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Šiame
numeryje:
1991 m. Sausio 13-ąją 
prie Aukščiausiosios 
Tarybos budėjo ir 
skautų apsaugos 
būrelis...

2 psl.

Bronius Nainys 
vedamajame giria 
PLC sporto vadovus, 
išvežusius į Lietuvą 
tris grupes jaunųjų 
krepšininkų;
V. Valiušaitis mano, 
kad kova dėl Kauno 
mero kėdės gali 
išjudinti Lietuvą 
valdančią koaliciją.

3 psl.

Knygos apie Papilės 
miestelį rengėjai 
kviečia atsiliepti 
buvusius žemiečius.

4 psl.

Čikagoje vėl veikia 
lietuviškas naktinis 
klubas, kuriame 
lietuviško bendravimo 
ieškojo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV.

6 psl.
Sportas

* Lietuvos krepšininkas 
Darius Songaila, šiemet bai
gęs Wake Forest universitetą 
ir dalyvausiantis NBA naujo
kų biržoje, pakviestas peržiū
rai į ,,Washington Wizards” 
klubą, pranešė laikraštis „The 
Washington Post”. Prieš porą 
savaičių lietuvis jau dalyvavo 
kito NBA klubo „New Yorks 
Knicks” peržiūroje.

Čekijoje vykusiose 
Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos varžybose 
standartinių šokių turnyro nu
galėtojais tapo Julius Seniaus- 
kas ir Iveta Paurytė, o Vaido
tas Lacitis ir Aurelija Griciūtė 
užėmė II vietą. II vieta Lotynų 
Amerikos šokiuose atiteko 
Sauliui Skambinui ir Sandrai 
Kniazevičiūtei.

* Vilniuje surengto atvi
rojo Lietuvos šaudymo į 
skrendančius taikinius čem
pionato nugalėtojais tapo vil
niečiai Artūras Belkys ir Ger
manas Bogdanovas. Kartu su 
vyrais rungtyniavusi Sydney 
olimpiados čempionė Daina 
Gudzinevičiūtė turėjo tenkin
tis tik IV vieta.

* Prancūzijos futbolinin
kai tapo pirmaisiais plane
tos čempionais, kuriems pa
saulio futbolo čempionatų is
torijoje finaliniame varžybų 
rate nepavyko pelnyti nė vie
no įvarčio.

Naujausios
žinios

* JAV prezidentas pasi
rašė NATO plėtrą remiantį 
aktą.

* Aukštųjų mokyklų rek
toriai privalės deklaruoti sa
vo turtą.

* Tupiant Vilniaus oro 
uoste, sugedo SAS oro linijų 
lėktuvo važiuoklė.

* Naujasis Kauno meras 
neteko įgaliojimų vos po 
dienos valdžioje.

* Seimas atveria duris sa
vivaldybių tarybų rinkimų 
paankstinimui.

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) 
— Lietuvos premjeras Algir
das Brazauskas neabejoja, 
kad prieš keletą metų dėl 
ekonominės krizės Rusijoje iš 
šios valstybės rinkos laikinai 
pasitraukę Lietuvos verslinin
kai šiandien iš naujo atranda 
didžiulę Rusijos rinką ir tikisi, 
jog ateityje Rusijos ir Lietuvos 
ekonominis bendradarbiavi
mas taps aktyvesnis.

Antradienį, kalbėdamas 
Sankt Peterburge vykstan
čiame verslo forume, A. Bra
zauskas atkreipė dėmesį, jog 
2001 m. Lietuvos prekybos su 
Rusįja apyvarta, palyginti su 
2000 m., išaugo 17 proc. Tei
giamus bruožus, pasak prem
jero, rodo ir 65.9 proc. pirmąjį 
šių metų ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu 2001 m. laikotarpiu,

Lietuvoje ruošiamasi 
priimti Kinijos

prezidentą

Šios savaitės pabaigoje į 
Lietuvą pirmą kartą atvyks 
Kinijos prezidentas Jiang Ze- 
min. Jo vizitas tikriausiai yra 
pirmasis, kurio išvakarėse pa
teikiama labai mažai informa
cijos. Prezidentūros ir Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnai nepasakojo vizito de
talių, motyvuodami siekiu 
užtikrinti viešnagės sklan
dumą.

Iki šiol neskelbiama tiksli 
vizito programa, žurnalistai 
informaciją apie susitikimų 
laiką turėtų gauti viešnagės 
išvakarėse. Taip pat nepra
nešama, kuriame viešbutyje 
gyvens Kinijos prezidentas.

Kaip sakė prezidento pa
tarėjas Egidijus Meilūnas, vi
zitas yra gera proga apžvelgti 
valstybių santykius per pas
taruosius dešimt metų, kuo
met buvo atkurti Lietuvos ir 
Kinijos diplomatiniai santy
kiai, taip pat bendradarbiavi
mo perspektyvas ateityje. Pa
sak E. Meilūno, Kinija Lie
tuvai svarbi kaip ekonominio 
bendradarbiavimo bendri
ninkė. Lietuva nori plėsti savo 
eksportą į šią valstybę.

(BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, InterfM, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pirma
dienį įspėjo apie augantį pavo
jų, kad teroristų grupuotės ga
li įsigyti masinio naikinimo 
ginklų, ir teigė, kad jos panau
dos šią „katastrofišką jėgą”, 
atakuodamos laisvę mylinčias 
valstybes. Jis pareiškė, jog 
Amerika pasirengusi pirma 
suduoti smūgį teroristinėms 
grupuotėms, nes at.grasymo 
priemonės prieš jas yra ne
veiksmingos — ypač prieš to
kias įsislaptinusias organiza
cijas kaip „ai Qaeda”.

Vašingtonas. Izraelio prem
jeras Ariel Sharon per Baltuo
siuose rūmuose įvykusį šeštąjį 
susitikimą su JAV prezidentu 
George W. Bush pasiekė savo 
tikslų, pirmadienį pareiškė 
aukštas Izraelio atstovas. Pa
sirodydamas kartu su A. Sha
ron, G. W. Bush pritarė pasta
riesiems Izraelio karo veiks

Maskvoje — Lietuvos verslo ryšiai ir 
nerimas dėl naftos gavybos

Baltijos regiono valstybių vadovai susitikime Sankt Peterburge (Rusija). EPA-Elta

išaugęs Lietuvos eksportas į 
Rusįją. Anot premjero, didėja 
ir Rusijos kapitalo dalis Lietu

Europai finansuojant, Ignalinos 
AE bus uždaryta 2009 metais

Luxemburg-Vilnius, bir
želio 11d. (BNS) — Lietuva 
įsipareigojo uždaryti Ignalinos 
atominės elektrinės II reakto
rių 2009 metais, o Europos 
Sąjunga — suteikti ilgalaikę 
adekvačią finansinę paramą 
uždarymo darbams. Šie įsi
pareigojimai įrašyti Lietuvos 
ir ES deklaracijose, paskelb
tose antradienį Luxemburg’e, 
abiejų pusių derybininkams 
suderinus Energetikos ir Re
gioninės politikos derybinius 
skyrius. Konkrečios finansavi
mo sumos bus tolesnių derybų 
objektas.

„Pripažindamos, kad dviejų 
1500 MW RBMK tipo reakto
rių, paveldėtų iš buvusios So
vietų Sąjungos, uždarymas 
truks ilgiau nei dabartinės fi
nansinės perspektyvos, ir kad 
tai yra išskirtinė, neatitinkan
ti valstybės dydžio ir ekonomi
nio pajėgumo finansinė našta 
Lietuvai, ES valstybės-narės, 
būdamos solidarios su Lietu
va, yra pasirengusios tęsti pa
pildomą reikalingą Bendrijos 
paramą naudojimo nutrauki
mo pastangoms taip pat ir po 
Lietuvos įstojimo į ES”, ra
šoma ES deklaracijoje.

Be išankstinio nusistatymo 
ES atkreipia dėmesį į Lietu

mams palestiniečių kontro
liuojamose teritorijose ir kriti
kavo palestiniečių vykdomas 
politines reformas.

AFGANISTANAS
Kabulas. Laikinasis Afga

nistano vadovas Hamid Kar- 
zai antradienį pareiškė, kad 
Loya Jirga (genčių ir religinių 
vadų didžioji sueiga) išrinko jį 
šios karo nusiaubtos valstybės 
prezidentu po to, kai buvęs 
karalius Mohammad Zahir 
Shah atsisakė šio posto ir pa
rėmė H.#Karzai kandidatūrą.

kubą373 ~;
Havana. Kubos prezidentas 

Fidel Castro paragino kubie
čius trečiadienį surengti masi
nes eitynes, kuriomis bus iš
reikšta parama socializmui ir 
pasmerkti JAV prezidento 
George W. Bush grasinimai. Į 
eitynes vien Havanoje susi
rinks apie milijonas žmonių,

vos ekonomikoje —ji smarkiai 
išaugs po Rusijos bendrovių 
tiesioginių investicijų į ben

vos pateiktą informaciją apie 
Ignalinos AE uždarymo pasek
mes ir jų likvidavimo kaštus.

Lietuva savo deklaracijoje 
įsipareigoja uždaryti IAE II 
reaktorių 2009-aisiais, svei
kindama ES pasirengimą su
teikti papildomą paramą nau
dojimo nutraukimo pastan
goms taip pat ir po Lietuvos 
įstojimo į ES. Kaip teigiama 
deklaracijoje, „Lietuva tai da
ro suprasdama, kad vėles
niame stojimo į ES derybų 
etape bus sprendžiama dėl pa
pildomos ES finansinės para
mos organizavimo programos 
Ignalinos AE I bloko užda
rymui iki 2005 metų ir II blo
ko uždarymui 2009 metais. 
Įgyvendinant šią programą, 
Lietuva spręs Ignalinos AE 
uždarymo pasekmių likvidavi
mo klausimus”.

Pasak Lietuvos užsienio rei
kalų ministro Antano Valio
nio, kuris yra Lietuvos derybų 
dėl narystės ES delegacįjos 
vadovas, nuo šiol derybose 
prasideda baigiamasis tarps
nis.

„Šiandien patvirtintas su
tarimas dėl Energetikos bei 
Regioninės politikos skyrių 
reiškia, kad greta Ignalinos 
AE dabar didžiausią dėmesį

tad G. W. Bush turės progą 
„pamatyti kubiečius susitel
kusius", sakė F. Castro. De
monstracija taps naujausiu 
Kubos atsaku į G. W. Bush ra
ginimą, kad ši komunistų val
doma sala taptų demokratiška 
ir atvira, ir pažadą toliau tai
kyti prieš kelis dešimtmečius 
įvestą ekonominį embargą, kol 
Kuboje įvyks tikrai laisvi ir 
teisingi rinkimai bei bus per
tvarkyta ekonominė sistema.

ARTI S JI RYTAI

Jeruzalė. Izraelis per ke
lias artimiausias dienas ketina 
pradėti statyti prieštaringai 
vertinamą gynybinę sieną pa
lei visą pasienį su Vakarų 
Krantu. Izraelio gynybos mini
sterija praėjusį mėnesį pas
kelbė,.kad 350 km ilgio gyny
binė siena, kurią ketinama 
statyti išilgai Žaliosios linijos, 
kainuos daugiau kaip 200 
mln. dol. Šio projekto imtasi 
siekiant „sustabdyti palesti
niečių teroristų, transporto 
priemonių ir sprogmenų pate
kimą į Izraelio teritoriją iš Va
karų Kranto”. Šiuolaikiškos 
elektroninės stebėjimo įrangos

droves „Lifosa”, „Mažeikių 
nafta”, „Lietuvos dujos”.

Nukelta į 4 psl.

galėsime skirti tokiems svar
biems klausimams, kaip 
žemės ūkis ar biudžetinės ir 
finansinės nuostatos”, sakė A. 
Valionis. „Šiandienos sutari
mas atveria galimybes pradėti 
konkrečias derybas dėl pinigų 
— dėl finansinės paramos or
ganizavimo programos — skir
tos finansuoti jėgainės už
darymą ir spręsti su tuo susi
jusias pasekmes”, sakė mi
nistras. Anot jo, „dėl to de
rėsimės iki paskutinės derybų 
minutės”. Nukelta į 4 psl.

Ne vėliau kaip iki trečiadienio vakaro prezidentas Valdas Adamkus apsis
pręs, kaip pasielgti su naujosios redakcijos Operatyvinės veiklos įstatymu. 
Gegužės 30 d. Seimo priimtą ir skausmingas tikinčiųjų abejones dėl galimo 
kišimosi į išpažinties paslaptį sukėlusį dokumentą prezidentas gali pasira
šyti, vetuoti arba grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti. Ieškodamas optima
laus sprendimo, prezidentas antradienį išklausė Katalikų Bažnyčios hierar- 
chų ir operatyvinių tarnybų atstovų nuostatas. Iš dešinės: Kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Me
čys Laurinkus ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kęstučio Vanago i ELTAi nuotr.

prižiūrimą gynybinį įreginį su
darys geležinės tvoros bei spe
cialiai iškasti grioviai. Kai ku
riuose rajonuose, kur situacija 
labiau įtempta, bus statoma 
siena.

PAKISTANAS

Islamabadas. Pakistano 
prezidentas Pervez Mushar- 
raf, kalbėdamas apie Indijos 
sprendimą vėl leisti Pakistano 
lėktuvams skraidyti jos oro 
erdve po pusę metų galiojusio 
draudimo, pareiškė, kad Indi
jos žingsniai siekiant sušvel
ninti priešpriešą tarp abiejų 
branduolinį ginklą turinčių 
valstybių tėra „menka pra
džia”. Paklaustas, ar Pakista
nas ketina imtis atsakomųjų 
žingsnių į Indijos veiksmus, 
jis atsakė, jog „Pakistanas pa
darė daug daugiau, kad suma
žintų įtampą”.

RUSIJA

Sankt Peterburg. Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin 
antradienį sumenkino galimy
bes sutvirtinti vis dar iš esmės 
teorinę sąjungą tarp Rusijos ir 
Baltarusijos, sakydamas, jog

V. Landsbergis JAV prezidentui 
priminė Lietuvos siekius

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) 
— JAV prezidentas George W. 
Bush pirmadienį išgirdo Va
šingtone viešinčio Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovo Vytauto Lands
bergio padėkos žodžius už 
įnašą didinant Lietuvos gali
mybes tapti NATO nare.

Į Tarptautinės demokratų 
sąjungos (IDU) partijų vadovų 
konferenciją JAV sostinėje at
vykęs parlamentaras pirma
dienį vakare kartu su kitais 
renginio dalyviais dalyvavo 
Baltuosiuose rūmuose sureng
toje „valstybės vakarienėje”.

„Prieš sėdant už stalų, pavy
ko trumpai pasikalbėti su JAV 
prezidentu, padėkoti už jo 
įnašą, priartinant Lietuvą 
prie narystės NATO”, sakė V. 
Landsbergis. Savo ruožtu G. 
W. Bush paragino Lietuvą

Prancūzijoje atidarytas ketvirtasis 
Lietuvos garbės konsulatas

Prancūzijos Champagne- 
Ardennes regione Troyes 
mieste antradienį atidarytas 
jau ketvirtasis Prancūzijoje 
Lietuvos garbės konsulatas, 
kuriam vadovaus garbės kon- 
sulė Anne-Marie Goussard. 
1991 m. ji įkūrė visuomeninę 
asociacįją Champagne-Lietu- 
va, o nuo 1994 m. vadovauja 
visų Prancūzijos ir Lietu
vos asociacijų veiklai, reda
guoja asociacijų veiklą ap

sąjunginės valstybės klausi
mas „nėra paprastas”. „Nors 
nuomonių apklausos rodo, kad 
dauguma Baltarusijos piliečių 
nori artimesnių santykių su 
Rusija, 50 proc. jų taip pat no
ri, kad Baltarusija išsaugotų 
savo suverenumą”, po įvyku
sių derybų su autokratišku 
Baltarusijos prezidentu Alek- 
sandr Lukašenka teigė V. Pu
tin._______________________
 EUROPA

Roma. Nubrėžus skiriamą
sias fronto linijas tarp antiglo- 
balistų judėjimo ir Pasaulinės 
prekybos organizacijos, pasau
liui vis dar stinga vieningų 
veiksmų kovojant su badu pla
no. Romoje vykstančioje Jung
tinių Tautų (JT) maisto konfe
rencijoje buvo dar kartą išsa
kytas politinis siekis iki 2015 
metų per pusę sumažinti ba
daujančių žmonių pasaulyje 
skaičių; šiuo metu pasaulyje 
badmiriauja maždaug 800 
mln. žmonių. Tačiau kaip įgy
vendinti šį tikslą, vieningos 
nuomonės nėra. Amerika, di
džiausia maisto ir plėtros pa
galbos rėmėja, kol kas nedavė 
atsakymo į naują JT pasiūly

nemažinti pastangų vykdant 
pasiruošimo narystei NATO 
reikalavimus.

„JAV vadovui priminiau, 
kad jis baigia tai, ką pradėjo 
jo tėvas, su kuriuo keletą 
kartų teko susitikti”, sakė V. 
Landsbergis.

Vašingtone konservatorius 
taip pat kalbėjosi su įta
kingais JAV senatoriais John 
McCain ir Trent Lott, kuris 
yra Senato respublikonų ma
žumos vadovas.

V. Landsbergio teigimu, 
NATO plėtra besidomintys 
JAV valdžios atstovai yra la
bai teigiamai nusiteikę Lietu
vos atžvilgiu ir mato, kad 
valstybės pasirengimas bei 
tarptautinė aplinka sudaro 
palankias sąlygas, kad Lietu
vos įsijungimas į NATO vyktų 
„pagal planą”.

žvelgiantį biuletenį „France- 
Lietuva”. Garbės konsulatas 
įsikūrė A.-M. Goussard na
muose.

Per pastarąjį dešimtmetį A.-
M. Goussard dalyvavo 50-yje 
humanitarinės pagalbos mi
sijų į Lietuvą, daug kartų 
lydėjo Prancūzijos pramoni
ninkus į Lietuvą, organizavo 
Lietuvos menininkų parodas 
ir muzikų koncertus Pran
cūzijoje. 2001 m. A.-M. Gous
sard Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus apdovanojo Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinu. (BNS)

* Lietuvos ambasadorius 
Italijoje Edminas Bagdo
nas įteikė skiriamuosius raš
tus Maltos prezidentui Guido 
de Marco. Ambasadorius pa
brėžė, kad Lietuva nori plėsti 
dvišalius santykius su Malta 
politinėje, ekonominėje ir kul
tūrinėje srityje, dalintis patir
timi įvairiais tarptautiniais, 
bendradarbiavimo su tarptau
tinėmis organizacįjomis bei 
Europos institucijomis klausi
mais. G. de Marco teigė, kad 
nežiūrint į geografinį at
stumą, Lietuvą ir Maltą sieja 
vienas tikslas — narystė ES.

(BNS)

mą žemės ūkio plėtrai kasmet 
papildomai skirti 24 mlrd. dol.

Talinas. Lietuva, Latvija ir 
Estija nusipelnė tapti NATO 
narėmis, pirmadienį Taline 
pareiškė buvęs JAV preziden
tas Bill Clinton. Jis teigiamai 
įvertino trįjų valstybių dalyva
vimą NATO Bendradarbiavi
mo vardan taikos programoje 
bei jungtinio Baltijos batalio
no (BALTBAT) veiklą. 

MOROCCO
Rabat. Morocco buvo sulai

kytos dvi moterys, kurių vyrai 
arabai buvo sulaikyti kiek 
anksčiau, įtarus juos teroristi
nių išpuolių prieš JAV ir Bri
tanijos laivus Gibraltaro są
siauryje rengimu. „Dvi jaunos 
moterys buvo ištekėjusios už 
Saudo Arabijos piliečių, ren
gusių teroro išpuolius Vidur
žemio jūroje. Jos žinojo, ką 
veikia jų vyrai”, teigė pareigū
nas, tačiau atsisakė suteikti 
sulaikytųjų pavardes ir am
žių. Įtariama, kad moterys bu
vo naudojamos kaip islamistų 
grupuotės „ai Qaeda” kurje
rės, palaikiusios ryšius su 
tinklo nariais Morocco.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PILIETIŠKUMO BRANDOS 
MOKYKLA

Šiemet Lietuvos jūrų skauti- 
ja iškilmingai minėjo savo 80- 
metį. Jūros skautijos centru 
Lietuvoje antrąkart, kaip ir po 
1922-ųjų, tapo Kaunas. Čia 
jūrų skautų vadovai, nuo 1989 
metų vieni pirmųjų pradėję 
šią veiklą, buvo labai aktyvūs, 
ugdė savo pamainą. Valstybi
nių švenčių minėjimuose bei 
renginiuose visuomet tenka 
matyti šios organizacijos vė
liavnešius ir narius pirmosio
se jaunimo gretose.

Centras — Kaune

Iš Lietuvoje veikiančių 34 
grupių, vadinančių save „lai
vais” — laivo įgulomis, dau
giau negu dvidešimt veikia 
Kaune. Siame mieste įkurtas 
Kauno jūrų skautų laisvalai
kio centras ir Kauno jūrų 
skautijos „Divytis” organizaci
ja šiemet rudenį minės savo 
veiklos 10-metį. Šią veiklą 
miesto savivaldybės Švietimo 
ir ugdymo skyriaus vadovai 
teigiamai vertino ir rėmė. Ta
čiau šiandien pasigirdo pavo
jaus signalų dėl būstinės pa
talpų. Pasak Algimanto Mal
kevičiaus, LJS Tarybos pirmi
ninko ir centro direktoriaus, 
skautavimas neklusnius gat
vės paauglius paverčia kapito
nais.

Lietuvoje jūrų skautus įkūrė 
Julius Jurgėla-Jurgelevičius 
su broliais Kostu ir Petru
1922 m. kovo 12 d. Kaune. J. 
Jurgėla-Jurgelevičius įsteigė 
LK Algimanto vandens (jūrų) 
skautų pirmąją draugovę. Jau
1923 metais Kauno jūrų skau
tai surengė žygį dviem valtim 
į uostamiestį, ir jūrine veikla 
sudomino Klaipėdos jaunuo
menę. Veikla greitai išplito po 
visą šalį, tačiau, pasibaigus 
karui, ji Lietuvoje uždrau
džiama ir veikla vystoma tik 
lietuvių išeivių gyvenamose 
šalyse.

Šiandieninė Lietuvos jūrų 
skautija savo veiklos patirtį 
skaičiuoja nuo 1989 metų, kai 
Kaune vėl atsikuria jūrų 
skautai. Čia jaunimas puose
lėja iš išeivijos perimtas jūrų 
skautų tradicijas.

A. Malkevičius Vilniaus uni
versitete 1992 metais baigė 
lietuvių kalbos mokslus, įsi
traukė į Krašto apsaugos veik
lą, buvo kariu savanoriu, dir
bo su jaunimu, įsitraukė į 
skautų veiklą. Teko padirbėti 
skautų stovykloje Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Čia įgijo 
didelės patirties. Jis pastebė
jo, jeigu bendruomenė randa 
būdų investuoti į jaunimo ug
dymą, tai sugrįžta su kaupu. 
Jis įsitikinęs, jog skautavimas 
— veiksmingiausia priemonė 
pilietiškumui ugdyti. Valčių 
įgulų sistema, pasiskirstant 
mažomis grupėmis, suteikia 
galimybę atsiskleisti kiekvie
nam vaikui. Skautavimo mo
kykla išugdė ir tokius žymius 
Lietuvos žmones, kaip kardi
nolą Audrį Juozą Bačkį, Lietu
vos prezidentą Valdą Adam
kų, Lietuvos kariuomenės va
dą brigados generolą Joną 
Kronkaitį ir daugelį kitų. At
gimusių jūrų skautų atstovai 
studijuoja jūreivystę, stoja į 
užsienio karines jūrų akade
mijas, tampa sumaniais vady
bininkais, pareigingais tėvais. 
Kam gi tuomet, jei ne švietimo 
institucijoms, turėtų rūpėti

jaunimo ugdymas tikrais savo 
krašto piliečiais?

Pilietiškumo mokykla

Šis jaunimo judėjimas, savo 
simboliu pasirinkęs inkarą, 
vykdė ir tebevykdo pareigą 
ugdyti veiklų, drąsų, ryžtingą 
pilietį. Jūrų ir vandenų skau
tavimas — pirmiausia vaikų 
ir jaunuolių saviugdą skati
nantis judėjimas. Jau šimtą 
metų gyvuojančio pasaulinio 
skautų judėjimo pradininkas
— senas vėtytas ir mėtytas 
karys, anglų generolas Rober
tas Baden-Powell. Pirmoji 
praktinės skautybės užuomaz
ga buvo anglų — būrų karo 
metu apsiaustame Pietų Afri
kos mieste Mafekinge. Gene
rolo suburtas berniukų būrys, 
kuris šauniai talkino nuo 
vergvaldžių kariuomenės gi
nant miestą anglų įgulai, vyk
dė įvairias ryšių, žvalgybos 
užduotis (iš to kilo ir pavadini
mas: scout — angį. „žvalgas”).

Kol atsirado mūsų šalies lai
vynas, prieškario jūrų skautai 
jau daug jaunuolių buvo su
dominę jūrininkyste.

Antai 1939 metais vieninte
liame šalies karo laive „Pre
zidentas Antanas Smetona”, 
pradedant kapitonu Pauliumi 
Labanausku, septyni vadovau
jantys karininkai ir apie 70 
proc. jūreivių buvo jūrų skau
tai. Skautus neramina tai, jog 
šiandien Lietuvos žvejybos lai
vynui iškilusi reali išnykimo 
grėsmė.

Gerų norų nepakanka

Tiek anuomet, tiek ir šian
dien Lietuvoje jūrų skautams 
reikėjo daug jėgų išeikvoti, kol 
išsikovojo pripažinimą, nedi
delį savarankiškumą ir vietą 
tarp kitų skautų organizacijų, 
kurių įvairių atšakų yra be
veik penkios.

„Vandenų skautų veiklai 
vien gerų norų nepakanka, — 
sako vadovas A. Malkevičius,
— reikia dar iš kažkur pra
simanyti valčių, jachtų, plaus
tų, gelbėjimosi liemenių, išma
nyti jūreivystę bei turėti bent 
vandens žygeivystės įgūdžių, 
kvalifikuotų vadovų. Taip pat 
jaunimas turi būti atsakingas 
ir tvarkingas.

Draugystė su kariais

Kiekvieną vasarą skautams 
prasideda tikrasis darbymetis
— stovyklos, žygiai, įvairūs 
renginiai. Itin geri ryšiai sieja 
karius ir jūrų skautus. Krašto 
apsaugos ministerijos, kariuo
menės, atskirų dalinių vado
vybė noriai remia skautų veik
lą, nes skautų veikloje mato 
paramą, ugdant būsimą karį, 
sąmoningą visuomenės narį ir 
pilietį, patriotą, visuomet pa
sirengusį saugoti ir ginti mū
sų nepriklausomybę. Pats ka
riuomenės vadas pernai asme
niškai rūpinosi Nacionalinės 
stovyklos „Vėtra 2001”, vyku
sios Trakuose, rėmimu.

A. Malkevičius prisiminė 
tragiškas Sausio 13-osios die
nas, kurias jis drauge su vy
resniaisiais skautais praleido 
saugodamas Aukščiausiąją 
Tarybą. Vadovui išvykus į Vil
nių, vyresnieji vaikinai niekie
no neraginami pasiruošė pa
degamojo skysčio ir išvyko pa

vymui. Jonui Gečui leidus, 
Aukščiausiojoje Taryboje bu
dėjo ir skautų apsaugos būre
lis. Bendra idėja vėliau paska
tino Jūrų skautus Egidijų ir 
Gintę sukurti šeimą.

Skautų vadovas pasidžiau
gė, jog tokių skautiškų šeimų 
yra ir daugiau. Jos gražiai su
taria, o kiek paaugusius ma
žylius atsigabena į renginius.

Štai Kęstutis Drenkauskas 
— vidaus kariuomenės I pulko 
karys — sako: „Prieš tarnybą 
kariuomenėje aš ketverius 
metus buvau jūrų skautu. 
Kiekvienais metais, vasario 15 
dieną, kartu su kitais skautais 
vykdavau į Kruonio mišką pa
gerbti ten žuvusių partizanų. 
Prisipažinsiu, kol buvau jau
nesnis, daugiausia dėmesio 
kreipdavau į savitą to minėji
mo aplinką, į pačią ceremo- 
niją, tačiau kuo toliau, tuo la
biau aš ėmiau galvoti apie tai, 
kas slypi už skambių žodžių 
„žuvo už Tėvynę”. Supratau, 
jog jie, kaip ir mes, turėjo 
vilčių, svąjonių, džiaugėsi, juo
kėsi, mylėjo ir staiga viso to 
neteko. Jie žuvo už savo įsiti
kinimus, už savo draugus, už 
savo šalį, už mus — tikėdami 
ateitimi”.

Kęstutis sukūrė eilėraštį, gi
musį iš jo apmąstymų apie šių 
partizanų aukos prasmę ir 
reikšmę, kurį šiemet perskaitė 
minėjimo metu Kruonio šile: 
„Tai miškas, kuriame aš mi
riau”. Eilėraštis daugelį su
krėtė labiau nei visų pasaky
tos kalbos. Netrukus Kęstutis 
atitarnaus kariuomenėje ir 
sugrįš į namus. Tada tikriau
siai atskubės pas savo jaunuo
sius draugus pasidalyti įspū
džiais, pasidžiaugti pasieki
mais.

Tuo metu, kai lankiausi Jū
rų skautų laisvalaikio centre, 
čia virė darbas. Vieni planavo 
naują jūrų skautiško laikraš
čio numerį „Delfinas” ir ren
gėsi jaunųjų žurnalistų semi
narui Lenkijoje. Kiti rengėsi į 
Petrašiūnų kapines tvarkyti 
žymių muzikų kapų.

J. Urbšio vidurinės mokyk
los moksleiviai: devintokė Re
nata Vaičiūtė, aštuntokė Gai
lutė Gulbinaitė, šeštokė Do
minyka Žemaitytė, aštuntokė 
Giedrė Talačkaitė ir šeštokas 
Tomas Maslauskas vienbalsiai 
tvirtino, jog skautavimas, pa
tirties įgijimas jiems padeda 
labiau suvokti mokomuosius 
dalykus mokykloje, lengviau 
bendrauti, pažinti Lietuvą, jos 
žmones, geografiją, kultūrą.

Abiturientas Donatas Ka
minskas, „Atžalyno” vidurinės 
mokyklos moksleivis, papasa
kojo, jog skautauja jau septy-
neri metai. Anksčiau jis nebu
vo drąsus, dabar jam nėra 
sunku atsistoti prieš klasę, 
prieš didesnę publiką išdėstyti 
savo minčių, vesti seminarą. 
Mokykloje drauge su kitais 
įrengė radįjo stotį, patinka 
dirbti su vaikais. Jam patinka 
buriuoti, turi antros eilės jach
tos vairininko kvalifikaciją. 
Jis mano, jog didelė vertybė 
yra mokėti bendrauti. Vado
vaudamas kelioms skautų sto
vykloms, kur buvo susirinkę, 
anot jo, kiemų vaikai, paste
bėjo, jog jie nustojo keiktis, 
tapo drausmingesni, nes kiek
vienas turėjo kuo užsiimti, 
kiekvienas valtyje buvo reika
lingas ir gavo pasireikšti. Ne
galintys pasireikšti vaikai 
pradeda ieškoti nuotykių, ne
retai nusikalsta, mano vaiki
nas. Skautavimas skatina 
draugiškumą, mandagumą, 
susivaldymą. Žygyje privalai 
būti drausmingas. Pamažu 
gatvės vaikai pasikeičia.

Šiemet vasarą vėl vyks na
cionalinė jubiliejinė stovykla 
„Vendas-2002”, Trakuose bus 
daugybė kitokių renginių, 
skirtų garbingam jubiliejui 
paminėti. Lietuvos jūrų skau
tijos Tarybos pirmininkas jūrų 
skautininkas A. Malkevičius 
sakė, jog besidomintys infor-

Cikagos jūrų skautų iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje, š. m. sausio 
13 d., bebriuko įžodį stebi vyresni broliai ir sesės, spėliodami, kas iš jo iš
augs — narsus jūreivis, jūrų laivo kapitonas, o gal net admirolas...

STOVYKLAI RUOŠIANTIS
Ketvirtadienį, gegužės 23 d., 

įvyko antras „Pasakų šalis — 
Rakas 2002” stovyklos vadijos 
susirinkimas. Džiugu praneš
ti, kad turime du naujus na
rius! Oro skautas Aras Linta- 
kas sutiko būti „Lituanicos” 
pastovy klės viršininkas. Nuo
širdžiai sveikinu!!! j.s. Romas 
Česas sutiko būti stovyklos 
ūkio viršininkas. Jis artimai 
dirbs su virtuvės šeimininkais 
ir stovyklos komendantu. Pa
sveikinau ir padėkojau, kad 
apsiėmė tokį darbą.

Jūratė Kuras-Harris mano 
pakviesta sutiko pravesti va- 
dijai ir vadovams vadovavimo 
kursus. Jūratė buvo ilgametė 
profesorė National Lewis Uni
versity ir dabar yra viceprinci- 
pal River View Elementary 
mokykloje Plainfield, IL. Bū
dama mano ilgametė draugė, 
ji sutiko vesti kursus. Trum
pai pristatė temą „Bullying” 
(peštukas, baugintojas, prie
kabių ieškotojas), kaip atpa
žinti, išvengti ir su jais tvar
kytis. Ji prie to dar trumpai 
pristatė „Discipline with Dig-

KANADA
Metinis „Romuvos” narių 

susirinkimas
Metinis „Romuvos” narių su

sirinkimas š.m. balandžio 24 
d. vyko Lietuvių namuose, To
ronte. Stovyklavietės pirm. j.s. 
R. Sriubiškis pranešė apie at
liktus darbus, paaiškino, kas 
numatyta ir būtina padalyti 
dar prieš stovyklą. Ižd. V. 
Paškus pateikė iždo būklę. Re
vizijos komisijos pirm. s. K. 
Batūra perskaitė revizijos pro
tokolą su pastaba, kad knygos 
neužbaigtos. Susirinkimo dau
gumą sudarė torontiečiai. Bu
vo ir dvi skautininkės iš Ha
miltono.

Pirm. R. Sriubiškis labai pa
dėkojo už aukas „Romuvai”: 
1,000 dol. aukojo buv. „Romu
vos” sekr. G. Kuzmienė, Kana
dos Lietuvių fondas — 4,000 
dol.ir „Parama” — 1,500 dol. 
Šios aukos labai prisidės prie 
numatyto stovyklavietės pa
gerinimo. Valdyba sutiko pasi
likti ta pati, taip pat ir Revizi
jos komisija. Susirinkimą bai
giant, v.s. fil. dr. A. Dailydė 
padėkojo pirm. j.s. R. Sriubiš- 
kiui už gerą vadovavimą ir

macijos gali gauti Jūrų skautų 
laisvalaikio centre, esančiame 
Krėvės pr. 63 ar elektroniniu 
paštu divytis@centras.lt bei 
telefonais 8-37 310944 arba 
861061885.

Elvyra Žeižienė 
„XXI amžius” 2002.05.10

nity” ir kaip suaugę ir bendrai 
vadovai turėtų elgtis su vai
kais, kurie nesilaiko stovyklos 
taisyklių. Jūratė sutiko ir to
liau tuos kursus vesti.

Kitos žinios:
Sunkvežimis, skautų baga

žui į stovyklą gabenti, bus 
kraunamas ketvirtadienį, lie
pos 18 d. vakare. Į šį sunkve
žimį bus priimami tik autobu
su važiuojančių skautų reik
menys. Visi daiktai turi būti 
pažymėti kaspinėliais tuntų 
spalvomis:

Aušros Vartų”/„Kemavės” 
tuntas — geltona

„Nerija” — mėlyna
„Lituanica” — raudona
Jūros skautai — broliai — 

balta.
Autobusas į stovyklą išva

žiuos iš PLC penktadienį, lie
pos 19 d. ankstų rytą. Grįž
tančius stovyklautojus parveš 
į PLC sekmadienį, liepos 28 
d. Valandos bagažo pakrovi
mui ir autobuso išvažiavimui 
bus paskelbtos vėliau.

j. ps. Dana Mikužienė

„Romuvos” priežiūrą.
Darbo talka

Gegužės 24-26 d. buvo su
ruošta darbo iškyla į „Romu
vą”, įvairiems darbams ir pa
taisymams. Visiems talkinin
kams nuoširdžiai dėkojame.

Neeilinė stovykla
Stovykla „Šiaurės žvaigždy

nas — Romuva 2002” vyks 
rugpjūčio 4-18 d. Stovykloje 
bus paminėta „Romuvos” 40 
metų įsikūrimo sukaktis.

Šv. Jurgio šventė 
Toronte

Šv. Jurgio šventę „Ramby- 
no” ir „Šatrijos” tuntai šventė 
gegužės 11 d. Maironio mo
kyklos salėje po pamokų. Tun- 
tininkas s. M. Rusinąs papa
sakojo apie legendinį šv. Jur
gį, nužudytą 303 m. už savo 
tikėjimą, vėliau tapusį pasau
lio skautų globėju.

Įžodį davė šeši vilkiukai ir 
buvo pervesti į skautų Min
daugo dr-vę, kurios drauginin
kas s. R. Kalendra džiaugėsi 
padidėjusiu vienętu. Drau
govės adjutantas M. Sungaila 
pakeltas į si. laipsnį. „Šat
rijos” tunto skaučių įžodį davė 
Rasa Šaučiūnaitė.

Baigiant sueigą tuntininka^ 
s. M. Rusinąs ir ps. R. Balta ?" 
duonytė-Lemon visus pakeltuo
sius į aukštesnius laipsnius 
pasveikino ir palinkėjo gražios 
skautiškos veiklos. Priminė, 
kad laikas registruotis į sto
vyklą „Romuvoje”, kuri šven-
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.cerilBrforsufgefyanctxBaslheaNh.com

TERESE KAZLAUSKAS, M.^
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Dr. Vida I.PuodžiOnienė 
Healthy Connection 
Chtapractic & Rehab

Cliric
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

čia 40 m. gyvavimo sukaktį. 
Visus pakvietė sustoti į ratą. 
Sugiedota .Ateina naktis” ir 
tarta „iki pasimatymo stovyk
loje!”

AMŽINYBĖN 
PALYDĖJOME 

ps. A. DRAUGELĮ

A.a. ps. Algirdą Draugelį, 
pirmąjį Toronto skautų vyčių 
draugovės vadą, kovo 27 d. 
išlydėjome į amžinybę. 1949 
m. gruodžio 18 d. „Lituanicos”, 
„Dariaus ir Girėno”, „Gele
žinio vilko” ir „Perkūno” skau
tų vyčių būreliams susijungus 
į draugovę, jos vadu buvo iš
rinktas a.a, ps. A. Draugelis ir 
patvirtintas tuometinio tunti- 
ninko s. H. Stepaičio.

Velionis buvo pavyzdingas, 
darbštus visose pareigose. Su
kūrė šeimą su „Šatrijos” tunto 
tuntininkė s. Stase Šileikyte. 
Jiedviem susilaukus pirmos 
dukrelės, susiradęs dalininkų, 
organizavo baldų prekybos 
verslą. Keičiantis gyvenimo 
sąlygoms turėjo pasitraukti iš 
skautiškos veiklos. Abu su
žmona nebegalėjo visur akty
viai dalyvauti, o tik prisidėti 
ir remti.

Po ilgų darbingų metų atėjo 
senatvė, užpuolė ligos, ir 2002 
m. kovo 25 d. „East General” 
ligoninėje Algis mirė. Kovo 26 
d. maldas prie karsto „Turner

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 80126 

630-941-2609

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

& Porter” koplyčioje sukalbėjo 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas prel. J. Staškevičius. 
Po pamaldų v.s. P. Saplienė 
visus skautus-tes pakvietė į 
ratą sugiedoti paskutinę 
,Ateina naktis”.

Kovo 27 d. Lietuvos kanki
nių šventovėje gedulines Mi
šias aukojo prel. J. Staškevi
čius ir pasakė graudų pa
mokslą. Giesmes giedojo ir 
vargonavo muz. L. Turūtaitė. 
Po Mišių — paskutinė palyda 
į Šv. Jono lietuvių kapines. 
Čia maldas sukalbėjo kun. Vy
tautas Staškevičius. Pasku
tines atsisveikinimo gėles ant 
karsto uždėjo žmona Stasė, 
dukros ir visi artimieji gi
minės bei draugai. Laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į mu
ziejaus parodų salę vaišėms, 
kurias paruošė B. Stanulienė.

F. M.

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos” 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.
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BRAŠKA VALDANČIOSIOS 
KOALICIJOS VEŽIMAS

Paskubomis inauguruotas naujas Kauno meras, 
nepaisant tam prieštaraujančio teismo sprendimo 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

DRAUGAS, 2002 m. birželio 12 d., trečiadienis 3

Bronius Nainys

V •

Šaunus skrydis tėvynėn

Pirmadienio pavakare (bir
želio 10 d.) Kauno miesto 
rotušėje paskubomis buvo 
inauguruotas naujas Kauno 
miesto meras socialdemokra
tas Giedrius Donatas Ašmys, 
išrinktas prieš kelias valandas 
tą pačią dieną.

Miesto taryba nepaisė ad
ministracinio teismo nutar
ties, kuria teisėjas sustabdė 
prieš 10 dienų priimtą spren
dimą atstatydinti buvusį merą 
socialliberalą Eriką Tama
šauską, tuo metu gulėjusį ligo
ninėje. E. Tamašauskas buvo 
apkaltintas nesugebėjimu tin
kamai organizuoti savivaldy
bės darbo, nelaukiant net jo 
pasiaiškinimų.

G. D. Ašmys buvo vieninte
lis kandidatas į mero postą ir 
už jį balsavo visi 24 Tarybos 
nariai, dalyvavę slaptame bal
savime. Mero rinkimuose ne
dalyvavo ankstesnės politinės 
koalicijos partneriai sociallibe
ralai ir V. Šustausko vadovau
jami Laisvės sąjungos atsto
vai. Iš viso Kauno miesto ta
ryboje yra 41 narys.

Nors socialdemokratai Kau
no miesto taryboje turi vos 3 
narius, jų atstovas buvo iš
rinktas miesto meru. Socialde
mokrato išrinkimą palaikė 
konservatoriai, liberalai, cent
ristai ir nepriklausomos frak
cijos (du jaunalietuviai ir bu
vęs centristas) nariai, susivie
niję ir sudarę naująją daugu
mą prieš socialliberalus bei 
Laisvės sąjungą, kuri gavo 
daugiausiai balsų per rinki
mus.

) i ‘Skandalais ir populistine re
torika garsėjantis Seimo bei 
Kauno miesto tarybos narys, 
tris mėnesius Kauno miesto 
meru buvęs Vytautas Šus
tauskas mero rinkimus vadino 
neteisėtais, viešai plūdo kon
servatorius ir liberalus, kad 
šie atvedė į mero postą „bol
ševiką”.

Tuo tarpu G. D. Ašmys žur
nalistams pareiškė, kad Kau
nui bus naudinga, jog Vyriau
sybės vadovas A. Brazauskas 
yra socialdemokratas, G. Aš
mys yra jau ketvirtas Kauno 
meras per šią trejų metų savi
valdybės tarybos kadenciją.

Vyriausybės atstovė Kauno 
apskrityje Rasa Maslauskie- 
nė, prižiūrinti įstatymų vyk
dymą savivaldos grandyje, dar 
prieš mero rinkimus įspėjo 
Kauno m. tarybos narius, kad 
rinkdami naują merą jie nu
sižengia įstatymams, nes ad
ministracinio teismo nutar

ties, kuria sustabdytas spren
dimas atstatydinti E. Tama
šauską iš mero pareigų, laiky
tis yra privalu.

„Kaip elgsitės toliau, kokie 
tolimesni jūsų žingsniai?” — 
paskelbus ir patvirtinus balsa
vimo rezultatus dėl naujo 
mero išrinkimo, „Draugo” ko
respondentas kreipėsi į Vy
riausybės atstovę. Rasa Mas- 
lauskienė šį kartą jau nebuvo 
tokia kategoriška:

„Šiandien aš į tą klausimą 
neatsakysiu. Iki paskutinės 
minutės netikėjau, kad miesto 
taryba imsis svarstyti mero 
išrinkimo klausimą šiandien. 
Situaciją reikia apmąstyti, 
pasitarti su teisininkais. Čia 
atsiranda ir protingumo, ir 
tikslingumo kriterijus. Pagal 
Europos vietos savivaldos 
chartiją, centrinės valdžios įsi
kišimas turi būti proporcingas 
padarytam pažeidimui. Jeigu 
susiformavo tvirta dauguma, 
tai kištis centrinei valdžiai tik 
dėl procesinių dalykų ir truk
dyti įvykių eigą nebūtų racio
nalu, jeigu netrukus vėl būtų 
priimtas analogiškas sprendi
mas. Rinkti merą vis dėlto yra 
savivaldos prerogatyva. Kita 
vertus, yra teismo nutartis, 
kurią taryba šiandien aps
kundė vyriausiam administra
ciniam teismui. Jeigu jis nai
kins Kauno administracinio 
teismo nutartį, tuomet reikės 
mąstyti, kaip šioje situacijoje 
elgtis”.

Pats buvęs meras E. Tama
šauskas tarybos sprendimą 
pavadino „akivaizdžiu teisiniu 
nihilizmu”.

Ar buvęs Kauno meras at
statydintas teisėtai, teismas 
turėtų nuspręsti liepos pra
džioje.

Tuo tarpu socialdemokratų 
ir socialliberalų koalicijos pa-

Giedrius Donatas Ašmys

Seime Tarptautinės vaiki} gynimo dienos proga gegužės pabaigoje surengtos dvi atvirų durų valandos. Čia buvo 
atidaryta dail. Jūratės Račinskaitės piešinių paroda, pristatyta poetės Ramutės Skučaitės knyga „Takelis iš 
naujo”, kuri Lietuvos Kultūros ministerijos surengtame konkurse pripažinta viena gražiausių 2001 m. knygų. 
Seimo lankytojai galėjo pasiklausyti Juditos Leitaitės atliekamų dainų, sukurtų pagal R. Skučaitės eiles. Iš 
kairės: pianistė Audronė Visockienė, sol. Judita Leitaitė su dukra Paulina, Seimo vicepirm. Česlovas Juršėnas 
ir poetė Ramutė Skučaitė. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

KAIP UGDYTI TAUTIŠKUMĄ 
SVETIMOJE APLINKOJE

matai dėl šio sprendimo eižėja 
toliau. Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas suabejojo 
naujojo Kauno mero išrinkimo 
teisėtumu netrukus po inau
guracijos.

„Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai) mano, kad tai yra ne
draugiškas valdančiosios dau
gumos partnerių socialdemok
ratų žingsnis”, — praėjusią 
savaitę buvo skelbiama Naujo
sios sąjungos informacijos 
centro išplatintame pareiški
me, nušalinus E. Tamašaus
ką.

„Šis įvykis labai nuvylė Sei
mo NS frakciją, nes tokiu elge
siu socialdemokratai klibina 
Bendro darbo susitarimo, ku
rio pagrindu sudaryta val
dančioji dauguma, pamatus. 
Tai gresia rimtomis pasek
mėmis”, — pažymėjo socialli
beralai ir paragino socialde
mokratus „rimtai ir ypač atsa
kingai apsvarstyti susidariu
sią politinę situaciją”.

Pirmadienio Kauno miesto 
tarybos posėdžio rezultatai 
patvirtino, kad socialdemokra
tai į savo partnerių pageida
vus neatsižvelgė;

NS atsakingasis sekretorius 
Vaidas Pliušnis socialdemok
ratų elgesį pavadino „tam tik
ru iššūkiu”.

Vilniuje vykusioje dau
giatūkstantinėje demonstraci
joje prieš Vyriausybės nutari
mus suvaržyti verslo sąlygas 
smulkiesiems verslininkams 
pirmadienį aktyviai dalyvavo 
ir kai kurie socialliberalų va
dovai, o Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas, žurnalistų klau-

Latvijos sostinėje, Rygos lie
tuvių vidurinėje mokykloje, 
baigėsi pedagogų konferenci
ja „Tautiškumo ugdymas mul
tikultūrinėje visuomenėje”, 
kurią surengė tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės. Į ją susirinko už
sienio lietuvįų, bendrojo lavi
nimo mokyklų vadovai ir mo
kytojai iš Latvijos, Lenkijos, 
Baltarusijos, Rusijos, Vokieti
jos.

Dalijosi patirtimi

Konferenciją pradėjo prane
šimu „Lituanistinis švietimas 
užsienyje”, perskaitęs tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas.

Sveikinimą jos dalyviams 
atsiuntė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pir-

siamas, vienareikšmiškai pa
rėmė protestuotojų reikalavi
mus.

Socialdemokratų informaci
jos centro vadovas Gediminas 
Kirkilas nedelsiant į tai reaga
vo, koalicijos partnerių susita
patinimą su veiksmais, nu
kreiptais prieš Vyriausybę, 
įvertinęs kaip lojalumo part
nerystei stoką.

Tampa akivaizdu, kad so
cialdemokratų ir sociallibe
ralų koalicijos vežimas jau 
braška.

mininkas Vytautas Kaman- 
tas, jis pažymėjo, kad PLB 
šeimoje lituanistinis švietimas 
buvo, yra ir bus svarbiausias 
užsienio lietuvių lietuvybės 
išlaikymo pagrindas. Užsienio 
lietuviškų ugdymo įstaigų pe
dagogus taip pat pasveikino 
PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis.

Švietimo ir mokslo ministe
rija užsienio lietuviškoms mo
kykloms teikia metodinę pa
ramą, padeda kelti mokytojų 
kvalifikaciją. Apie bendradar
biavimą su užsienio lietuvių 
mokyklų pedagogais konferen
cijoje kalbėjo ministerijos vy
riausioji specialistė Danutė 
Kolesnikova.

Ne tik pedagogus, bet ir 
moksleivius domina žmogaus 
vieta multikultūrinėje visuo
menėje: kaip išsaugoti tau
tines vertybes, tarp jų kalbą, 
kultūrą.

Teisės universiteto Sociali
nio darbo ir edukacijos kated
ros vedėja profesorė habili
tuota daktarė Danguolė Be- 
resnevičienė perskaitė prane
šimą „Asmenybės vystymasis 
multikultūrinėje visuomenė
je”.

Panevėžio J. Balčikonio gim
nazijos direktorius ir Lietuvos 
gimnazijų sąjungos pirminin
kas Raimundas Dambrauskas 
skaitė pranešimą „Lietuvos 
gimnazijos aktualijos”.

Nukelta į 5 psl.

Pirmadienį, birželio 10, iš 
Čikagos oro uosto, berods, 
dviem skirtingais skrydžiais, į 
Lietuvą pakilo labai įdomi 
grupė: 30 vaikų bei paauglių 
ir 60 jų palydovų. Ir ar daug 
kas iš mūsų apie tai žinojo, 
nes apie tą kelionę nei buvo 
garsinta, nei kokie nors ypa
tingi būgnai bei trimitai ją pa
lydėjo. O iš tikrųjų tokio garso 
ji tikrai verta. Bet... Čia juk 
tik sportas, ir, gaila, mumyse 
vis dar neįsismelkė sąvoka, 
kad ir ši sritis yra labai reikš
minga mūsų lietuvybės išlai
kymo darbo dalis.

Tad vargu ar daug kas žino, 
kad jau kelinti metai Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, žie
mos mėnesiais vyksta labai 
įtemptas sportinis darbas. 
Apytikriai nuo 250 iki 350 
vaikų ir paauglių, mūsų vi
suomenės, daugiausia antro
sios kartos profesionalų, auko
mis ir žymia Lietuvių fondo 
parama įrengtoje sporto salė
je, 25 patyrusių mokytojų, tre
nerių, vadovų auklėjami bei 
prižiūrimi, mokosi žaisti 
krepšinį. Kiekvieną pavasarį 
iš jų, pagal amžiaus grupes, 
sudarytos komandos vyksta į 
krepšinio varžybas. Šiemet, 
pvz., tokios varžybos buvo-su
ruoštos Detroite, kur gegužės 
4-5 d. varžėsi net 700 lietu
viukų, pasidalinusių į 47 
krepšinio komandas. Iš „Li
tuanicos” klubo krepšinio mo
kyklos Lemonte sudarytos 
rinktinės kasmet rungtyniau
ja su Lietuvos bendraam
žiais, Šarūno Marčiulionio ir 
Arvydo Sabonio krepšinio mo
kyklų mokiniais. Toks yra ir 
praėjusį pirmadienį į Lietuvą 
išskridusių 30 vaikų ir paaug
lių (24 — trečioji karta, 6 — 
trečiabangiai) tikslas. Iš jų su
darytos trys komandos. Kiek
vienoje, pagal amžių, po de
šimt žaidėjų. Viena komanda 
14-16 metų, kita 12-14 metų ir 
trečia — iki 12 metų amžiaus. 
Juos lydi penki vadovai, jau
nesniuosius — dar tėvai ir 
globėjai. Žaidėjai išbus Lietu
voje 13 dienų ir sužais apie 20 
rungtynių — Vilniuje (su 
„marčiulioniukais”), Kaune 
(su „saboniukais”), Klaipėdoje, 
Palangoje, Kretingoje. Taip 
pat aplankys ir įdomesnes- 
įspūdingesnes Lietuvos isto
rines vietoves, įskaičiuojant 
Trakus, Kernavę, Kryžių kal
ną, visą Lietuvos pajūrį. Ir 
apie 80 vykstančių — Lietuvą 
mato pirmą kartą. Šalia to, 
visa grupė susitiks su Lietu
vos valdžios žmonėmis, lan

kys prezidentūrą, susipažins 
su Vilniaus architektūra, mu
ziejais, kitų miestų žymesne 
trauka.

Kas gali abejoti tokios išvy
kos nauda? Juk keliauninkai 
— antroji ir trečioji kartos. 
Vyksta ne kur kitur, bet į sa
vo tėvų, mamų, tėvukų, mo
čiučių žemę ir (šaunu) savo
mis lėšomis. Kiekvieno sporti
ninko išlaidos apytikriai 
2,000 dol. Atsako — tėvų ki
šenė. Išvykos galimybė — 
sportinė veikla. Tuo keliu žy
giuojama jau ketvirtą kartą: 
du kartus čia lankėsi „marčiu- 
lioniukai”, ir jau antrą kartą į 
Lietuvą skrenda „Lituanicos” 
vaikai. Ir skrenda tik dėl to, 
kad atsirado vadovai, antros 
kartos lietuviai, tėvų, lietuviš
kų mokyklų, organizacijų, sto
vyklų ir, tvirtai įsidėmėkim, 
sporto klubų auklėtiniai. Jie 
išsimokslinę, gerai įsitvirtinę 
profesijose bei versle, nemojo 
ranka į savo tėvų pastangas, 
bet pasuko jų pramintu keliu, 
ir aukoja laiką bei lėšas tam 
keliui tęsti. Daug jų yra, ne 
vieną ir asmeniškai pažįstu. 
Iš savo aplinkos, šeimos, jų 
draugų, bendradarbių. Reikė
tų čia juos paminėti, su jais 
supažindinti visuomenę, bet 
vietos ribotumas, o taip pat ir 
galimas apsirikimas nuo to 
tikslo sulaiko. Tačiau sąžinės 
balsas visgi kutena: nenusidė- 
si nors porą jų čia prisiminęs. 
Taigi tik du: beveik savo kar
tos daugiametį bičiulį Riman
tą Dirvonį, teigčiau — geleži
ne ištverme ir kantrybe atve
dusį „Lituanica” bent iki PLC 
durų, ir to darbo pagrindinį 
tęsėją, dabartinę jos sielą, viso 
to krepšinio subruzdimo pag
rindinį organizatorių-vadovą, 
antrakartį dr. Donatą Siliūną. 
Mano galva žemyn prieš judu 
abudu. Ne be reikalo ją len
kiu. Ir ne paskutinį kartą, jei
gu dar gyvensiu. Dr. Donato 
sėkmingas darbas jau peraugo 
lūkesčius bei tikimybes. Lie
tuvių fondo salėje jau per 
ankšta, nes kasmet lietuviukų 
krepšininkų vis gausėja ir 
gausėja. Vadovas kuria nau
jus planus. Lemonte reikia di
delės sporto salės, atskiro pas
tato. Jo kaina — apytikriai 
pusantro milijono dolerių. Tai 
mūsų, jaunųjų lietuvių profe
sionalų, uždavinys, ir mes jį 
įvykdysim, sako Donatas. Su
darytas komitetas jau išsijuo
sęs dirba: studijuoja galimy
bes, ruošia planus. Ateinantį 
pavasarį gali prasidėti staty
bos darbai. Dieve, jums pa
dėk.

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS

Pradėjau kal
binti, jaustis drąsiau ir pra
dėti pasiieškoti, ko jų par
duotuvėse sunkiau gaunama, 
o čia to yra. Drąsinau, kaip 
mokėdamas nesivaržyti, ban
džiau įtikinėti, kad dėl to mes 
per daug nenusiskriausime. 
Bet mažai tas gelbėjo. Jos vis
ką apžiūrinėjo: paima ką nors, 
pavarto — lyg akis pasotina 
ir vėl padeda į vietą. Net gai
la pasidarė, tada pagalvojau: 
kad jei mano vietoje būtų bu
vusi mano žmona, tikrai tą rei
kalą lengvai būtų tvarkiusi. 
O man sunkiai sekėsi. Ma
čiau, kad ir mano seselė labai 
norėjo kai ką pasiimti, bet 
lyg ir nedrįso, nors ir kaip 
bandžiau ją drąsinti. Tik jau 
daug vėliau to priežastis pa
aiškėjo, kad jos varžėsi ne dėl 
manęs, bet tarpe jų pačių, 
kad vienai netektų daugiau,

negu kitai. Na, bet per ilgesnį 
laiką ten bebūnant, visos pa
sirinko šio to, kad į namus 
grįžo geros nuotaikos. Ne
minėsiu, kiek man tas vizitas 
dolerinėje atsiėjo, tik paste
bėjau, kad bolševikai ir iš to
kios vietos mokėjo iš užsienie
čių pasipelnyti. Ir Vilniaus do
lerinėje viskas buvo panašu, 
kaip Maskvos: visos prekių 
kainos buvo sužymėtos rub
liais, kas turėjo būti normalu, 
tik dolerinėje už rublius ne
pardavė, turėjai mokėti užsie
nio valiuta — doleriais. O do
lerio kaina tais laikais Sovietų 
Sąjungoje buvo smarkiai nu
vertinta: vienas doleris tebuvo 
67 kapeikos. Taigi ir prekių 
kaina doleriais buvo kone dvi
guba. Visi mes tada tą matė
me, tik džiaugėmės, kad nors 
bent tiek savo vargstantiems 
artimiesiems galėjome

džiaugsmo padaryti.
Taip ir ta diena slinko, pas 

juos besisvečiuojant. Daug su
žinojau iš jų, ko pirmiau laiš
kuose neišdrįsdavau klausi- 
ti. Smulkiau papasakojo, kaip, 
bolševikams sugrįžus, vieti
niai komunistai ieškoję ma
nęs, kaip durtuvais badė grin
dis, ieškodami slėptuvės, net 
ir šieno kupetų neaplenkė. 
Kaip naktimis slapukais bu
dėję prie mūsų sodybos augan
čiuose vyšnių krūmuose, ti
kėdamiesi pamatyti mane į 
namus pareinant. Papasakojo 
ir apie partizanų veiklą. Ka
da užsiminė apie žuvusių par
tizanų lavonus, atvežtus į 
Užpalių turgavietę, mano se
selė neišsilaikė neapsiašaro
jusi.

Atvirai papasakojo ir apie 
vėlyvesnį liūdną partizanų li
kimą, kada, netekę vilties su
laukti pagalbos iš Vakarų, ne
betekę kovingumo, pradėjo 
girtuokliauti, pradėję nebesis
kaityti ir su tais, kurie buvo 
jiems palankūs, juos apiplėši- 
nėti. Toks gyvenimas kai

muose ilgai tęsėsi: dienomis 
stribai su kareiviais siautėjo 
po kaimus, banditų ieškoda
mi, o naktimis partizanai ne
davė ramybės. Kurį laiką pa
dėtis buvusi tokia, kad duo
nos kąsnį reikėję slėpti nuo 
visų „globėjų”, nes ir vieni, ir 
kiti kaltino juos priešams 
palankiais esant.

Tą dieną nebeužtrukau pas 
juos • taip ilgai, kaip praeitą, 
grįžau į viešbutį dar su šviesa, 
turėjome pakankamai laiko 
dar ir su Stenliu įspūdžiais 
pasidalinti. Tiesa, daktarai 
nuoširdumo nepagailėjo, net ir 
ateinančią dieną prašė su jais 
pabendrauti, jei neturėčiau 
kokių kitų įdomesnių planų.

O aš kitai dienai planus jau 
turėjau, nors nebuvau dėl jų 
tikras, ar išeis taip, kaip dar 
namuose prieš kelionę su žmo
na buvome aptarę. Ji turėjo 
seserį, gyvenančią kažkur 
Skaudvilėje — Žemaitijoje ir 
norėjo, kad aš ir su ja pasi- 
matyčiau, ką ji jai laiške pa
minėjo, net ir patogiausią su
sitikimo dieną buvo pažvmė-

jusi — šeštadienį.
Nebuvau tikras dėl jos at

važiavimo, nes tais laikais net 
oro paštu laiškai dar gana 
ilgai ėjo, o kartais ir visai 
pražūdavo, tad nesistebėjau, 
kad ir su tuo galėjo panašiai 
atsitikti.

Bet tą dieną buvau nuspren
dęs: jei ji ir neatvažiuos, kaž
ko nepralošiu, palauksiu iki 
pietų ir jei nepasirodys, ga
lėsiu ir vienas šiek tiek pa
siilsėti, nes per visas tas pra
eitas dienas visur besibalado- 
damas, buvau pakankamai ir 
nusipūtęs.

Taigi po pusryčių abu su 
Stenliu nuėjome į viešbučio 
laukiamąjį pasižvalgyti, nes ir 
jis laukė brolio atvažiuojant. 
Dar buvo gana anksti, tad 
žmonių laukiamajame dar 
mažai maišėsi. Apžvelgęs vie
tą, tuojau pamačiau ant vie
no minkštasuolio besėdinčią 
nebejauną moteriškę su jau 
pakankamai paaugusia mer
gaite. Pastebėjau, ji atidžiai 
akimis sekė kiekvieną įeinantį 
ar išeinantį iš viešbučio.

Mums pasirodžius, tuojau pa
stebėjau, kad tos moteriškės 
akys atsirėmė į mane ir nė 
trumpam nebenukrypo į šalį. 
Matyt, iš žmonos nupasakoji
mo laiške, kaip aš atrodau, ji 
spėjo mane tą patį esant. Tą 
ir aš pastebėjau, nutariau il
gai nedelsti, bent priėjęs už
kalbinti, turėdamas mintyje, 
jei bus nepažįstama, didelio 
nusižengimo nebus, tik atsi
prašysiu ir vėl grįšiu atgal 
prie Stenlio. Bet pasirodė, kad 
neapsirikome, nors ir niekuo
met nesimatę.

Ji tuojau pasisakė, kas ji 
esanti, kad iš Skaudvilės, ma
nanti mane esant jos sesers 
vyru, kaip laiške buvo minėta. 
Taigi viskas atitiko, greit pa
sijutome artimi. Pasirodė, ji 
atvažiavo gana anksti ir dar 
ne viena, su savo dukrele.

Pamiršau ir Stenlį. Matyt, ir 
jis, pamatęs mane jau užimtą, 
nebelaukė, kažkur prapuolė. 
O mes po trumpo pasikalbė
jimo laukiamajame, užėjome į 
mūsų kambarį, kur jautėsi 
laisvesnė aplinka, nes kamba

rys jau buvo tuščias.
Buvo, malonu su jomis pa

bendrauti, tik bendrą kalbą 
surasti buvo sunku. Jei su sa
vo artimaisiais pradžioje var
giai kilo pokalbiai, tai ką čia 
kalbėti su šiomis, vos pirmą
kartą mane matančiomis. Šiek 
tie pagelbėjo išlaikyti bendra
vimą, pakviečiant jas papus
ryčiauti. Nujaučiau, kad po to
kios ilgos kelionės galėjo būti 
ir alkanos. Nereikėjo daug 
kalbinti, visi nuėjome į resto
raną, kur užsakiau joms pus
ryčius. Pusryčiai buvo geri. 
Vilniuje maitino daug geriau,
negu Maskvoje. Po to vėl rei
kėjo sukti galvą, kaip jas rei
kės užimti, kad pradėtume 
jaustis, jog šiokie tokie gimi
nystės ryšiai mus riša. Kaž
kokių dovanų neturėjau joms 
atvežęs, o kiek buvau atvežęs, 
spėjau išdalinti saviesiems. 
Žinoma, neabejojau, kad ir jos 
tikėjosi mane su dovanomis 
atvažiuojant.

Bus daugiau
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PAPILĖ
SKELBIMAI

Istoriniai duomenys

Papilės miestelis įsikūręs 
dešiniajame Ventos krante, 
prie Šiaulių-Mažeikių gele
žinkelio linijos, Akmenės ra
jone (anksčiau buvo Šiaulių 
apskritis). Miestelio teritori
joje yra du piliakalniai: pirma
sis - kairiajame Ventos kran
te, antrasis - pietrytinėje 
miestelio dalyje. Piliakalnio 
papėdėje įsikūrusi gyvenvietė 
įgavo Papilės vardą, kuris ra
šytiniuose šaltiniuose pirmą 
kartą paminėtas 1253 metais.

Papilės miestelis išaugo 
XVI-XVII amžių sandūroje. 
1610 m. jame buvo 43 namai, 
18 alinių ir 6 degtinės parduo
tuvės. 1703 m. balandžio 25 d. 
Papilei buvo suteikta antra
dienio turgaus privilegija. Iki 
1842 m. miestelis priklausė 
Žemaitijos vyskupui.

1863 m. sukilimas įtraukė ir 
Papilės gyventojus. Sukilė
liams užėmus miestelį, buvo 
sunaikintos teismo ir vals
čiaus valdybos bylos, turto 
aprašai, finansiniai dokumen
tai ir kt. 1863 m. rugpjūčio 20 
d. Papilėje kazokai sušaudė 
sukilėlį Juozą Ziberką. Sukili
mui pralaimėjus, apylinkės 
gyventojams, ypač dvarinin
kams, buvo taikomos represi
jos.

1861-1864 m. pas Papilės 
kleboną Igną Vąišvilą gyveno 
istorikas, literatas, švietėjas 
Simonas Daukantas, kuris ant 
jo rankų mirė 1864 m. gruo
džio 6 d. ir buvo palaidotas ka
pinėse, esančiose piliakalnyje.

1887 m, kun. Juozapo Amb- 
rozevičiaus iniciatyva buvo 
pastatyta Šv. Juozapo baž
nyčia.

Prieš I Pasaulinį karą 
miestelyje buvo dvi pradžios 
mokyklos, valsčiaus savival
dybė.

Nepriklausomos Lietuvos 
metais miestelis buvo vals
čiaus centru. 1923 m. Papilėje 
buvo 216 sodybų, kuriose gy
veno 1,432 miestelėnai. Veikė 
vaistinė, girininkija, apylinkės 
teismas, smulkaus kredito 
unija, keli smulkūs bankeliai, 
malūnas, elektrinė, odų apdir
bimo įmonė, 3 vilnų karšyklos, 
2 verpyklos ir kt. Savo veikla 
ypač garsėjo „Atžalos” koope
ratyvas. 1926 m. buvo sutvar
kytas S. Daukanto kapas, pa
statytas antkapinis pamink
las. 1930 m. rugsėjo 21 d. 
miestelio aikštėje iškilmingai 
atidengtas skulptoriaus Vinco 
Grybo paminklas S. Daukan
tui, laikomas vienas geriausių 
skulptoriaus darbų. Paminklo 
statybai Lietuvos mokytojai 
suaukojo 23,000 lt.

Okupacijos metais skaudžiai 
nukentėjo miestelio gyvento
jai. 1941 m. birželio mėn. 
trėmimų metu sovietai išvežė 
15 šeimų. 1944 m. vasarą Pa
pilė fronto zonoje išbuvo dau
giau kaip 2 mėnesius: beveik 
visi miestelio statiniai buvo 
sudeginti, numušti bažnyčios 
bokštai. Pokario metais Papilė 
pakilo iš griuvėsių. Atstatyta 
ir bažnyčia, tik su žemesniais 
bokštais.

Buvusio Papilės dvaro parke 
stovi pagarsėjusi šešiolikalie- 
menė liepa. Deja, vienas ka
mienas neseniai nudžiūvo. 
Parke vyksta koncertai, gegu
žinės.

1986 m. įsteigtas Simono 
Daukanto muziejus, - žemai
tiškoje troboje, buvusioje al
tarijoje, netoli miestelio baž
nyčios. Šiame pastate S. Dau
kantas praleido paskutinius 
savo gyvenimo metus.

Muziejui vadovauja darbšti 
ir energinga Danutė Veisienė, 
surinkusi jau per 1,220 ekspo
natų - A. Švažo, R. Tarabil- 
dos, A. Surgailienės, K. 
Šimonio ir kitų dailininkų 
paaukoti darbai S. Daukanto 
kūrinių motyvais; įvairi doku

mentinė medžiaga, žymių 
žmonių prisiminimai, mieste
lio ir jo gyventojų istorijos.

1938 m. Papilėje įkurta bib
lioteka. Šiuo metu laikoma 
turtingiausia rajono bibliote
ka, gausiai remiama JAV 
gyvenančių papilėniškių. Bib
liotekai vadovauja Rita Kara
lienė ir Zina Ramanauskienė.

Leidinys apie Papilę (iš 
atsiųsto laiško)

„Papilė - viena seniausių 
Žemaitijos gyvenviečių, pirmą 
kartą kalavijuočių ordino 
kronikose paminėta 1253 me
tais. 2003 metais miestelis 
minės 750 metų jubiliejų.

Remiantis vietos gyventojų 
atsiminimais, archyvų duo
menimis, įvairiais rašytiniais 
šaltiniais, kita medžiaga, no
rime išleisti knygą apie Pa
pilės valsčių - vieną iš dau
giau kaip trijų šimtų buvusių 
Lietuvos valsčių.

Knyga „Papilė, 750 metų ju
biliejui pažymėti” skiriama ne 
tik miestelio, bet ir Akmenės 
krašto raidai apžvelgti.

Kviečiame visus, pagal gali
mybes, paremti papilėniškių 
sumanymą. Lėšas knygos ruo
šimui ir leidybai renka Ak
menės rajono Papilės seniū
nijos rėmimo fondas, a/s Nr. 
65111602 (litais), valiutinė 
sąskaita-Account Nr. 1116098 
LTB Mažeikių skyriaus Pa
pilės KAP 2911, banko kodas 
60129.

Prašome turinčius medžia
gos apie Papilę, galinčius pa
pasakoti apie gyvenimą išei
vijoje, pasidalinti turima me
džiaga su knygos rengėjais.

Visi, prisidėję prie knygos 
leidybos, bus paminėti leidi
nyje ir gaus vardinius knygos 
„Papilė, 750 metų jubiliejui 
pažymėti” egzempliorius.

Būsime dėkingi už teikiamą 
pagalbą. Laukiame jūsų pa
siūlymų ir pastabų telefonu/ 
faksu Nr. 32633 arba laišku 
adresu: Papilės seniūnas, J. 
Basanavičiaus g. 23, LT-5456 
Papilė, Akmenės rajonas.

Antanas Vaičius
Papilės seniūnas”.

Knygą leis „Versmės” lei
dykla, išleidusi jau daug įvai
rių Lietuvos miestelių mono
grafijų.

Norint gauti daugiau infor
macijos apie šį leidinį, dėl pa
ramos finansiškai ar savo 
prisiminimais bei nuotrauko
mis, prašome kreiptis į dr. 
Kazį Narščių, 16 Pondway 
Dr., Alton, IL, 62002, arba 
Mariją Paškevičienę 306 55th 
Place, Dovvners Grove, IL, 
60516.

Žinias iš įvairių šaltinių surinko
Marija Paškevičienė

IEŠKO GIMINIU
• Ieškau savo mamos 

pusseserės Genoefos Gobis,
kurios paskutinis adresas 
buvo: 18 John Street, Amster- 
dam, Nevv York, 12010. Kiek 
žinau, ji gimusi apie 1924 m., 
jai dabar turėtų būti apie 77 
metus. Anksčiau visą laiką su
sirašinėjome, siuntėme nuot
raukas, keisdavomės dovano
mis (per kun. K. Balčytį, kuris 
miręs, ir kitus). 1974 m. mano 
mamos pusseserė buvo atvy
kusi į Lietuvą. Prieš porą me
tų susirašinėjimas nutrūko, ji 
neberašo ir kitiems giminėms. 
Žinome, jog Genoefa dirbo 
kažkokioje firmoje buhaltere, 
užsiiminėjo visuomenine 
veikla, aktyviai dalyvavo Lie
tuvos Vyčių organizacijos ren
giniuose, savo parapijos labda
ringoje veikloje. Būtume dė
kingi, jei sužinotume kokių 
nors žinių apie savo tetą. Ra
šykite: Jolanta Kurienė, Žir
mūnų 121-44, Vilnius 2012, 
Lithuania.

Napoleono kariuomenės persikėlimo per Nemuną inscenizacija.

* Surengę vidinius parti
jos kandidato į preziden
tus rinkimus, konservatoriai 
tokiu pat būdu ketina rinkti ir 
partijos kandidatus į miestų 
merus. Rinkimuose varžosi 
trys kandidatai: Seimo narė 
Irena Degutienė, Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto 
dekanas, Vilniaus savival
dybės valdybos narys Algirdas 
Čiučelis bei Pedagoginio uni
versiteto docentas Alfredas 
Kazlauskas. Šių rinkimų lai
mėtojas užims pirmąją parti
jos kandidatų sąrašo į Vil
niaus savivaldybės tarybą 
vietą. (BNS)

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
* „Mums rūpi!”. Taip va

dinosi sostinės bendruome
nei Sereikiškių parke sureng
tas meninis aplinkosauginis 
renginys, skirtas Pasaulinės 
aplinkos apsaugos dienai pa
minėti. Jo metu dailės mokyk
lų ir būrelių lankytojai kūrė 
skulptūras iš panaudotų „Tet- 
rapak” pakuočių.

* Palangos pąjūryje ne
laimės ištiktiems žmonėms 
gali tekti ilgai laukti medikų 
pagalbos. Tvirtinant miesto 
biudžetą, medicinos punktams 
įrengti ir greitosios medicinos 
pagalbos automobiliams bu
dėti neskirta nė lito. Viešoji 
įstaiga Palangos pirminės as
mens sveikatos priežiūros cen
tras (PASPC) darbą Šven
tosios ir Palangos paplūdi
miuose organizuos iš savų 
lėšų. Kaip sakė PASPC vy
riausiasis gydytojas, centrui 
pinigų ir taip stinga. „Tai, kas 
vasarą vyksta prie jūros, 
turėtų rūpėti Vyriausybei, 
miesto vadovams bei savival
dybės gydytojui”, įsitikinęs jis.

(K, Elta)
* Birželio 8-ąją Kaunas 

šventė jau trečiąją ir šiemet 
dar įspūdingesnę, apie pusę 
milijono litų kainavusią „Bike 
show millennium”. Kauno gat
vėmis praūžė apie 1,500 moto
ciklininkų kolona — to Lietu
voje dar niekada nėra buvę. 
Dešimtys „baikerių” klubų ne 
tik iš įvairiausių Lietuvos vie
tų, bet ir iš Rusijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Latvi
jos, Estijos, JAV, Norvegijos, 
Belgijos, Olandijos atvyko į 
Kauną — šventėje dalyvavo 
14 valstybių atstovai. <kd, Eitai

* Dešimtokų egzamine — 
neįkandama užduotis. Na
cionalinis egzaminų centras, 
šiemet dar neapstulbinęs ne
maloniomis staigmenomis, vis 
dėlto mestelėjo staigmeną — 
dešimtokai, laikę matemati
kos egzaminą, niekaip ne
galėjo išspręsti vieno uždavi
nio. Pasirodo, pagrindinę mo
kyklą baigiantiems mokslei
viams jis buvo pateiktas iš vie
nuoliktosios klasės kurso. •

(KD, Elta)
* Lietuvos kaimo turizmo

asociacijos duomenimis, 
šią vasarą, palyginti su pra
ėjusia, daugiau nei dvigubai 
padaugėjo kitimo turizmo so
dybų, o poilsiautojų laukiama 
maždaug 50 proc. daugiau nei 
2001 m. (VŽ, Elta)

Europai finansuojant, Ignalinos AE bus 
uždaryta 2009 metais

Atkelta iš 1 psl.
Valstybinės atominės energe

tikos saugos inspekcijos (VA- 
TESI) viršininkas Saulius Ku
tas teigia, kad IAE I bloko 
naudojimo nutraukimo bei an
trosios stabdymo sistemos die
gimo darbai atsilieka nuo nu
matyto tvarkaraščio. Tarp vė
luojančių darbų jis paminėjo 
galutinio plano parengimą bei 
dar nepriimtą socialinių ga
rantijų jėgainės darbuotojams 
įstatymą. Pasak pareigūno, 
nėra visiškai išspręsti ir Igna
linos AE pirmojo bloko prie
žiūros jį sustabdžius finansa
vimo klausimai.

S. Kutas pabrėžė, kad nors 
jau rengiamasi pirmojo Ignali
nos AE bloko darbo nutrauki
mui ir kalbama apie visos 
elektrinės sustabdymą, dėme
sys branduolinei saugai jokiu 
būdu neturi sumažėti ir saugą 
gerinantys projektai turi būti 
tęsiami.

Lietuva, uždariusi Ignalinos 
atominę jėgainę, per 20 metų 
praras apie 32 mlrd. litų. 
Nuostolių bus patirta dėl ne-

Maskvoje — Lietuvos verslo ryšiai 
ir nerimas dėl naftos gavybos

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos premjeras kalbėjo 

ir apie labai gerus santykius 
su Maskvos sritimi, siūlė Ru
sijai pasinaudoti Lietuyoje ga
minama energija, pabrėžė pro
jekto 2K svarbą. Šio projekto 
įgyvendinimas leistų geriau 
išnaudoti Klaipėdos ir Kara
liaučiaus uostų paiėerumus.

Susitikime su Rusijos prem
jeru Michail Kasjanov A. Bra
zauskas išreiškė susirūpinimą 
dėl Rusijos naftos bendrovės 
„LUKoil” planų išgauti naftą 
telkinyje, kuris yra Baltijos 
jūroje, Nidos kurorto pašonėje. 
Rusįjos premjeras patikino, 
kad kol kas vyksta tik projek
tavimo darbai ir tvirtino, jog 
Rusija būtinai Lietuvą infor
muos apie konkrečias techno
logines, ekologines šio projek
to galimybes, veiksmų ir prie
monių planus.

Elta

* Šiemet sukanka 190 
metų, kai 1812 m. birželio 
23-24 d. Prancūzijos imperato
riaus Napoleono I kariai persi
kėlėj per Nemuną. Šiai datai 
paminėti Kaune įvyko teatra
lizuotas renginys „Kaunas 
1812". Taip pat buvo paminė
ta istorinė 1807 metų Tilžės 
taikos sutartis. Renginius ste
bėjo tūkstančiai žmonių, fil
mavo Lietuvos televizija, kuri 
paskui kurs dokumentinį fil
mą. Taip pat atvyko Rusijos 
televizijų, BBC ir „Discovery” 
žurnalistai. ikd, Eitai

* Kauno miesto Saugaus 
eismo komisija nutarė nuo 
birželio pradžios riboti auto
mobilių eismą Aleksoto tiltu. 
Nuo vasaros pradžios avarinės 
būklės tiltu automobiliai judės 
tik dviem eilėmis. Neseniai 
specialistai nustatė, kad vidu
tiniškai per valandą Aleksoto 
tiltu pravažiuoja 1,095 auto
mobiliai.

gautų eksporto pąjamų, bran
gesnės elektros energijos, nau
dojant brangesnius išteklius 
jos gamybai, mokesčių didini
mo, siekiant surinkti elektri
nei uždaryti reikalingą sumą, 
rašo „Lietuvos rytas”. Tokie 
nuostoliai gauti įvertinus tai, 
kiek Lietuva būtų galėjusi su
kurti papildomo produkto, jei 
elektrinė veiktų dar 20 metų.

32 mlrd. litų — beveik devy
nių mėnesių Lietuvos bendra
sis vidaus produktas (BVP). 
Naujausias tyrimas parodė, 
kad likusi be jėgainės, Lietuva 
kasmet praras apie 1 proc. 
BVP prieaugio.

Tokias pasekmes valstybės 
ūkiui atskleidė Lietuvos ban
ko Pinigų politikos departa
mento direktoriaus Raimondo 
Kuodžio atliktas IAE užda
rymo makroekonominių pa
sekmių tyrimas. „Kiekviena iš 
Statistikos departamento są
rašų dingusi įmonė mažina 
šalies sukuriamą BVP. Taip 
pat ūkį paveiks ir Ignalinos 
AE uždarymas”.

Lietuvos žaliųjų judėjimas 
(LŽJ), susipažinęs su „LUK
oil” parengta planuojamos naf
tos gavybos Baltijos jūroje po
veikio aplinkai ataskaita, pa
ragino aukščiausius Lietuvos 
vadovus nedelsiant pradėti de
rybas su Rusija dėl šio projek
to nepriklausomo įvertinimo. 
Lietuva kol kas nėra gavusi 
oficialios informacijos iš Rusi
jos apie pradėtus pasiruošimo 
siurbti naftą darbus Baltijos
jūroje. Šis klausimas Lietu
vos pastangomis atsidūrė ir 
UNESCO prižiūrimų klau
simų sąraše.

A. Brazausko ir M. Kasjanov 
susitikime taip pat buvo 
kalbėta apie Karaliaučiaus 
srities aprūpinimą elektros 
energija. A. Brazauskas siūlė 
naudotis Lietuvos galimybė
mis.

PASLAUGOS

AUIUMOBUD NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

ELEKTROS . 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Window VVashers Nėeded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasning. 

Chicago and Milwaukee area.:ągo <
Tel. 800-820-6155.

Reikalinga ispaniškai ir lie
tuviškai kalbanti asistentė- 
sekretorė. Teirautis: First 
Rate Real Estate, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400, 
palikti žinutę.

Cobblestone Development, 
Ine. is looking for a person to 
maintain 12 small buildings. 
Mušt be able to do minor re- 
pairs. Excellent opportunity for 
the right person. Good starting 
salary. Mušt speak English. 
Call 773-P2g:2£Z£

Vyras ieško darbo 
su gyvenimu. 

Tel. 708-420-6790.

šeimininkių
KERTELĖ

PAMĖGINKITE KITOKĮ 
PATIEKALĄ

Pasikvietėte svečių ir norė
tumėte juos pavaišinti ne visai 
įprastu patiekalu? Pamėgin
kite keptus „artichokes”*, cu
kinijas ir svogūnus. Tikrai su
silauksite komplimentų ir 
prašymų duoti receptą!

2 puod. sijotų miltų
1 šaukštelis rupios druskos 
1/4 puod. alyvuogių aliejaus
3 kiaušiniai (atskyrus trynius 
ir baltymus)
1 ir 1/3 puod. šalto vandens
3 šaukštai nesaldaus raudono 
vyno
1 šaukštelis maltų pipirų
4 mažos cukinijos
4 maži „artichokes”, nuėmus 
viršutinius lapus, perpjauti 
per pusę išilgai
1/2 citrinos
aliejaus kepimui
4 nedideli svogūnai, nulupti ir 
perpjauti per pusę 
petražolių ir citrinos skiltelių 
papuošimui

Dideliame dubenyje sumai-

„Artichoke".

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 

Msj properties

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

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

Parduoda

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominiuin”.

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Pigiausiai parduodu • 
lietuviškas bulvių tarkavimo

mašinas. Tik .
Savaitgaliais galiu atvežti.

Tel. 773-875-6232.

Paruošia Adelė

šyti miltus su druska. Kitame 
dubenėlyje suplakti kiaušinių 
trynius su alyvuogių aliejumi 
ir pamažu supilti į miltus. 
Įmaišyti vandenį, vyną rr mal
tus pipirus. Palaikyti Šaldy
tuve apie 2 vai.

Perpjauti cukinijas per pusę 
išilgai, kiekvieną pusę dar 
perpjauti į tris dalis skersai. 
Perpjautus „artichokes” iš 
visų pusių ištrinti citrinų sul
timis.

Į keptuvę įpilti augalinio 
aliejaus, kad dugną padengtų 
bent 4 colių gilumu. Įkaitinti. 
Išplakti kiaušinių baltymus 
iki stangrumo, įmaišyti į at
šaldytą tešlą. Daržoves.įmerk
ti į tešlą ir dėti į karštą aliejų 
keptuvėje. Kepti apie P, minu
tes, kol gražiai paruduos, (ne
prikrauti per daug daržovių į 
keptuvę, kepti paeiliui). Išimti 
į lėkštę, išklotą popieriniais 
rankšluostėliais, kad sugertų 
riebalų perteklių. Laikyti įšil
tai orkaitėje, kol visos daržo
vės iškeps. Patiekti į stalą 
šiltas, papuošus petražolėmis 
ir citrinų skiltelėmis.

*Gal kas žino, kaip „arti
chokes” vadinasi lietuviškai? 
Parašykite „Šeimininkių ker
telei” „Draugo” adresu.

VIŠČIUKAS SU PRIEDAIS
1/4 puod. kiekvieno: paruoštų 
garstyčių (Dijon mustard), vy
ninio acto, alyvuogių aliejaus 
12 mažų morkučių
1/4 puod. citrinų sulčių 
4 maži „artichokes”
4 viščiuko krūtinėlių pusės (be 
kaulų ir odos)

Nedideliame puode užvirinti 
vandens. Sumaišyti ir gerai 
išplakti actą, aliejų ir garsty
čias mažame dubenėlyje ; pu-

Nukelta į 5 psl
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Premjero dėmesys

Konferencijoje Lietuvos mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas perskaitė praneši
mą, kuriame apžvelgė pasau
lio lietuvių, ypač Rytų ir Vidu
rio Europos, pagrindines lietu
viškų mokyklų problemas. Ši 
užsienio lietuvių ugdymo pe
dagogų konferencija — pirmo
ji, kurioje dalyvavo Vyriausy
bės vadovas. J konferenciją at
vyko Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės narių, viceminist
rų, valstybinių institucijų dar
buotojų, iš viso apie 20 žmo
nių.

A. Brazauskas diskutavo su 
Latvijos, Lenkuos, Baltarusi
jos, Rusuos, Vokietijos lietu
viškų mokyklų vadovais ir pe
dagogais, išklausė pageidavi
mus. Konferencijos dalyviai 
pažymėjo per paskutinį pus
metį padidėjusį Lietuvos Re
spublikos Vyriausybės dėmesį 
lietuviškoms mokykloms užsie
nyje ir joms teikiamą paramą.

Premjeras pažadėjo, kad to
kia pagalba ateityje nema
žės, bus plečiamas mokyklų 
tinklas ir teikiama didesnė 
materialinė parama. Jis ak
centavo Vyriausybės paramą 
lietuviškoms ugdymo įstai
goms tose šalyse, kur sunkes
nė ekonominė padėtis. Be to, 
ypatingas dėmesys bus skiria
mas užsienio lietuvių vaikų 
poilsiui mūsų šalyje, ekskursi
joms į Lietuvą organizuoti.

Po pranešimų dviejose dar
bo grupėse mokyklų vadovai ir 
pedagogai svarstė mokyklos 
veiklos organizavimo ir ugdy
mo turinio bei metodų pro
blemas, keitėsi darbo patirti
mi. Konferencija dar kartą 
įtikinamai parodė, kad lietu
viška mokykla užsienyje yra 
neatsiejama lietuvių tautos 
dalis, kuria reikia rūpintis, ją 
puoselėti ir auginti.

Užsienio lietuviškų ugdymo 
įstaigų pedagogų seminarai 
jau yra vykę Vilniuje, Vasario 
16-osios gimnazijoje (Vokieti
ja), Įsrutyje. Rygos lietuvių 
vidurinė mokykla neseniai pa
minėjo veiklos dešimtmetį. 
Šiais mokslo metais ji persi
kėlė į naujai įrengtas patal
pas. Mokyklai vadovauja paty
rusi pedagogė Aldona Treija.

Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Informacijos 

analizės grupė

ŠEIMININKIŲ KERTELĖ 
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sę atskirti ir pasidėti (bus var
tojamas kaip padažas). Į ver
dantį vandenį sudėti mor
kutes ir pavirti, kol beveik su
minkštės, apie 4 minutes. 
Išimti iš vandens. Į tą patį 
vandenį supilti citrinų sultis, 
druską, vėl užvirinti. Sudėti 
„artichokes”, kurie jau nuva
lyti ir nuimti viršutiniai kie
tieji lapai. Pavirinti apie 5 
minutes, kol „artichokes” be
veik minkšti. Išimti iš van
dens ir gerai nuvarvinti.

Įkaitinti orkaitės „broiler”. 
Kiekvieną viščiuko krūtinėlę 
perpjauti išilgai į 4 dalis. Ant 
metalinių virbalų (skewers) 
užverti paeiliui: vištieną ir 
morkutes, užbaigiant su „arti- 
choke”. Pakišti po liepsna 
(maždaug 6 colių atstumu) ir 
kepti, kol viščiukas bus vi
siškai iškepęs, apverčiant, kai 
viena pusė iškepusi (maždaug 
7 minutes kiekvieną pusę), ke
pant dažnai aplaistyti pa
ruoštu marinatu. Jeigu liktų 
marinato, kai mėsa iškeps, rei
kia išlieti — vartojimui jis jau 
nebetiks.

Patiekti į stalą su nevartota 
marinato puse.

Aukos „Dainavos” jaunimo stovyklai 
2001.04.01 — 2002. 05.1.

$ 10,000 — Lelis Eligijus ir Alė, Lemont, IL. ($12,450). 
$5,000 — Quinn Thomas ir Dainė, Oriand Park, IL. 
($7,950); Siliūnas Donatas ir Daina, Lisle, IL. ($5,440); 
$3,402 — prel. Prunskis Juozas, Lemont, IL. ($28,350). 
$2,500 — Lietuvių Skautų Baltijos ir Gabijos Tuntai 
Detroite.
$1,600 — Vaitkus Linas ir Živilė, Seven Hills, OH. 
($2,425).
$1,500 — Miškinis Kęstutis ir Stefa, Farmington Hills, 
MI. ($2,100).
$1,200 — Paškonis Kazimieras ir Danutė, Eastlake, 
OH. ($2,200).
$1,140 — A.a. Stungienės Konstancijos atminimui 
suaukotos draugų ir artimųjų per sūnus Petrą ir Au
gustiną, Concord, OH. ($1,200).
$1,000 — Giedraitis Kastytis ir Rita, Livonia, MI. 
($2,500); Karvelis Kastytis ir Rasa, Northville, MI. 
($1,461); Kazlauskas Algis ir Teresė, Oriand Park, IL. 
($2,578); A.a. Palubinsko Vlado atminimui suaukotos 
draugų ir artimųjų per Palubinskienę Nijolę, Cleve
land, OH. ($1,562).
$800 — Momgaudas Regina, Fenton, MI. ($1,350).
$700 — Laucis Augustinas, Mt. Olive, IL. ($3.005); 
Paškus Anthony ir Asta, Rochester, MI.
$630 — A.a. Polteraitienės Marijos atminimui suau
kotos draugų ir artimųjų per sūnų Vytą Polteraitį, De
troit, MI.($1,005).
$500 — Bagdady Bryan ir Irena, Glen Elyn, IL; Daugir
das Jonas ir Ona, Hinsdale, IL. ($1,100).
$400 — Lietuviškų Skautų Neringos Tuntas Cleve
land, OH. ($500); Sušinskienė Irena, Cleveland, OH. 
($1,800).
$420 — JAV Liet. B-nės Švietimo Taryba, Westlake 
Vilage, CA. ($820).
$ 350 — Kriaučiūnas Romualdas ir Gražina, Lansing, 
MI. ($5,150).
$300 — Kaufmanas Petras, Annandale, VA. ($ 1,000); 
Latoža Bronius, Oak Lawn, IL ($600).
$ 260 - Brinkis Zigmas, Los Angeles, CA. ($500).
$250 — Šaulys Vaclovas ir Augusta, Chicago, IL. 
($1,340).
$200 — „Ateities” klubas, Cleveland, OH. ($1,775); 
Aukštuolis Mečys ir Genovaitė, Richmond Hills, OH. 
($335); Aukštuolis Rimas ir Vita, Montgomery, OH. 
($410); Balanda Gediminas, Warren, MI. ($2,100); Ci- 
vinskas Kęstutis ir Ingrida, Brecksville, OH. ($455); 
kun. Čyvas Matas, St. Petersburg, FL. ($2,200); Kisie
lius Petras ir Daiva, Dovvners Grove, IL. ($950); Kliorys 
Constantine ir Mary, Cleveland, OH; Norkūnas Bene
diktas, Dearborn, MI. ($2,210); Polteraitis Saulius, Chi
cago, IL; Sidrys Jonas ir Judy, Dovvners Grove, IL; Ste- 
paitis Algirdas ir Laima, Arlington Hts, IL. ($900);.
$ 170 — Bartkus Tadas ir Marytė, Cleveland, OH. 
($270).
$160 — Laniauskas Marius ir Eglė, Mentor, OH. 
($1,170).
$150 — Čepulis Algis ir Roma, VVilloughby Hills, OH. 
($1,950); Kliorys Petras ir Jadvyga, Euclid, OH. 
($1,600); Žilionienė Ona, Olmsted, OH. ($850).
$125 — Balčiūnas Donatas ir Nijolė, VVilloughby Hts. 
OH. ($535); Laniauskienė Stasė, Euclid, OH. ($1,565); 
Šilgalis Eugenijus ir Regina, Euclid, OH. ($610).
$120 — Valaitis Antanas ir Veronika, Eastlake, OH. 
($370).
$110 — Neverauskks Vidas, Wheaton, IL. ($2,720).
$100 — Abriani Jerry ir Danutė Highland Hts, OH. 
($300); Ambrazaitis Kazys ir Marytė, Chesterton, IN. 
($2,600); kun. Babonas Alfonsas, Southfield, MI. ($200); 
Bražėnas-Paronetto Nijolė, Sparkill, NY. ($490); Cham- 
berlain Nijola, Toled, OH. ($200); Chirban Živilė, Indi- 
an Head Park, IL; Čyvas Vitas, Willowick, OH. ($525); 
Dauper Ruth, St. Petersburg, FL.; Degesys Dainius ir 
Roma, Gate Mills, OH. ($560); Garliauskas Stasys, Lie
tuva, ($756); Grigaliūnas Ben, St. Charles, IL; Heinin- 
gas Leopoldas ir Paulina, Detroit, MI. ($600); Janu
šauskas Robert, Harsens Island, MI; Janušonis Vytau
tas ir Palmira, Dousman, WI. ($600); Juodišiutė- 
Rubinski Virginija, Cleveland, OH; Juozevičienė Aldo
na, Oak Lawn, ‘IL. ($1,005); Karklius Benediktas ir 
Aąuile, Cleveland, OH. ($430); Kazlauskas Petras ir 
Irena, Lemont, IL. ($210); Keblinskas Algirdas ir Vida, 
Hinsdale, IL. ($300); Kleiza Vaclovas ir Asta, Lockport, 
IL. ($300); Klimas Edvardas ir Vilija, Lyndhurst, OH. 
($600); Kourliandtchick Igor ir Jadvyga, St. Clair 
Shores, MI; Lauraitis Linas ir Barbara, Invemess, IL; 
Leger Ernest ir Violeta, Olmstead, OH. ($1,465); Ma- 
čionis Dennis ir Shelia, Canton, MI. ($300); Majauskas 
Vytautas ir Vanda, Teąuista, FL ($1,433); Matas Ste
pas ir Giedrė, Independence, OH. (383); Mickus Vytas 
ir Karen, Allison Park, PA; Nakas Jonas ir Kristina, 
Stevensville, MI. ($1,300); Naudžius Viktoras ir Aldo
na, Chicago, IL ($720); Penkiūnas Vytas ir Birutė, An- 
napol, MD. ($1,150); Polikaitis Darius ir Lidija, Dovvn
ers Grove, IL ($800); Pranckevičius Pranas ir Žibutė, 
Lemont, IL; Ratnikienė Kazimiera, Sunny Hills, FL. 
($522); Razgaitis Pranas ir Aleksandra, Seven Hills, 
OH. ($605); Rimkus Kazimieras, Chicago, IL ($853); 
Ročiūnas Vacys ir Ona, Independence, OH. ($900); Ruk
šėnas Algis ir Nijolė, Willoughby Hills, OH. ($250); 
Rukštelienė Ona, Farmington, MI. ($400); Sidrys Rim
vydas, Streator, IL. ($1,550); Solar Dana, Highland 
Hts, MD; Stankus Anthony ir Barbara, Riverside, IL; 
Stephens Edvard ir Maria, Chesterland, OH. ($250); 
Stungys Augustinas ir Ada, Kirtland, OH. ($525); 
Sušinskas Albertas ir Kristina,Mentor, OH. ($465); 
Sventickas Edvardas ir Alma, South Lyon, MI. ($950); 
Ugianskis Joseph ir Ann, Wayland, MI; Vai Vitas ir Re
gina, Oak Brook, IL. ($440); Valaitis Gintautas ir Vida

Pranešame, kad 2002 m. birželio 9 d., sulaukęs 88 
metų, mirė

A. t A.
ALFONSAS MOLIEJUS

Gyveno Munster, IN.
Nuliūdę liko: Adelė ir sūnus Rimantas su žmona Bi

rute, anūkė Asta su šeima, gyvenantys Lietuvoje; a.a. 
brolio Zigmo žmona Halina, dukterėčia Jurgita Sabas su 
šeima bei ilgų metų draugė Emma Steponaitienė su 
šeima, gyvenantys Amerikoje.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 13 d. 
nuo 2 v. p.p. iki 6 v. v. Kulper laidojimo namuose, 9039 
Kleiman Rd.,. Hidhland, IN.

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Kulper FH. Tel. 219-923-7800.

A. t A.
MARIJA LINARTAS

Mirė 2002 m. birželio 8 d., 4:45 vai. p.p. sulaukusi 98 
metų.

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau gyveno Ci
cero, IL.

Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Jaunutis Linartas, marti Jūratė, 

anūkai Angelė Žukauskienė su vyru Tomu, Juozas Linar
tas su žmona Eva, Povilas Linartas su žmona Sara, Juli
ja Žukauskienė su vyru Vladu, Arturas Sakalauskas, 
proanūkai Elytė Maurukienė su vyru Darium, Indrė ir 
Povilas Žukauskai, Ingutė Žukauskaitė, Elizabeth Linar- 
taitė bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 13 d., 
nuo 5 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 14 d. Iš Petkus 
Lemont laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, 
arba www.petkusfimeralhomes.com

Mielai

A. f A.
MARYTEI PETRULIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame vyrui 
VYTAUTUI, sūnums VYTUI, SAULIUI ir AL
GIUI, jų šeimoms ir artimiesiems bei kartu 
liūdime.

Algirdas ir Danutė Basiuliai 
Laima ir Chris Reeder 

Algis ir Karen Basiuliai 
Vida ir Ken Nelson 

Elena Pajaujienė

A. f A.
MARYTEI PETRULIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame bendradar
biui VYTAUTUI, sūnums VYTUI, SAULIUI ir 
ALGIUI bei jų šeimoms.

Jaunimo stovyklos „Dainava” taryba ir nariai

Eastlake, OH; Valaitis Kęstutis ir Rasa, Brecksville, 
OH. ($500); Valavičius Antanas ir Viktorija, Chicago, 
IL ($1,500); Valivonis Arvydas ir Aldona, Royal Oak, 
MI; Vizgirda Juozas, Aurora, IL. ($760); Žlioba Aras ir 
Lina, Lisle, IL ($410).
$85 — Kamantas Vytautas ir Gražina, Grand Rapids, 
MI ($400).
$75 — Apanius Vincas ir Liuda, Chesterton, OH, 
($225); Giedraitienė Aniceta, VVilloughby, OH, ($435); 
Šmulkštienė Aldona, Chicago, IL. ($800);
$70 — Balbatas Jonas, Cleveland, OH, ($1,380); Ja
saitienė Elena, St. Petersburg, FL, ($920); Kazlauskas 
Jonas ir Stasė, Brecksville, OH, ($270). Bus daugiau

A. t A.
PETRAS PETERIS

Mirė 2002 m. birželio 10 d., Concord Extended Care, 
Oak Lawn, sulaukęs 88 metų.

Gimė Tauragėje, Lietuvoje. 1951 m. atvyko į Ameriką.
Nuliūdę liko: žmona Ona Galejūtė; sūnus Romas su 

žmona Aldona, duktė Liuda ir Regis Kanauka, sūnus Al
gis; 8 anūkai, daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminių Lie
tuvoje.

A. a. Petras priklausė „Tauragės” klubui.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, birželio 12 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 
S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL.

Laidotuvės ketvirtadienį, birželio 13 d. Iš laidojimo 
namų 8:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direk. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

Tavęs nebus
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai — tavęs nebus 
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai — tavęs 

nebus
Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patekės — tavęs

nebus
kaip vandenio, kaip vandenio žmonių daug nutekės —

tavęs nebus 
Bernardas Brazdžionis

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. birželio 7 
d., St. Joseph Mercy ligoninėje, Ann Arbor, Michigan, 
mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Teta, Brolienė ir 
Uošvienė

A. t A
MARIJA PETRULIENĖ

Gyveno Livonia, Michigan. Buvo Michigan Lietuvių 
respublikonų sąjungos valdybos narė, priklausė Lietuvos 
fronto bičiuliams, Lietuvių fondui, Lietuvių Bendruome
nei, „Dainavos” jaunimo stovyklos rėmėjams.

Giliame liūdesyje liko: vyras Vytas Petrulis, sūnus Vy
tautas ir marti Laima, sūnus Saulius ir marti Lori, vai
kaičiai Andreja ir Amilija, sūnus Algis ir marti Cathy, 
globėja vaikystėje Ona Ceminienė su šeima gyvenanti 
Rochester, New York; svainis Mindaugas Petrulis su 
šeima, dukterėčios Daiva ir Laura su šeimomis bei daug 
kitų giminių, bičiulių ir pažįstamų.

Po Gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
2002 m. birželio 10 d. a.a. Marija buvo palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan.

Nuliūdę vyras, sūnūs ir jų šeimos.

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313- 
554-1275.

A. t A.
SALLY UNDRAITIS

Mirė 2002 m. birželio 9 d., sulaukusi 85 metų.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: Algis Nedas su šeima, Lina Dielininkai- 

tytė, Aloyzas Dielininkaitis ir Dainius Dielininkaitis su 
Sigita bei Vidmantas Malčius su tėvais.

Lietuvoje nuliūdę liko: Virginija Dielininkaitienė, Pra
nas ir Vidmantas Lukoševičiai su šeimomis.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 12 d., nuo 4 
v. p.p. iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuo
se, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 13 d. Iš Petkus 
Lemont laidojimo namų 9:30 vai. ryto velionė bus at
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po 
Mišių velionė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com

’ A. t A.
MARYTEI PETRULIENEI

gerajai „Dainavos” globėjai, mirus, jos vyrui VY
TUI PETRULIUI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą, kartu liūdime ir meldžiamės.

Danutė ir Vytautas Bieliauskai

http://www.petkusfimeralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

Ekskurs/Įos

Čikagoje vėl veikia lietuviškas
NAKTINIS KLUBAS

Čikaga - ne tik įspūdingų dangoraižių miestas ar di
delių verslovių klestėjimo vie
ta. Vėsiuose Čikagos parkuo
se, atkampiuose skvereliuose 
nuo smalsių akių paslėpti kiti 
ne tokie ryškūs, bet labai įdo
mūs istoriniai, architektūri
niai objektai. Čikagos parkų 
rūpybos skyrius (Chicago 
Park District) rengia specia
lias ekskusijas, pavadintas 
„Hidden Treasures Tours”, 
šioms vietoms apžiūrėti. Ke
lionės, vykstančios šeštadie
niais, tęsis iki spalio mėnesio. 
Turistai ir vietiniai gyventojai 
kviečiami keliauti pėsčiomis, 
autobusu ar laivu. Šių ekskur
sijų kaina - minimali, į ją įei
na ir mokestis už priešpiečius. 
Reikia iš anksto užsiregistruo
ti tel. 312-742-5440. Kelionės 
autobusu tęsiasi 5 valandas, 
autobusas išvyksta iš Ran- 
dolph ir Columbus gatvių 
sankryžos 10 val.r. ir grįžta 
3:30 val.p.p. Kiekvieną šešta
dienį aplankoma vis kita vie
ta. Ekskusijos laivu vyks rug
pjūčio 24 d. 10:30-11:30 val.r. 
ir 1-2 val.p.p. iš DuSable Har- 
bor (Randolph ir Lake) bei 
spalio 12 d. 9 vai.r.-4 val.p.p. 
(išvyka kanoja). Pasivaikščio
jimas pėsčiomis rengiamas 
birželio 22 d., išvykstant iš 
Union Parko (1501 West Ran
dolph). Kelionė į gėlių sodus 
numatoma liepos 27 d. 1-4 
val.p.p. (susitikimo vieta - 
Randolph ir Columbus sank
ryža). Daugiau informacįjos 
internete
www.chicagoparkdistrict.com

AdvokatasVytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)Tel. 773-284-0100.TeL 630-257-0200, Lemont, IL
r,xx\a5.a?'.'=.'===.Ta.v.-:s5.-s=s:aAdvokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos6247 S. Kedzie Avenue Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700 E-mail: Gibaitis@aol.com ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

AdvokatasGINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS AURELIUS BUTVILAS Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chic^ IL60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

* Ziono Lietuvių Evangelikų Liuteronų parapija organizuoja 3-12 
metų amžiaus vaikams 
„Biblijos vasaros stovyk
lą", kuri vyks birželio 24- 28 dienomis. Vaikai susi
pažins su pagrindinėmis 
Biblijos sąvokomis ir isto
rijomis, bendraus, dai
nuos, kartu ruoš bendrus 
projektus. Užsiėmimai 
vyks nuo 9 ryto iki 12 po pietų. Penkių dienų užsi
ėmimai vienam vaikui kai
nuos $15; dviem ir dau
giau vaikų — $25. Grupės 
sudaromos pagal amžių ir 
kalbą (lietuvių ir anglų). Registruokitės iki birželio 14 d. Telefonas: (708) 422-1433. Adresas: 9000 S. Menard Avė. Oak Lawn, IL 60615. E- mail:zionlithlutheran@ aol.com

___________

Renginiai
Vėliavos įkūrimo dienos

(Flag Day) renginiai Čikagos 
centre Daley Plaza (Dearborn 
ir Washington gatvės) prasi
dės birželio 14 d., penktadienį, 
12 vai. Mergaitės skautės sa
kys Ištikimybės priesaiką 
(The Pledge of Allegiance), Či
kagos mokyklų choristai gie
dos valstybinį himną, progra
moje taip pat skambės popu
liarios amerikietiškos dainos. 
6 val.v. visoje šalyje susikau
pimo minutėlė bus paskirta 
Ištikimybės priesaikai ištarti, 
per vietines radijo stotis ją 
kartos žymus aktoriai. Tą die
ną visi kviečiami iškelti vėlia
vas, o „Chicago Sun-Times” 
laikraštis birželio 14-osios nu
meryje išleis JAV vėliavos at
spaudą. Vėliavos dienos įkūrė
ju yra laikomas dr. Bernard J. 
Cigrand, pirmą kartą su savo 
mokiniais Wisconsin valstijoje 
vėliavą iškilmingai pagerbęs 
1885 metais. Daugiau apie 
Vėliavos dieną galite pasiskai
tyti internete usflag.orgPasaulio lietuvių centre Tėvo dienos pietūs vyks šį 
sekmadienį, birželio 16 d., 1 
val.p.p. didžiojoje centro salė
je. Vaišinsime darbščių lietu
vaičių namie gamintais koldū
nais, salotomis, sriuba. Atvy
kite!

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, po ligos atsigavęs bei 
sustiprėjęs, vėl laikys šv. Mi
šias Beverly Shores šv. Onos 
bažnyčioje birželio 16 d. 1 vai. 
p.p. Visi lietuviai kviečiami ir 
laukiami.Tėvo dieną - birželio 15 d., 
šeštadienį, 5 val.v. šv. Mišiose 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pįjos bažnyčioje melsimės už 
gyvus ir mirusius tėvus, o po 
to juos pagerbsime parapįjos 
salėje, kur vyks meninė prog
rama, vaišinsimės naminiais 
patiekalais. Mus linksmins 
„Tėviškės” kapela, vadovauja
ma Stasės Jagminienės. Visų 
laukiame.

Parodo*
„Minčių deriniai” - Lie

tuvių dailininkių parodos ati
darymas Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte, vyks birželio 
15 d., šeštadienį, 6 val.v.

Grakštieji baleto šokėjai - plaukikai? Fotografo Her- 
bert Migdoll kamera užfiksavo 
JofTrey Ballet of Chicago šokė
jus neįprastoje situacijoje ir 
sukūrė parodą, pavadintą 
„Swimmers”. Ši fotografįjų pa
roda iki spalio mėnesio veiks 
šiaurinėje Čikagos upės pusė
je, prie Michigan Avenue (401
N. Michigan Avenue). Infor
macija tel. 312-744-6630.

„Draugo" rėmėjai
Omahos Lietuvių moterų klubas „Draugui” siunčia 100 

dol. auką. Ačiū už dosnumą!Martynas ir Dalia Trakiai, gyvenantys Palos Hillš, 
IL, pratęsdami prenumeratą, 
„Draugą” parėmė 50 dol. au
ka. Labai jums dėkojame!Jonas Paliulis iš Waterbu- 
ry, CT, pratęsdamas prenume
ratą, mūsų laikraščio iždą 
praturtino 50 dol. Tariame di
delį ačiū!

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: Anupras, Dovė, 

Kristįjonas, Mikantė, Ramūnas, Ra
munė, Rūta.

Birželio 13 d.: Akvilina, Antanas, 
Kunotas, Skalvė.

Birželio 14 d.: Alka, Almina, Bazi
lijus, Digna, Labvardas, Rufinas, Va
lerijus. Gedulo ir vilties diena (Lietu
va), Vėliavų diena (JAV).

Birželio 15 d.: Bargailė, Jolanta, 
Kresencįja, Tanvilas, Vitas.

Birželio 16 d.: Benas, Julita, Jūra, 
Tolminas.

Prieš metus teko rašyti apie 
šokių salę Willow Springs, 
Čikagos priemiestyje - Wil- 
lowbrook Ballroom, kurią 
prieš penketą metų įsigijo Bi
rutė ir Gediminas Jodvaliai. 
Tokia salė - jau savotiška is
torinė retenybė - visoje Ame
rikoje jų belikę keletas, nors 
po II Pasaulinio karo atvykę 
lietuvaičiai dar ją rado labai 
populiarią ir ten yra praleidę 
daug gražių švenčių. Savo ori
ginalumą naujieji šeimininkai 
parodė ir prieš keletą mėnesių 
vienoje iš Willowbrook Ball
room salių įrengę naktinį klu
bą, kurį pavadino „Bunke
riu”.

- Kodėl reikėjo „Bunkerio”, 
gal salė buvo nepelninga? - 
klausiame Gedimino Jodvalio.
- Mes turime daug salių - 

vienos daugiau, kitos mažiau 
išnaudojamos. O mintis įsteig
ti naktinį klubą kilo matant, 
kaip mūsų žmonės, norėdami 
savųjų tarpe praleisti laisva
laikį, rinkdavosi tai rusų, tai 
lenkų naktiniuose klubuose. 
Kitos vietos, kur būtų galėję 
susirinkti, klausytis lietuviš
kos muzikos, nebuvo. Per pas
taruosius metus į Čikagą pri
važiavo daug naujų lietuvių. 
Kai „Show centras”, kuris 
įsikūrė Willowbrook nuo pat 
tos dienos, kai mes jį nupir
kome, ėmė rengti muzikos 
grupių koncertus, matyda
vome, kiek jų daug ateina. Pa
galvojome, o kodėl nepadėjus 
jiems susiburti. Jie jaučia nos
talgiją viskam, kas lietuviška. 
Manėme, kad naktinis klubas 
galėtų būti ir mums sėkmin
gas, - kalbėjo Gediminas 
Jodvalis, bet jo žmona Birutė 
paprieštaravo:
- Bet čia nėra tik naujųjų 

lietuvių susibūrimas. Kai gera 
programa, 50 nuošimčių lan
kytojų čia sudaro senieji lietu
viai, ateina daug amerikiečių.

Šioje klubo salėje telpa iki 
450 žmonių ir kol kas savinin
kams neteko nusivilti - lanky
tojų jiems pakanka. Kai susi
renka per daug, yra galimybė 
patalpą praplėsti - atidaroma 
siena į kitą salę. O toks suju
dimas nusimato per Jonines, 
kada „Show centras” čionai 
kviečia atvykti labai populia
rią jaunimo muzikos grupę iš 
Lietuvos „Delfinai”, kuri ro
dys programą du vakarus. Čia 
lankosi jau nuolatiniai lanky
tojai, - jauni ir vyresni, - ku
rie po sunkių savaitės darbų 
susitinka su draugais, kiti 
ateina dar tik apsižvalgyti. 
Kaip ir Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas 
su žmona Loreta iš Vašing
tono, kuriuos radome čia vie
ną gegužės šeštadienį. Jie taip 
pat, viešėdami Čikagoje, ieš
kojo lietuviškos kompanijos, 
valgė virtus žirnius, kepintą 
duoną su česnaku, rūkytas 
kiaulės ausis ir uodegas, - 
kaip Lietuvos alaus baruose, 
ir, žinoma, gėrė lietuvišką alų.

Tą vakarą dainavo „Rondo” 
grupės vyrai, prisistatydami 
prieš rytojaus koncertą didžio

joje Willowbrook salėje. Ka
dangi, šis laisvalaikio centras 
yra tampriai susijęs su lietu
viška pop kultūra, o šios veik
los iniciatorius yra Darius 
Žukauskas, prieš penketą me
tų įkūręs čia savo „Show 
centrą”, kalbiname tikriausiai 
vienintelio tokios rūšies Ame
rikoje lietuvaičių biznio savi
ninką:
- Kaip atradot save, ar Lie

tuvoje taip pat tuo užsiėmėte?
- Lietuvoje to nedariau, bet 

pramogų versle sukausi. Atva
žiavus (jis su šeima, laimėjęs 
žalią kortą, atvyko iš Kauno. 
Red.) reikėjo dirbti nemė
giamą darbą. Tad iškėliau sau 
uždavinį: arba darysi’: tai, kas 
man patinka, arba važiuoju į 
Lietuvą. Mes su šeima atva
žiavome ne bėgdami nuo kaž
kokių ekonominių sunkumų, 
tada, 1995 m., ir Lietuvoje 
buvo galima suktis. Kadangi 
nebuvau linkęs kankintis sta
tybose, prasidėjo galvos laužy
mas, ką daryti. Taip atsirado 
„Show centras”.

Darius Žukauskas buvo pa
kvietęs jau visas Lietuvos šios 
muzikos rūšies žvaigždes: Sta
sį Povilaitį, Andrių Mamon
tovą net keletą kartų, grupes 
„Dinamika”, „Sel”, „Junior”, 
„Mango”, „Dviračio šou” ir kt.
- Ar iš to galite išgyventi? - 

klausiame vadovą.
- Dar kažkiek prisiduriam, 

juk žmogui niekada gana ne
būna.
- Girdėjome, kad nesate už

daręs kelių į Lietuvą?
- Kai užeina liūdnos dienos, 

yra tokių minčių.
- O kodėl tokios dienos už

eina, nostalgija?
- Aš manau, kad čia visiems 

lietuvaičiams jos užeina. Nos
talgija, gal ir nusivylimas šita 
šalim. Kažko kartais trūksta. 
Materialinė gėrovė - ne vis
kas.

Ateinantį penktadienį, bir
želio 14 d., naktiniame klube 
„Bunkeris” savo džiazo albu
mą „Secrets” pristatys Kęstu
tis Stančiauskas, vadovaujan
tis amerikiečių džiazo grupei 
„Streetdancer”. Tai pokarinės 
kartos lietuvių sūnus, gimęs 
Vokietijos lietuvių pabėgėlių 
stovykloje ir po pirmojo apsi
lankymo šiemet Kauno džiazo 
festivalyje susižavėjęs Lietuva 
ir Lietuvos džiazo kultūra. 
Apie jį plačiau - rytojaus lai
doje, o šiandien dar paklaus
kime savininko Gedimino 
Jodvalio, kodėl šį naktinį 
klubą jie pavadino tokiu 
šiurkščiu vardu - „Bunkeris” 
(nors negalima atmesti min
ties, kad kaip tik šis vardas 
labiausiai traukia lankytojus).
- Interjeras pats pasiūlė 

tokį pavadinimą: kai vaikš
čiodavau po šią salę - kolonos, 
daug betono - savaime kilo ir 
vardas. Tarp kitko, čia nevei
kia nešiojamieji telefonai, nes 
blokuoja sienos, - kaip tik
rame bunkeryje. Ir apdailą pa
sirinkome atitinkančią - daug 
metalo.

Taigi, lietuviškas naktinis 
klubas „Bunkeris” laukia sve
čių. Įėjimas penktadienį 5 
dol., šeštadienį - 8 dol.; už
kandžiai - nemokami. Iš tie
sų, kam savo sunkiai uždirb
tus pinigus palikti sveti
miems! Kuo geriau eis Jodva- 
lių verslas, tuo daugiau jie 
rems lietuvišką kultūrą.

Audronė V. Škiudaitė

Po praėjusių metų BALFo darbuotojų ir talkininkų surengtų cepelinų pietų Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje.

BALFO TALKININKŲ CEPELINU PIETUS
Kai Sovietų Sąjunga 1940 

metais birželio 15 d. okupavo 
Lietuvą, Amerikos lietuviai 
patriotai jau rugpjūčio mėnesį 
sudarė komitetą, kurį pavadi
no „Komitetu Lietuvai gelbė
ti”. Vėliau tą komitetą pavadi
no Amerikos Lietuvių Taryba 
arba sutrumpintai - ALTu. 
Šiam komitetui teko atlikti 
politinę ir šalpos veiklą. Tai 
buvo per didelis ir sunkus dar
bas. Tada ALTas nutarė įs
teigti kitą komitetą, kurį pa
vadino Bendru Amerikos lie
tuvių šalpos fondu, o sutrum
pintai - BALFu. Šiam BALFo 
fondui, įsteigtam 1944 m., bu
vo pavesta tvarkyti ir rūpintis 
lietuvių šalpa. Taigi abu komi
tetai veikė atskirai, kiekvie
nas savo srityje. Taip prasidė
jo BALFo skyrių steigimas vi
soje Amerikoje, kur tik buvo 
lietuvių. Visi skyriai, kurių 
buvo labai daug, priklausė 
centrui. Didžiausias skyrius 
buvo Čikagoje, Marąuette 
Parke. Kadangi visi skyriai 
buvo numeruoti, Marąuette 
Parko skyrius buvo Nr. 5.

Šiaip savo nariais jau nela
bai gausus Cicero lietuvių tel
kinys neteko dar dviejų žmo
nių — gegužės 2 d. į Lietuvą 
išvyko aktorė Irena Leonavi
čiūtė, gražiai užsirekomen
davusi scenoje tiek Lietuvoje, 
tiek ir Dėdės Šamo žemėje, 
bei jos vyras Vytautas Men
činskas.

Balandžio 25 d. vakare, po 
lietuviškų pamaldų Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje (jas 
laikė kun. dr. Kęstutis Trima
kas), buvo susirinkta į para
pijos buvusios mokyklos pas
tatą, kur atsisveikinimo su 
šiais tautiečiais vakarą vedė 
dr. Petras Kisielius, pareiškęs, 
jog vieną iš išvykstančių — V. 
Menčinską gerai atsimena iš 
Marijampolės dienų, nes šia
me mieste jiems yra tekę lan
kyti gimnazijas — vienam 
Marijonų, o kitam — Rygiškių 
Jono. Taip pat yra tekę ben
drauti Cicero, kur Vytautas 
praleido daugiau negu pus
šimtį metų. Jis čia darbavosi 
Lietuvių Bendruomenės Cice
ro apylinkės valdyboje, sek
madieniais rinko pinigus lie
tuviškų pamaldų metu baž
nyčioje, buvo matomas visur, 
kur tik rinkdavosi lietuviai.

Dr. P. Kisielius pažymėjo, 
jog ir Irena Leonavičiūtė Cice
ro praleidusi tik nepilnus de
šimt metų, spėjo palikti ryš
kius pėdsakus. Ji surežisavo 
Petro Vaičiūno melodramą 
„Nuodėmingą angelą” (jį pa
statė Čikagos lietuvių teatras 
„Vaidilutė”), deklamavo poeziją 
įvairiuose lietuviškuose rengi
niuose, o per lietuviškas šv. 
Mišias dažnai skaitydavo mal
das.

Apie Vytautą gražiais žo
džiais atsiliepė LB Cicero apy
linkės valdybos pirmininkas 
Mindaugas Baukus, pristatęs 
jį kaip buvusį pareigingą val
dybos narį. Išvykstantiems 
gražių žodžių nepagailėjo kun. 
dr. K. Trimakas, visuomenės 
ir kultūros veikėja Marija Re

Iš pradžių BALFo centras 
buvo New Yorke, po to (prieš 
daugoką metų) buvo perkeltas 
į Čikagą, kur ir tebėra dabar. 
Visai BALFo organizacijai 
vadovauja didelė patriotė Ma
ria Rudienė. Marąuette Parko 
skyriui ilgai vadovavo a.a. 
Stasys Vanagūnas. Marąuette 
Parko dalinyje buvo nusis
tovėjęs šis veiklos planas: 
birželio mėnesį renkami voke
liai su pinigais prie bažnyčios, 
liepos mėnesį ir vėliau - daug 
pelno duodanti gegužinė Jau
nimo centre, spalio mėnuo - 
BALFo mėnuo, visų skyrių 
BALFo vajaus mėnuo. Vąjaus 
proga balfininkai aukas rink
davo, vaikščiodami po namus. 
Kaip visi žino, apylinkėje pa
sikeitus gyventojams, reikėjo 
pakeisti ir veiklos planą. Rei
kalai ypač pablogėjo, kai 1997 
metais staiga Amžinybėn iške
liavo darbštusis skyriaus pir
mininkas a.a. Stasys Vanagū
nas. Po šio įvykio buvo suda
ryta nauja valdyba, kurios pir
mininku išrinktas Aleksas Ki
kilas, dirbantis visomis jėgo

SUGRĮŽO GYVENTI Į TĖVYNĘ
mienė, Cicero lietuvių darbuo
toja Eleonora Radvilienė, Ed
vardas Šulaitis ir kiti.

E. Šulaitis prisiminė tuos 
laikus, kuomet „Vaidilutės” 
teatro vadovybė pakvietė I. 
Leonavičiūtę režisuoti veikalą 
su vietiniais scenos mėgėjais. 
Šis darbas jai gerai pavyko ir 
pastatymas buvo puikus. 1993 
m. įvykusi „Nuodėmingo an
gelo” premjera ilgai išliks ją 
mačiusių žmonių atmintyje.

Kalbėjo ir patys išvykstan
tys, kurie gražiai atsiliepė 
apie savo draugus bei pažįs
tamus Cicero lietuvių telkinio 
gyventojus. Ypač jausmingai 
prabilo I. Leonavičiūtė, kuri 
sakė, jog čia sutikusi daug 
puikių žmonių, kurie jai ištie
sė pagalbos ranką. „Čia paty
riau didelį stebuklą, mačiau 
lietuvių pasiaukojimą, meilę 
artimui ir didelį jų dėmesį 
savam kraštui. Aš to niekada 
nepamiršiu”, — akcentavo 
kalbėtoja.

Apie save kalbėjo ir dabarti
nis jos gyvenimo draugas Vy
tautas, irgi buvęs našlys, kaip 
ir Irena. Per jo 88 metų gyve
nimo laikotarpį daug visko

Aktorė Irena Leonavičiūtė ir Vytautas Menčinskas atsisveikina su Cicero 
lietuviais. Edvardo Šulaičio nuotr.

mis ir mėginantis visokiais 
būdais gauti aukų - drabu
žiais, pinigais ir kitokiais 
daiktais. Svarbiausia - pini
gais, nes šelpiamiesiems rei
kalingi vaistai ir kiti daiktai, 
kuriuos reikia pirkti.

BALFas yra prisiglaudęs 
prie „Draugo”, turi mažą raš
tinę, du kambarius suauko
tiems daiktams susidėti, kol 
jie bus išsiųsti į Lietuvą. Cent
ro pirmininkė Maria Rudienė 
dažnai lankosi BALFe, nors 
jos sveikata ne per stipriausia.

Todėl 5-tas skyrius, norėda
mas gauti šiek tiek pelno, ren
gia Cepelinų pietus, kurie 
vyks birželio 16 d., sekmadie
nį, tuoj po 10:30 val.r. šv. Mi
šių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti, skaniai pavalgy
ti, ir tuo pačiu paremti BAL- 
Fą, kuriam parama labai rei
kalinga, nes šelpiamųjų yra 
daug. Laukiame atvykstant! 
BALFo valdyba jums bus dė
kinga.

Antanina Repšienė

buvo patirta, nemaža liūdnų 
ir šviesių valandėlių būta. Jis 
prisiminė laimingas dienas 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
kada lankė mokytojų kursus, 
mokėsi Vytauto Didžiojo uni
versitete, tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, bet ilgiausiai 
teko darbuotis geležinkelyje.

Jeigu ne artėjanti raudonoji 
armija, kuri išvarė jį ir dau
gelį tautiečių iš Lietuvos, tai 
jis iki gyvenimo pabaigos bū
tų likęs tėvynėje. Bet reikėjo 
pasirinkti pabėgėlio gyveni
mą, o 1944-aisiais buvo proga 
atvykti į Ameriką ir čia įsi
kurti, nors iš pradžių šis sve
tingas kraštas nebuvo labai 
dosnus. Tačiau kartu su pir
mąja, jau amžinybėn iške
liavusia žmona, čia galėjo už
auginti vaikus ir užsitikrinti 
sau pragyvenimą. O dabar — 
nusprendė grįžti į „namus” — 
ten, kur buvo žengti pirmieji 
gyvenimo žingsniai.

Visų Cicero lietuvių vardu 
norisi palinkėti mieliems tau
tiečiams kuo geriausios kloties 
gimtinėje. Ir daug daug gra
žių, šviesių dienų!

E. Šulaitis
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