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55-osios Šiaurės 
Amerikos lietuviu 
sporto žaidynės. 
„Lituanicos" 
futbolininkai nugalėjo 
„Vikings" komandą. 

2 psl. 

Nukrikščionėj usi 
Europa. Dirbtinio 
bankroto šešėlyje. 
Genetiškai 
modifikuotos kavos 
tyrimai užkliuvo 
vandalams. 

3psl. 

Dovana — tai skola. 
Nesustabdomas laikas. 
Pokalbis su 
žurnalistikos studente 
iš Lietuvos. 

4 psl. 

Administratoriaus 
kampelis. „Taste of 
Chicago" 25-oji 
sukaktis. Mozart 
muziką skambins ir 
lietuvaitė pianistė. 

6 psl. 

Sportas 
* 31 m e t ų 204 cm ūg io 

L ie tuvos k r e p š i n i o r i n k t i 
n ė s k a p i t o n a s S a u l i u s Š tom
b e r g a s nusprendė baigti karje
rą Lietuvos rinktinėje. Istam-
bul „Ulker" (Turkija) komandos 
puolėjas apie pasitraukimą iš 
rinktinės galvojo dar prieš 2004 
m. Atėnų Olimpines žaidynes, 
tačiau sutiko dar metus atsto
vauti šaliai. S. Štombergas 
rinktinėje debiutavo 1993 m. ir 
nepraleido nė vieno čempiona
to. 

* Šeštą pergale, dev in to
se L ie tuvos be i sbo lo čem
p iona to r egu l i a r io jo sezono 
r u n g t y n ė s e iškovojo antrąją 
vietą septynių komandų turny
re užimantis šalies čempionas 
Vilniaus „Juodasis vikingas". 
„Juodojo vikingo" beisbolinin-
kai 18:4 sutriuškino šeštojoje 
vietoje esančią Vilniaus ..Vana
gų" komandą. Turnyre pirmau
ja šalies vicečempione Kauno 
„Lituanica" komanda. 

* Vienas p e r s p e k t y v i a u 
sių Lie tuvos t e n i s i n i n k u Ri
č a r d a s B e r a n k i s n e p a t e k o i 
Mi lane ( I t a l i j a ) vykstančio 
„Tennis Europe" jaunių (iki 16 
metų) „41 Torneo Avvenire" 
turnyro ketvirtfinalį. Vienetų 
varžybų aštuntfinalyje R. Be
rankis, kuriam birželio 21 d. 
sukaks tik 15 metų, 4:6, 6:7 
(10:12) nusileido ketvirtajai 
turnyro raketei italui Thomas 
Fabbiano. 

Naujausios 
žinios 

* Se imas ėmės i sva r s ty t i 
Vyr iau«ybė« si>;ivmy«- dėl 
š ių metų biudžeto patikslini
mo. 

7f *-rr iš p r a d ė j o nag r i -
nėti b u v u s i o p a r l a m e n t a r o 
V Martišausko bylą. 

* L i b e r a l d e m o k r a t a i siū
lo surongl i putHriHmaji rcff 
r e n d u m a dėl euro įvedimo. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.826 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas siūlo generalinį prokurorą skirti 
Aukščiausiojo teismo teisėju 

Prezidentas V. Adamkus (k) priėmė Aukščiausiojo teismo pirmininką V. 
G r e i č i ų . TomoČerniševo -ELTA) nuotr 

Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
pasirašys dekretą, kuriuo teiks 
Seimui generalinio prokuroro 

Antano Klimavičiaus kandida
tūrą į Aukščiausiojo Teismo 
(AT) teisėjus. 

Taip pat prezidentas siūlys 

Seimui AT teisėjais skirti bu
vusį Konstitucinio Teismo tei
sėją Joną Prapiestį bei Vyriau
siojo administracinio teismo tei
sėją Gintarą Godą. 

Tai pranešė prezidento at
stovė spaudai Rita Grumadaitė 
po V. Adamkaus susitikimo su 
AT pirmininku Vytautu Grei
čiumi. 

Pasak šalies vadovo atsto
vės spaudai, dekretą preziden
tas pasirašys „atsižvelgdamas į 
tai, kad V. Greičius nuosekliai 
laikosi nuomonės, jog pateikti 
asmenys yra tinkamiausi kan
didatai į AT teisėjue". 

Pasak V. Greičiaus, jei Sei
mas pritars siūlomiems kandi
datams, jie visi dirbs Baudžia
mųjų bylų skyriuje. 

Numatoma, kad Seimui 
prezidento siūlomi kandidatai 
bus pateikti kitą savaitę. Beje, 
šią procedūrą atliks V. Greičius, 
o ne vienas iš prezidento pata

rėjų, kaip paprastai būdavo iki 
šiol. 

Anot prezidento ats tovės, 
jei Seimas nutars skirti dabar
tinį prokuratūros vadovą AT 
teisėju, tuomet bus ieškoma 
naujo generalinio prokuroro. 

Paskelbus apie siūlymą 
skirti A Klimavičių AT teisėju, 
žiniasklaidoje pasirodė vertini
mų, kad taip prezidentas siekia 
pakeisti generalinį prokurorą, 
kurio veiklą yra ne kartą kriti
kavęs. 

Apie galimą generalinio 
prokuroro pakeitimą V. Adam
kus pirmą kartą buvo užsimi
nęs praėjusių metų pabaigoje. 
Tuomet V. Adamkus teigė esąs 
nusivylęs Generalinės prokura
tūros darbu. 

Pernai Generalinė prokura
tūra susilaukė kritikos dėl su-
bliūškusių bylų, kuriose įtari
mai kyšininkavimu buvo pa
teikti keliems Seimo nar iams. 

Lietuvos sportininkai Ispani jo je žinomi labiau nei banditai 
Viln ius , birželio 9 d. (BNS) 

— Lietuvos sportininkai Ispa
nijoje yra žinomi labiau nei 
banditai , prieš kurį laiką api-
plėšinėję nelegaliai šioje šalyje 
dirbančius Lietuvos piliečius. 

Tai interviu dienraščiui 
„Kauno diena" sakė Lietuvos 
ambasadorius Ispanijoje Mečys 
Laurinkus, prieš paskyrimą va
dovavęs Valstybės saugumo de
partamentui . 

„Esu tikras, kad Ispanijoje 
apie sportininkus žino daugiau 
nei apie banditus. Kitos ben
druomenės nusikals tamumo 
problemų sukelia žymiai dau
giau negu lietuviai. Jie nemini
mi kaip kokia išskirtine tauta, 
kuri verčiasi tik piešimu ar žu
dymais", teigė M. Laurinkus. 

„Žinoma, reikia pripažinti, 
kad buvo viena išeivių banga iš 
Lietuvos, N u k e l t a į 5 ps l . 

Viešėdamas Ispanijoje prezidentas V Adamkus turėjo progos apsilankyti architektūra ir gamta garsėjančiame 
S e g o v i a mieste. Tomo Černiševo 'ELTAį nuotr 

Ministras atsiprašo už girtus policininkus 
Vilnius , birželio 9 d. (BNS , 

— Vidaus reikalų minis t ras 
Gin ta ras Furmanavičius atsi
prašo Lietuvos gyventojų už 
„gir tų policininkų siautėjimą 
keliuose". „Man belieka tik atsi
prašyti visų Lietuvos žmonių už 
tai , kas dabar vyksta, girtų poli
cininkų siautėjimą keliuose", 
per Vyriausybės valandą Seime 
ketvirtadienį sakė G. Furmana
vičius. 

Vidaus reikalų minis t ras 
tvi r t ino, jog girti už vairo 
įkliuvę policininkai bus šalina
mi iš darbo „be jokių tarnybinių 
patikrinimų". 

„Generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius sakė, o aš 
galiu patvirtinti, kad pareigū
nai bus šalinami iš darbo be jo
kių tarnybinių patikrinimų, nes 
jei nustatytos promilės, čia ne
bereikia nieko tikrinti", sakė vi
daus reikalų ministras. 

Pastaruoju metu policijos 
pareigūnai vis dažniau neblai
vūs sėdę už vairo sukelia tragiš
kus eismo įvykius. 

Gegužės mėnesį Šiaulių 
miesto (VPK) Patrulių rinktinės 
vyresniojo patrulio 34 metų Ro
mualdo Kundroto vairuojamas 
nuosavas automobilis „Audi 

100" partrenkė ir sužalojo per 
pėsčiųjų perėją ėjusius 17-metę 
R.J. ir jos bendraamžį J.G. Sun
kiai sužalota mergina Kauno 
medicinos universiteto kliniko
se mirė kitąxdieną po avarijos. 

Pernai vasarą Vilniaus 
miesto vyriausiasis policijos ko
misariatas viešai atsiprašė vi
suomenės ir dviejų moterų arti
mųjų, kurias pėsčiųjų perėjoje 
mirtinai sužalojo neblaivus po
licijos patrulis. 

Policijos departamento duo
menimis, per 2004 m. padau
gėjo policijos pareigūnų sukel
tų eismo įvykių. 

Mirė rašytojas Vytauto Aleksandras Cinauskas 
Vi ln iu s , birželio 9 d. 

(ELTA) — Lietuvos rašytojų są
junga su giliu liūdesiu praneša, 
kad 2005 m. birželio 7 d., su
laukęs 75 metų, staiga mirė ra
šytojas Vytautas Aleksandras 
Cinauskas. 

V. Cinauskas gimė 1930 m. 
birželio 6 d. Pandėlio miestelyje 
Rokiškio apskrityje. 1941 m. 
šeima buvo ištremta į Sibirą. 
1947 m. iš tremties pabėgo į 
Lietuvą, 1948 m. areštuotas ir 
iš t remtas į Krasnojarsko kraš
tą. 1956 m. paleistas iš trem
ties, dirbo betonuotoju Kauno 
hidroelektrinės statyboje. Nuo 
1958 iki 1993 m. dirbo Lietuvos 
geologijos sistemoje — gręžimo 
meistru, gręžimo darbų vykdy
toju, geologinio gręžimo inžinie
riumi. 

Atkurtos Nepriklausomy
bes metais V. Cinauskas buvo 
Lietuvos kultūros fondo tarybos 

Vytautas Cinauskas 
Vladimiro Gulevičiau* 'ELTAt nuotr 

narys, Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių bendrijos eti
kos komisijos pirmininkas. 
Tremtinių grįžimo fondo valdy
bos pirmininkas. 1996-2000 m. 

— Seimo narys (Tėvynės sąjun
gos atstovas). Prieš pradėdami 
posėdį Seimo nariai buvusio ko
legos atminimą pagerbė tylos 
minute. 

Už nuopelnus Lietuvai V. 
Cinauskas apdovanotas Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 5-ojo laipsnio ordinu. 

Rašytojas V. Cinauskas ei
lėraščius pradėjo rašyti dar 
pradžios mokykloje, bet skelbti 
savo kūrybą galėjo tik Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę. 

Jau pirmasis eilėraščių rin
kinys „Kad būtum šalia" (1992 
m.) pažymėtas Zigmo Gėlės 
premija. 1995 m. V. Cinauskas 
išleido antrąjį eilėraščių rinkinį 
„Tai kaip, sūnau, ten Lietu
voj..." 

1996 m. jis buvo priimtas į 
Lietuvos rašytojų sąjungą, 
1998 m. pasirodė trečias rinki
nys „Ir atmintis, ir dabartis". 

Ūkio ministras 
neigia susitaręs 
.palaidoti jam 

nenaudingą 
dokumentą 
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Ūkio ministras Viktoras Us-
paskichas neigia su Maskvos 
vyriausybės pareigūnais susi
taręs „palaidoti" jį neva kom
promituojantį dokumentą. 

„Galiu pasakyti, kad aš ne
bendravau su Maskvos vyriau
sybe", sakė ministras. 

TJO tarpu Vilniaus meras 
Artūras Zuokas, trečiadienį liu
dijęs Seimo komisijoje, tirian
čioje Vilniaus savivaldybės gau
to rašto — Maskvos vyriausy
bės atstovo Baltijos šalyse 
Aleksandr Mizgar ataskai tos 
Maskvos vyriausybės tarptau
tinių ryšių departamento vado
vui Georgij Muradov — auten
tiškumą, leido suprasti, jog mi
nėto dokumento egzistavimą 
Maskva pradėjo neigti „po po
kalbio su Lietuvos puse". 

„Po to, kai raštas išėjo į vie
šumą, patys pamenate skirtin
gus pranešimus iš Maskvos pa
reigūnų, kurie nekomentuoda
mi turinio patvirtino, kad toks 
dokumentas egzistuoja, o po to 
aukščiausiu lygiu tai pradėta 
neigti", sakė A. Zuokas. 

Klausimą, ar minėto doku
mento autentiškumas pradėtas 

<• neigti po pokalbio su ūkio mi
nistru, A. Zuokas siūlė užduoti 
pačiam V. Uspaskichui. 

„Reiktų klausti ūkio minis
tro, jis geriau žino", sakė jis. 

M. Murza kurs lietuvių-latvių 
valstybę 

Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 
— Radikalumu garsėjantis na
cionalistas Mindaugas Murza 
pristatė naujai kuriamą Vie
ningosios nacionaldarbininkų 
partijos (Nacionalinio sąjūdžio) 
programos projektą. Norėdami 
įrodyti nesantys populistai, 
naujosios partijos kūrėjai paža
dėjo įgyvendindami siekius pa
aukoti net gyvybę. 

„Ši partija bus didelis įvy
kis Lietuvos valstybės gyveni
me, — nesikuklino partijos ini
ciatyvinės grupės vadovas M. 
Murza. — Organizacijos siekis 
yra ne valdžioje Joną Jonaitį 
pakeisti Petru Petraičiu, o iš 
esmės pertvarkyti visą valsty
bės politinę sistemą ir sukurti 
naujo pobūdžio valstybę. No
rime sukur t i vieningą baltų 
valstybę. Manome, kad lietu
viai ir latviai turėtų susivienyti 
vienos valstybės rėmuose. 
Šiandien tai — sunkiai atro
dantys dalykas, nes ir pati lie
tuvių tauta yra susiskaldžiusi". 

Vieningos nacionaldarbi
ninkų partijos projekte pasisa
koma už draudimus užsienie
čiams Lietuvoje įgyti žemės, 
imigracijos ribojimą, laukų, 
ežerų, miškų suvalstybinimą, 
viduriniojo sluoksnio didinimą 
iki 90-ies procentų Lietuvos pi
liečių, nusikalstamu būdu įgyto 
turto nacionalizaciją. 

„Pirmame punkte pasisa-

Mindaugas Murza 
Tomo Černiševo ELTAi nuotr 

kome už nacionalinę valstybę, 
kurioje turi integruotis aiškiai 
europietiškos rasės taut inės 
mažumos. Lietuviai, išvažiavę į 
Angliją, Prancūziją ar Vokieti
ją, turi suvokietėti, suanglėti, 
suprancūzėti. O į Lietuvą atva
žiavę kitataučiai sulietuvėti. 
Tokia politika garantuotų taikų 
sugyvenimą. Jeigu kiekvienas 
reikalaus savų mokyklų, išskir
tinių teisių valstybėje, visada 
atsiras nepatenkintų, kils kon
fliktai", aiškino iniciatyvinės 
grupės vadovas. 

Norėdami įrodyti nesantys 
populistai naujosios partijos 
kūrėjai programos pabaigoje 
pažadėjo įgyvendindami sie
kius paaukoti net gyvybę. 
„Jeigu šitos programos neįgy
vendinsime. Nuke l t a į 5 psl . 

Prezidentas žada remti iš Minsko 
išvaryto universiteto veiklą 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
teigia, kad Vilniuje atidaromas 
iš Minsko išvytas Europos hu
mani tar in is universitetas 
(EHU) yra alternatyva Baltaru
sijos autoritarinio vadovo Alek
sandr Lukašenka režimui ir ža
da savo paramą jo veiklai. 

„Cituojant JAV prezidentą, 
galima pasakyti: 'Laisvė pakilo 
į žygį'. Tai — ir EHU projektas, 
kuris yra tikra alternatyva reži
mui, desperatiškai norinčiam 
užgniaužti Baltarusijos žmonių 
mokymą demokratinių verty
bių", sakė V. Adamkus Vilniuje 
prasidėjusioje universiteto 
inauguracinėje konferencijoje. 

Savo kalboje V. Adamkus 
pabrėžė, kad sunku suprasti, 
jog universitetas, kuris, anot 
prezidento, yra intelektualių 
idėjų ir progreso švyturys, pra
sidėjus XXI amžiui, turi veikti 
tremtyje. 

„Iš kitos pusės, neatsitikti
nai Vilnius yra ta vieta, kur Eu
ropos humanitarinis universite
tas tęs savo veiklą", pridūrė 
prezidentas. 

Jis priminė, kad Vilnius bu
vo baltarusių kultūros centras, 
čia kūrė nemažai baltarusių ra
šytojų, apsistodavo visuomenės 

veikėjai ir valstybės vadovai. 
Kartu V. Adamkus pabrėžė, 

kad euroatlantinių organizacijų 
nare tapusi Lietuva turi mora
linį įsipareigojimą ir visuome
ninę pareiga padėti savo kaimy
nams sukurti demokratinę ir 
atvirą visuomenę. 

Jis užtikrino dėsiąs visas 
pastangas, kad universiteto 
darbuotojai ir studentai nieka
da Vilniuje nesijaustų kaip 
tremtyje. 

„Sveikiname jūsų drąsą ir 
ryžtą dirbti demokratinės ir 
klestinčios Baltarusijos labui iš 
Vilniaus", kalbėjo V. Adamkus. 

Tuo tarpu Baltarusijos am
basada Vilniuje išplatino pra
nešimą, kuriame įspėjo nepoliti
zuoti EHU atidarymo Lietuvoje 
ir pavadino tai Lietuvos vidaus 
reikalu. 

Anot pranešimo. EHU už
darymo priežastimi tapo per ži
nybinės komisijos patikrinimą 
nustatyti ..įstatymų ir norminių 
aktų, reguliuojančių santykius 
aukštojo mokslo įstaigų švieti
mo ir mokslo srityje, sistemingi 
pažeidimai, materialinės-tech
ninės bazės ir mokymo progra
mų neatitikimas valstybiniams 
švietimo standartams, tinkamo 
vadovavimo stoka". 

V. A d a m k a u s p remi ja — už 
p a t o b u l i n i m u kūr imą 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Šių metų prezidento Valdo 
Adamkaus vardo aplinkosaugos 
premija skirta Kauno technolo
gijos universiteto Aplinkos in
žinerijos inst i tuto direktoriui 
profesoriui Jurgiui Kazimierui 
Staniškiui. 

Premija skirta už. darbų cik
lą „Švaresnės gamybos, techno
loginių inovacijų kūrimas ir die
gimas Lietuvos pramonėje 
1994-2005 metais". 

Ketvirtadienį Prezidentū
roje į te ikdamas premiją V. 
Adamkus paragino Lietuvos 
žmones daugiau dėmesio skirti 
aplinkai ir gamtai. 

„Milžiniški potvyniai pa

saulyje yra pasekme visiško ne-
sidomėjimo, beatodairiškai nai
kinama gamta, gamta, kuri pati 
savaime apsaugo žmones nuo 
nelaimių. Nenorėčiau, kad Lie
tuva vėl liktų abejinga savo ap
linkai, aplinkai, kurioje gyvena. 
kuri suteikia ir dvasinio polė
kio, kuri mus uždega", susirin
kusiems sake V. Adamkus. 

J is prisipažino, kad jam 
„kyla tamsios mintys". ..Kar
tais atrodo — nejaugi mes po 
truputį grįžtam atgal, atgal i 
praeitį, kai tampa visiškai nes
varbu, kaip atrodys mūsų aplin
ka, kaspo mūsų liks?", retoriš
kai klausė prezidentas 

Nukelta į 5 psl. 
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SIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS 
55-sios kasmetinės Šiaurės 

Amerikos lietuvių sporto (ŠAL-
FASS-gos) žaidynės įvyko š.m. 
birželio 3-5 d. Detroit, Michi-
gan. Jas organizavo Detroito 
LSK „Kovas". Pagrindinė aikš
tė finalams buvo Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos salė. Žai
dynėse dalyvavo 32 komandos 
iš JAV ir Kanados. 

Žaidynių r e z u l t a t a i 

Vyrų „A" k r e p š i n i s 
Dalyvavo šios komandos: 

Čikagos „Lituanica", Čikagos 
„Žalgiris", Detroit „Kovas", Ha-
milton (Kanada) „Kovas", 
„Radviliškis-Stumbras", To
ronto (Kanada) „Aušra" ir To
ronto „Vytis". 

Pirmąją vietą laimėjo „Žal
giris" prieš Toronto „Aušrą" — 
90:78. Trečią vietą laimėjo Či
kagos „Lituanica". 

Vyrų „B" k r e p š i n i s 
Dalyvavo šios komandos: 

Čikagos „Kretinga", Čikagos 
„Lituanica I", Čikagos „Litua
nica II", Čikagos „Rambynas", 
Cleveland „Žaibas I", Cleveland 
„Žaibas II", Connecticut „Ąžuo
lai", Detroit „Kaunas", Detroit 
„Kovas", Hamilton (Kanada) 
„Kovas", Minnesota „Uodai I", 
Minnesota „Uodai II", New 
Jersey „Liepsna" ir Toronto 
(Kanada), Aušra". 

Finale — „Kretinga" laimė
jo prieš „Lituanica I" — 78:59. 
Trečia vieta teko Detroito „Ko
vui". 

Moterų k repš in i s 
Dalyvavo šios komandos: 

Connecticut , Audra", Hamilton 

(Kanada) „Kovas/Vytis", To
ronto (Kanada) „Aušra". 

Pirmą vietą laimėjo Hamil
ton „Kovas/Vytis" prieš Connec
ticut ,Audrą" — 43-15. Trečia 
vieta teko Toronto „Aušrai". 

J a u n i ų „A" k r e p š i n i s 
Dalyvavo šios komandos: 

Čikagos „Lituanica", Detroit 
„Kovas", Hamilton „Kovas", 
Toronto „Aušra". 

Laimėjo „Lituanica" prieš 
„Aušrą" 76:74. Trečioji vieta 
teko Detroit „Kovui". 

Miš rus t i n k l i n i s 
Dalyvavo šios komandos: 

Detroit „Kovas", Cleveland 
„Žaibas", Indianapolis „Valio", 
Toronto ,Aušra". 

Pirmą vietą laimėjo India
napolis „Valio" (10:1); antrą — 
Cleveland „Žaibas" (7:4), trečią
ją — Toronto „Aušra" (4:6). 

J ū s — t ik r ie j i „Aukso 
meda l i a i " 

Detroit LSK „Kovas" nuo
širdžiai dėkoja visiems spor
tininkams ir dalyviams, kurie 
mandagiai ir kantr iai išlaikė 
lietuvišką bei draugišką nuo
taiką žaidynių metu. 

Širdingas ačiū visiems, ku
rie savanoriškai prisidėjo savo 
laiku, patarimais, talentais ir 
talka, ruošiant bei įgyvendinant 
šią sporto šventę. Jūs esate 
tikrieji „Aukso medaliai", nes 
suprantate, kad šios žaidynės 
suteikia ypatingą progą visiems 
jungtis sportiniais, lietuviškais 
ir krikščioniškais ryšiais. 

P a u l i u s J a n k u s 
Detroit LSK „Kovas" 

55-ųjų ŠALFASS žaidynių teisėjai (iš Lietuvos). Iš kairės: Artūras 
Gelvich, Juozas Storpirštis, Antanas Ramanauskas . 

A l g i o R u g i e n i a u s nuotr. 
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Vyrų „A" klasės čempionės komandos Čikagos „Žalgiris" ir Toronto „Aušra" J o h n G r i g a i č i o nuotr . 

Vyrų „B" klasės krepšinio čempionės komandos: Čikagos ..Kretinga" ir ..Lituanica". J o h n G r i g a i č i o nuotr . 

Moterų tinklinio komandos .Kovas/Vytis" ir Connecticut „Audra •John C r n g a i č i o nuc 
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

LITUANICA" NUGALĖJO 
VIKINGS" 

/ / 

/ / 

Praėjusį sekmadienį „Li-
tuanicos" futbolininkai po vie
nos savaitės pertraukos žaidė 
„Metropolitan" futbolo lygos pir
menybių rungtynes . Tai jau 
buvo 16-osios mūsiškių rung
tynės 2004—2005 metų varžy
bose. Rungtyniaujant išvykoje 
— Buffalo Grove miestelyje, 
mūsiškiai įveikė savo varžovus 
— „Vikings" komandą. 

Po 2:0 rezultatu pasibaigu
sio pirmojo kėlinio, į JLitua-
nicos" vartus krito (16-oje an
trojo kėlinio minutėje) varžovų 
įvartis ir jie priartėjo 1:2. Likus 
kelioms minutėms iki žaidimo 
pabaigos Laimonas Bytautas 
tolimu smūgiu padidino rezul
tatą 3:1 lietuvių naudai. 

Likus dvejoms rungtynėms 
iki pirmenybių pabaigos „Litua
nica" dar vis stovi trečioje vitto-
je, turėdama 26 taškus ir 26-20 
įvarčių santykį. Pirmoje vietoje 
įsitvirtino „Sockers" su 30 taš
kų, o antroje — „Schwaben" — 
26 taška i , bet su geresniu 

įvarčių santykiu negu lietuviai. 
Šį sekmadienį, birželio 12 d. 

„Lituanica" vėl rungtyniaus iš
vykoje Lake Villa miestelyje, 
prie Wisconsin sienos. Serbai, 
kurie paskutiniu metu gerokai 
sustiprino savo komandą profe
sionaliais žaidėjais, laimėjo 3 
rungtynes iš eilės, nugalėdami 
gana stiprias komandas. Tad 
lietuviams bus nelengva jų 
pačių aikštėje. Beje, „United 
Serbs" dabar pirmenybinėje 
lentelėje stovi 6-oje vietoje, ta
čiau yra sužaidę dvejomis rung
tynėmis mažiau negu lietuviai 
ir kai kurios kitos komandos. 

Jeigu lietuviai įveiktų ser
bus, tai būtų galima pradėti 
galvoti apie prizinę vietą „ma-
jor" divizijoje. Po serbų, mūsiš
kių dar laukia vienos atidėtos 
rungtynės su JPolonia", kurias 
pagal pirmenybinę lentelę, 
reikėjo žaisti balandžio 24 d., 
tačiau lenkai dėl taurės varžy
bų, prašė nukelti į vėlesnę datą. 

E.Š. 

,Metropolitan" futbolo lygos 
„Major" divizijos lentelė 

(po birželio 5 d. rungtynių) 

1 „Sockers" 
2 „Schwaben" 
3 „Lithuanica" 
4 „Lightning" 
5 „Polonia" 
6 „United Serbs" 
7 „Vikings" 
8 „Eagles" 
9 „Maroons" 
10 „Legovia" 

16 
14 
16 
14 
13 
14 
16 
12 
14 
14 

30 
26 
26 
25 
21 
20 
14 
12 
12 
11 

26-14 
25-15 
26-20 
28-14 
14-9 
22-26 
12-32 
16-18 
19-25 
12-27 

Connecticut moterų krepšinio komanda „Audra" J o h n G r i g a i č i o nuotr MiSn tinklinio komanda - Indianapolio „Valio", laimėjusi pirmąja vieta ža idynėse . I,, k, -, f . .-, Į . r ,- . „ 

(Komanda, sužaistų rungtynių skaičius, taškai ir įvarčių 
santykis) 

Reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurios komandos yra tu
rėjusios gerokai mažiau susitikimų negu, sakysime, „Lituanica", 
tai ši lentelė neparodo tikrosios padėties. E. S. 

mailto:redakcija@draugaa.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://vww.illinoispaln.conn


DIRBTINIO BANKROTO ŠEŠĖLYJE 
Gegužės 26-osios rytmetį 

netoli sostinės centro esančia
me viešbutyje „Saulės žiedas" 
apsigyvenusiems daugiau nei 
šimtui tarptautinės konferenci
jos dalyvių iš Anglijos, Švedijos, 
Rusijos, Latvijos, taip pat gru
pei Lenkijos turistų, svetingoji 
Lietuvos žemė ko gero primins 
ne civilizuotos valstybės, ger
biančios žmogaus teises ir oru
mą, bet laukinio Pietų Ameri
kos kapitalizmo oligarchų bei 
gangsterių valdomos šalies 
įvaizdį. 

9 valandą 30 minučių ryto į 
viešbučio patalpas nelauktai , 
lyg iš po žemių išdygusi teismo 
antstolė Nemira Šiugždaitė, 
kartu su privačios saugos tarny
bos „Grifs AG" ginkluotais vy
rais , drastiškais veiksmais 
ėmėsi daryti tvarką — pirmiau
sia nuo langų buvo plėšiamos 
užuolaidos, į lauką vienas po 
kito lėkė baldai, kasos aparatai, 
kompiuteriai, kiti vertingi daik
tai... Vienas iš „tvarkdarių" mo
tyvų — UAB „Saulėtekis" 
iškelta bankroto byla, tad reikia 
iškeldinti iš čia veikiančios ir 
pa ta lpas nuomojančios ben
drovės „Lichua" turtą ir tuo 
pačiu užgrobti UAB „Saulė
tekis" patalpas. 

Vilioja didžiuliai t u r t a i 

Ne tik Vilniuje, bet ir visoje 
Lietuvoje žinomai verslininkei, 
minėtos bendrovės „Saulėtekis" 
prezidentei Irenai Ruč insk ie 
nei nelemtas rytmečio inciden-

. tas nebuvo netikėtas — j a u 
beveik 8-eri metai, kai jai tenka 
ginti savo bei jos šeimos sukur
tą verslą ne nuo kokių krimi
nalinių nusikaltėlių, bet nuo 
vieno iš solidžiausių šalyje 
bankų ir net nuo pačių Temidės 

. sergėtojų... 
Pa sak žinomos versli

ninkės, pastarųjų dienų išpuo
liai prieš UAB „Saulėtekis", 
buvo jau senokai su teismų 
pagalba bei įtakingomis verslo 
struktūromis suderinta akcija 
— ja bet kuria kaina bei meto
dais siekta užvaldyti visą ben
drovės turtą — viešbutį „Saulės 
žiedas", restoraną „Nakties 
paukštė", kavinę „Šerno koja" ir 
kt. O kaip užvaldyti visą tą 
turtą, o kartu ir prestižinėje 
sostinės vietovėje esantį pusės 
hektaro žemės sklypą? Ogi per 
teismines institucijas dirbtinai 
sukurpti bankroto bylą už neva 
ats i radusias didžiules skolas 
porai bendrovių, paskui tas sko
las dar labiau padidinti ir tada 
imtis „stalinietiškos tvarkos". 
Beje, UAB „Saulėtekis" valdo
mas tur tas — iš tiesų nemažas: 
įvertinus rinkos kainomis, jo 
vertė siektų per 50 mln. litų. 
Taigi, tokie pinigėliai ir žemes 
sklypelis kai kam ir neleidžia 
nurimti... 

N e n u s t a t ė mokumo b ū k l ė s 

UAB „Saulėtekis" vadovė I. 
Ručinskienė, pasakodama apie 
tos nelemtos istorijos ištakas. 

prisiminė vieną iš sunkesnių 
laikotarpių, kai bendrovės eg
zistavimas buvo pakibęs ant 
plauko. „Prieš trejetą metų, ko
vo 1 d. Vilniaus apygardos teis
mas iškėlė mūsų įmonei bank
roto bylą. Teisėja Natalija Ci-
koto peržiūrėjo tik vieną UAB 
„Saulėtekis" turto balanso pusę, 
o į realią skolų sumą, pagal ba
lansą patvirtintą Valstybinėje 
mokesčių inspekcijoje, net ne
pažiūrėjo... Apmaudžiausia, 
kad byla išnagrinėta net neda
lyvaujant mūsų bendrovės ats
tovams", — teigė I. Ručins
kienė. 

Rad būtų pri imtas toks 
sprendimas, teismui aktyviai 
prisidėjo antstolė D. Vaitke
vičienė. Būtent ji, pasak I. Ru
činskienės, 2002 m. vasarį 
minėtai apygardos teismo teisė
jai pateikė suklastotus duome
nis apie „Saulėtekio" skolas, 
specialiai jas dar dirbtinai 
padidino net iki 10,900,000 litų, 
nors reali bendrovės skola 
anuomet siekė tik 5,563,011 
litų. 

Tos skolos buvo atsiradu
sios dar verslo kūrimo pradžioje 
už suteiktą paskolą tuometi
n iam Lietuvos taupomajam 
bankui (dabar „Hansabankas") 
ir Rauno baldų įmonei už įsigy
tus baldus. Tačiau tos skolos 
kasmet mažėdavo ir palūkanos 
būdavo mokamos šiems kredito
riams. 

Šią sudėtingą „amžiaus by
lą" tyrinėjęs žinomas teisės spe
cialistas Ręstutis Lipeika pas
tebėjo nemažai pačių teisėtvar
kininkų apmaudžių klaidų. 
Pagal Lietuvos įmonių bankroto 
įstatymą, Vilniaus apygardos 
teismas, tenkindamas ieškovų 
— UAB „Saulėtekis" kreditorių 
pareiškimus dėl bankroto iš
kėlimo, net nenustatė tikrosios, 
objektyvios šios bendrovės mo
kumo būklės. Nebuvo remtasi 
balansu, nebuvo skirta teismo 
ekspertizė bendrovės „Saulė
tekis" turtui įvertinti. 

Įmonių bankroto įstatymo 
nuostatose nedviprasmiškai 
pažymėta, kad bendrovės gali 
būti pripažintos nemokios tik 
tuomet, jeigu jų skolos viršija 
pusę į jos balansą įrašyto turto 
vertės. Tačiau teismo antstoliai, 
ieškodami įvairių dingsčių, kaip 
patenkinti turtingų ir įtakingų 
verslo magnatų užgaidas, grie
bėsi visokiausių manipuliacijų, 
kad kuo greičiau įvyktų „Sau
lėtekio" bankrotas. 

Ants to lės žygiai d a r 
ne įve r t i n t i 

Dėl nusikalstamos buvusios 
teismo antstolės D. Vaitkevi
čienės veikos, UAB „Saulėtekis" 
vadovė I. Ručinskienė pernai 
kovą kreipėsi į Vilniaus apy
linkės prokuratūrą ir netrukus 
šiai antstolei už dokumentų 
klastojimą buvo iškelta bau
džiamoji byla. Šioje istorijoje 
taškas taip pat dar nepadėtas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Prokuratūra paskyrė Lietuvos 

.Saulėtekio" bendrovės prez. Irena Ručinskiene. 
A n t a n o T u m ė n o nuot rauka . 

policijos kriminalinių nusikal
timų tyrimo centrui (LPRNTC) 
atlikti ekspertizę. 

„Neseniai, gegužės 17 d., iš 
centro specialistų gautos išva
dos — jose nustatyta, kad UAB 
'Saulėtekio' skolos prieš bank
roto kėlimą, kaip minėjome, 
siekė 5,563,011 litų, o pačios 
bendrovės turto vertė, pagal 
balansą, siekė 20,177,000 litų. 
Tuo tarpu antstolės D. Vaitke
vičienės ir UAB 'Hansabankas' 
pateiktoje suklastotoje pažymo
je ši byla padidinta net iki 
10,993,000 litų", — sakė I. 
Ručinskienė. 

Gegužės 26-osios dienos 
skandalu pakvipusiame įvykyje 
šmėstelėjo kitos antstolės — 
Nemiros Šiugždaitės pavardė. 
Būtent ji, su apsaugos vyrais 
šturmavusi viešbučio „Saulės 
žiedas" patalpas, pateikė dviejų 
metų senumo vykdomąjį raštą 
— iškeldinti UAB „Lichua". 
Tokį sprendimą už akių 2003 m. 
rugsėjo 28 d. priėmė Vilniaus 
apygardos teismas. Tačiau I. 
Ručinskienės teigimu, antstolė 
N. Šiugždaitė faktiškai ne iš
keldino veikiančios „Lichua" 
turtą, bet jį užgrobė. Tiktai 3 
proc. bendrovės turto atsidūrė 
lauke, o 97 proc. laikoma už
grobta patalpose. 

„Antstolė turėjo teisę imtis 
priemonių tik dėl bendrovės 
Lichua', bet jokiu būdu negalėjo 
perimti 'Saulėtekio' turto bei 
patalpų, taip pat neturėjo teisės 
be privačių asmenų Loretos 
Masevičienės ir Ramunės Pet
rauskienės (abi yra I. Ručins
kienės dukterys — aut. past.) 
sutikimo patekti į joms nuo
savybės teise priklausančias 
Lichua' patalpas. Savo ruožtu, 
remdamasi LPRNTC specia
listų išvadomis, jau gegužės 20 
d. kreipėmės į Vilniaus apygar
dos teismą, kad būtų atnaujin
tas teisminis procesas ir sustab
dyta UAB 'Saulėtekis' bankroto 
byla", — sakė I. Ručinskienė. 

Verslininkės nuomone, teis
mo antstolės bei jos pagal
bininkų veiksmai užgrobiant 
viešbučio patalpas, kratant 
stalčius ir gadinant bendrovės 

turtą, sukėlė didžiulę nuostabą 
viešbutyje tądien apsigyve
nusiems svečiams. Dauguma jų 
keletą parų buvo priversti gy
venti be jokių patogumų, be 
pusryčių... 

„Šioje skandalingoje istori
joje keisčiausia yra t a s , kad 
antstolė N. Šiugždaitė pa te ikė 
teismui suklastotus, melagin
gus dokumentus, kuriuose nu
rodama, esą jau visas viešbučio 
turtas iškraustytas Nieko pa
našaus — gegužės 26 d. užėmę 
viešbučio patalpas, apsaugos 
vyrukai, be jokios sąžinės grau
žaties, gerokai apgadino ir 
suniokojo viduje esantį turtą, 
užgrobė UAB 'Lichua' buhal te
riją, jos visus dokumentus, ta ip 
pat kitų privačių asmenų doku
mentus, turtą. Be to, pastebėta , 
kad gerokai sujauktos už
grobtos kavinės—baro patalpos, 
ten liko daug maisto, alkoholi
nių gėrimų, jų bendra ver tė 
būtų apie 57,000 litų. 

biuo metu patalpas netei
sėtai laiko užgrobęs Raune įsi
kūrusios UAB "Įmonių adminis
travimo agentūros" administra
torius Andrius Matijošius. „Bū
tent t as pats veikėjas lygiai 
prieš trejetą metų kartu su savo 
bendrais mėgino įsiveržti į vieš
bučio patalpas ir užimti mano 
kabinetą. Tik laiku įs ik išus 
saugos tarnybai bei policijai, A. 
Matijošius turėjo gėdingai 
sprukti atgal". — sensacingą 
istoriją priminė I. Ručinskienė. 

Energijos ir ištvermės ne
stokojanti verslininkė teigė, 
kad tokie skandalai ir nešvarios 
istorijos, susijusios su kai kurių 
turt ingų verslo magnatų sie
kiais užvaldyti „Saulėtekio" 
turtą, jos r*ė kiek nepalaužė. I. 
Ručinskienė jaučiasi teisi ir t i
kisi, kad netrukus šią bylą vis 
viena laimės, tik žinoma, už ta i 
dar reikia atkakliai pakovoti, 
nenuleisti ranku. Tokios dva
sinės ir fizinės i š tvermės ši 
moteris įgijo dar iš vaikystės — 
kartu su tėveliais, ja i teko 
praeiti atšiaurią Sibiro t remties 
mokyklą. 

Aloyzas K a b a š i n s k a s 
Ręs tu t i s P r a n c k e v i č i u s 

GENETIŠKAI MODIFIKUOTA KAVA NEATSILAIKĖ 
PRIEŠ VANDALUS 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 10 d., penktadienis 

Vandalai sunaikino pirmąjį 
ir vienintelį lauke auginamą 
genetiškai modifikuotos kavos 
derlių. Tačiau neseniai paaiš
kėjo, kad iš Prancūzijos Gvia-
noje vykusio bandymo liekanų 
dar galima išgauti pakankamai 
rezultatų ir įrodyti, kad į augalą 
įterptas toksino genas apsaugo
jo genetiškai modifikuotus kavos 
augalus nuo drugių lervų. 2000 
metų gegužės mėnesį moksli
ninkai, dirbantys Prancūzijos 
Žemės ūkio tyrimų centre tarp
tautinei plėtrai (CIRAD), paso
dino genetiškai modifikuotų ir 
nemodifikuotų kavamedžių. 

Modifikuotuose medžiuose 
buvo įterptas dirvoje gyve

nančios bakterijos Bacillus 
thuringiensis genas, koduojan
tis baltymą, kuris yra mirtinas 
vabzdžiams, bet nekenksmingas 
žmonėms. Bandymams moks
lininkai pasirinko Prancūzijos 
Gvianą, nes ten neauginami 
kavamedžiai, todėl atmetama 
galimybė, kad genetiškai modi
fikuoti medžiai galėtų paveikti 
egzistuojančius augalus. 

Praėjusį rugpjūtį, likus dve
jiems metams iki eksperimento 
pabaigos, vandalai medžius nu
kapojo Smulkieji žemės savi
ninkai, sudarantys didžiąją dalį 
kavos augintojų, bijo, kad ge
netiškai modifikuoti porūšiai 
leis turt ingesniems kavos 

augintojams, galintiems įpirkti 
naujas technologijas, išstumti 
smulkesnius konkurentus iš 
šios verslo šakos. Ginčai dėl 
genetiškai modifikuotų augalų 
buvo labai karšti, todėl bandy
mo sunaikinimas nebuvo toks 
jau ir stebinantis dalykas. 

Tačiau ne viskas, buvo pra
rasta . Mokslininkai surinko 
pakankamai duomenų dar prieš 
eksperimento sunaikinimą, kad 
būtų įrodyta, jog kavamedžių 
modifikavimo rezultatas buvo 
toks, kokio tikimasi. „Septy
niasdešimt procentų iš mūsų 
genetiškai modifikuotų augalų 
buvo visiškai atsparūs kava
medžių lapus graužiantiems 

vikšrams", - seminare apie 
genetiškai modifikuotos kavos 
auginimą pranešė CIRAD atsto
vas Christophe Montagnon. Tuo 
tarpu visus kontrolinės grupės 
augalus puolė vabzdžiai, s tabdę 
augimą ir mažinę derlių, nes, 
grauždami lapus, jie kenkė foto
sintezės procesui. Ritais atžvil
giais augalai buvo identiški. 

Jei eksper imentas būtų 
vykęs dar dvejus metus, būtų 
sužinota, ar padidėjęs a tsparu
mas vabzdžių lervoms padidina 
genetiškai modifikuotų kava
medžių derlių. Be to, būtų 
lengviau pastebėti bet kokius 
nepageidaujamus požymius. 

(Delfi) 

SES. ONA MIKAILAITE 

Nukrikščionėjusi Europa 

Birželio pradžioje įvykę balsavimai dėl 
Europos Sąjungos konstitucijos priėmi
mo, kuriuose Olandija rikiavosi šalia 

Prancūzijos, a tmesdama konstituciją (10 vals
tybių ją j au priėmė), rodo, jog 25 ES šalys kol 
kas nėra vieningos. Didžiausios ir turtingiau
sios ES na rės Vokietijos kancleris Gerhard 
Schroeder išreiškė abejonę: „Esame priversti 
pripažinti, jog daugelis europiečių abejoja, ar 
Europa yra pajėgi atsakyti į momento klau
simus". 

Užslėpti, bet vis naujai į paviršių kylantys , 
ES valstybių susiskaldymai liudija dar giles
nius nesu tar imus , būtent nenorą pripažinti 
bendros, šimtmečiais Europos k r a š tu s jun
giančios krikščioniškos kultūros. Britų žurna
listė Raren Armstrong, rašanti įvairiais reli
giniais klausimais, šiuolaikinėje Europoje įžiūri 
ryškius „sekuliarinio fundamentalizmo" pėd
sakus. Daugelis kitų Europos ideologinio klima
to tyrinėtojų teigia, jog šis žemynas bodisi 
krikščionybe, serga „krikščionybės fobija", t.y. 
dvasiniu paralyžiumi, stumiančiu europiečius į 
vis didėjančius susipriešinimus bei į tam tikrą 
kul tūr inę ir ekonominę stagnaciją. Europos 
tautose sparčiai nyksta paskutiniai religijos 
reiškiniai, nes žmonės masiškai traukiasi nuo. 
seniai įsišaknijusių krikščioniškųjų vertybių. 

Religijos atžvilgiu Europa šiuo metu ge
rokai skiriasi nuo JAV. Daugmaž 59 proc. ame
rikiečių pripažįsta esą tikintys ir vertina reli
gingumą. Tuo tarpu tik 11 proc. prancūzų verti
na religiją, 21 proc. vokiečių ir 33 proc. birtų. 
Vis didėjantis amerikiečių skaičius nori, kad 
moralinės ir religinės vertybės būtų įtraukia
mos į krašto politinį gyvenimą. Ranadoje dir
bantis katalikų teologas George Weigel yra įsi
tikinęs, jog kaip tik dėl šių priežasčių didėja 
praraja t a rp Amerikos ir Europos. 

Amerikietis socialinių mokslų prof. Mark 
Lilla, šiuo metu priklausantis Čikagos univer
siteto Socialinio mąstymo komitetui, parašė 
knygą „Negyvasis Dievas" (The Stillborn God), 
kurioje teigia, kad Europos kraštai išgyvena 
XDC a. liberalinės teologijos nepakankamumą. 

Liberali krikščionybė — mažiau dogmatiška ir 
labiau racionali — nesugebėjo būti kelrodžiu 
šiuolaikinio pasaulio moraliniuose labirintuose. 
Nusivylę europiečiai, išgyvenę Antrojo pasau
linio karo baisumus, nacizmo ir komunizmo 
antplūdį, dabar atsidūrė kažkokioje ideologinė
je tuštumoje. 

Europa taip pat yra smarkiai demografiškai 
pakitusi. Pokario metais daugelis Europos šalių 
įsileido kitų tautų darbininkus: pvz., 1945 m. 
Europoje buvo 1 mln. musulmonų, o dabar jų 
yra per 18 mln. Jeigu į ES bus priimta Turkija, 
muslumonų skaičius padidės 52 mln. 

Šie reiškiniai verčia kai kuriuos mąstytojus, 
pvz., Islamo tyrinėtoją prof. Bernard Lewis, 
parašiusį daugiau kaip 20 knygų apie Islamą 
bei arabų kraštus ir turintį tarptautinį pri
pažinimą šioje srityje, prognozuoti, kad iki 21-
ojo amžiaus pabaigos Europa taps musulmoniš
ka. Įsitikinusiems, kad Europa esanti labiau 
kultūrinis nei geografinis vienetas, Islamo 
religijos ir kultūros išplitimas iš esmės pakeistų 
Europos veidą. 

Šiuolaikinis sekuliarizmas, vyraujantis 
Europos mąstysenoje, ir savo kultūrinių šaknų 
užmiršimas prof. Weigel nuomone, privedė prie 
moralinės civilizacijos krizės. Europos dvasinė 
apatija paralyžiuoja kūrybinį pajėgumą, stipri
na individualizmą ir skaldo paskirus kraštus. 
Viltis ateitimi yra prarasta. 

Britų kardinolas Murphy O'Connor sako, 
jog „šiuolaikinis europietis ieškotojas nori ma
tyti Dievo karalystę, realiai įgyvendinamą". Jo 
manymu, dabartine Bažnyčios užduotis yra 
išsaugoti Europos krikščioniškąjį paveldą, ta
čiau atsakas kovingam sekuliarizmui negali bū
ti kovinga krikščionybė. Bažnyčia privalo kurti 
gyvastingas krikščioniškas bendrijas, suge
bančias patraukt i ir įtikinti žmones, įvertinti 
visų dovanas ir sugebėjimus. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II adhortacija 
„Ecclesia in Europa" (Bažnyčia Europoje; 
teigia, kad Europai labiausiai stinga vilties: 
reikia jai sugrąžinti viltį, duodančią prasmę 
gyvenimui bei istorijai. 

MENANT 1941 M. BIRŽELĮ... 
Su pluoštu sielvarto prisiminimų... 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
Nr. 7 

Tautušius supantys tankūs miškai ir pelkėtos 
apylinkės, Dubysos pakrantės prie Raseinių tapo 
pirmuoju didžiuoju Raudonosios armijos atsispy
rimu, nelauktai staigu, galingu netikėtumu vo
kiečių „Drang Nach Osten", detaliai aprašytu 
vokiečio karininko Paul Carell veik 700 puslapių 
1963 m. „Unternehmen Barbarossa" laidos pir
moje skiltyje „Staigaus netikėtumo nustebinti". 

Tautuš ių aplinkoje, miškuose, pakelėse, 
laukuose pasiliko kai kurie net nevartoti, pelkė
tuose liūnuose suklimpę nenugalimosios armijos 
didieji artilerijos pabūklai, autovežimai, RV-1 ir 
RV-2 milžinai ir... niekad pas savus namo nebe-
grįšiantys, — kaip su pasiruoštu revolveriu ran
koje pas i rengęs šaut i sustingęs aukšto ūgio 
karininko lavonas — vieškelio giliame, žalumy
nais apaugusiame griovy, miškų dengtose žalu
mose jau kelias dienas ramiai gulintys, mūšių 
nutildyti . . . Laukian tys tik vietinių pagarbos 
palaidojant... Mūšiams virus tris dienas, birželio 
26-os rytas dovanojo pergalę vokiečiams, 1-ajam 
„Panzer" regimentui, susijungimu su 6 „Panzer" 
divizija. Šie du vokiečių daliniai kar tu su 36-ta 
motorizuota pėstininkų divizija ir 269-ta pėsti
ninkų divizija su t r iuškino didžiumą sovietų 
šarvuotų pajėgų Pabaltijyje. Virš 200 sovietų 
tankų, 29 jų sumontuotų Rolpino dirbtuvėse 
Leningrade, RV-1 ir RV-2 drybsojo Dubysos — 
Tautušių aplinkoje. „Nenugalimosios" III šarvuo
tas korpusas liko plieno laužu Lietuvos Maironio 
žemėje, laukuose, o kelias Wehrmachtui, į Je
kabpilį prie Daugavos liko laisvas XLI „Panzer" 
korpusui. 

Penktadienis, birželio 27 d. jau stebino savo 
spengiančia tyluma. Stebino pagaliau laukų vie
versių čiulbėjimas ir dangaus mėlynė, lyg nieko 
nebuvus , neįvykus. . . Nu ta r t a savai tės gale 
rengtis grįžti atgal į Raseinius, namo, rūpėjo kas 
gi ten... Ar kas dar likę9 Saulėtą Lietuvos vasaros 
dieną vežimu, arkliuko traukiamu, pagaliau grįž
tant per keliasdešimtį kilometrų, abiejose vieške
lio pusėse pavieniai ir būreliais Lietuvos beržo 
medžio šakų kryželiai, gaubti žuvusių vokiečių 
šalmais, rymojo liudydami jaunų, gyvenimą tik 
tepradėjusių mirtis, toli nuo mylimųjų, tėvų ir 
namų. Raudonosios armijos atžymėtų kapelių 
veik nesimatė. Tik karo mūšio laužas — išbarsty
tos gurguolės, šoviniai, parakas, tankai be vikšrų, 

apvirtęartilerijos pabūklai, tankų ir pabūklų kai 
kurie vamzdžiai su atpleišėjusiais priekiais, lelijų 
ar tulpių formomis, lyg „gėlės" karo dievams... 
Bergždžiame liekanų kapinyne, nulietame abipu
siu krauju. 

Palengva, arkliukui nepersistengiant, karš
toką dieną, pakeliui sužinom iš ten jau buvusių, 
jog Raseiniai, apskrities miestas, 1941 m. birželio 
karo veiksmų, sakytum, nei nepaliestas! Gi bu
vus milžinų mūšio vidury ir visiems išlikus, — 
jausmas, kurio ir Napoleonas gal nėra patyręs... 
Bet ar nebūtų buvę kur kas saugiau likus 
Raseiniuose — juos nepalikus? Savaitės gale 
(birželio 28—29?) grįžus, radom Raseinių auto
busų stoties, mūsų namų aikštę sausakimšai 
užpildytą vokiečių motorizuoto dalinio, visą pas
tatą užimtą karių, o mūsų trečią aikštelę — 
dalinio komendanto ir jo štabo. J ie visi buvo 
mandagus, draugiški, nelygintini su raudonai
siais 1940 m. „išlaisvintojais". Paminėjo, už 
dienos-kitos išvyksta į rytus. Tuo tarpu mes lai
kinai apsistojom savo pastato aukšto rūsio (buvu
sioje šoferių-konduktorių miegamojo) patalpose, 
kurias Wehrmachtas mums patuštino. Po kelių 
dienų blizgančiam pilkajam Wehrmachtui išvy
kus rytų fronto link, grįžom į veik įprastą kas
dieninę buitį, tačiau lyg jau į naują gyvenimą. 
Netrukus ši nauja (tėvams trečia* „pradžia" 
nelauktai paliesta sukrečiančia žinia, aptemdžiu
sią naujai gimstančias ateities viltis. 

Patvirtinta žinia iš Rauno, kad jau eilė dienų 
pasigendama dėdės (tėtės brolio) Vincento, 
nepriklausomybės metais brolių Petrauskų auto
busų reikalų — interesų tvarkytojo Rauno auto 
stotyje rytinei-pietinei Lietuvos daliai. Ir jam 
vieninteliam iš šeimos dingus, niekam nežinant 
jo likimo, išskyrus, jog jis vienu iš Petrauskų 
1940 m. sovietų „nacionalizuotu" autobusu, bū
damas vairuotoju, galėjęs rastis pietinėje 
Lietuvoje. Nesulaukiant aiškesnių žinių, susi
rūpinimas žmonos Bronės, brolių, seserų, tėvo 
Razio ir artimųjų kasdien vis didėjo. Broliai 
Madas ir Mečius tęsė pastangas, ieškant žinių iš 
bet ko ir bet kur dėl dingusio ir nerandamo auto
buso, jo vairuotojo (gal ir net konduktoriaus . 
paiešką kreipė į pietinius' susisiekimo ruožus. 
Druskininkų pusėn. 

B u s daugiau. 
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N E S U S T A B D O M A S LAIKAS 
D O V A N A , TAI SKOLA 

ALBERTAS KANAITIS 

Gyvenimo ra tas sukasi, ne
sustoja: dienos, mėnesiai, me
tai dingsta praeity. Vis dar fab
rike, kur nėra galimybės pro-
gresuot, kur darbo sąlygos blo
gėja, blogėja sveikata... Diena iš 
dienos sėdžiu ta rp rūgščių, kvė
puoju rūgščių garais. Žinau, 
kad vieną dieną reikės sustoti 
ir todėl dabar tur iu nuspręst i , 
kas daryti. 

Fabriko direktorius ir jo 
sūnus inžinierius nebendrauja 
su tarnautojais, paprastais dar
bininkais ir jiems nesvarbi jų 
sveikata. Vienintelis jų susirū
pinimas — pinigas. 

Jų raštinės su oro vėsintu
vais, gera ventiliacija, praban
ga... Keletą kar tų paminėjau 
direktoriui apie sveikatos pa
dėtį, bet negavau a t sakymo. 
Darbininkų unijos prezidentas 
daug žada, daug kalba ir pa
taria mažiau rūpintis. 

Sveikata blogėja: kosulys, 
galvos skausmai, karštis. Žmo
na pataria mėginti draudimo 
įstaigą. Nežinau, ar tai ver ta ir 
bijau, kad po devynių amatų , 
dešimtas — badas. 

Trankausi lyg žuvis t inkle, 
ieškodamas išėjimo. 

Daug klausimų prieš akis , 
problemų. Fabrike alga gera, 
bet darbo sąlygos blogėja. 
Pinigas padeda, bet sveikatos 
su pinigu nepirksi. Nuspręs ta . 
Draudimo įstaiga atidaro duris 
— pasamdytas. Sudie, fabrike, 
kur praleidau apie šešer ius 
metus, kur p ramokau d i rb t i 
daugiau chemijos srityje, k u r 
gavau vardą — specifinio svorio 
specialistas. Sudie! 

Pirmos dienos, p i rmi r ū 
pesčiai, nauji projektai, viskas 
taip nauja, skirtinga nuo fab
riko darbo. Pradžioje alga maža, 
bet yra galimybės progresuoti. 
Mano darbo klasė žemiausiai 
(klasė 18), bet yra ga l ima 
pasiekti iki 28. 

Draudimo įstaiga — dideli 
penkių aukštų pastatai, pilna 
tarnautojų, kurie be perstojo 
skuba, visi užimti. Telefonai 
— dienos t r iukšmas . Švara , 
tvarka, vėsu... Skambučiai daro 
pradžiai, pietų pertraukai, die
nos darbo pabaigai. 

Atrodo, kad laikas bėga 

žaibo greitumu, akimirka. Ka
lendoriai vienas po kito dings
ta, pakeičiami naujais, ir taip be 
perstojo. 

Negaliu įsivaizduoti, kad jau 
šešeri metai, kaip dirbu. Tiesiog 
neįtikėtina, geras matematikoj, 
esu perkeliamas į kitą departa
mentą (Actuarial), k u r gaunu 
paaukš t in imą, naują rašomą 
stalą, kompiuterį ir medinę 
lentelę — „Research Analyst". 
Alga gera, darbo klasė — 24. 

Praleidžiu ilgas valandas 
su man nežinomomis matema
tikos formulėmis, apskaičiavi
mais . Analistas tur i išspręsti 
duotą užduotį nus ta ty tu laiku. 
Kasdien nauji projektai, naujos 
idėjos. Kartais tenka dirbti iki 
vėlaus vakaro, sekmadieniais. 
Kiekvienas analistas turi dalį 
projekto, kur is vėliau sujungia
mas . Pavargs t i , ska i tmenys 
maišosi, reikalinga poilsio. Šis 
darbas reikalauja daug įtempi
mo, tikslumo. 

Pasiūlytos idėjos darbovie
tėj, jei t inkamos, apmokamos. 

Aš vis prisimenu fabriką, 
paliktus draugus.. . 

Dabar, mokėdamas kalbą, 
galėčiau laikyti egzaminus me
dicinos prakt ikai gauti . Ne, per 
vėlu pradėt i viską iš naujo. 
Nesigailiu, Dievas to norėjo, Jo 
rankose mūsų likimas. Senstu 
ir pamažu kopiu senatvės laip
tais. Laikas — amžiaus vagis. 

Perkam namą su mažu so
deliu užmiesty, kur taip ramu, 
ku r po darbo galėsim pasilsėti, 
praleisti laiką. 

Lauke žydi vyšnios, turėsim 
obuolių, kriaušių. Matau, kaip 
vėjas žaidžia tarp žiedų, mažas 
mūsų šuo guli savo būdoj, ilsisi. 

Nėra jokių problemų, rū
pesčių... 

Naktis rami, tyli: mėnulis 
plūduriuoja ta rp nesuskaitomų 
žvaigždžių, maži debesėliai 
tolumoj skuba į vakarus, vi
durnaktis . Nenoriu miegoti. Pro 
langą mėnulio šviesa apšviečia 
kambarį ir ilgi šešėliai žaidžiai 
an t sienų... 

Sėdžiu prie rašomojo stalo. 
mąstau apie praeitį, apie Lie
tuvoj praleistą jaunystę, studi
jas Vokietijoje, Italijoje, gyve
nimą Kolumbijoje ir dabar 
Amerikoje. Viskas prabėgo taip 
greitai, viskas... 

Akys merkiasi, laikas bėga. 
Sekmadienis. Poilsio diena. 

Skamba telefonas — bloga ži
nia: tėvas išvežtas į ligoninę. 
Kodėl? Širdis. 

Kalbu su daktaru ligoninėj, 
klausiu. Nėra vilties. Tėvas vis 
dar be sąmonės, arti mirties. 
Netikėtas širdies smūgis... ir 
čia jau pabaiga. Trys dienos ir, 
neatgavęs sąmonės, tėvas mirš
ta. Labai sunkiai išgyvenu jo 
mirtį, staigią mirtį... Dabar 
kapuose naujas kapas, naujas 
kryžius. Motina dar laikosi, 
nors sveikata labai trapi. Su
linkusi nuo metų naštos dar vis 
juda, vis dar gyva. 

Senstam ir mes, ir vaikai 
palieka šeimos „lizdą", eina sa
vo keliais. 

J au 25 metai įstaigoj, lai
kas poilsio. Užtenka, gana! 

Atsisveikinu su bendradar
biais — pensininkas. 

Keista sėdėti namuose, ne
sirūpinti projektais, negirdėti 
kompiuterių, telefonų... 

Praeina mėnesiai, nuobo
dūs, vienodi, ir pripratimas prie 
darbovietės triukšmo, kasdienio 
darbo sukelia norą dirbti, ką 
nors daryti. 

Pasiūlymas — darbas ban
ke. Laikinas darbas, keletą 
savaičių. Čekių tikrinimas, 
kompiuteris, sąskaitos, išlaidos. 
Pradžioj viskas maišosi, bet — 
pamažu pradedu suprasti ban
kininko darbą. 

Giedra, saulė ta šaltoka 
spalio mėnuo pradžia sveikina 
mane su gimimo diena. Vėl tū
riu pradėti dar vienerius me
tus prie savo amžiaus. Žmona, 
vaikai sveikina ir taip pat 
banko tarnautojai , visi linki 
ilgiausių metų. Amžiaus skait
muo didėja, bet jaučiuosi pa
tenkintas, gera sveikata. 

šiandien sueina šešeri me
tai, kai dirbu banke, kur buvau 
pasamdytas keliom savaitėm. Ir 
vis dar dirbu... 

Laisvą laiką skiriu foto
grafijai, kur mėgindamas daly
vauti paskelbtame konkurse, 
laimiu antrą vietą. Didžiuojuos, 
nes tur iu jau naują „amatą". 

Laikas nesustoja, gyvenimo 
ratas vis dar sukas ir sukas... 
Laikrodžio švytuoklė skuba pir
myn, atgal... 6 valanda vakaro, 
laikas į namus. 

Pokalbis su žurnalistikos studente 
iš Lietuvos 

Atsirado proga elektroninio 
pašto būdu susirašinėti su žur
nalistikos magistro s tudi jas 
baigiančia Inga Lukavičiūte iš 
Panevėžio, kuri baigia studijas 
Fresno State University, Cali-
fornia. Ji sutiko atsakyti į klau
simus apie savo žurnalistikos 
studijas ir apskritai apie spau
dą abipus Atlanto. 

— Kaip a t s i r a d o p r o g a 
a tvyk t i s tud i joms į JAV? 

— Aš nuo 13 metų norėjau 
studijuoti žurnalist iką. Bet , 
mokydamasi vidurinėj, užsi
krėčiau noru išmokti anglų kal
bą. Tai pirma studijavau anglų 
kalbą ir psichologiją. O į JAV 
atvykau, nes norėjau mokytis 
dideliame universitete su di
džiule biblioteka. 

— Ar j a u b u v a i s t ud i j a 
vusi ž u r n a l i s t i k ą L i e t u v o j e ? 

Lietuvoje žurnal is t ikos 
nestudijavau. 

— Ar esi d i r b u s k o k į 
s p a u d o s a r ž u r n a l i s t i k o s 
d a r b ą ? 

- Rimto žurnalistinio dar
bo Lietuvoje irgi nedirbau. Bu
vau savo atei t ininkų kuopos 
metraštininke, su lietuvių kal
bos mokytoja ir keliais moks
leiviais įkūrėme laikraštį savo 
vidurinėje mokvkloje. Po to, kai 
studijavau, redagavau ir make
tavau kolegijos laikraštį. 

p r a t i m o m o m e n t a i ? 
— Aš JAV jau antrą kartą. 

Pirmą kartą atvykau į JAV pa
gal Au Pair programą. Tada tas 
apsiprat imas gal buvo sunkes
nis. Gyvenau New York City. 
Apsiprast reikėjo su daugybe 
skirtingų rasių ir odos spalvų 
žmonėmis. Iš pradžių sunku bu
vo parduotuvėse. Nueini pirkti 
ko nors ir galva apsvaigsta: su 
riebalais, tai be riebalų, su vita
minu A, B, C, E ir taip toliau. 

— A r s u n k i a u b u v o pr i 
t a p t i p r i e a m e r i k i e t i š k o s 
u n i v e r s i t e t i n ė s m o k s l o siste
m o s , a r š i a i p p r i e a m e r i 
k i e t i š k o g y v e n i m o ? 

— Amerikiet iška univer
si tet inė s is tema man nebuvo 
naujiena, nes Lietuvoje studi
j avau privačioje aukštojoje 
mokykloje, kuri buvo įkurta 
pagal Š iaurės Amerikos sis
temą. Sunkiaus ia buvo pri
prasti prie rašymo stiliaus, bet 
šiaip sunkumų neturėjau. Dės
tytojai labai malonūs ir padeda 
s tudentams. Didelę studijavimo 
dalį užima savarankiškas mo
kymasis ir individualus projek
tai , beveik visi dėstytojai rei
kalauja pas tovaus paskaitų 
lankymo. Studentai nuolat yra 
skatinami dalyvauti universite
to gyvenime ir bendruomenėje. 
Yra daug galimybių dalyvauti ir 
vesti visokius renginius bei kon

ferencijas, kas man labai patin
ka. Mane nustebino amerikie
čiai studentai. Man nėra sunku 
susipažinti su žmonėmis, tai 
tikėjausi, kad su amerikiečiais 
tikrai galėsiu susidraugauti. Aš 
maniau, kad jiems bus įdomu 
išgirsti apie Lietuvą, deja, kly
dau. Turiu nemažai amerikiečių 
draugų, bet pagrindiniai mano 
draugai yra kiti tarptautiniai 
studentai. 

— Ar žurna l i s t ikos kur 
sai, mana i , pa ruoš ia s tuden
tą d a r b u i „ t ik ra jame" ži-
n i a s k l a i d o s profesiniame 
pasaulyje? J e i g u taip. kok iu 
b ū d u ? 

— Pastebėjau, kad dažnai 
žurnalistai ir akademikai dis
kutuoja šiuo klausimu. Aš 
manau, kad žurnalistų kursai 
nėra būtini tapt i žurnalistu, nes 
gyvenimas ir rašymas pati ge
riausia mokykla. Bet aš manau, 
kad žurnalistų kursai yra 
naudingi. J ie duoda daug žinių 
ir praplečia mąstymo akiratį. 
Dauguma dėstytojų daug metų 
yra dirbę žurnalistais ir turi 
daug tikros, o ne knyginės, 
patirties. Bet labai daug pri
klauso ir nuo studento. Jei stu
dentas tik mokysis ir manys, 
kad, gavęs diplomą, galės būti 
geru žurnalistu — taip nebus 
Žinios ir gauta informacija tai 
tik geras įflibėgtgnMM 0 

EUGENIIA BARŠKETIENE 

Mano teta augino vienuoli
ka vaikų. Kai jauniausiai duk
rai buvo metai, mirė vyras, 
palikdamas ūkį ir vaikus jos 
valiai. Pradžioje ji samdė dar
bininkus, bet pamačiusi, kad 
našlės naudą vėjai gaudo, ir ji 
gali netekti ūkio, pardavė ir 
atsikėlė į Alytaus miestą. Ūky
je pasiliko sau žemės pasisodin
ti daržovių, o už nukirstus ru
gius turėjo patalkinti per ru
giapjūtę. 

Kai ji atsikėlė į miestą, jos 
globoje buvo likę penki vaikai, 
nes kiti jau gyveno savaran
kiškai. Jos jauniausia mergaitė 
buvo mano amžiaus ir mudvi 
susidraugavome. Mamos saky
davo: „ale ir sulipo, lyg dvynės". 

Mieste įsigijo nedidelį na
melį ir vertėsi audimu. Iš jūros 
žolių ausdavo audimą, iš kurio 
buvo siuvami krepšiai lyg gar-
būčiai. Su tokiais „garbučiais" 
miesto poniutės eidavo į turgų 
pirktis maisto. Sutartu laiku ji 
nuvažiuodavo į buvusį ūkį, nes 
naujas savininkas kas vakarą 
atveždavo pieną į pieninę ir 
grįždavo. Ji išvažiuodavo su juo 
ir kitą vakarą, ar po kelių dienų 
sugrįždavo. 

Sužinoję, kad mama ren
giasi vakare važiuoti į kaimą, 
prašė mamų (mano ir savo), 
kad leistų mane pas juos per
nakvoti. Mamoms sutikus, aš 
pasilikau nakvoti pas juos. 

Paguldė mane ir mano pus
seserę ant uslano. Uslanu buvo 
vadinamas suolas, kuris buvo 
pritvirtintas prie sienos. J is 
būdavo šiek tie platesnis negu 
suolai ir an t jų miegodavo 
šeimyna ar svečiai. Vyriausia 
mergaitė buvo 16 metų gimna
zistė — jos žinioje buvo 2 bro
liai ir dvi sesutės, priedo aš. 
Ant uslano patiesė gūnią (iš 
skudurų išaustą kilimėlį), ant 
lininės paklodės pusės atsigul
davo, o kita puse užsiklodavo. 
Buvo vidurvasaris, todėl buvo 
šilta ir langai at idaryti per 
naktį. 

Ryte atsikėlę, sutvarkę pa
talynę, sėdome valgyti pusry
čių. Manote, paliko bryzelį la
šinių, kelis kiaušinius pusry
čiams. Nieko panašaus! Ryte 
gavome juodos duonos, apdėtos 
rūgčių obuolių (laukinių) skil
telėmis ir apibarstytų druska. 
Kodėl apibarstėte druska? Ne 
taip jaučiamas rūgštumas. Dar 
ir arbatos puodelį, išvirtos iš 
džiovintų obuolių žievelių i r 
užsaldytos sacharinu. Pavalgę 
berniukai išėjo žuvauti \ Ne
muną, nuo*Juozapavičiaus tilto 
į vakarus. Kodėl į vakarus? 
Sakydavo, kad žuvys, pagautos 
į vakarus nuo Juozapavičiaus 
tilto, yra riebesnės negu tos, 
kurios pagautos į rytus nuo 
tilto. Netikite? Prie Nemuno, 
Alytuje, netoli Juozapavičiaus 

tilto buvo pieninė. Pieną, 
suvežtą ūkininkų, jie seperuo-
davo ir tą seperuotą pieną galė
davo gauti veltui, kas norėdavo. 
Jeigu to pieno atlikdavo, jie 
supildavo į Nemuną — užtat žu
vys buvo riebesnės... Berniukai 
turėjo parnešti drauge ir po ka
rišką' katiliuką pieno. Reikia 
pastebėti, kad tie kariški kati
liukai buvo labai praktiški — 
gerai užsidengdavo ir pienas 
neišsilaistydavo. 

O mes, mergaitės? Mes ap-
ravėjome nedidelį daržą prie 
namelio, apkarpėme rūtas, ku
rios augo prie langų, ir buvo su 
lig langų aukštumo. Teta saky
davo, kad musės nemėgsta rūtų 
kvapo, todėl į kambarį ne
įskrenda. Gal ir buvo tiesa, nes 
miegojau prie atidaryto lango ir 
jokia musė nezvimbė apie ausis, 
kaip pas močiutę kaime. Be to, 
mes turėjome iškasti po bulvę iš 
kiekvieno bulvių krūmo, tada 
vėl gražiai užkast i ir palieti 
puoduku vandens. Tokiu būdu 
likusios bulvės augdavo toliau. 
Dar išrovėme keletą morkų, 
nuskynėme žirnių kelias ankš
tis ir vyriausia mergaitė virė 
pietus. 

Kai išvirė visos daržovės, 
grįžo berniukai, pagavę ketu
rias vidutinio didumo žuvis. 
Išdarinėje žuvis, išvirė vande
nyje, tą vandenį supylė į dar
žoves, žuvį nuo kaulų nugram-
dę, įdėjo į sriubą, užbaltino 
pienu (seperuotu) ir mes sė
dome pietų. Kaulus atidavė čia 
pat besiglaustančiam katinui. 
Jis sušveitė ir galvas, ir kaulus, 
ir niekas j am neatsitiko: Čia, 
Amerikoje, kates maitina spe
cialiu maistu, ir, jeigu užduosi 
žuvies kaulų, turbūt su greitąja 
veši katiną pas veterinorių! O 
jam nieko! Priėdęs nuėjo į daržą 
ir t a rp lysvių atsigulė prieš 
saulę net negirdėjo žvirblių 
čirškimo. Tai bent katinas! 

Pavalgę pietus, žaidėme su 
sviediniu kvadratą. Komanda 

— du berniukai prieš keturias 
mergaites nesutiko žaisti, tai 
mane nusiuntė į berniukų ko
mandą. Aišku, kad mano ko
manda laimėjo. Kitaip ir būti 
negalėjo, nes aš buvau „sve
čias". O to sviedinio istorija 
verta aprašymo. 

Vasaros pradžioje pas tetos 
kaimynę atvyko dukra su dviem 
berniukais paatostogauti. Kai
mynė nupirko sviedinį dovanų. 
Sviedinys buvo labai gražiai 
margas, sulig futbolo sviedinio 
didumo. Kartą mums visiems 
bežaidžiant sviediniu, jis įlėkė į 
medį ir įstrigo t a r p šakų. 
Mėtėm akmenukus į jį, bandėm 
klibinti šakas, tikėdami, kad jį 
išmesime iš to „kalėjimo". Veltui 
mūsų pastangos. Nusprendę, 
kad vėjas išmes jį iš šakų glėbio, 
palikome ramybėje. Ir, kaip 
tyčia, kelias dienas to vėjo ne
buvo. Berniukai su mama iš
vyko atgal, o kaimynė pasakė, 
jeigu mes tą sviedinį išimsim iš 
medžio, tai bus mūsų. Vienas 
mūsiškių berniukų ryžosi lipti į 
medį, o mes, apstoję aplinkui, 
išskėtę rankas, buvom pasiryžę 
pagauti. Ką pagauti — sviedinį 
ar berniuką? Tas palipęs pa
krutino šaką ir sviedinys nukri
to žemėn. Žinome, sviedinys 
priklauso tam, kas jį išlaisvino. 
Berniukas su sviediniu nubėgo 
pas mamą pasidžiaugti dovana. 
O mama jam sako: „Vaikeli, 
dovana tai skola, o skola — ne 
žaizda — neužgis, reikės atsily
ginti". Nusiminė ir vaikis, ir 
mes visi. Pinigų nė vienas ne
turime, ką gi galima dovanoti? 
O teta: „Galite žuvų prigaudyti, 
galite uogų katilėlį pririnkę 
nunešt i , galite pusę gatvės 
pasisiūlyti nušluoti". 

Su tuo gatvės šlavimu tai 
tokia istorija. Po turgaus dienos 
visi nusišluodavo pusę savo 
gatvės, o kitą pusę šluodavo tas 
savininkas, kuris gyveno kitoje 
gatvės pusėje. Ir aš nežinau, ar 
tai buvo toks miesto įstatymas. 

ar tai buvo savanoriškas gyven
tojų paprotys. Kelias buvo 
tašytų akmenų, o arkliai savo 
„apelsinų" netaupydavo, todėl ir 
šlavimas nebuvo iš tų malonių 
darbelių. Neretas arklių adresu 
paleisdavo keiksmažodį. 

Na, laikas eiti į Nemuną 
maudytis. Drauge pasiimam ir 
pora kareiviškų katiliukų. Grįž
dami prisirinksime aviečių, ku
rios augo netoli pakrantės. 

Nusimaudę Nemune, išsi
plovę savo rūbus, patiesę juos 
ant žolės džiovintis, sugulę smė
lyje klausėmės vyriausios mer
gaitės, kurią mes vadinome 
„viršininke" apie skautų stovyk
las. Ji buvo skautė, atsidavusi 
skautybės idealams visa savo 
siela. Mokėjo daug dainų, 
mokėjo daug visokių skautiškų 
žaidimų ir mūsų tarpe ji kėlė 
susižavėjimą skautybe. Grįž
dami prisirinkome aviečių. 

Vakarienei išvirė „zacirkos", 
tai saują miltų sumaišė su van
deniu ir darė tokius trupi
niukus, kuriuos metė į verdantį 
vandenį. Baigiant virti, suvertė 
visą karišką katiliuką aviečių. 
Vakarienė buvo labai skani. Kai 
mes paklausėme, iš ko gavo 
receptą, ji šypsodamasi atsakė: 
„Skautė išradinga". 

Artinantis vakarui , ber
niukai nuėjo į pieninę laukti 
mamos ir padėti parnešti dar
žoves. Mergaitės lydėjo mane 
namo. Vyriausioji nešė kati
liuką aviečių. Kai parėjom, ji 
padėkojo mano mamai, kad 
leido pabūti su jais ir įteikė 
dovanų — katiliuką aviečių. 
Mama, pasidžiaugusi dovana, 
pasakė, kad ji išvirs uogienės, o 
tai bus vaistas nuo kosulio. Po 
to, išplovusi katiliuką, pripylė 
ką tik pamelžto karvutės pieno 
(mes laikėme karvę ir kiaulę). 
Jos mamos pasielgimas liko 
man visam gyvenimui, nes do
vana — tai skola, o skola — ne 
žaizda — neužgis. Atsilyginti 
yra visokių progų. 

Berniukai vakarienei prigaudė žuvų. 

pasiruošimas darbui „tikrame" 
žiniasklaidos pasaulyje įgauna
mas tik iš to „tikro" pasaulio ir 
patirties. 

— Kokie į spūdž ia i ap i e 
amer ik i e t i ška spaudą? Kaip 
pa lyg in tum su L ie tuvos? 

— O, apie įspūdžius tai aš 
galėčiau valandas kalbėti. Vie
nas didesnių pastebėjimų: ame
rikietiška žiniasklaida skiria 
labai nedaug vietos žinioms iš 
kitų šalių. O vienas iš didesnių 
pastebėjimų apie Lietuvos ir 
JAV žiniasklaidos skir tumas 
yra savižudybių aprašymas. 
JAV spaudoje labai retai aptik
si straipsnį, kuriame detaliai 
aprašoma savižudybė. Lietuvos 
spaudoje (aš skaitau „Lietuvos 
rytą" ir „Klaipėdą"* savižudy
bės aprašomos gana plačiai ir 
detaliai. 

— Ar s tud i juo jan t t eko 
vasaros m e t u grįžt i i Lietu
va aplankyt i še imos n a r i u ? 

— Dar nesu grįžus namo. 
nes visos mano vasaros parduo 

tos: dirbu, kad galėčiau susi
mokėti už studijas ir iš dalies 
bijau rizikuoti, nes sklinda gan
dai, kad kartais būna sunku 
atgal į JAV parvažiuot. 

— Kai gr įž t i į L ie tuvą 
a p s i l a n k y t i , k a s l ab i aus i a i 
k r e n t a į a k i s p o p e r t r a u k o s ? 

— Kai grįžau namo, pa
gyvenus JAV pirmą kartą, tai 
neramiai laukiau pasikeitimo. 
Aš maniau, kad daug kas bus 
pasikeitę: mano draugai, šei
ma, miestas. Bet, kai grįžau, 
tai nusiraminau — viskas b\ivo 
beveik taip pat: duonos skonis 
tas pats, varškė ta pati, jūros 
kvapas — tas pats , ir gintaro 
pajūry dar yra. Labiausiai gal 
prie ko reikėjo priprast, tai kad 
parduotuvėse reikia pirktis 
maišelius produktams susidėti 
ir pačiai pirkinius > tuos mai
šelius susidėti. 

— Ar t u r ė j a i p rogos susi
paž in t i su JAV gyvenanč ia i s 
l ie tuvia is? 

Kf-hs kartus buvau susi 

tikusi su JAV gyvenančiais lie
tuviais. Bet kažkaip ryšiai ne
simezgė. Dauguma lietuvių gy
vena Los Angeles ar San Fran-
cisco, o aš, kadangi automobilio 
neturiu, tai ir nenuvžiuoju į jų 
susitikimus ar pasibuvimus. 

— Kokie įspūdžia i su ja i s 
b e n d r a u j a n t ? 

— Lietuviai, kurie atvyksta 
į JAV vien dėl ekonominių 
priežasčių, labiausiai rūpinasi 
materialiniais dalykais. Man, 
su jais kalba lengvai nesiriša, 
nes aš negaliu pasigirti, kiek 
uždirbu, kokį automobilį vai
ruoju ir panašiai. Amerikos 
lietuvių nesu sutikus. Bet šią 
vasarą gal pavyks nuvažiuoti į 
ateitininkų stovyklą Dainavoje, 
tai tada ir pabendrausiu su jais. 

— Ar turė ja i progos susi
p a ž i n t i su JAV le idž iama 
s p a u d a l i e tuv iu a r ang lu 
k a l b a ? Kokie į spūdžia i? 

— Karts nuo karto pasi-
naršau po mternetą ir paskai-
tinėju „Draugą* Bet pastaruoju 

metu to laiko labai nėra, tai pir
menybę suteikiu „Lietuvos rytui". 

— Ko linki JAV ir Lietu
vos žiniasklaidai ateityje? 

— Norėčiau palinkėti tiks
lumo, tiesos ir humaniškumo. 

— Kokie to l imesni Tavo 
planai profesine p rasme? Ar 
galvoji d i rb t i savo srityje, a r 
toliau mokytis? Kur galvoji 
tai daryt i? 

— Sunku planuoti, kai ma
no planai niekad neišsipildo 
taip, kaip suplanuoju. Baigus 
studijas Fresne, pagal studentų 
vizos programą, aš dar galiu lik
ti JAV ir dirbti savo studijų sri
tyje metus. Aš planuoju ta pro
ga pasinaudoti. Po tų metų pla
nuoju grįžti namo. Noriu dirbti 
Lietuvoje savo srityje. Taip pat 
planuoju dar mokytis toliau. 
Dar nežinau kur Esu nusižiū
rėjus North Carolina State 
University, bet dar noriu pasi
dairyti Europoje. 

— Ačiū už pasikalbėjimą 
R a m u n e Kubiliūtė 
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EUROPA 

LIUKSEMBURGAS 
Liuksemburge, likus mėne

siui iki referendumo dėl Euro
pos Sąjungos (ES) Konstitu
cijos, didėja šio dokumento prie
šininkų skaičius, tačiau šali
ninkai vis dar sudaro daugumą, 
rodo apklausos rezultatai. Vie
šosios nuomonės tyrimo institu
to ILReS duomenimis, Konsti
tucijos priešininkų, palyginti su 
ankstesnėmis apklausomis, pa
daugėjo iki 38 procentų. Sali
ninkų skaičius išliko nepakitęs 
ir siekia 46 procentus. 16 pro
centų apklaustųjų vis dar nėra 
apsisprendę. 

BRIUSELIS 
Europos Parlamento depu

tato mėnesinis darbo užmokes
tis sudarys 7,000 eurų. Tai pra
nešė Europarlamento pirminin
kas Joseph Borrel. Pasak jo, ati
t inkamas teisės aktas bus pri
imtas jau šį mėnesį. Tuo būdu 
bus suvienodinti Europos Parla
mento deputatų atlyginimai, 
kurie iki šiol smarkiai skyrėsi. 
Pavyzdžiui, Italijai atstovaujan
čio parlamentaro darbo užmo
kestis dabar yra beveik 10 kar
tų didesnis nei Lietuvos atstovo. 
Be to, darbo užmokestį Europos 
Parlamento deputa tams pradės 
mokėti Europos Sąjunga. Iki 
šiol tai darė juos atsiuntusios 
valstybės. Mokesčius už darbo 
užmokestį Europos Parlamento 
deputatai taip pat mokės Euro
pos Sąjungai. 

JAV 

nio darbo stovyklų, kuriose mirė 
milijonai žmonių, sistema. 

JAV atnaujino pagalbos tie
kimą Serbijai ir Juodkalnijai, 
kurį buvo sustabdžiusios šių 
metų pradžioje. Metų pradžioje, 
re ikšdamas nepasitenkinimą 
ministro pirmininko Vojislav 
Koštunica vyriausybės nepa
kankamu bendradarbiavimu su 
Hagos tribunolu, Vašingtonas 
ne tik įšaldė Belgradui skirtą 
sumą, bet ir atšaukė iš šalies 
kelis techninius konsultantus. 
Atnaujinti pagalbos tiekimą pa
skatino tai, kad nuo sausio mė
nesio V. Koštunica pavyko įti
kinti kelias dešimtis karo nusi
kaltimais kaltinamų įtariamų
jų, kurių didžioji dalis — buvę 
generolai, pasiduoti Hagos tri
bunolui. 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Vokietija, Japonija, Brazi

lija ir Indija trečiadienį iš per
svarstyto nutarimo projekto, 
kur iame numatoma išplėsti 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybą, pašalino nuostatą dėl 
veto teisės suteikimo naujo
sioms nuolatinėms Tarybos na
rėms. Šios keturios valstybės, 
kurios siekia nuolatinių narių 
statuso, nori, kad JT Generalinė 
Asamblėja dar šį mėnesį priim
tų pagrindų nutarimą dėl 10 
naujų Saugumo Tarybos narių. 
Šešios iš naujųjų narių būtų 
nuolatinės, o keturios — nenuo
latinės. Šiuo metu Saugumo 
Taryboje yra penkios nuolatinės 
narės, kurios išsaugos savo veto 
teisę, ir 10 nenuolatinių narių, 
kurios keičiasi kas dveji metai. 

kuriuose buvusiam „Jukos" va
dovui priskiriamuose epizoduo
se nėra nusikaltimo sudėties, o 
nagrinėjant kitus epizodus „ne
įrodyta, kad M. Chodorkovskij 
su tais įvykiais susijęs". 

L ARTIMIEJI RYTAI 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush neatmetė galimybės užda
ryti amerikiečių administruoja
mą sulaikytųjų centrą Guanta-
namo bazėje Kuboje, dėl kurio 
vis dažniau skundžiamasi ir ku
rį vis daugiau žmonių ragina 
panaikinti. Pastarosiomis die
nomis raginimai uždaryti šį 
centrą, kuriame laikomi teroriz
mu įtariami užsieniečiai, suin
tensyvėjo. Praėjusį mėnesį 
teisių gynimo organizacija „Am-
nesty International" sukėlė tik
rą audrą pavadindama Guan-
tanamo centrą „gulagu" ir paly
gindama jį su sovietų priversti-

RUSIJA 

MASKVA 
Buvusio naftos bendrovės 

„Jukos" vadovo Michail Chodor
kovskij ir jo verslo partnerio 
Platon Lebedev advokatai 
Maskvos miesto teisme kasa
cine tvarka apskundė žemesnio
jo teismo nuosprendį. Kaip pra
nešė M. Chodorkovskij gynėjų 
grupes vadovas Genrich Padva, 
„gynyba nuosprendį laiko netei
sėtu ir nepagrįstu, ir prašo jį pa
naikinti bei nutraukti bylą". Sa
vo poziciją M. Chodorkovskij ad
vokatai motyvuoja tuo. kad kai 

DUBAI 
Masinis elektros tiekimo ir 

nepaaiškinamas ryšio paslaugų 
sutrikimas ketvirtadienį visiš
kai paralyžiavo Dubai, finansinį 
i r turistinį Jungt in ių Arabų 
Emyratų (JAE) centrą. Elektros 
tiekimas nutrūko maždaug 9 
vai. 50 min. ryto vietos laiku ir 
buvo atnaujintas tik po daugiau 
kaip dviejų valandų. Fiksuoto 
ryšio paslaugų tiekimas taip pat 
nutrūko. Nuo elektros energijos 
sutrikimo nukentėjo visas Du
bai, šiuo metu išgyvenantis 
ypač aktyvios ekonominės plėt
ros laikotarpį. Elektros tiekimo 
sutrikimas sukėlė rimtų nepa
togumų eiliniams gyventojams 
— temperatūrai pakilus iki 40 
laipsnių pagal Celsijaus skalę, 
oro vėsintuvai neveikė. 

BAGHDAD 
Europos Sąjungos (ES) 

aukšto rango pareigūnų delega
cija, ketvirtadienį atvykusi į 
Baghdad, išreiškė viltį dėl nau
jos sąjungos ir Irako partnerys
tės, po daugiau kaip dvejų metų 
išsprendus nesutar imus dėl 
JAV vadovaujamos okupacijos. 
„Mus Europoje šis karas su
skaldė, bet dabar mes susivie
niję, kad padėtume Irakui", po 
derybų su irakiečių prezidentu 
Jalai Talabani sakė šiuo metu 
ES vadovaujančio Liuksembur
go užsienio reikalų ministras 
Jean Asseiborn. 

AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Australijos sostinėje įsikū

rusios ambasados. įskaitant 
JAV, Didžiosios Britanijos ir Ja
ponijos, buvo priverstos užsida
ryti po to, kai į diplomatines 
misijas buvo atsiųsti įtartini pa
ketai, įtartini siuntiniai atsiųsti 
ir į Pietų Korėjos ambasadą bei 
Australijos parlamento rūmus, 
dėl ko buvo uždaryta dalis šios 
šalies ambasados pastato. 

Lietuvos sportininkai Ispanijoje ž i n o m i labiau ne i banditai 

Atkelta iš 1 ps l . 
kuri ieškojo darbo, o paskui juos 
sekė tie, kurie siekė apiplėšti 
dirbančius. Taip vienu metu ir 
buvo — vieni dirbo, dažnai ne 
visai legaliai, kiti vertės iš nu
sikaltimų. Bet dabar to praktiš
kai nebėra", pažymėjo jis. 

Tuo tarpu, ambasadoriaus 
teigimu, ispanai daug geriau ži
no lietuvių krepšininkus, ypač 

Arvydą Sabonį, kuris yra tapęs 
pavyzdžiu ir ispanų jaunimui. 
A Sabonis lydėjo šią savaitę Is
panijoje su oficialiu vizitu vie
šėjusį prezidentą Valdą Adam
kų. 

2003 m. pabaigoje kilus Pre
zidentūros skandalui buvo pa
skelbti telefoniniai pokalbiai, 
kuriuose su Rusijos nusikalsta
mo pasaulio atstovais siejamas 

Anzor Kikališvili, kuris VSD 
siūlymu buvo įtrauktas į Lie
tuvoje nepageidaujamų asmenų 
sąrašą, grasina M. Laurinkų 
..Ispanijoje mirtinai užbu
čiuoti". 

M. Laurinkus teigia nejau
čiantis jokios baimės ir juokau
ja , jog jį labiau kankina ne 
..smailytės ar kažkokie anzo-
riai", bet „prezidento vizitas". 

M. Murza kurs lietuvių-latvių valstybę 

Atkelta iš 1 psl . 
sau pasirašome mirt ies nuo
sprendį visiems laikams. Para
šydami šitą sakinį sąmoningai 
sau sudeginome tiltus", teigė M. 
Murza. Paklaustas, ar tai reiš
kia, kad neįgyvendinęs progra
mos nusižudytų, nacionalistas 
paaiškino, jog baisiau už mirtį 
yra tautos pasitikėjimo praradi
mas. 

Vasarą parti jos projektas 

bus pristatomas rajonuose ir 
miesteliuose, pirmiausia M. 
Murzos gimtinėje Šiauliuose. 
Rudenį M. Murza partiją mė
gins registruoti. 

Tai - jau vienuoliktasis M. 
Murzos bandymas įregistruoti 
politinę partiją. Teisingumo mi
nisterija, įžvelgusi Konstitucijai 
prieštaraujantį tautinės nesan
taikos kurstymą, nuo 1996 m. 
net dešimt kartų atsisakė regis

truoti M. Murzos įkurtas Lie
tuvių nacionalsocialistinės vie
nybės sąjungą ir Lietuvių na
cionalsocialistinę partiją. 

2000-ųjų gruodį, siekdamas 
legalizuotis, M. Murza su ša
lininkais perėjo į registruotą 
Gyvenimo logikos partiją, ta
čiau iš jos netrukus išstojo. 

Pastaruoju metu M. Murza 
buvo Lietuvos nacionaldemo-
kratų partijos vadovas. 

V. Adamkaus premija — už patobulinimų kūrimą 

Atkelta iš 1 psl . 
Jis pabrėžė, kad prieš kelis 

dešimtmečius Lietuvoje netrūko 
idealistų, kurie rūpinosi Lietu
vos gamta, galvojo apie ateitį, 
nors sąlygos tam, anot V Adam
kaus, buvo „šimteriopai bloges
nės nei dabar". 

Jis sakė dabar pasigendan
tis „visuomeninio sąjūdžio, en
tuziazmo, pasišventimo". 

„Norėčiau, kad mes grįž-
tumem i idealistinę pusę. kiek 

tai susiję su mūsų gamta, kad 
nepaskęstumėm materializmo 
jūroje, kad negalvotumėm tik, 
kaip geriau ir patogiau gyven
ti", pabrėžė prezidentas. 

1992 m. įsteigta V Adam
kaus premija skirta aplinkosau
gos veiklai Lietuvoje skatinti ir 
skiriama už svarbius teorinius 
bei praktinius darbus ekologijos 
srityje, svarbių aplinkosaugos 
projektų įgyvendinimą, itin ak
tyvią organizacinę bei visuome

ninę, susijusią su aplinkosauga, 
veiklą. 

Šių metų konkyrso tema 
buvo „Aplinkai palankių tech
nologijų diegimas". 

Premijos dydis yra 5,000 li
tų, kuriuos V. Adamkus skiria iš 
asmeninių lėšų. 

Konkursui pateiktus darbus 
įvertina ir išvadas teikia kvalifi
kuotų specialistų darbo grupe, 
sprendimą del premijos priima 
V. Adamkus. 

LITHUANIAN MERCY LIFT 
Dėkoja už aukas, kurios buvo paskirtos Lie tuvos 

moterų krūties vėžio ankstyvai diagnostikai . 
Prašome padėti Lietuvos moterims. 

Gegužės mėnesį aukojo: 

$200 Vytautas Užgiris, MA; Victoria Karaitis, MI; dr. Vi-
dyasager Dharmapuri, IL; Irene Dimarco, PA. 

$100 Valerija Aukštikalnis, MA; Edward Zunaris, MA; 
The Helland Family Trust, CA; Vytas Memenąs, IL; 
Sister Juline Rėvas, IL; Asta Paškevičius, IL; Ray-
mond Dysas, D.D.S., OH; K. A. Jučas, M.D.,S.C, IL; 
Irene Deniham, NY; Leslie ir Vincas Vyžas, NJ; Nei 
mira Sumskis, IL; K. Frank ir Ann Paulikas, IL. 

$50 Ralph ir Regina Thomann, VA; Eugene ir Irena Vil
kas, CA; Edmund ir Patricia Milauckas, VA; Susan 
Gaffoey, NY; Rose Galinis Reeder, CA; Mary ir Jo
seph Kent, NJ; George Gudauskas, Jr., D .C ; dr. A. 
ir Roma Čepulis, OH; Gražina Karaškaitė, PA, Ri-
chard ir Patricia Jocas, CA; George Kent, CA; Anele 
Apeikis, CA; Marjorie Klickna, IL; Nancy Paulaus
kas, NJ; Robert ir Mary Narky Trust, NY; Ramutė ir 
Algirdas Česnavičius, NY; Violet Abad, OH; dr. W. 
Jagieila, GA; Audrone Jagiella, GA; Vytautas ir Ge
novaitė Musonis, IL; Birutė Kasakaitis, IL; Matas 
Čyvas, FL; James ir Ann Druetzler, IL; Jadvyga 
Gruodienė, IL. 

$40 Emilie Thansky, PA. 

$35 John Giriunas, MA; Sofija Jelionis, IL; Marion Zim-
rnerman, OH; A. ir D. Polikaitis, CA; M. Karaska, 
VA; Jadvyga Lendraitis, MA; J. ir S. Price, WA; Jo
seph Bernot, NJ. 

$30 Valeria ir Jonas Pleirys, IL. 
$25 John Gricius, NJ; Vito ir Regina Vai, IL; Walter ir 

Margaret Dixon, MA; Algirdas ir Regina Dapkus, 
MA; Adelaida Balbata, FL; Vytautas ir Rima Rėklai
tis, AZ; EUen ir Simas Warn-Varnas, LA; Bruno ir 
Mariiyn Bacys, MI; Mildred Bartkus, NJ; Romualdas 
ir Margarita Jagminas, MA; Vince ir Maria Deren-
cius, FL; Eugene ir Janet Savickas, CT: V. ir O. Pet
ravičius, WI; John ir Frances Jakabauski, CT; Algis 
Vydas, ME; John ir Elena Radas, MI; Dolores Abder-
holden, IL; Genevieve ir Mečys Aukštuolis, OH; Ba
lys ir Elena Kondratas, CT; Leo ir Constance Good
man, PA; Teklė Bogusas, MA; David ir Rūta 
Hagmann, CA; Mary Wysocki, NJ; Sivaramaprasad 
Tummala, IL; Clement Kasinskas, CT; Dalia Grybi-
nas, CA; S. ir I. Petravičius, CA; Alke Lopez, FL; 
Stanley Zekas, OH; Sofija Skobeika, NY; Juozas ir 
Danutė Doveinis, MI; Arnold Grushnys, KS; Frank 
ir Georgette Scutch, VA; Jerald ir Irene Matz, NE; 
Ramūnas Bigelis, NY; Robert Novak, CA; Henry An-
draska, NY; Walter ir Gražina Plečkaitis, OH; Jur
gis ir Gerda Leskauskas, IL: Vitas ir Linda Kazra-
gys, IN: Frank ir Yvonne Paran, MD; Peter Merwin, 
IL; Gabriele Rockus, IL; Anthony ir Birute Rudinski, 

IL; Dennis Bandauskas, IL; Casei ir Zita Čeponis, 
IL; Bertha Stashinsky, PA; Genovaitė Ankus, IL; G. 
ir S. Darnusis, IL; Jean Valaitis, IL; Emily ir Andrew 
Gestautas, IL. 

$20 Leonard ir Caroi Judickas, AR; Casimir ir Marija 
Marcinkevičius, OH; Česlovas ir Daiva Kiliulis, MA; 
Arlene ir Anthony Kveselis, CT; Genovaite Karsokas, 
OH; Margaret Urbonas, IL; Charles Belensky, VA: 
Aldona Grinis, FL. 

$15 Danutė Uogintas, CT; Vincas ir Ona Salčiunas, FL; 
Joseph Gumaskas, CA; Witt Thomas, NY; Florence 
Zaleskas. MA; Alexander ir Sophie Stankūnas, CA; 
Albert Snyder, PA; Apol Varnelis, MI; Veronica Pate-
naude, NY; Valeria Kligys, NJ; Agnės ir Stephen 
Vaitones, MA; Kazys Barunas, FL; F. ir L. Gilbert, 
CA: Janina Rukšėnas, CA; Aniceta Giedraitis, OH: 
Regina Taunys, CT, Stanley ir Jane Sula, CA; Stefa 
ir Vytautas Prialgauskas, IL; Mary Cojean, NJ; Ona 
Sarauskas, NY; Lucy ir Albert Evans, IL; Balys ir 
Genovaite Erslovas, IN; Violet Kraujalis, FL; John 
Shine, IL; Petronelle Cicėnas, IL; Aldona Vasonis, 
IL. 

$10 Albert Baililonis, PA; Marcella ir Charles Valeska, 
NY: John ir Aldona Stanievich, MI; Heien ir Walter 
Kopack, PA; Robert ir Genevieve Hannigan, PA; 
Rutn Kozak, NY: Stanislava ir Juozas Kepalas, FL; 
Sofija Vashkys, FL; Pierre ir Arlene Adams, IL; Ruth 
ir Marius Gedgaudas, CO; William Kizevich, TN; J. 
Zadeikis, IL; Irene ir William Aukstolis, IL; Walter 
Kasparaitis, IL; Stanley Ruibis, IL. 

$5 Florence Morkus, CT; Kenneth Sprott, MA; Joseph ir 
Dale Dana, FL. 

$1 Jonas Antanavičius, NY. 
L i thuan i an Mercy Lift, P . O. Box 88, Pa los H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 
Li thuanianmercyl i f t@yahoo.com 
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IŠNUOMOJA 

Union Pier išnuomojamas 
2 mieg. vasarnamis 

netoli ežero. Vasaros sezonui 
ar pagal susitarimą. 

T e l . : 630-719-1905 a r b a 
269-469-4453. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos ir jos val
dybos narei, iždininkei 

A f A 
GRAŽINAI MICEVIČIŪTEI 

mirus, jos seseris NIJOLĘ ŽALNIERAITIS ir 
RITĄ KARAS, jų šeimas ir artimuosius, nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime, neteku
sios taip brangios ir kilnios sesės. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Chicago skyrius 

Vydūno fondas dėkoja 
A f A SL Edvardui Tuskeniui prisiminti ir pagerbti, jo 

vardu Vydūno fondui aukojo šie asmenys bei organizacijos: 
„Antras kaimas", J. Kapačinskas, Stropų šeima, Aras ir 
Lina Žliobai, Rita ir Antanas Rašymai, Violeta Dirvonis/ 
Tom Holan, Kęstutis Ječius, A. ir V. Valavičius, Andrius 
Viktorą, Vitas ir Audra Dauliai, Justinas Kirvelaitis, L. ir 
F. Mockūnas, Pranas ir Gintra Naris, Nijolė ir Tomas Re-
meikiai, Z. ir A. Rekašiai, Jonas ir Gitana Variikojai, Rima 
Zigaitis, Eglė Juodvalkė, Henryk Skwarczydski, Jeronimas 
Gaižutis, A. Kerelis, Stasė Petersonienė ir Daiva Peterso-
naitė, Edward ir Anelė Pocius, Liudas Ramanauskas, Regi
na Saulis, Genė ir Robertas Vitai, Ramoną Žemaitienė, 
Marta Ruikis ir Vita Reinytė. Viso aukota $805. 

Vydūno fondas dėkoja visiems širdingiems aukotojams. 
Šeimai ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą. 

Vydūno fondo taryba ir valdyba 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ortuof. 21. Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
V<ioe\fci:773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 
K-mail: 
d.i.rnayer@ woridnet.att.net 
DANA ŠČLRBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriermesčiuose. kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

"Si First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikaqoie ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Positions for Female Caregivers 
in VVisconsin - patient with Multipie 

Scierosis; patient vvith Parkinson, mušt 
transfer 180 Ib. Mušt drive, good 
English, 125 per day. Other jobs 

availabie in VVisconsin. 
262-657-8044 

K a l i f o r n i j o s k a l n u o s e . 
Reikalingi nerūkantys virėjai, 

padavėjai, barmenai, valytojai. 
Anglu kalba būtina. 

Judith 2 0 9 - 9 6 5 - 3 6 6 2 
arba 2 0 9 - 9 6 5 - 3 8 6 3 . 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis I versle -9 metai I 
Off Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-S654 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chfc^o. H_ 60629 
Prekyba irslafevrnes. atfamavfTas 
— Licensed — Bonded— tnsured 

773 77S-40C7 
773-531 1833 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDFRAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L E N O f 

2212 West Cermak Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas. President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

mailto:Lithuanianmercylift@yahoo.com
http://woridnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
RENGINIAI ČIKAGOJE 

ŠIE METAI - MOCARTO METAI. 
Visi, kur ie žavisi kompozito
riaus muzika, švenčia genijaus 
250 gimimo metines. Ravinijos 
festivalis skiria keletą vakarų 
šio klasiko muzikai, pavadintų 
„Mocarto serenadomis". Viena
me jų gros ir lietuvaitė pianistė 
Ieva Jakubavičiūtė. Kartu su 
Čikagos simfoniniu orkestru 
birželio 26 d., sekmadienį, ji 
atliks Mocarto koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. Vė
liau Martin koncertinėje salėje 
Peva, kar tu su Steans muzikos 
insti tuto programos dalyviais 
gros kamerinę Mocarto muziką. 
Skambės sonata smuikui ir 
fortepijonui bei fortepijoninis 
kvintetas. Informacija suteikia
ma tel. 917-647-9796 arba e-
paštu: ievaj@earthlink.net. 

MAIRONIO AUKŠTESNIOJI LI
TUANISTINĖ MOKYKLA Lemon-
te ieško lietuvių kalbos mokyto
jų. Prašau skambinti Audronei 
Elvikienei, tel. 630^135-6349 
arba Svajonei Kerelytei, tel. 
630-985-0360. 

MAŽOSIOS LIETUVOS REZIS
TENCINIO sąjūdžio ir ML fondo 
visuotinis suvažiavimas vyks 
šeštadienį, birželio 11 d., 8:30 
v.r. Balzeko kultūros muziejuje, 
Čikagoje. Bus apžvelgta šių 
veiksnių visuomeninė veikla, 
organizacinė struktūra, ML 
enciklopedinė leidyba, Kara
liaučiaus krašto lietuviškos mo
kyklos ir to krašto būsena šių 
laikų tarptautinėje sanklodoje. 
Visi besirūpinantys Mažosios 
Lietuvos problemomis kviečia
mi dalyvauti susirinkime. 

BIRŽELIO 18 D., 7 V.V. BALZEKO 
lietuvių kultūros muziejus kvie
čia į 39-ojo gimtadienio šventę. 
Šokiams gros ir liaudies žaidi
mų mokys Rimantas Pumputis 
ir Algimantas Barniškis. Bus 
tradicinės lietuviškos vaišės. 
Maloniai prašome registruotis 
iki birželio 15 d. telefonu 773-
582-6500. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
ALTo Cicero skyriaus valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birželio 
prisiminimas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Šv. Mišios vyks 9 
v.r. Šv. Antano bažnyčioje. Tuoj 
po Mišių parapijos kavinės 
kambaryje bus paskaita „Oku
pan to komunizmo naikinimo 
darbai lietuvių tautai", kalbės 
inž. Bronius Nainys. Lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti minėjime. Kartą per 
metus reikia prisiminti ir pa
gerbti už Lietuvos laisvę kovo
jusius partizanus ir Sibiro tai
gose kentėjusius bei žuvusius 
savo tautiečius. 

JAV LB VIDURIO VAKARU 
apygardos tradicinė gegužinė 
jvyks birželio 19 d., PLC sodely
je. Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus maistas paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Va
karų apygardą. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
posėdis įvyks birželio 21 d. ir 
apie jo nutarimus bus pranešta 
spaudos konferencijoje birželio 
22 d. 18 LF tarybos narių arba 
direktorių tarp spaudos posė
džių dirba pasiskirstę į 6 LF 
komitetus: finansų, garbės, įs
tatų, lėšų telkimo ir palikimų, 
meno globos ir pelno skirstymo. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyrius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 
mKais gegužinė vyks liepos 17 
d., sekmadienį, Ateitininkų 
namų gražiame ąžuolyne, 
12690 Archer Ave., Lemont 
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS, ruošiamas ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks sekmadienį, bir
želio 12 d. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. 10 v.r. vėliavų pa
kėlimas parapijos aikštėje, daly
vaujant Lietuvos šauliams ir ra-
movėnams. 10:30 v.r. šv. Mišios 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje ir akademinė dalis, vaišės 
bei pabendravimas parapijos 
salėje. Minėjime kalbės buvęs 
politkalinys Povilas Vaičekaus
kas, meninę programą atliks Vi
lija Vakarytė ir Povilas Strolia. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
penktadieniais, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo kino juostas 
iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

KREIPIAMĖS J LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Li thuanian American 
Council Foundation. 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735—6677. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: dai
lės - Dalia Šlenienė, žurnalisto 
- Danutė Bindokienė. teatralo -
Vitalija Pulokienė, muziko -
Faustas Strolia, radijo progra
mų - Algis Zaparackas ir tau
tinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct.. 
Westchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) at
minimui 1985 m. įsteigtas jo tė
vų, sesers ir artimų draugų sti
pendijos fondas, kuriuo gali pa
sinaudoti visi lietuviai studen
tai, siekiantys magistro arba 
daktaro laipsnio tiksliųjų moks
lų srityje - vėžio ligų tyrimo sri
čių (pvz. farmakologijos, bioche
mijos ir pan) . Pasiteirauti, ar 
sužinoti kur galima gauti prnš\ 
mo formas, kreiptis \ Kristiną 
Martinkutc: Dr. Kazys Martin-
kus Memonal Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago. IL 
60629. USA El-paštas 
Krism516@yahoo.com. 

„Taste of Chicago'' 
švenčia 25-ąjį gimtadienį! 

Jau greitai prasidės didieji 
Čikagos vasaros renginiai. 
Vienas populiariausių - „Taste 
of Chicago 2005", kuris vyks 
birželio 24-liepos 4 dienomis. 

Jau 25 kartą Čikaga šven
čia „Taste of Chicago 2005" 
šventę, Grant Park, Chicago, 
IL. Miesto meras, Richard M. 
Daley kviečia visus gyventojus 
bei svečius į nepaprastą ren
ginį, kurio metu kasmet apsi
lanko 3,5 milijono žmonių. 
Daugiau nei 70 miesto resto
ranų vaišins savo populiariau
siais patiekalais. Lankytojai 
galės įsigyti meno darbų, su
venyrų ir kompaktinių plokš
telių su naujausiais muziki
niais įrašais. Liepos 3 d. bus 
saliutas, skirtas Amerikos 
Nepriklausomybės dienai. Šiais 
metais lankytojų laukia įdomūs 
ypatingi renginiai, skirti šios 
šventės 25-ečiui paminėti. 

Keletas trumpų informa
tyvių žinučių būsimiems lanky
tojams: 

* Įėjimas į šventę nemoka
mas, tačiau maistas kainuos, 
reikės pirkti bilietus. 

* Bilietai parduodami 6 
vietose (žiūrėkite žemėlapį). 

* Dėl didelio žmonių susi
būrimo, rengėjai siūlo pasinau
doti CTA. RTA ir Metrą. Dau
giau informacijos internete. 

* Jei , vis dėlto, atvyksite 
automobiliais, pasistatyti juos 
galima bus Grant Park požemi

niuose garažuose, Lake Front 
Millennium Parking Facility ir 
East Monroe Drive požemi
niuose garažuose. Motociklus 
galima bus pasistatyti nemoka
muose motociklų pa rkav imo 
vietose Monroe ir Lake Shore 
Drive gatvėse. 

* Visą laiką šventės metu 
bus pirmosios pagalbos mašina, 
stovėsianti pietinėje Congress 
gatvėės pusėje, šalia Columbus 
Drive. 

* Rengėjai prašo palaikyti 

tvarką ir v ienkar t in ius puo
delius, lėkštes, plastikinius bu
telius mesti nurodytose vietose. 

* Šeimoms su vaikais pata
riama apsilankyti šventėje šio
kiadienį, po pietų, kuomet eilės 
ir žmonių sambūriai mažiausi. 
Daugiausia lankytojų bus liepos 
3 d. 

Apie Čikagos restoranus, 
kavines bei jų siūlomus pa
tiekalus parašysime vėliau. 
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MANIGiRDO 
MOTEKAICIO 

fortepijono studijos 
mokinių 

k o n c e r t a s 
iwks ši šeštadienį, 

birželio 11 d.7 3 v.p.p. 
kiuri i m o centro salėįe. 

Po koncerto - užkandžiai. 

įėjimas veltui. 

Visi kviečiami 
apsilankyti. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
..Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i 
bus užbaigta šiais mė'tais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo 
finansinės paramos šiam isto
riniam projektui užbaigti. Visi 
aukotojai - parapijos, LB apy
linkes ir pavieniai asmenys -
bus įrašyti į knygą. Aukas pra
šome siųsti. Lithuanian Ame
rican Community, Inc., 2841 
Denton Ct., VVestchester. IL 
60154. 

„DRAUGAS" _ vieninteiis 
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV 
lietuvių visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau -tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
„Draugą" Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asme
nis. 

„DRAUGAS" yra t inkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, d raugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik šimtmetį. 

P r e n u m e r u o k i m e i r r e m k i m e „DRAUGĄ". 
Savo t e s t a m e n t u o s e į r a š y k i m e i r „DRAUGĄ". 

„DRAUGO" prenumera ta pusei metų - 65 dol. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

ADMINISTRATORIAUS 
KAMPELIS 

Mieli skaitytojai! 
Jau visas mėnuo, kai „Draugo" administracija pasikeitė. 

Nuo to laiko pradėjome nagrinėti „Draugo" padėtį bei proble
mas, kurių, atrodo, yra nemažai. Kas mėnesį šitame „kampely
je" mėginsime išaiškinti ir atvirai paskelbti ne tik gerų žinių, 
bet ir išsiaiškinti, kur ir kaip „Draugas" galės švęsti savo šim
tąjį gimtadienį. 

Nemažai skaitytojų jau žino, kokių bėdų mes dabar turiae 
su JAV paštu. Kasdien mums pranešama, kad kas nors gavo 
„Draugą" ne tik pavėluotai, bet ir kokius penkis laikraščius iŠ 
karto! Tuo atveju, pradėjom žiūrėti, kur ir kada laikraščiai vė
luoja pagal JAV pašto zonas — „zip code", žinant, kad tą patą 
spausdinimo dieną vežame visus laikraščius tiesiai į paštą iš
siuntimui. Ne stebuklas, kad Illinois valstijoje daugumas skai
tytojų gauna savo „Draugą" per vieną dieną, bet nuostabu, kad, 
pvz., Kalifornijoje gauti laikraštį trunka net DVYLIKA dienų 
(vidurkis), o į Arizoną arba Nevadą „Draugas" nueina per tris 
dienas. 

Pereitą savaitę paruošėme visų pašto bėdų oficialią anketą 
ir pasiuntėme JAV pašto pareigūnams bei JAV Atstovų rūnių 
nariams, prašant visų jų pagalbos. Nelaukdami jų atsakymų, 
mėginame rasti kitų būdų „Draugo" pristatymą pagerinti, ne
sinaudojant JAV pašto paslaugomis. Prašau tikėkite, kad šan
kiai dirbam, besistengdami surasti atsakymus ir bet kokiu 
būdu pataisyti kasdieninį jūsų „Draugo" pristatymą. A&ū ui 
jūsų kantrybę bei pasitikėjimą, kad ateis geresni laikai. 

Dėl įdomumo pridedu suvestinę pagal JAV „zip code", kiek 
dienų trunka iš Čikagos per Ameriką siuntinėti laikraštį. 

Vytas Paikus 
„Draugo" administratorius 

DRAUGAS 
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SUUMARY 

FROM CHiCAGC, IL TO: 

MASSACHUSETTS 
NEW HAMPSHSRE 
CONNECTICUT 
NEW JERSEY 
NEVVYORK 
PENNSYLVANiA 
GEORG4A 
MARYLAND 
V1RGINIA 
FLORIDA (TOTAL STATE) 
FLORIDA (32128, 32174,32178) 
OHIO 
INDIANA 
MICHK3AN (TOTAL STATE) 
IBCHK5AN (LJVONtA) 
WISCONSiN 
itUNOIS 
KANSAS 
NEBRASKA 
TEXAS 
COLORADO 
IDAHO 
ARIZONA 
NEVADA 
CAUFORNIA (TOTAL STATE) 
CAUFORNIA f LOS ANGELES 2P) 
CALIFORNIA m 108, 81304,91355) 
CAUFORNIA (SANTA BARBARA) 

„Draugo"' knygynėlyje 

6.3 
4.0 
7.0 
8.0 
S.8 
7.0 
7.0 
7.0 
4.0 
7.8 
10.0 
5.0 
2.3 
6.1 
M 
3.0 
1.1 
3.0 
3.0 
4.0 
3.5 
3.0 
3.0 
3.0 
11.6 
14.0 
15.0 
15.0 

į 

ADELĖS DIRSYTĖS 
MALDAKNYGĖ 

„Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti naują knygą, išleistą 
anglų kalba - Adelės Dirsytės 
maldaknygę „Mary save us". 
Knygutės kaina 5.95 dol. 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol. Teirautis tele
fonu 773-585-9500. 

Vilties kelias 
Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo gyvenimą 

Tai prisiminimų knyga, kur 
abu autoriai nusprendė sura
šyti popieriuje a ts iminimus 
ateinančioms kartoms. Tai yra 
anūkams, kurie gimę pasituri
moje aplinkoje Amerikoje, nie
kada nesusidūrę su skurdu, 
kurie net neįsivaizdavo kokiose 
sąlygose teko gyventi jų sene
liams. Ši knyga kartu ir pa
dėkos žodis Dievui, gyvenimui, 
artimiesiems. 

• Amerikos l i e tuv iu r ad i 
j a s , vad. Anatolijų* Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r 
per WCEV 14 50 AM Tel . 
773-847-4803, adresas 4459 
S. Franciam, Chkago, EL 60632 

Knygos kaina 25 dol. pri
dedant 8,75 proc. mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. Vie
nos knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol. Teirautis „Draugo" 
telefonu 773-585-9500. 

mailto:ievaj@earthlink.net
mailto:Krism516@yahoo.com

