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Šiame
numeryje:

Lietuvių telkiniuose: 
tradicinė susiartinimo 
šventė Putname; 
Seattle lietuvių žinios.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
„Williams International” 
- kaip prinokęs obuolys 
nukrito į Rusijos sterblę.

3 psl.

Nepamirštamasis 
Mykolas Morkūnas; 
Vilniaus autokine 
debiutuoja naujausias 
Hollywood filmas 
„Bloga kompanija”.

4 psl.

Už Čikagos lietuviškojo 
pasaulio sienų taip pat 
verda gyvenimas.

5 psl.

Edvardas Šulaitis apie 
pasaulio krepšinio 
čempionatą Indianoje; 
chiropraktikos klinika 
Lockport, IL, kurioje 
dirba lietuvė gydytoja.

6 psl.

Sportas
* Prancūzijoje vykstan

čiame 15-ajame pasaulio 
karšto oro balionų čempio
nate, kuris vyks iki rugsėjo 1 
dienos, dalyvauja trys Lietu
vos sportininkai. Stambiau
siose šių metų pasaulio oro 
balionų varžybose dalyvauja 
99 skraidūnai iš viso pasaulio, 
o Lietuvai atstovauja Vale
rijus Machnorylovas, Rimas 
Kostiuškevičius ir Romanas 
Mikelevičius. Čempionate da
lyvauja ir keturi oficialūs var
žybų stebėtojai iš Lietuvos.

* Treniruočių stovyklą 
Klaipėdoje surengęs Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) vi
cečempionas Kauno „Žalgiris” 
peržiūrai pakvietė 30 metų 
206 cm krašto puolėją vengrą 
Kornel David. Prieš 5 metus 
Vengrijos krepšininką NBA 
naujokų biržoje pakvietė 
Chicago „Bulis” klubas, ta
čiau sutartį su komanda jis 
pasirašė tik 1999 m. Vėliau
K. David trumpai, žaidė Cle- 
velano „Cavaliers”, Toronto 
„Raptors” ir Detroito „Pis- 
tons”.

* JAV Olimpinis komite
tas atšaukė Vašingtono ir 
Huston miestų paraiškas 
rengti 2012 metų vasaros 
olimpines žaidynes. Po šio pa
reiškimo dėl teisės rengi 2012 
metų olimpines žaidynes 
Amerikoje kandidatuoja New 
York ir San Francisco. Mies
tą, kuris priims 2012 metų 
vasaros olimpines žaidynes, 
tarptautinis olimpinis komi
tetas paskelbs 2005 metais.

Naujausios
žinios

* Seimas prašomas pra
tęsti Lietuvos karių daly
vavimą taikos operacijose 
Balkanuose.

* Rūkalų gamintojų lėšo
mis bus nuplauta pusė Vil
niaus gatvių.
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„Jukos” atstovas ragina Lietuvą keisti 
požiūrį į Rusiją

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Rusijos naftos bend
rovės „Jukos” antrinės bend
rovės „Yukos International” 
valdybos pirmininkas, buvęs 
Didžiosios Britanijos vyriau
sybės bei parlamento narys, 
lordas David Owen paragino 
Lietuvą keisti požiūrį į Rusiją. 
Buvęs taikos Balkanuose de
rybininkas, save vadinantis 
nuosekliu ir tvirtu Lietuvos ir 
Baltijos valstybių gynėju, lor
das Owen pareiškė atvykęs į 
Lietuvą, kad paaiškintų „kai 
kuriuos dalykus” jos vado
vams. „Aš gerai suprantu ir 
žinau Lietuvos praeitį. Bet 
pasaulis pasikeitė, ir mes 
būtume kvailiai, jei laikytu- 
mėmės senų pozicijų. Kai 
griuvo Berlyno siena, mūsų 
požiūris į Rusiją pasikeitė. Aš 
sąmoningai nutariau užsiimti 
verslu Rusijoje, nes tikiu šios 
valstybės ir Europos santykių 
ateitimi", sakė lordas Owen.
Jis teigė, kad „Jukos” neiš

stūmė JAV bendrovės „Wil- 
liams” kapitalo iš Lietuvos. 
Tai, pasak jo, įvyko dėl natū
ralių priežasčių, „Williams” 
sprendžiant rimtas finansines 
problemas.

„Jukos” nuo šių metų kovo 
atstovaujantis britas sakė 
esąs įsitikinęs, kad Rusijos 
naftos ir gamtinių dujų vers
las bus plečiamas visoje

Švarėjant upėms, skaidrėja juros 
vanduo

Šią vasarą uostamiesčio pa
plūdimiuose stebimas kiek ne
įprastas reiškinys, mat beveik 
viso sezono metu Baltijos jū
ros vanduo buvo kaip niekad 
anksčiau skaidrus, o jo tarša

_______
Danės upė vis dar užteršta Romando Žiubrio (Elta) nuotr.
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Briuselis. Europos Sąjunga 
(ES) šiuo metu rengia atsaky
mą į Rusijos prezidento Vla
dimir Putin laišką Rusijos ir 
ES santykių gilinimo klausi
mais. Antradienį Rusijos pre
zidento spaudos tarnyba pra
nešė, kad V. Putin laiške „pa
siūlė ES valstybių vadovams 
apsvarstyti naują Rusijos in
tegracinį siūlymą, numatantį, 
kaip praktiškai pasiekti am
bicingą tikslą: pereiti ateityje 
prie bevizės Rusijos ir ES vals
tybių piliečių tarpusavio kelio
nių tvarkos”. „Putin laiškas 
yra labai įdomus ir rodo, kad 
pozityvus dialogas su Rusija 
dėl Kaliningrado tęsiasi”, sakė 
Danijos atstovai.
Varšuva. Lenkijos preziden

tas Aleksander Kwasniewski 
teigiamai įvertino Rusijos pre
zidento Vladimir Putin idėją 
ateityje pereiti prie Rusijos ir 
ES valstybių bevizio režimo, 
pranešė Rusijos Federacijos 
Tarybos pirmininkas Sergej

Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) ir lordas David Owen.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Europoje. Tikiu, kad į ‘Jukos’ 
jūs greitai žiūrėsite kaip į 
‘Statoil’, ‘Shell’, ‘Texaco’ ar ki
tą tarptautinę bendrovę, nes

neviršijo leistinų normų.
Kaip sakė Klaipėdos miesto

savivaldybės Gamtosaugos 
skyriaus vedėja Dalia Žukie
nė, tokio skaidraus jūros van
dens, Nukelta į 5 psl.

Mironov po trečiadienį Varšu
voje vykusio susitikimo su 
Lenkijos prezidentu.

Varšuva. Po 13 metų per
traukos Lenkija tikisi atnau
jinti karinį techninį bend
radarbiavimą su Rusija. Tuo 
tikslu Maskvoje su trijų dienų 
vizitu lankėsi Lenkijos Gy
nybos ministerijos delegacija, 
vadovaujama šios jėgos žiny
bos viceministro Janusz Zem- 
ke. Maždaug 80 proc. Lenkijos 
karinės technikos yra sovie
tinės gamybos, todėl ji nuolat 
susiduria su atsarginių dalių 
stygiumi. Ypač sunki padėtis 
šiuo atžvilgiu susidarė oro pa
jėgose. Iki šiol lenkai atsargi
nes šių orlaivių dalis įsigydavo 
per tarpininkus — Baltarusi
joje ir Ukrainoje. Tačiau Var
šuvai tokie sandoriai atsieida
vo labai brangiai.

Berlynas. Vokietijoje apkal
tintas marokietis, siejamas su 
rugsėjo 11-osios atakomis 
JAV, trečiadienį pranešė fe
deralinė prokurorė Kay 
Nehm. 28 metų Mounir EI Mo- 
tassadek buvo suimtas pernai

pagal savo akcininkų struk
tūrą ji tokia ir yra”, kalbėjo 
„Jukos” atstovas lordas D. 
Owen.

Pernai mokyklos 
nelankė daugiau 
kaip 5,000 vaikų

Pernai atlikto Lietuvos gy
ventojų surašymo duomeni
mis, 2001 m. balandį Lietu
voje gyveno 480,865 vaikai 
nuo 7 iki 16 metų, iš jų mo
kyklos nelankė 5,256 ber
niukai ir mergaitės arba 1.1 
proc. visų 7-16 metų amžiaus 
vaikų.

61 proc. nesimokančių gy
veno mieste, 39 proc. — kai
me.

Daugiau nei pusę — 60 proc. 
— nesimokančių vaikų sudarė 
berniukai, ketvirtadalį visų

Nukelta į 5 psl.

lapkritį Ham-burge, kur 
gyveno kai kurie rugsėjo 11- 
osios atakoms pa-naudotų lėk
tuvų pagrobėjai.
Oslas. Norvegų firma, kuriai 

priklauso, kaip įtariama, kiek 
anksčiau šią savaitę su pran
cūzų krovininiu laivu „Le Cis- 
tude” susidūręs chemines me
džiagas gabenęs tanklaivis, 
trečiadienį pripažino, jog jos 
laivas iš tiesų pateko į avariją. 
Per laivų susidūrimą, įvykusį 
už 120 km nuo Prancūzijos pa
krantės, nuskendo prancūzų 
traleris, 3 jo įgulos narius pa
vyko išgelbėti. Kiti keturi din
gusiais laikomi jūrininkai 
greičiausiai žuvo.

New York. JAV kariuome
nės vadai priėjo prie išvados, 
jog Osama bin Laden slepiasi 
kalnų slėptuvėse, esančiose 
402 km ilgio pasienio tarp 
Afganistano ir Pakistano ruo
že, trečiadienį pranešė laik
raštis „The New York Times”. 
Jame teigiama, jog pagrindinė 
O. bin Laden medžioklės prie
laida yra ta, jog „ai Qaeda”‘ 
vadas ir aukštas teroristų tin
klo leitenantas Ayman al-Za- 
wahiri tebėra gyvi. Neįvardyti

Vyriausybė raginama išslaptinti 
„Mažeikių naftos” sutartis

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frak
cija paragino dėl „augančių 
spekuliacijų” vyriausybę iš
slaptinti sutartis, susijusias 
su JAV bendrovių „Williams” 
ir „Jukos” investicijomis į 
„Mažeikių naftą” (MN).

Jeigu neįmanoma išslaptinti 
visų sutarčių, konservatoriai 
siūlo išslaptinti bent tas 1999- 
2002 m. sutarčių dalis, kurios 
yra susijusios su akcijų parda
vimo ir valdymo teisių perda
vimo reglamentavimu.

„Williams” prieš savaitę 
pranešė už 85 mln. JAV dol. 
parduodanti 26.85 proc. MN 
akcijų ir įmonės valdymo teisę 
„Jukos”.

Kai kurių politikų šis san
doris buvo įvertintas kaip ke
liantis pavojų valstybiniam 
saugumui, nes amerikiečių at
ėjimas buvo siejamas su ener
getinės nepriklausomybės nuo 
Rusijos užtikrinimu.

Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) paragino vy
riausybę išpirkti MN akcijas, 
susigrąžinti įmonės valdymo

Prancūzijos teisėjai lietuvio 
dviratininko žmoną paliko kalėjime
Prancūzijos Samberi miesto 

apeliacinis teismas trečia
dienį atmetė Lietuvos dvirati
ninko Raimondo Rumšo žmo
nos Editos advokatų prašymą 
išleisti ją į laisvę.

Reaguodami į tokį teismo 
sprendimą, Lietuvos diploma
tai pareiškė toliau atkakliai 
sieksią E. Rumšienės išlaisvi
nimo. „Mes Editos išlaisvini
mo iš kalėjimo sieksime taip 
pat užsispyrusiai, kaip tos ša
lies teisėjai atmetinės apelia
cijas”, sakė URM Informaci
jos ir kultūros departamento 
vadovas Petras Zapolskas.

Prancūzijos teisėjai savo 
sprendimą aiškino tuo, kad ne 
visi byloje dalyvaujantys as
menys yra apklausti, tai yra 
neapklaustas R. Rumšas, be 
to, nėra garantijų, kad E. 
Rumšienė neišvyks iš Pran
cūzijos. Naują apeliaciją E.

šaltiniai rėmėsi Afganistano ir 
Pakistano žvalgybos praneši
mais, jog O. bin Laden ir kelios 
dešimtys jį lydinčių ,,al 
Qaeda” narių po praėjusių me
tų pabaigoje surengto Tora 
Borą bombardavimo mažiau
siai vieną kartą persikėlė į 
kitą kalnų slėptuvę.

Crawford, Texas. JAV 
prezidentas George W. Bush 
antradienį mėgino sušvelninti 
Saudi Arabia priešinimąsi 
JAV karo veiksmams Irake, 
kurių norima imtis, ir paža
dėjo iš pradžių pasitarti su są
jungininkėmis, o tik po to nu
spręsti dėl karinio smūgio. 
Tarptautinei bendrijai ieškant 
požymių, kurie leistų spręsti 
apie JAV ketinimus dėl Irako 
prezidento Saddam Hussein 
nušalinimo, G. W. Bush savo 
ūkyje Texas valstijoje priėmė 
Saudi Arabia ambasadorių 
princą Bandar bin Sultan. 
Saudi Arabia neslepia neprita
rianti karinei kampanijai Ira
ke ir sako neleisianti JAV pa
jėgoms tokios operacijos atveju 
naudotis savo bazėmis.

Camp Pendlton, CA. JAV
valstybės sekretorius Donald 
Rumsfeld antradienį pareiškė, 
kad JAV sulauktų tarptauti

teises bei bandyti rasti kitą 
Vakarų bendrininką.

Tuo tarpu vyriausybė teigia, 
jog jos veiksmus riboja 1999 
m. tuometinės konservatorių 
vyriausybės pasirašytos sutar
tys su „Williams” dėl MN ak
cijų perdavimo ir valdymo tei
sių perdavimo.

Konservatoriai teigia, jog vy
riausybė šių metų birželį, pa
sirašydama sutartį dėl ketvir
tadalio MN akcijų pardavimo 
bendrovei „Jukos” galėjo nu
statyti papildomus saugiklius 
valdymui perimti. Opozicijos 
atstovai įtaria, jog tai buvo pa
daryta sąmoningai, iš anksto 
žinant apie „Williams” pasi
traukimą.
JAV bendrovės "Williams" in

vesticijas į naftos ūkį ilgą lai
ką rėmę konservatorių atsto
vai jaučiasi „išduoti” ameri
kiečių. LK pirmojo pirminin
ko pavaduotojo parlamentaro 
Andriaus Kubiliaus teigimu, 
„Williams” pasitraukimas iš 
Lietuvos gali suduoti dar vie
ną smūgį konservatoriams ar
tėjančiuose prezidento ir savi
valdybių tarybų rinkimuose.

Rumšienės advokatai ketina 
pateikti penktadienį, kai vyks 
jos apklausa teisme.

E. Rumšienė buvo sulaiky
ta liepos 28 d. Šamoni mieste
lyje Prancūzijos Alpėse, kai 
muitinės pareigūnai jos auto
mobilyje Nukelta i 5 psl.

Edita Rumšienė išvedama iš 
Bonneville kalėjimo.

nės paramos, jeigu nuspręstų 
imtis karo veiksmų prieš Ira
ką. Tačiau jis pridūrė, kad 
prezidentas George W. Bush 
spręs dėl galimo įsiveržimo 
atsižvelgdamas į tai, kas nau
dingiausia Amerikai. D. 
Rumsfeld taip pat leido su
prasti, kad JAV veiksmams 
nėra būtinas vienbalsis tarp
tautinis pritarimas.

Vašingtonas. JAV antra
dienį pasirašė susitarimą su 
Tadžikistanu, pagal kurį ši 
valstybė neišduos JAV karei
vių Tarptautiniam baudžia
majam teismui (TBT). Vadi
namasis susitarimas dėl 98- 
ojo straipsnio yra ketvirtoji to
kia Vašingtono sudaryta su
tartis, sakė JAV Valstybės 
departamento atstovas spau
dai Richard Boucher. JAV ir 
toliau spaudžia pasaulio vals
tybes sudaryti tokius susi
tarimus. Pagal susitarimą, Ta
džikistanas, kaip ir Izraelis, 
Rumunija bei Rytų Timoras, 
pasižada neišduoti Amerikos 
kareivių Hagoje įsikūrusiam 
TBT, kuriam Vašingtonas 
griežtai nepritaria, nes jo nuo
statai leidžia valstybėms- 
dalyvėms persekioti ir teisti 
JAV kareivius už karinius nu
sikaltimus.

Vilnius kalba apie 
galimą JAV 

prezidento vizitą
Lietuvoje „puse lūpų” pra

dėta kalbėti apie galimą JAV 
prezidento George W. Bush 
vizitą į Vilnių po NATO vir
šūnių susitikimo Prahoje lap
kritį.

Anot Lietuvos prezidento 
patarėjo valstybinio saugumo 
ir užsienio politikos klausi
mais Albino Januškos, Prezi
dentūrai yra žinomi JAV ad
ministracijos svarstymai apie 
tokio vizito galimybę. „Po 
Prahos, kaip mums žinoma, 
prezidentas G. W. Bush pla
nuoja keletą vizitų į šalis kan
didates, tarp jų, mūsų žinio
mis, yra svarstoma ir Lietu
va”, sakė A. Januška.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas patvirtino 
žinąs, kad „tokie svarstymai 
Vašingtone vyksta”.

JAV ambasada Vilniuje to
kios informacijos žinių agen
tūrai BNS nekomentavo.

G. W. Bush atvykti į Vilnių 
pastarąjį kartą kvietė sausio 
viduryje JAV viešėjęs prezi
dentas Valdas Adamkus.

(BNS)

Europos bankas 
ketina investuoti į 
Kauno elektrinę

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) atsto
vas Lietuvoje patvirtino, kad 
bankas svarsto galimybę įsi
gyti Kauno elektrinę valdy
siančios bendrovės akcijų 
arba finansuoti investicijas į 
jėgainę.

ERPB yra pasiruošęs atitin
kamoms deryboms su busi
muoju Kauno elektrinės pir
kėju, kuriuo, kaip tikimasi, 
turėtų tapti Rusįjos dųjų ben
drovės „Gazprom”, Lietuvos 
įmonės „Dųjotekana” ir JAV 
bendrovės „Clement Povver 
Venture” susivienijimas.

Šį ketvirtadienį Kauno 
miesto taryba turėtų patvir
tinti Kauno elektrinės privati
zavimo konkurso rezultatus. 
„Gazprom” vadovaujamas su
sivienijimas už elektrinę pa
siūlė 116.5 mln. litų bei 700 
mln. litų investicijas. (BNS)

Karachi. Pakistanas ruo
šiasi galimam teroristų iš
puoliui, kuris gali būti sureng
tas rugsėjo 11-iosios įvykių 
JAV metinių proga. „Mes ga
vome patikimos informacijos 
apie galimą teroristų išpuolį 
rugsėjo 11 dieną”, sakė Pa
kistano saugumo pajėgų vadas 
generolas majoras Salahud- 
din.

Teheranas. Irano preziden
tas Mohammad Khatami 
trečiadienį griežtai įspėjo JAV 
atsisakyti ketinimų surengti 
karinę kampaniją Irake, 
teigdamas, jog tai pakenktų ne 
tik JAV, bet ir viso regiono bei 
pasaulio interesams. „Aš ti
kiuosi, jog jie nepadarys tokio 
blogo dalyko (kaip ataka prieš 
Iraką), nes tai pakenktų ne tik 
Amerikos interesams, bet ir 
regionui bei visam pasauliui. 
Aš įspėju juos nesiimti žalingų 
veiksmų, nes karinė interven
cija į Iraką ne tik pakenktų 
Iranui, bet ir susilpnintų sau
gumą regione bei visur kitur”, 
sakė jis.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 

ŠVENTĖ PUTNAME
Kaip neruošti Susiartinimo 

švenčių Vargdienių seserų 
sodyboje Putname, kai, 40, 60, 
100 ir net 170 mylių nuotolio 
nepaisydami, suvažiuoja tarp 
1,500-2,000 įvairių „bangų” ir 
kartų lietuviai senas draugys
tes atnaujinti, naujas užmegz
ti, kaip anais gerais laikais, 
kai tokia proga susirinkda
vo. Nei tada, nei dabar jų 
neišgąsdina oro pranešimai 
apie karštį ar galimą audrą. 
Pušų, ąžuolų šakos, didelė pa
lapinė, Raudondvaris, garažai, 
centrinio pastato salės, reika
lui esant, apsaugo visus.

Pagal seną tradiciją, Naujo
sios Anglijos lietuviai, renka
si į Putnamą paskutinį liepos 
sekmadienį. Linkėtina, kad ir 
toliau taip būtų, kad ta sauje
lė seserų su daugybe ištikimų 
talkininkių bei talkininkų, be 
kurių jos nepajėgtų tokio 
masto renginio suorganizuoti, 
nepavargtų ir dar ilgai tęsė- 
tų.

Sielai ir kūnui

Šventės eiga nusistovėjusi, 
visuomet prasideda iškilmin
gom šv. Mišiom, kurių laukia 
šimtai žmonių po medžiais ir 
palapinėje. Šiais metais šv. 
Mišias koncelebravo 4 kuni
gai: prel. A. Bertašius, kun. 
R. Krasauskas, kun. Emilis 
Jodkus ir kun. Virginijus Gri- 
gutis. Paskutinieji du iš Lie
tuvos. Kun. Virginijus studi
juoja Šv. Rašto teologiją Ro
moje ir rugsėjo gale grįžta 
baigti studijas, gauti licenciją. 
Kų©. Ęjęųilis jau antri metai 
kapelionauja „Neringos” jau
nimo stovykloje. Kokia lai
mė, kad Lietuvos jaunieji ku
nigai atvyksta mums padėti. 
Solo giedojo ir giedojimui va
dovavo sol. Marytė Bizinkaus- 
kaįtė, vargonais grojo Aldona 
Prapuolenytė. Nedidelis, bet 
balsingas chorelis — seselės 
Paulė, Margarita, Danutė Ša- 
kalienė, Aurelijus Prapuole
nis kartu su visais Mišių da
lyviais, skambiai giedojo.

Tačiau ne tik sielai, bet ir 
kūnui reikia maisto. Koks bū
tų piknikas be dešrų, dešrelių, 
rūgščių kopūstų, salotų ir 
agurkų, rūgusio pieno, kum
pio, „falšyvo zuikio” ir svar
biausia — kugelio, kurį prade
da kepti trečią ryto ir vis tiek 
niekad neužtenka. Tuo pasi
rūpino, visą savaitę virtuvėje 
dirbusios, nuolatinės šeimi
ninkės Matilda Kurapkienė, 
Marilyn Clark, iš Lietuvos, 
Marytė šiurkutė ir Birutė 
Bernotienė (iš Hartfordo). Prie 
rėmėjų Waterburio, Worceste- 
rio, Providence stalų, kurie 
atvežė savo skanėstus, darba

„Nęringiečiai”, atlikę programą Lietuvių susiartinimo šventėje, Putname.

vosi pasišventusios moterys, 
o joms „dirigavo” seselės Pau
lės brolis vusterietis Savickas, 
sufleravo sesuo Oliveta.

Keletą dienų prieš šventę 
suvažiavo sės. Eugenijos tal
ka, ne tik iš Putnamo, bet ir 
Hartfordo, Bostono, Vašing
tono. Medžių paunksmėse iš
dėliojo stalus, kėdes, suolus, 
sužymėjo automobiliams sta
tymo aikštes ir pievas, o, 
šventei pasibaigus, viską su
vežė atgal į kluoną.

Susiartinimo šventė, kaip 
didelis spektaklis, kuriam se
serys ruošiasi savaitėmis, kad, 
vaidinimo valandai išmušus, 
viskas ir visi aktoriai (mažiau
sia 50) būtų savo vietose, ži
notų savo roles ir gerai suvai
dintų, svečius pavaišintų.

Išgyvename pereinamąjį 
laikotarpį

Besivaišinant, arba vaikš
tant tarp svečių, ieškant pa
žįstamų veidų, dažnai girdė
josi pokalbiai anglų kalba. 
Liepos 16 d. „Tėviškės žibu
rių” redaktorius Č. Senkevi
čius vedamajame rašo:

„Išgyvename pereinamąjį 
laikotarpį, kai ryškėja naujos 
angliškai kalbančių lietuvių 
kartos. Ta slinktis vyksta 
laipsniškai ir natūraliai, ir 
būtų beprasmiška visa tai pa
vadinti nesėkme ar net trage
dija. Kiekvienas ilgesnis at
siskyrimas nuo tautos kamie
no išsišakoja nebe vienavaiz- 
dinėmis formomis. Šito nema
tyti būtų didelis nesusiprati
mas, vedantis į nieką. Užtat, 
parafrazuoju, tegyvuoja jauni
mas, senieji ir vyresnieji, ir tai 
tokie, kokie jie dabar yra, tegu 
stovyklauja, piknikauja, drau
gauja su visomis ‘bangomis’ ir 
kuo nors kitu kompensuoja 
už prarastas ar net neįsigytas 
išorines lietuviškumo žymes. 
O dar daug ką galima pada
ryti lietuvybės ir Lietuvos 
naudai besikeičiant papro
čiams, tradicijoms, bet jau
čiant gyslose tekant lietuvišką 
kraują”.

Taip ir norisi šaukti: rem
kime Neringos, Dainavos, Ra
ko jaunimo stovyklavietes, 
kvieskime vieni kitus ir bur- 
kimės piknikuose, koncertuo
se, suvažiavimuose. Draugau
kime vieni su kitais. Lankyki- 
mės parapijų bažnyčiose ar 
misijose, kur renkasi ir praš- 
čiau lietuviškai kalbančios 
šeimos su savo jaunimu. Su
darykime progas visų kartų 
lietuviams bendrauti ir jaus
ti, kad mūsų šaknys — Lie
tuva.

Jis tęsia savo tėvų 
tradicijas

Svečiai Lietuvių susiartinimo šventėje Putname.

Akį patraukė prie „ledų” 
stoviniuojantis vaikų ir vyres
niųjų būrelis. Tai Charles 
Shimkus su savo gentimi. Jis 
tęsia savo tėvų tradiciją, ku
rie ilgus metus buvo dosnūs 
seselių rėmėjai. Ačiū jam, kad 
jau kelinti metai didžiajai lo
terijai padovanoja kelionę į 
Lietuvą, kad yra „Neringos” 
direktorių tarybos narys, bet, 
gal svarbiau tai, kad jo vaikai 
talkininkauja ir remia sese
les, beveik visi „in corpore” 
važiuoja į šeimų stovyklą „Ne
ringoje”, kur Ch. Shimkus, 
Sr. šoka ir dainuoja savo vai
kaičių tarpe. Sutikau ir vieną 
lietuvę močiutę, besivaišinan- 
čią prie stalo ir besikalbančią 
angliškai su dukrom ir anū
kėm. „Oh, yes! We always co- 
me to the picnic. I’am lihtua- 
nian! We enjoy beautiful 
Mass, beautiful program!”

Pikniko metu ALKOs mu
ziejus sulaukė daug jaunes
nės kartos lankytojų, seselių 
krautuvėlė knygų ir kitų pre
kių pirkėjų, o iš Bostono ir ki
tur atvykę šio laiko „kara- 
belninkai” patenkino visų 
kartų lietuvius. Jie pirko kny
gas, gintarus, medžio dirbi
nius ir kitas liaudies stiliaus 
grožybes. Šios prekės turėjo 
didelę paklausą, taip kaip ir 
mažoji loterija nestigo lai
mės ieškotojų. Ją ruošdavo 
sesuo Viktorija, dabar gyve
nanti vienuolyne Marijampo
lėje, bet jau antri metai jos 
darbą tęsia talkininkės: Aldo
na Jakniūnaitė, Ann Jandron, 
Juodaičiai, o sekmadienį — 
Liucija Savickaitė.

Močiutė pasakė teisybę

Neringiečių atvežta progra
ma apie Vilniaus praeitį ir 
dabartį svečių entuziastingai 
priimta, ruošėjų profesiona
liai paruošta talkos iš Lietu
vos dėka:

Alvydo Almino — šokių ir 
vyr. dainų specialisto, Rasos 
Ercmonienės režisūros, jų ir 
vyr. stovyklos programos va
dovės Aldonos Lingertaitienės 
kūrybingumo, lietuvaitis iš 
Lietuvos, stebuklingas muzi

kantas Darius Mockevičius, jo 
orkestras — Kristina Vašky- 
tė, Gabija Aukštikalnytė ir 
Jūratė Aukštikalnienė, Rene
sanso rūbais pasipuošusios 
barokine muzika palydėjo 
Barboros Radvilaitės vestu
ves, šokius ir dainas (daug 
negirdėtų, bet žavių, liau
diškai skambančių). Norberto 
Lingertaičio karališki vartai, 
karaliaus riteriai, prirakino 
žiūrovus prie veiksmo ir vei
kėjų. Kiekvienas spektaklis 
reikalingas gabaus žmogaus, 
kuris palaiko bendrą vaidini
mo tvarką vykdydamas, šiuo 
atveju Alvydo, Rasos ir Aldo
nos nurodymus. Juo buvo — 
Vida Valiūkienė. Daug vardų 
ir pavardžių, bet nors pas
kiausiai, bet tai nėra nereikš
mingiausia. Š. m. vasaros sto
vyklos administratoriaus pa
reigas ėjo Darius Penikas, 
daug metų buvęs „Neringos” 
stovyklautojas ir vadovas. 
Programai pasibaigus, jis 
trumpai padėkojo ir kvietė 
jaunimą sugrįžti kitais metais 
stovyklauti, svečius — stovyk

SEATTLE LIETUVIŲ VEIKLA
MIRTIS SUKRĖTĖ 

LIETUVIUS
Eglė Linkaitytė-Weiss (53 

metų) mirė š.m. liepos 3 d. 
nuo smegenų eneurizmo.

Eglė gimė ir užaugo Kaune. 
Aukštuosius mokslus baigė 
Vilniaus universitete, kur įgi
jo magistro laipsnį chemijoje. 
Dalyvaudama bendrame Ame- 
rikos-Sovietų Sąjungos moks
linių tyrimų projekte Kaukazo 
kalnuose, Eglė sutiko savo 
būsimąjį vyrą Ray Weįss. Ray 
prisimena, kaip jis buvo su
sižavėjęs linksma, daininga 
projekto dalyvių grupe iš Lie
tuvos, ir kaip jis stengdavosi 
kuo daugiau laiko praleisti su 
šia grupe. Eglė ir Ray pamilo 
vienas kitą ir susituokė 1980 
metais Lietuvoje, o po to įsi
kūrė jo gimtinėje, Seattle. Ne
trukus gimė vaikai Deivydas, 
dabar 19 metų, ir Katrė, 15, 
Eglės pasididžiavimas bei di
džiausias džiaugsmas.

Netrukus po atvykimo į to
limą šalį, 1981 m., pietauda
ma restorane LaConner 
miestelyje, Eglė atsitiktinai 
nugirdo lietuviškai kalbant 
Antaną ir Aldoną Minelgas ir 
tokiu būdu „atrado” vietinę 
lietuvių bendruomenę. Neabe
jotinai Eglė paliko neišdil
domą pėdsaką mūsų bendruo
menėje. Silvija Fabijonaitė- 
Comeaux prisimena „... Tik 
praeitą savaitę aš prisiminiau 
sakiusi jai, kokia šauni ji yra 
ir kaip norėčiau būti panaši į 
ją, ’kai užaugsiu’!”

Katrytė Weiss rašė apie ma
mą: „Tie, kas pažinojo Eglę, 
niekada nepamirš jos žavumo, 
ryžtingumo, jos nuostabios 
meilės žmonėms ir svajonių 
susilieti su gamta... Eglė pa
lieka mus... bet ji mieliau no
rėtų, kad mes švęstume jos 
gyvenimą, nei verktume dėl 
jos mirties”.

Labiausiai paplitusi žodžio 
„eglė” prasmė — medis — „eg

lą visokeriopai remti, kad ji 
gyvuotų ateisiančiom lietuvių 
kartom.

Išskaičiuota daugybė pavar
džių. Jos čiltagiečiams „Drau
go” skaitytojams pasilieka tik 
pavardėmis, bet Naujosios 
Anglijos lietuviams yra gyvi, 
pažįstami, brangūs žmonės, 
taurūs lietuviai, verti, nors ir 
labai kuklaus įvertinimo 
„Draugo” puslapiuose.

Pabaiga

Maldos valandėlė — vakari
niai mišparai, kuriems vado
vavo sesuo Bernadeta Matu- 
kaitė ir kun. Virginijus Gri- 
gutis, buvo įspūdinga šventės 
pabaiga.

Ačiū provincijolei sės. Pau
lei Savickaitei, sės. Eugenijai 
ir sės. Teresei Mieckowski bei 
sės. Bernadetai Matukaitei, 
nešusioms didžiausią atsako
mybę, ruošiant N. Anglijos. 
Lietuvių Susiartinimo šventę 
— pikniką liepos 28 d. 2002 
m., Vargdienių seserų sodybo
je- Aldona Pr.

laitė”. Lietuvos vaikams „eglė” 
taip pat ir stebuklingas, ma
giškas žodis, simbolizuojantis 
kalėdinę eglutę, nešantis 
džiaugsmą ir malonumus. Lie
tuvių tarpe kalėdinės šventės 
vaikams dažnai vadinamos 
tiesiog „eglute”. Linkaičių jau
niausiai dukrai buvo suteiktas 
vardas — Eglė, kuris tarsi su
jungia visas šias nuostabias 
temas. Visiems mums, gyve
nantiems Seattle, kurie turė
jome malonumą pažinti Eglę 
Linkaitytę-Weiss, dabar žodis 
„eglė” įgijo dar vieną prasmę 
— kerinti moteris, doras žmo
gus, geraširdis draugas, ištiki
mas lietuvis. Mums jos nepa
prastai trūks.

Vertė Vilma Činčienė

MĖLYNIŲ GEGUŽINĖ

Rengėjos ir dalyviai nepa
būgo apsiniaukusio dangaus 
liepos 28 d. ir suvažiavo į 
gražų mėlynių sodelį. Jau 20 
metų Lietuvos Dukterys ruo
šia gegužinę paskutinį liepos 
mėnesio sekmadienį ir dar nė 
karto nelijo per tuos 20 metų. 
Šiemet ypač gausiai dalyvavo 
Dukterys, jų šeimos ir svečiai 
iš arti ir toli. Nebeliko vietos 
kur statyti automobilių erd
viame kieme bei ant gatvės ir 
vėliau atvykę vargo, kol susi
rado vietą pasistatyti maši
nas. Mėlynių krūmai mėlyna
vo prinokusiomis uogomis ir 
laukė skynėjų. Dalyviai šne
kučiavosi, juokavo, rinko uo
gas, ir draugiškai bendravo. 
Tylios varžytynės dėl vertingų 
gėrybių (mano, lietuviškų val
gių, paveikslų, knygų) skatino 
dalyvius įsijungti. Loterijos bi
lietai buvo gausiai perkami, 
nes buvo sudėta daug ver
tingų laimikių. Didysis laimi
kis, t.y., kas mėnesį gaunama 
skirtinga dovana, jau tapo 
tradicija, ir buvo nekantriai 
laukiama bilieto traukimo. Jį
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DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

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

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. 708-422-8260

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.centerfofsurgefyandbreasthealth.com

išlošė Česlovas Ramanauskas, 
Ričardo Ramanausko tėvelis. 
Tuoj atsirado mūsų talentingi 
muzikantai, grodami akordeo
nais, gitarom ir mušamaisiais 
instrumentais. Pasigirdo dai
nos, prasidėjo žaidimai. Įsi
jungė ir jaunimas, ir senimas. 
Suneštiniai pietūs buvo tokie 
gausūs, kad net netilpo ant 
didelio stalo ir reikėjo sudėti 
gėrybes ant žolės aplink stalą.

Suaukotus pinigus Lietuvos 
Dukterų draugija skiria šal
pai. Ačiū Rasai Matienei, kuri 
jau daugelį metų tyliai, ištiki
mai organizuoja ir praveda 
vaikų laimės šaltinį. Ačiū No

- . .......

Akordeonistai, linksminę svečius Seattle, WA, lietuvių gegužinėje.

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

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

medai Lukoševičienei, kuri su
organizavo taip pelningas ty
lias varžytynes. Ačiū Aušrelei 
Ramanauskienei už didžiojo 
laimikio suorganizavimą. Lie
tuvos Dukterys yra ypač dė
kingos Daliai Tutlytei Mro- 
wiec už jų, jų šeimų ir draugų 
priėmimą. Tuo pačiu, jos svei
kina Dalios mamytę Emiliją 
Tutlienę ir linki jai geros svei
katos. Ačiū visiems, kurie taip 
noriai pardavinėjo ir pirko bi
lietus ir vedė loteriją. Ačiū 
taip pat visiems, kurie daly
vavo, parėmė šią puikią orga
nizaciją ir linksmai pabend
ravo. Vertė Nijolė Raižienė
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LAISVĖJE PASIKLYDUSI 
KARTA?

ALGIMANTAS PATAŠIUS
Tęsinys

Kiek anksčiau, 1837 m., 
Švedijoje prasidėjo blaivybės 
draugijų sąjūdis, siekęs ne
utralizuoti neigiamus alkoho
lio verslo padarinius tautos 
dvasinei sveikatai ir valstybei; 
šie judėjimai Skandinavijos 
šalyse privertė įvesti dar ir 
šiandien palyginti griežtą 
valstybinę alkoholio politiką. 
Blaivybės draugijų veikla, 
kaip ir mūsų Motiejaus Va
lančiaus įkurtoji Blaivybės 
draugija, be abejo, turėjo dide
lę reikšmę ir augančią) ai kar
tai. XlN a. pabaigoje Šiaurės 
Amerikoje, netrukus ir Skan
dinavijoje bei kitur, ėmė ma
siškai kurtis kaimo jaunimo 
būreliai ar klubai, rūpinęsi 
jaunimą nuo vaikiško iki 
brandos amžiaus (pvz., dabar
tinėje JAV jaunųjų fermerių 
asociacijoje — nuo 5 iki 21 
metų) šviesti, mokyti ūkinin
kavimo, ugdyti meilę žemės 
darbui ir sulaikyti migraciją į 
miestus. XX a. pradžioje ėmė
kurtis miesto berniukų klubai 
ir brigados Amerikos, Anglijos 
miestuose; pagaliau 1907 m. 
Anglijoje gimė masiškiausias, 
dar ir šiandien vis augantis 
skautizmo sąjūdis, auklėjantis 
jaunimą pagal Roberto Baden 
Powell sukurtą ir ištobulintą 
pedagoginę sistemą. Jo nariai 
gali būti nuo 6 metų amžiaus 
iki gilios senatvės; pasaulinės 
berniukų skautų ir mergaičių 
skaučių organizacijos jungia 
milijonus skautų 145 pasaulio 
šalyse.

Kaip buvo Lietuvoje

Vertinant šių dienų požiū
riu, galima tik stebėtis, kaip 
plačiai veikė praeityje Lietu
vos šviesuomenė, stengdamasi 
išugdyti šviesią, dorą, sveiką 
kūnu ir siela, patriotišką jau
nąją kartą. Štai tik kai kurie 
faktai. Pirmosios jaunimo ug
dymo organizacijos pradėjo 
veikti pusiau slapta dar caro 
laikais. Daugiausia Lietuvos 
kaime ir miesteliuose darbą 
plėtojusi katalikiška Pavasari
ninkų organizacija ėmė for
muotis apie 1907 m. iš jauni
mo kuopelių, veikusių prie 
Užnemunės „Žiburio” ir atkur
tos Blaivybės draugijos sky
rių, vėliau būrėsi apie 1912 m. 
pasirodžiusį žurnalą „Pavasa
ris”, nuo kurio 1919 m. III 
suvažiavime ir priėmė savo 
draugijos, 1932 m. tapusios fe
deracija, vardą. Federaciją su
darė trys pavasarininkų są
jungos — jaunųjų, vyresniųjų 
mergaičių ir vyrų sąjungos, jos 
užsiėmė labai plačia veikla;

greta religinės — šalpa ir lab
dara, sportu, mokė rašto be
mokslius, rengė paskaitas, 
steigė šeimininkavimo ir ūkio 
kursus, rūpinosi sodybų tvar
kymu, diegė blaivias tradici
jas, propagavo kraštotyrą (pa
vasarininkai užrašė beveik 
38,000 vienetų tautosakos). Į 
didįjį Pavasarininkų kongresą 
1938 m. suvažiavo 45,000 da
lyvių, 247 chorai su 4,000 dai
nininkų, kariuomenei buvo 
įteikti už surinktas lėšas nu
pirkti 46 šautuvai. Prieš rusų 
okupaciją 1940 m. federacija 
turėjo apie 100,000 narių.

Katalikiška Ateitininkų or
ganizacija prasidėjo nuo moks- * 
leivių organizacijos, įkurtos 
1911 m. prie žurnalo .Ateitis” 
ir 1927 m. persitvarkiusios į 
moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungų federaciją. 
Nuo 1930 m. ateitininkams 
buvo uždrausta veikti mokyk
lose, tačiau 1940 m. organiza
cijoje buvo 11,000 narių. -

Jaunųjų ūkininkų rateliai, 
panašūs į minėtuosius Vaka
ruose, Lietuvoje ėmė rastis 
1929 m. Jie turėjo pedagogiš
kai ir dalykiškai gerai pa
rengtą aštuonerių metų prog
ramą jaunimui nuo 12 iki 20 
metų. Palaikė ryšius su pana
šiomis organizacijomis Latvi
joje, Estijoje, Skandinavijoje. 
Rateliams vadovavo agrono
mai, pažangesni ūkininkai, 
bet daugiausia (90 proc.) — 
žemės ūkio kursus baigę pra
dinių mokyklų mokytojai. 
1940 m. buvo 1,250 ratelių, 
apie 46,000 narių.

1927 m. studentų neolitua- 
nų korporacijos iniciatyva bu
vo įsteigta „Jaunoji Lietuva”, 
kuri savo uždaviniu laikė telk
ti jaunimą į tautišką darbą, 
stiprinti jo tautinę ir valstybi
nę sąmonę, auklėti doro būdo, 
stiprios dvasios ir sveiko kūno 
asmenybes, remiantis krikš
čioniškosios doros principais. 
1937 m. organizacijos dešimt
mečio sąskrydyje dalyvavo be
veik 16,000 jaunalietuvių. 
1940 m. iš viso buvo apie 
40,000 jaunalietuvių — jaunu
čių, kandidatų, tikrųjų narių 
ir narių-rėmėjų.

1922 m. buvo įkurta libera
liai demokratinei liaudininkų 
ideologijai artima Lietuvos 
jaunimo sąjunga, kuri išaugo 
iki 30,000 narių. 1936 m. tau
tininkų valdžios ji buvo už
daryta.

Klaipėdos krašte, jam susi
jungus su Lietuva, veikė lietu
vių jaunimo draugijų sąjunga 
„Santara”, kuri kultivavo įvai
rų sportą, steigė vaidintojų ra
telius, sukomplektavo apie 80 
keliaujančių bibliotekėlių, tu

rėjo nuolatinę Klaipėdos ra
diofono valandėlę.

Skautų organizacija, pradė
jusi formuotis 1918 m., 1930 
m. įgijo aiškią struktūrą ir 
statusą kaip vieninga ir vie
nintelė pagal Baden Povvell 
sistemą jaunimą auklėjanti, 
valstybės prezidento globoja
ma sąjunga. 1939 m. turėjo 
apie 20,000 narių, o per visą 
laiką jos gretose galėjo pabūti 
apie 100,000 jaunų žmonių.

Lenkų okupuotame Vilniaus 
ir Suvalkų krašte 1925 m. 
buvo įkurta lietuvių Šv. Kazi
miero draugija, kuri steigė 
jaunimo skyrius, rūpinosi jau
nimo švietimo, dorovės, svei
katos reikalais, socialine para
ma. Ji rengdavo sukakčių, 
Lietuvos istorinių datų minėji
mus, vadinamąsias „akademi
jas”, vaidinimus, dainų šven
tes, gegužines, sporto varžy
bas, palaikė ir platino lietu
višką spaudą, rėmė lietuvius 
politinius kalinius. 1936 m., 
kai lenkų okupacinė valdžia 
ėmė ją naikinti, draugija tu
rėjo 476 skyrius ir 18,000 na
rių. 1938 m. ji buvo uždraus
ta.

1940 m. po sovietų invazijos 
visos patriotinės jaunimo or
ganizacijos likviduotos, jų tu
rėti pastatai ir kitas turtas 
nacionalizuotas. Po karo kai 
kurios jų atsikūrė emigracijoje 
ir veikė per visą okupacijos 
laiką, padėdamos išlaikyti jau
nosios išeivių kartos lietuvy
bę.

Skautai ir kiti

Atgimimo metais imtasi at
kurti, tiksliau, iš naujo kurti 
kai kurias senąsias organiza
cijas, kaip antai ateitininkų, 
skautų, jaunalietuvių. Sukur
ta ir naujo tipo — gediminai- 
čių, maironiečių, valančiukų, 
kudirkaičių, vileišiukų, jaunų
jų šaulių (prie Šaulių sąjun
gos) — organizacijų, atsirado 
tarptautinių asociacijų vieti
nių padalinių. Tačiau masiš
kumu ir veiklos mastais tos 
organizacijos toli gražu nepa
siekė prieškarinės Lietuvos 
organizacijų lygio. Jų poveikis 
dabartinės augančiosios kar
tos dvasinei sveikatai yra 
menkas. Pirmiausia — jos 
pernelyg negausios, nėra ta
pusios pripažinta jėga, kelian
čia bendraamžių pagarbą ir 
pavydą. Jų veikla uždara ir 
pašaliniams vargiai įžiūrima. 
Jos veikia kiekviena atskirai 
ir, turėdamos iš esmės tą patį 
tikslą, nesuteikia pastangų 
dideliems bendriems darbams 
ir viešiems žygiams. Antai ba
landžio mėnesį, kuris tradiciš
kai yra apsišvarinimo mėnuo, 
prekybos centrų tinklas IKI 
suorganizavo Lietuvoje aplin
kos tvarkymo talką; joje, pa
sak pranešimo žiniasklaidoje, 
dalyvavo net 150 mokyklų mo

kiniai. Nežinia, ar iš tiesų tiek 
jų buvo ir kaip prekybininkai 
sukėlė ant kojų mokinius, ta
čiau aišku, jog tai buvo rekla
mos akcija. Deja, apie jaunimo 
organizacijų dalyvavimą ba
landžio darbuose neteko iš
girsti, bent jau Vilniuje. O M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdis, 
sumanęs birželio 2 d. Vilniuje 
Vaikų gynimo dienos proga 
surengti šeimų šventę be alko
holio ir pakvietęs prisidėti 
daugiau nei pusšimtį mokyk
lų, sulaukė atsiliepiant vos 
kelių.

Prieškario Lietuvos jaunimo 
organizacijos turėjo gausią ir 
plačiai sklidusią periodinę 
spaudą. Šiandieninės jaunimą 
auklėjančios organizacijos be
veik neturi savo spaudos, jei 
neminėsime triskart per me
tus pasirodančio maironiečių 
laikraščio „Sandrava” ar jau
niesiems šauliukams skiria
mos vietos Šaulių sąjungos 
žurnale „Trimitas”. Ateitinin
kai dar leidžia žurnalą „Atei
tis”. Masinei komercinei žinia- 
sklaidai jaunimo organizacijų 
darbai ir rūpesčiai, tikslai ir 
patriotinės idėjos neįdomios, 
net atgrasios, o į jaunesnį 
skaitytoją orientuoti komerci
niai leidiniai, tokie kaip lietu
viškas (!) žurnalas „Top giri” 
arba „Panelė”, yra žemiau nei 
žemo lygio; kitokios jaunimui, 
paaugliams skirtos spaudos 
kaip ir nėra. Net visuomeni
nėje televizijoje ir radijuje pa
augliams, moksleiviams skir
tų laidų nėra. Galima sakyti, 
žiniasklaida geležine pelno 
siekimo uždanga atsitvėrusi 
nuo jaunimo tautinio, pilieti
nio ugdymo organizacijų. Be 
savo tribūnos jos lieka neby
lės. Pagaliau ir jų materialinė 
padėtis pernelyg vargana, kad 
galėtų savomis jėgomis spręsti 
išėjimo į viešumą problemą. 
Jos būtinai turėtų išsikovoti, 
kad būtų sugrąžintas jų pirm
takių turtas, jeigu tokį prece
dentą sudarys buvusių žydų 
organizacijų turto grąžinimas.

Toms organizacijoms nepa
lanki ir valdžios institucijų 
pozicija. Ši valstybei, jos atei
čiai labai svarbi veikla yra 
kaip ir už įstatymo ribų. 1996 
metais visuomeninės Jaunimo 
organizacijų tarybos inicijuo
ta, parengta ir Seimo priimta 
Jaunimo politikos koncepcija 
apibrėžia, kas yra jaunimas: 
tai asmenys nuo 16 iki 29 
metų. Vadinasi, jaunesni yra 
vaikai, kurių ugdymas yra 
šeimos ir mokyklos reikalas, o 
valstybinės institucijos (vaiko 
teisių apsaugos tarnybos, ne
pilnamečių reikalų inspekcijos 
ir pan.) susirūpina vaikus glo
boti tada, kai jie tampa nusi
kaltimų, smurto aukomis, at
siduria asocialioje aplinkoje ar 
patys tampa nusikaltėliais. 
Vidutiniai vaikai, paaugliai, 
kurie turi namus, lanko mo

kyklas ir dar nenusikalto, bet 
patys neranda kur save dėti, 
dėmesio nesusilaukia. Jauni
mo organizacijoms, kurios bu
ria ir auklėja vaikus ir siekia 
juos nuo pradinukų amžiaus 
ilgam laikui įtraukti į savo 
veiklą, galioja tas pats vienin
telis Visuomeninių organiza
cijų įstatymas, kaip ir alaus 
mėgėjų, pypkuotojų klubui, 
ožkų ar sliekų augintojų drau
gijai ar pan. Gali kurti orga
nizaciją ir auklėti tuos vaikus 
kas nori ir kaip nori, neklau
siami, ar turi tam reikiamą 
kvalifikaciją, sugebėjimus, 
niekam neatsakingi ir nekon
troliuojami, tačiau ir be teisių 
į kokias nors organizacijos pri
vilegijas ar išskirtines sąlygas 
veiklai plėtoti. Jos daugiausia 
priklauso nuo švietimo įstai
gų, mokyklų geranoriškumo ir 
gyvuoja jų prieglobstyje kaip 
užklasiniai būreliai. Nėra jo
kio teisinio akto, kuris garan
tuotų šių organizacijų veiklai 
specialią globą. Tai nerūpi 
Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetui, kurio pir
mininkas labiau užsiėmęs ko
va prieš Lietuvos krašto ap
saugos stiprinimą ir pastan
gas įstoti į NATO. O Krašto 
apsaugos ministerijos, kariuo
menės aukščiausioji vadovybė 
ir atskirų dalinių vadai labai 
nuoširdžiai palaiko jaunimo 
pilietinio patriotinio auklėjimo 
darbą, suteikia labai didelę, 
įvairiapusišką, ir materialiai, 
ir moraliai vertingą pagalbą 
ne tik tiesiogiai globojamiems 
jauniesiems šauliams, bet ir 
kitoms organizacijoms, ypač 
vasaros stovyklų laikotarpiu. 
Karių parama kasmet pasi
naudoja skautai, ir ne tik jie.

Skaudi Lietuvoje skautų ju
dėjimo problema. Skautizmas 
visame pasaulyje yra pripa
žintas tobuliausia jaunosios 
kartos dorinio, fizinio, pilieti
nio ugdymo sistema; per 90 
metų ji nepaseno, nieko geres
nio ir tinkamesnio mūsų mo
derniam gyvenimui iki šiol nė
ra išrasta. Vienas didžiausių 
mūsų XX amžiaus mąstytojų 
prof. Stasys Šalkauskis aukš
tino skautiškojo auklėjimo 
vertę, pabrėžė, jog skautizmas 
grąžina mūsų laikų jaunimui 
riteriškumo pačia geriausia 
prasme dvasią. 1926 m., tuo 
metu būdamas kitos, tam tik
ra prasme konkuruojančios or
ganizacijos — ateitininkų — 
svarbiausias ideologas ir vie
nas iš vadų, S. Šalkauskis sa
vo veikale „Skautizmas ir pa
saulėžiūra” rašė: „Neabejoti
na, kad Lietuvos skautai ga
lėtų pasidaryti jaunuoju avan
gardu tolimesnėje mūsų vals
tybinio, tautinio ir dvasinio at
gimimo eigoje, jei sugebėtų 
tinkamai susiorganizuoti ir 
prisitaikyti prie mūsų gyveni
mo aplinkybių”.

Nukelta į 5 psl.
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Danutė Bindokienė

Nukrito, kaip prinokęs 
obuolys į sterblę

Ar galėtume Lietuvą pava
dinti naivuolių tauta? Be abe
jo, daugelis sušuktų: jokiu 
būdu! O visgi laiko tėkmė ne 
kartą parodė šios nepageidau
tinos charakteristikos ženk
lus. Vėliausias — amerikiečių 
bendrovės ,,Williams Interna
tional” praėjusią savaitę 
iškrėstas „pokštas”. Kaip per
kūnas iš giedro dangaus tren
kusi žinia, kad atsitiko tai, ko 
Lietuva labiausiai nenorėjo: 
„Mažeikių nafta”, kaip prino
kęs obuolys nukrito į Rusijos 
sterblę...

Tai atsitiko taip pat pasa
lūniškai, kaip 1939-aisiais 
įvykęs kitas užsieniečių susi
tarimas prekiauti svetimos 
valstybės teritorija (ar ver
tybėmis). Žinoma, gal ir netin
ka Molotovo-Ribbentropo pak
tą, kurio sukaktį paminėjome 
šio mėnesio 23 d., lyginti su 
,,Williams-Jukos” sutartimi, 
bet sąvoka iš dalies ta pati: vi
sai nerūpi atsižvelgti, ko pa
geidauja, kokius planus turi 
valstybė, kurios vertybėmis 
„prekiaujama”, svarbiausia 
„galinčiųjų tą padaryti” už
mačios.

„Jukos” gavo, ko norėjo, tik 
reikėjo kantrybės. „Williams 
International” vadovybė ne
jaučia nei mažiausio sąžinės 
priekaišto dėl savo elgesio: tai 
įprastoji „vakarietiško verslo 
eiga”. Jeigu Lietuvos valdžia 
neįstengė suvokti visų tos 
„verslo eigos plonybių”, kaip 
dėl to galima kaltinti „Wil- 
liams” bendrovę?

Maždaug taip „Lietuvos ry
to” korespondentui pasakė ir 
„Williams International” vice- 
prez., „Mažeikių naftos” val
dybos pięm. Ronald Majors. 
Paklaustas, kodėl taip ilgai 
buvo slepiamos derybos dėl 
akcijų pardavimo Rusijos ben
drovei, jis atsakęs: „Visi nori 
pasakyti, kad buvo slepiama. 
Bet komercinės derybos yra 
komercinės derybos ir apie jas 
viešai nešnekama. Jeigu ge
gužę būtume pasakę, kad par
duodame akcijas, Vyriausybei 
būtų buvę didelių problemų, 
sprendžiant, pasirašyti su
tartį su ‘Jukos’, ar ne. ‘Jukos’ 
irgi būtų susinervinusi, jei 
valdžia būtų nepritarusi su
tarčiai, nes išeikvojo daug lai
ko ir įdėjo daug pastangų, kad 
sandoris būtų baigtas...”

O kad neliktų jokių abejo
nių apie teisę prekiauti Lietu
vos nuosavybe, Majors pri
minė: „1999 metais sudary
toje Lietuvos Vyriausybės ir 
‘Williams’ sutartyje pastarajai 
numatyta galimybė perduoti 
valdymą trečiajai šaliai”.

Pasikalbėjimas ilgokas ir, 
sakytume, „kietas”. Amerikie
čių bendrovės viceprezidentas 
visus priekaištus nubaido tar
si uodą: „Williams” padarė 
tai, ką reikėjo padaryti. Svar
bu čia pelnas ir našus darbas, 
o, kaip visi gerai žinome, 
„Mažeikių naftos” reikalai 
nuo pat pradžios neriedėjo la
bai lygiu keliu. Jeigu Rusija 
taip nori šios įmonės, tegul 
sau ir pasiima — „Williams” 
susirenka savo „žaislus” ir 
eina pelningesnių sutarčių 
pasidairyti. Žinoma, dar Lie
tuvoje liks daug sudrumsto 
vandens, kuris prieš š.m. lap
kričio mėnesio NATO viršū
nių susitikimą Prahoje ir pre
zidento rinkimus pačioje vals
tybėje, gali sudaryti nemažai 
keblumų. Bet čia jau — „ne 
mūsų kiaulės, ne mūsų ko
pūstai”, sako ,,Williams”.

Taigi, grįžtant prie pirmojo 
šių skilčių sakinio: ar Lietuvą 
galėtume pavadinti naivuolių 
tauta? Okupacijos dešimtme
čiai, kai valstybė buvo prara
dusi savarankiškumą ir tapu
si tik viena „didžiosios sovie
tuos” dalele, visgi paliko gi
lius pėdsakus. Žaliavos iš Ru
sijos; gaminiai Rusijai; kon
taktai su Vakarais (juo labiau 
JAV) ir jų verslo praktika — 
beveik neegzistuojantys.

Tai nereiškia, kad toji „va
karietiška verslo praktika” 
yra ir skaidri, ir švari, ir be 
gobšiško savanaudiškumo 
priemaišų. Prisiminkime, kas 
pastaraisiais mėnesiais atsiti
ko su kai kuriomis, labai pati
kimomis (iki to laiko), turtin
gomis ir sėkmingai dirban
čiomis bendrovėmis bei įmo
nėmis JAV-se: Enron, World- 
Com, Anderson ir eile kitų. 
Tamsiomis įtarimų dėmėmis 
apsitaškė net Martha Stew- 
art, kurios patarimais tiki ir 
naudojasi milijonai ameri
kiečių. O kiek dar mažesnių... 
Juk ir iš dabartinio JAV pre
zidento, ir viceprezidento 
„verslinikiškos” praeities į 
dienos šviesą išlindo nelabai 
pagirtini darbeliai.

Atrodo, kad tokie sukčiavi
mai jau ne išimtys, o eilinė 
praktika — žinoma, kol neiš
keliami viešumon. Tad kaip 
galime tikėti, kad ,,Williams 
International” veikla kito
niška? Lietuva veržiasi į va
karietišką rinkos ekonomiką. 
Jai svarbu Vakarų investicijos. 
Kas galėjo pagalvoti, kad 
„Williams International”, su 
visais įgaliojimais ir reko
mendacijomis (net iš JAV 
valdžios), Lietuvoje „padės ne 
auksinį, o supuvusį kiaušinį”?

LIETUVAITĖ KELIAUTOJA 
PRIEŠ 100 METŲ
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tai pradėjo kirsties už vieną juridiškąjį klausimą — ar 
yra įpročių teisės ar ne. Tas ginčas tęsėsi visą pusdienį 
ir Dievas žino kada būtų užsibaigęs, jei ne vieno profe
soriaus patarimas tą klausimą pavesti vienų specija- 
listų komisijai. Pritarta iš visų pusių, nes dalyko mo
notonija jau visiems buvo pakirėjus”.

Kas buvo toliau svarstyta, keliauninkės negirdėjo, 
nes jos išėjo apžiūrėti Vilniaus įdomybių. Vakare jos 
norėjo savo tėvų kalba čia atlikti mažą „meldžioniją” 
prieš tolimas keliones. Praleido pusę dienos, besitei- 
raudamos apie lietuvį ar mokantį lietuviškai kunigą, 
bet tokio neatrado. „O zakristijonas, apžvelgęs abi nuo 
kojų ligi galvos, ėmė šaipytis, jog tokių būtent keiste
nybių užsimanėva”, — skundėsi Julė.

Apžiūrėjus miestą, jos grįžo į „Rūtos” svetainėje 
vykstantį vakarą. Buvo vaidinimas ir joms labai pati
kę lietuviški šokiai. Gražūs jausmai betgi sutriko, kai, 
išėjus į gatvę, jos išgirdo jau kitokią kalbą. „Kelios po
ros mūsų apšviestūnų, kartu su mumis išėjusios iš va
karo, gatvėje tuojaus nusitvėrė 'poniškos’ lenkų kal
bos, gal iš baimės, kad panaktiniai juos mužikais ir 
kaimietėmis nepalaikytų”, — piktinosi jos. Liūdnai 
patyrusios, kaip joms buvo sunku Vilniaus gatvėse

išgirsti lietuvių kalbą ir sutikti lietuviais drįstančius 
prisipažinti žmones, abi prisiminė šiuos, dar 1884 
metais dainuotus, poeto žodžius:

Čėsai nauji, svietas jaunas,
Lygiai Vilnius, kaip ir Kaunas:
Ten tada lietuvį, rasi,
Kai su lopeta pakasi.
Tai buvo jų paskutinis sustojimas tėvynėje prieš to

limą kelionę per svetimus kraštus. Kokiomis mintimis 
Pranaitytė atsisveikino su Lietuva? Paskaitykime. 
,Apsidairius po mylimą tėvynę, su dideliu širdies 
skausmu, turėjau įsitikinti neberadus pasimatyme su 
saviškiais to saldaus susiraminimo, kurio, gyvenda
mas užsienyje, taip karštai trokšti. Mūs tautiečių ma
terializmas iš karto nutraukia maloniausių svajonių 
giją ir užtemdo kilniausius idealus. Pinigo ir tik pinigo 
iš tavęs laukiama. Apie pinigą pradeda su tavimi kiek
vieną kalbą. Klausia kiek pinigų parsivežus iš Ameri
kos, ir kiek tai ar kitai įstaigai galėsianti paaukoti. 
Tokie kvošimai labai nemalonų įspūdį daro ir kone 
varu varo iš tėvynės”.

„Neišgirsi didelio užsiinteresavimo išeivių lietuvių 
gyvenimu, anų darbais ar va, vien tik atsimuša tau į 
ausis: Amerikos lietuviai prapuolę tėvynei. Prigriebk 
amerikoną, pasilikdamas tėvynėje jo pinigus. Gi po 
teisybei ne vienų išeivių kaltė, kad tūkstančiai jų grįž
ta tėvynėn ir vėl bėga iš jos terp svetimųjų užbaigti 
savo dienas. Juk ir išeivis, parsidavęs sunkiausiems 
darbams atlikti dėl grašio, kurį senatvei ir savo vai
kučiams surinko — ir tas vargšelis turi širdį mylinčią

ir norinčią būti mylima, ir jis paguodos trokšta”.
„Po ilgų metų sunkiausio darbo, vien svajonėmis 

apie mielos tėvynės, savųjų pasimatymą susiraminda
mas, grįžta. Bet koks čia apsivylimas. Vietoje išsva
jotos tėvynainių, giminių meilės, išdabintos švie
siausiais jausmais ir gražiausiais prietikiais, randa 
prozaiškiausią realybę. Tėvynėje gyveną tautiečiai ne
supranta, jam neužjaučia, vien jo pinigų maišus (iš
svajotus) skaito ir ragina jais pasidalinti. Pasimatę su 
giminėmis, kiekvienas jo meilę sveria parneštos dova
nos brangumu ar pinigų krūvele. Suėjo su kaimynais, 
pažįstamais ir tie laukia vaišių”.

„Jieško kulturingesniųjų draugijos, manydamas ten 
išgirsti kilnesnes kalbas, ir čia jį sutinka prisimini
mais apie pinigus. Lietuvoje priderėtų tankiau atsi
minti, juog amerikiečiams lietuviams kepti balandžiai 
nelekia patys į gerklę. Kad iš pinigo gyvendami svetur 
jie priversti čėdyti skatiką savo pragyvenimui. Kožną 
dienelę, kol kvėpuoja tėvynės oru, ir labiausia savuo
sius mylinčiam įkirės nuolatinis tautiečių priminimas 
apie pinigus, pinigus, pinigus”, — taip autorė baigia 
savo su tėvyne išsiskyrimo liūdnas mintis.

Petraitytės traukinys paliko Vilnių ir pro Minską, 
Smolenską, Viazmą nešė ją tolyn nuo tėvynės. Ir ji vi
sur prisimena senovinę Lietuvos istoriją, ir kaip daug 
metų tuos miestus buvo valdę galingi Lietuvos valdo
vai, ir kaip drąsiai ten buvo kovęsi lietuvių pulkai. Jai 
tas viskas primena, kaip ji esanti laiminga, būdama 
lietuvaite.

Nei Minske, nei Smolenske jai neteko lietuvių sutik

ti. Iš Viazmos, nepasiekus Maskvos, traukinys nešė 
abi keliauninkes per plačias Rusijos lygumas, pro Ka
lugą, Tūlą ir Penzą, iki paties, ant Volgos kilpos kran
to stovinčio, Samaros miesto. Iš ten dar ilgas kelias iki 
Orenburgo, prie Uralo upės, kurios kitoje pusėje prasi
deda didžioji Azija. Dirbama žemė, miškai, derlingi 
kloniai po truputį pasibaigė ir atsidengė kalnuotų tyr
laukių plotai. O į Turkestano (dabar vadinamą Ka
zachstanu) sostinę Taškentą dar tiek mylių, kiek pra
važiuota nuo Viazmos.

Dar kelios nuobodžios dienos traukinyje, ir keliauto
jos pagaliau Taškente, kur Julė Pranaitytė atranda 
savo brolį. Ir kur tų lietuvių ir anais laikais tada ne
būdavo! Jos brolis, energingasis kun. Justinas Pranai
tis, buvęs Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, 
atvykęs į Taškentą 1898 metais, tuojau perėmė vietos 
įvairių tautybių katalikų sielovadą. Jis pastatė naują 
katalikų bažnyčią ir kleboniją, užveisė du didžiulius 
vaismedžių sodus, įtaisė net mažą elektros stotį ir pa
rapijos maudynes, kuriomis naudodavosi ir kiti miesto 
gyventojai. Rusų caro valdžia jam davė net du ge
ležinkelio vagonus, kuriuose buvo įrengta bėgiais 
vežiojama „bažnyčia”, virtuvė, salonėlis ir miegamasis. 
Taip jis ir jo pagalbininkai, kiti lietuviai kunigai, ap
tarnaudavo viso milžiniško Turkestano krašto katali
kus. Taškente klebonas Pranaitis mirė 1917 metais ir 
buvo ten palaidotas.

Julei ir jos bendrakeleiviai vos atvykus į Taškentą, 
joms žadą beveik užėmė nepaprastas žmonių mišru- 
mas. Bus daugiau
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TARP MUSŲ KALBANT

NEPAMIRŠTAMAS 
MYKOLAS MORKŪNAS

Reikėtų manyti, kad daugu
ma Čikagos, o taip pat kai ku
rie kitose vietose gyveną tau
tiečiai dar prisimena Mykolą 
Morkūną. Man teko su juo ar
timiau susipažinti ir pabend
rauti. Tenka pasakyti, jog jis 
buvo neišsenkamos kantrybės 
ir nemažesnės ištvermės žmo
gus. Jis Čikagoje vertėsi sava
rankiškai išmoktu spaustuvi
ninko amatu. Beje, jis pokario 
metais, studijuodamas Inns- 
brucko universitete, buvo įsi
gijęs ekonomikos mokslų dak
taro laipsnį. Nepaisant turimo 
mokslinio laipsnio, jis nelabai 
buvo ekonomiško nusiteikimo 
žmogus. Atviriau kalbant, kai 
kuriems jo klientams pavyk
davo išsisukti, nepadengus jo 
atliktų spausdinimo. darbų 
sąskaitų apmokėjimo. Man re
gis, nors tiksliau ir nežinau, 
neapmokėtų sąskaitų suma

JUNGIAMĖS, KAD
IŠLAIKYTUME LIETUVIŠKĄ ŽODĮ

Los Angeles lituanistinei mokyklai 52-sius metus užbaigus

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė šeštadieninė mo
kykla užbaigė 52 mokslo me
tus. Birželio 8 d. dir. Marytė 
Newsom, kalbėdama salėje su
sirinkusiems, sakė: „Dėkoja
me Dievui ir tėveliams už jų 
ištvermę bei pasiaukojimą bu
riantis kartu, kad išlaikytume 
mums visiems mylimą lietu
višką žodį”.

'Mokyklą lankė 110 mokinių, 
dirbo 23 mokytojai. Šalia prog
ramoje nurodytų tiesioginių 
mokymo planų, atlikta daug 
kitų darbų. Paminėta vyskupo 
Motiejaus Valančiaus 200 me
tų gimimo sukaktis. Mokykla 
spalio mėnesį aktyviai įsijun
gė į Lietuvių dienų programą. 
Suruošta moliūgų parodėlė. 
Vėlinių dieną buvo lankomi 
Forest Lawn lietuvių kapai, 
papuošiant juos gėlėmis ir 
tautinėmis vėliavėlėmis. Visos 
klasės buvo įtrauktos į kalė
dinį montažą „Senelių prisimi
nimai”. Kalėdų eglutės metu į 
mokyklinį gyvenimą buvo pri
imtos naujos šeimos. Mokiniai 
vaizdeliu atsisveikino su mo
kytojais Darium ir Zita Ud- 
riais, išvykstančiais į Europą. 
Mokiniai dalyvavo Los An
geles skautų 50 metų veiklos 
jubiliejuje ir „Spindulio” an
samblio video juostos „Gin- 
tarėlė” paruošime, ir premje
roje. Pasveikino JAV LB Kul
tūros tarybos laureatus: Igną 
Medžiuką, gavusį žurnalisto, 
Emą Dovydaitienę — dramos 
ir Viktorą Ralį — muzikos 
premijas.

Mokiniai dalyvavo Švietimo 
tarybos rašinių ir piešinių 
konkurse ir laimėjo 12 pre
mijų. I vietą — Lukas Dzidoli- 
kas, Tadas Mikuckis, Andrea 
Dabšytė; II vietą — Tomas Mi
kuckis, Tautvilas Maciulevi
čius, Gytis Joga, Nida Mulo- 
kaitė; III vietą — Liana Ban- 
dziulytė, Lina Polikaitytė, 
Deividas Kiršonis, Gintarė 
Kerežytė, Aras Kazlauskas. 
Keletas, dalyvavusių konkur
se gavo pagyrimus.

Vasario 16-ajai artėjant mo
kiniai rašė „Laiškus Lietuvai”, 
kurie buvo susegti į gražų al
bumą ir Jaunimo sąjungos 
narės Simonos Gajauskaitės 
buvo nuvežti bei įteikti LR 
prezidentui Valdui Adamkui. 
Mokyklos Vasario 16-osios 
programoje Audra Griciūtė ir 
Aušra Venckutė supažindino 
vyresniuosius mokinius su 
Lietuvos istorijos įvykiais.

tikriausiai siekė keliasdešimt, 
o gal net ir visą šimtą tūks
tančių dolerių. Tačiau jis nela
bai „imdavo į galvą”. Pamenu, 
vieną kartą jis išsitarė: „Kad 
juokas, atvažiavo žmogelis at
siimti išspausdintų knygų ir 
pasiskundė, jog neturįs pini
gų. Girdi, jis neteko darbo, su
sirgo žmona ir užpuolė viso
kios kitos bėdos. Atidaviau 
jam veltui išspausdintas kny
gas”. Kitą kartą, gerai prisi
menu, papasakojo apie mūsų 
tautietį, kuris, atnešęs rank
raštį, iš anksto prisipažino, 
jog neturįs pinigėlių knygos 
išleidimui. Maikis (mes daž
niausiai jį taip vadindavome) 
nesvyruodamas paėmė rank
raštį, išspausdino knygą, įrišo 
į viršelius ir paskui beveik 
pusdykiai arba visiškai veltui 
išdalino draugams ir pažįsta
miems. Šiandien niekas neži
no ir vargu ar jis pats žinojo,

Pasveikintas mokyklos glo
bėjas prel. Algirdas Olšauskas 
jo kunigystės 50 metų proga, 
kartu su parapija suaukojant 
500 dol. arnotui, kuris prelato 
ir mokyklos vardu bus naudo
jamas pamaldų naujoje Los 
Angeles katedroje metu. Prieš 
adventą mokiniai dalyvavo Už
gavėnių blynų pokylio progra
moje ir velykiniame susikau
pime, kuriam vadovavo tėvas 
Gediminas Numgaudis, OFM, 
iš Lietuvos. Pavasarį mokiniai 
atstovavo lietuviams skandi
navų festivalyje. Paruošti mo
kyt. Jūratės Venckienės pri
ėmė susitaikymo bei pirmos 
komunijos sakramentą.

Motinos dieną pagerbtos 
mamytės. Mokyt. Amandas 
Ragauskas ekrane parodė ma
myčių nuotraukas, kai jos dar 
buvo jaunos. Birželio 1 d., pa
gerbiant poetą Bernardą 
Brazdžionį jo amžiaus ir albu
mo išleidimo proga, mokiniai 
dalyvavo D. Varnienės pa
ruoštoje programoje ir minėji
me.

Praėjusiais mokslo metais 
pačius jauniausius mokinius 
(„kiškius”) mokė Kristina 
Bandziulienė, talkininkaujant 
Viktorijai Empakerienei ir Si
gutei Miller. Vaikų darželį ve
dė Dalytė Lovett; jai pasi
traukus — Jolita Jurkutaitie- 
nė; 1 skyr. mokytoja Ramunė 
Raulinaitienė; 2 skyr. — Vir
ginija Tuskevičienė, ji dėstė 9 
ir 10 skyr. Lietuvos istoriją; 3 
skyr. mokyt. Laima Gajaus- 
kienė; 4 skyr. — Danguolė 
Varnienė; 5 skyr. — Indraja 
Šulcaitė, 6 skyr. — Dalilė Poli- 
kaitienė, kuri ir 8 skyr. dėstė 
Lietuvos istoriją; 7 skyr. — 
Zita Udrienė, kuriai pasitrau
kus, perėmė Aušra Maciule
vičienė; 8 skyr. — Sigita Bary
sienė; 9 ir 10 skyr. — Regina 
Gasparonienė (auklėtoja), ir 
Amandas Ragauskas. Semi
nare dėstė: Darius Udrys, jam 
pasitraukus — Algis Žemai
taitis, Teresytė, Vincas ir dr. 
Rolandas Giedraičiai. Lietu
viškai norinčius išmokti mokė 
Aldona Kudirkienė. Tikybą 
dėstė kun. Stanislovas Anužis, 
Jūratė Venckienė. Dainavimo 
mokė — Vita Vilkienė ir Vik
toras Ralys. Tautodailę dėstė 
Erdvija Ginotienė. Taut. šo
kius — D. Varnienė ir S. Bary
sienė. Raštinės vedėja — D. 
Gricienė.

Mokslo metus užbaigiant, 
Švietimo tarybos pirm. Dalilė

Netikėtas susitikimas O’Hare oro uoste 1993 metais. Iš kairės: spaustuvi
ninkas dr. Mykolas Morkūnas ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

elemente Dedelos nuotrauka.

kiek jo spaustuvėje buvo iš
spausdinta lietuviškų knygų, 
katalogų, renginių programų 
ir visokiausių kitų spaudinių. 
Neatrodo, jog jam buvo žino
mas ir jo pačio darbu bei lėšo
mis išleistų knygų skaičius. Jo 
paties žodžiais tariant, kad 
juokas... Tačiau iš esmės, ne
buvo ir dabar nėra juokinga. 
Mykolo Morkūno, deja, jau ne

Polikaitiene informavo apie 
lietuviškas mokyklas už Lie
tuvos ribų, kurias lanko apie 
2,800 mokinių, JAV — 1,230 
ir Kanadoje — 250. JAV lietu
viškų mokyklų yra 16. Dar 
veikia Pedagoginis institutas, 
vaikų rateliai ir klubai, Mon
tessori darželis ir suaugu
siems lietuvių kalbos kursai.

Mokytojams Reginai Gas- 
paronienei ir Algimantui Že
maitaičiui, išdirbusiems mo
kykloje dešimtį metų, Švieti
mo tarybos pirmininkė D. Po- 
likaitienė įteikė padėkos la
pus.

Dar pažymėtina, kad mokslo 
metų užbaigimo dieną buvo 

. suruošta mokinių atliktų dar
bų parodėlė. Čia buvo parody
ti Lietuvos miestų svarbiausių 
objektų karpiniai: Vilniaus 
Aušros Vartai, Katedra, var
pinė, Gedimino pilies, Istorijos 
muziejus Kaune, Lietuvos her
bas, Valstybinė vėliava, mito
loginis Gedimino sapne stau
giantis vilkas. Mokinių pada
rytos kalėdinės atvirutės, Ka
lėdų senelis ant arklio su do
vanėlėmis vaikučiams, vely
kinės atvirutės. Vašku mar
ginti kiaušiniai, mokinių 
sukurti „Ex libris”, lėlytės iš 
lino pluošto, verbos pagal 
mokytojos siuvinėtus pa
vyzdžius, popierinės spalvotos 
kaukės. Šie darbai atlikti pa
gal nurodymus tautodailės 
mokytojos Erdvijos Ginotie- 
nės.

Mokyklos ūkiniais reikalais 
rūpinosi energingas tėvų ko
miteto pirmininkas Jurgis Jo
ga, kuriam talkininkavo: Vili
ja Žmuidzinienė, Jonas Scola, 
Juris Mikaljanc, Žydra Van 
der Sluys ir kiti.

Ignas Medžiukas

* Vasarą atostogaujantys 
jaunuoliai sugalvoja įvai
riausių būdų, kaip užsidirbti 
pinigų, o pastaruoju metu 
kone populiariausias jų vers
las — prekyba miško, daržo ir 
sodo gėrybėmis. Nuolat tur
guje dirbantys smulkieji vers
lininkai pastebi, kad vasarą 
čia darbuojasi gerokai dau
giau jaunuolių. „Nors jie 
mums ir sudaro nemenką kon
kurenciją, tačiau ant jų nega
lime pykti. Mes prekiaujame 
kone ištisus metus, o jaunuo
liai — tik vasarą, juk visi nori 
turėti pinigų”, sakė turga
vietėje pardavinėjančios mo
terys. (KD, Elta)

bėra. Ilsėkis ramybėje, gera
širdi dr. Mykolai Morkūnai.

Puikiai prisimenu, Mykolas 
Morkūnas džiūgavo laisvėjan
čių gimtuoju kraštu ir vėliau 
atgauta nepriklausomybe. Jis 
beveik kasdien klausydavo lie
tuviškų radijo laidų ir skaity
davo mūsų laikraščius. Taipgi 
atidžiai klausydavo iš Lietu
vos atvykstančių tautiečių pa
sakojimų. Jis buvo ir išliko 
tikru lietuviško spausdinto žo

AUTORINE — FILMO „BLOGA 
KOMPANIJA” PREMJERA

Pirmą kartą Lietuvoje kino filmo premjerinis seansas
vyks po atviru dangumi »n

Ateinantį trečiadienį, rugsė
jo 4 d., Vilniuje esančiame au- 
tokine Fl debiutuos naujau
sias Hollywood veiksmo filmas 
„Bloga kompanija”, kurio pa
grindinė žvaigždė yra garsusis 
aktorius Anthony Hopkins. 
Tai bus pirmasis kartas, kai 
premjerinis kino seansas Lie
tuvoje vyks po atviru dangumi
— iki šiol kino filmų premje
ros lauke nėra vykusios.

Nors autokino premjerinia
me seanse didžioji dalis žiūro
vų bus kviestiniai svečiai, ki
no mėgėjams bus suteikta ga
limybė įsigyti specialius bilie
tus. Šių bilietų skaičius yra la
bai ribotas ir neviršys 20. Bi
lieto kaina vienam automo
biliui į filmo „Bloga kompani
ja” premjerą — 30 litų.

Įtempto veiksmo filmas 
„Bloga kompanija” pasakoja 
apie slaptą ČIA agentų ope
raciją, išperkant iš Rusijos 
mafijos branduolinį lagaminė
lį. Įtampa išauga, kai nužu
domas pagrindinis agentas 
Kevin Pop. Jį tenka pakeisti jo 
dvyniu broliu, kuris toli gražu 
nesvajoja apie ČIA agento 
karjerą, tačiau tik jis gali iš
gelbėti žmoniją. Tam lieka vos 
devynios dienos...

Veiksmo filme „Bloga kom
panija” ČIA agentą vaidina 
Hollywood legenda A. Hop
kins, kuris šiuo vaidmeniu yra 
labai patenkintas. „Vaidinti 
veiksmo filmuose gali būti 
maloni permaina, nors tokie 
vaidmenys reikalauja daug 
pastangų”, sakė garsusis ak
torius, „Blogoje kompanijoje” 
visas įtempto veiksmo scenas 
suvaidinęs pats, be dublerio.

JAV ir Čekijoje nufilmuotas
— „Bloga kompanija” sėkmin
gai debiutavo pasaulio kino 
teatruose. Tikimasi, kad ši 
juosta sulauks pasisekimo ir 
Lietuvoje. Prie šio filmo sėk
mės smarkiai turėtų prisidėti 
aktoriaus A. Hopkins popu
liarumas. Šis aktorius yra 
laimėjęs „Oskarą” už įspūdin
gą Hanibal Lekter vaidmenį

džio mylėtoju. Vieną savo ge
riausią spausdinimo mašiną, 
keletą kitų mašinų, mašinėlių 
ir spausdinimo priemonių, su
krovęs į pasamdytą talpintu
vą, išsiuntė į Lietuvą. To ne
gana. Jis pats nuskrido į Lie
tuvą ir Kauno mieste „įkinkė” 
į darbą, keletą metų Čikagoje 
jam ištikimai tarnavusias, 
mašinas. Kaune veikianti 
spaustuvė buvo pavadinta My
kolo Morkūno vardu. Ji tebe
veikia ir šiandien.

Beje, beje, Lietuva nepamir
šo Mykolo Morkūno triūso ir 
nuoširdaus pasišventimo. Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus nutarimu, 
jis buvo pagerbtas Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordi
nu. Gaila, mūsų Mykolas Mor
kūnas tuo metu jau buvo stip
riai sunegalavęs ir neįstengė 
asmeniškai priimti jam skirto 
žymens.

Turimomis žiniomis, Kuni
gaikščio Gedimino ordinas te
bėra Čikagoje reziduojančio 
Lietuvos generalinio konsulo 
žinioje. Kažin, ar nederėtų jį 
įteikti ne per toliausiai nuo 
Čikagos gyvenančiai a.a. dr. 
Mykolo Morkūno žmonai ir 
ten pat gyvenančiam sūnui?

Petras Petrutis

SCENOJE 
IR 

EKRANE

filme .Avinėlių tylėjimas”, 
Lietuvos žiūrovams taip pat 
yra puikiai pažįstamas iš juos
tos „Hanibalas”.

Aktorius Anthony Hopkins.

„Malonu, kad puikus veiks
mo filmas 'Bloga kompanija’ 
savo gyvenimą Lietuvoje pra
deda būtent autokine”, teigė 
autokino Fl direktorius To
mas Balžekas. Tačiau tai nėra 
vienintelė autokino staigmena 
kino mėgėjams. Visą šią savai
tę autokino lankytojai daly
vaus konkurse, kurio nugalė
tojas laimės galimybę perva
žiuoti „Formulės” automobiliu, 
priklausančiu kompanijai 
„Promosportas”. Rugsėjo mė
nesį tikimasi surengti autoki
no gerbėjų kartingo varžybas 
Vilniuje Plytinės kartodrome.

Autokinas Fl Vilniuje buvo 
atidarytas birželio mėnesį, iki 
šiol jame apsilankė per 2,000 
automobilių. Planuojama, kad 
pirmasis autokino sezonas Vil
niuje tęsis iki rugsėjo pabai
gos. Autokino seansai vyksta 
kiekvieną dieną, išskyrus pir
madienį nuo 21 vai. Reper
tuarą ir naujienas galima ras
ti internet svetainėje

www.autokinas.lt
Vaidas Stackevičius 
„Prezentacijų spektro” 
rinkodaros direktorius

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ
ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
conlractor CONSTRUCT

ZjL
uctBon

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088

AUlOMGBfl NAMŲ, SVHKATOSIR
GYVAIS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

ĮVAIRUS

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK.

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.)

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine. 
Lithuanian American TV, Ine.

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altv@attbi.com

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirta-dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius.

ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

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

Rugpjūčio mėnesio ketvirtadieniais ir sekmadieniais ALTV 
kviečia žiūrovus susipažinti su keliomis Lietuvos televizijos 
programomis. Rodysime humoristines laidas „Dviračio 
žynios” ir „Klausimėlis”, laidelę vaikams „Tele-Bim-Bam", 
televizijos spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus romaną 
„Benjaminas Kordušas”, kuris pasakoja apie Lietuvos bajoro 
gyvenimą nepriklausomybės metais, laidas „Laiko ženklai” ir 
„Etnokultūros ratas” bei Lietuvos kino studijos vaidybinį filmą 
„Moteris ir keturi jos vyrai”. „Panoramas" vėl rodysime po 
atostogų, rugsėjo pradžoje.

Pranešimas: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po 
rugsėjo 6 d.

ALTV pasilieka teisę keisti programų turinį ir siužetų rodymo laiką.
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Mašinos autokine Vilniuje.

* Veiklą Lietuvoje pra
dėjo viena didžiausių daly
kinių kelionių organizavimo 
firmų „TQ3 Travel Solutions”, 
turinti 12,000 darbuotojų ir 
1,600 įstaigų 65-iose vals
tybėse. Tai reiškia, kad Lietu
vos firmos savo darbuotojams 
galės užsakyti keliones, atitin
kančias pasaulinius reikalavi
mus. (KD, LR, Elta)

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed!
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 VVashing.

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Ligonio priežiūros darbas.
Pageidautina patirtis su ligoninės 

aparatais arba noras išmokti. 
Gyvenimas šeimoje, privatus

kambarys. New Orleans, 
Louisiana, priemiestyje. 
Kazys Varnas, 143 Rue

Esplanade, Slidell, LA 70461. 
V arnas@ belisouth.net

Dės Plaines salonui 
reikalinga kirpėja-stilistė,

turinti licenciją. Tu privalai už
dirbti tiek, kiek esi verta. Geras 
atlyginimas, premija, klientūra, 

apmokamos atostogos, apmokymas, 
vadovavimo galimybės.
Tel. 847-317-1382.

Anglų kalba privaloma.

Experienced cooks and salad 

prep. person needeed 

Nikos, 7600 S. Hariem,

Bridgeview, 708-496-0300.

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263; 

630-774-1025.

* Parama Lietuvos narys
tei NATO išlieka nepakitu
si — liepos mėnesio visuo
menės nuomonės apklausa 
rodo, kad du iš trijų Lietuvos 
gyventojų teigiamai vertina 
Lietuvos siekį tapti sąjungos 
nare. Stojimui į NATO prita
ria ir jam neprieštarauja 68.4 
proc. apklaustų gyventojų.

(BNS)

http://www.autokinas.lt
mailto:altv%40attbi.com
belisouth.net


Švarėjant upėms, skaidrėja juros 
vanduo

Atkelta iš 1 psl. koks yra 
šiemet ties uostamiesčiu, jai 
netekę matyti jau seniai. Anot 
vedėjos, net įbridus giliau, 
maždaug iki krūtinės, esant 
ramiai jūrai, matyti jos dug
nas, ko anksčiau nebūdavo. 
Gerėjančią paplūdimių van
dens būklę patvirtina ir palan
kūs Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centro pastoviai 
atliekami vandens kokybės ty
rimai.

Pastaraisiais duomenimis, 
mikrobiologinė vandens tarša 
visuose Klaipėdos paplūdi
miuose, kaip ir anksčiau, 
neviršija leistinos normos.

Specialistų teigimu, tokius 
teigiamus pokyčius iš esmės 
galėjo lemti jau kelerius me
tus trunkanti aktyvi aplinko
sauginė veikla šalia Nemuno 
ir Akmenos-Danės upių, įte
kančių į Kuršių marias, įsikū
rusiuose miestuose. Vandens 
kokybę, anot jų, gerina ir Klai
pėdoje bei Kaune ėmę veikti 
nuotekų valymo įrenginiai, į 
aplinką patenkančius teršalus

Pernai mokyklos nelankė 
daugiau kaip 5,000 vaikų

Atkelta iš 1 psl. nesimokan
čių — vaikai su negalia.

Siekiant nustatyti tikslų 
nelankančių mokyklos vaikų 
skaičių, gyventojų surašymo 
metu vaikų ar jų tėvų buvo 
klausiama, ar vaikai mokosi 
mokykloje.

Iki surašymo orientacinis 
nesimokančių vaikų skaičius 
buvo skaičiuojamas eksperti-

ČIKAGA IR APYLINKES: 
už lietuviško pasaulio ribų

NUTEISĖ SUKČIAUTOJUS
Jau daug metų Cicero mies

telis Čikagoje (gal ir visoje 
Amerikoje) buvo pagarsėjęs 
organizuoto nusikalstamumo 
veikla, įskaitant garsųjį 
„gengsterį” Al Capone ir kitus 
tolygius mafijos „didžiūnus”. 
Pastaraisiais metais, keičian
tis gyventojų sudėčiai, reikalai 
aprimo ir Cicero mieste, kol 
pastaruoju laiku miesto savi
valdybei, įskaitant prezidentę, 
buvo iškelta byla už visuo
menės pinigų išeikvojimą ar 
pasisavinimą. Byla susilaukė

„Vilniaus stiklo studijos” (Pelesos 3) gaminiai jau randami Čikagos ir apy
linkių Marshall Field’s parduotuvėse. Nors jie išdėstyti ant prekystalio 
su SĄSAKI etikete, bet vazos ar lėkštės antroje pusėje yra užrašas „Made 
in Lithuania”. Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

griežčiau kontroliuoja pra
monės įmonės.

Tiesa, Danės upė, tekanti 
per uostamiestį, vis dar yra 
užteršta, šiuo metu jos vanduo 
intensyviai žydi, tačiau tai 
didesnės įtakos jūros vandens 
kokybei neturi. D. Žukienės 
teigimu, vandens žydėjimas 
Danėje neturėjo tokių pasek
mių kaip Nemune ar Kuršių 
mariose, kai dėl deguonies 
stygiaus buvo ėmusios dusti 
nedidelės žuvys. Anot jos, 
pamažu švarėjančioje upėje 
atsiranda vis daugiau žuvies, 
tačiau kol kas ji dar nėra labai 
žuvinga ir deguonies pakanka.

D. Žukienės manymu, Da
nės vandens kokybei didelės 
įtakos turi Kuršių marios, 
kuriose situacija tragiška. Čia 
kaupiasi ne tik biologiniai, bet 
ir cheminiai teršalai, kurie į 
aplinką patenka iš uosto įmo
nių, laivų. Nepaisant .to, D. 
Žukienė sakė tikinti, kad atei
tyje Kuršių marias taip pat 
pavyks nors šiek tiek išvalyti.

(Elta)

niu būdu: iš privalomo moky
tis amžiaus vaikų skaičiaus 
atimant to amžiaus vaikų, 
lankančių mokyklas, skaičių.

Surašymo metu Lietuvoje 
buvo užregistruota 191,000 
gyventojų mažiau, o vaikų nuo 
7 iki 16 metų amžiaus — 
19,000 mažiau, negu rodė kas
metiniai demografinės statis
tikos duomenys. (BNS)

nemažai dėmesio ir už Či
kagos ribų. Pagaliau federali
nis teismas padarė spren
dimą: apkaltintieji yra kalti ir 
turės už savo darbus atsily
ginti, tiek pinigais, tiek kalė
jimo bausmėmis. Cicero prezi
dentei Betty Loren-Maltese 
reikės užmokėti apie 4 mln. 
dolerių baudą ir dar neaišku, 
ar išsisuks nuo kalėjimo.

TURĖJO IŠKLAUSYTI 
„PAMOKSLO”

Kai kuriose Amerikos vals

Prancūzijos teisėjai lietuvio 
dviratininko žmoną paliko kalėjime

Atkelta iš 1 psl. rado maž
daug 40-ties pavadinimų me
dikamentų. E. Rųmšienei iš
kelta byla dėl „pagalbos nau
dojant dopingą, jo laikymo, 
platinimo ir gabenimo”, jai

* Net kelis mėnesius trun
kančios Seimo narių atosto
gos, kurios tautos išrinktie
siems oficialiai nepriklauso, 
valstybei šiemet kainavo be
veik du milijonus litų. Seimo 
statute bei Seimo narių darbo 
sąlygų įstatyme nėra numaty
ta, kad parlamentarai galėtų 
išeiti atostogų. Tačiau Seimo 
vadovai nemato būtinybės 
aiškiau reglamentuoti politikų 
atostogų. (LR, Elta)

* Socialdemokratų vado
vas premjeras Algirdas Bra
zauskas sėkmingą mokesčių 
surinkimą skelbia vienu svar
biausių tikslų savo partie
čiams. Tačiau už organizacinę 
veiklą atsakingi Lietuvos so
cialdemokratų partijos parei
gūnai teigia, kad patys so
cialdemokratai neskuba mo
kėti savo partijai nario mokes
čio. (LŽ, Elta)

* Mirštantis Pažaislio 
ąžuolas artimiausiu metu
baigs savo dienas, todėl aplin
kosaugininkai ieškojo, kuo jį 
pakeisti. Pasirinktas už kelių 
šimtų metrų esantis Taikos 
kalno ąžuolas, kurio kamieno 
apimtis 5.15 metro (perimet
ras), jį apglėbtų tik trys vyrai. 
Mirštančio Pažaislio ąžuolo 
amžius, skirtingų šaltinių 
duomenimis, nuo 500 iki 800 
metų. Lietuvoje auga vienas 
seniausių ąžuolų Europoje — 
Stelmužės ąžuolui yra apie 
1,500 metų. (KD, Elta)

* Lietuvoje sumažėjus 
gimstamumui, šiemet į pir
mąsias klases ateis mažiau 
pradinukų nei įprastai. Dėl to 
darbą jau prarado apie 100

tijose prostitucija klesti lega
liai, bet ne Illinois. Praeityje 
policija gaudydavo ir teismas 
bausdavo tik prostitutes, o jų 
„klientai” išsisukdavo be jokių 
problemų. Kad kova su pros
titucija būtų veiksmingesnė, 
pradėta areštuoti ir vyrus, ku
rie ieško prostitučių „paslau
gų”. Šiame krašte tuos prosti
tučių klientus paprastai vadi
na ,johns” (jonai). Praėjusią 
savaitę 19 tokių Jonų” vienos’ 
Aurora, III., salėje buvo pri
versti išklausyti aplinkinių 
gyventojų „pamokslų”, kad 
savo palaidu elgesiu skatina 
prostitučių veiklą ir stato į pa
vojų mažamečius vaikus bei 
jaunuolius. „Mes nenorime 
jūsų savo apylinkėje. Turė
tumėte gėdos, taip elgdamie
si!” — vienas po kito savo nuo
mones reiškė eiliniai apy
linkės gyventojai, o nusikal
tėliai turėjo sėdėti raudonuo
dami ir visų išklausyti. Tokia 
buvo jiems teismo paskirta 
bausmė.

PAVOJUS ZOOLOGIJOS
SODO GYVENTOJAMS
Šios vasaros uodų platina

ma virusinė liga pavojinga ne 
tik žmonėms, bet ir kitiems 
gyviams — paukščiams, žvė
rims, gyvuliams. Kai kurių zo
ologijos sodų vadovybė ieško 
būdų apsaugoti paukščius ir 
gyvulius, kurie dieną (arba 
visą laiką) praleidžia lauke. 
Čikagoje yra du zoologijos so
dai — Brookfield ir Lincoln 
parke. Juose skiepijami retes- 
nieji paukščiai, zebrai ir kai 
kurie kiti gyviai, tikintis su
sirgimų išvengti.

ROKO ŽVAIGŽDĖ 
VERŽIASI Į ERDVES

,,‘N Sync” grupės daininin
kas Lance Bass šią savaitę 
pradėjo rimtai treniruotis 
Johnson erdvių tyrinėjimo

gresia iki 7 metų kalėjimo ir 
150,000 eurų (517,900 litų) 
bauda. Dviratininko žmona 
nuo liepos 30 d. yra kalinama 
Pietryčių Prancūzijos Bon- 
neville miesto kalėjime.

pedagogų. Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis, mo
kyklos nelanko 3,000-4,000 
vaikų, tačiau, ekspertų nuo
mone, tokių vaikų yra iki 
20,000. (R, Elta)

* Manoma, jog Algirdas 
Brazauskas ir pagrindinis 
susivienijimo ,,Gazprom”
derybininkas su Lietuvos vy
riausybe Aleksandr Riazanov 
jau yra susitarę dėl privati
zuojamo „Lietuvos dujų” akci
jų paketo kainos. „Lietuvos 
rytas” sužinojo, kad praėjusių 
metų pabaigoje A. Riazanov 
medžiojo kartu su Lietuvos 
premjeru A. Brazausku. (LR, 
Elta)

* Pinigus išieškančios 
bendrovės puola ir niekuo 
dėtus skolininkų gimines. 
Prasiskolinusių verslininkų 
artimieji nėra saugūs. Jie gali 
būti įvelti į pinigų išieškojimą, 
nors su skolomis neturi nieko 
bendra. (LR, Elta)

* Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vado
vas Mečys Laurinkus privers
tas visuomenei ir valdžiai aiš
kintis, kodėl žvalgyba pražiop
sojo, kaip Lietuvos naftos ūkis 
iš amerikiečių rankų slapta 
perėjo rusams. VSD vadovas 
teigia, kad departamentas 
kažką žinojo apie „Williams” 
ketinimus trauktis iš Lietuvos 
ir apie tai informavo valstybės 
vadovus. Kai kuriais duome
nimis, M. Laurinkus jau buvo 
iškviestas į Prezidentūrą. Ta
čiau apie šį susitikimą nebuvo 
oficialiai skelbta. Valstybės 
vadovai neigia turėję informa
cijos apie „Williams” pasi

centre Houston, TX, pasiryžęs 
atlikti visus reikalaujamus 
pasiruošimus ir tapti pirmuo
ju dainininku (ar muziku ap
skritai), atsiplėšusiu iš Žemės 
traukos ir pakilusiu į erdves. 
Centre šiuo metu treniruojasi 
keturi astronautai — trys ru
sai ir belgas. Prieš pradėda
mas treniruotes Amerikoje, 
Lance Bass kelis mėnesius 
praleido Rusijoje ir ruošėsi su 
kitais trimis astronautais, ku
rie „Soyoz” erdvėlaiviu skris į 
Tarptautinę erdvių stotį.

Nors roko žvaigždės kelionei 
dar ne visos durys atviros, bet 
jis nepraranda vilties būti 
„erdvių turistu”. Šis malonu
mas kainuos iki 20 mln. dole
rių. Numatyta, kad „Soyoz” 
pakils iš Kazakstano š.m. spa
lio 28 d.

Roko žvaigždė Lance Bass.

KARPIAI „UŽPUOLA” 
ŽVEJUS

Mississippi upės vandenyse 
žvejojantys grįžta namo ne 
tiek su pagautomis žuvimis, 
kiek su „neįtikėtinomis istori
jomis”, kad upėje atsiradę 
milžiniškų karpių — tiesiog 
pabaisų! Jie jau ne vieną kar
tą iššokę iš vandens ir sužeidę

traukimą. (R, Elta)
* Buvęs premjeras

Rolandas Paksas teigia, jog 
jam vadovaujant vyriausybei, 
kai kurie buvę konservatorių 
vadovai bandė jį paveikti, kad 
susitikinėtų su „Jukos” ben
drove ir užmegztų gerą ryšį. 
Konkrečių asmenų jis neį
vardija, tačiau sako, kad tai 
buvo tuometiniai konserva
torių valdybos nariai. „Tie, 
kurie planavo pasinaudoti 
amerikiečiais ir atvesti rusų 
kompaniją, matyt, viską žino
jo dar 1998 metais ir turėjo 
toli siekiantį planą”, teigia R. 
Paksas. (R, Elta)

* Žmones be skrupulų 
žudžiusi „tulpinių” gauja
pernai buvo nusitaikiusi ir į 
Panevėžio bendrovės „Kalna
pilis” komercijos direktorę Li
ną Markevičiūtę. Iš jos pa
grobtas prabangus automo
bilis „Volvo” rastas Rusijoje, 
nors, Sienos apsaugos tarny
bos duomenimis, jis per Lie
tuvos sieną nevažiavo.

(LŽ, Elta)

* Biržų rajone, ties So- 
deiliškių kaimu, aptikta net 
3 km nelegaliai prisijungta 
žarna, kuria iš naftotiekio 
buvo vagiamas dyzelinis ku
ras. Kuro vagystę aptiko 
„Mažeikių naftos” bendrovės 
Biržų filialo darbuotojai, gavę 
diagnostinio vamzdyno pa
tikrinimo rezultatus. Kol kas 
niekas negali pasakyti, kiek 
pavogta latviams priklausiu
sio dyzelinio kuro, nors latviai 
ne kartą biržiečiams yra pa
reiškę apie kuro nuostolius. 
(LŽ, R, Elta)

* Buvęs žemės ūkio mi
nistras Kęstutis Kristinaitis 
įtariamas brakonieriavimu — 
jį ir dar tris kartu buvusius 
asmenis Radviliškio rajone 
sučiupo medžiotojų būrelio 
„Šušvė” nariai. (R, BNS)

žvejus. Vienas žvejas skun
dėsi, kad karpis jam sulaužė 
žandikaulį, kai įšoko į laivelį 
ir trenkė uodega jam į galvą.

Pradžioje tokios istorijos 
buvo laikomos „žvejų pasako
mis”, bet ilgainiui ir atitinka
mi mokslininkai įsitikino, kad 
visgi didžiulių karpių Missis
sippi upėje ir jos intakuose jau 
yra. Manoma, kad jie į vande
nis patekę potvynių metu, kai 
lietaus vanduo užliejo kūdras, 
kuriose Mississippi valstijos 
gyventojai augina šamus ir ki
tas žuvis. Kūdrose laikomi 
karpiai suėda maurus, dum
blius ir kai kuriuos kenkėjus, 
pavojingus auginamoms žu
vims. Tačiau, patekę į laisvę ir 
radę puikias sąlygas mil
žiniškos upės vandenyse, kar
piai tarpsta ir veisiasi. Būgš
taujama, kad jie ilgainiui gali 
konkuruoti su vietinėmis žu
vimis ir jas nurungti, kaip jau 
ne kartą įvyko, vandenyse ar 
miškuose įsiveisus „sveti
miems gyviams”.

O dėl šokimo į valtis ir žvejų 
užpuolimų... Pasirodo, kad 
karpiai, išgąsdinti' praplau
kiančio laivelio motoro ūžimo, 
staiga šoka iš vandens. Kai 
kada, be abejo, pataiko ir į lai
velį. Kadangi jie sveria iki 80 
svarų, gali ir žveją parblokšti.

LIETUVA NAUJAJAME 
ŠIMTMETYJE...

Atkelta iš 3 psl.
Šie žodžiai 

teisingi ir šiandien, tačiau, de
ja, dar Sąjūdžio laikais atkur
tas skautų judėjimas nuėjo ki
ta vaga, ir šiandien vietoj tik
ro jaunimo avangardo mes tu
rime bent aštuonias nesusi
kalbančias, negausias, silp
nas, autoriteto neturinčias or
ganizacijas: Lietuvos skautų 
sąjungą, Lietuvos skautiją, 
Žemaičių skautų organizaciją,
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„Užmarštin džiaugsmo dienos nubėga 
Liūdesys giliai širdį sužeidęs —
Nei dienos, nei nakties nepalieka...”

Praėjo skaudūs metai, kai mus paliko brangus Vy
ras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis

At A.
NAPOLEONAS SABALIŪNAS

Maloniai prašome Napoleoną prisiminti maldoje ir 
geru žodžiu.

Liūdinti šeima

A t A.
ALDONAI APUOKIENEI

Lietuvoje mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jos sūnui, gerbiamam Lietuvos Res
publikos generaliniam konsului GIEDRIUI 
APUOKUI, giminėms ir artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba

Ilgametei losangelietei

A.tA
ELENAI ŠEPIKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ONUTĘ ŠEPI- 
KAITĘ, jos vyrą VYTĄ KEBLI ir plačiąją jų gi
minę netekus brangiausios šeimos narės. Giedo
dami meldžiame Viešpatį suteikti Jai ramybę 
Amžinybės slėnyje.

Šv. Kazimiero parapijos choras 
ir dir. Viktoras Ralys

Skaučių seseriją, Kauno 
„Divyčio” jūrų skautiją, Lenkų 
skautus harcerus, Visagino 
rusų skautus, Jaunuosius 
krikščionis skautus... Suaugu
siųjų nesutarimų įkaitais tapo 
vaikai, matantys, kaip laužo
mas ketvirtasis skautų įsta
tas: skautas kiekvienam yra 
draugas ir kiekvienam skau
tui brolis. Skaldymosi netole
ruoja ir pasaulinės skautų bei 
skaučių organizacijos WOSM 
ir WAGGGS, kurios nesikiš- 
damos į kiekvienos šalies vi
daus reikalus, priima tik po 
vieną nacionalinę organiza
ciją. Nederėtų pamiršti ir po
piežiaus Jono Pauliaus II įspė
jimo skautų vadams: „Būkite 
pavyzdiniai liudytojai tų ver
tybių, kurias skelbiate”.

Kiek Lietuvoje yra skautų? 
Pasauliniame skautų biure už 
visus mūsų skautus įsiregist
ravusi Lietuvos skautija savo 
interneto tinklalapyje sakosi 
turinti 3,000 narių. Visose or
ganizacijose kartu vargu ar 
suskaičiuotume daugiau nei 
6,000-7,000. Jei pas mus skau- 
tybė būtų taip išplėtota ir taip 
darniai organizuota kaip JAV, 
proporcingai gyventojų skai
čiui Lietuvoje turėtų būti 
89,000 vieningos skautų broli
jos ir dar 34,000 skaučių sese
rijos narių... Tai jau būtų di
delė, organizuota jėga, kuri ne 
tik keltų patį jaunimą, bet ir 
galėtų nuveikti kitų gražių 
darbų Lietuvai — pavyzdžiui, 
stiprinti vos rusenančią lietu

VIENERIŲ
METŲ

MIRTIES
SUKAKTIS

višką dvasią nutautintoje 
Pietryčių Lietuvoje, kurioje 
lietuvybė sunkiai kovoja dėl 
savo teisių su vietine prolen
kiška valdžia. Pernai vasarą 
per 1,000 šio krašto vaikų bu
vo išvykę į įvairias stovyklas 
Lenkijoje, o Lietuvoje bene tik 
Jaunimo fondas „Laisvoji jū
ra” stengiasi, kiek leidžia su
renkamos lėšos, Vilnijos kai
mo vaikus įtraukti į savo kas
met rengiamas lietuviškas 
stovyklas kartu su jūrų skau
tais.

Skautų ir kitų panašių jau
nimą nuo vaiko metų subu
riančių judėjimų bei organiza
cijų veikla ir pas mus, ir visur 
pasaulyje remiasi neatlygina
mu suaugusių savanorių darbu. 
Jos tiek gyvybingos, gausios, 
stiprios ir paveikios, kiek pat
riotiška pati visuomenė, kiek 
jų reikšmę supranta ir joms 
talkina bet kuris sąmoningas 
pilietis, šviesuomenės, intelek
tualinis elitas, kiek jų veiklą 
remia turtingasis sluoksnis. 
Deja, pas mus tų savanorių 
itin trūksta. Nėra didelis pat
riotizmas sėdėti prieš televizo
rių ir keikti kalbančius Lietu
vai abejingus savanaudžius 
politikus, nėra didelis patrio
tiškas žygis neatsikeliant iš 
fotelio skambinti į televizijos 
debatų studiją balsavimo tele
fonu. Verčiau jau jeigu ne dar
bu, tai bent keliais centais pa
pildyti vaikus ugdančių patrio
tinių organizacijų taupyklę...
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„NENDRIŲ LAIVAS

Michigane steigiamas nau
jas jūrų skautų ir skaučių sky
rius „Nendrių laivas”. Kvie
čiami vaikai nuo 6 metų. Pir
masis susirinkimas vyks rug
sėjo 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. (Michigan laiku) Union 
Pier, „Gintaro vasarvietėje”. 
Daugiau informacijos skambi
nant Daliai Vitkienei tel. 269- 
465-7557 arba Mildai Rudaity- 
tei tel. 269-469-9880.

J. TAMULAIČIO 
FOTOGRAFIJOS

Jau vienuoliktą kartą rug
sėjis skelbiamas vienybės mė
nesiu ir abiejuose Čikagos oro 
uostuose ta proga vyksta kul
tūriniai renginiai.

Šiemet programoje, kurios 
tema yra „Mūsų mieste stip
rinkime kaimynystę”, daly
vauja ir Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus, pristatydamas 
žinomo fotografo Jono Tamu
laičio darbus. Visą rugsėjo 
mėnesį juos galima bus pama
tyti O’Hare oro uosto 2 termi
nale. Dėl vietos stokos pateik
ti tik penki darbai, bet juose 
gražiai atsispindi Čikagos lie
tuvių istorija: tradicijų puose
lėjimas, kova už Lietuvos ne
priklausomybę, džiaugsmas ir 
pasididžiavimas ją susigrąži
nus.

. Net 5 milijonai keleivių ir 
50,000 darbuotojų rugsėjo mė
nesį pabuvos O’Hare ir Mid- 
way oro uostuose. Tikimės, 
kad nemaža jų dalis pamatys 
ir lietuvišką parodėlę!

Jonas Tamulaitis

Klinikos atidaryme

Rugpjūčio 10 d. buvo oficia
liai atidaryta „Healthy Con
nection Chiropractic & Rehab” 
klinika, įsikūrusi 1000 S. 
State Street, Lockport, IL. 
Šventės svečiai - miestelio 
meras Franck Mitchell, Lock
port prekybos rūmų (Cham- 
ber of Commerce) prezidentas 
Michael Tierney ir viceprezi
dentė Cathy Wilker bei kiti 
lankytojai džiaugėsi ir plojo, 
stebėdami dr. Vidą Puodžiū
nienę perkirpant juostą ir ofi
cialiai atidarant savo kliniką. 
Miestelio meras F. Michell

Dr. Vidos Puodžiūnienės „Healthy Connection Chiropractic” klinikos atidarymo metu rugpjūčio 10 d. Lockport, 
111., jaunąją chiropraktę dr. Vidą sveikina Lockport meras Frank Mitchell, stebint klinikos darbuotojoms (iš 
kairės) Kathleen Finnegan, Renatai Žilienei ir dr. Vidos vyrui Viktorui Puodžiūnui.

Darbo dieną (Labor Day), 
rugsėjo 2 d., pirmadienį,
„Draugas” nedirbs. Rugsėjo 3 
d., antradienį, dirbsime, taigi 
išleisime trečiadienio, rugsėjo 
4 d., numerį. Šį šeštadienį jau 
pasirodys poatostoginis prie
das.

Studentų ateitininkų 
veikla susidomėję studen
tai ir jauni suaugę asme
nys kviečiami dalyvauti
studentų savaitgalyje, Daina
voje, š.m. spalio 11-14 d. Pla
nuojama dviejų dienų progra
ma su paskaitininkais, disku
sijomis, vakarinėmis progra
momis ir studentų suvažiavi
mu. Registracijos lapai savait
galiui randami internete:

www.ateitis.org.
Daugiau informacijos suteiks 
Simas Laniauskas, Lina Šeš- 
tokaitė arba Kęstutis Aukš
tuolis elektroniniu paštu:

studentija@ateitis.org.

Santaros-Šviesos 49-tame 
suvažiavime š.m. rugsėjo 6-8 
d. Algimantas Gureckas, nese
niai Lietuvos prezidento ap
dovanotas medaliu už visuo
meninę veiklą, kalbės apie 
globalizacijos pavojų demokra
tijai ir individo laisvei.

PLB Lituanistikos kate
droje Illinois universitete Či
kagoje šį rudenį vyks šios pa
skaitos: lietuvių kalba prade
dantiems (dėst. Dalia Cidzi- 
kaitė); lietuvių kalba pažengu
siems (dėst. Žydrūnas Drungi- 
las); lietuvių kultūra (angliš
kai, prof. Giedrius Subačius); 
Lietuvių kalbos istorija (prof. 
G. Subačius); lietuvių realiz
mo studijos (prof. Violeta Ke
lertienė); darbas su studentais 
(prof. G. Subačius, prof. V. 
Kelertienė); doktorantų diser
tacijų rengimas (prof. V. Kler- 
tienė, prof. G. Subačius). Pla
tesnė informacija teikiama iki 
registracijos pabaigos - rugsė
jo 6 d., skambinant tel. 312- 
996-4412.

Santaros-Šviesos 49-tame 
suvažiavime Rasa Avižienie- 
nė ir Indrė Biskytė kalbės 
apie užsienio lietuvių patirtį 
dirbant ir gyvenant Lietuvoje.

ATIDARYTA NAUJA CHIROPRAKTIKOS KLINIKA
pasveikino dr. Vidą, o M. Tier
ney jai įteikė plakatą, praneš
damas, jog klinika priimta 
Lockport Prekybos rūmų nare.

Po oficialios ceremonijos sve
čiai vaišinosi skaniai paruoš
tais ir, žinoma, sveikais už
kandžiais bei gėrimais, gavo 
progą apžiūrėti dr. V. Puo
džiūnienės kliniką, susipažin
ti su pačia gydytoja ir kitais 
klinikos darbuotojais. Tuo pa
čiu metu svečius nemokamai 
masažavo Kathleen Finnegan 
ir Renata Žilienė.

Atidaryme dalyvavo ir dr. 
Dan Rico, visoje Amerikoje 
žinomas daktaras, kuris spe

L . V.:

Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus pagerbimo 
pietūs vyks rugsėjo 10 d., an
tradienį, Čikagos miesto cent
re. Ta proga bus pažymėta 10- 
ties metų sukaktis nuo JAV 
Gamtos apsaugos agentūros 
bendravimo projektų su Pa
baltijo regionu. Ši programa 
buvo įsteigta tuomet, kai Vi
durio Amerikos regiono gam
tos apsaugos agentūros direk
toriumi buvo Valdas Adam
kus. Pietūs vyks Chicago Ath- 
letic Association rūmuose, 
Continental salėje, 12 S. Mi
chigan Avenue, Chicago. Pra
džia - 11:30 val.r. Vietas užsi
sakykite ALTo būstinėje, 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629; tel. 773-735-6677; fak
sas 773-735-3946; ei. paštas 
ALTcenter@aol.com Visuome
nė kviečiama iš anksto užsi
sakyti vietas, nes vietų skai
čius yra ribotas. Visus kviečia 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvos Respublikos Genera
linis konsulatas.

Olga ir inž. Jurgis Stat- 
kai, gyvenantys Oak Lawn, 
IL, padovanojo Stasio Džiugo 
fondui vertingų knygų ir leidi
nių anglų ir lietuvių kalba. 
Statkai ruošiasi palikti Illi
nois valstiją, kurioje gyveno 
daug metų. Abu nutarė apsi
gyventi arčiau dukrų — Dia
nos ir Irenos, kurios yra vedu
sios, sukūrusios savo šeimas 
ir gyvena gražioje ir šiltoje 
Floridoje. Linkime sėkmės.

Dr. Augustinas Laucis,
gyvenantis Mt. Olive, IL., 
Draugo fondo garbės narys 
ir visų vajų rėmėjas, netrukus 
prasidėsiantį DF rudens vajų 
jau parėmė 400 dolerių, tuo 
padidindamas įnašus iki 4,600 
dolerių. Už paramą nuošir
džiai dėkojame. Jei Draugo 
fondas turėtų daug tokių 
stambių mecenatų, jo kapita
las jau siektų du miljonus do
lerių.

Alex Plėnys, gyvenantis 
Mississauga, Ontario, Kana
da, atsiuntė 50 dol. auką, skir
tą paremti a.a. rašytojo Jurgio 
Jankaus užbaigtos knygos 
„Pušis” išleidimą, iškeldamas 
mintį, kad būtų svarbu supro
jektuoti visų J. Jankaus raštų 
išleidimą. Aukas galima siųsti 
Lithuanian Writers Associa
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn, IL 60453-4509.

cializuojasi „Science of Natū
rai Integrative Medicine” sri
tyje. Dr. D. Rico lankytojus ty
rė „Acu-Point Assessment” 
būdu, kai be jokių adatų ar 
skausmų atliekami alergijų ir 
vidaus ligų tyrimai. Dr. D. Ri
co dirba „Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab” klini
koje reguliariai.Čia galima su
sitarti dėl susitikimo. Labai 
daug atvykusių žmonių do
mėjosi dr. D. Rico tyrinėjimų 
metodika ir aparatūra.

„Healthy Connection Chiro
practic & Rehab” klinika 
įsikūrusi istorinėje Lockport 
miestelio dalyje, 1000 S. State

, Aušros Vartų”/„Kerna- 
vės” skaučių tunto narių 
registracija naujiems veik
los metams bus vykdoma š.m. 
rugsėjo 7 d., šeštadienį, nuo 9 
val.r. Pasaulio lietuvių centro 
žemutinėje salėje, Lemonte, o 
taip pat ir Čikagos Jaunimo 
centro pirmame aukšte. Kvie
čiamos į tuntą jungtis ir dar 
neskautavusios lietuvių kil
mės mergaitės.

Pedagoginis lituanistikos 
institutas Jaunimo centre, 
Čikagoje, pradeda naujus 
mokslo metus. Registracija 
vyks rugsėjo 7 d., šeštadienį, 
nuo 9 val.r. Kviečiame visus, 
baigusius aukštesniąją litua
nistinę mokyklą ir neseniai at
vykusius iš Lietuvos, studijuo
ti dieniniame ir neakivaizdi
niame skyriuose. Amerikiečių 
universitetai ir kolegijos už
skaita gautus kreditus. Smul
kesnė informacija skambinant 
į PLI tel. 773-434-4545 arba 
Mildai tel. 708-409-0216.

Skelbimai
x Karaliaučiaus krašto 

lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Vincas Dovydai
tis; Valentinas Šernas; Dalia 
Šlenys; Antanas Valavičius; E. 
ir M. Vasiliauskas a.a. Arvino 
Kasparaičio atminimui. $25
— Antanas Kanuška; dr. Ra
mūnas Kondratas. $20 — Al
dona Aistis; Richard A. Šlepe
tys. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei”, 1394 Middle
burg, Ct., Naperville, IL 
60540-7011. (Skelb.)

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui

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

Street, Suite 201, Lockport, IL 
60441. Klinikoje yra pacientų 
priėmimo kambarys, du tera
pijos kambariai, trečias kam
barys - masažams, atskiras 
rentgeno kambarys ir didelis 
kambarys, skirtas fizinei tera
pijai.

Klinika specializuojasi ma
nualinės ir fizinės terapijos, 
sporto traumų srityse, gydant 
nugarą, kaklą ir sąnarius, gal
vos skausmus, migrenas, „car- 
pal tunnel” negalią. Darbuoto
jai pataria dietos, vitaminų, 
alergijos, masažų terapijos 
klausimais.

Dr. Vida - 
patyrusi gydytoja

Dr. Vida I. Puodžiūnienė yra 
chiropraktikos gydytoja, dir
banti „Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab Clinic”. 
Ji įsigijo kūno kultūros baka
lauro laipsnį ir sporto medici
nos specialybę George Mason 
universitete. Po to ji įgijo tos 
pačios specialybės magistro 
laipsnį Illinois State universi
tete. Vėliau baigė chiroprakti
kos mokslus geriausioje chiro
praktikos mokykloje Ameri
koje — National College of Chi
ropractic, kuri dabar vadina
ma National University of 
Health Science (Lombard, IL). 
Dr. Vida turi 10 metų darbo 
patirtį dirbant klinikoje ir gy
dant įvairiais ligas bei sporto 
traumas. V. P.

Rugpjūčio 29 d. Indianapo- 
lyje prasideda 14-asis Pasau
lio vyrų krepšinio čempiona
tas, pirmą kartą rengiamas 
krepšinio tėvynėje. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, jog šis ren
ginys turėtų susilaukti didžiu
lio sporto sirgalių ir spaudos 
dėmesio šiame krašte.

Tačiau iš tikrųjų taip nėra. 
Apie šį turbūt didžiausią me
tų sporto įvykį Dėdės Šamo 
žemėje nedaug kas kalba arba 
rašo, nes dėmesio centre, kaip 
žinome, čia yra beisbolas, 
amerikietiškasis futbolas, na, 
ir net golfas, kuriam dažnai 
vietiniai dienraščiai skiria ne 
vieną puslapį.

Mat profesionalų krepšinis 
dar neprasidėjęs, o dėl tokio 
įvykio, kuris tik kitose pasau
lio šalyse yra populiarus, čia 
mažai kas jaudinasi. Nepai
sant, kad čempionate dalyvau
ja ir JAV vyrų krepšinio rink
tinė.

Pateikiame pagrindinę šių 
pirmenybių informaciją, kuri 
bent lietuviams sporto sirga
liams turėtų būti svarbi. Šios 
14-osios Pasaulio vyrų krepši
nio pirmenybės tęsis 11 dienų 
(nuo rugpjūčio 29 iki rugsėjo 8 
dienos). Jose dalyvaus 16 ko
mandų, suskirstytų į 4 pogru
pius, kurios sužais 62 rung
tynes. Bus varžomasi dviejose 
salėse: Conseco Fiedhause ir 
RCA Dome.

A pogrupyje rungtyniaus: 
čempionai — Jugoslavijos 
rinktinė, Ispanija, Kanada, 
Angola; B pogrupyje — Brazi
lija, Turkija, Puerto Rikas, Li
banas; C — JAV, Vokietija, 
Kinija, Alžyras; D — Argenti
na, Rusija, Naujoji Zelandija, 
Venesuela.

Po 3 komandas iš kiekvieno 
pogrupio dalyvaus antrame 
rate (jis prasidės rugsėjo 2-ją 
ir tęsis iki 4-tos). Aštuonios 
geriausios ekipos rugsėjo 5 d. 
varžysis ketvirtfinalyje. Pus
finaliai vyks rugsėjo 7 d., o 
finalai — rugsėjo 8 d. Finalas 
bus perduodamas per NBC te
levizijos tinklą (Čikagoje — 5- 
jį kanalą), tuo tarpu kitas, net 
ir JAV rinktinės rungtynes 
transliuos tik kabelinė televi
zija.

Cicero ir artimų apylinkių 
lietuviai tikintieji vėl atsisvei
kino su jų sielovada besirū
pinančiu kun. dr. Kęstučiu 
Trimaku. Praėjusį sekmadienį 
šis dvasininkas atlaikė pasku
tines šv. Mišias pernai savo 
90-metį atšventusioje, lietuvių 
įsteigtoje Šv. Antano parapįjos 
bažnyčioje ir pirmadienį va
kare išskubėjo į Lietuvą.

Tai buvo jau 11-ji kun. dr. 
K Trimako kelionė per At
lantą, pradedant 1992-siais, 
kuomet jis pirmą kartą išsi
ruošė kasmetiniam darbui at
gimusios Lietuvos aukštosiose 
mokyklose.

Pradėjęs dėstyti keliose mo
kyklose, šiandien čikagietis 
jau paskaitas skaito dešim
tyje mokslo įstaigų. Iš jų svar
biausios yra šios — Vytauto 
Didžiojo universitetas Kaune, 
Kauno kunigų seminarija, stu
dijų institutas Kretingoje. Be 
to, mūsiškis dar nepamiršta 
kunigų seminarijų Marijam
polėje ir Vilniuje, Vilniaus 
universiteto, Vilniaus Peda
goginio universiteto, Muzikos 
akademijos. Šiemet jis kvie
čiamas skaityti psichologijos 
paskaitas ir Karo akademijoje.

Pradžioje kun. dr. K. Trima
kas daugiau dėstė teologijos 
kursą, o dabar jo pagrindinė 
dėstymo sritis yra psichologi
ja, nes iš šios mokslo discipli
nos Loyola universitete Čika
goje jis yra gavęs daktaro

PRASIDEDA 14-ASIS PASAULIO 
VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šio ketvirtadienio JAV rink
tinės susitikimą su Alžyru ro
dys TNT kanalas (pradžia 8 
valandą), penktadienio susiti
kimą su Vokietija — ESPN 2, 
7 vai., o sekmadienį su Kinija 
— TNT (8 valandą).

JAV rinktinę sudaro NBA 
lygos žaidėjai, nors kai kurių 
„žvaigždžių” čia nesimato. 
Tačiau, kaip teigia rinktinės 
vyr. treneris George Kari, 
amerikiečių komanda yra la
bai stipri ir, jo nuomone, ne 
visada geriausieji žaidėjai ge
rai žaidžia komandinį žaidi
mą. Tuo buvo galima įsitikin
ti Australijoje, kur JAV mili
jonines sumas gaunantys JAV 
profesionalai tik per plauką 
išvengė pralaimėjimo prieš 
Lietuvos ekipą, žaidusią be jo
kio NBA krepšininko. 

Amerikiečiams bus sunku

Reikia pasakyti, jog nors ir 
su visais NBA žaidėjais 
rungtyniaujant JAV rinktinė 
nesitiki lengvos pergalės. Sa
koma, kad aukso medalius 
reikės iškovoti tik dideliu pa
siryžimu ir prakaitu. Beje, 
priešingai olimpinių žaidynių 
krepšinio turnyrams, JAV 
rinktinės pasaulio pirmenybė
se retokai iškovodavo auksą. 
Ji tik 1954 m. Brazilįjoje, 1986 
m. Ispanįjoje ir 1994 m. Kana
doje įvykusiose pirmenybėse 
tapo čempionais. Net ir 1998- 
jų pirmenybėse Graikijoje 
amerikiečiai vos ne vos pelnė 
bronzą. Tais metais auksą 
gavo serbai, o sidabrą — ru
sai. Dažniausiai šių pirmeny
bių čempionų titulais pasi
puošdavo Jugoslavįja.

Ir šiemet daugiausia šansų 
į medalius turi serbai, kurių 
eilėse rungtyniaus net dvi 
NBA žvaigždės: Peja Stojako- 
vič ir Vlade Divač. Iš viso 
įvairių valstybinių rinktinių 
krepšininkų tarpe bus net 17 
NBA lygoje žaidžiančių krep
šininkų, žinoma, neskaitant 
12 JAV žaidėjų — NBA klubų 
narių.

Gaila, kad šiose pirmeny
bėse nematysime Lietuvos 
rinktinės, nes jai kelią pasto
jo latviai, kurie po to ėjusiose 
rungtynėse iškrito.

CICERO LIETUVIAI ATSISVEIKINO SU 
KUN. DR. K. TRIMAKU

laipsnį. Dabartiniu metu jis 
dirba tik su tokiais teologijos 
studentais, kurie ruošiasi dok
toratui.

Kaip ir ankstesniais metais,. 
taip ir šį rudenį, kun. dr. Tri
makas rinks medžiagą savo 5- 
jai knygai žmogaus asmeny
bės ugdymo tematika. Iki šiol 
yra pasirodžiusios 4 knygos 
šia tema. Naujoji lies jaunimo 
santykius su tėvais.

Po šios trumpos apžvalgos 
apie išvykusįjį Cicero lietuvių 
tikinčiųjų reikalais besirūpi
nantį dvasininką (plačiau bus 
rašoma „Draugo” kultūrinia
me priede, kurį jis, beje, 3 mė
nesius redagavo), norisi grįžti 
prie praėjusio sekmadienio iš
leistuvių.

Susirinkusieji į tradicinį 
sekmadieninį pabendravimą 
prie „kavutės”, Čicero lietuvių 
telkinio atstovai nepagailėjo 
gražių žodžių ir dovanų kun. 
dr. Kęstučiui Trimakui. Čia 
kalbėjo Jonė Bobinienė, Ona 
Venclovienė ir kt. Buvo įteikta 
ir vokų su pinigais, daugiau
sia surinktų iš visų atsilan
kiusiųjų.

Į savo tautiečius prabilo 
pats kun. dr. Trimakas, kuris, 
padėkojęs už gražius žodžius 
ir aukas pasakė, kad pinigai, 
kaip paprastai, bus panaudoti 
remiant su finansinėmis prob
lemomis susiduriančius stu
dentus. Prižadėjo sugrįžti 
gruodžio mėnesio pradžioje ir

Iš pasaulio krepšinio 
pirmenybių istorijos

Pasaulio vyrų krepšinio pir
menybes buvo pradėta rengti 
gana vėlai — 1950-siais. Pir
mosios varžybos vyko Buenos 
Aires, Argentinoje. Ten auksą 
laimėjo šeimininkai, antrai
siais palikę amerikiečius. Tre
čioje vietoje atsidūrė irgi P. 
Amerikos atstovai — Čilės 
krepšininkai.

Antrosios pirmenybės buvo 
surengtos 1954 m. Brazilįjoje. 
Čia čempionų titulą pasiglem
žė JAV krepšininkai, o Brazi
lįja liko antroje vietoje. 1959 
m. buvo varžytasi Čilėje (lai
mėjo Brazilįja, II v. — JAV).

Po to ėjusias pirmenybes 
surengė Brazilija, kuriose šei
mininkai vėl triumfavo, antro
je vietoje palikdami Jugosla- 
vįją. 1970 m. pirmenybes Liu- 
blianoje, Jugoslavijoje, laimėjo 
šeimininkai, už savęs palikda
mi brazilus ir Sovietų Sąjun
gos atstovus.

Tolimesnėse pirmenybėse 
aukso medalius iškovojo So
vietų Sąjunga, Jugoslavįja, ta
da vėl Sovietų Sąjunga. Ir tik 
1986 m. Ispanijoje auksą iš
kovojo amerikiečiai. Bet po 
ketvertų metų Argentinoje 
triumfavo serbai. Reikėjo 
laukti 1994-jų metų, kada To
ronto mieste, Kanadoje, čem
pionatą laimėjo JAV krepši
ninkai. Vėliausiose pirmeny
bėse Graikijoje aukso medalių 
savininkais tapo serbai.

Beje, šiemet daugiausia vil
čių į auksą turi JAV ir Jugos
lavįja. Nors, kaip visada, gali 
būti netikėtumų. JAV rinkti
nė šį kartą yra sudaryta iš 
pąjėgių NBA žaidėjų (prieš 
10 ar daugiau metų amerikie
čiai siųsdavo studentus ar 
šiaip mažiau sugebėjimų tu
rinčius krepšininkus). Šių me
tų JAV komandoje daugiau
sia patirties turi Reggie Mil- 
ler iš Indianos „Pacers” ko
mandos. Geras yra jo bendra- 
pavardis — Andre Miller iš 
Dalias „Maverricks” ekipos. 
Nors ir jauni, bet gerai žaidžia 
komandos aukštaūgiai — Raef 
LaFrenz ir Jermaine O‘Neal, 
tačiau jų ūgis nesiekia 7 pėdų.

toliau tęsti sielovados darbą 
Cicero lietuvių tikinčiųjų tar
pe. Pasidžiaugė, kad jo vietą 
laikinai užims Čikagoje gerai 
žinomas kun. Jaunius Kelp
šas, kuris sekmadienio rytais 
iš savo Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapįjos 
Brighton Parke atvyks atlai
kyti šv. Mišias į Cicero.

Kaip paprastai, kavutės me
tu buvo ir kitų pranešimų bei 
diskusijų. ALTo pirmininkas 
Saulius Kuprys perskaitė Cice
ro lietuviams skirto prel. A. 
Svarinsko laiško ištraukas. 
Taip pat jis kvietė ateiti į ar
tėjančius ALTo renginius, ku
rių artimiausias bus rugsėjo 
10 d. — tai pietūs ir susitiki
mas su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi Čikagos 
miesto centre.

LB Cicero apylinkės valdy
bos narė Ona Venclovienė pra
neša apie rengiamą Tautos

šventės minėjimą rugsėjo 8 d. 
Ji pažadėjo skanius pietus ir 
Lietuvos generalinio konsula
to Čikagoje atašė Ramūno 
Astrausko įdomią paskaitą 
šios šventės minėjime.

Ed. Šulaitis

KALENDORIUS
Rugpjūčio 29 d.: Adolfas, Barvy- 

das, Beatričė, Gaudvydė, Jonas, Sabi
na, Svajonė.

Rugpjūčio 30 d.: Adauktas, 
Augūna, Feliksas, Gaudencija, Gin
tė, Kintenis.

http://www.ateitis.org
mailto:studentija%40ateitis.org
mailto:ALTcenter%40aol.com



