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Baltarusijos prezidentui 
uždrausta lankytis Lietuvoje 

Lietuvių vaikams Airijos duona ne vi
suomet gardi. Eltos nuotr. 

Lietuviai 
diskriminuojami 
Airijos 
mokyklose 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) — 
Seimo švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas pareiškė susirūpinimą dėl 
galimo lietuvių emigrantų vaikų dis
kriminavimo kai kuriose Airijos mo
kyklose, kur jiems draudžiama tar
pusavyje bendrauti lietuviškai ir jie 
kitaip skriaudžiami. 

„Problema yra, ir tai faktas", — 
teigė komiteto pirmininkas Virgi
nijus Domarkas po pokalbio su Vaiko 
teisių apsaugos kontroliere Rimante 
Salaševičiūte trečiadienį. 

Vaiko teisių apsaugos kontro
lierė žiniasklaidai yra teigusi, jog Ai
rijoje yra mokyklų, kur net seserims 
ar broliams draudžiama tarpusavyje 
kalbėtis lietuviškai. 

Nukelta i 6 psl . 

Siame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Mokslo metų užbaigtuvės 
lituanistinėse mokyklose. 
• Devynioliktosios 
Sąjūdžio metinės. 
•Ar Sv. Juozapo parapijai 
lemta atgimti? 
•Advokato D. Lapkaus 
patarimai. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XLV). 
•Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos. 
•Don Kichotas — 
begalybės nešėjas. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, birželio 6 d. (Alfa.lt) — 
Vyriausybė trečiadienį uždraudė 3Q 
Baltarusijos aukščiausių pareigūnų 
atvykti j Lietuvą. Neįsileisti šių pa
reigūnų Europos Sąjungos narėms 
prieš daugiau nei metus liepė sąjun
gos vadovybė, taip baudžianti Balta
rusiją už r inkimų klastojimą bei 
žmogaus teisių pažeidimus. Lietuvos 
ir Baltarusijos santykiams šis spren
dimas nepakenks, tvirtina Lietuvos 
valdžia. 

„Tai yra ne mūsų sprendimas, 
tai yra Europos Sąjungos sprendi
mas. Mes tur ime prisijungti prie jo. 
Tai iš esmės neprieštaraus mūsų da
bartinei politikai Baltarusijos atžvil
giu, ir jai nepakenks. Tos sankcijos 
buvo taikomos anksčiau, jie žino apie 
tas sankcijas", — po Vyriausybės po
sėdžio žurnalistams kartojo Užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekre
torius Deividas Matulionis. 

Vyriausybės sprendimas yra for
malumas, tvirtino jis - šie pareigūnai 
į Lietuvą būtų neįleisti jau nuo 2006 
metų kovo, kai Europos Sąjungos 
Taryba apsisprendė uždrausti 30-čiai 
Baltarusijos pareigūnų atvykti į są
jungą bei įšaldė jų sąskaitas ban
kuose. 

Juodajame sąraše yra Baltarusi
jos prezidentas Aleksandras Luka
šenka, ministrai, generalinis proku
roras, vietos KGB vadovas, žemesnių 
ir aukštesnių parlamento rūmų va
dovai, kai kurie parlamento nariai, 
kai kurių rinkimų komisijų nariai. 

A. Lukašenkos automobilio palyda Minske. 

„Tai yra politinės sankcijos. Bal
tarusijos atveju priežastys — tai rin
kimų klastojimas ir žmogaus teisių 
pažeidimai. ES yra identifikavusi, 
kad jei Baltarusija žengs tam tikrus 
žingsnius, tai tas sąrašas bus maži
namas ir visai panaikinamas. Bet 
mes laukiame iš Baltarusijos pusių 
tam tikrų žingsnių", — dėstė D. Ma
tulionis. 

Jis dėstė, kad Baltarusija nori ge
rinti santykius su Europos Sąjunga, 
ypač kai prasidėjo konfliktai su Ru
sija dėl dujų - o tuo tikslu Lietuva yra 
pagrindinis jų partneris, kalbėjo D. 
Matulionis. 

„Mano nuomone, santykiai yra 

neblogi. Mano nuomone, Baltarusija 
dabar po truputį atsiveria", — sakė 
valstybės sekretorius. Baltarusija 
dirba su Lietuva energetikos srityje, 
didina trąšų eksportą per Klaipėdos 
uostą. 

Be Baltarusijos, juodajame sąra
še įrašyti Moldovos teritorijoje įkur
tos Padnestrės respublikos vadovybė, 
taip pat Uzbekijos piliečiai, dalyvavę 
malšinant Andižano įvykius, buvu
sios Jugoslavijos pareigūnai. Taip pat 
„nusidėjėliai" iš keleto Afrikos šalių -
Sudano, Liberijos, Kongo Demokrati
nės respublikos, Zimbabvės. 

A. Lukašenka Vilniuje lankėsi 
1997-aisiais metais. 

Istorinė ekspedicija Nerimi 

Neris ties Vilniumi. 

Minskas Vilnius, birželio 6 d. 
(ELTA) — Minsko srityje startavo 
Lietuvos ir Baltarusijos istorikų, 
kraštotyrininkų, geografų ir keliau
tojų ekspedicija Nerimi, skirta 
didžiausios XIX amžiaus geografinės 
kelionės buvusios Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės teritorijoje — grafo 
Konstantino Tiškevičiaus ekspedici
jos Neries upe 150 metų sukakčiai 

paminėti. 
Ekspedicijos dalyvius iš Kameno 

miestelio Baltarusijoje iškilmingai iš
lydėjo Lietuvos ambasados Minske 
diplomatai, Vilniaus savivaldybės, 
Baltarusijos Minsko srities ir Vilei
kos rajono vietos valdžios atstovai. 

Ekspedicija siekiama pakartoti 
1857 metų grafo K. Tiškevičiaus eks
pedicijos maršrutą nuo Neries aukš
tupio iki jos žiočių Kaune. Ekspe
dicijos dalyviai atliks lyginamuosius 
geografijos, istorijos ir etnokultūros 
tyrimus, rengs susitikimus su vietos 
gyventojais ir valdžios atstovais, folk
loro vakarones, kurs filmą. Birželio 
23 dieną numatoma atidengti pamin
klinį akmenį prie Žvėryno tilto Vil
niuje. 

Planuojama, kad ekspedicija Lie
tuvos teritoriją pasieks birželio 17 
dieną. Birželio 22-24 dienomis vyks 
jai skirti renginiai Vilniuje, o ekspe
dicija finišuos liepos 2 dieną Kaune. 

Prieš pusantro šimto metų įvy
kusios kelionės metu grafas K. Tiš
kevičius pirmasis aplankė, išmatavo 
ir aprašė Neries aukštupį. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

SAN FRANCISCO, CA 

San Francisco lituanistinėje 
mokykloje — pirmųjų mokslo 

metų užbaigimas 
DONATAS JANUTA 

San Francisco apylinkės litu
anistinė mokykla baigia savo pirmuo
sius mokslo metus. Čia veikia dvi 
klasės - jaunesniųjų ir vyresnių/pa
auglių. Jaunesniųjų klasės išleistu
vės vyko gegužės 20 d., saulėtą dieną, 
po ąžuolais, šalia pievutės, Oakland 
miesto kalnuose virš San Francisco 
įlankos. Popietė vyko su programa, 

-žaidimais ir šeimininkių paruoštais -
ir kai kurių šeimininkų ten pat ant 
anglių keptais - valgiais. 

Susirinko 22 suaugusieji ir maž
daug tiek pat vaikų - 10 jaunesnių 
klasės mokinukų su savo broliukais 
ir sesutėmis. Vyresnioji klasė mokslo 
metus baigs vėliau. Iš viso susirinko 
daugiau nei 40 žmonių. Iš 22 suau
gusiųjų, mūsų trys buvome antros 

bangos „dypukai", o visi kiti - vadi
nami „trečiabangiai". Iš mokinukų, 
viena mergaitė ,,dypuko" tėvo, kitų 
vaikų tėvai visi jau trečios bangos. 
Organizatorė ir pagrindinė mokyk
los steigėja - kurios rūpesčiu ir 
energija mokykla atsirado - tai Vir-
gilija Tali. Jaunesniųjų klasės moky
toja - Jovita Stanišauskienė. Abi 
moterys dabartinės trečios bangos. 

Taigi, jeigu ne trečios bangos lie
tuviai, San Francisco apylinkėje litu
anistinės mokyklos ir nebūtų buvę. 
Bandymų įsteigti lituanistinę mokyk
lą kelis kartus per 40 metų buvo, bet 
mūsų, antros bangos lietuvių, San 
Francisco telkinys visuomet buvo 
palyginti mažas ir geografiškai išsi
sklaidęs. Tik kai atsirado dabartinė 
trečia banga, norai įsteigti lituanis
tinę mokyklą pagaliau įgyvendinti. 

| Iietuvą išvykstanti mokytoja Jovita Stanišauskienė. 
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Mokslo metų pabaigtuvių akimirka. 

Pirmieji metai labai sėkmingai 
vesti mokytojos J. Stanišauskienės, 
kuri turi 30 metų mokytojos patirtį 
Lietuvoje. Per šiuos metus vaikai 
išmoko lietuviškai skaityti. Visų lie
tuvių kalba patobulinta, visi išmoko 
eilėraščių ir dainų, susipažino, kas 
yra Lietuva, išmoko Lietuvos himną. 
Su dainomis ir šokiais mokinukai 
prisistatė ir pasirodė per bendras 
Kūčias bei per Nepriklausomybės 
dienos minėjimą. Taip pat atliko 
gražią programėlę Motinos dienos 
proga, per kurią vaikai pasveikino 
mamytes savo padarytomis pasveiki
nimo kortelėmis, užrašydami padė
kos žodžius. 

Mokslo metų pabaigimas buvo 
kartu ir mokytojos Jovitos Stani
šauskienės išleistuvės, nes ji grįžta į 
Lietuvą. Tėvai įteikė mokytojai gėlių 
puokštę ir labai gražų atminimo 
albumėlį su kiekvienos mokinukės ir 
mokinuko fotografija bei pačių vai
kučių parašytais atsisveikinimo ir 
padėkos rašteliais. Mokytoja kiek
vienam vaikučiui padovanojo savo 
rankomis išsiuvinėtą gamtos vaizdo 
paveikslėlį ir vaikams išdalijo 
mokyklos vaizdų fotografijas. 

Po to visi vaišinosi, vaikams 
buvo įrengtos sūpynės ir kitokie 
žaidimai. Tėvų kalbos ėjo apie va
saros keliones į Lietuvą - nemažai 

PH1LADEIPHIA. PA 
•. 

MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ 
V. KRĖVĖS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Praėjusį sekmadienį, gegužės 20 
d., šventėme mūsų lituanistinės mo
kyklos mokslo metų uždarymą. 

Pakiliai nusiteikę tą rytą susi
rinkome į mokyklą. Scenarijų ren
giniui parašiau pati, o šventę sureng
ti padėjo visi mokytojai, mokiniai ir 
mokinių tėveliai. 

Iš karto po šv. Mišių gėlėmis 
pasipuošusioje parapijos salėje nuai
dėjo mokyklinis skambutis, skel
biantis šventės atidarymą ir kvie
čiantis visus arčiau scenos. Šven
tė prasidėjo nuotaikingu Juozo Er
licko eilėraščiu apie atostogas, ku
rį skaitė visų mokyklos rengi
nių vedėja, šaunioji mūsų pirmokų 
mokytoja Gaja. 

Šiais metais mokykla į platų 
pasaulį išleido net keturis absolven
tus. Oficialioje renginio dalyje jie 
viešai skaitė savo baigiamuosius 
rašto darbus tema „Pamąstymai apie 
Lietuvą". Kiekvienam moksleiviui 
buvo įteiktas Philadelphia lituanis
tinės mokyklos baigimo diplomas. 

Nukel ta j 9 psl . 

šeimų važiuoja paviešėti, kai kurie 
siunčia savo vaikus visai vasarai, o 
viena šeima grįžta pastoviai gyventi. 
Buvo aptariami ir rūpesčiai dėl ru
dens mokslo metų - reikia surasti 
naują mokytoją, taip pat rūpėjo klau
simas, kiek vaikų lankys mokyklėlę 
ir panašūs reikalai. Kai atėjo laikas 
atsisveikinti - vieną mergaitę reikėjo 
su ašaromis išsivežti, nes ji nenorėjo 
skirtis su savo draugais ir draugėmis. 
Pirmieji mokslo metai ir jų užbaigi
mas visus labai pradžiugino. 

Vedėja ;r m o k v t o j a Jūrate? Vrubi iauskie ' -e ab i tu r ien ta i . <ČC\Č- Karuse- čius. 
Gytis AlekperNs Vaidas Razgaitis, Dainius Volertas ir mokytojas Virgus 
Voler tas. Jono Dunčios nuotr. 
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DEVYNIOLIKTOSIOS SĄJŪDŽIO METINĖS 
Šis masinis tautos judėjimas buvo panašus j cunamio 

bangą — pakilo, nusiavė nekenčiamas okupanto ir jo 
statytinių valdžios struktūras ir nuslūgo. 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Didelės Įtakos Lietuvos inteligen
tijai tuo metu turėjo neseniai įsikūru
sio Estijos Liaudies fronto veikla. Ki
lo noras sukrusti ir lietuviams. Gimė 
iniciatyva 1988 m. birželio 2 d. Vil
niuje, Mokslininkų rūmuose surengti 
diskusiją „Ar įveiksime biurokra
tizmą?" Tiesą pasakius, tai buvo pir
mas realus viešas bandymas įveikti 
dar vis tvyrančią baimę kalbėti apie 
visuomenę varginančias bėdas. Dis
kusija parodė, kad tai įmanomas ir 
labai reikalingas dalykas, ir jau kitą 
dieną Mokslų akademijos salėje sau
sakimšai susirinko per pusę tūks
tančio techninės ir humanitarinės 
inteligentijos atstovų. Pirmininkavo 
akademikas Eduardas Vilkas. 

„Susirinkom čia Akademijos jau
nimo pageidavimu susitikti su grupe 
Akademijos mokslininkų. Visuomenė 
domisi įvairiais klausimais, kaip į 
juos žiūri mokslininkai. Susirinko 
tiek, kiek niekada čia nėra buvę 
žmonių. Tai rodo mūsų visuomenės 
didžiulį susidomėjimą persitvarkymo 
procesais, kurie vyksta šalyje ir mūsų 
respublikoje. Ir mes pabandysime 
kažkaip tuos klausimus, rūpimus 
mums visiems, paliesti. Mūsų reika
las yra svarstyti problemas, kad ras
tume objektyvią tiesą. (...) didesnio 
patyrimo neturėdami (...) palikome 
visus klausimus ir įdėjome tokį sąly
ginį pavadinimą: 'Socialinio-ekono
minio persitvarkymo problemos.' Be 
abejo, tai yra pirmiausia socialinio 
gyvenimo pertvarkymo problemos. 
Tai galimi politinės struktūros pakei
timai, tai, kas yra svarstoma LKP 

Centro komiteto tezėse XIX konfe
rencijai. Kita, labai su tuo susijusi 
problema, yra ekonomikos pert
varkymas," — kalbėjo akademikas E. 
Vilkas. 

Įsiplieskė audringa, sunkiai val
doma diskusija. Nuomonės, pasiūly
mai, replikos kaitino atmosferą. Nie
ko panašaus sovietmečiu šioje salėje 
dar nėra buvę. Pats faktas, kad 
Mokslų Akademijos šventovėje vyko 
diskusija, iškalbingai liudijo įvykio 
svarbą. Galiausiai ji pasibaigė 36 
žmonių išrinkimu, pasivadinusių 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ini
ciatyvine grupe. Grupės nepriklau-
somybininkų branduolį sudarė: mu
zikologas prof. V Landsbergis, ar
chitektas A. Skučas, kompozitorius 
prof. J. Juzeliūnas, filosofas A. Juo
zaitis, fizikas Z. Vaišvila. Toji diena 
pagrįstai laikoma Sąjūdžio gimtadie
niu. 

Sąjūdis buvo vienintelė reali 
jėga, galėjusi okupacijos sąlygomis be 
ginklo iškovoti smurtu ir klasta 
atimtą Lietuvos nepriklausomybę. 
Šis masinis tautos judėjimas buvo 
panašus į cunamio bangą — pakilo, 
nušlavė nekenčiamas okupanto ir jo 
statytinių valdžios struktūras ir nus
lūgo. Inteligentijos atstovai, aiškiai 
matydami prarają tarp komunistų 
propagandos ir tikrovės, remdamiesi 
išlikusia tautos sąmonėje laisvo gy
venimo kūrybine patirtimi, pasinau
dodami „perestroikos" periodu atleis
tais varžtais žodžiui ir spaudai, en
tuziastingai pasinėrė į Sąjūdžio veiklą. 

To paties birželio 24 d. Sąjūdis 
suorganizavo Gedimino aikštėje susi
tikimą su delegatais, vykstančiais į 

Sąjūdžio būstinė Gedimino 1, Vilnius, 1990 metai. 

XIX SSKP partinę konferenciją 
Maskvoje. Tai buvo pirmas viešas ir 
atviras nuomonių forumas, dalyvau
jant sovietmečio valdžios „grieti
nėlei", daugeliu aktualių klausimų, 
pavyzdžiui, tautinės vėliavos, tau
tinio himno, pilietybės, lietuvių kal
bos statuso, ekologijos ir pan. Sa
vaime suprantama, minioje knibždėjo 
gausus būrys kagėbistų, jų agentų ir 
informatorių. Tačiau to mitingo at
mosferą bene geriausiai atspindi 
dalyvių iškeltų plakatų užrašai. 
Juose atsispindėjo aktualijos ir 
didelių tikslų siekiamybė: „Persi
tvarkymo Sąjūdis — visai Lietuvai!"; 
„Ką gynė liaudies gynėjai tremiant?"; 
„Laisva Lietuva Europos tautų 
šeimoje!"; „Reikalaujame Lietuvos 
pilietybės!"; „II LKP CK sekretorius 
— generalgubernatorius"; „Kodėl 
laikraščiai nerašo apie Sąjūdį?"; „Sa
lin demagogiją!"; „Kas slepiasi už de
legatų į partkonferenciją?"; „Tiesa", 
rašyk tiesą!"; „KGB - SS"; „Laisvę 
Lietuvos politiniams kaliniams!"; 
„Dvikalbystė — rusifikacija"; „Drg. 

Gorbačiovai - visa Lietuva už persit
varkymą" (rusų k.) ir kiti. 

„Sąjūdžio žinios" 1988 m. liepos 
3 d. išspausdino mitinge kalbėjusio 
prof. V Landsbergio kalbą. Joje buvo 
ir tokia įžvalgi mintis: „Susirinkome 
čia labai svarbią dieną labai svarbiu 
reikalu. Išlydime delegatus, ir — kam 
jie atstovauja? Kokie buvo tie rinki
mai? Manau, kad ir respublikos vado
vybė yra pajutusi tam tikrą klaidą, 
tikiuosi, ir tam tikrą gėdą. Galbūt yra 
garantija, kad šie netikri rinkimai 
bus paskutiniai netikri rinkimai Lie
tuvoje". 

Taip ir įvyko. Po gero pusmečio 
— pirmieji laisvi rinkimai okupacijos 
sąlygomis, kuriuos laimėjo Sąjūdis. 
Tai buvo vienas iš svarbiausių Sąjū
džio uždavinių. 

Ateinančiais metais bus minimas 
Lietuvos Sąjūdžio dvidešimtmetis. 
Šios kuklios, bet ypatingai reikšmin
gos Trečiajai Respublikai datos bei 
joms skirti paminėjimo renginiai or
ganiškai siesis su Lietuvos tūkstant
mečio renginiais. 

Vilniaus meras bendravo su dviem Amerikos lietuviais 
Birželio 5 d. Vilniaus meras Juozas Imbrasas priėmė Lietuvos Garbės 

konsulą JAV Stanley Balzeką. 
„Mums labai svarbūs jūsų patarimai ir ryšiai ieškant kelių į platesnius 

verslo, kultūros projektus, užmezgant naujus ryšius su Amerikos mies
tais", — sakė meras. 

Susitikimo metu Stanley Balzekas domėjosi politine, ekonomine, kul
tūrine situacija Lietuvoje, buvo aptariamos Vilniaus problemos, domėjosi 
modernios viešojo transporto sistemos įdiegimo planais sostinėje, pasako
jo apie visuomeninio transporto sistemą Čikagoje. Svečias pakvietė Vil
niaus merą paviešėti Čikagoje, aplankyti miesto municipalitetą, susipažin
ti su miesto valdymo struktūra, pačiam pasivažinėti ir įsitikinti riedmenų 
transporto dideliame mieste pranašumais ir trūkumais. 

Bronius Nainys kalbasi su Vilniaus meru Juozu Imbrasu. 

Vilnaus meras Juozas Imbrasas susitiko su Lietuvos Garbės konsulu JAV 
Starvev Balzeku. 

Šiomis dienomis sostinės meras susitiko ir su buvusiu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininku, Amerikos lietuviu Broniumi 
Nainiu. Draugiško pažintinio susitikimo metu svečias Amerikos Lietuvių 
bendruomenės vardu pareiškė norą dalyvauti paminklo, žuvusių už Lie
tuvos laisvę, kūrimo procese, paremti projektą finansiškai. 

Meras pritarė Amerikos lietuvių idėjai prisijungti prie Laisvės pamink
lo, numatyto Lukiškių aikštėje Vilniuje, projekto įgyvendinimo. 

A. Zygavičiaus nuotraukos; www.lietuviams.com 

http://www.lietuviams.com
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Ar lietuviškai Šv. Juozapo parapijai lemta atgimti? 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Kryžių kalnas išdygo ir prie 
seniausios lietuvių bažnyčios 

Praeitų metų gruodžio mėn. ka
lėdini laikotarpi toli gražu ne visos 
lietuviškos parapijos Jungtinėse Vals
tijose sutiko džiaugsmingai ir šviesios 
šventinės nuotaikos. Kaip įsitikino
me — ne be reikalo. Netrukus po 
Naujų metų Damoklo kardas pakibo 
ties seniausia New York lietuvių sta
tyta Aušros Vartų bažnyčia; kurią vis 
dar bandoma išgelbėti, tačiau kažin 
ar gausiam jos parapijiečių bei jų pa
galbininkų būriui pavyks ką nors iš
pešti iš rūsčiai ir negailestingai para
pijos atžvilgiu nusiteikusio didžiausio 
JAV New York arkvyskupijos vadovo 
kardinolo E. Egan (nebent, kaip teko 
skaityti viename spaudos pranešimų, 
šis dvasiškis netrukus išeitų | pensiją, 
o jo vieton stojęs kitas būtų daug 
palankesnis etninių mažumų parapi
joms, tame tarpe ir lietuviams). 

Šv. Juozapo bažnyčia per praėjusias 
Kalėdas. E. Misevičienės nuotr. 

Nesijaučia saugios ir kitos lietu
viškos bažnyčios Rytų pakrantėje, vis 
didesnių problemų, daugiausia susi
jusių su svetimtaučiu Šv. Petro ir 
Povilo parapijos Elizabeth mieste kle
bonu, susilaukia kaimyninės New 
Jersey valstijos lietuvaičiai. Tuo tar
pu grupė seniausios Connecticut ir 
viso Naujosios Anglijos regiono mūsų 
protėvių statytos S v. Juozapo (St. 
Joseph) bažnyčios Waterbury, C T 
aktyviausių lietuvių kilmėm parapi-

jiečių savo šventovę, o tiksliau jos ša
limais esančią zakristiją (apie kurios 
būsimą nugriovimą buvo daug rašo
ma šio miesto pagrindiniame dienraš
tyje „Republican American"), užsi
mojo išsaugoti itin lietuvišku ir kata
likišku būdu — pernakt šalia zakris
tijos pastato „išaugo" 100 medinių 
kryžių. 

Neblogai žinomas vietinis Ame
rikos lietuvis Peter Verseckas nea
bejotinai buvo šios idėjos autorius ir 
vienas aktyviausių jos vykdytojų, 
nors jis pats organizatoriaus vaid
mens kratosi. Mums besikalbant 
užsiminė apie akciją neva vykdžiusią 
„Kryžiaus Kalno Brolių ir Seserų" 
organizaciją su aiškia užuomina | 
tūkstančiais kryžių garsėjančią šven
tovę Šiaulių rajone Lietuvoje, kuri ir 
|kvėpė panašaus projekto atsiradimą 
už Atlanto. Kaip ten būtų, neseniai 
vietoj lietuviams itin nepalankaus 
keletą metų Waterbury parapijai va
dovavusio kun. John Williams Hart
ford, CT arkivyskupijai paskyrus 
indų tautybės dvasininką kun. Chac-
ko Kumpiam, kas savaitę šv. Mišias 
lietuvių kalba čia tebelankantiems 
mūsų tautiečiams atsirado vilties, 
kad iki šiol didžiausią lietuvių, gyve
nančių Connecticut valstijoje, skaičių 
turinčiame Waterbury mieste pagrin
dinis mūsiškių tautinis židinys dar 
neužvers durų. 

Ne mažiau istoriškai svarbi šių 
apylinkių lietuviams buvo ir tebėra ir 
šalimais esanti to paties pavadinimo 
švietimo |staiga, kuri, deja, jau keletą 
metų nebeveikia kaip katalikiška 
parapijos mokykla, o jos pastatą 
penkmečiui išsinuomavęs VVaterbury 
miestas ten |kūrė Brooklyn pradinę 
mokyklą. Tačiau ši nuomos sutartis 
taip pat eina | pabaigą, ir kas žino, 
kokia lemtis laukia ištisus dešimt
mečius atstovėjusio, lietuvių praėju
sio amžiaus pradžioje suręsto geltonų 
plytų pastato, papuošto Vyties ženklu 
pačiame jo centre virš |ėjimo? Nau
jasis Sv. Juozapo bažnyčios klebonas 
padarė visų parapijiečių apklausą dėl 
zakristijos priestato. Kaip jis,minėjo, 
daugiau kaip pusė atsakiusiųjų nebe
matė šio dėl metų naštos prakiurusiu 
stogu tegalinčiu „pasigirti" pastato 
paskirties apmirusiame parapijos gy
venime. (Kaip žinia, zakristijoje daž
niausiai apgyvendinami bažnyčioje 
tarnaujantys kunigai ar/ir | parapiją 
atvykstantys dvasininkai, o Sv. Juo
zapo zakristijoje niekas negyvena jau 

m. v'? :';'-%#-W ....... 

„Kryžių kalnas" šalia seniausios Naujosios Anglijos regione lietuviškos Šv. 
Juozapo parapijos VVaterbury, CT. E. Misevičienės nuotr. 

Autoriaus nuotraukoje prie parapijos centro, perduoto lietuviams naudoti 
kun. Francis V. Karvelis (k.) ir vienas aktyviausių vietinių parapijiečių Peter 
Verseckas. 

keletą metų, o pastaruoju metu dėl 
pro jos stogą į vidų patenkančio van
dens pastatas tapo nebetinkamu nau
doti, jam reikalingas kapitalinis re
montas.). Tad pasibaigus Waterbury 
miesto švietimo reikalų skyriaus nuo
mos periodui, ir gerokai senstelėjęs 
buv. Sv. Juozapo mokyklos pastatas 
gali tapti niekam nereikalingas. Iš
skyrus jo sporto salėje kiekvieną 
penktadieni krepšini žaisti vis dar 
susirenkančius Connecticut Lietuvių 
sporto klubo atstovus. 

Vis dėlto neverta seniausios Nau
josios Anglijos regiono lietuvių para
pijos ir aplink ją tebegyvenančių mū
sų tautiečių dabartinės padėties spal
vinti vien tik niūriausiomis spalvomis. 

Waterbury Dienos miesto mere 
išrinkta moteris 

Nors, metams nenumaldomai bė
gant, gerokai praretėjusi Waterbury 
apylinkių Lietuvių Bendruomenė vis 
dar sugeba kartas nuo karto surengti 
ne tik aplinkinių mūsų tautiečių, bet 
ir amerikiečių spaudos dėmesio ne
stokojančius renginius. Padedant 
„Lietuvos Vyčių" 7-ajai kuopai (pirm. 
Linas Balsys) kartu su Waterbury 
miesto administracija kasmet mūsų 
valstybės Nepriklausomybės dienos 
garbei, Vasario 16-osios proga lietu
viams pavedama išsirinkti miesto 
merijoje oficialiai „prisaikdinamą" 
vadovą. Šiemet po kelių metų per
traukos tai buvo ne Dienos Meras, o 
Mere — visiems Connecticut valstijos 
lietuviams puikiai pažjstama water-
burietė Šarūne Macys, kurios nuopel-
nais Sv. Juozapo parapijos gyvavime, 
vietinės Lietuvių Bendruomenės apy
linkės veikloje, Amerikos Lietuvių 
katalikių moterų federacijoje bei ki
tose lietuviškose organizacijose ne
abejoja niekas. Vienas labiausiai pa
vykusių pastarojo meto Šarūnės dar
bų lietuvybę išlaikyti ir propaguoti — 
tautinio kambario įkūrimas ir iš
puošimas autentiška lietuviška atri
butika neseniai mūsų tautiečiams, 
Šv. Juozapo bažnyčios kaimynystėje 
parapijiečiams atitekusiame, buvu
siame vienuolių organizacijos pas
tate. 

Lietuviai vis dar renkasi į būrį 

Norėdami pabūti kartu, lietuviai 
tradiciškai renkasi tiek | Lietuvos 

Nepriklausomybės šventės paminė
jimą (ir šiais metais | Sv. Juozapo 
lietuvių parapijos centrą sugužėjo 
kelios dešimtys apylinkėse gyve
nančių mūsų tautiečių, tarp kurių 
matėme ir LR Nepriklausomybės 
deklaracijos signataro J. Vileišio duk
terį Ritą Vileišytę-Bagdonienę bei iš 
Lietuvos savo draugės aplankyti at
vykusią Tėvynės sąjungos Kauno rąj. 
moterų skyriaus pirmininkę Audronę 
Barzdaitienę), tiek j pagrindines ka
talikiškas šventes. Ir mes Sv. Velykas 
prie kavos puoduko tarp savo tėvy
nainių sutikome, o vasarą tikimės 
taip pat gausaus susiėjimo netoli 
VVaterbury esančiame Bethany mies
telio parke, kur jau keletą metų paei
liui JAV LB VVaterbury apylinkė 
ruošia pikniką drauge su Connec
ticut Lietuvių sporto klubu. Tuo tar
pu | Šv. Kūčioms skirtą vakarienę, j 
Šv. Juozapo parapijiečių paruoštas 
vaišes dar ne taip seniai kiekvie-
nąmet suvažiuodavo šimtai lietuvių 
ne tik iš atokiausių Connecticut vals
tijos kampelių, bet ir iš gerokai to
liau. 

v 

Sių metų pradžioje Rocky Hill, 
CT vykusiame JAV LB Connecticut 
apygardos pasitarime antrus metus 
paeiliui šios valstijos lietuviams va-

Tukstančiais kryžių garsėjantis Kry
žių kainas Šiaulių rajone, Lietuvoje. 
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dovaujantis Edvinas Giedrimas pa
žadėjo ateinančioms Sv. Kalėdoms 
būtinai atgaivinti Kūčių šventės Wa-
terbury rengimo tradiciją. Ar graži 
pirmininko idėja pavirs realybe, prik
lausys nuo visų Connecticut lietuvių, 
ne vien tik LB apygardos valdybos ar 
Sv. Juozapo parapijiečių. 

Naujų vėjų poreikis 

1894 metais lietuvių rankomis 
pastatyta bažnyčia išaugino ne vieną 
garsų mūsų tautietį ir tautietę, visus 
jungė ir tebejungia tyra katalikiška 
dvasia, kuri turi būti perduodama iš 
širdies į širdį, iš kartos j kartą. Mūsų 
kartai pulti naujų bažnyčių statyti, 
parapijų kurti nereikia — tik iš
laikykime jau čia esančias! Tačiau, 
atrodo, šiandien tai nė kiek ne 
lengvesnis uždavinys, nei kad mūsų 
protėviams teko prieš šimtmetį jas 
steigiant. 

Praėjusį — Atminimo Dienos 
(Memorial Day) — savaitgalį po ke
liolikos metų pertraukos Waterbury 
LB pagaliau įvyko apylinkės pirmi
ninko rinkimai — ilgametį Connec
ticut lietuvių „sostinės" Bendruome
nės vadovą, 15 metų šiose pareigose 
išbuvusį Albertą Melninką pakeitė 
energinga „trečiabangė" Violeta Sta-
sionis. Tą pačią dieną šalia Sv. Juo
zapo bažnyčios zakristijos tarytum 
stebuklingos Viešpaties lazdelės mos
telėjimu „išdygo" dar vienas, kelio
likos pėdų aukščio stilizuotas lietu
viškas kryžius su viduryje išskaptuo
tu užrašu „Kryžiaus Kalno Sūnūs ir 
Dukros." Viliamės, kad Apvaizda 
atpus šiai istorinei Naujosios 
Anglijos ir visos JAV Rytų pakrantės 
lietuvių parapijai gaivius atgimimo 
vėjus. 

ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 
wwwIaplHKl a w m m 

Wlllow Springs, IL 
Tel. 708-839-1556 

LIETUVIO MIRTIS 
AMERIKOJE 

Jums anksčiau ar vėliau mirus, 
liks turto. Jei paruošėte testamentą, 
šis tur tas greičiausiai atiteks testa
mente įvardintiems asmenims. O jei 
vis atidėliojote testamento kūrybą, 
tur to paveldėtojų eilę nustatys val
džia: sutuoktinis, vaikai, tėvai, bro
liai ir seserys, tolimesni giminės. 

Neretai lietuviai imigracines ir 
buitines problemas išsprendžia vedy
bomis su amerikiečiais. Tai gerai, tik 
perskaitykite ankstesnę pastraipą 
dar kartą — neturint testamento, jū
sų turtas, daugeliu atvejų atiteks da
bartiniam sutuoktiniui. Atsimenate 
tėvų ir senelių butą Laisvės alėjoje? 
Tą sodą prie marių? Lietuviškos dar
bovietės akcijas? 

Ruošiantis sudaryti testamentą, 
turėkite galvoje keletą dalykų. Pir
ma, testamentą gali sudaryti tik pro
tiškai veiksnus asmuo, kuriam yra 
ben t aštuoniolika metų amžiaus. 
Testamento sudarymo formalumai 
gana griežti: reikalingas rašytinis do
kumentas (žodiniai nurodymai kai
mynui, kaip paskirstyti turtą arti
miesiems negalios), reikalingi du liu
dininkai, savo parašais tvirtinantys, 
kad testamento autorius, būdamas 
šviesaus proto ir laisva valia paprašė 
jų paliudyti sudarytojo valią. 

Testamentu galite palikti ką no

rite, kam norite. Palikimo instrukci
jos gali būti labai detalios („Palieku 
žalias taures Petrui, mėlynas taures 
Birutei") arba apibendrintos („Pini
gus Petrui, nekilnojamą turtą Biru
tei"). 

Galite parašyti: „Palieku milijo
ną Petrui." Liudininkai paliudija, 
Petras sužino ir nekantrauja. Ant 
jūsų užvažiuoja autobusas, ir niekur 
nėra jokio milijono. Petras negaus 
nieko. Kitas pavyzdys - vėl milijonas 
Petrui. Petras nugirsta apie palikimą 
iš testamento liudininkų ir nus
prendžia pagreitinti procesą. Policija 
pagauna Petrą nusikaltimo vietoje, 
Petras sėda ir laukia milijono už 
grotų. Nieko nebus, Petro dalis nu
eis kitiems, tarytum Petras būtų mi
ręs anksčiau už jus. 

Testamento formuluotės turi bū
ti specifiškos ir apgalvotos. „Palieku 
savo neįkainojamą pašto ženklų ko
lekciją mano mylimiausiam ir bran
giausiam Petrui. Noriu, kad testa
mento vykdytojas parduotų kolekciją 
varžytinėse ir pinigus duotų Petrui. 
Ir tik kas liko - tolimai giminaitei 
Birutei, nes ji manęs niekada nea
plankė." Kolekcijos niekas nenori 
pirkti, Petras gauna centus. O jūsų 
smulkmenos sukrauna Birutei dide
lius turtus. 

Arba „Mano vertingąsias 
2,500.000 Coca Cola akcijų mylima
jam Petrui. Kas liko — Birutei." 
Prieš mirtį jums užeina ūpas par
duoti Coca Cola akcijas ir paatosto
gauti už gautus pinigus. Petras 
sulaukia Jūsų mirties ir vėl nieko 
nepeša. Bet Birutei viskas gerai. 

„Visa, kas yra svetainėje — Pet
rui visa, kas yra skalbykloje — Bi
rutei." Testajnento sudarymo metu 
svetainėje kabo jūsų Picasso origi
nalas, o skalbykloje stovi sena skalbi
mo mašina ir milteliai. Prieš mirtį 
nusprendžiate pajuokauti, nukabi
nate Picasso paveikslą ir pakabinate 
jį skalbykloje. Valio Birutei! 

„Viską viską palieku mylimajam 
Petrui, o mano vyrui Jonui — nieko, 
nes jis yra senas ištvirkęs ožys." Jo
nas vis tiek paveldėja, jei ne pusę 
palikimo, tai bent trečdalį. Mat įsi
kiša valdžia, kurios tikslas — užtik
rinti, kad sutuoktinis ir vaikai gautų 
nors ką, net jei nekenčiate jų ir testa
mente nepaliekate nieko. 

Vienas didžiausių testamento 
sudarymo privalumų - galimybė pa
sirinkti testamento vykdytoją ir ne
pilnamečių vaikų globėją. Be testa
mento tai atliks teismas, ir rezul
tatas bus, greičiausiai, ne toks, kokio 
galėjote tikėtis. 

Be privalumų, testamento vyk
dymo procedūra turi ir minusų: tai 
užtrunka ir kainuoja. Galima sudary
ti „trust" dokumentus, išvengiant 
testamento vykdymo formalumų ir 
išlaidų, galima pakeisti jūsų nekilno
jamo turto ir banko sąskaitų nuo
savybės dokumentus, kad, ant jūsų 
užvažiavus autobusui, turtas auto
matiškai pereitų tam, kam norite. O 
galite ir nieko nedaryti. Tačiau pa
galvoti apie tai niekada ne per anksti. 

Trečiaisiais metais vėl ta pati tvarka, tiktai 
maro žiaurumas vis silpsta. Po to, jei iš niekur 
nebus užneštas užkratas, kitus ketverius metus 
niekas neserga, nes turi imunitetą. Kartais būna ir 
ilgesnė pertrauka, bet dažniausiai nelaimė grįžta 
kas septyneri metai. Čia dar galima matyti ir pa
garbinti ypatingą Dievo gerumą, kad krikščionis 
paprastai baudžia daug lengvesnėmis rykštėmis 
nei pagonis. 

Daugelis yra daug rašę apie šią karalystę ir 
apie Nilo potvynius. Tai ir man, kuris tuo 

metu tenai pats buvau, reikia trumpai šį tą pa
sakyti: ką pats mačiau ir ką iš ten gyvenančių 
krikščionių sužinojau. 

Rugpjūčio šešioliktą dieną Bulhache nusi
samdžiau nedidelį laivuką, ir su vietas pažįstan
čiais pirkliais nuplaukėme apie vieną mylią prieš 
vandenį Senamiesčio link. Tarp to Senamiesčio ir 
Mulchijo salos, kur gyvena pats paša (apie ją kiek 
vėliau), paprastai rengiami puikūs reginiai. 

Per potvynius Senamiestis atsiduria visai prie 
upės kranto, o kai Nilas teka savo vaga, miestas 
yra per strėlės lėkimo atstumą nuo upės kranto. 
Nilas ne kur pakliūva laukuose išsilieja, kaip 
daugelis mano, bet suteka i kanalus tarp tam rei
kalui supiltų pylimų ir drėkina dirvas. Šiuo metu 
tas ypač gerai buvo matyti. Tą galima lengvai su
prasti ir iš kaimų išsidėstymo. Deltos teritorijoje, 
neskaitant miestelių, kaimų esą tik dvidešimties 
tūkstančių. Delta vadinasi vieta, kur pirmą kartą 
Nilo vaga dalijasi į dvi šakas. Paskui, kaip jau pir
miau minėjome, viena šaka skiriasi į keturias, o 
antroji — į tris atšakas. Taigi į jūrą įteka septyne
rios žiotys. Kraštinė šaka rytų pusėje išsilieja prie 
Damjetos. Ja mes plaukėme. Kita kraštinė šaka 
vakarų pusėje įteka į jūrą prie Rozetės, kurią seno
vės autoriai vadina Canopicum ostium ir rašo, kad 
nuo Damjetos ji yra už dvidešimt penkių mylių. 
Nuo Damjetos ligi Kairo šešiasdešimt kelios 
mylios. Visą tą tarpą vadina Delta. 

Viena iš šitų Nilo vagų plaukiau prieš srovę iš 
Damjetos, o kita — pavandeniui į Rozetę. Abiejų tų 
vagų krantuose tokia daugybė kaimų, kad jokiu 
būdu neįmanoma jų suskaičiuoti. Nuo vieno kaimo 
iki kito supiltas pylimas. Kai potvyniai, juo 
vaikščiojama, būna kelias. Dėl senumo tie pylimai 
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atrodo kaip natūralios kalvos, bet, atidžiau įsi
žiūrėjus, lengva suprasti, kad sukasti, nes eina iš 
kaimo į kaimą. Patys kaimai įsikūrę aukštesnėse 
vietose arba ratu išsidėsčiusiose kalvose. Tie pyli
mai taip pat tam tikra tvarka išdėstyti, nes vanduo 
praleidžiamas pro tam skirtas atidaromas užtvan
kas. Daugelyje pylimų įrengtos tokios užtvankos, o 
kitur, reikalui esant, pylimą prakasą. 

Pirmiausiai vanduo užlieja imperatoriui arba 
pašai priklausančius laukus ir dirvas. Tuos sudrė
kinus, prakasą kitą pylimą, ir taip paeiliui vandenį 
leidžia į laukus. Pylimus saugo griežta sargyba, 
kad kas nors naktį neatidarytų užtvankos, stato 
sargus, kad kas nors slapta neprakastų. Tada būtų 
labai sunku sulaikyti vandenį. 

Kai Nilas ištvinsta, priešais Senamiestį pasi
daro sala, vienų vadinama Mulchiju, kitų — 

Mikju. Šie pavadinimai susiję su matavimu, mat 
tenai išsiliejimo metu stebi vandens kiekį. Kai Ni
las plaukia savo vaga, į tą salą galima nueiti ne
sušlapus kojų, nes tada, kaip sakėme, vandens te
nai nebūna. Nesant potvynio, per visą miestą 
einančiais kanalais pėstieji šen ir ten vaikščioja ir 
raiti jodinėja visai kaip gatvėmis. Tiktai kanalai 
yra giliau, o gatvių vanduo neužlieja. 

Minėtosios salos pakraštyje, aukštesnėje vieto
je, yra turtingi, dailūs rūmai. Tuo metu juose gy
veno paša. Ten yra ir mečetė su kolona, arba pira
mide. Vanduo į ją įteka požeminiu vandentiekiu, ir 
ant jos būna žymima, kaip greitai vanduo kyla ir 
kaip greitai slūgsta. Tačiau kaip tai daroma, su
žinoti nelengva, nes krikščionių tenai visai neįlei
džia. Nė pasauliečiams turkams tenai įeiti negali
ma, tiktai jų dvasininkams santonams, pašai ir kai 
kuriems kitiems tam skirtiems aukštiesiems pa
reigūnams. Ta vieta paskelbta šventa, visiems į ją 

įeiti negalima, nes pro ten teka vanduo, nuo kurio 
geradarystės priklauso visos provincijos derlius. 
Ypač todėl, kad čia nebūna lietaus, nebent tik 
gruodžio mėnesį, kai vidutiniškai tris, keturis kar
tus po porą valandų ar po vieną palyja. Ir tas žemei, 
kaip toliau bus paaiškinta, neduoda nieko gera. 
Tiktai pajūryje, prie Damjetos arba Rozetės, arba 
kitur, kur penkiomis kitomis šakomis upė teka į 
jūrą, būna lietūs. 

Man lankantis Aleksandrijoje, rugsėjo dvide
šimt septintą dieną gerokai palijo. To lietaus 

laukė, nes, kaip paskui pasakysime, jis išvalo ir išs
tumia nesveiką orą. 

Kai vanduo minėtoje Mulchijo saloje ima kilti, 
tuojau į miestą siunčia kelis šimtus vaikų. Šie 
gatvėse paskelbia, kiek yra vandens ir kaip greitai 
jis kyla. Jei kyla greičiau, gyventojų viltys būna di
delės, nes tuojau bus atidarytos užtvankos, ir bus 
sprendžiamas ateinančiųjų metų derlius. Jei šykš
čiai tvinsta, bus nederlius, pabrangs maistas, prie 
durų stovės badas, nes mažai vandens negalės gau
siai sudrėkinti visų laukų, kas tenai yra būtina. 

Jeigu pritvintų vandens daugiau negu reikia, 
tai sėjant per daug šlapiuose laukuose, grūdai nu
grimzta giliau į žemę, nors čia nedaug ir ne visose 
vietose aria. Kur Nilas būna davęs daug vandens, 
tenai lengvu arklu praskiria žemę vos per tris pirš
tus gilumo. Aukštesnės vietos ir daržai visur aria
mi. 

Daržus aria ir rūpestingai laisto vandenį sem
dami jaučiais. Derlių pas juos nuima dukart per 
metus. Mat daržus sodina tiktai kalvose, kur Nilo 
vanduo nepasiekia. O ten yra gilūs šaltiniai, iš ku
rių vandenį ištraukia jaučiai, sukdami ratą su 
kibirėliais. Iš kibirėlių vanduo išsilieja į medinius 
kanalus, o jais nutekėjęs, patogiai ir pakankamai 
palaisto daržus. Jaučiai suka ratą. Audeklu užriša 
jiems akis, kad, ir nesant žmogaus, niekieno nera
ginami, uoliai tą rato sukimo darbą atliktų. 

Laukų čia visai netręšia, nes dirvos iš pri
gimties riebios, ir, nuėmus derlių, į laukus paleistos 
didelės gyvulių bandos juos patręšia. Pjūtis pra
sideda kovo pabaigoje, o paskutinėmis balandžio 
dienomis baigiasi. Mat gegužės mėnesį papučia 
pietų vėjai, kurie, radę laukuose nenuimtą derlių, jį 
iškepintų ir visai sunaikintų. Bus daugiau. 
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Paskolų pančiai gydytojus 
rezidentus verstų išvykti 

Archyvinėje Eltos nuotraukoje: Mitingas Vilniuje prie paminklo A. Mickevičiui 
1987-ųjų rugpjūčio 23-ąją. 

Siūloma paminėti mi t ingo prie 
A. Mickevičiaus paminklo 20 mėtį 

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) — 
Frakcija „Tvarka ir teisingumas (Li
beralai demokratai)" siūlo surengti 
iškilmingą posėdį ir paminėti Vil
niuje prie A. Mickevičiaus paminklo 
surengto nesankcionuoto mitingo, 
pasmerkusio Molotovo — Ribbentro-
po paktą, dvidešimtmetį. 

Su tokiu siūlymu šiai frakcijai 
atstovaujantys parlamentarai Valen
tinas Mazuronis ir Dailis Alfonsas 
Barakauskas kreipėsi į Seimo pir
mininką Viktorą Muntianą bei Seimo 
valdybą. 

Trečiadienį spaudos konferenci
joje D. A. Barakauskas sakė, kad į 
Seimo iškilmingą posėdį būtina pa
kviesti kompetentingus istorikus bei 
mitingo organizatorius — Vytautą 
Bogušį, Petrą Cidziką, Nijolę Sadū-

naitę ir Antaną Terlecką. 
„Manau, kad Lietuvos laisvės ly

gos nariai, prieš dvidešimtį metų su
organizavę tokią drąsią istorinę akci
ją, iš tikrųjų ir buvo pirmieji mūsų 
valstybės Nepriklausomybės atkūri
mo šaukliai. Juos ir jų darbus visuo
menė turi prisiminti ir deramai ver
tinti", — teigia Seimo frakcijos 
„Tvarka ir teisingumas (Liberalai de
mokratai)" seniūnas V Mazuronis. 

Jis primena, kad 1987 m. rugp
jūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos ini
ciatyva Vilniuje prie A. Mickevičiaus 
paminklo buvo surengtas tuometinės 
okupacinės Lietuvos valdžios nesank
cionuotas, viešas mitingas. Jame bu
vo pasmerktas Molotovo — Ribben-
tropo paktas ir pareikalauta pripa
žinti paktą niekiniu. 

Sulaikyti „eBay" siaubę asmenys 
Vilnius, birželio 5 d. (ELTA) — 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
Nusikaltimų tyrimų vyriausiosios 
valdybos Nusikaltimų elektroninėje 
erdvėje tyrimo skyriaus pareigūnai 
sulaikė 4 asmenis, įtariamus įvairiais 
nusikaltimais elektroninėje erdvėje. 

Antradienį Nusikaltimų elektro
ninėje erdvėje tyrimo pareigūnai po 
daugiau nei pusę metų trukusio tyri
mo įvairiuose Lietuvos miestuose at
liko keletą kratų. Per kratas sulaikyti 
3 asmenys, paimti 9 kompiuteriai. 

Žala padaryta užsienio valstybių 
bankų klientams gali viršyti ne vieną 
šimtą tūkstančių litų. 

Sulaikytieji gaudavo užsienio 
valstybių bankų klientų kredito kor
telių duomenis, kuriuos naudodami 
užsienio interneto parduotuvėse 
pirkdavo įvairias prekes — sporto in
ventorių, kitas brangias prekes. 
Daiktus įtariamieji realizuodavo Lie
tuvoje mažesnėmis kainomis. 

Tą pačią dieną pareigūnai po tris 
mėnesius trukusio ikiteisminio tyri
mo dvi kratas atliko Kaune ir Klai: 
pėdoje. Buvo paimti 3 kompiuteriai, 
sulaikytas vienas asmuo. 

Sulaikytasis šių metų kovą įsi
laužė į Vilniuje esančios įmonės ser-
verius, patalpino jame programinį 
kodą, kuris masiškai siuntė elektro
ninio pašto laiškus ir vykdė SPAM 
ataką, nukreiptą prieš daugiau kaip 
12,500 Lietuvos interneto vartotojų. 

Elektroninio pašto adresais buvo 
siunčiamas laiškas, kuriame neteisė
tai prisistatoma Lietuvoje veikiančiu 
banku ir prašoma banko klientų at
naujinti savo prisijungimo prie sąs
kaitų duomenis internete. 

Sulaikytasis taip pat įtariamas 
tuo, kad su svetimais kredito kortelių 
duomenimis neteisėtai interneto 
aukcione www.ebay.com pirko prekes 
ir atsiskaitė už jas vogtais kredito 
kortelių duomenimis. 

* Trečiadieni „Crowne Pla-
za" viešbutyje Vilniuje Kūno kul
tūros iš sporto departamentas 
(KKSD) pagerbė Lietuvos sporti
ninkus, kurie šiais metais pasaulio ir 
Europos čempionatuose iškovojo pri
zines vietas. 

* Malonią staigmeną Prancū
zijos atvirųjų teniso pirmenybių 
jaunių vienetų turnyre pateikė 
po dviejų savaičių septynioliktą
jį gimtadienį švęsiantis Ričardas Be
rankis. Perspektyviausias Lietuvos 
tenisininkas trečiadienį turnyro aš-
tuntfinalyje per 1 valandą ir 20 mi-

Vilnius, birželio 6 d. (BNS)— 
Atvirame laiške prezidentui, Seimui 
ir Sveikatos apsaugos ministerijai 
Jungtinėje Karalystėje dirbantys lie
tuvių gydytojai stebisi mūsų šalyje 
svarstomais siūlymais imant lengva
tines paskolas priversti rezidentus 
mokėti už studijas. Sveikatos valdi
ninkai teigia, kad paskolų sistema 
pristabdytų jaunų specialistų emigra
ciją, tačiau patys rezidentai laikosi 
priešingos nuomonės. 

„Pastaruoju metu aktyviai stebi
me, kaip Lietuvoje sprendžiamas gy
dytojų rezidentų statuso klausimas. 
Šiuo metu Seime aktyviai svarstomas 
siūlymas palikti tik nedidelę dalį 
valstybės išlaikomų rezidentūros vie
tų, o daugumą rezidentų priversti 
mokėti už studijas, suteikiant jiems 
'lengvatines paskolas'. Pasirinkus to
kį kelią, būtų sukurtas beveik nie
kur neegzistuojantis gydytojų specia
listų ugdymo modelis, pagal kurį 
valstybė stengtųsi kuo mažiau inves
tuoti į specialistų rengimą, be to, jau
nas žmogus būtų susaistytas finansi
nių įsipareigojimų", — rašoma Jung
tinėje Karalystėje dirbančių gydytojų 
laiške. 

Laiško autorių nuomone, siūlo
ma sistema būtų ydinga pirmiausia 
dėl to, kad toks modelis iš esmės 
prieštarautų Europos medicinos spe
cialistų sąjungos rekomendacijoms, 
kurias rengė ir tvirtino visų Europos 
Sąjungos (ES) šalių, išskyrus Lietu
vą, atstovai. Be to, rezidentai jau yra 
gydytojai, baigę net 7 metų medicinos 

nučių 6:3, 3:6, 6:3 įveikė vieną turny
ro favoritų — antrąjį reitingą turė
jusį prancūzą Jonathaną Eyssericą ir 
iškopė į ketvirtfinalį. 

* Kanadoje vykstančių dau
giadienių „Le Tour du Grand 
Montreal" dviratininkių lenk
tynių antrajame etape vienuolikta 
finišavo bei į 30-ąją poziciją iš 53-čio-
sios bendrojoje įskaitoje pakilo „Safi-
Pasta Žara Manhattan" komandos 
narė Diana Žiliūtė. Lietuvos dvirati
ninkė 104 km distanciją antradienį 
nuvažiavo per 2 valandas 41 minutę 
bei 26 sekundes. 

studijų ir gydomojo darbo praktikos 
programą. Tokios trukmės studijos ir 
taip daug ilgesnės nei kitų sričių spe
cialistų, tačiau apie tai esą neretai 
pamirštama. Be to, dirbdami univer
sitetinėse ligoninėse rezidentai jau 
atlieka realų darbą sveikatos apsau
gos sistemoje. Tačiau į jiems tenkantį 
didžiulį kasdienio ir naktinio darbo 
krūvį neatsižvelgiama ir nesumoka
ma iš sveikatos apsaugos biudžeto. 
Pasak laiško autorių, Vakarų Euro
pos valstybėse, JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje ir kitur neabejojama, kad gy
dytojų rezidentų darbu sukurta eko
nominė vertė yra nepalyginti dides
nė, nei tuo pat metu vykstančio mo
kymo proceso išlaidos, tad reikalavi
mas mokėti už rezidentūrą šiuo atve
ju būtų tiesiog negirdėtas akibrokš
tas. 

Tokia situacija prieštarautų Eu
ropos bendrijų tarybos direktyvai, 
kurioje dieninės medicinos specialis
tų studijos prilygintos darbui, už kurį 
turi būti mokamas atitinkamas atly
gis. 

Jungtinės Karalystės gydytojai 
mano, kad Lietuvoje ėmus taikyti to
kį gydytojų rezidentų ugdymo modelį 
jų emigracija dar labiau padidės, stu
dentai mieliau rinksis rezidentūros 
programas užsienio valstybėse, kur 
gaus normalų atlygį ir jiems nereikės 
mokėti už mokslą. Tie, kas vis dėlto 
prisiims tokią finansinę naštą ir 
baigs rezidentūros programą Lietu
voje, taip pat bus suinteresuoti dirbti 
ten, kur didesnis atlyginimas. 

Lietuviai diskriminuojami Airijos mokyklose 
Atkelta iš 1 psl. 

„Yra už gerą elgesį žvaigždučių 
sistema, o būtent už nepaklusnumą 
— šiuo atveju nepaklusnumas yra 
tai, kad kalbama lietuviškai — tos 
žvaigždutės nubraukiamos", — po 
apsilankymo Seimo komitete pasako
jo R. Salaševičiūtė. 

Airijoje neseniai apsilankiusi R. 
Salaševičiūtė „Lietuvos rytui" pasa
kojo, jog yra mokyklų, kur net sese
rims ar broliams draudžiama tarpu
savyje kalbėtis lietuviškai, o viename 
miestelyje lietuvaitės paauglės buvo 
mušamos tik todėl, kad yra gražesnės 
už aires. 

Diskusijoje Švietimo reikalų ko
mitete, dalyvaujant Vaiko teisių ap
saugos kontrolierei bei Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento atsto
vams, nuspręsta, jog reikia „masinės 
renginių atakos" — koncertų tėvy
nainiams Airijoje, Lietuvos ir Airijos 
lietuvių vaikų krepšinio rungtynių ir 
kitų. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 
R. Salaševičiūtė yra įsitikinusi, jog 

pirmiausia reikia šviesti tėvus, kad 
šie sugebėtų padėti savo vaikams. 

„Pirmiausia reikia pakelti tėvų 
nuotaikas, kad yra vaikai jų ir vai
kams reikia padėti. O vaikams padėti 
galima įvairiai. Pirmiausia galima 
nuvykti į tas mokyklas, kur yra prob
lemų, su administracija kalbėti, yra 
ambasadorė, kuri pasiruošusi padėti 
labai geranoriškai. Tėvams ta švie
tėjiška veikla labai reikalinga", — 
teigė kontrolierė. 

Anot R. Salaševičiūtės, bus sie
kiama bendrauti su lietuvių laik
raščiais Airijoje ir lietuviškomis in
terneto svetainėmis. Jos nuomone, 
būtina „mokyti tėvus ir lietuvių ben
druomenę, kad jie kolektyviai padėtų 
savo vaikams." 

Pasak jos, problemą aštrina tai, 
kad patys lietuviai tėvai bijo pasi
skųsti Airijos tarnyboms, prižiūrin
čioms vaikų teises. 

Manoma, kad Airijoje, į kurią 
krypsta vieni didžiausių lietuvių emi
gracijos srautų, gali būti apie 20,000-
30,000 vaikų iš Lietuvos. 

Pirmą kartą ŽIV nustatytas mažametei 
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) — 

Klaipėdos medikai pusantrų metų 
mergaitei diagnozavo Žmogaus imu
nodeficito virusą (ŽIV). Tai pirmas 
atvejis Lietuvoje, kai žmogaus imu
nodeficito virusas nustatytas maža
mečiui. 

Pasak dienraščio „Klaipėda", 
medikai neabejoja, kad vaikas jau gi
mė užsikrėtęs virusu, nes abu tėvai 
— ŽIV nešiotojai. 

„Virusą aptikome atsitiktinai, 
tikrindami mamos sveikatą. Atlikus 
tyrimus paaiškėjo, kad užsikrėtęs ir 
jos vyras, ir pusantrų metų dukra. 

Tačiau šeima nėra asociali", — sakė 
Klaipėdos universitetinės ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Vinsas Janu
šonis. 

Pirmasis ŽrV atvejis Lietuvoje 
prieš 19 metų taip pat diagnozuotas 
uostamiestyje. 

Metų pradžioje Lietuvoje buvo 
1,240 registruotų ŽrV nešiotojų, iš jų 
387 Klaipėdos apskrityje. 

Lietuvoje naujas ŽrV" atvejis diag
nozuojamas vidutiniškai kas antrą 
dieną. Latvijoje diagnozuojama po 
naują atvejį kasdien, Estijoje — kas
dien po du. 

http://www.ebay.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AfP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

G8 susitikimas Vokietijoje — 
Vladimiro Putino sutramdymas 

Angelą Merkei 

Heiligendamm, birželio 6 d. 
(Alfa.lt) — Sušvelninusi dėl klimato 
kaitos kilusią lemtingą diskusiją, tu
rėjusią dominuoti trečiadieni pra
sidedančiame G8 susitikime, Vokie
tijos kanclerė Angelą Merkei susi
dūrė su dar vienu rizikos veiksniu -
Rusijos prezidentu Vladimiru Pu
tinu, rašo „International Herald Tri
būne". 

Savaitgalį žurnalistams iš G8 
valstybių duotuose interviu jis grasi
no nukreipti atomines bombas į Eu
ropą, jeigu Jungtinės Valstijos dislo
kuos savo priešraketinės gynybos sis
temos komponentus Lenkijoje ir Če
kijoje. 

Anksčiau su A. Merkei dėl žmo
gaus teisių, spaudos laisvės ir taikių 
demonstracijų teisės susiginčijęs V-
Putinas kartu su Didžiosios Brita
nijos, Kanados, Prancūzijos, Vokie
tijos, Italijos, Japonijos ir JAV vado
vais prieš oficialaus susitikimo Vokie
tijos Heiligendamm kurorte pradžią 
trečiadienio vakarą dalyvavo nefor
malioje vakarienėje. 

Žurnalistų paklaustas dėl de
mokratijos padėties Rusijoje V Puti
nas atmetė bet kokią kritiką. Jis teigė 
pateisinantis savo nepriekaištingo 
demokrato - taip ji buvo pavadinęs 
ankstesnysis Vokietijos kancleris 
Gerhardas Schroederis - reputaciją. 
Jo nuomone, problemų atsiranda dėl 
to, kad jį dažnai pašaliečiai tiesiog 
klaidingai supranta. 

Vokietijos kanceliarija pirma
dienį oficialiai nereagavo į V Putino 
pastabas, ir nė vienas žymus vokiečių 
politikas viešai neskelbė jokių pareiš
kimų. Užsienio reikalų ministerija, 
šiuo metu reprezentuojanti kitas 26 
ES valstybes (kadangi Vokietija pre
zidentauja ES), taip pat tylėjo. 

Derinant paskutines G8 susitiki
mo detales vyriausybė buvo pagirta 
dėl puikiai užtikrinto renginio saugu
mo. Tiesa, praėjusią savaitę vidaus 
reikalų ministras Wolfgangas 
Schauble buvo sukritikuotas dėl per
nelyg griežtų priemonių. Tačiau po 
savaitgalio smurto šiauriniame Ros-
tock mieste, kur buvo sužeisti šimtai 
žmonių, tarp jų daugiau nei 400 poli
cijos pareigūnų, viešoji nuomonė tapo 
visiškai nepalanki demonstracijos da
lyvių atžvilgiu. 

A. Merkei konservatorių bloko 
užsienio reikalų ekspertas ir įstaty
mų leidėjas Karlas-Theodoras Gut-

CASP nuotr. 

tenbergas atskleidė tokio tylėjimo dėl 
V Putino pastabų priežastis. Anot jo, 
A. Merkei „norėjo sukurti tokią at
mosferą, kuri būtų tinkama G8 susi
tikimui. Ji bus mandagi, bet užtikrin
ta. Nėra jokios prasmės dabar provo
kuoti V Putiną." 

Vokiečių ir užsienio politikos ap
žvalgininkai teigė, kad Rusijos prezi
dento komentarai buvo greičiau su
sinervinimo nei pasitikėjimo ženklas. 
Jis negali skaidyti Europos ir ypač at
skirti Vokietijos - tradicinės Rusijos 
sąjungininkės Vakaruose - dėl JAV 
priešraketinės gynybos planų. 

„A. Merkei nėra G. Schroederis. 
Ji prieš V Putiną žmogaus teisių ar j 
kitais klausimais laikosi tvirtai, bet ; 

mandagiai, - sakė Karlas-Heinzas 
Kampas, Berlyno Konrado Adenaue
rio fondo saugumo analitikas. - Ji ne
gali būti kaltinama dėl prastų santy
kių su Rusija. A. Merkei siūlėsi ben
dradarbiauti su V Putinu dėl prieš
raketinės gynybos, tačiau šis atsi
sakė. Tiesą sakant, atmesdamas to
kius A. Merkei ar net NATO siūly
mus, jis yra pats šios problemos kalti
ninkas." 

NATO atstovas spaudai Jamesas 
Appathurai sakė: „Kiek teko girdėti, 
vienintelė valstybė, mąstanti apie ra
ketų nukreipimą į Europą, yra Ru
sijos Federacija, - ir pridūrė: - tokio 
pobūdžio komentarai yra visiškai ne
naudingi ir nepageidaujami." 

Britų parlamento narys ir užsie
nio politikos ekspertas Denisas Mac-
Shane'as teigė, jog V Putino tonas 
kelia susirūpinimą ir kad A. Merkei 
privalo būti griežta ir negali būti V 
Putino įtikinta G8 susitikimo metu. 

„Rusija visuomet mėgino pasi
naudoti Vokietija kaip pleištu trans
atlantiniame aljanse. Dabar turime 
priešraketinės gynybos klausimą su 
V Putino perspėjimais apie taikinius 
Europoje, - sakė D. MacShane'as. -
Tai labai, labai kelia nerimą. Remia
ma kitų G8 vadovų A. Merkei privalo 
pasipriešinti tokiam chuliganizmui ir 
neleisti Rusijai skaldyti Europos." 

Praėjusį mėnesį vykusiame ES-
Rusijos susitikime Samaroje, kai V 
Putinas mėgino pateisinti Rusijos 
embargą lenkiškai mėsai ir Maskvos 
išpuolius prieš Estiją, Vokietijos kan
clerė užėmė kietą poziciją. 

Toks solidarumas - retas 
reiškinys Europos Sąjungoje - nuste
bino V Putiną. 

EUROPA 

HEILIGENDAMM 
Didžiojo aštuoneto (G-8) viršū

nių susitikimo baigiamajame komu
nikate nebus numatyti ilgalaikiai 
tikslai dėl šiltnamio efektą sukelian
čių dujų išmetimo mažinimo, trečia
dienį sakė aukštas JAV pareigūnas. 
Kova su klimato pokyčiais yra svar
biausias tikslas, kurį numatė viršū
nių susitikimo šeimininkė, Vokietijos 
kanclerė Angelą Merkei. Tačiau Bal
tųjų rūmų vadovaujamos Tarybos dėl 
aplinkos kokybės pirmininkas Jimas 
Connaughtonas sakė, kad Jungtinės 
Valstijos negali kol kas sutikti su il
galaikių uždavinių nustatymu, nes į 
bet kokį susitarimą turi būti įtrauk
tos visos šalys. 

VARŠUVA 
Tik 13,6 proc. Lenkijos gyvento

jų mano, kad prezidentas Lechas Ka-
czynskis gerai atlieka savo darbą, pa
rodė dienraščio „Zycie Warszawy" 
užsakymu atlikta apklausa. Priešin
gos nuomonės buvo du trečdaliai ap
klaustųjų. L. Kaczynskis yra pats ne
populiariausias demokratinės Len
kijos prezidentas. Daug geriau lenkai 
vertina JAV prezidentą George'ą W. 
Bushą — net 34,5 proc. jų yra įsitiki
nę, kad Amerikos vadovas gerai ats
tovauja savo šaliai. Lenkijos prezi
dentą populiarumu lenkia net Ru
sijos vadovas Vladimiras Putinas, 
nors ne paslaptis, kad Lenkijos ir Ru
sijos santykiai šiuo metu nėra geri. 
18,9 lenkų mano, kad V Putinas ge
rai gina savo šalies interesus. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos užsienio reikalų minis

tras Sergejus Lavrovas trečiadienį 
apkaltino Vakarus tuo, kad jie pra
dėjo demonstruoti „šaltojo karo men
talitetą", kuris komplikuoja santy
kius. JAV sprendimas dislokuoti Len
kijoje ir Čekijoje priešraketinės gyny
bos sistemos elementus yra „sprendi
mas, tiksliai atitinkantis šaltojo karo 
mentalitetą", sakė ministras. „Kai jie 

taip elgiasi, ko tikisi sulaukti?", — 
klausė S. Lavrovas. „Mūsų partne
riai Vakaruose ne tik vartoja šią re
toriką. Jie veikia vadovaudamiesi šal
tojo karo dvasia", — pridūrė jis. 

K A N A D A 

OTTAWA 
Kanada neišdavė vizos Pietų Af

rikos Respublikos kovos su aparthei-
du vadovei Winnie Madikizelai-Man-
delai, turėjusiai sakyti kalbą per vie
ną lėšų rinkimo vakarą Toronto, nes 
ji anksčiau buvo teista. W Madiki-
zela-Mandela, buvusi PAR preziden
to Nelsono Mandelos žmona, jau bu
vo susikrovusi lagaminus ir pasiruo
šusi vykti į oro uostą, kai Kanados 
ambasada informavo, kad ji nebus 
įleista į šalį, pranešė renginio Toron
to organizatoriai. Vienas pareigūnas 
nekomentavo W Madikizelos-Man-
delos bylos, bet pažymėjo, kad teisti 
asmenys į šalį paprastai neįleidžiami. 
W. Madikizela-Mandela 1991 metais 
buvo nuteista dėl vieno 14 metų ak
tyvisto nužudymo. 

; : ; - : : . • KARIBAI 

HAVANA 
Kubos vadovas Fidelis Castro an

tradienį per savo pirmąjį interviu te
levizijai nuo tada, kai dėl žarnyno 
operacijos turėjo palikti valstybės 
vairą, atrodė kur kas sveikesnis, bet 
apie savo ateitį nekalbėjo. F. Castro 
teigė, kad dabar daugiau valgo, ir per 
vieną valandą trukusį interviu val
stybinei televizijai atrodė atsipalai
davęs. Paklaustas, ar gerai jaučiasi, 
F. Castro atsakė: „Taip, taip, darau 
tai, ką turiu daryti. Nebėra daugiau 
jokių paslapčių. Sakiau, kad pirmą 
kartą pradėjau geriau valgyti." 

f^kj^m l 4 v ^ ^ 

KABULAS 
Afganistane nušauta dar viena 

šalies žiniasklaidos atstovė, trečia
dienį pranešė Vidaus reikalų ministe
rija. Tai jau antroji tokia žmogžudys
tė šalyje šią savaitę, dar pakursčiusi 
žurnalistų teises ginančių organiza
cijų nerimą dėl Afganistano žiniask
laidos darbuotojų saugumo. Zakia 
Žaki buvo privačios radijo stoties 
„Peace Radio" savininkė ir direktorė. 

% . - # * ••*•£•>. 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas Dasaulk) šalis. 

Krovniu gaben»mas 
lėktuvu i visas pasaulio šatis. 

ALrtorrob'l:u pirVimas ^ 
siuntimas i vtsas pasaulio saiis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Truckii 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://Alfa.lt
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PHILADtLPHIA, PA 

V. KRĖVĖS LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Gaja Stirbytė su savo mokiniais: Jonu Leavy, Sophya Surdenas, Oi 
Silbert, Gabrieliumi Gudėnu i r vyč iu Dunčia. 

i v i j a 

Atkelta iš 2 psl. 
Pasveikinti ir įteikti atminimo 

dovanas šiems mokiniams į mūsų 
šventę atskubėjo garbinga vieš
nia, LB atstovė Dalia Jakienė. Dai
nomis ir skambiais eilėraščių pos
mais iškeliaujančius moksleivius 
palydėjo žemesniųjų klasių moki
nukai. 

Paliekantys mokyklą keturi lietu
vaičiai iškilmingai tarė atsisveikinimo 
žodį mokytojams bei jaunesniesiems 
mokinukams. Perskaitė šmaikštų 
testamentą, kurio tekstą buvo sukūrę 
patys, pasitarę su mokytoja. Ma
žiesiems savo broliams ir sesėms 
jie įteikė didžiulį raktą nuo skryne
lės, kur slypi lietuvių kalbos paslap
tys. Mokytojams atiteko lazda su 
dviem galais ir indelis mikstūros nuo 
suraukto veido. Pabaigoje visi keturi 

vaikinai mokyklai padovanojo savo 
brangiausius portretus, kuriuos ka
daise nutapė garsus Michelangelo. 
Vaikai norėtų, kad mokykla be 
jų neliūdėtų, kad jų portretai visada 
linksmintų mokytojus ir primintų 
gerus laikus... 

Siekiant suteikti renginiui spal
vingumo, buvo neapsieita be gyvos 
muzikos ir kviestinių muzikantų. F. 
Mendelsono Dainą be žodžių g-moll 
fortepijonu paskambino absolventų 
bendraamžis Darius Vrubliauskas. 
Linksmojoje dalyje turėjome progos 
pasidžiaugti akordeono muzikos gar
sais ir Ilonos Babinskienės vadovau
jamo ansamblio atliekamomis lietu
viškomis dainomis. 

Aštuntokų mokytoja 
Jūratė Vrubliauskienė 

Visus linksmina Ilonos Babinskienės ansamblis. Jono Dunčios nuo*' 

Gegužės 31 d., ketvirtadienio, „Drauge" išspausdintame straipsnyje 
• apie Vytauto Volerto 14-tosios knygos sutiktuves Philadelphia pradingo 
i straipsnio autorės Jurgos Šakalytės-Hamm pavardė. Atsiprašome autorės. 

Redakcija 

Ten toli toli, už Altanto van
denyno, kitame pasaulio pakraštyje, 
yra šalis, kurioje gimė, augo ir gyveno 
mano seneliai. Ta šalis yra Lietuva. 
Nors jie paliko Lietuvą, mylima gim
tinė buvo visuomet jų širdyse. Tai 
visuomet jutau. Ten ir dabar gyvena 
beveik visi mano giminės, pusbroliai 
ir pusseserės. Aš savo pusbrolius ir 
pusseseres labai myliu ir gerbiu, nors 
nedažnai su jais matomės. 

Nemažai sužinojau apie šią šalį 
Lietuvą iš savo tėvelių, senelių ir iš 
lituanistinės mokyklos. Didesnė Lie
tuvos žemės dalis yra miškai. Lietuva 
yra apibarstyta upėmis ir ežerais. 
Dauguma Lietuvos gyventojų gyvena 
miestuose, o mažesnė dalis - kaimuo
se. 

Nors esu gimęs ir augęs Ame

rikoje, savo namuose visuomet steng
davomės kalbėti lietuviškai. Buvau 
daug kartų bar tas už kalbėjimą 
angliškai namuose. Kartais labai 
sunku pilnai savo mintis reikšti lietu
viškai, bet vis bandau. Kai atvažiuoju 
į lituanistinę mokyklą, esu apsuptas 
lietuviškai kalbančių žmonių. Tai 
padeda daugiau kalbėti lietuviškai. 
Lietuvių kalba man yra svarbi. Ne tik 
todėl, kad kartais galiu prie savo 
amerikiečių draugų kalbėti kita 
kalba ir jie nesupranta, bet svarbiau, 
kad aš šiandien galiu atsistoti čia 
prieš Jus ir kalbėti su Jumis" lietu
viškai. Lietuvių kalba man padeda 
matyti pasaulį plačiau ir už tai esu 
dėkingas. 

Dainius Volertas 
V Krėvės lituanistinė mokykla 

Abiturientų por t re ta i . 

2008 METŲ LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
PIRMĄ KARTĄ CALIFORNIA! 

Su dideliu malonumu pranešu, kad 2008 metais XIII Lietuviu tautiniu 
šokiu šventė įvyks liepos 6-ą dieną Los Angeles mieste, University of 
Southern California, naujoje, gražioje „Ga len Center" sporto auditorijo
je. Kviečiame kuo daugiau šokėjų ir žiūrovu atvykti j saulėto California 
paatostogauti ir pasidžiaugti šia gražia tradicine švente, kuri ateinančiais 
metais mini 50-ies metu veiklos sukaktuves. 

Šio renginio komitetas planuoja užsiėmimu bei pramogų savaitgali 
šokėjams ir šeimoms. Atvykę anksčiau, liepos 4-os dienos vakare, galė
site pasidžiaugti fejerverkais vandenyno pakrantėje, o liepos 5-ą dieną 
pasilinksminti per susipažinimo vakarą. Pati šokiu šventė taip pat nenu
vils, o per šaunų pokili vakare galėsite pabendrauti su senais ir naujais 
draugais, pasidalinti Įspūdžiais. Laukiame JŪSŲ 2008 metais saulėtoje, 
svetingoje California! 

Danguolė Varn ienė 
XIII Lietuviu tautiniu šokiu šventės meno vadovė 

XIII Lietuvių taut iniu šokiu šventės rengimo komitetas. Sėdi:pirmininkai 
Donatas Empakeris, Jurgis Joga ir Rimas Stockus. Stovi: technikos spe
cialistas Aloyzas Razutis, meno vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė, 
iždininkas Linas Butkys. vicepirmininkė Danguolė Navickienė. 
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Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

VIDURIO CENTRO RAJONO 
PAVASARINIS SUVAŽIAVIMAS IR 

KĖGLIAVIMO TURNYRAS 
Š. m. gegužės 18-19 d. Lietuvos padalinio pirmininkas kun. Antanas 

Vyčių 19 kuopa, veikianti Pittsburgh, Markus. Ji informavo, kad buvo išs-
PA, globojo Lietuvos Vyčių Vidurio pausdinta per 1,000 atvirukai su Si-

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

centro rajono suvažiavimą ir sporto 
savaitgalį. Suvažiavime dalyvavo 20 
vyčių iš 5 kuopų - iš Cleveland ir 
Dayton, Ohio, Detroit, Michigan, 
DuBois ir Pittsburgh, Pennsylvania. 
Suvažiavime taip pat dalyvavo Lie
tuvos vyčių organizacijos Centro val
dybos pirmininkė Elena Nakrošienė 
iš Kearny New Jersey. 

Gegužės 18 d., penktadienį, 
Hampton Inn viešbutyje, Pittsburgh, 
PA įvyko susipažinimo vakaras. Jame 
dalyvavo gražus būrys svečių ir vie
tinių vyčių, daugiau nei 50 dalyvių. 
Nuotaika buvo pakili ir linksma. 

Gegužės 19 d., šeštadienį, vieš
bučio salėje vyko sąskrydis. Prieš 
pradedant posėdį, buvo sukalbėta 
malda. 19 k-pos pirmininkas Jonas 
Baltrus sveikino visus atvykusius ir 
linkėjo smagios viešnagės ir sėkmės 
kėgliavimo turnyre. Susirinkimui va
dovavo Vidurio centro rajono pirmi
ninkas Michael Petkus. Jurgis Mi
kalauskas, 96 k-pos narys, sukalbėjo 
maldą. Buvo perskaityti protokolų 
sekretorės, garbės narės Pranciškos 
Petkuvienės ir iždininko Richard 
Marks pranešimai , kurie priimti 
vienbalsiai ir be pataisymų. 

Kultūros komiteto pirmininkas 
Jonas Baltrus pranešė apie įvairių 
lietuvių bažnyčių uždarymą ir daro
mas pastangas jas išlaikyti, informa
vo apie Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus viešnagę pas 
popiežių Benediktą XVI, kurios metu 
Valdas Adamkus informavo popiežių 
apie susidariusią padėtį uždarant 
bažnyčias. 

Ritualų komiteto pirmininkė Lee 
Moore pranešė, kad 102-tos kuopos 
nariams detroitiškiams Della ir John 
Zyren suteiktas trečias laipsnis. . 

Garbės narė, buvusi Šiluvos Mer
gelės fondo (vienas iš keturių Lie
tuvos vyčių organizacijos padalinių) 

luvos Mergelės Marijos atvaizdu, ki
toje pusėje įrašius giesmės žodžius 
anglų kalba. Maldos atvirukai (500) 
buvo išsiųsti Šiluvos Mergelė Marijos 
koplyčiai, VVashington, DC ir (500) 
palikta Marijos, Pasaulio Karalienės 
šventovėje, Orlando, FL, kur vyko 
praėjusių metų suvažiavimas. 

2008 m. rugsėjo 8-15 d. Šiluvoje 
bus pažymėta Šiluvos Marijos ap
reiškimo 400 metų sukaktis ir pra
nešė, kad vysk. J. Ivanauskas kreipėsi 
į Lietuvos Vyčių organizaciją prašy-

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

)oliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Uwn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Lietuvos Vyčių Vidurio centro apygardos delegatai, svečiai ir kėglininkai Baltimore restorane. 

damas pagalbos bei finansinės para
mos. Planuojama į šią iškilmingą 
šventę pakviesti popiežių Benediktą 

pirmininkė Elinor Služienė pranešė, XVI. Kompozitorius ir garbės narys 
kad praėjusiame visuotiniame šuva- Faustas Strolia yra sukūręs giesmę 
žiavime buvo išrinktas naujas šio Šiluvos Marijai. Ji bus išsiųsta kardi-

SKELBIMAI 

nolui Audriui Juozui Bačkiui ir vysk. pirmininkė Regina Juškaitė-Švo-
Sigitui Tamkevičiui giedoti per iš- bienė informavo, kad per 17 metų 
kilmingas šventes. Šiuo metu ruošia- padalinys puikiai reiškiasi, remia 
ma kompaktinė plokštelė, kurioje bus daug projektų Lietuvoje. Buvo išsiųs-
įrašytos įvairios Mergelei Marijai tas metinis laiškas rėmėjams prašant 
sukurtos (lietuvių ir anglų kalbomis) aukų. Gauta 4,751.000 dol. aukų šio 
giesmės. padalinio projektams remti. Vasario 

Anna Klizas-Wargo, garbės narės mėn. į Lietuvą buvo išsiųsta 9,000 
ir gildijos pirmininkės pranešimą dol. paremti: „Betanijos" valgyklai, 
perskaitė garbės narė, S v. Kazimiero Motinos ir vaikų centrui, „Vilties an-
gildijos atstovė Pranciška Petkuvie- gėlo centrui", Gailestingosios moti-

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS LR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

HELP VVANTED 
EXP. PAINTER 

VV/CAR 
CALL 847-980-7887 

nė. Buvo pranešta, kad per pasku
tinius 6 mėn. buvo užsakytos 72 Mi
šios. Kreipiantis j gildijos pirmininkę, 

nos Teresės globos namams ir Vil
niaus Amatų centrui. Taip pat pa
remta Utenos Šv. Klaros slaugos 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ICOUKUOU. 

RBIDSNTIAL 
KROKEKAGP 

SfctttriiHų tkyrimi tt). 1-77MS5-950© 

VIDA M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardaulmas 
708-889-2148 

garbės narę Anna Klizas-Wargo Šv. ligoninė. Balandžio mėn. išsiųsta 
Mišias galima užsisakyti įvairiomis 27,500,00 dol. parama buvo padalinta 
progomis: mirusiųjų atminimui, pra- taip: 14,000 - Vilniaus Šv. Juozapo 
šant sveikatos, švenčių progomis, seminarijai, 1,500 - Motinos Teresės 
Pageidauta, kad toliau būtų finan- globos namams, 11,500.00-Vilniaus 
siškai remiama popiežinė Šv. Kaži- Amatų centrui. Organizacija „Pagal-
miero lietuvių kolegija Romoje. Kole- ba Lietuvai" turi keturias programas, 
gijos išlaikymui išsiųsta 10,000 dol. pagal kurias aukotojai gali pasirinkti 

Lietuvos vyčių fondo atstovė Lee kokią programą nori paremti - ge-
Moore pranešė, kad paskelbtas meti- neralinį fondą, seminarijos fondą, 
nis rankraščio konkursas, o laimėto- Gailestingosios Motinos Teresės ir 
jas/a bus paskelbtas/a per metinį globos bei benamių fondą, Vilniaus 
suvažiavimą. Amatų centro fondą. Baigdama pra-

Rita Johnson stipendijų atstovė nešimą pirmininkė padėkojo vi-
pranešė, kad gautas tik vienas prašy
mas stipendijai gauti. 

Organizacijos „Pagalba Lietuvai" 

šiems už nuolatinę finansinę para
mą. 

Nukelta i 11 psl. 

http://www.illinoispain.com
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MARGUTIS II 

POSĖDŽIAVO 
„MARGUČIO I I " 

VALDYBA 
Š. m. gegužės 30 d. .„Seklyčioje" 

įvyko „Margučio II" valdybos posė
dis. Iš anksto buvo pranešta, kad bus 
renkama nauja valdybos pirminin
kė-as. Susirinko visa valdyba, nes bu
vo numatyta aptarti daugybė darbų. 

Posėdžio metu daug dėmesio 
buvo skirta „Margučio" 75-rių metų 
jubiliejui. Buvo išreikšta padėka 
„Draugo" redakcijai už paskirtą visą 
kultūrinio priedo numerį „Margučio" 
jubiliejui. Toks „Draugo" dėmesys 
„Margučic" radijui — pats geriausias 
jubiliejaus įvertinimas. „Draugas" vi
sada ypatingą dėmesį skyrė ir skiria 
„Margučio" veiklai. Šiais laikais di
desnį renginį sunku suruošti. Teko 
pasitenkinti prasmingu poeto Ber
nardo Brazdžionio bei solisčių: Sofi
jos Adomaitienės ir Prudencijos 
Bičkienės minėjimais. 

Ypatinga padėka buvo išreikšta 
„Margučio II" rėmėjams. Šį pavasarį 
radijo laida susilaukė ypač gausių au
kotojų, tai užtikrina tolimesnį laidos 
tęstinumą. Sumažėjus reklamoms, iš
kyla grėsmė laidos užsidarymui. 
„Margučio II" situacija priklauso nuo 
kiekvieno iš mūsų asmeninio apsis
prendimo — ar kultūrinė ir visuo
meninė radijo laida toliau yra reika
linga? Ne kartą spaudoje buvo karto
jama, kad vieno mėnesio „Margučio" 
išlaidos siekia 5,800 dol. Vien tik 
WCEV radijo stočiai sumokama 3,640 
dol./mėn. Aukotojų dėka galėjome įsi
gyti naują kompiuterį, kuris reikalin
gas naujausioms žinioms gauti. Val
dyba yra dėkinga Leopoldui von 
Brau n, kuris užpildo reikiamus doku
mentus valdžiai, neimdamas užmo
kesčio už darbą. Įvairiais būdais val
dyba bando taupyti, neprašydama su
mokėti už savo išlaidas ir smulkias 
sąskaitas. 

Spalio mėn. 28 d. į Chicago at
vyks Los Angeles Dramos sambūris, 
kurio priėmimu rūpinasi „Margučio 
II" valdyba. Dramos sambūris visada 
yra laukiamas ir tikime, kad Chicago 

SUSITIKIMAS-KONCERTAS 
JAUNIMO CENTRE 

Susitikimas su JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos pir
mininke Dale Lukiene ir dainininko 
Vytauto Babravičiaus-Simo koncer
tas Įvyko Jaunimo centre gegužės 19 
dieną. 

Į centro kavinę susirinko ištiki
miausi garsaus dainininko Simo ta
lento gerbėjai bei kultūrinius rengi
nius lankantys tautiečiai. Gyvomis 
gėlėmis ir žvakutėmis papuošti stalai 
sukūrė jaukią kamerinę aplinką. 

Kartu su Kultūros tarybos pir
mininke Dale Lukiene ir dainininku 
Vytautu Babravičiumi-Simu atvyko 
ir LB Krašto valdybos atstovė Sigita 
Simkuvienė-Rosen. Svečius pristatė 
Jaunimo centro valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė. 

Sigita Simkuvienė-Rosen kalbė
jo apie KT pirmininkės Dalės Lukie-
nės susitikimus su tautiečiais kituose 
JAV lietuvių telkiniuose bei daini
ninko Simo pasisekusius koncertus 
juose. 

Kultūros tarybos pirmininkė Da
lė Lukiene supažindino susirinku-

DON KICHOTAS - BEGALYBES 
NEŠĖJAS 

visuomenė parems sį renginį savo 
atsilankymu. Sį kartą matysime 2-jų 
veiksmų komediją „Reikia arklio." 

Valdybai kėlė rūpestį naujo pro
gramos vedėjo suradimas dviems va
karams. Šiuo metu į darbą Įsijungė 
Miglė Tauragytė, kuri rodo norą ir j 
sugebėjimą tą darbą tęsti. 

Apžvelgus visą „Margučio II" 
veiklą, posėdžio pabaigoje vyko dis
kusijos aktualiu klausimu — kas jam 
toliau vadovaus? Yra įvairių sun
kumų, ypač finansinių. Visa valdyba j 
dirba ne dėl malonumo ir ne dėl ko
kios garbės. Deja, neatsiradus kandi
dato į valdybos pirmininko postą, bu
vo vienbalsiai išrinkta Marija Reinie
nė. Tuoj pat pasiskirstyta pareigo
mis: vicepirmininkė ir programų 
koordinatorė — Salomėja Daulienė, 
sekretorė — Matilda Marcinkienė, iž
dininkas — Vaclovas Momkus ir na
riai: Evelina Oželienė, Alina Vadei-
šienė, Jurgis Vidžiūnas ir kandidatas 
Bronius Siliūnas. Jam buvo suteik
tas garbės nario vardas. 

Tikimės, kad padidėjusi valdyba 
sutartinai tęs taip svarbų kultūrinį 
„Margučio II" darbą toliau, ties bi
čiulystės tiltą į klausytojus ir rė
mėjus. Viskam reikia ne tik žodinių 
paskatų, bet ir pasiaukojančio triūso. 

„Margučio II" valdyba dėkinga 
bendradarbiams: vysk. emeritui Hansui 
Dumpiui, ses. Palmyrai, ses. Margaritai 
Bareikaitei, kun. Jauniui Kelpšai ir kt., 
dr. Romualdai Johnson, dr. Vidui Ne-
mickui, poetei Eglei Juodvalkei, poet
ei Julijai Švabaitei-Gylienei, rašytojai 
Nijolei Užubalienei, Rašytojų draugi
jos pirmininkei Stasei Petersonienei 
ir visiems, kurie bet kokiu būdu pri
sideda prie šios radijo valandėlės gy
vavimo. „Margutis II" nepajėgus at
silyginti finansiškai, tad tariame vi
siems nuoširdų ačiū. Tik kartu dir
bant, sujungtomis jėgomis ir sutarti
nai, lietuviškas žodis bei daina ir to
liau skambės oro bangomis 

..Margutis I I " info 

siuosius su dabartiniais Kultūros 
tarybos darbais ir jos kadencijos 
planais. (Daugiau apie tai rašyta š. m. 
kovo 17 d. „Draugo" numeryje). 

Po pranešimo „kantri" stiliaus 
Lietuvoje pradininkas dainininkas 
Vytautas Babravičius-Simas dainavo 
savo kūrybos dainas jau paskutinia
me savo ilgos viešnagės mieste. Simo 
dainose atsispindėjo jo keturiasde
šimties metų kūrybos tarpsniai, o ne
mažą Įtaką dainininkui turėjo garsus 
dainininks John Denver. Vytauto 
Babravičiaus dainose ypač išryškėjo 
didžiulė meilė gimtajai kalbai, tėvy
nei Lietuvai ir jos žmonėms. Keliose 
dainose buvo jaučiamas autoriaus ne
rimas dėl tautiečių išsibarstymo po 
platų pasauli ir kviečiama sugrįžti į 
savo gimtinę. Dainininkui pakvietus 
jam pritarti, žiūrovai su dideliu entu
ziazmu kartu dainavo populiarias 
dainas ir plojo, plojo. Po koncerto Vy
tautas Babravičius pasirašinėjo at
sivežtas dainų garsajuostes ir bend
ravo su renginio dalyviais. 

Milda Šatienė 

Scena iš spektaklio „Don Kichotas— Begalybės nešėjas". 
Vaivos Pečiulis nuotr. 

„Jis sukelia mums juoką ir jis 
yra teisus... 

Iššaukęs blogį dvikovose pakelės 
Jis grumiasi dėl Idealo — Visatos 

dovanos. 
Kai atneša jo nuotykiai 

apgai-lestaujančius vaizdus, 
Labiausiai gaila jo doros 
Didžiausio, begalinio epo 

nemirštančios jėgos." 
Aleksas Mickus 
pagal L. Byron 

Pavasaris artėja į pabaigą, ir mes 
nekantriai laukiame tų šiltų vasaros 
atostogų, kada atrodo galėsime tingi
niauti... Prieš pabėgdami į nerūpes
tingas vasaros dienas pažvelkime ką 
nuveikėme ir kuo pasidalinome iki 
šiol. Su pavasariu prabunda ne tik 
gamta, bet, atrodo, ir kul tūr inė veik
la. Viena premjera po kitos, koncer
tas po koncerto, tik spėk visur nueiti! 

Balandžio 20 - 22 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje teatras 
„Sezonų Pauzės" subrandino ir pri
statė premjerą „Don Kichotas — Be
galybės nešėjas". Po pusantrų metų 
scenarijaus rašymo ir septynių mėne
sių sunkaus darbo repeticijų metu 
Los Angeles lietuviai išvydo spektak
lį pagal Migelio Servanteso knygą 
„Don Kichotas". 

Idealizmo ir materializmo konf
liktas Visatos ir žmonijos sąmonės 
evoliucijoje ir yra pagrindinė idėja, 
dėl kurios dramaturgas Aleksas Mic
kus, likdamas ištikimas autoriui M. 
Servantesui, sukūrė inscenizaciją 
„Don Kichotas - Begalybės nešėjas". 
Pajutęs romėnišką ir amerikietišką 
paralelę, A. Mickus nutiesia Don Ki
chotui kelią į XXI amžių — į JAV, kur 

Don Kichotas susiduria su tokiais 
personažais kaip „valdžia", ,Mili
jonier ius" ir „Holivudo agentas."-
Spektaklis nebūtų įvykęs be darbš
taus dramaturgo Alekso Mickaus, ak
torių Giedriaus Maculevičiaus, Alek
sandros Habanek, Valės Platukis, 
Sauliaus Kajotos, Vinco Bernotos, 
Erica Prismantas, Aloyzo Pečiulio, 
Ievos Išganaitytės, Pauliaus Barysos, 
Daivos Mattis, Remigijaus Bobina, 
techninio personalo Lino Martinėno, 
Česlovo Geštauto, Edmundo Atko
čiūno, taip pat Violetos Mickienės ir 
Laimos Vaitkevičienės, kurios rūpi
nosi scenos įvaizdžiu ir kostiumais, ir 
režisūros konsultantų — europinio 
teatro žinovų, Liuda ir Ron Popen-
hagen. 

Po spektaklio, daugelis vaišin
damiesi užkandžiais ir gėrimais, dali
josi prieštaringomis nuomonėmis 
apie spektaklio t rukmę ir kalbos 
išraišką — vieniems patiko, kiti 
turėjo daug ką pasakyti. Tačiau visi 
įvertino, kiek daug buvo įdėta sun
kaus darbo ir kantrybės į tokį ilgą 
spektaklį. Taip, spektaklis išties buvo 
ilgas ir daug kam buvo sunku išsė
dėti, bet juk žiūrovai atlieka leng
viausią darbą — stebi, grožisi ir kri
tikuoja gurkšnodami vyną! Tad šis 
spektaklis turėjo būti tikras malonu
mas... O už kritiką reikia tik padė
koti, nes juk tai veda prie geriausio, 
idealiausio rezultato. Tą dieną teat
ras „Sezonų Pauzės", atlikęs klasiki
nę komediją itin originaliai, sub
randino lietuviškų teatrų veikloje is
torinį momentą ir pats tapo to Idealo 
Nešėju. 

Indra ja Šulcaitė 

Pasibaigus renginiui iš kairės: dainininkas Vytautas Babravičius-Simas. JAV 
LB Krašto valdybos atstovė Sigita Šimkuvienė-Rosen. JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Dalė Lukiene ir Jaunimo cent ro valdybos pirmininkė Milda 
Šatienė. Jono Tamulaičio nuotr. 

L 



DRAUGAS, 2007 m. birželio 7 d., ketvirtadienis 11 

VIDURIO CENTRO RAJONO PAVASARINIS 
SUVAŽIAVIMAS IR KĖGLIAVIMO TURNYRAS 

Atkelta iš 9 psl. 
Kuopų pirmininkai taip pat 

informavo apie šešių mėnesių kuopų 
veiklą. Pranešta liūdna žinia, kad š. 
m. sausio 8 d. mirė Telšių seminarijos 
rektorius, prelatas Antanas Lapė. 

Rudens susirinkimas ir maldos 
kelionė vyks spalio 5-6 dienoms, 
Dayton, Ohio ir jį globos 96 kuopa, 
veikianti prie Sv. Kryžiaus bažnyčios. 
Kitas pavasarinis susirinkimas ir 
kėgliavimo turnyras vyks 2008 m. 
gegužės mėn. Jį globos 102 kuopa, 
veikianti prie Sv. Antano lietuvių 
bažnyčios, MI. Tikslios datos bus pra
neštos vėliau. Posėdis baigtas malda 
ir Lietuvos Vyčių himno giedojimu. 

Po pietų vyko kėgliavimo turny
ras, kuriame dalyvavo 20 kėgliuotojų. 
Pirmą vietą laimėjo Detroit Lietuvos 
Vyčių 102 kuopos antra komanda. 
Antrą vietą laimėjo Cleveland 25 kuo
pos ketvirta komanda, o trečią -
Detroit 102 kuopos trečia komanda. 
Vyrų grupės individualiose varžybose 
pirma vieta atiteko James Szumny, 
102 kuopos nariui iš Detroit, o tarp 
moterų pirmą vietą laimėjo Karen 
Szumny, Detroit 102 kuopos narė. 

Vakare suvažiavimas buvo baig
tas. St. Elizabeth of Hungary baž

nyčioje už Lietuvos Vyčių sąskrydžio 
intenciją buvo aukojamos iškilmingos 
šv. Mišios, kurias atnašavo parapijos 
klebonas kun. Dale DeNinno. Po 
Mišių Della Zyren, 102 kuopos narė iš 
Detroit, MI, buvo pakelta Į trečiąjį 
laipsnį. Jos vyro John Zyren sveikatai 
sutrikus ir negalint jam dalyvauti 
suvažiavime, į trečiąjį laipsnį jis bus 
pakeltas artimiausiame suvažiavime. 

Suvažiavimo dalyviai vakarienia
vo Baltimore House restorane. Kėg
liavimo laimėtojai buvo apdovanoti 
taurėmis ir piniginėmis premijomis. 
Laimėtojai džiaugėsi ir buvo paten
kinti savo laimėjimais, tuo pačiu pra
leido smagų savaitgalį tarp draugų. 
Vidurio centro rajono pirmininkas 
Michael Petkus ir šio savaitgalio glo
bėjas 19 kuopos pirmininkas Jonas 
Baltrus dėkojo visiems už gausų daly
vavimą susirinkime ir turnyre, ypač 
dėkojo Lietuvos Vyčių organizacijos 
centro valdybos pirmininkei Elenai 
Nakrošienei bei linkėjo geros kelio
nės grįžtant į namus. 

Iki pasimatymo 94-jame seime 
Brockton, Massachusetts, rugpjūčio 
2-5 dienomis! 

Regina Juškaitė-Svobienė 

Pranešame, kad 2007 m. birželio 4 d., sulaukusi 95 metų am
žiaus, mirė mūsų mylima Mamytė 

A t A 
VALĖ REMIENĖ 
HOFFMANAITĖ 

Gimė Lietuvoje, Šeštokuose, gyveno Mažeikiuose ir Kaune, vė
liau repatrijavusi gyveno Eberswalde ir Ingolstadte, Vokietijoje. 
1952 m. atvykusi į Ameriką su šeima gyveno Cicero, IL. Nuo tada 
priklausė Tėviškės evangelikų liuteronų parapijai Marąuette Park. 

Giliame liūdesyje liko: sūnus Edmundas, marti Dalia ir sūnus 
Tomas. 

Velionės vyras a.a. Juozas iškeliavo Amžinybėn 1997 m. Taip pat 
liūdi vyro brolis Donius ir vyro sūnėnas Antanas Liutkus bei kiti gi
minės Lietuvoje ir Vokietijoje. 

A. a. Valė bus pašarvota penktadienį, birželio 8 d. nuo 2 vai. p.p. 
iki 9 vai. vak. Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th 
St. (kampas 35th St. ir Austin Blvd.), Cicero, IL. Atsisveikinimas 7 
vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 9 d. 10 vai. ryto Suburban 
Family laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Valė bus palaido-

v 

ta Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti laidotuvėse. 
Liūdinti šeima 

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

Itališkasis sodas pripažintas gražiausiu Europos sodu 
Renesanso sodas, užveistas XVI 

amžiuje d'Este viloje (d'Este villa), 
įsikūrusioje netoli Romos, pripažintas 
gražiausiu Europos sodu. Konkursas, 
kurį paskelbė kompanija „Briggs and 
Stratton", truko trejus metus ir galiau
siai baigėsi Italijos triumfu, praneša 
naujienų agentūra ANSA. 

Konkurso žiuri .teigimu, sodas 
nusipelnė gražiausiojo titulo ne tik dėl 
savo išplanavimo, senovės ir grožio, bet 
ir dėl to, kad privažiuoti prie jo labai 
patogu, restauratorių darbai įspūdingi, 
o informaciją apie jį gauti nesudėtinga. 

D'Este vilos sodai 1550-1572 m. 
suplanuoti italų architektų Pirro Li-
gorio ir Alberto Galvani kardinolo Ippo-
lito d'Este užsakymu. 

Pagal ELTA 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Č I K A G O J * l& APYLINKĖSE 

• A . a. Valerijaus Jasaičio 30-ąsias 
metines minint, šv. Mišios bus auko
jamos birželio 8 d., penktadienį, Ro
moje ir St. Petersburg, FL. Prašome 
gimines, draugus," pažįstamus prisi
minti a. a. Valių savo maldose. 

•Manig irdo Motekaičio fortepijo
no studijos mokinių koncertas vyks 
penktadieni, birželio 8 d., 7 vai. v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. Po koncer
to — užkandžiai. -Įėjimas nemokamas. 
Visi maloniai kviečiami. 

• L R general inis konsulatas Či
kagoje kartu su Balzeko lietuvių kul
tūros muziejumi š. m. birželio 9 die
ną, šeštadieni, 1 vai. p. p. kviečia ap
silankyti lietuviškų žaidimų ir šokių 
popietėje, skirtoje prisiminti ir iš
mokti tradicinius Joninių šventės 
žaidimus ir kitas pramogas. Renginys 
vyks Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go). Programą ves Lietuvos Vyčių 
jaunieji šokėjai. 

• Š i sekmadienj, birželio 10 d., po 
10 vai. r. šv. Mišių Brighton Park lietu
vių telkinyje minėsime Lietuvos masi
nio trėmimo 66-ąsis metines. Po Mišių 
bus minėjimas, kuriame šiai dienai 
skirtą kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, buvęs Gulago politinis kalinys. 
Kviečiame visus, kam brangi lietuvių 
tautos kančia už mūsų laisvę. Po minė
jimo — pietūs parapijos salėje. 

• B i r ž e l i o 15 d., penktadieni , 12 
vai. Saulių namuose įvyks Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės narių susi
rinkimas. Valdyba kviečia visus daly
vauti. 

•Waukeegan-Lake County apylin
kė ir restoranas „Kunigaikščių užei
ga" birželio 16 d., šeštadieni, nuo 2 
vai. p.p. iki vėlumos visus tautiečius 
kviečia į Joninių šventę, kuri vyks 
Vokiečių centre, 259 W. Grande Ave., 
Lake Villa, IL. Norintys prisidėti prie 
šventės ruošimo ar turėti savo verslo 
palapines skambinkite tel. 847-845-
3972 arba tel. 708-594-5622. Kita in
formacija teikiama tel. 847-719-2800. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia birželio 17 d., sek
madienį, atvykti į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misiją paminėti Gedu
lo ir vilties dieną. 10:30 vai. r. sodely
je padėsime vainiką prie Partizano 
paminklo. 11 vai. r. misijoje bus au
kojamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo palik
ti savo namus, bėgdami nuo raudono
jo maro. 12 vai. PLC didžiojoje salėje 
Just inas Riškus papasakos apie jau
nimo kelionę į Sibirą. 

• B i r ž e l i o 29 d. Klaipėdos pi l ies 
monospektaklis ,,Aš laukiu tavęs, 
mielasis" bus rodomas restorane 
„Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, IL). Bilietai į šį spektaklį 
parduodami tik restorane „Mag
nolia" (tel. 630-669-4055). 

• B i r ž e l i o 30 d., š e š t ad i en i . Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
(14911 127th S t , Lemont, IL) — Klai
pėdos pilies teatro monospektaklis -
komedija ,,Aš laukiu tavęs, mielasis". 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos 
dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro 

„Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai 
parduodami kavinėse: „Smilga" (tel. 
630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „Lithuanian 
Plaza" (tel. 708-599-9866). 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks autorinę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Parodos 
atidarymas penktadienį, birželio 15 
d., 7-9 vai. v. Atidaryme dalyvaus 
dailininkė, bus vaišės. Įėjimas nemo
kamas. Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 
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• V i s u s , v isus birželio 10 d. n u o 1 
vai. p. p. iki 6 vai. v. maloniai kviečia
me į Lietuvių dienas. Oficialus šventės 
atidarymas — 2 vai. p. p., vieta: St. 
Casimir's Polish National Church 
Hali, 500 Simpson Ave, Irondeąuoit, 
NY 14617. Tikimasi, kad šventinę 
programą praturtins Alytaus diksi
lendas, atvykstantis dalyvauti Ro-
cester tarptautiniame džiazo festiva
lyje. Galėsite akeles paganyti bei įsi
gyti: tradicinio lietuviško maisto, me
no dirbinių, paveikslų, gintaro pa
puošalų, knygų, maisto prekių, suve
nyrų iš Lietuvos. Bus loterija bei ty
lusis aukcionas, kuriame bus galima 
įsigyti tikrai labai vertingų prizų. Bi
lieto kaina: suaugusiems — 8 dol., 
vaikams iki 12 metų — nemokamai. 
Tel. pasiteiravimui: 585-216-9254 
(Roma Chesonis). Lietuvių dienų or
ganizatoriai: LR garbės konsulatas 
New York valstijoje, Alytaus - Roces-
ter komitetas ir jų pagalbininkai: Ro-
cester apylinkės Lietuvių Bendruome
nė, Šv. Jurgio lietuvių parapija, „Bal
tų vaikai", choras „Putinas" ir Ed-
ward Gervicko lituanistinė mokykla. 

•Kvieč iame į Amerikos l ietuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Putnam, Connecticut, ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. 
Suvažiavimas vyks Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyne, 600 Liberty 
Highway, Putnam, CT 06260. Regist
racijos mokesčio nėra. Nakvynė ir 
maistas dviem dienoms — 120 dol. as
meniui. Atvykti galima penktadienį, 
birželio 15 d. vakare. Suvažiavimas 
darbą pradės 10 vai. r. šeštadienį ir 
baigs sekmadienį 2 vai. p. p. Tel. pa
siteiravimui: 301-598-6657. EI. paštas: 
dalelukas@ verizon. net 

• J a u n ų j ų ateitininkų sąjunga 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. 

Savanorių darbas Lietuvoje 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

JAV studentes lietuvaites Kristina Qumn ir Lina Aukštuolytė dali savo 
vasaros atostogų leidžia Lietuvoje, kur dirba savanorėmis organi
zacijos ;!Vaiko vartai j mokslą'' dienos centre ,,Vilties angelas" 
Vilniuje. Ši savanoriška talka joms — ne naujiena. Merginos jau talki
no globos centrams ir anksčiau: važiavo su vaikais j Trakus, aplanke 
laikinosios globos centrą. „Šaltinėlis" Marijampolėje, dalyvavo Kazlų 
Rūdos vaikų centro „Šypsniukas" iškilmingame dešimtmečio minė
jime. 
Lauksime jų sugrįžtant ir paberiant „Drauge"' šios vasaros įspūdžius 
apie savanoriško darbo patirti Lietuvoje. 
Nuotraukoje: Lina Aukštuolytė (k.) ir Kristina Quinn. 
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„VENECIJOS NAKTYS" 

S. m. rudenį, spalio 13 dieną, Pasaulio lietuvių centre, 
rengiamos šaunios „Venecijos naktys". 

Renginio pelnas skiriamas centro išlaikymui. Prašome 
atkreipti dėmesį į šią datą. 

Bus smagus pokylis, vaišins „Bravo", linksmins broliai 
Svabai, vyks nuotaikinga programa, kurią atliks meno ko
lektyvo „Dainava" vyrų ansamblis. 

vf}Jyi\M« «B- IR m1»-» o/flfi% 
Populiariausi Čikagos lietuvių muzikantai ir šokėjai Žirgų 

pasirodymas. Pajodinėjimas poni arkliukais vaikams. Pripučiamos 
~ -*. - pilys, kmičią ruožai ir kiti žaidimai. 

Kunigaikščių užeiga užtikrina greitą ir sotu 
aptarnavimą tradicinėmis lietuviškomis vaišėmis. 

Uetiviškas alus ir kiti gaivinantys gėrimai, ledai, 
(vairi lietuviška prekyba, dailė ir verslą mugė! Puiki kaimiška aplinka. 

Atftanoottiai statomi 75 St ir Clarendon HiHs Rd. esančiose gimnazijos 
aikštelėse. Iš ten k algai visą dieną svečius nemokamai vežios autobusai. 

[ėjimo bilietai prie varuj: suaugusiems - $10, vaikams iki 11 metą - SS 
Savo maistą ir gėrimus (išskyrus kūdikiams) atsinešti draudžiama. 

Šventės rėmėjas: 
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Rengia: Amerikos Lietuvių Televizija 
Into: 708 207 8406. altv@comcast.net 

http://www.ateitis.org
mailto:altv@comcast.net

