proc.) netgi daugiau nei pa
sitikinčių Bažnyčia (48 proc.) 
bei kariuomene (48 proc). 

Tuo tarpu apklausoje daly
vavusiems kaimynams latviams 
bei estams ES tokio pasitikėji

mo nekelia — jie labiau pasitiki 
kariuomene (46 ir 56 proc.) bei 
Jungtinėmis Tautomis (44 ir 46 
proc.). 

Lietuviai taip pat mano, jog 
turi daugiausiai žinių apie Eu
ropos Sąjungą. Iš dešimties taš
kų lietuviai savo žinias viduti
niškai įvertino 4.58 taško, o lat
viai ir estai — 4.35 ir 4.04. Iš vi
sų kandidačių į ES geriausiai 
informuoti jaučiasi maltiečiai — 

j ie savo žinias įvertino 5.33 
taško. 

Kiek sunkiau lietuviams se
kėsi a tsakyt i į apklausą apie 
pagrindinius su ES bei jos insti
tucijomis susijusius faktus — jų 
žinios įvertintos 3.99 taško. 

39 proc. apklausoje dalyva
vusių Lietuvos piliečių sakė esą 
labai patenkint i tuo, kaip jų val
stybėje veikia demokratija. Taip 
a tsakiusių latvių bei estų buvo 

mažiau — at i t inkamai 37 ir 33 
nuošimčiai. 

Tačiau visų Baltijos valsty
bių piliečiai su ta rė dėl opiausių 
problemų savo vals tybėse — 
dažniausiai buvo minima ne
darbo problema, kova su organi
zuotu n u s i k a l s t a m u m u . Tarp 
svarbiausių problemų visų vals
tybių apklaust i asmenys taip 
pat paminėjo ir taikos užtikrini
mą. N u k e l t a i 5 psl. 

Susikompromitavusių teisėjų skandalas — 
tik „didelės bylos" fragmentas 

Vilnius , liepos 23 d. (.BNS) 
— Didžioji kontrabanda be val
stybės pareigūnų talkos negali
ma. Tai buvo pažymėta trečia
dienį vykusiame prezidento Ro
lando Pakso pasitarime su Mui
tinės, Valstybės saugumo. Pa
sienio tarnybos, prokuratūros 
vadovais. 

Prezidentas paragino tar
nybų vadovus visais įmano
mais būdais atskleisti pareigū
nus, talkinančius kontraban
dininkams. Susitikime taip pat 
pabrėžta būtinybė derinti visų 
institucijų veiksmus, žabojant 
stambaus masto kontrabandą. 

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus tei
gia, kad išaiškinti trijų teisėjų 
galimi ryšiai su kontrabandi
ninkais yra „tik fragmentas di
delės apimties bylos", kurios 
dalyviai gali būti netgi politi
kai. Saugumo vadovo teigimu, 
prie šios bylos dirbta 2 metus 
su keliomis valstybėmis, kalba
ma apie „milžinišką kontra
bandą", į kurią į t raukta labai 
daug įvairaus Ivgio asmenų. 

V. Landsbergiui kelia nerimą 
Rusijos spaudimas įteisinti 

karinį tranzitą 

Pasitarime pas prezidentą Roiandą Paksą (iš kairės): Generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas, 
Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus. Muitinės departamento direktorius Rimutis Kle-
večka ir Valstybes sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Zenonas Žymančius. Tomo Bauro i ELTA> nuotr. 

Pasak M. Laurinkaus, nu
statyti pirmuosius įtariamuo
sius padėjo tai, kad buvo at
skleista s is tema, kaip veikia 
kontrabandininkai. Kol nepavy
ko atskleisti jų veiklos schemų, 
bvlos būdavo nutraukiamos, ar

ba sugaunami tik kontrabandos 
vežėjai, „nežinantys, ką veža", 
neveikiančių įmonių vadovai, 
tarp kurių pasitaikydavo valka
tų — „bomžų". neprisimenančių 
net savo pavardžių. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuvos bėgikas pasiekė Berlyną 
B e r l y n a s - V i l n i u s , liepos 

23 d. (BNS) — Europą apibėgti 
pasiryžęs tolimųjų nuotolių bė
gikas Petras Silkinas antradie
nio pavakarę pasiekė Berlyną. 

Vokietijos sostinėje bėgikas 
aplankė čia esančią Lietuvos 
ambasadą. Po susit ikimo su 
ambasados darbuotojais P. Sil
kiniu surengta ekskursija po 
miestą. 

I Berlyną P Silkinas atbėgo 
iš Lenkijos, kur savaitgalį prie 
Myshbožo miesto esančiame 
Pščelniko mieste dalyvavo Ste
pono Dar 'is ir Stasio Girėno 

skrydžio per Atlantą ir žūties 
70-ųjų metinių minėjime. 

Iš tvermingajam 61 metų 
bėgikui pastarosiomis dienomis 
teko kęsti Vidurio Europą apė
musius ne įpras tus karščius. 
Kasdien P. Silkinas nubėga 60-
70 kilometrų. 

P. Silkinas savo maratoną 
„Per Europos sostines už Lie
tuvą" gegužės 2 dieną pradėjo 
Kretingoje. Bėgikas jau aplanke 
Rygą. Taliną. Helsinkį. Stokhol
mą, Varšuvą. 

Iš Berlyno P. Silkino kelias 
suka į Kopenhagą. 

Vilniaus oro uoste 
Įkliuvo pinigų 

nedeklaravusi mergina 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— Vilniaus teritorinės muitinės 
pareigūnai Vilniaus oro uoste 
antradienį sulaikė stambios 
pinigų sumos nedeklaravusią 
merginą. 

Kaip pranešė Muitinės 
departamentas, antradienį iš 
Vienos lėktuvu atvykusi Lietu
vos pilietė A. G. pasirinko ža
liąjį muitinės kanalą, kuris yra 
skirtas deklaruotinų daiktų ne-
vežantiems keleiviams. 

N u k e l t a į S psl. 

Vi ln ius , liepos 23 d. (BNS) 
— Buvęs konservator ių va
dovas, Seimo narys Vytautas 
Landsberg i s trečiadienį pa
ske lb tame pare išk ime teigia: 
„Nerimą nuo birželio mėnesio 
kelia Rusijos politikų reikalavi
mai ir pareiškimai , neva 'būti
na ' tuoj pat pradėt i derybas dėl 
kar inio t ranzi to , kadangi 'esa
mas sus i ta r imas ' dėl kar inių 
krovinių pasibaigs po dešimt 
mėnesių". „Aišku, jis gali būti 
ir vėl p ra tęs tas metams , kaip 
būdavo daroma ligi šiol. bet Ru
sija vis dar nori gauti papildo
mų teisių Lietuvoje per ilgalai
kę sutartį", pažymi V. Lands
bergis. 

Pa sak jo, su šiais Rusijos 
politikų reikalavimais „susiję 
ir gandai , kad 'kažkas atsit iko' 
po Rusijos Federacines Tarybos 

Lietuva ir Rusija surengs 
konsultacijas dėl naftos telkinio 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrai sutaria, kad 
dėl Lietuvai nerimą keliančios 
planuojamos naftos telkinio 
Baltijos jūroje naudojimo turėtų 

- būti surengtos Lietuvos ir Ru
sijos už aplinkosaugą atsakingų 
ministerijų konsultacijos, pra
nešė Lietuvos URM po trečia
dienį vykusio ministrų Antano 
Valionio ir Igor Ivanov pokalbio 
telefonu. 

Pokalbio metu Lietuvos 
URM vadovas perdavė I. Ivanov 
Lietuvos susirūpinimą dėl Ru
sijos bendrovės „LUKoil" keti
nimų jau šiemet pradėti naudo
ti Baltijos jūroje netoli Kuršių 
nerijos esantį naftos telkinį „D-
6". 

A. Valionis pabrėžė, kad 

„atsakingų Rusijos institucijų 
n e n o r a s bend rada rb i au t i su 
Lie tuva pa t e ik i an t ekologinę 
telkinio eksploatavimo informa
ciją nekur ia teigiamo dvišalių 
santykių klimato". 

Iki šiol visos Lietuvos aplin
kosaugininkų pastangos gaut i 
i š samesnės informacijos apie 
„D-6" projekto ekologinį saugu
mą buvo bergždžios. 

Telkinys „D-6" („Kravcovs-
koje") a t r a s t a s 1983 metais. J i s 
yra Baltijos jūroje už 22 kilo
metrų nuo Kuršių nerijos pa
kran tės ir t ik už 7 kilometrų 
nuo Lietuvos ir Rusijos jūros 
sienos. 

Kuršių nerija 2001 m. bend
ru Lietuvos ir Rusijos teikimu 
buvo į t raukta į UNESCO Pa
saulio paveldo sąrašą. 

pirmininko Sergejaus Mironovo 
vizito pas Lietuvos Respublikos 
prezidentą, ku r išties aptarinė
tas karinio tranzito klausimas". 

„Susitarimai už uždarų du
rų, įvykę ar tik vaizduojami, 
nežinomo svorio galimi priva
tūs pažadai N u k e l t a i 5 psl. 

Užsienieč iu centre 
badaujantys 

nelegalai prašo 
palikti j u o s Lietuvoje 

Vilnius , liepos 23 d. (BNS) 
— Daugiau nei pusė iš 39 Už
sieniečių registracijos centre 
(URC) Pabradėje apgyvendintų 
ir jau savaitę badaujančių nele
galių migrantų įteikė prašymus 
suteikti j iems prieglobstį Lie
tuvoje. 

URC pa re igūnų teigimu, 
prieglobsčio oficialiai paprašė 
19 Indijos piliečių ir trys pa
kistaniečiai. 

Kiti 17 nelegalių migrantų 
iš Azerbaidžano, Rusijos ir Ar
mėnijos kol kas konkrečių rei
kalavimų nepateikė. 

Gauti nelegalų prašymai 
šiuo metu yra verčiami į lietu
vių kalbą ir ar t imiausiu metu 
bus perduoti Migracijos depar
tamentui . 

Visi 39 nelegalai žada ba
dauti tol. kol bus išnagrinėti jų 
prašymai. 

Cent re t iek iamo maisto 
migranta i a t s i s akė praėjusį 
ketvir tadienį . Penktadienį 
jiems buvo pasiūlyta savo pa
geidavimus ir pretenzijas išdės
tyti raštu. 

Badaujančiųjų sveikatos 
būklė yra gera, jie atsisako tik 
centre tiekiamo maisto — savo 
sukauptas maisto atsargas jie 
valgo. 

Pasaulio naujienos 
:Rem<a~Jis AFP. ReuMrs. AP. Werfax. tTAPi-TASS. BNS 

žimf agefitorų pfarteSrniatS; 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Irako diktato

riaus Saddam Hussein paieška 
trečiadienį buvo dar labiau su
aktyvinta, kai Irako šiaurėje 
JAV kareiviai per 6 valandas 
trukusį įnirtingą susišaudymą 
nukovė du jo sūnus Uday ir 
Qusay. JAV generolai taip pat 
tikisi, kad ši sėkmė leis užsi
tikrinti paprastų irakiečių pasi
tikėjimą. Irako žmonės baimi
nosi bendradarbiauti , kol bu
vusios valdančiosios šeimos na
riai yra laisvėje ir galbūt vado
vauja par t i zan in iams išpuo
liams. Buvusio diktatoriaus su
nūs buvo nukauti antradienį 
vakare Mosulo mieste, po įta
riamo namo apsiausties Kiti 
du žuvusieji yra Saddam Hus
sein vaikaitis ir Uday padėjė
jas. 

B a g d a d a s . Remdamasi 
stomatologų išvadomis, rentge

no nuotraukomis ir žuvusiųjų 
padėjėjų, dalyvavusių atpažįs
tant kūnus, parodymais. JAV 
vadovybė neabejoja buvusio 
Irako vado Saddam Hussein 
sūnų žūtimi, trečiadienį prane
šė JAV pajėgų Irake vadas, ge
nerolas le i tenantas Ričardo 
Sanchez. 

JAV pa jėgos Irake sulai
kė Saddam Hussein elitinės 
Respublikos gvardijos vadą 
Barzan Abd Al-Ghafur Sulay-
man Majid Al-Tikriti. kuris bu
vo į rašytas 11-uoju numeriu 
Vašingtono sudarytame 55-ių 
labiausiai ieškomų irakiečių są
raše. Tai jau 37-tas sulaikytas 
irakietis iš JAV sudaryto sąra
šo. 

Te lev iz i ja ..ai Arab iya" 
kitą dieną po to. kai JAV pajė
gos nukovė Saddam Hussein 
sunūs, parodė numanomą nu
šalintojo prezidento įrašą „Ka
ras (su JAV vadovaujama 

koalicija) nesibaigė. Karas 
nebaigtas'", perspėjo kalbantis 
vyras. Trečiadienį rodytas įra
šas buvo padarytas liepos 20-
ąją. Balsas ir posakiai atrodo 
panašūs į Saddam Hussein. 
Kalbantysis pateikė daug Kora
no citatų ..Tegu mūsų pabudi
mas bus nauja mūsų tautos ir 
žmonijos istorijos pamoka", tei
gė vyras. 

Mosulas. Du JAV kariai 
žuvo ir mažiausiai dar 8 buvo 
sužeisti per trečiadienio išpuo
lius Irake. Mažiausiai 41 JAV 
kareivis žuvo per išpuolius Ira
ke, surengtus po gegužės 1 die
nos, kai JAV paskelbė, jog Ira
ko karas iš esmės baigtas. 

B a g d a d a s . JAV pajėgų su
laikyti Irako piliečiai skun
džiasi, kad yra kankinami ir 
žeminami, trečiadienį pranešė 
žmogaus teisių gynimo organi
zacija „Amnesty Intornatio-
TI,I1" Buvę Irako karo belaisviai 
skundėsi, kad jiems neleisdavo 
miegoti, versdavo ilgai būti ne
patogioje padėtyje. Be to. kai 
kurie jų tikino, kad amorikiec iu 
kareiviai įjuos šaudė Anksčiau 

ši žmogaus teisių gynimo orga
nizacija yra prašiusi JAV vado
vybės įleisti jos darbuotojus į 
irakiečių kalinimo centrus, bet 
gavo neigiamą atsakymą. „Am
nesty International" duomeni
mis, šiuo metu JAV kariškiai 
nelaisvėje laiko tūkstančius 
irakiečių. 

Bagdadas . Trečiadienį Ira
ko valstybinė naftos prekybos 
bendrovė SOMO pirmą kartą 
po karo pasirašė keturias il
galaikes sutartis, numatančias 
„Basrah Light" rūšies naftos 
tiekimą užsienio rinkoms. 
Anksčiau visa Irako nafta už
sienio rinkose buvo parduoda
ma konkursų pagrindu Sutar
čių pasirašymas rodo, kad Ira
kas pamažu grįžta į pasaulinę 
naftos rinką Manoma, jog at
eities sandorių rinka į šių su
tarčių pasirašymą atsilieps naf
tos kainu smukimu. 

JAV 
Vaš ing tonas JAV prezi

dentas George W. Bush trečia
dienį pareiškė, jog dviejų Sad
dam Hussein sunu mirtis dar 

labiau įtikins irakiečius, kad 
nuverstojo d ik ta to r i aus reži
mas niekada nesugrįš. G. W. 
Bush pažadėjo, kad JAV nuga
lės par t izanus , kurie rengia iš
puolius prieš JAV karius. 

S a n F r a n c i s c o . JAV prezi
dento George W. Bush užsienio 
politika yra pagrįsta „arogan
tišku vienašal iškumu", o dėl 
dabar t inės administracijos ne
rangios diplomatijos atsiribojo 
sąjungininkai ir iškilo grėsmė 
pačiai Amerikai, antradienį pa
reiškė Atstovų rūmų narys Ri-
chard Gephardt , kur i s t ikisi 
ats tovauti Demokratų partijai 
per būsimus prezidento rinki
mus Pirmą kartą nuo 2001 m. 
rugsėjo 11-osios atvirai kalbė
damas prieš G W. Bush politi
ką. R. Gephardt pareiškė, jog 
dabart inis prezidentas elgiasi 
su JAV sąjungininkais „kaip su 
musėmis ant automobilio prie
kinio stiklo", ir pa ragino nedel
siant kreiptis į Jungt ines Tau
tas bei NATO. kad jos padėtų 
normalizuoti padėtį Irake 

V a š i n g t o n a s . JAV Kong
resas gavo daugiau k a i p 

700,000 laiškų, kuriuose ragi
nama surengti žvalgybos duo
menų, kuriuos naudojo prezi
dentas George W. Bush karui 
su Irakui pagrįsti , nepriklauso
mą tyrimą, antradienį pranešė 
grupės „ww.moveon.org", orga
nizavusios peticijų rinkimą, 
ats tovai . Į rod inėdamas karo 
Irake pagrįstumą. JAV prezi
dentas rėmėsi žvalgybos duo
menimis, pagal kuriuos Bagda
das mėgino nusipirkti Afrikoje 
urano. Vėliau buvo sužinota, 
jog šie faktai neat i t inka tikro
vės, bet Centr inė žvalgybos val
dyba paliko nuorodą Į juos G 
W Bush kalbos tekste. 

EUROPA 
l i 

B r i u s e l i s . NATO genera
linis sekre tor ius George Ro-
bertson džiugiai sut iko žinią 
apie dviejų S a d d a m Hussein 
sūnų žūtį ir pare iškė , kad po 
jų mir t ies s a u g u m o padėtis 
I rake t u r ė tų pagerėt i . Šią ži
nią sveikino ir Prancūzijos bei 
Vokietijos pa re igūna i , išreiš
kę viltį, kad ta i tu rė tų padėti 
normal izuot i padėt į I rake. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://�ww.moveon.org
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„GELEŽINIO V I L K O " TAUTOS 

PAŽINIMO STOVYKLA SĖKMINGAI 
PAVYKO 

Union Pier Lietuvių drau
gijos įsteigta tautos pažinimo 
stovykla šiais metais pri
traukė net trisdešimt penkis 
vaikučius. Pagal stovyklos 
temą — „Geležinis vilkas" — 
vaikai susipažino su mūsų 
sena legenda apie Vilniaus 
įkūrimą ir smagiai praleido 
laiką, gilindamiesi į lietuvišką 
istoriją, papročius ir kultūrą. 

Stovykla vyko tris dienas 
birželio mėnesį. Pirmą dieną 
po iškilmingo vėliavų pakė
limo Andriaus ir Vidos Švabų 
sodyboje, Rūta VanderMolen 
paskaitė „Geležinio vilko" 
pasaką ir režisavo vaidinimą 
pagal legendą. Su vadovėm, 
Regina Abate ir Diana Der-
vishi, vaikučiai išmoko šokti 
„Kalvelį". Po pietų Vida Švabie-
nė nuvedė vaikučius gamtos 
takeliu. Jie ėjo rinkdami me
džio šakas ir ieškodami slaptų 
daiktų. Laura Lapinskienė iš
mokė stovyklautojus sukurti 
senovės keramikos bokalus. 
Pirma diena baigėsi sportu ir 
žaidimais. 

Stovyklos antra diena vy
ko Vidos ir Raimondo Giniočių 
sodyboje. Vyrai vadovai paro
dė, kaip daryti meškeres iš 
medžio (bamboo) ir visiem pa
sisekė pagauti bent vieną žu
vytę Giniočių prūde. Vaikai 
repetavo pasirodymą, šokius 
ir kūrė smagius rankdarbius; 
pasisėdami žalią rūtą ir pjaus
tydami Gedimino pilies skulp
tūrą. 

Paskutinė stovyklos diena 

vyko „Gintaro" vasarvietėje. 
Čia Kristina Karaitienė iš
mokė kepti lašiniečius. Įdo
mūs rankdarbiai — iš smėlio 
išdažyti seni lietuviški dievai 
ir iš medžio, gintaro bei ak
menų padaryti senoviški kry
žiai. Vaikai išmoko apie seno
vės lietuvių papročius, dievus 
ir pagonis. 

Šių metų tautos pažinimo 
stovykla baigėsi vėliavų nulei
dimu ir laužu pakrantėje. Tė
vai, seneliai ir draugai gausiai 
dalyvavo ir buvo tikrai suža
vėti vaikučių pastangomis: 
vaidilutės apsupo Krivų Kri
vaiti, Geležinis vilkas staugė 
Gediminui sapne, o visi vaikai 
linksmai ir tiksliai šoko „Kal
velį". Svečiai buvo vaišinami 
vaikų iškeptais lašiniečiais. 
Dešrelės ir kiti skanumynai 
buvo paaukoti Richard ir Rūta 
Green. 

Rūta VanderMolen, drau
gijos vicepirmininkė, padėkojo 
visiems vaikučiams, tėveliams 
ir vadovams už atsilankymą ir 
pagalbą. Už stovyklėlės pasi
sekimą norim padėkoti Šva-
bams, Giniočiams ir Karai-
čiams. kad paaukojo savo 
namus ir sunkiai dirbo viską 
suruošiant. Ypatinga padėka 
Rūtai ir Mark VanderMolen, 
Diana Dervishi ir Mildai Ru-
daitytei už priešstovyklinę 
ruošą. Didelis ačiū tėvams, 
draugams ir šeimoms, kad 
paremia vaikų lietuvišką la
vinimą. 

Tautos pažinimo stovykloje, Union Pier, MI, Stovyklautojai išmoko šokti „Kalvelį". 

V J , M R , R V Iš Union Pier. MI. Lietuvių draugijos įsteigtoje ..Geležinio vilko" stovyklos užbaigimo pasirodymo. 

BAŽNYTINIAM CHORUI „AIDAS" 5 METAI 

Jurgitos Mockutės nuotraukoje: 
ir Sigita. 

.Vėtros" šokėjos (iš kaires) Živilė, Diana 

Muzikams A. Mateikai ir 
V. Kerbeliui iškeliavus į am
žinybę, St. Petersburgo lietu
vių telkinyje nebuvo choro ar 
kokio kito muzikinio vieneto, 
kuris galėtų tinkamai bažny
čioje pagiedoti. Esame laimin
gi, kad savo tarpe turime dai
nininką Leoną Sodeiką, kuris 
sutiko suorganizuoti bažnytinį 
vyrų chorą ir jam vadovauti. 

1998 metų gegužės mėn. 
įvyko pirma repeticija; susi
rinko 10 balsingų vyrų, kurie 
visi jau daug metų buvo daly
vavę įvairiuose choruose, ar 
tai „Dainavos" ansamblio, Či
kagos Lietuvių operos, ar kituose 
Amerikos bei Kanados choruo
se. Todėl nenuostabu, kad vos 
po trejetos repeticijų jau išdrį
so ir sugebėjo tinkamai atlikti 
keletą giesmių, laidojant mus 
paliekantį tautietį. 

Šiais 2003 m. sueina 5 me
tai nuo choro įsikūrimo. Per 

' tuos keletą metų choras tikrai 
užsitarnavo pagarbos. Dau
giau kaip 130 kartų giedojo 

bažnyčioje, ar tai minint tau
tines šventes, ar laidojant 
„anapus" iškeliaujančius tau
tiečius, ar švenčiant šeimos ju
biliejus, ar bažnytines šven
tes. Chorą vargonais visuomet 
palydi pats vadovas Leonas 
Sodeika. Giesmių atlikimas 
labai palankiai visuomenės 
vertinamas. (Eiliniais sekma
dieniais Mišių metu gieda visa 
bažnyčia tradicines giesmes, 
vargonuoja Asta Lukienė). 

Prieš trejus metus choro 
giedojimas buvo įrašytas į 
juosteles, kurias nuolat nau
doja laidotuvių namai (funeral 
homes). 

Šiuo metu choro repertu
aras susideda iš per 30 gies
mių ir dar vis papildomas nau
jomis. Choristų skaičius svy
ruoja tarp 10 ir 16 asmenų. Flo
ridos karštai saulutei užkaiti
nus, keletas dainininkų išbėga 
į Kanadą ar į kitą kokią šal
tesnio klimato šalį. vis svajo
dami, orui atvėsus, kuo grei
čiau sugrįžti į Floridą, ir vėl 

įsijungti į choro eiles. 
Paminėtina, kad šio choro 

narių amžiaus vidurkis jau 
gerokai viršija 75 metus. Todėl 
net stebėtina, kad tokio rimto 
amžiaus sulaukę vyrai regu-

Jiariai lanko repeticijas ir su
geba pasiekti palyginti gerų 
rezultatų, atlikdami labai rei
kalingas paslaugas mūsų dar 
,gana gausiam St, Petersburgo 
lietuvių telkiniui. 

Šios sukakties proga gili 
padėka ir pagarba choro va
dovui Leonui Sodeikai už jo 
įdedamą darbą ir kantrybę. 
Taip pat padėka priklauso ir 
visiems vyrams choristams, o 
ypač choro seniūnui Petrui 
Rasimui. kuris taip sėkmingai 
ir uoliai organizuoja choro 
veiklą. Visos repeticijos vyksta 
St. Petersburg Lietuvių klube. 

Linkime chorui ir jo va
dovui nepavargti, ir toliau tęs
ti šį kilnų darbą Dievo garbei, 
tautiečių labui. 

Loreta Kynienė 
Lietuvių klubo pirmininkė 

JONINES CONNECTICUT 
Kaip ir kiekvieneriais me

tais, taip ir šiemet, nepaisant 
netinkamo pasilinksminimui 
oro. j Vaivos Vėbraitės sodybą 
iš viso Connecticut pakraščių 
susirinko apie 50 lietuvaičių 
švęsti Joninių. Jau 16 metų iš 
eiles Vaiva Vėbraitė-Gust su 
vyru Jin mielai kviečia savo 
draugus, draugų pažįstamus į 
savo nuostabu gamtos kam-
pel). Šias Jonines padėjo su
rengti I.B New Haveno apy
linke 'pirm. Jonas Karosas) ir 
šokiu grupe ..Vėtra". Dau
giausia susirinko jaunimo, ku
ris dirba ir studijuoja. Jaunieji 
ir buvo pagrindiniai vakaro 
dainų ir šokių pradininkai. 
Merginos pyne vainikus iš 

ramunių ir dobilų, puošė savo 
galvas, gėlių vainiku buvo 
pagerbtas ir Jonas Karosas. 

Pradėjus temti įprastoje 
vietoje, šalia tvenkinio, buvo 
užkurtas didžiulis Joninių 
laužas. Prie laužo skambėjo 
populiarios lietuvių liaudies 
dainos, visi smagiai šoko 
ratelius. Jaunimas išbandė 
savo kojų miklumą šokant per 
laužo liepsnas. Tik prasidėjus 
stipriam lietui visi sugūžėjo | 
vidų. Didžiulėje namo sve
tainėje tilpo visi, toliau buvo 
dainuojama ir šokama. Tik po 
vidurnakčio, padėkoję šeimi
ninkams, visi skirstėsi namo. 

Sigita Šimkuvienė 
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Tol. 708-422-8260. Jei reikalinga 
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S e a t t l e , WA 

ŠEIMŲ STOVYKLA „LANKAS' 

St Petersburg, FL, bažnytinis vynj choras ..Aidas" Iš kaires Vilnis Juška , Pranas Kavaliauskas, Petras 
Navazelskis, Bernardas Vindašius, Vytautas Aukštuolis. Aleksas Kusinskis, Alfonsas Alkas. Albinas Karnius, 
Algis l ' lb inas , Antanas Gudonis, l ' ranas Petrait is . Vladas Vasikauskas. kun. dr. Eugenijus Gerulis, Bonaventūra 
Tautvaišas , choro senumas Petras Kasimas ir Alfredas Brazys Sėdi - choro vadovas Leonas Sodeika. 

Tariamės, planuojame, ruo
šiamės ir atrodo, kad šįmet 
„Lanko" stovykla bus dar įdo
mesnė negu anksčiau. At
kreipdami dėmesį į stovyklau
tojų patarimus ir pageida
vimus, ruošime daugiau lietu
viškų valgių, įvesime olim
piadą, ilgiau plauksime, bus 
daugiau įvairių varžybų bei 
įdomių laužo programų, veiks 
stovyklos naujienų centras, 
puošime kambarius ir plėsime 
savo lietuvių kalbos žodyną. 
Skirsime laiko išmokti labai 
mėgstamų lietuviškų šokių bei 
dainų ir užsiimti rankdar
biais. Šįmet mūsų jaunuoliai 
pasisiūlė būti stovyklos va
dovais ir vadovaus mažes
niems. Mūsų jaunimas turi 
daug patyrimo ir jaunatviškos 
energijos. Nepaprastai džiau
giamės, kad jie nori tapti va
dovais ir tęsti stovyklavimo 
tradicijas. 

Rinksimės Kursą stovyk
lavietėje, netoli Shelton, Wa-
shington, sekmadienio vakare 
(rugpjūčio 17 d.). Stovyklos 
programa prasidės pirmadie
nio ryte ir tęsis iki šeštadienio 
(rugpjūčio 23 d.). Prašome 
užsiregistruoti ne vėliau kaip 
rugpjūčio 1 d. Sudarysime 
programą, užsakysime reik
menis ir pirksime maistą pa
gal užsiregistravusiųjų skai
čių, tad prašome nevėluoti 
užsiregistruoti. Jeigu turite 
klausimų, prašome susisiekti 
su stovyklos vadove, Silvija 
Fabijonaite-Comeaux. 

syhriao>meairx@hotmaiLcom 
taip pat vakarais galite skam
binti tel. 425-259-4251. 

Silvija Fabiįonaitė-
Comeaux 

Vertė Nijolė Raižienė 

MŪSŲ KALENDORIUS 

Liepos 27 d. metinė Lie
tuvos Dukterų draugijos mė
lynių gegužinė įvyks Dalios 
Tutlytės-Mrovviec ir Emilijos 
Tutlienės mėlynių sodelyje. 

Arlington miestelyje. Sekma
dienį, nuo 2 vai. p.p. Suneš
tinius pietus valgysime 4 vai. 
Nepamirškite atsivežti kėdes, 
sporto įrangą, gėrimus ir gau
sų patiekalą suneštinėms vai
šėms. Svarbiausiai — atvykite 
su dosnia širdimi, nes dukte
rys laukia sutelkti lėšų pa
remti labdaros darbams. Veiks 
loterija, tyliosios varžytinės ir 
vaikų laimės šulinys. Daugiau 
gali pranešti pirmininkė Rasa 
Raišytė, jai rašykite e-paštu: 
8eattleduktery8@hotmail.com 

Rugpjūčio 8-9 d. simpoziu
mas „Baltijos Regionas 21-
mam šimtmetyje" yra ruošia
mas Baltistikos studijų pro
gramos. Atvyksta įvairių uni
versitetų mokslininkai, jų tar
pe Saulius Sužiedėlis iš Mil-
lersville University. Skandi
navų skyrius turės daugiau 
informacijos, tel. 206-543-
0645. 

Rugpjūčio 17-23 d. „Lan
ko" šeimų stovykla 2003 m. 
prasidės rugpjūčio 17 d.. 7 vai. 
vak., uždarymas rugpjūčio 23 
d., 10 vai. ryto. Didysis laužas 
numatomas penktadienį, rug
pjūčio 22 d. Jeigu turite klau
simų, skambinkite Silvijai Fa-
bijonaitei-Comeaux. tel. 425-
259-4251, arba rašykite e-
paštu: 
sylviacomeaux@hotmail.com 

Spalio 25 d. „Mare Balti-
cum". tai pietūs, varžytinės, 
bei plaukiojimas „Royal Argo-
sy" laivu Puget Sound įlanko
je. Šeštadienį. 7-10 vai. vak. 
Visos lėšos skiriamos univer
siteto Baltistikos studijų pro
gramai. Renginio ruošos komi
tetui vadovauja Rimas Mik
šys. 

2004 m. vasara. Baltis
tikos studijų vasaros institu
tas vėl veiks University of 
Washington, Seattle. Būtinai 
sekite vėliausias žinias. 
httpi//dept8.washington.edu/b 
altic/balssi/ 

mailto:administracija@draugas.org
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LIETUVOS MOKSLAS PAJĖGUS 
PRISIDĖTI PRIE NATO STIPRINIMO 

Lietuvos mokslas pajėgus 
prisidėti prie Šiaurės Atlanto 
Santarvės stiprinimo, — taip 
buvo konstatuota birželio mė
nesį Vilniuje 4 dienas vyku
siame seminare, skirtame 
NATO remiamiems pažangie
siems tyrimams „Ultraviole
tiniai kietakūniai — šviesos 
šaltiniai ir detektoriai". 

Lietuvos mokslininkai yra 
vieni toliausiai pažengusių mo
dernioje ir sparčiai besivys
tančioje fizikos ultravioletinės 
optikos srityje, taip pat kieta-
kūnių apšvietimo sieroje. Ne
atsitiktinai Vilniuje buvo su
rengtas šios srities naujovėms 
aptarti skirtas seminaras. 
Teigiama, kad šių sričių pa
grindu sukurtos technologi
jos artimiausius 5-erius ar 10-
imtį metų gali dominuoti gy
nybos rinkoje. 

Naujosios technologijos 
gali suteikti neįkainojamą 
įrankį kovoje su terorizmu, 
taip pat su vadinamomis ne
prognozuojamomis valstybė
mis. Visai realu kalbėti apie 
tai, kad artimiausiu metu bus 
sukurti detektoriai, galintys 
dideliu atstumu aptikti tokius 
pavojingus ginklus kaip balis
tinės raketos, pavojingos bio
loginės medžiagos. 

Vilniuje surengtame semi
nare dalyvavo žymiausi šios 
srities specialistai iš 13 pa
saulio šalių. Kas sudaro prie
laidas laukiamai technikos 

revoliucijai? Apie tai ..Lais
vosios Europos " radijui kal
bėjo Vilniaus universiteto Me-
džiagotyros ir taikomųjų mokslų 
instituto direktorius Artūras 
Žukauskas. Jis teigė, kad nau
ji horizontai atsiveria sukūrus 
naujos kartos puslaidinin
kinius šviesos diodus. 

— Jūs turbūt žinote, kai 
įjungiate kompiuterį savo ar 
kokį kitą prietaisą, užsidega 
mažutė raudona ar žalia, o da
bar ir mėlyną galima sutikti, 
lemputė. Tai yra puslaidinin
kinis šviesos diodas. Jis veikia 
elektroliuminescencijos prin
cipu, tai yra elektros srovė ta
me prietaise, elektros energija 
tiesiogiai konvertuojama į 
šviesą. Toks prietaisas gali 
dirbti teoriškai 100 proc. na
šumu ir netgi daugiau negu 
100 proc, nes dalį energijos 
jis paima iš aplinkos. Tai yra 
absoliuti galutinė šviesos šal
tinio forma, labai naši, ir šiuo 
metu naudojami prietaisai yra 
žymiai mažiau našesni, nepa
tikimi ir t.t. 

Naujieji puslaidininkiniai 
šviesos diodai leis sukurti kur 
kas tobulesnius ultraviolet
inės šviesos šaltinius. Juos 
nukreipus į balistinių raketų 
skleidžiamą šviesą galima be
mat nustatyti tokios raketos 
paleidimą. Nukreipus į bio
logines medžiagas, detekto
riai bemat pateikia atsakymą 
apie jų prigimtį. 

Sekmadienį, liepos 20 d . Čikagoje prisiminta Dar iaus ir Girėno skrydžio 
70 m. tų sukaktis . Prie s (min io t i ems d idvyr iams skir to paminklo 
Marąuettė Parke Lietuvos himną p ė d a solistą: Margarita ir Vaclovas 
Momkai. E. Šulaičio nuotr. 

Dariaus ir Girėno 70 metų skrydžio paminėjimas, įvykęs liepos 20 d. Prie paminklo Marąuettė Parke kalba 
(priekyje) S. Dariaus giminaite Vida Škėmaitė Navickienė. E. Šulaičio nuotr. 

Revoliucija žadama ir ku
riant puslaidininkines, pla
čiausiai buityje naudojamas 
apšvietimo lempas, taip pat 
gatvės apšvietimą. 

Vilniuje vykusiame semi
nare lietuviai nepasirodė tik 
mokinukai — jų pasiekimai 
pripažinti tarptautiniu mastu. 
Praėjusiais metais viena 
įžymiausių pasaulinio mokslo 
leidyklų „Vaili" išleido knygą, 
kurioje apibendrinti kieta-
kūnių apšvietimo mokslo lai
mėjimai, nubrėžtos gairės 
ateičiai. Du iš trijų šios kny
gos autorių — lietuviai. Vie
nas jų šiuo metu dirba Jung
tinėse Valstijose. Kitas auto
rius — Artūras Žukauskas — 
radijui sakė. kad. išėjus šiai 
knygai, apsispręsta, jog Vil

niaus universiteto Medžia-
gotyros ir taikomųjų mokslų 
instituto puslaidininkinės op-
toelektronikos laboratorija 
bus specializuota būtent šioje 
srityje: 

— Lietuva galėtų būti ir 
bendresnio pobūdžio nauda 
nuo tokio kaip didinimas 
bendro NATO šalių saugumo. 
Kai mes siunčiam kareivius į 
Afganistaną ir Iraką, klausia
ma, kokia nauda. Tai yra 
nauda bendram mūsų saugu
mui — tai viena, bet mes galė
tume Lietuvoje... ir mes jau 
darome, mes kuriame tas 
technologijas, mes parduoda
me šitas technologijas, pa
vyzdžiui, į Jungtines Valstijas. 
Mes galėtume plėtoti čia naują 
pramonės šaką. Puslaidinin

kinė elektronika galėtų tapti 
Lietuvos ateities pramonės 
šaka, nes įprastoj elektronikoj 
jau nėra didelio augimo ir ten 
labai sunku yra įsitraukti. 
Viskas gaminama Kinijoje, 
Taivanyje ir 1.1. Optoelek-
tronika reikalauja žymiai 
didesnės darbo jėgos kvalifika
cijos, ir šitą pramonės šaką 
galima būtų Lietuvoje toliau 
plėtoti. 

Optoelektronikos centras 
ir Puslaidininkių fizikos insti
tutas yra gavę NATO užsa
kymų atlikti tyrimus ieškant 
naujų tinkamesnių puslaidi
ninkiniams diodams medžia-

Laisvosios Europos 
radijas 

JAUNIMO MIGRACIJA IS LIETUVOS 
Neseniai Lietuvos spaudo

je skelbtų apklausų duomenys 
parodė esą į užsienį iš Lietu
vos norėtų emigruoti beveik 
pusė apklaustųjų, tačiau ofi
cialių įstaigų atlikti išsames
ni tyrimai rodo. kad padėtis ne 
tokia tragiška, nes dauguma 
išvykstančiųjų ketina sugrįžt 
atgal. 

Liepos pradžioje žurnalo 
..Veidas" užsakymu įstaigos 
..Spinter" apklausos duome
nys parodė, jog beveik du treč
daliai apklaustųjų jaučiasi esą 
Lietuvos patriotais. Tačiau čia 
pat kita apklausa parodė, jog 
nemaža dalis ir šių patriotų, o 
iš viso kone puse apklaustųjų 
norėtų emigruoti iš Lietuvos. 
„Veidas" šias emigracijos ten
dencijas vadino blogomis, bet 
ne katastrofiškomis, nes vėlgi 
didesnioji dalis norinčiųjų iš
vykti iš Lietuvos priduria norį 
tai padaryti, bet ne visama laikui. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos atlikti išsa
mesni tyrimai, pasak minis
terijos pareigūnų, taip. pat ro
do, jog lietuvių noro palikti 
savą šalį iš tiesų yra nemažo, 
tačiau, kita vertus, kur kas 
daugiau jų pripažįsta norį 
grįžti ir atgal. 

Daugiau nei • prieš metus 
buvo suskaičiuota, jog į už
sienį pastaruoju metu yra iš

vykę maždaug 200,000 Lietu
vos gyventojų. Daugiausia tai 
jaunimas, legaliai ir nelegaliai 
išvykęs į užsienį mokytis ar 
dirbti. Kaip sakė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
valstybės sekretorius Riman
tas Kairelis. dažniausiai žmo
nių išvykimas užsienin, kaip 
bebūtų, yra trumpalaikis. 

— Dauguma tų žmonių, ku
rie nori išvykti, jie nori išvykti 
dirbti pusmečiui, metams, na 
ilgiausiai dviem metams ir 
grįžt į Lietuvą, toliau gyvent 
Lietuvoje, dirbt Lietuvoje. Tai 
yra tikrai tokia labai nebloga 
tendencija. Tačiau dalis, aiš
ku, nori išvykti ilgesniam lai
kui ir ypač sakykime, tie. ku
rie turi aukštesnę kvalifikaci
ją, kurie tikisi rasti užsienyje 
aukštai apmokamą darbą. Tai 
va ta grupė kaip tik mum ir 
kelia didžiausią nerimą, ka
dangi iš tiesų, jeigu išvyks il
gam laikui dirbti, gali jų kva
lifikacijos labai Lietuvoje. Ky
la tam tikra proto nutekėjimo 
problema. 

Būtent šiuo atveju, pasak 
Rimanto Kairelio. kyla ir at
skirų proto nutekėjimo pre
vencijos programų reikmė, ku
rias įgyvendinus, per daugelį 
metų, tikėtina, išvykstančiųjų 
skaičius būtų sumažintas. 

Ką įmanoma padaryti jau 

šiandien, t.y. tirti ir analizuoti 
dabartinę padėtį atskirose 
profesinėse srityse, analizuoti 
ir prognozuoti darbo rinkos 
poreikius ateityje, atitinkamai 
orientuojant ir švietimo sis
temą. 

Kita vertus, kokias bekur-
tum programas, patys geriausi 
veiksniai, galintys sulaikyti 
norinčiuosius išvykti užsienin 
— ekonominiai. 

— O pirmiausia juos sulai
kytų, mūsų vertinimais, aukš
tesnis darbo užmokestis, ge
resnės darbo sąlygos. Kai at
sidarys sienos Europos Sąjun
gos ir pradės realiai funk
cionuoti bendroji rinka, jinai 

- išlygins daug ką. ir, be abejo, 
mūsų darbdaviai bus priversti 
vis dėlto galvot apie didesnį 
atlyginimą, darbo sąlygas ge-

*resnes. Matyt, po tam tikro 
laiko turėtų tos sąlygos šiek 
tiek apsilyginti. tačiau keli 
metai bus pakankamai sun
kūs Lietuvai, ir mes dabar 
ruošiam ir įgyvendmam spe
cialias programas, bandysim 
atskirų profesijų srities žmo
nes sulaikyti Lietuvoje. 

Pasak R. Kairelio, Airijos 
pavyzdys geriausia rodo, jog, 
kylanti šalies ekonomika, yra 
geriausias akstinas žmonėms 
grįžti iš užsienių savon valsty
be n. Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Nuo lietuviškumo nėra 
atostogų 

Paprastai metai dalinami į 
keturis laikotarpius. Tačiau 
užsienio lietuviai savo metus 
skirsto tik į dvi — veiklos ir 
neveikios — dalis. Veikla uži
ma tris metų ketvirčius (ypač 
rudenį ir žiemą), kai visuose 
lietuviškuose telkiniuose vyk
sta daugybė renginių, veikia 
lietuviškos šeštadieninės ar 
sekmadieninės mokyklos, jau
nimas dalyvauja organizacijų, 
tautinių šokių ratelių, chorų 
veikloje. Nors girdime nusi
skundimų, kad laiko sau nebe
lieka, bet visgi veiklos neatsi
sakoma, į visiškai neveiklius, 
niekur nepriklausančius, ne
dalyvaujančius ir lietuviškais 
reikalais nesidominčius žiūri
ma su neslepiama kritika. 

Kad tas skubėjimas ir nuo
latinis veikimas kai kam gali 
atrodyti nelogiškas, gal net 
kiek juokingas, patiriame iš 
neseniai į šį kraštą atvykusių 
lietuvių. Bet tik iš kai kurių. 
Turbūt taip „įprogramuota" į 
lietuvių tautos genus, kad 
„lietuvis turi burtis prie lietu
vio". Net ir tie mūsų nauja
kuriai tautiečiai, pradžioje vi
siškai atsiriboję nuo bet kokio 
sąlyčio su lietuviškąja visuo
mene, po metų kitų pradeda 
jos ilgėtis. Ypač auginantys 
vaikus. Netrukus jie pastebi, 
kad pastangos išsaugoti lietu
vių kalbą vaikuose, įdiegti 
jiems tautinės tapatybės sam
pratą vien savo šeimos rately
je, yra nelabai sėkmingos (tai 
jau prieš daug metų pastebėjo 
atvykusieji po Antrojo pasau
linio karo). Kitakalbė aplinka, 
supanti vaiką nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro, yra to
kia įtakinga, kad trumpi pa
bendravimai su tėvais lietuvių 
kalba jokiu būdu jos atsverti 
negali. 

Atėjus vasarai ir pasibai
gus mokslo metams lietuviš
kose mokyklose, nutrūkus re
peticijoms ansambliuose, suei
goms ar susirinkimams jauni
mo organizacijose, lietuvišku
mui pavojus dar sustiprėja. 
Laimingi tėvai, kurie tą pavo
jų supranta ir pasistengia sa
vo atžalyną išsiųsti porai mė
nesių į Lietuvą pas gimines. 
Tai daugiausia prieinama 
naujiesiems lietuviams imi
grantams. Ankstesniųjų atvy
kėlių, jau antrosios ar net tre
čiosios kartos palikuonims, tai 
kur kas sunkiau, nes tie ar
timieji kaip tik gyvena šiame 
krašte. Vienintelė išeitis — 
jeigu Lietuvoje platesniu mas
tu būtų ruošiamos vaikams ir 
jaunimui vasaros stovyklos su 
geromis programomis ir pati
kimais vadovais, tuomet ir 
ankstesniųjų imigrantų atža

lynui atsirastų progos sustip
rinti lietuviškumą savo kilmės 
krašte. 

Tačiau ir be kelionių į Lie
tuvą yra daug progų, kuriomis 
gali pasinaudoti ir vaikai, ir 
jaunuoliai, ir net jų tėvai. Tai 
įvairios vasaros stovyklos, 
ruošiamos mūsų jau žinomų, 
patikimų organizacijų — ypač 
skautų ir ateitininkų. Galime 
pasididžiuoti, kad turime net 
nuosavas stovyklavietes, ku
rių, be abejo, žinomiausios yra 
Dainava ir Rakąs — abi Mi-
chigan valstijoje. Ne mažiau 
žinoma, turinti jau savas tra
dicijas ir patirtį, yra, Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo vie
nuolijos seserų vadovaujama, 
„Neringa". Be to, sumanūs or
ganizacijų vadovai pasinaudo
ja ir amerikiečių stovyklavie
tėmis, kaip šiemet Kalifor
nijoje ruošiamai • LSS Kara
liaus Mindaugo Jubiliejinei 
stovyklai. Juk ne vietovė, o 
stovyklautojai yra stovyklos 
siela. 

Džiugu girdėti, kad šią va
sarą stovyklautojų nestinga. 
Dainavoje praėjusią savaitę 
vykusi ateitininkų sendraugių 
stovykla subūrė tiek jaunų 
šeimų su vaikais, kad tikrieji 
„sendraugiai" sudarė tik nedi
delę stovyklautojų dalį. At
vyko net mišrios šeimos, kurių 
angliškai kalbančioji pusė 
stengėsi įsilieti į lietuviško 
stovyklavimo dvasią. Būtų 
visai ne pro šalį, kad ateityje 
suruoštų ir dvikalbę vasaros 
stovyklą su atskira programa 
anglų kalba, kaip daroma su 
lietuviškai nekalbančiais lie
tuviukais („Heritage" stovyk
la Dainavoje). 

Šiais metais atsirado ir 
„nepriklausomų" stovyklų. 
Viena tokių — Union Pier, MI, 
Lietuvių draugijos suruošta 
„Geležinio vilko" — tautos 
pažinimo stovyklėlė, kurią en
tuziastingai lankė pora de
šimčių vietinių lietuviukų. 
Seattle. WA, lietuviai orga
nizuoja šeimų stovyklą „Lan
kas", kuri taip pat labai sėk
minga. Taigi, vasaros stovyklų 
ratas ne tik nesiaurėja. bet vis 
plečiasi. Ir tai nepaprastai ge
ras ženklas, nes gamtoje, žai
dimo forma, pramogėlėmis 
skiepijamas lietuviškumas 
lengviau prigyja, ilgiau pasi
lieka. Be jokios abejonės, sto
vyklų veikla yra nepaprastai 

" vertinga ir svarbi. Nuoširdžiai 
linkime visiems stovyklau
jantiems ir stovyklas ruošian
tiems geriausios sėkmės. 
Svarbiausia yra prisiminti, 
kad nuo lietuviškumo atos
togų nėra! 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Deja, netrukus viskas su
byra tarsi svajonių namelis. 
statytas ant smėlio — Ireną 
atleidžia iš mokytojos pareigu 
be teisės dirbti pedagoginį 
darbą. Kas kaltas'.' Laikmetis. 
kuriame mes visi tada gyveno
me? Nemanau. Kaltas žmogus 
nesugebėjęs (o gal nenorėjęs? 
atsispirti laikmečio pasiūlytai 
galimybei — šniukštmek. skųsk 
ir tokiu būdu daryk karjera' 
Ireną įskundžia mokytoja, jos 
buvusi kaimyne Biržų gatvėje. 
pobūvio metu „pasiguodusi" 
pirmajam rajkomo sekretoriui 
B. Bagaslauskui. kad ši gruo 
džio 25 dieną, atseit per Ka
lėdas, pavaišinusi ją span
guolių kisieliumi. Tik tiek 
Tačiau vaišino buvusi tremti
nė, todėl to visai pakanka, kad 

sulaužytum žmogaus gyvenimą 
— išmesta iš mokyklos. Irena 
niekur nebegali įsidarbinti. 
Net valytoja. Kaip susitaru
sios prieš ją užsitrenkia visų 
įstaigų, net ir pačių ma
žiausių, durys. Belieka vienas 
kelias — teismas. 

Eina mėnesiai. Grįždama 
iš mokyklos, vis stengiuosi už
sukti pas ją. aplankyti — gal 
išgirsiu geresnių žinių, gal 
pavyko jai gauti koki nors dar
belį'.' Veltui. Virtuvė spindi 
švara, puodai blizgėte blizga 
— atrodo, mažai čia besidar
buojama, aiškiai jaučiamas pi-
nitrų stygius. Irenos akys sau
ses, ne vienos ašaros. 

— Nesuprantu tik vieno. 
— liūdnai svarsto ji. — kodėl 
čia, gimtinėje, su manim el

giasi kaip su priešu. Priešas 
buvau ten, Sibiro glūdumoje, 
svetimame krašte. — nuvežę 
mus pristatė kaip fašistus, 
kuriuos reikia nubausti. Ir vis 
dėlto, kai leisgyvė merdėjau 
ant barako gultų, išsekusi nuo 
bado ir nepakeliamo darbo, ru
sė gydytoja išplėšė mane iš 
mirties nagų. Net karo sąlygo
mis ji kažkokiu būdu sugebė
davo gauti man kąsnelį kitą 
papildomo maisto, kartais nu
traukdama net nuo savęs, pa
rūpino reikalingų vaistų, glo
bojo kaip motina ir pastatė 
mane. svetimą jai vaiką, ant 
kojų.... o čia savieji, lietuviai. 
stengiasi prigirdyti stiklinėje 
kisieliaus... 

Teismas Pasvalyje du kar
tus atmeta prašymą grąžinti 
ją į darbą. Irena nuveža doku
mentus j Vilnių. į Aukščiau
siąjį Teismą. Tą vakarą, jai 
grįžus iš Vilniaus, primą kartą 
matau Ireną verkiančią. Ilgų 
mėnesių nežinia, neviltis, kan

čia, materialiniai sunkumai, 
matyt, padarė savo — ašaros 
liejasi upeliais, ir ji nespėja jų 
šluostyti... 

— Jis paprašė manęs atsi
sėsti... — graudulys užgniau
žia Irenos balsą. — Jis kalbėjo 
su manimi kaip su žmogum... 

Ir vėl pasipila ašaros, nu-
traukdamos kalbą... Po ilgo 
stumdymo ir tyčiojimosi paro
dytą dėmesį, jautrumą kartais 
būna sunku išgyventi. Kas bu
vo tas Jis", šiandien jau ne
galėčiau pasakyti — metai iš
dildė teisininko pavarde. Ta
čiau manęs nepalieka mintis, 
kad Irena tada minėjo advo
katą Kazimierą Motieką, nors 
dėl t o nesu visiškai tikra. 
Taigi Vilniuje buvo pasakyta, 
kad Irena atleista be jokio tei
sinio pagrindo ir teismas, be 
abejo, grąžins ją į darbą. 

Taip ir buvo. Tačiau į mo
kyklą ji negrįžo — pritruko 
jautrumo mūsų mokyklos va
dovui. Apie vienuoliktą va

landą vakaro, beveik naktį, 
per ūkvedį P. Biuzmą išsikvie
tęs Ireną, direktorius pasakė, 
kad nuo rytdienos galinti grįž
ti į darbą — niekas jokių kliū
čių daugiau nedarysiąs. 

— Tai pataikavimas rajko-
mui — kalbėti su manimi slap
ta, naktj. lyg kokia nusi
kaltėle, — aiškino man vėliau 
Irena. — Pasakiau, kad nega
lėsiu dirbti vienoje mokykloje 
kartu su ..danoščike". ir čia pat 
parašiau pareiškimą atleisti... 

Klydai, Irena. Tiesą, ..da-
noščikų" 'slaptų ausų ir liežu
vių) tuomet buvo vos ne kiek
vienoje įstaigoje, kartais net 
po kelis. Tačiau mūsiške — ko
kia gi ji „danoščike"'.' Ji tiktai 
vargeta, godžiai čiumpanti 
klastūno Laiko pakišamas 
progas — nesnausti, pasižy
mėti, turėti sau naudos! Ne 
slapta. 0 viešai, kitiems gir
dint, ji piktinosi tuo nelemtu 
spanguolių kisieliumi. Nieko 
nepasimokiusi iš tavo istorijos. 

ji taip pat viešai per atvirą 
partinį susirinkimą „demas
kuos" dar vieną „religinių prie
tarų platintoją" — kaimo mo
kytoją Lapienj. iš jo maža
metės dukrelės, savo auklėti
nės, ištraukusi prisipažinimą, 
kad šeima i mokytojo!) Vely
koms dažiusi margučius. O aš
tuoniasdešimt aštuntųjų vasa
rį, kada Lietuvos nepriklau
somybė tarsi aukso obuolys 
jau suposi ant istorijos medžio. 
atr6do. tik siektelek ranka — 
ir nuraškysi! — ji išduos ir 
tautos Laisves siekj. rajono 
laikraštyje paskelbdama savo 
nuostatą: „Lietuvos nepriklau
somybe nereikalinga nei 
mums. nei mūsų mokiniams 
— mes ir be jos gerai gyvena
me"" Koks begalinis noras 
kalbėti kitų vardu! Tačiau bai
siausia prasidės tų pačių metų 
rudenį, kada. susigaudžmsi. 
jog laikas pasikeitė, ji staiga 
pasisuks 180 kampu, vienu 
šuoliu OP-LIA ir vel balne. 

ir vėl ant seniai ištreniruoto 
arkliuko! Prasidės „raganų 
medžioklė", ji įnirtingai šniukš-
tinės, kokį „tautos priešą" (ne
be liaudies!) išvilkus į dienos 
šviesą, ką čia dar demaskavus, 
sutrypus, piktinsis direktoriu
mi, kuris neleido jai mokyklos 
biuletenyje paskelbti mokyto
jų, aktyviau dirbusių ateistinį 
darbą, pavardžių, svarstys, 
kurio mokslininko ar poeto 
portretą išmesti iš mokyklos 
galerijos, posmuos žydrus ei
lėraštukus kunigų primiciantų 
garbei, ir apskritai patriotiz
mas sunksis per visus jos 
šonkaulius... 

...Bet tu, Irena, viso šito jau 
nei matysi, nei girdėsi... Anks
ti pakirsta vėžio, tu ramiai 
ilsėsies Kėdainių kapinaitėse, 
ir Žmogiškosios Komedijos vei
kėju.metamorfozės, jų kaukės 
tavęs jau nei juokins, nei pik
tins... 

Bus daugiau 
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MATULAIČIO SLAUGOS NAMŲ 
JUBILIEJUS 

Matulaičio Slaugos namai 
Putname brangių žmonių ne
tekties liūdesio fone ruošėsi 
paminėti džiaugsmingą su
kaktį: Matulaičio Slaugos na
mų (MSN) 35-jį gimtadienį. 
Tai įvyko birželio 14 dieną. 

Šventės centre — Padėkos 

šv. Mišios — už didelę ir nuo
latinę Dievo Apvaizdos malo
nę namams, jų gyventojams ir 
juos globojančiai M.N.Pr. Se
serų vienuolijai. Šv. Mišias 
aukojo Norvvich vyskupas Mi-
chael R. Conte, D.D. su kon-
celebrantais: Matulaičio S. N. 

kapelionu kun. R. Krasausku 
ir vienuolyno kapelionu kun. 
V. Gedvainiu. Organizacinį 
darbą atliko ir šventei va
dovavo sesuo Bernadeta Ma-
tukaite. MSN Tarybos direk
torė ir Jane Logan — admi
nistratorė. Jos šventę popu
liarino per lietuvišką ir ame
rikietišką spaudą, radiją, 
siuntė kaimyninių parapijų 
klebonams ir parapijiečiams 
kvietimus. Jų tikslas — pasi
naudojant jubiliejaus proga, 

Vysk. Michaer R. Conte, D.D. ir ses. Bernadeta Matukaite su Matulaičio slaugos namų gyventojais š.m. birželio 
14 d., švenčiant namų 35-ąjį gimtadienį. 4 

sukviesti kiek galima daugiau 
apylinkių gyventojų, o lietu
viams priminti, kad prieš 35 
metus pastatyti namai jų 
laukia. 

Šv. Mišių metu giedojo 
vienuolijos ir M.S.N. seserys, 
kaimyninės amerikiečių para
pijos choras su instrumentine 
palyda ir solistė Jūratė Šve-
daitė-Waller, papuošusi litur
giją Mozarto „Ave Verum" ir 
Cesar Frank „Panis Ange-
licus"'. Iškilminga šv. Mišių 
įžanginė procesija. Kryžius, 
Šv. Raštas, žvakių šviesos ir 
bendra giesmė sukūrė garbi
nimo ir dėkojimo maldos nuo
taiką. Šv. Mišių auka tikrai 
buvo garbinimo, dėkojimo ir 
džiaugsmo valanda. 

Po šv. Mišių ses. Berna
detos lydimas, vyskupas lan
kė gyventojus, su jais kalbė
josi, fotografavosi. Įsivaizduo
kime, koks buvo džiaugsmas 
vakaro saulės sulaukusiems 
ir jų artimiesiems. 

Vyskupas gėrėjosi meniš
kų nuotraukų paroda. Ji bylo
jo apie seselių atvykimą ir 
įsikūrimą Thompson ir Put
name, žaismingus momentus 
gyventojų užsiėmimų metu ir 
poilsiaujant. Viskas buvo la
bai estetiškai pristatyta. Ate-

Po iškilmingų Mišių gerai nusiteikusios seseles giedotojos, koncelebrantai , solistė ir akompamatore . Sėdi iš 
kaires: vienuolijos kapelionas kun. Vytau tas Gedva ims , prel A. Ber taš ius . Matulaičio namų kapelionas kun. 
Rapolas Krasauskas; stovi: seselės — Margar i t a . Arkadija. Danute . TY-rcizua, vienuolyno vyresnioji ses. Paule. 
Miriam ir Laimutė; solistė Jū ra t e Švedaite-VV'aller ir Aldona Prapuolenyte . 

jęs prie svečiam paruoštų tur
tingų ir elegantiškų vaišių. 
bandė ir amerikietiškus, ir 
angliškus patiekalus, kalbė
josi su visais, o seselėms nepa
gailėjo pagyrimų už tokią gra
žią, nuotaikingą šventę. Vysk. 
Cote paliko labai malonų pri

siminimą: nevengianti po
kalbio, turintį visiems ką pa
sakyti. 

M.S.N. šventės, 35-ojo ju
biliejaus tikslas — padėka 
Viešpačiui Dievui ir primini
mas lietuviams ir amerikie
čiams, kad, jie gilios senatvės 

sulaukę, yra laukiami Dievo 
Apvaizdos ir seselių širdžių, 
globojamuose gražiuose Matu
laičio Slaugos namuose, pa
siektas. 

Aldona Prapuolenyte 
talkininkė 

TARP MŪSŲ KALBANT 

NEGIRDĖTAS NEREGĖTAS RADINYS 

(Dar kartą apie Statutus) 

Tikrai, Lietuvių tyrimo ir 
studij,; centre užtikta Vy
tauto Raudeliūno žurnalo pus
lapyje ranka užrašyta užuomi
na apie jo atliktą 1556 metų 
Statuto vertimą į lietuvių 
kalbą reikalingumą ir klus-
telėjimas apie šio Statuto 
išleidimo išeivijoje galimybes 
yra netikėtas radinys. 

„Draugo" dienraščio 2003 
m. liepos 12 d. laidoje pasi
rodžius straipsniui „Lietuvos 
kunigaikštystės Statutai", kilo 
skaitytojų susidomėjimas. Do
mimasi Statutų vertimais, 
išleidimo galimybėmis ir ypač 
Vytautu Raudeliūnu, kurį 
būtų galima vadinti Lietuvos 
Statutų tyrinėjimo rūpinto
jėliu. 

Štai Roberto Jurgaičio pa
ruošti ir iš Vilniaus elektro
niniu paštu atsiųsti Vytauto 
Raudeliūno gyvenimo aprašy
mo pagrindiniai bruožai: 

2002 m. gegužės 4 d. ne
tikėtai iš mūsų tarpo pa
sitraukė žinomas teisės isto
rikas, geras šios srities šal
tinių žinovas, visuomeni
ninkas, pedagogas Vytautas 
Raudeliūnas. Ši žinia dau
geliui jį pažinojusių moksli
ninkų, kolegų buvo itin neti
kėta, liko neįgyvendinti suma
nymai, pradėti darbai... 

V. Raudeliūnas gimė 1930 
m. vasario 2 d. Padalių kaime 
(Žaslių vis., Kaišiadorių 
apskr.). 1939 m. pradėjęs 
mokslus Padalių pradžios mo
kykloje, V. Raudeliūnas juos 
tęsė Čiobiškio ir Žaslių pro
gimnazijose, Kaišiadorių gim
nazijoje. Jau vyresnėse kla
sėse pradėjo rašyti į periodinę 

spaudą. Kaip ir daugelį 
Lietuvos gyventojų pokario 
metais, Raudeliūnu šeimą pa
lietė masiniai trėmimai. Ka
dangi tėvai turėjo 45 ha žemės 
(iš jų 30 ha miško), nepaisant, 
kad šeimoje augo 7 vaikai. 
1948 m. Raudeliūnai buvo 
ištremti į Krasnojarsko kraš
tą. Tremtyje V. Raudeliūnui 
teko dirbti miško kirtiku, ga
nyti karves. Persikėlus gyven
ti į Irkutską, V. Raudeliūnas 
baigė Kūno kultūros institutą, 
o vėliau taip pat nesiskyrė su 
sportu, dirbo kūno kultūros 
mokytoju, treneriu-metodistu, 
net komentavo futbolo rung
tynes, o vėliau, grįžus į Lietu
vą, dar studijuodamas univer
sitete dirbo treneriu-dėstytoju 
Vilniaus universitete ir Vil
niaus pedagoginiame insti
tute. Nereikėtų užmiršti ir 
svarbiausio šios srites pasieki
mo — Kazachijos ieties meti
mo čempiono titulo. 1958 m. 
grįžus į Lietuvą, V. Raudeliū
nas 1958-1964 m. studijuoja 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakultete, o jį baigus, pradeda 
savo mokslininko kelią: 1964-
1965 m. jaunesniuoju moks
liniu bendradarbiu dirba Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
Ekonomikos instituto teisės 
sektoriuje, 1965-1967 m. vy
resniuoju laborantu Vilniaus 
valstybiniame V. Kapsuko 
universitete Baudžiamosios 
teisės katedroje. 1967—1968 
m. dirba Lietuvos TSR Kul
tūros ministerijos mokslines-
metodinės kultūros paminklų 
apsaugos tarybos vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu, ta
čiau ilgiausiai dirbta ir dau-
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giausia jėgų atiduota Lietuvos 
filosofijos, sociologijos ir teisės 
institutui, kuriame V. Rau
deliūnas dirbo nuo 1973 metų. 
Nuo 1990 m. Lietuvos teisės 
istorijos, šaltiniotyros ir kitus-
kursus dėstė Vilniaus peda
goginio universiteto Istorijos 
fakulteto istorijos specialybės 
studentams. 

Nuo pirmųjų mokslinių 
straipsnių ir recenzijų pasi
rodymo 1965 m. iki pastarojo 
meto paskelbta per 230 pozici
jų. Bene didžiausias dėmesys 
skirtas Lietuvos Statutų tyri
mams, spaudai rengtas Ant
rasis Lietuvos Statutas, ieš
kota naujų Statuto nuorašų, 
be to. domėtasi Lietuvos tei
sės istorikų darbais. Šiomis 
temomis skelbti moksliniai ir 
proginiai straipsniai Baltaru
sijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
sijos, Ukrainos periodiniuose 
leidiniuose. Lietuvos teisės is
torijai skirtų straipsnių, re
cenzijų skelbta „Actą Baltico-
Slavica"'. ..Bibliotekų darbe", 
„Knygotyroje". „Kwartalnik 
historyczny", „Lietuvos TSR 
mokslų akademijos darbuose, 
A serija", „Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslo darbuose 
(serijos Istorija, Literatūra, 
Kalbotyra. Teisė), „Socialis
tinėje teisėje" ir kt. Daugiau 
kaip pusę V. Raudeliūno bib
liografinių pozicijų sudaro 
enciklopediniai tekstai. Bend
radarbiauta daugelyje, tiek 
sovietmečiu, tiek Lietuvos 
Respublikoje leistų enciklope
dijų. Pirmosiose sovietmečio 
„Tarybinėse enciklopedijose" 
autoriai po straipsniais nebu
vo nurodomi, todėl autorystės 
nustatymas kelia nemažų 
problemų. 53 straipsniai „Ta
rybų Lietuvos enciklopedijoje" 
(V., 1985-1988, t. 1-4), 60 — 
„Mažosios Lietuvos enciklope
dijoje" (V.. 2000, t. 1), 35 — 
„Visuotinėje lietuvių enciklo
pedijoje" (V., 2001-2003, t. 1-
3) ir dar tik pasirodysiantys 
straipsniai, liudija, jog V. 
Raudeliūnas enciklopedijų 
leidėjams buvo vienas iš pro
duktyviausių talkininkų tei
ses istorijos srityje. 

Bene svarbiausi V. Rau
deliūno darbai, sulaukę di
džiulio susidomėjimo teisinin
kų tarpe ir teigiamo recenzen
tų įvertinimo, susiję su Lie
tuvos teises istorijos šaltinių 
skelbimu. Lietuvos filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto 
leista serija „Lietuvos teisės 
paminklai" ko gero tampriau
siai ir buvo susijusi su V. 
Raudeliūno pavarde. Bendra
darbiaujant su Romualdu 

Firkovičiumi parengta Biržų 
dvaro teismo knyga (Biržų 
dvaro teismo knygos (1620— 
1745), LTSR MA Filosofijos, 
sociologijos ir teisės institutas, 
Vilnius, Mintis, 1982), o su 
Algirdu Baliuliu Lietuvos Vy
riausiojo Tribunolo sprendimų 
publikacija (Lietuvos Vyriau
siojo Tribunolo sprendimai 
(1583-1655), LTSR MA Filo
sofijos, sociologijos ir teisės 
institutas, Vilnius: Mintis, 
1988). Su didžiuliu kruopštu
mu parengti leidiniai, sudary
tos ne tik rodyklės, bet ir ter
minų žodynėliai, kurie stu
dentų buvo sėkmingai naudo
jami mokantis senųjų raštų 
kalbos. 

Neužmirštinas ir dar vie
nas straipsnis, parengtas ben
dradarbiaujant su Meile Luk
šiene. Tai lituanistinės bib
liotekos serijoje pasirodęs L. 
Jucevičiaus veikalas „Mokyti 
žemaičiai" (Jucevičius L. Mo-" 
kyti žemaičiai. Vilnius, Vaga, 
1975). 

V. Raudeliūnas taip pat 
buvo daugelio Lietuvos filo-' 
sofijos. sociologijos ir teisės 
instituto teisine tematika 
išleistų leidinių redakcinių 
kolegijų narys, dalyvauta ren
giant, recenzuojant enciklope
dinio, istorinio pobūdžio lei
dinius. Minėtini tik svarbesni, 
tai periodinio leidinio „Užsie
nio lituanistika. Humanita
riniai mokslai" '1993-1997 m.. 
kn. 2-6) redakcinės kolegijos 
narys, „Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos" (2000. t. 1) 
teisės skyriaus vedėjas ir kt. 

Pastaraisiais dešimtme
čiais itin domėtasi LDK parla-
mentizmo istorija. Didžiausias 
dėmesys skirtas LDK seime
liams. Sutelkta studentų gru
pė Vilniaus pedagoginio uni

versiteto Istorijos fakultete, 
savo tyrimų sritimi pasi
rinkusi LDK seimelių veiklos 
tyrimus. Taip atsirado diplo
miniai darbai apie Kauno. 
Trakų, Vilniaus, Ukmergės. 
Upytės seimelius, kai kurie iš 
jų peraugo į mokslinius straips
nius. V. Raudeliūnas puose
lėjo viltis išleisti ir visų svar
biausių LDK seimelių instruk
cijas bei nutarimus iš Balta
rusijos. Rusijos, Lenkijos, Lie
tuvos archyvų bei bibliotekų 
rankraštynų. Prasitardavo. 
jog pats imsis LDK tribunoli-
nių seimelių veiklos tyrimų. 

Dar viena V. Raudeliūno 
interesų sritimi buvo knyga. 
Priklausydamas .XXVII kny
gos mėgėju draugijai" bei sis
temingas asmenines bibliote
kos komplektavimas nulėmė 
tai. kad daugelis kolegų, stu
dentų turėjo retą galimybę. 
nesuradę vienos, kitos knygos 
ar retesnio leidinio Lietuvos 
bibliotekose, paprašyti jais 
pasinaudoti. Ypač dėkingą 
progą pasinaudoti V. Raude
liūno biblioteka turėjo Vil
niaus pedagoginio universite
to Istorijos fakulteto dėstyto
jai, nes dalis jos buvo saugoma 
Lietuvos istorijos kabinete. 
Pastaruoju metu vienos iš di
džiausių asmeninių mokslinių 
bibliotekų Lietuvoje (kurioje 
daugiau kaip 10,000 knygų) li
kimu rūpinasi velionio šeima. 
Nemažą dalį V. Raudeliūno 
kolekcijos sudaro retų spau
dinių, archyvinių dokumentų 
fotonuotraukos, kserokopijos, 
mikrofilmai, kurie turi didžiu
lę išliekamąją verte ir gali 
būti sėkmingai tyrinėtojų 

, naudojami ateityje". 

Tai tiek ir bus šiam kar
teliui. 

Petras Petrutis 

SKELBIMAI 
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SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Medžio darba i , elektra. 
santechnika, grindys, dažymas... 
Aukš ta d a r b ų kokybė, žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 

con t ractor CONSTRUCT • ON 
3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
3 1 2 - 4 9 3 - 8 0 8 8 

ZjL 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
m TUMora JQ \w iu SVFBVYIDK 

IR (,AAM?ĖS VRM IJMVK 
Agentas Franfc Z.tpohs n Oft Mcr, 

Aukse S. Karto kalba lietuviškai. 
FRANK 7.APOI IS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

I š n u o m o j a m a s naujai dekoruotas, 
modernus 2 mies. hutas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms {kaina su miol.nd.i). 

66 PI ir MarųiK-tk' R<! 
Tel. 70S-A56-65W 

T A I S O M E 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. 1)F( KYS 

TKI .773-585-6624. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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LXAI 
iškŠLHi 

I GALIMYBĖ VADOVAUTI 
' 'PIRMAUJANČIOS 
i ŠIMTINĖS" KANADOJE 
f\ KREDITO 

KOOPERATYVUI 
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Retai pasitaiko proga imtis finansines institucijos vadovavimo. Tokia galimybe 
dabar siūloma Toronte, kredito kooperatyve PARAMA. Daugiau kaip pusę šimt
mečio PARAMA pasižymi finansinių paslaugų teikimu lietuvių bendruomenei 
Turėdama daugiau kaip 6.000 narių ir per S*30 milijonų (Kan.) dolerių aktyvo. 
PARAMA išaugo į didžiausią visas paslaugas teikiant) lietuvišką kredito krope-
ratyvą pasaulyje. 

Dirbdama(s) kartu su valdyba. Jus prisidėsite prie 52 metus ugdomo finansinio 
bendradarbiavimo su PARAMOS nariais. Jūs vadovausite ateities gairių nu
statymui PARAMOS veiklai stengiantis atsiliepti j jos narių ir bendruomenes 
reikalavimus. Retkes sudaryti investicijų planavimo ir tęstinumo programas, 
diegti aukščiausios kokybes patarnavimą dviejuose skyriuose su 18 tarnautojų 
ir užtikrinti visus privalumus savo finansinių tikslų siekiantiems dabartiniams ir 
busimiems nariams, savoje kultūrinėje aplinkoje. 

Jūs esate energmga(s). iniciatyvos imantis prafesionalas(e). tunntifs) mažiau
siai 10 metų plačios aukšto lygio finansines patirties. Jūs gal jau esate banko 
vadovaujančiose pareigose, arba gal žengiate pirmyn kitoje finansinių paslaugų 
srityje. Jūs mokate sudaryti strategiją, išugdyti bendradarbių grupę, pasiekti 
užsibrėžtus tikslus, laisvai derinate sudėtingus klausimus jvainuose sluoksniu
ose. Argi jau ne laikas imti vadovavimą j savo rankas ' įsipareigokite puoselėti 
PARAMĄ bet |OS paslaugas ir suprasite strateginių ryšių sudarymo svarbą 
dabarties ir ateities pasisekimui. 

Geras lietuvių kalbos mokėjimas būtų ypač naudingas. 

Norintys daugiau susipažinti su šia darbo galimybe yra prašomi atsiųsti žinių 
apie save adresu • 
Project #3735. Marilynne Dunbar Ray & Berndtson. 200 Bay Street< Suite 
3150. South Tovver. Toronto. Ontario M5J 2J3 arba ei. paštu 
marilynne.dunbar® rayberndtson ca arba faksu 415 366-7353 

'ĮVAIRUS* 

* Mergina gali prižiūrėti vaiką savo 
namuose ar atvažiuoti j jūsų 
namus. Tel 708-795-1992 arba 
708-224-1439 
* Moteris ieško bet kokio darbo. Le
galūs dokumentai Tel. 773-247-
9247. 
* Prašau atsiliepti Jovitą Be'gaitę iš 
Kauno, atvažiavusią prieš 2 me

tus.Tel. 773-247-9247. Rūta 
* 33 m vyras ieško bet kokio dar
bo Tel. 708-351-8784 
" Moteris perka darbq senų žmonių 
priežiūroje Tel 773-863-8473 
" Dovanoju kačiuką Tel. 773-863-
8473 . 
* Moteris perka darbą "ofiso" valy
me Tel. 708-425-7829. palikti žinutę. 



Europos Sąjunga lietuviams patikimesnė nei Bažnyčia ar kariuomenė 
Atkelta i š 1 psl. 

J klausimą „Ar didžiuojatės 
savo tauta?", teigiamai atsakė 
59 proc. lietuvių. Teigiamų at
sakymų Estijoje buvo 57 proc., o 
Latvijoje — 64 proc. 

Eurobarometro duomeni
mis, esamų ES narių piliečiai 

„europiečiais" jaučiasi mažiau 
nei valstybių kandidačių gyven
tojai. Pavyzdžiui, 64 proc. Di
džiosios Britanijos apklaustųjų 
sakė turį stiprų taut iškumo 
jausmą ir net 25 proc. šios vals
tybės piliečių ES pavadino „blo
gu dalyku". 

Eurobarometro — Europos 
Komisijos padalinio, skirto tirti 
gyventojų nuomones, — ap
klausa valstybėse kandidatėse 
buvo at l ikta gegužės mėnesį. 
Kiekvienoje valstybėje buvo ap
klausti ne mažiau nei 1,000 jos 
piliečių. 

Užsieniečiai ragina Lietuvą dar „nenurašyti" l i to 
Atkelta i š 1 psl. čius „Bundesbank" pasiūlymą 

Tuo tarpu Čekijos iš visų Vi- neskubėti apibudino kaip logiš-
durio Europos valstybių kandi- ką, nes, tapusios ES narėmis ir 
dačių entuziazmo dėl euro įve
dimo rodo mažiausiai — jos cen
trinis bankas teigia, jog valsty
bė turėtų kurį laiką likti nuoša
lyje, ir eurą įsivesti 2009-2010 
metais. 

„Snoro" banko Iždo ir inves
ticijų tarnybos Finansinių rizi
kų valdymo departamento di
rektorius Gitanas Kancerevy-

iš karto įsipareigojusios laikytis 
griežtų ERM-2 mechanizmo rei
kalavimų, kai kurios valstybės 
gali pakenkti savo ekonomikai 
bei joms gali būti sunku riboti 
infliaciją, valstybės skolą, biu
džeto deficitą. 

Tačiau G. Kancerevyčiaus 
teigimu, jau dabar atitinkančio
je beveik visus ERM-2 reikala

vimus Lietuvoje litą euras galė
tų pakeisti praėjus 2 metams 
nuo narystės ES pradžios. 

Lietuva at i t inka ERM-2 
reikalavimus dėl valstybės sko
los, infliacijos, vyriausybės ver
tybinių popierių palūkanų nor
mos bei valstybinės valiutos 
kurso svyravimo euro atžvilgiu. 

Šiuo metu euro zonai pri
klauso 12 iš 15 ES valstybių. 
Euro nėra įsivedusios Didžioji 
Britanija, Danija ir Švedija. 

Susikompromitavusių teisėjų skandalas — tik „didelės bylos" fragmentas 
A t k e l t a iš 1 psl . Pirminę informaciją apie 

Prezidentas antradienį pa- galimus teisėjų korupcinius ry-
sirašė dekretą dėl susikompro- sius VSD suteikė Seimo Antiko-
mitavusių teisėjų — Panevėžio rupcijos komisija. Ikiteisminį 

tyrimą dėl teismų pirmininkų 
veiklos atlieka Generalinė pro
kuratūra. 

miesto apylinkės teismo pirmi
ninko Dariaus Japerto, Biržų 
rajono apylinkės teismo pirmi
ninkės Palmiros Linkevičienės 
ir Lazdijų rajono apylinkės teis
mo pirmininko Arvydo Gudo — 
atleidimo iš pareigų. 

Šie teisėjai įtariami pikt
naudžiavę tarnyba ir t rukdę 
prokurorams bei kitiems teisė
jams tirt i baudžiamąsias bylas 
dėl kontrabandos. Be to, parei
gūnai įtariami veikę kontraban
dininkų grupuotės naudai ir ga
lėję iš jų gauti atlygį. 

Iš pa re igų t r a u k i a s i a t l e i s tų 
teisėjų ko lega 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas trečiadienį gavo Panevėžio 
apygardos teismo teisėjo Anta
no Jarašiaus laišką su prašymu 
atleisti jį iš užimamų pareigų. 

Dienraščio „Lietuvos žinios" 
duomenimis, A. Jaraš iaus pa
vardė pastaruoju metu minima 
greta Panevėžio. Lazdijų ir Bir-

V. Landsbergiui kelia nerimą Rusijos spaudimas įteisinti karinį tranzitą 
Atkelta iš 1 psl. go išorės spaudimo ir neypatin-
vėl šmėkščioja lyg atgiję pra- go Lietuvos valdžios atsparumo, 
eities šešėliai", teigiama konser- vis dėlto pavyko išvengti", rašo 

žų teismų pirmininkų, įtariamų 
ryšiais su kontrabandininkais, 
pavardžių. Šis teisėjas siejamas 
su Panevėžio apylinkės teismo 
pirmininku Dariumi Japer tu , 
kuris neva prašė A. Jarašiaus' 
paleisti kontrabanda įtariamus 
asmenis. 

Panevėžio apygardos teismo 
teisėjo sąžiningumu suabejota 
dar prieš kelerius metus. A. 
J a ra š i aus veikla domėtasi ir 
j am dirbant Kėdainių rajono 
apylinkės teismo pirmininku. 
Tada jo veiksmuose buvo nusta
tyta nusikalstamos veikos su
dėtis, tačiau dėl senaties termi
no atsisakyta taikyti baudžia
mąsias sankcijas. 

vatoriaus pareiškime. 
J is ragina valstybės vado

vus šiuos šešėlius „prasklaidyti 
viešumu" ir neturėti iliuzijų, jog 
iki Lietuvos visateisės narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO Ru
sija atsisakys „primesti Lietu
vos Respublikai ką nors nepa
geidautina". 

„Tokios būtų sutartys dėl 
Rusijos karinio tranzito į Kara-
liaučių-Kaliningradą, ko 1993-
1994 metais, nepaisant ypatin-

V. Landsbergis. 
Savo pareiškime buvęs kon

servatorių vadovas nenurodo 
konkrečių Rusijos politikų ar 
pareigūnų pavardžių, kurie bū
tų reikalavę pasirašyti ilgalaikę 
sutartį dėl karinio tranzito. Dėl 
galimo Rusijos spaudimo pasi
rašyti ilgalaikę karinio tranzito 
sutartį V. Landsbergis įspėjo ir 
pernai lapkritį. 

Prieš metus su Lietuvos 
krašto apsaugos ministru Linu 

Linkevičiumi susitikęs Rusijos 
gynybos ministras Sergej Iva-
nov pareiškė, kad Maskvą ten
kina dabartinės karinio tranzito 
per Lietuvą sąlygos. 

Tačiau 2002 m. lapkritį Ru
sijos Dūmos Tarptautinių san
tykių komiteto pirmininkas 
Dmitrij Rogozin pareiškė, jog iš
kilo būtinybė sudaryti naujus 
susitarimus su Lietuva dėl kari
nio tranzito. Tuomet Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovai teigė nematantys rei
kalo keisti Rusijos karinio tran
zito tvarką. 

Vilniaus oro uoste įkl iuvo pinigų n e d e k l a r a v u s i mergina 
A t k e l t a iš 1 psl. 

Muitinės pareigūnų pa
klausta apie vežamas prekes ar
ba valiutą, mergina atsakė nie
ko draudžiamo negabenanti ir 
užsiminė turinti maždaug 1,000 
eurų. Atlikus muitinį patikrini

mą, buvo rasta 5,440 eurų (maž
daug 18.768 litų), kuriuos, mer
ginos žodžiais, jai davęs sužadė
tinis. 

Mergina po apklausos pa
leista, nedeklaruota valiuta at
imta. 

Muitininkų teigimu, įvežant 
į Lietuvą iki 10,000 litų sumą ją 
pakanka deklaruoti žodžiu, o 
nuo 10.000 iki 50,000 litų pini
ginės sumos turi būti deklaruo
jamos raštu. 

-3 Trumpai apie viską 
'Naudojantis „Lietuvos ryto* 'LR'. ,.Lw?t«vos žinių" 'LŽ>, „Respublikos" i R 
..Kauno rfienos" <KD> „KJaippdos" >K° ..Vr.istvbp* žinių" iVY.'* dienra.*Cjų. BNS 
ir Eltos informacųonus; 

* L a n k y d a m a s i s Kaune , 
L i e t u v o s policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravi
čius teigė, kad pagal kriminali
nę statistiką Kaunas nesiskiria 
nuo kitų miestų, tačiau nusi
kalstamos struktūros čia sukū
rė tvir tus šešėlinės ekonomikos 
pamatus. Komisaras miesto va
dovams pranešė, jog įvedamos 
specialiosios Policijos departa
mento pajėgos, kurioms pavesta 
peržiūrėti keliolikos metų senu
mo nusikaltimus, ypač nužudy
mus, taip pat peržiūrėti dėl din
gusių asmenų iškeltas bylas. 
Pasak V. Grigaravičiaus, kas
dienį policijos darbą Kaune ir 
toliau dirbs vietos pareigūnai 
Generalinis komisaras kol kas 
nesiėmė spėlioti, ar ilgai mieste 
darbuosis specialiai Policijos 
departamento sudaryta parei
gūnų grupė. Jos darbas laikina
jai sostinei pravers ir dėl to. kad 
Kaune mažėja policininkų. Šiuo 
metu Vyriausiajame policijos 
komisariate yra laisvos 182 
darbo vietdfc. kurių neskubama 
užimti dėl lėšų stygiaus ir dėl 
žemos kandidatų kvalifikacijos. 

(KD-Elta) 

* Kiekvieną sava i tę didė
j a p a s i e n i e č i ų , prisidėjusių 
prie nelegalų gabenimo per Bir

žų užkardos Germaniškio pasie
nio kontrolės punktą, skaičius. 
Prieš savaitę tyrimą atlikusi 
Specialiųjų tyrimų tarnyba 
informavo, kad įtariami 15 pa
reigūnų, o šios savaitės pradžio
je jų skaičius padidėjo iki 19 — 
tai daugiau kaip trečdalis visų 
Biržų užkardos pareigūnų. Už 
100 litų atlygį Germaniškio pa
sieniečiai praleisdavo Moldovos, 
Rusijos bei kitų kaimyninių Ry
tų valstybių piliečius su padirb
tais lietuviškais pasais. Nusi
kaltimo organizatoriai Panevė
žyje už tą patį nelegalų gabeni
mo verslą užsidirbdavo 1.000 ir 
daugiau eurų. Operatyvinės 
veiklos valdybos pareigūnai per 
pirmąjį šių metų pusmetį dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba ir ki
tų nusikalt imų sulaikė 32 
VSAT pareigūnus, iš jų 25 buvo 
atleisti iš tarnybos, 50 — pa
traukti drausminėn atsakomy
bėn. (LŽ-Eka) 

* Apleis tą ir nenaudo ja 
mą koplyčią, antrą šimtmetį 
stovinčią Kaune. Aukštosios 
Fredos dvaro sodybos senosiose 
kapinaitėse, ketinama perduoti 
negausiai Kauno armėnų bend
rijai. Armėnų Apaštališkosios 
bažnyčios Kauno religines ben
druomenės prašymą perduoti 

jiems neveikiančius maldos na
mus savivaldybė patenkino, be
liko gauti vyriausybės nutari
mą. Tikimasi, kad armėnai su
tvarkys nykstantį architek
tūros paminklą. f KD-
Elta) 

* S e i m o n a r i a m s p r a d ė 
j u s a t o s t o g a u t i , parlamento 
rūmuose šeimininkauja staty
bininkai Pirmiausia remontuo
jami valdančiosios Seimo dau
gumos vadovų kabinetai, vėliau 
bus dirbama kitose parlamento 
trečiųjų rūmų patalpose. Kaip 
teigė Seimo kanceliarijos Bend
rųjų reikalų departamento va
dovas Antanas Dimaitis, re
monto sulauks septynaukščio 
pastato trijų viršutinių aukštų 
kabinetai . Iki rudens Seimo 
sesijos pradžios rūmuose keti
nama įrengti ir naujus moder
nius nerūdijančio plieno keltu
vus, kurių kiekvienas kainuos 
po 120.000 litų. Nauji Seimo 
keltuvai bus pirmieji tokie Lie
tuvoje. (LR-Elta) 

* O r o t aks i — nauja pa
s l auga , k u r i ą p radė jo teikti 
bendrove ..Klaipėdos avialini
jos" Italų gamybos lėktuvu 
. .Partenavia" galima skubiai 
pasiekti bet kurį Lietuvos mies
tą ar nusileisti užsienio valsty
bes oro uoste. Klientai moka už 
skrydį, nesvarbu, kiek žmonių 
butų lėktuve. Pavyzdžiui, ke
lionė iki Stokholmo ir atgal kai
nuoja nuo 4.300 litų Oro taksi 

Lietuvos Partizanų globos fondui aukojo: 

$250 Vida Kosmonas, Palos Hills, IL (viso $1,363); Ma
r ius Sodonis, J u n o Beach, FL (viso $350); Algirdas 
ir Laimutė Stepaičiai, Arlington Heights , IL (viso 
$1,120). 

$200 Vanda Petkuvienė, P a r k Ridge, IL; Ada Sutkuvie
nė, Beverly Shores, IL (viso $1,400); Vytenis Šilas, 
Chicago, IL (viso $650). 

$100 Antanas Valait is , East lake, OH (viso $600). 
$50 Jadvyga Gruodienė, Chicago, IL (viso $500); Alek

sas Smilga, Chicago, IL (viso $105); Jovi ta Stri
kas , Indian Head Park , IL (viso $500); dr. Gri-
niūtė-Šmulkšt ienė, Melrose Park , IL (viso $250). 

$40 dr. K Jablonskis , Westchester, IL. 
$25 Joseph Dauparas , Chicago, IL (viso $140); Bi ru tė 

Razminas, Oak Lawn, IL (viso $425). 
$20 J a r a s ir Aldona Kavaliūnai , Waukegan , IL; Kazys 

ir Elena Majauskai , Chicago, IL (viso $45); J . V. 
Pleirys, Chicago, IL (viso $40). 

$10 Jadvyga Tamaševičius, Chicago, IL. 
$5 Victor ir Bronė Motušis, Cicero, IL. 

Birutę ir A d o m ą J o c u s , VVestchester, CA švenčian
čius 50 metų vedybinio gyvenimo sukakt į , pe r L.P.G. fon
do atstovą Joną Matulait į a ts iųstos jų d raugų aukos: 
$150 Albinas ir Vita Markevičiai, S a n t a Monica, CA; 
$100 A. ir D. Kiškiai, CA; P. ir S. Pakaln išk ia i , CA; B. ir 
A. Seliukai, CA; Steve ir Rū ta Wroblicky, Harbor City, 
CA; $75 Kazys ir S tasė Griciai, San ta Monica, CA; $50 
Romas ir Edi ta Kiškiai, Canyon Country, CA; Vladas 
Kiškis, CA; Juozas ir Elena Kojeliai, S a n t a Monica, CA 
(viso $505). 

P a g e r b d a m i a.a. J u o z o Žygo a t m i n i m ą , Regina ir 
Kazys Kreivėnai, Lemont, IL aukoja $ 3 0 (viso $505). 

Lie tuvos P a r t i z a n ų Globos f o n d a s nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams už a ts iųs tas aukas . 

A. a Juozo Žygo šeimai bei ar t imiesiems mūsų širdin
giausia užuojauta. 

Lie tuvos p a r t i z a n ų g l o b o s fondas , 2711 W. 71s t 
St. , Chicago , IL 60629. 
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A t A 
SOFIJA GEDVILIENĖ 

Mirė 2003 m. liepos 22 d., sulaukusi 104 metų . 
Gyveno Čikagoje. 
Gimė Šiauliuose, Lietuvoje. 
Nul iūdę liko: s ū n u s Gabrielius su žmona Dana, 

a n ū k a i E d m u n d a s ir Kr i s t ina su šeimomis bei kiti gi
m i n ė s ir art imieji Lietuvoje ir Amerikoje. 

Šv. Mišios už a.a. Sofiją bus aukojamos šeštadienį , 
l iepos 26 d. 10 v.r. Pal . Ju rg io Matulaičio misijos kop
lyčioje, 14911 - 1 2 7 St. , Lemont, IL (Pasaulio lietuvių 
cent re) . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvaut i šiose Mišiose. 

Nuliūdę a r t i m i e j i 

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

AtA 
VLADEI BAKAITIENEI-ERCUS 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sūnui, buvu
siam Pasaulio lietuvių centro valdybos pirminin
kui ALGIUI BAKAIČIUI ir jo šeimai. Kartu 
liūdime. 

PLC valdyba 

pasiekia tas vietas, ku r ne
skrenda dideli lėktuvai, tačiau 
gali leistis tik tuose oro uos
tuose, kuriuose yra pasienio ir 
muitinės tarnybos. (LR-Elta) 

* Kla ipėdoje po dve jus 
m e t u s i r kel is m ė n e s i u s tru
kusių statybos darbų oficialiai 
buvo perkirpta žvejų prieplau
kos atidarymo juosta. Apie 25 
mln. litų kainavęs objektas — 
socialiniu požiūriu labai svar
bus ir reikalingas. Dabar prie 
krantinių, prieplaukoje, turėtų 
sutilpti daugiau nei 60 žvejų 
laivų. (K-Elta) 

* Tuo m e t u , kai Rusi joje 
m ė g i n a m a s u s i d o r o t i su 
brangiausia privačia Rusijos 
verslove „Jukos", Lietuva sune
rimo ir dėl „Jukos" valdomos 
„Mažeikių naftos". Tačiau kol 
kas specialistai teigia, kad jokie 
finansiniai sunkumai neturėtų 
turėti įtakos Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonei. (R-Eita) 

* Valstybinės darbo ins
pekc i jos v i r š i n i n k a s Min
daugas Pluktas pareiškė, kad 
dėl sprogimo ir gaisro, per kurį 
žuvo vienas ir buvo sužeista 12 
žmonių, Ukmergės gelžbetonio 
gamyklos putų polistirolio pa
dalinyje, kalti darbdaviai, ne
paisę saugos reikalavimų. 

(KD-Elta) 
* Į Žemait i ją prie Pla

te l ių eže ro s u v a ž i a v ę skau
tų organizacijos nariai ati
darė tautinę stovyklą „Skilties 
dvasia - 2003". 560 palapinių 
apsigyveno 1,200 stovyklauto
jų, tarp kurių yra ir skautai iš 
Brazilijos, Vokietijos, Danijos 
bei Australijos. Vyriausiam 
stovyklos dalyviui yra 72, o jau
niausiam — tik 5 metai. Jubi
liejinė stovykla, kuri tradiciš
kai vyksta kas 5 metai, skirta 
paminėti skautų įkūrimo Lie
tuvoje 85 metų jubiliejų. 

* Nidoje atostogaujantis 
Seimo narys Stanislovas Buš
kevičius, šalia poilsio namų 
„Litorina" pamatęs slampinė-
jančią lapę, iškvietė medžioto
jus. Klaipėdos maisto ir veteri
narijos tarnybos vadovas džiau
gėsi, kad parlamentaras greitai 
pranešė apie įtarimą sukėlusį 
faktą. Dažniausia žmonės į tai 
nekreipia dėmesio, kol žvėris ar 
gyvūnas ką nors apkandžioja 
Neringos miškuose gyvena apie 
150 lapių. Kasmet nuo medžio
tojų kulkų krinta apie 80 lapių, 
tačiau po žiemos jų banda vėl 
būna tokia pat. (K-Elta) 

JAUNIMO 
MIGRACIJA... 

Atkelta iš 3 psl. 
Beje, prezidento Rolando 

Pakso r i n k i m ų p r o g r a m o s 
vienas dažniaus ia i l inksniuo
tų, taipogi ir k r i t ikuotų teigi
nių, skelbė kand ida tų siekį 
grąžinti išvykusį j a u n i m ą Lie
tuvon. „Reikalausiu , kad bū
tų parengta j aun imo grąžini
mo į Lietuvą programa", — 
rašoma R. Pakso r ink imų 
programoje. Tačiau Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri jos 
vienas vadovų pr ipažįs ta , jog 
ir sulaikyti i švykstančiuosius , 
ir juo labiau atgal sugrąžint i 
j a u išvykusius y ra gana su
dėtinga, ypač, jei nė r a minė
tojo ekonominio aks t ino . 

Jūratė Damulyte 
LER 

Mylimam broliui 

A t A 
JUOZUI PAŽERŪNUI 

mirus, PIJUI PAŽERŪNUI reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Melrose Parko ir apylinkės Lietuvių klubas 

Bkmammmaam 
Neseniai atvykote. * * < * « • darbo ar buto, 

ta3au sfcefctls fcĮįįtaaĮįt brangiai katmnįa? 
Ne beda. DRAUGAS |aai skeUma įspaus

tam n o n o k i m j i T " O * H oMkambinr" 
tel. 773-585-9500 ar užsukti i DKAUGO 
adrranistradįa adresu 4545 W. 63 St. 

Chicago, S. 60629. 

Amžinojon būtin iškeliavus 

A f A 
dr. VINCUI MACIŪNUI, 

čia likusiems ir skaudžiai netektį pergyvenan
tiems žmonai GENOVAITEI, sūnums VYTAU
TUI ir ALGIUI bei jų šeimoms, reiškiame gilią ir 
bičiulišką užuojautą. Velionis savo lituanisti
niais darbais ilgai veiks studijuojantį lietuviš
kąjį jaunimą. 

Bronė, Kristina, Vytautas, 
kun. Vytautas, Virgus Volertai 

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 cabm vvith 
plenty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well being you'll 
feel vvhen flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. I ts also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinav ian SAS 

http://vv-ww.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
SVC. M. MARIJOS GIMIMO 

PARAPIJOJE 

Penktadienį, liepos 25 d., 
2 vai. p.p., Lemonte. Bočių 
menėje, rodysime tautinių 
šokių šventę Žalgirio stadio
ne. Tą puikią vaizdajuoste 
parūpino Lietuvių televizija. 
LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius kvie
čia visuomenę atvykti ir pa
justi vieno iš karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 mėtų 
iškilmių renginių nuotaiką 
Vilniuje. O grįžusieji iš Vil
niaus gal ir save pamatys. 

A A Nijolės Bertašiūtės-
Maska l iūn ienės p r i s i m i n i m a s 
jos mirties metinėse bus šį 
šeštadienį, liepos 26 d.: 11 
vai. r. šv. Mišios Pal. J. Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, 
12:30 vai. p.p. paminklo pa
šventinimas Lietuvių tautinė
se kapinėse. A. A. Nijolės 
draugai, pažįstami, artimieji 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. 

Jaunimo centre 5600 S. 
Claremont Ave.. Chicago. IL) 
vėl organizuojamas šokių va
karas ,,Kam jau 30 ir vyres
niems". Vakaras vyks liepos 
26 d. .8:30 v.v. Gros Artūras 
Blažukas, kuris kviečia mu
zikos glėbyje gerai praleisti 
vakarą. 

Liepos 26 d., 8 vai. v., PLC 
banketinėje salėje vyks labda
ringas vakaras naujo sporto 
komplekso statybai paremti. 
Linksn.ms ansamblis „Kau
kas", vaišins „Bravo" virtuvė. 
Programoje dalyvaus operos 
dainininkė Nida Grigalavi
čiūtė ir pianistas-improvizuo-
tojas Dalius Paulavičius. Lab
daringo vakaro mokestis 35 
dol. 

„Tautos ir valstybės ry
šys", Lietuvos valstybės 750 
metų sukaktį minint - šį sek
madienį, liepos 27 d., 12 vai., 
tuojau po 11 v. šv. Mišių. PLC 
didžiojoje salėje. Kalbės Bro
nius Nainys, apžvelgdamas iš 
arti stebėtus liepos 1-6 d. Vil
niuje vykusius istorinius-poli-
tinius ir kultūrinius rengi
mus. 

Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje, kuri atšventė 
konsekracijos 70-ąjį jubiliejų, 
yra restauruojama centrinio 

. altoriaus apsidoje esanti dail. 
J. Mackevičiaus tapyta freska 
„Polocko mūšis", nes dėl sie
nų peršalimoji buvo pasiden
gusi druskomis. Freskos tvar
kymo darbams buvo naudoja
mos Kultūros vertybių apsau
gos departamento, Panevėžio 
miesto savivaldybės lėšos, 
taip pat tikinčiųjų aukos, iš 
viso 260.000 Lt. Šis projektas 
buvo vykdomas dvejus metus. 
Planuojama baigti šių metų 
rugsėjį, kai miestas švęs 500 
m. jubiliejų. Šiuo metu pro

jektui baigti dar t rūksta 
35.000 Lt parapijos įnašo. 
Klebonas kun. Rimas Gudelis 
kviečia prisidėti prie šio pro
jekto baigimo. Kun. R. Gude
lis (tel. 773-320-2092) dar šį 
sekmadienius pavaduos kun. 
A. Palioką Lemonto misijoje. 
Aukas galima jam perduoti 
tiesiogiai misijoje arba vėliau 
palikti misijos kapelionui. 

Čikagos Venesuelos Lie
tuvių draugijos gegužinė ruo
šiama sekmadienį, liepos 27 
d.. 12 vai., Šaulių namuose 
2417 W 43 Str., Čikagoje. 

A. A Vlado Šoliūno mir
čiai prisiminti rugpjūčio 2 d., 
šeštadienį, 8 vai. rytą, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje bus aukojamos šv. 
Mišios. Šeima kviečia daly
vauti ir pasimelsti už a.a. 
Vlado sielą. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liu
teronų parapijos patalpose, 
Oak Lawn, organizuojamas 
vaikų darželis (day—care). 
Vaikų amžius - 3-5 metai. Už
siėmimai vyks penkias die
nas per savaitę nuo 8:30 v. r. 
iki 4:30 vai. p.p., - leiskime 
mamoms dirbti! Jei susirinks 
pakankamai vaikų (bent 12), 
darželis pradės veikti 2003 m. 
rugsėjo 2 d. Dėl vaikų regis
travimo kreiptis tel.: 708-̂ 422-
1433 iki rugpjūčio 26 d. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 McCart-
hy Rd., Lemonte. Visas pel
nas skiriamas stipendijoms. 
Kviečiame ir ne golfo entu
ziastus atvykti į vaišes po gol
fo iškylos ir susipažinti su šių 
metų stipendininkais. Dau
giau informacijos - skambinti 
Edui Modestui - 630-794-0500. 

Didžiųjų liepos mėn. iškil
mių Lietuvoje asmeninius 
įspūdžius bus galima išgirsti 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje. Juos pasakos ten 
dalyvavę dr. Kazys Ambra
zaitis, dr. Petras Kisielius, 
Juozas Ardys ir kt. Ši, 47-oji, 
studijų ir poilsio savaitė Dai
navoje vyks rugpjūčio 17-24 
d. Norintieji savaitėje daly
vauti gali registruotis iš anks
to. Kreiptis į Joną Urboną 
adresu: 1418 W. Elmwood 
Ave., Clavvson. MI 48017. tel. 
248-135-0209. 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį, Old County 
club, Orland Park. IL. 
Norintys dalyvauti kviečiami 
registruotis iš anksto, kreip
tis į Vvtą ir Aldona Vaitkus 
tel. 630-243-8178. 

Mokslo metai parapijinėse 
mokyklose jau pasibaigė, iš
kilmės įvyko, mokiniai išsi
skirstė pasidžiaugti vasaros 
atostogomis, o mokytojai taip 
pat išėjo vasaros poilsiui. Bet 
prieš užverčiant šių mokslo 
metų lapą dar reikia arčiau 
pasižiūrėti į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklą. 

Gegužes 22 d. į parapijos 
mokyklą atvyko kardinolas 
Francis George, kartu su vys
kupu John Manz, vyskupu 
Frank Kane ir 16 mecenatų 
(mokyklų „krikšto tėvai"). 
Kartu su jais buvo ir daugiau 

svečių. Ta proga svečiai buvo 
vaišinami pietumis ir dalinosi 
žiniomis apie mokyklas. Buvo 
pranešta, kad „Big Shoulders" 
programa mokykloms paremti 
padidėjo 6 mecenatais. Dabar 
bus 22 mecenatai, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kykla labai džiaugiasi, turėdama 
mecenatą Joną Berzanskį. Jo 
dėka mokykla turi 30 kompiu
terių ir daugybę naujų knygų. 
Mokykla išdažyta ir atlikti 
elektros darbai. Šio mecenato 
dėka šiemet sporto salėje bus 
įdėtos naujos grindys. 

Galbūt mažai kas žino, 

BUTŲ JUOKINGA, JEIGU NEBŪTŲ 
LIŪDNA ISTORIJA DĖL 

„TRANSPAK" 
Praėjusią žiemą Čikagoje 

garsiai nuskambėjo „Draugo" 
kieme įvykusi vagystė - vieną 
naktį dingo siuntinių prikrau
tas ir paruoštas išsiųsti į 
Lietuvą talpintuvas. Praėjusį 
ketvirtadienį, liepos 17 d., tu
rėjo įvykti nukentėjusių nuo 
vagystės siuntėjų susitikimas 
su Bankroto teismo advokatu. 
Šiame susitikime dalyvavo 
„Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis, kuris 
papasakojo apie šį susitikimą: 

- Liepos 17 d. mes, visi nu
kentėjusieji, oficialiai buvome 
gavę kvietimus į „Meeting of 
Creditors", kuris turėjo įvykti 
Bankroto teisme (United Sta
tes Bankruptcy Court) 227 W 
Monroe Str. Room 3360, Chi
cago, IL 60606. Aš atstovavau 
Tėvų marijonų vienuolijai, 
kuriai „Transpak" bendrovė 
liko skolinga už nuomą. „Var
po" žurnalui, kuris buvo at
spausdintas „Draugo" spaus
tuvėje ir kurio dingo pusė 
tiražo - 400 egz.. taip pat turė
jau nuostolių ir aš pats. O 
nukentėjusių iš viso gali būti 
keli šimtai siuntėjų. Labiau
siai nukentėjo BALFas, kuris 
prarado apie 100 siuntinių. 

Monroe gatvėje mūsų su

sirinko apie 10 žmonių, dau
giausia tai buvo privatūs žmo
nės. Kai įėjome į nurodytą 
kambarį, mus pasitiko Bank
roto teismo advokatas Kaatz, 
kuris pasakė: „Aš turiu laiko 
su jumis kalbėtis tik 5 min., aš 
turiu 50 tokių bylų". Nustebę 
pasakėme: „Mes gavome jūsų 
kvietimą, žmonės sugaišo pus
dienį ir vien už mašinos pas
tatymą aikštelėje sumokėjo 20 
dol." Nors advokatas mūsų vos 
nevijo lauk, bet mes atsisė
dom. 

Netrukus atėjo ir „Trans
pak" savininkas Romas Pūkš
tys su savo advokatu Neil P. 
Gantz, kuris tik dabar kartu 
su savim buvo atsinešęs 
„Transpak" ir „Translit" ben
drovių finansinę ataskaitą, 
nors tą turėjo padaryti anks
čiau, prieš nukentėjusių susi
tikimą. Bankroto teismo ad
vokatas pareiškė, kad jis ne
turi laiko analizuoti atneštų 
popierių ir apskritai, jo žo
džiais, Bankroto teismas netu
ri jokio biudžeto tirti tų ben
drovių turimo turto, iš kurio 
būtų galima atlyginti nuos
tolius nukentėjusiems. Advo
katas davė suprasti, kad mes 
turėtume patys samdyti bu-

kad mokykloje vyksta ir pro
grama po pamokų, iki 6 v.v. 
Čia mokiniai ruošia pamokas 
arba žaidžia. Mokiniams susi
daro saugi aplinka belaukiant 
savo mamyčių ir tėvelių sug
rįžtant iš darbų. Kartu su 
mokiniais būna mokytoja ir 
talkininkai. 

Ateinančiais mokslo 
metais prasidės priešmokyk
linė programa, čia bus pri
imami vaikučiai, kurie yra 
dar per maži lankyti darželį. 

Mokykla ypatingu būdu 
aptarnauja savo lietuvius 
mokinius. Seselė Maureen 
kas dieną anglų kalbos moki
na vaikus, neseniai atvyku
sius iš Lietuvos. Tai labai 
padeda šiems mokiniams. 

Viena labai gabi mokinė 
atnešė mokyklai ir parapijai 
daug garbės, laimėdama rašy
mo konkursą, kurį rengė 
Čikagos arkivyskupija. Kon
kursas pavadintas „Do the 
Write Challenge to Stop 
Violence" (Atsiliepkite į kvie
timą sustabdyti piktadarys
tes). Septintojo ir aštuntojo 

skyrių mokiniai užrašė savo 
asmeninius išgyvenimus. Šia
me konkurse iš 300 dalyvau
jančių trys mokiniai iš Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
mokyklos papuolė į 100 geri
ausiųjų sąrašą. Iš jų buvo 
atrenkami 10 geriausių. J jų 
eilę parinktas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
mokinės Danielle bei Del 
Fierro rašinys. Šiuo metu šis 
rašinys yra pakabintas Kong
reso Rūmų Bibliotekoje (Lib-
rary of Congress) Washing-
ton, DC. Šio laimėjimo proga 
mokinė kartu su savo mokyto
ja lankysis Washington, DC. 
šį liepos mėnesį. Danielle taip 
pat gaus 10,000 dol. stipendi
ją lankyti universitetą. 

Konkurso finaliste Da
nielle šios parapijos mokyklą 
lankė devynerius metus (dar
želį ir visus skyrius). Baigusi 
mokyklą šių metų birželio mė
nesį, ji pradės rudenį lankyti 
Marijos aukštesniąją mokyk-
lą. 

Tarp šiais metais baigian
čių parapijos mokyklą geriau

sia mokinė yra lietuvaite Gre
ta Kalvinskaite. Ji buvo šios 
klasės ,,valedictonan". Greta 
tarė savo klases vardu atsi
sveikinimo žodį baigimo apei
gose Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje birželio 1 d. Tenka 
paminėti, kad ši gabi mokinė, 
prieš keletą metų atvykusi iš 
Lietuvos, sugebėjo pralenkti 
kitus mokinius, čia gimusius, 
ir dar iš anglų kalbos. 

Baigiant norisi priminti 
apie parapijoje vedamą aukų 
rinkimo vajų. Mokykla turi 
mecenatą, kuris finansuoja 
įvairius pagerinimus, bet rei
kalinga atlikti didesnių taisy
mo darbų kitiems parapijos 
pastatams, ypač bažnyčiai. 
Parapijos bažnyčia yra mūsų. 
lietuvių. pasididžiavimas ir pa
žiba. Šioje nuostabiai gražioje 
šventovėje mes meldžiamės. 
Svečiai negali atsigrožėti 
bažnyčios architektūra, vitra
žais ir visa aplinka. Palai
kykime savo puikią šventovę, 
kad ji ir toliau galėtų spin
dėti. 

VMS 

Tautos fondas remia 
..Valstiečių laikraščio" priedo 
„Tėviškės šviesa" ir ..XXI 
amžiaus" priedo „Atodangos" 
leidimą. Šiuos laikraščių prie
dus galima rasti internete. 
„Tėviškes šviesą" - adresu: 
www.valstieti8.lt (Atsidarius 
..Valstiečių laikraščio" pus
lapį, kairėje pasirinkti laik
raščio priedus ir iš jų pa
sirinkti ..Tėviškės šviesą"). 
.Atodangos" - adresu: wwwXXI-
amziu8.lt (Atsidarius ,,XXI 
amžiaus" puslapį, kairėje iš 
priedų pasirinkti „Atodan
gas"). Kviečiame visus susi
pažinti su šiais leidiniais ir 
komentarus siųsti Tautos fon
dui adresu: Lithuanian Na
tional Foundation. Inc., 307 
West 30th St. New York. NY 
10001-2703. tel. 212-868-5860. 
fax. 212-868-5815: ei. paštas: 
Tautfd@aol.com 

H.il/< - . kultūros muziejuje I I ityta Violetos Pakalniškienės pirmoji knygelė 
v.iikams ..Mažojo pasakoriaus kraitele" Nuotraukoje vakaro dalyviai <iš deSines): Rolandas, Violeta (knygos 
autore). Vytautas ir Arvydas Pakalniškiai, Aldona -Jurkute, Dalia Sokienė (vakaro vedėja ir knygelės įgarsinto-
la . Kivvra Zuhaviėiene Vaikų poezijos knygele ka r tu su kompaktine plokštele galima įsigyti „Draugo" knygy-

Balzekn muziejuje, lietuviškose parduotuvėse Čikagoje ir Lemonte. Taip pat galima užsisakyti paštu 
!'<) Hox-t.'iž, I'lainfield 11.60544 Tel pasiteiravimui 630-554-9578:312-622-7472. 

IEŠKO GIMINIŲ 

Mano mamos Petronėlės 
Kuzminskaitės—Šliogerienės, -
dukters Stasio, gimusios 1898 
m. ir mirusios 1972 m., du 
broliai - Jonas Kuzma, sūnus 
Stasio (Lietuvoje visų pavar- , 
dės buvo „Kuzminskas", tik 
Amerikoje jis pasivadino 
„Kuzmonis") ir kitas brolis 
Ben Kuzma, sūnus Stasio, ku
ris gimė 1886 m„ prieš I Pa
saulinį karą išvyko į JAV. Ant 
išlikusios nuotraukos užrašy
ta, kad Ben Kuzma 1944 m. 
gyveno šiuo adresu: 6710-20 
Ave. Kenosha. Wisconsin, o Jono 
Kuzmos adresas neišliko. 

Šie abu mano dėdės tik
riausiai yra mirę, tačiau jų 
vaikai arba vaikaičiai tikriau
siai tebegyvena. Iki 1998 m. 
ieškoti per Raudonąjį Kryžių 
tebuvo galima tik pirmos eilės 
giminių. Norėdama susirasti 
savo gimines, kreipiausi į 
Danguolę Gilienę, kuri su 
šeima, turinčia „žaliąją korte
lę", yra išvykusi į JAV. 1998 
m. ji gyveno šiuo adresu: 4436 
S. Talman Ave. Chicago, IL, 
60632-1343. Kad sėkmingiau 
sektųsi surasti, aš jai perda
viau visas žinias apie dėdes ir 
Ben Kuzmos senąjį adresą 
JAV, taip pat perdaviau ir 
Ben Kuzmos nuotrauką. Iki 
šiol jokios žinios iš D. Gilie-
nės nesulaukiau. 

Noriu pateikti daugiau ži
nių apie savo šeimą. Mano 
senelis Stanislovas Kuzmins
kas, Jono sūnus, miręs 1935 
m. Panevėžio apskrityje. Nau
jamiestyje, paliko 4 sūnus: 
Antaną, Jurgį, Benediktą ir 
Joną bei dvi dukteris: Kazi
mierą ir Petronėlę. Aš esu Pet
ronėlės Kuzminskaitės-Šlio-
gerienės duktė Janina Šlio-

halterinę agentūrą, kuriai gal 
būtų leista ištirti „Transpak" 
finansinę padėtį. Mes norėjo
me pasakyti, kad esame pa
siryžę ištirti, nes tenka gir
dėti, kad „Transpak" prieš 
talpintuvo dingimą į Lietuvą 
yra išsiuntusi didelę sumą pi
nigų ir todėl „Transpak" ga
lėtų grąžinti siuntėjams bent 
pinigus, sumokėtus už pa
siuntimą, nes siuntimo ne
įvyko. Bet, kaip mes suprato
me, visa tai yra mūsų pačių -
siuntėjų, kurie neteko savo 
siuntinių, reikalas. Šis mūsų 
pasikalbėjimas truko 5-7 mi
nutes. Teismo advokatas iš
skubėjo susitikti su kitais 
interesantais. 

Šiuo metu tyrimas dėl 
„Transpak" talpintuvo vagys
tės dar vyksta policijoje. Ar
timiausiu metu galima laukti 
naujų žinių. Mes per ..Drau
gą" apie tai pranešime. Ban
dysime suburti nukentėjusius 
ir vis dėlto ištirti, ar ..Trans
pak" kompanija turi turto ir 
ar ji bent iš dalies gali at
siskaityti su savo klientais. Iš 
viso, mūsų žiniomis, už siun
tinius žmonės sumokėjo apie 
12,000-15.000 dol.. neskai
čiuojant pačių siuntinių ver
tės, - papasakojo Valentinas 
Krumplis. 

„Draugo" inform. 

MAŽASIS MUZIKOS REČITALIS 
Birželio 13 d. Donato ir 

Dainos Siliūnų namuose vyko 
muzikos mokytojos Almos 
Preisaitienės mokinių rečita
lis. Pianinu skambino Vilija 
Aleksaitė. Giedrė Poškaitė. 
Paulius Siliūnas, Audra Chaves, 
Kovas Polikaitis. Nerija Čup-
linskaitė. Audra Siliūnaitė. 

Jonas Chaves ir Aukse Mar-
tinkutė. Fleita grojo Jonas 
Preisaitis, dainavo Aleksas 
Siliūnas ir Daiva Siliūnaitė. 
Jaukioje namų aplinkoje vai
kučiai jautėsi smagiai, o tėve
liai dėkojo mokytojai už pasiauko
jimą ir kantrybę perduodant 
jauniesiems meilę muzikai. 

Po rečitalio Nerija Čuplinskai tė dėkojo pianino mokytojai Almai 
Preisaitienei. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje po koncerto. 

KNYGOS DŽIUGO FONDUI 
Inž. Jonas Kaunas, gyv. 

Dovvners Grove. IL. Stasio 
Džiugo knygų fondui Ra
seiniuose dovanojo apie 100 
knygų lietuvių kalba. Knygos 
buvo jo tėvo. a.a. Jono Kauno, 
gyvenusio Marquette Parko 
telkinyje, veiklaus bendruo-
menininko ir „Draugo" ben
dradarbio, nuosavvbe. 

SKELBIMAI 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

geryte-Tamolione. gyvenanti 
savo senelių namuose ir visų 
dėdžių gimtinėje Naujamies
tyje. Panevėžio apskr.. Lietu
voje. Man 71 m. Norėčiau nors 
amžiaus pabaigoje susipažinti 

su savo giminėmis, todėl pra
šau man padėti, jeigu kas tu
rite žinių ir galėtumėte pa
dėti. Bučiau dėkinga. Janina 
Šliogerytė-Tamoliene. Tel. 
Lietuvoje: 845-599528. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
19.9 cento skambinant j Lie
tuvą, 4.9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NO\V atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
(ia DIALNOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

http://www.valstieti8.lt
http://amziu8.lt
mailto:Tautfd@aol.com

