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Šiame 
numeryje: 
A n t a n a s Paužuolis 
p a s a k o j a apie 
„ V ė t r u n g ė s " stovyklą 
Rakė ; pras idėjo LSS 
J u b i l i e j i n ė „Karal iaus 
M i n d a u g o " stovykla 
Kal iforni jos kalnuose. 

2 psl. 

A n d r i u s Navickas ap ie 
e k o n o m i k o s augimą, 
social inį te is ingumą ir 
soc ia l in io Bažnyčios 
m o k y m o pamokas; 
a r ne reprivat izaci ja , 
k l a u s i a E. Ringus. 

3 psl. 

Laiška i i r nuomonės: 
l a i škas Sofijai ir Stasiui 
Dž iugams ; reikia 
p a p e i k i m ų kertelės; 
o še imin ink ių ker te lė 
j a u y r a i r siūlo... 

4 psl. 

Skyre ly je „Tarp m ū s ų 
k a l b a n t " P. Pe t ru t i s 
r a š o a p i e Australijos ir 
K a n a d o s lietuvius. 

5 psl. 

Sportas 

E u r o p o s vyrų krepši
n i o čempiona tu i besirengian
ti Lietuvos rinktinė antradienį 
Vilniaus sporto rūmuose su
žaistose draugiškose rungtynė
se susitiko su Australijos ko
manda (nuotr.' ir nugalėjo ją 
rezultatu 101:88. 

Portlando miesto (JAV) 
dienraš t i s ..The Oregonian" 
teigia, kad legendinis Lietuvos 
krepšininkas Arvydas Sabonis 
ateinant) sezoną tikrai nerung
tyniaus NBA Portlando ,.Trail 
Blazers" klube. Dienraštis skel
bia, kad A. Sabonis per savo 
agentą Herb Rudoy pranešė 
klubo vadovybei, kad nuspren
dė baigti karjerą stipriausioje 
pasaulyje krepšinio lygoje ir 
ateinantį sezoną padėti gimtojo 
miesto ..Žalgirio" komandai. 
Galutinį sprendimą 38 metų 
220 cm ūgio vidurio puolėjas 
pagal NBA reglamentą turi pri
imti iki penktadienio (rugpjūčio 
15 d ) , teigiama lietuviškajame 
..eurobasket" interneto tinkla-
lapyje Nutraukdamas dar me
tus turėjusią galioti sutartį su 
Portlendo ..Trail Blazers" ko
manda. A. Sabonis atsisako su
tartyje numatytu 7 mln JAV 
dolerių. 

* Vilniuje pristatyta Lie
tuvos vyrų krepšinio rinkti
nė . Renieju sąrašą papildė 
..Niird/LR" bankas, su kuriuo 
buvo pasirašyta rėmimo sutartis. 

Įsigaliojo Lietuvos ir Rusijos s ienos sutartys 
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Antradienį įsigaliojo 
Lietuvos ir Rusijos sutartys, nu
statančios valstybės sieną sau
sumoje ir atribojančios išskirti
ne ekonominę zoną ir povande
ninę žemyno dalį Baltijos jūroje. 

Sutar tys įsigaliojo. Vilniuje 
ant radienį Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui Antanui Va-
lioniui ir Rusijos ambasadoriui 
Lietuvoje Juri j Zubakov -apsi
ke i tus sutarčių patvir t in imo 
raštais . 

Abi su ta r t i s 1997 metų 

spalio 24 dieną Maskvoje pasi
rašė tuometiniai Lietuvos ir Ru
sijos prezidentai Algirdas Bra
zauskas ir Boris Jelcin. 

Sutar tys Lietuvos Seime 
buvo patvirtintos 1999 metų 
spalio 19 dieną, Rusijos Federa-
liniame susirinkime — šių metų 
gegužes 28 dieną. 

Ceremonijoje A. Valionis 
pabrėžė, kad Lietuvos valstybės 
sienos sutarčių įteisinimo pa
baiga yra svarbus jvykis Lietu
vos valstybingumo ir nepriklau
somybės įtvirtinimo požiūriu. 

„Tai prisidės ir prie tolesnės 
gerų Lietuvos ir Rusijos santy
kių plėtros", teigė Lietuvos dip
lomatijos vadovas. 

A. Valionis padėkojo J. Zu
bakov už profesionalų darbą, 
padėjusį išspręsti daugelį dvi-
valstybių santykių klausimų. 

Ministras ir ambasadorius 
taip pat pabrėžė, 'kad išspren
dus tranzito iš Karal iaučiaus 
srities ir į ją klausimus, keleivių 
srautas nesumažėjo, o kontrolės 
sistema veikia sėkmingai. 

Be to, A. Valionis ir J. Zu

bakov aptarė pasirengimą gali
mam Rusijos prezidento Vla-
dimir Putin vizitui į Lietuvą ki
tų metų pradžioje, Dvigubo 
apmokest inimo išvengimo ir 
Investicijų apsaugos sutarčių 
patvirtinimo paspart inimo gali
mybes, tolesnį bendradarb ia 
vimą įgyvendinant svarbius 
projektus, bū t inybę keist is 
informacija ir geranoriškai ben
dradarbiaut i sprendžiant naftos 
telkinio ,,D-6" ir k i tus aplinko
saugos klausimus. 

Rusijos ambasadorius Lietuvoje Jurij Zubakov I kairėje; ir Lietuvos užsie-
nio reikalu ministras Antanas Valionis. Tomo Bauro • Eita nuotr. 

„Gazprom" už „Lietuvos dujas" 
pasiūlė 100 mln. litų 

Premjeras sieks apriboti valdininkų galimybes 
įsigyti žemės sklypus 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
i BNS i — Rusijos dujų susivieni
j imas ..Gazprom" už trečdalį 
bendroves ..Lietuvos dujos" ak
cijų pasiūlė 100 mln. litų — 91 
mln. litų iš karto bei dar 9 mln. 
litų premiją. 

Tai, antradienį kalbėdamas 
per Lietuvos radiją, patvirtino 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. 

..Gazprom" pirmadienį 
Valstybės tur to fondui (VTF) 
pateikė pagerintą finansinį pa
siūlymą dėl 34 proc. dujų bend
rovės paketo kainos. Pasiūlymą 
šiuo metu nagrinėja „Lietuvos 
dujų" privatizavimo patarėjai, 
kurių išvadų laukiama šios sa
vaitės pabaigoje ar kitos pra
džioje. 

..Pagrindinis mūsų tikslas 
— turėti stabilias kainas ir sta

bilų dujų tiekimą", pabrėžė A. 
Brazauskas. 

Spaudos pranešimais . 9 
mln. litų premiją „Gazprom" 
sieja su valstybiniu dujų kainų 
reguliavimu laisviesiems dujų 
vartotojams Lietuvoje — valsty
be negautų šių pinigų, jei regu
liavimas būtų įvestas dar nebai
gus privatizavimo sandorio. 

Pasak A. Brazausko, dujų 
kainų reguliavimas laisvie
siems vartotojams buvo būtinas 
siekiant reguliuoti dujų importo 
tarpininkės — bendrovės „Du-
jotekana" pelną. 

Anot premjero, 34 proc. 
„Lietuvos dujų" akcijų pardavi
mas „Gazprom" suteiks galimy
bę padidinti tiesioginį dujų tie
kimą ..Lietuvos dujoms" ir kar
tu aktyviai dalyvauti dujų kai
nu reguliavime. 

Vi ln ius , rugpjūčio 12 d. 
i BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas tvirt ina, kad vy
riausybė artimiausiu metu teiks 
įstatymo pataisą, pagal kurią 
valdininkai negalėtų įsigyti že
mės kiek panorėję. 

Interviu Lietuvos radijui 
premjeras antradienį teigė susi
pažinęs su jo sudarytai darbo 
komisijai pateiktu sąrašu, ku
r iame išvardyti daugiau nei 
3.000 žmonių, turinčių daug že

mės sklypų. 
Premjero teigimu, kaltini

mai, neteisėtai įsigijus žemės, 
turi būti pagrįsti, tuomet bus 
priimti atitinkami sprendimai. 
Priešingu atveju, A. Brazausko 
teigimu, reikės baigti šias kal
bas. 

Skandalas dėl žemėtvarkos 
valdininkų piktnaudžiavimo da
lijant sklypus kilo birželio pra
džioje. 

STT vadovas Valentinas 

Junokas anksčiau yra užsimi
nęs, kad tarp asmenų, į tar iamų 
piktnaudžiavus įsigyjant skly
pus, yra muitininkų, taip pa t 
medicinos srities atstovų, vers
lininkų, politikų. 

V. Junoko teigimu, STT su
darytame sąraše yra apie 2,000 
asmenų, kai kurie jų tur i po 
130-150 žemės sklypų, kai ku
rių asmenų turimų žemės skly
pų bendras plotas siekia net 145 
hektarus. 

„Gazprom" nutraukė sutartį 
su „Kauno energija" 

Vilnius , rugpjūčio 12 d. 
I BNS i — Rusijos dujų susivieni
jimo ..Gazprom" valdomai bend
rovei ..Kauno termofikacijos 
elektrinė" nepavyko bendradar
biavimas su ankstesne elektri
nės savininke ..Kauno energi
ja", todėl bus keičiamas jėgai
nes valdytojas. 

Kauno termofikacijos elekt
rinės generalinis direktorius 
Algimantas Stasiukynas dien
raščiui ..Kauno diena" sakė. kad 
po ilgų svarstymų nuspręsta 
nutraukti naudojimo paslaugų, 
arba vadinamąją operatoriaus 
sutartį su „Kauno energija". 

Jis neslėpė, kad šis sprendi
mas suderintas su ..Gazprom" 

vadovais. 
„Toks sprendimas kilo ne

atsit iktinai. Trijų mėnesių ben
dro darbo patirtis parodė, kad 
sunku dirbti, kai tie patys dar
buotojai priklauso lyg ir mums, 
lyg ir ki tus darbus atliekančiai 
'Kauno energijai". Nori ar ne
nori, kyla nereikalingų konflik
tinių situacijų, taigi ir darbuo
tojams pr i t rūks ta atsakomy
bės", sakė A. Stasiukynas. 

Pasak A. Stasiukyno, dabar 
elektrinės akcininkai spręs, ar 
iš viso reikia valdytojo. „Yra du 
keliai — arba operatorius eksp
loatuoja tik elektrinę, arba tas 
funkcijas atlieka pats jos savi
ninkas". Nuke l t a į 5 psl. 

Kuršių neriją gražino neįgalieji ir našlaičiai 
Klaipėda, rugpjūčio 12 d. 

' Elta I — Antradienį baigėsi tre
čią kartą Kuršių nerijoje vykęs 
socialinis projektas „Pažink 
save ir pasaulį". 

Jame dalyvavo našlaičiai ir 
neįgalieji iš Klaipėdos 1-osios ir 
2-osios specialiųjų internatinių 
mokyklų. Sutrikusio intelekto 
jaunuolių darbo centro, sutri
kusio intelekto žmonių bendri
jos „Viltis" bei Salantų spe
cialiosios internatinės mokyk
los. 

Neįgalieji bei našlaičiai šie
met ir vėl tvarkė Kuršių nerijos 
paplūdimius, mišką, kopas. Gi
rininkų paruoštomis šakomis 
s t a t ė kopų apsaugą, mokėsi 
saugoti Kuršių nerijos nacio
nalinio parko gamtą. 

Projekto „Pažink save ir 
pasaulį" organizatorių teigimu, 
juo siekiama padėti labiausiai 
pažeidžiamiems visuomenės 
nariams, sudaryti sąlygas mo
kytis savarankiškumo. Jau
nuoliai ne tik papildė savo ži
nių bagažą, sustiprėjo fiziškai, 
sust ipr ino bendravimo įgū
džius, bet ir ilsėjosi. 

Projekto vadovė, Klaipėdos 
miesto savivaldybės socialinės 
paramos Nukelta į 5 psl. 

Neįgalieji bei našlaičiai tvarko Kuršių nerijos paplūdimius, mišką, kopas. 
Eltos nuotr. 

Pilkapiuose prie Vilniaus aptiktas 
degintinis žmogaus kapas 

Vilnius , rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Vilniaus pakraštyje, 
miškuose tarp Lazdynų ir Karo-
liniškių mikrorajonų esančius 
pilkapius kasinėjantys archeo
logai šiais metais aptiko jau 
antrąjį degintinį kapą. 

Kaip sakė ekspedicijos va
dovas Laurynas Kurila, pra
ėjusį savaitgalį kasinėdami vie
ną iš pilkapių, archeologai apti
ko degintinį kapą su įkapėmis 
— geležine yla bei dviem žalva

rio žiedais. 
Pagal šias įkapes archeolo

gai spėja, kad kape galėjo būt i 
palaidota moteris. 

Anksčiau šiais metais kasi
nėtame tame pačiame pilkapyje 
archeologai rado degintinį kapą 
be įkapių 

Kaip antradienį rašo dien
raštis „Lietuvos ry t a s " . da ik ta i 
gulėjo tik keliolikos centimetrų 
gylyje, po biraus smėlio sluoks
niu. Nukel ta i 5 ps l . 

F i n a n s i n i ų 
n u s i k a l t i m ų t y r i m o 

t a r n y b a i š a i š k i n o 
n e m a ž a i n u s l ė p t ų 

m o k e s č i ų 
Vi ln ius , rugpjūčio 12 d. 

i BNS) — Beveik tūks tanč io 
įmonių finansinę veiklą šiais 
metais patikrinusi Finansinių 
nus ika l t imų ty r imo t a r n y b a 
(FNTT) išaiškino nuslėptų mo
kesčių už daugiau nei 50 mili
jonų litų. 

FNTT teigimu, per šių me
tų septynis mėnesius tarnybos 
pareigūnai patikrino 981 įmonę 
bei 128 fizinius asmenis ir 
išaiškino 542 administracinius 
teisės pažeidimus. 

Daugiausia protokolų — 
278 — surašyti dėl apskaitos 
taisyklių pažeidimų, 52 proto
kolai — dėl net inkamai surašy
tų ataskaitų ir dokumentų apie 
savo arba įmones pajamas, tur
tą, pelną ir mokesčius bei mo
kesčių vengimą, 26 protokolai 
surašyti dėl nelegalaus darbo. 

Nukel ta į o psl. 

P r a n c ū z ų a k t o r ė s 
n u ž u d y m u į t a r i a m ą j į 

V i l n i u j e a p l a n k ė 
š e i m a 

Vi ln ius , rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Aktorės Mane Trin-
t ignant nužudymu įtariamą ir 
Laisvės atėmimo vietų ligoni
nėje gydomą prancūzų daini
ninką Bertrand Cantat aplanke 
tėvai ir sesuo. 

Kaip sakė advokatas Virgi
nijus Leonas Papir t is . muzi
kanto šeima į Vilnių atvyko sa
vaitgalį. Pirmadienį ligoninėje 
nuo depresijos gydomą sūnų 
aplankė senyvo amžiaus tėvai 
Danielle ir Guy Cantat , antra
dienį pasimatyti su B. Cantat 
buvo leista ir jo 32 metų sese
riai Anne N u k e l t a i 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
:Rerr»antis AFP. Reuters. AP. Iraerta*. JTAR-TASS. BNS 

SM) agentam pranešimas) 

EUROPA 
Paryž ius . Karščiai, kurie 

daugelyje Europos valstybių 
nulėmė rekordines oro tempe
ratūras, toliau alina beveik 
visą žemyną — elektrines per
krautos, ligonines perpildytos, 
kilo nauji miškų gaisrai, o nuo 
karščių mirusių žmonių skai
čius viršijo 53 Dėl maždaug 38 
laipsnių pagal Celsijų karščių 
(100 F), kurie beveik visame 
žemyne laikosi daugiau kaip 
savaitę, milijonai žmonių pa
traukė į pajūrį ir paežeres atsi
gaivinti, o vyriausybės sten
giasi susidoroti su karščio ban
gos padariniais. Smarkiai nu
sekus upėms ir padidėjus elekt
ros, kurios reikia oro vėsintu
vams, poreikiams Prancūzijos 
ir Vokietijos pareigūnai buvo 
priversti laikinai sušvelninti 
elektriniu, ypač — atominių, 
naudojimo taisykles, kad nenu
truktu elektros tiekimas Olan

dijoje pirmą kartą per 9 metus 
paskelbtas pavojus, kad bet ku
riuo momentu gali nu t ruk t i 
elektros tiekimas, galioja jau 
antrą dieną iš eilės, o visuome
nė buvo paraginta mažiau var
toti elektros energijos. 

Stokholmas . Antrąjį ket
virtį smarkiai sumažėjus gry
najam pelnui, finansinių sun
kumų slegiama Skandinavijos 
oro grupė SAS teigia, jog 2003 
metus užbaigs su dideliais 
nuostoliais . Grynasis pelnas 
balandžio-birželio mėnesiais 
siekė 66 mln. kronų (7 mln 
eurų) ir sudarė vos 6.8 proc. oro 
bendroves pelno. uždirbto 
antrąjį praėjusių metų ketvirtį. 
Pelno smukimą bendrove sieja 
su sumažėjusiu keleivių skai
čiumi 

JAV 
Vašingtonas JAV. Pietų 

Korėjos ir Japonijos atstovai 
susitiks šią savaitę Vašingtone 

rengti derybų del Šiaurės Korė
jos branduolinės programos, 
kurios įvyks vėliau rugpjūtį. 
Valstybės departamento sekre
torius spaudai Philip Reeker 
sake. kad per šias derybas bus 
padėtas pagrindas busimoms 
daugiašalėms deryboms, kurio
se dalyvaus Kinija. Rusija ir 
Šiaurės Korėja JAV užsienio 
politikos žinybos atstovas pra
nešė, jog daugiašalių derybų 
data kol kas nenustatyta. 2002 
metų pabaigoje Šiaurės Korėja 
paskelbė pas i t raukiant i iš 
Branduolinio ginklo neplatini
mo sutarties ir atnaujino savo 
branduolinę programą JAV 
mano. jog Pchenjanas naudoja 
branduolinius objektus ginklui 
kurt i , ir ketina įtikinti stali-
nistinę Šiaurės Korėją atsisakyti 
branduolinių ambicijų. Tačiau 
Šiaurės Korėja primygtinai 
teigia, kad naudoja branduo
linę programą tik taikiems 
tikslams 

• J u n g t i n ė s Tautos . Va
šingtonas spaudžia Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybą 
šią savaitę balsuoti del rezoliu
cijos projekto. kur iame 

numatoma JT pagalbos misija 
Irake ir remiama Irako valdan
čioji taryba. Tiek JAV valstybės 
sekretorius Colin Powell. tiek 
J T generalinis sekretorius Kofi 
Annan pritaria skubiems veiks
mams dėl tokios rezoliucijos, ir 
JAV jau išdalijo projekto tekstą 
kitoms svarbioms Tarybos na
rėms — Rusijai. Kinijai, Pran
cūzijai ir Didžiajai Britanijai. 
Kai kurios valstybes, kurioms 
nepatiko, jog karas Irake buvo 
pradėtas be JT pritarimo, yra 
nurodžiusios, kad negali atsiųs
ti taikdarių ar policininkų, kol 
J T Irake nevaidina reikšmin
gesnio vaidmens. Tačiau JAV 
pareigūnai yra sake. jog. jų 
nuomone, ir esamų Saugumo 
Tarybos rezoliucijų pakanka, 
kad kitos valstybes galėtų pri
sidėti ir pasiūlyti savo paramą 

Vašingtonas. JAV valsty
bes sekretorius Colin Powell 
antradienį pareiškė, kad JAV 
remiamo Artimųjų Rytų taikos 
plano nesužlugdys du vienas po 
kito antradieni įvykdyti pales 
tiniečių savižudžių išpuoliai. 
kurių metų žuvo du izraeliečiai 

Vašingtonas. Prie sienos 

su Afganistanu JAV oro pajė
gos per klaidą atakavo Pakis
tano saugumo pajėgas ir nu
šovė du pasieniečius, o trečiąjį 
sužeidė. Pasak JAV centr inės 
vadovybės, šis incidentas įvyko 
po to. kai netoli Afganistano pa
sienio Paktikos provincijoje 
esančio Orguno miesto budėję 
koalicijos kariai buvo apšaudyt i 
ir į kovą su užpuolikais, spru-
kusiais Pakistano sienos l ink. 
pasitelkė oro pajėgas. 

tas krepšys su dviem granato
mis, tačiau incidentas rimtos 
grėsmes nesukėlė, pranešė JT 
atstovas Nuo gegužes 1 dienos, 
kai Vašingtonas paskelbė, jog 
Irake baigėsi pagrindiniai karo 
veiksmai, per kovotojų išpuo
lius, dažniausia i nukre ip tus 
prieš Jungtinių Valstijų pajė
gas, jau žuvo 56 amerikiečių 
kariai. 

IZRAELIS 
r 

IRAKAS 
Mosulas. Š iaurės I r a k o 

Mosulo mieste antradienį spro
gimas sunaikino JAV kar in į 
automobilį Iš įvykio vietos bu
vo išgabenti 4 nukentėję, tei
gia liudininkai. Kiek anksčiau 
antradienį JAV k a r i u o m e n ė 
pranešė, kad neramiame mu
sulmonų sunitų Ramadž io 
mieste, esančiame už 100 km į 
vakarus nuo Bagdado, sprogus 
bomboms žuvo vienas JAV ka
rys ir buvo sužeisti du jo ta rny
bos draugai 

Bagdadas Antradienį prie 
Jungtinių Tautų (JT) Plėtros 
programos (PP) biuro buvo ras-

Jeruzalė . Izraelio ministras 
pirmininkas Anei Sharon po 
pastarosiomis dienomis (vyku
sių dviejų savižudžių išpuolių, 
per kuriuos žuvo du izraelie
čiai, perspėjo, jog norint, kad 
Artimųjų Rytų taikos procesas 
bent kiek pajudėtų j priekį, rei
kia ..visiškai pažaboti teroriz
mą" Izraelio gynybos ministras 
Shaul Mofaz rugpjūčio 4 dieną 
jau atšaukė savo įsaką Izraelio 
kar iams pasitraukti iš kitų Va
karų Kranto miestų, kai pales
tiniečių kovotojai, netoli Betlie
jaus apšaudę automobilį, sužei
dė vieną izraelietę ir tr is jos 
vaikus • 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ „VĖTRUNGĖS" 
STOVYKLOS RAKĖ 

„Vėtrunge" turi ryšį su 
vėjais, todėl stovyklaujančios 
skautų ir skaučių skiltys pa
sirinko vardus, susijusius su 
vėjais. Čikagos ir apylinkių 
skaučių ir skautų vienetai 
pradėjo stovyklauti 2003 m. 
liepos mėn. 18-tąja. Šiai „Vėt
rungės" stovyklai vadovavo 
j . s . Dana Mikužienė, nepa
prastos energijos vadovė. Ji 
Rako stovykloje stovyklauja 
jau daug metų. Būti stovyklos 
viršininke nėra lengva, ant jos 
pečių gula didelė atsakomybė, 
gal todėl sunku rasti vadovus, 
kurie norėtų šių pareigų. Se
sei Danai talkino j .s . Dalia Žy-
gienė, taip pat daug metų sto
vyklavusi su jūrų skautėmis. 
Komendanto pareigas ėjo Jus
tinas Andriušis, jis buvo ir 
tvarkytojas plokštelių muzi
kos, grojamos valgymo metu ir 
per šokius. Stovyklos metu 
vyko du šokių vakarai. 

Padėka sesei Danai Miku-
žienei už gerai pravestą „Vėt
rungės" skautų stovykla Rako 
miškuose. ..Vėtrungės" šūkis: 
..Rako miškai, antri namai — 
Vėtrungė'" Stovyklavo įvai
raus amžiaus ir šakų skautų 
vienetai. Jau keliolika metų 
skautų stovyklose apsigyve
na ir skautiškos šeimos. Jos 
prisimena laikus, kada patys 
stovyklaudavo, ir nenori nu
traukti šio ryšio, atveždamos 
savo jaunas atžalas. Jaunų 
šeimų pastovyklė pasivadino 
„Vėjukais". Jiems vadovavo 
buvęs miško brolis Linas Ke-
lečius su talkininke Julija 
Gotceitaite-Ward. Abudu sa
vas jaunystės dienas yra pra
leidę Rako ąžuolynuose. Jų 
šūkis: ..Mes vėjukai, švilpiam, 
ūžiam". Stovyklavo 5 vėjukai 
su 4 tėvų pagalba. Savait
galyje turėjom net 9 „vėju
kus". Jie stovyklavo iki trečia
dienio. 

..Jaunų viesulų" —jaunes
niųjų skautų pastovyklėje 
įsikūrė 8 vilkiukai. Jų pas
tovyklėje apsigyveno prityrę 
skautai ir vyčiai kandidatai, iš 
kurių penki davė skauto vyčio 
įžodžius. Savaitės pradžioje 
motinišką globą teikė ps. Lo
reta Jucienė, ji taip pat vykdė 
sekretorės pareigas. V. fil. An
tanas Paužuolis ėjo senelio 
pareigas, nes su vilkais sto
vyklavo šie jauni vadovai: Da
rius Aleksiūnas. Saulius Fabi-
novich. Danius Čarauskas. 
Viktoras Jučas, Darius Jutzi. 
Danius Andriušis ir Jonas 
Vaičikonis. 

..Jaunų viesulų" šūkis: ..Iš
kėlę sparnus skrendame ūuū, 
pagaukite mus'" Jaunieji skau
tai žvejojo, iškylavo, žaidė, dir
bo darbelius ir net du kartus 
patys virėsi vakarienę. Jiems 
buvo linksma ir gera stovyk

lauti, dalyvaudavo puolimuo
se, neretai turėdavo išsipirkti 
savo kaklaraiščius, tai vis dėl 
nepatyrimo slinkti. Pasisek
davo ir jiems sesę ar brolį ne
laisvėn paimti... 

„Ūžiantis ąžuolynas" — 
tai skautų pastovyklė su va
dovu ps. Aidžių Liubinsku. 
Pastovyklės komendanto pa
reigas ėjo prityręs skautas. 
Talkino ps. Algis Strikas ir vy
riausio skautininko pavaduo
tojas ps. Edis Leipus. Pasto
vyklėje buvo 8 skautai su tri
mis skiltimis: „Šiaurine", 
..Pietine" ir „Šalto vėjo". Savo 
užsiėmimams pagrindu ėmė 
pioneriją. Pastatė bokštą su 
pakeliamu tiltu per „upę". Ši
ta statyba priminė skautams 
karaliaus Mindaugo laikus, 
kada buvo statomos pilys 
apsigynimui nuo priešų. 

Skautams buvo priminti 
laikai, kada Mindaugas, su
jungęs lietuvių gentis, apsi
krikštijo ir buvo karūnuotas Lie
tuvos karaliumi. Kitus užsiė
mimus sudarė plaukiojimas 
laiveliais Marąuette upe. išky
lauta smėlio kopomis prie 
Michigan ežero; daug maudy
tasi, žvejota, dalyvauta skau-
toramoje. Dalyvauta naktiniuose 
žaidimuose, už neatsargumą, 
kartais turėta išsipirkti pra
rastus daiktus. Prie laužų dai
nuota ir ruošti pasirodymai. 
Pastovyklės šūkis: ..Mes — 
jauni ąžuolai, neišvers mūs 
jokie vėjai iš vakarų, šiaurės, 
rytų ir pietų". 

„Meškėnai", tai praėjusių 
metų skautų vyčių būrelio 
dalis, galėjo daug gero padary
ti stovyklavietei, jeigu jiems 
būtų nurodyti darbai. Nepai
sant paskyrimo trūkumų — 
vyčiai Aliukas Brooks. Karolis 
Užgiris ir Julius Griauzdė ap
tvarkė skautų vyčių aikštelę 
ir dr. Romo Povilaičio statytą 
Vyčių koplytstulpį. Taip pat 
aptvarkė ir su a.a. vs. Vlado 
Vijeikio pagalba kadaise sta
tytą skautų vyčių lazdos žen
klą. Nors šie vyčiai dirbo sute
mus, bet darbą atliko, palik
dami užbaigimą ateinantiems 
kandidatams. 

Didžiausias „Lituanicos" 
tunto vienetas yra jūrų skau
tai, pasivadinę ..Perkūno" var
du. Jiems vadovavo j.b.j.ps. 
Robertas Jokūbauskas. Jie tu
rėjo labai įmantrų šūkį, kuris 
baigdavos perkūno trenksmu. 
Jų grupėje buvo 35-50 įvairių 
laipsnių jūrų skautų. Komen
danto pareigas vykdė j.b. Aras 
Galinaitis. 

Jūrų jauniams vadovavo 
j.bj.ps. Rimas Petrauskas ir 
savo globoje turėjo 18 jaunių, 
j.b.j.ps. Raimundas Novak dir
bo su bebrais. Jo žinioje buvo 
8 judrūs bebrai. Jūrų skautų 

Šauniosios jurų j aunės „Vėtrunges" stovykloje Kake. 

..Vilkų" pastovyklė ...Jauni viesulai" Brolijos stovyklos „Vėjopatis" 
viršininkas s v Aras I.intakas t ikr ina jaunesniųjų skautu vadovus Tai 
skautų vvciai ir pntyre skautai A. Paužuolio nuotr 

turėta tik 5 ir jiems vadovavo 
j.b. Justinas Jonušas ir Stepas 
Staniulis. Jūrų skautų pažiba 
yra jūrų budžiai. Šioje stovyk
loje budžiais tapo Linas Mi-
kelavičius, Aras Zygas, Marty
nas Plazyk, Saulius Galinaitis 
ir Aleksas Pacevičius. Stovyk
los metu dar davė įžodžius beb
rai, jūrų jauniai ir jūrų skau
tai. Jūrų skautų stovyklavie
tės didesnė dalis yra kalvoto
je vietovėje, nusitęsia net iki 
Hawley kelio. Ateityje rei
kėtų išlyginti, paėmus žemse
mę, tuomi susidarytų lygesnės 
vietos palapinių statymui. Jie 
visą stovyklavimo laiką pra
leido prie ežero, atlikdami 
daugybę užsiėmimų. Čia buvo 
gaminamas ir valgis. 

Brolijos stovyklos viršinin
ku buvo oro skautas sk. vytis 
Aras Lintakas. Ir visa brolijos 
stovykla vadinosi „Vėjopatis" 
ir turėjo šūkį „Vėjopatis yra 
karalius. Rako globėjas". Džiugu 
tuntui, kad po daugelio metų 
brolis Aras sugrįžo į tuntą ir 
apsiėmė viršininko pareigas. 
Skautės įsikūrė „Kernavės" 
tunto stovyklavietėje ir savo 
vietovę pavadino „Kernave". 
Manoma, kad Kernavės pilia
kalnius statė karaliaus Min
daugo laikais. Kernavės val
dovės pareigas apsiėmė ps. 
Audra Lintakienė su 26 skau
tėmis. Skiltys pasivadino pi
liakalnių vardais — „Pilies ir 
aukuro kalnas", ..Lizdeikos 
piliakalnis "ir ..Mindaugo 
sostas" — pati Kernavė. 

Paukštyčių pastovyklę su
darė ..Minijos", „Šventosios" 
ir „Ūlos" skiltys. Prityrusios 
skautės pasipuošė „Šešupės" 
vardu, o skautės — „Duby
sos". „Miško dvasios", tai kan
didatės į vyresniąsias skautes, 
kurios vėliau davė įžodžius: 
Julytė Vallee. Krista Plačaitė 
ir Lina Rauchaitė. „Kernavės" 
pastovyklės šūkis skambėda
vo, toli nuaidėdamas. ..Kerna-
vietės žiūri, mato, klauso, 
girdi. budi. vykdo ir šypsosi". 
Komendantės pareigas vykdė 
labai energinga sesė Viktorija 
Trakyte. Jos visą laiką būdavo 
labai užimtos darbeliais, iš
kylomis, pasirodymais ir nak
tiniais žaidimais, kurie ne vi
sada pasisekdavo, reikėdavo 

' atsipirkti. 
Didžiausias šių metų sto

vyklinis vienetas buvo ..Neri
jos" tunto jūrų skautės. Pa
stovyklė pasivadino „Audros" 
vardu. Jų šūkis „Audra ūžia, 
audra pučia, audra siaučia, o 
po audros saulė šviečia". Labai 
gražiai besitvarkantis viene
tas su vadove j . ps. Aldona 
Wcir. turinčia didelį patyrimą 
skautavime ir stovyklavime. 
Sesių jūreivių stovyklavo dau
giau kaip 60. Savaitgalyje bu
vo kur kas daugiau. Joms ko
mandavo Aleksandra ..Pupa", 
pilna energijos sesė. J jos 
..Audros" ratą įėjo dvi valtys 
udryčių (10>. penkios valtys 
jurų jaunių f26) su šiais var
dais: ..Rūkas". ..Vandens laše
liai". ..Žaibai", ..Uraganas" ir 
..Viesulas". Jurų skautes pa
sitenkino viena valtimi ..Ba
los" vardu ir pajėgusios sutal
pinti penkias energingas se
ses, įmantriu vardu pasivadi
no kandidates į gintares. iš jų 

7 davė gintarių įžodį: Audre 
Kapačinskaitė, Cyra Trejo, 
Vida Mikalčiūtė, „Pupa"— 
Aleksandra Strub, Tara Mi-
kužytė,- Vaiva Remeikytė ir 
Žiba Šaulytė. Visos šitos se
sės sutilpo į ..Vėjo kojines" įgulą. 

Gintarė Dalė Vitkienė va
dovavo religiniams susikaupi
mams, kuriuos pravesdavo 
gairių nuleidimo metu. Ji taip 
pat talkino A. Paužuoliui. pra
vedant vakarinius susikaupi
mus. Tai labai pagirtina, nes 
po dienos darbų reikia prisi
minti, kad esame Dievo globo
je ir padėkoti Jam už rūpestį, 
mumis. Reikia pažymėti, kad 
jūrų skautės labai gražiai 
pasirodė eisenbse. naktiniuose 
žaidimuose ir atsipirkimuose. 
Kai kurios sesės mėgo ir pa
pokštauti. Jūrų skautų įžo
džiai visada vyksta prie ežero. 
Be gintarių. dar įžodžius davė • 
trys ūdrytės — Laima Au-
gustaitytė, Aurėja Budrytė ir 
Indrė Hirt. Iš jūrų skaučių 
pasipuošė naujais kaklaraiš
čiais Kristina Bacevičiūtė, Ly-
dia Paradą, Laura Pliopaitė. 
Rūta Garkevičiūtė ir Karolina 
Luinytė. Jūrų jaunių buvo 
daugiausia. J jų būrį įsijungė. 
net 12 sesių su naujais kak
laraiščiais. 

Jūrų skautės turėjo savo 
stovyklavietėje susispausti dėl 
nemažo stovyklautojų būrio ir 
apsigyventi čfidesnėse palapi
nėse. Jų skaičius pasiekė 60 
gražiai pasipuošusių sesių. 
Jos atžygiuodavo į bendrą vė
liavų nuleidimą dainuodamos. 
Savo dainomis žavėdavo visus 
ir bendrų laužų metu. 

Stovyklose turi būti vyk
doma kas nors naujo, kad 
sudominus stovyklaujančius. 
Šiais metais', kaip ir praėju
siais, buvo galima susipažinti 
su šaunamaisiais įrankiais ir 
pabandyti savo laimę patai
kyti į „Jaučio akį". Su šauna
maisiais įrankiais supažindi
no s.v. fil. Linas PaužuolLs. Jis yra 
baigęs kursus Boy scouts ir 
American Rifle Assoc. kurie 
jam suteikė teisę mokyti ir 
naudoti šaunamuosius gink
lus. Jis ypač pabrėžė, kad 
įvyksta daug nelaimių tik de! 
to. kad daugelis nežino, kaip 
reikia jais naudotis. Šau
namieji įrankiai nėra žaislai. 
O matytų vaizdų televiziją 
ekranuose, artistai yra moko
mi. Mokymo metu dalyviai 
gavo paruoštus lapus su visais 
paaiškinimais apie šauna
muosius įrankius. 

Šaudymo vieta buvo ap
tverta tvora ir dviejose vieto
se kabojo iškeltos dvi raudo
nos vėliavos pažymint, kad ši
toje apylinkėje šaudoma. 
Visiems šaudymo dalyviams 
Oa rrie Paužuolis pagamino 
prisiminimui ..talismanus", 
kuriuos galėjo užsidėti ant 
kaklo. Skautai, vadovai, daly
vavę šaudymo pratybose, buvo 
nustebinti savo pajėgumu pa
taikyti į „Buliaus akį". 

Stovykla negalei u gyvuo
ti be maitinimo skyriaus dar
buotojų Kaip ir praėjusiais. 
taip ir šiais metais, vyriausiuoju 
virėju sutiko būti s.v. fil s 
Gražutis Matutis, šioms pa
reigoms atvyko net iš Texas 
valstijos. Nors Gražutis gyve

na toli nuo Čikagos, bet jo šir
dis yra su Čikagos skautais, 
nes jis čia skautavo ir mokėsi. 
Jam talkino ps. fil. Petras Šal-
čiūnas, daug nusimanąs viri
mo mene. Virtuvė negali ap
sieiti be moteriškų rankų, 
vyrams talkino Kristina Vaičiko-
niene. Laura Vaičekauskaitė 
ir Lilija Martinkiene. Skautės 
ir skautai maistu nesiskundė, 
nes buvo gaminamas sveikas, 
įvairus ir skanus. Netruko 
vaisių ir daržovių. 

Kur begyventume, sunku 
atsikratyti šiukšlių, ypač tu
rint daug stovyklautojų. Šis 
darbas buvo pavestas j.b.j.ps. 
Rimui Čėsui: Ant jo pečių gule 
ir maisto pristatymas iš krau
tuvių bei kiti ūkio reikalai. 

Stovyklautojų sveikata 
rūpinosi gailestingoji seselė 
Alicija Vodickiene. turinti di
delę praktiką ligonių prif žiū
roje, nes išdirbo 20 metų Šv. 
Kryžiaus ligoninėje ir kitose 
sveikatos įstaigose. Šalia sa
vo darbo išaugino penkių sū
nų šeimą. Esant reikalui, jai 
į talką ateidavo s.fil. Min
daugas Griauzde. MD. kuris 
taip pat budėdavo naktimis, 
kad skautai galėtų ramiai 
miegoti, nors užpuolimų nėra 
pasitaikę'. 

Stovyklautojų širdis yra 
ežeras. Jeigu jo nebūtų, ne
botų galima jūrų skautams 
stovyklauti. Vandens apsau
gos direktorium buvo j.b. ener
gingasis Tomas Mikužis, turįs 
visus leidimus ir žinąs, ką rei
kėtų daryti nelaimei ištikus. 
Jam talkino sesės, vyresnės 
skautės: Rasa Milo ir Audra 
Rūpi n skaitė. Stovyklautojai 
mielai naudojosi ežero ban
gomis, o ypač jūrų skautės ir 
skautai. 

Pasibaigė ..Vėtrungės" sto
vykla, atnešusi daug džiaugs
mo ir poilsio gyvenant gamto
je. Galime ją užbaigti dainos 
žodžiais: ..Ramios, malonios, 
vasaros naktys, medžiai už
migęs nejuda lapas. Viskas 
nutilo, viskas nurimo, vienos 
tik žvaigždes mirkščioja. de
ga". Rako stovyklavietė lauks 
skautų kitais metais. Šioje 
stovykloje stovyklavo daugiau 
negu 300 brolių ir sesių. 

Stovyklautojai yra labai 
dėkingi „Vėtrungės" virši
ninkei j .s . Danai Mikužienei 
užjos motinišką rūpinimąsi 
stovyklautojais. Taip pat yra 
dėkingi ir visiems pastovy k-
lių viršininkėms ir viršinin
kams už jų paaukotą laiką. 
Taip pat esamo dėkingi Die
vui už suteiktas gražias die
nas ir laimingą stovyklavimą, 

v.s.fil. Antanas Paužuolis 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJLĮ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI.. Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvąjrteys dantis už 
prieinamą kainą Sositafimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

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

Center for Health, 
1200 S. York, Eimhurst, IL 60126 

630-941-2609 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARLIOLOGAS-SIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

PRASIDĖJO LSS JUBILIEJINE 
,KARALIAUS MINDAUGO" STOVYKLA 
Nuostabiuose Kalifornijos 

kalnuose, dviejų šimtu metų 
pušyne, kur dangus visuomet 
mėlynas, kur nepaliauja švies
ti saulė, dienos šiltos, o naktys 
vėsios ir žvaigždėtos, suskam
bo skautiškos dainos po miš
kus ir kalnus. 

Rugpjūčio 6 dieną, iki po
pietės suvažiavo daugybė 
skautų stovyklautojų į Hol-
comb Valley Scout Ranch. Ca-
lifornia. San Bernardino kal
nus. Atvykę nedelsdami nė 
minutės šoko įsirengti savo 
stovyklavietes. Ši diena buvo 
skirta susipažinimui ir iškil
mingam atidarymui. Akade
mikai skautai suruošė prekes 
skautų krautuvėlei. Po vaka
rienės visose pastovyklėse bu
vo suruoštos laužavietės. Tik 
gaila, kad del gaisrų pavojaus, 
laužus degti buvo draudžia
ma. Buvo smagu, bet šaltoka. 
brrrr:M 

Antrą dieną, pabaigę įsi-
rengimo darbus, stovyklauto
jai pradėjo skautiškus žaidi
mus. Paukštytes pradėjo sto
vyklą su pirmąja iškyla. Vil
kiukai pastatė metodologijos 
stotį - tris kartus per dieną 
tikrinamas oras. 

Po dienos darbu skautai 

lošė futbolą. Labiau prityrę -
kalnų dviračiais šokinėjo ant 
akmenuotų kalnelių. Vakare 
visi buvo labai pavargę. 

Vyresnės skautės ir gin
tares praleido dieną arkliais 
jodinėdamos ir kopdamos į 
akmens bokštą. Po sporto se
sės pradėjo statyti laivą. Jurų 
skaučių sesė Lilija Rudytė 
davė įžodį. 

Skautai Vyčiai pastatė 
bokštą - dviejų aukštų ir dvy
likos pėdų. Brolijos stovyklos 
viršininkas s.v.ps.fil. Bronius 
Fabijonas fAMįteus vandenį. 

Dvasios vadovas fil. An
tanas Saulaitis su s.fil. Jūrate 
Venckiene paruošė susitikimo, 
susitelkimo ir maldos vietą 
prie Gamtos centro, kurią pa
vadino Alkaviete. Psk. Audro
nė Bartytė su keltu užkėlė ir 
pakabino istorines lietuviškas 
tautos vėliavas. 

Taip praėjo antroji stovyk
lautojų diena. Stovykla tęsis 
iki rugpjūčio 16 dienos. Svei
kiname visus sunkiai dirban
čius skautus, skautes ir jų va
dus ir linkime gerai praleisti laiką. 

Nuotraukas galite rasti 
tinklalapyje www.skautai.com 

Pagal interneto žinias 
parengė Vitalija Pulokienė 

Naujos gintares, davusios Įžodį ..Vėtrunges" stovykloj? liš kaires*: Aleksandra Strub, Andre Kapačinskaitė. Vida 
Mik.ilrnite. Tara Mikužvte. Žibute Šaulytė. Cyra Trei<>. Vaiva Rimeikaitė 
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APIE EKONOMIKOS AUGIMĄ, SOCIALINĮ TEISINGUMĄ IR 
BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO PAMOKAS 

DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 13 d., treči 

ANDRIUS NAVICKAS 

Ekonomistai, politikai tvir
tina, kad Lietuvos ūkis spar
čiai stiprėja, mūsų valstybė 
tampa turtingesnė. Deja, šian
dien didžioji visuomenės dau
guma tegali pasidžiaugti kal
bomis apie didėjantį ekonomi
nį pakilimą, bet ne pačiu ger
būviu. Tikrai ne iš gero gyve
nimo žemdirbiai imasi drastiš
kų akcijų, miestų gatvėse ne
mažėja elgetų, laimes ieškoto
jų srautas į užsienio valstybes 
neslūgsta. Dabar daug kalba
ma apie Europos struktūrinių 
fondų paramą, kuri galėtų 
mums padėti kurti kitokią vi
suomenę. Tačiau kiek baugu, 
ar ši parama taip pat nepavirs 
vien tik optimistines tenden
cijas liudijančiomis statisti
nėmis lentelėmis bei eiliniu 
privačių pilaičių miesteliu 
šalia Vilniaus. Vilties teikia 
tai, kad šį kartą investicijas 
kontroliuos Briuselio valdi
ninkai, o ne vietinės finan
sinės gaujos. Tačiau vasaros 
įkarštyje įsiplieskęs skanda
las nacionalinėje mokėjimo 
agentūroje nenuteikia opti
mistiškai. Taip pat ir istorinės 
pamokos moko, jog klestinti 
ekonomika nebūtinai reiškia 
visos visuomenės gerovę. 

Aštuonioliktojo amžiaus 
pramoninė revoliucija atvėrė 
kelią iki tol nematytam eko
nominiam augimui, bet kartu 
ir baisiam darbininkų skur

dui. Turtingieji pasakiškai 
turtėjo, o didžioji žmonių masė 
atsidūrė ant bado slenksčio. 
Būtent tokia padėtis XIX 
amžiuje pagimdė marksistinį 
socializmą, taip pat tvirtini
mus, jog kapitalizmas doro
viniu požiūriu yra nepriimti
nas. Kaip atsakas į tokią si
tuaciją buvo paskelbta ir po
piežiaus Leono XIII enciklika 
„Rerum novarum", nubrėžusi 
šiuolaikiniam pasauliui skirto 
Bažnyčios socialinio mokymo 
kontūrus. 

Katalikai sociologai ir teo
logai dar gerą dešimtmetį 
prieš „Rerum novarum" dis
kutavo dėl to, kokį kelią tu
rime pasirinkti, kad sukur
tume žmogaus vertą visuo
menę, karštai svarstyta, ar no
rint panaikinti arba bent su
švelninti darbininkų skurdą, 
reikia pašalinti pačią kapita
lizmo sanklodą? Viena vertus, 
būta balsų, tvirtinančių, kad 
kapitalistinė santvarka yra 
ydinga iš esmės ir socialinių 
problemų neįmanoma išspręs
ti, neišmontavus kapitalizmo, 
nesugrįžus prie korporacijų 
eknomikos. Kita vertus, ne
maža dalis katalikų liberalų 
manė, jog nereikalingos jokios 
socialinės permainos, ūkio 
veikla produktyvi, svarbiausia 
— stiprinti moralinius da
lykus, darbininkus grąžinti 
prie krikščioniško tikėjimo. 

Renkant medžiagą apie 
privatizaciją Rusijoje, rastas 
vieno oligarcho. Berezovskij, 
žvilgsnis į ateitį. Berezovskij 
ne tik didelis kapitalistas, bet 
ir neblogas politikas. Savo 
pastabose apie Rusijos ateitį 
jis įspėjo naujus turtuolius, 
kad po Jelcin jų įgytas turtas 
ir metodai, kuriuos jie panau
dojo, bus peržiūrėti. 

Berezovskij numatymas 
gan greit pasitvirtino. Pirma 
auka tapo jis pats, o po jo 
antras oligarchas — V. 
Gusinskij. Pirmasis persikėlė į 
Londoną, antrasis į Ispanijos 
pakraštį. 

Putin. kaip ir Amerikos 
prezidentai tuojau po „medaus 
mėnesio'* pradėjo galvoti apie 
naujus rinkimus. Šį kartą tei
sę į kandidatūrą reiks už
sidirbti. Putin padėtis nepavy
dėtina. Nežinomas KGB parei
gūnas, perkeltas iš St. Peter
burgo, be partinio užnugario 
turėjo pradėti nuo nulio. Vals
tybinis aparatas buvo per-

Dar viena grupė teologų buvo 
įsitikinę, kad būtinos socia
linės reformos, kurias turėtų 
lydėti evangelizacija. Pastarą
ją poziciją parėmė ir popiežius 
Leonas XIII savo enciklikoje. 
J is griežtai pasisakė prieš siū
lymus pasmerkti kapitalistinę 
santvarką, bet veikiau pasi
rinko kalbėti apie su kapita
lizmu glaudžiai susijusias li
gas, kurias reikia skubiai gy
dyti, kartu pridurdamas, kad 
socializmas šiuo atveju yra 
vaistai, kurie pavojingesni už 
pačią ligą. Enciklika taip pat 
nurodė kelią visai tolesnei 
Bažnyčios socialinei doktrinai 
— saugant laisvę, neturi būti 
pamirštas ir socialinis teisin
gumas. 

Enciklika „Rerum nova
rum" buvo paskelbta 1891 
metais . Tačiau ir šiandien, 
prabėgus daugiau nei 120 
metų, jos teiginiai itin aktua
lūs mūsų valstybei. Taip pat 
kaip ir ne vieną kartą popiežiaus 
Jono Pauliaus II kartotas 
raginimas, jog ne žmogus turi 
tarnauti ekonomikai, bet eko
nomika žmogui. Ekonominių 
gėrybių gausa nėra tikrasis 
ūkio plėtros tikslas, bet tik 
priemonė užtikrinti visų vi
suomenės narių gerovę. Saudo 
Arabija šiandien daug tur
tingesnė valstybe nei bet kuri 
Europos valstybė, tačiau daug 
arabų keliasi į Europą, siekda-

AR NE REPRIVATIZACIJA? 
E. RINGUS 

sunktas Jelcino paliktais ko-
rumpuotais aparatčikais. ku
rių tikslas buvo grobti, kas ne
prirakinta. Aišku, kad di
džiausią pavojų Putin matė 
oligarchų ratelyje. Todėl, pir
mame pasimatyme oligarchai 
buvo įspėti: .būsit palikti ra
mybėje, jeigu nesimaišysite į 
politiką". Istorija tačiau paro
dė, kad politika ir verslas yra 
neišskiriami, nors kituose ap
kasuose. 

Nemažas skaičius Ameri
kos turtuolių yra žymūs poli
tikai. Putin. surinkęs aplink 
save būrį patikimų bendradar
bių, pradėjo pastangas atimti 
iš oligarchų jų kontroliuoja
mas žmiasklaidos bendroves. 
TV stotys perėjo į kitas ran
kas, jų programa pasikeitė, o 
savininkus apklausinėja pro
kuroras ir, kas žino, kuo jie 
bus apkaltinti. 

Lietuviškos visuomenės 
dėmesį atkreips .Jukos" ben
drovės likimas. 

„Jukos" bendrovė yra vie-

mi geresnio gyvenimo. Popie
žiaus Leono XIII tvirtinimas, 
jog turtai turtingiesiems yra 
tarsi skydas, padedantis iš
vengti gyvenimo negandų, o 
varguolių skydu privalo tapti 
valstybė, šiandien ne mažiau 
aktualūs nei XIX amžiaus 
pabaigoje. Valstybės tvarkyme 
svarbu taip pat nepamiršti, jog 
žmogus alksta ne tik duonos, 
bet ir teisingumo. Fantas
magoriška, kai prabanga dvel
kiantis valdininkas aiškina 
skurstančiai bibliotekos dar
buotojai, kad visiems šiandien 
sunku. Socialiniam solidaru
mui, apie kurio svarbą šian
dien daug kalbama, reikalin
gas tarpusavio pasitikėjimas 
bei tikslas, kuris bendrai pri
pažįstamas teisingu. Deja, 
nėra tokių fondų, kurie galėtų 
mus aprūpinti solidarumu ar 
socialiniu teisingumu. Visa tai 
turi subręsti mūsų santykiuo
se. 

Tokioje situacijoje labai 
svarbu prisiminti ne tik isto
rijos pamokas, bet ir Bažny
čios socialinio mokymo turtus, 
kuriuos, deja, Lietuvos poli
tikai ir ekonomistai per men
kai naudoja. Šiandien Bažny
čios socialinis mokymas gali 
padėti vien jau tuo, kad moko 
į pasaulį žiūrėti Dievo sukurto 
keleivio, o ne vartojimo vora
tinklyje įstrigusio savimylos 
akimis. 

na didžiausių Rusijos ben
drovių, kurios vertė siekia 30 
milijardų dol. Šių metų 
pabaigoje „Jukos"" planuoja 
susijungti su kita naftos ben
drove „Sibneft". Šios dvi ben
drovės prilygs didžiosioms Va
karų įmonėms. Abi bendrovės 
priklausys finansinei grupei 
„Menatep". registruotai Gib
raltare. 9.5 proc. šios bendro
vės akcijų priklauso Chodor-
kovskiui. 17 proc. akcijų prik
lauso Chodorkovskio sėbrams. 
Tarp pasaulio kapitalistų Cho-
dorkovskij stovi ketvirtoje vie
toje. 

Perėmęs žiniasklaidos kont
rolę, Putin pradės antrą savo 
politikos stadiją: išgrobto val
stybinio tur to bylų peržiū
rėjimą ir dar užsilikusio turto 
privatizaciją, padalinimą savo 
ištikimiems draugams. Cho-
dorkovskij ir jo draugai yra ap
klausinėjami prokuroro. Visi 
jie turi pasirašyti pažadą, kad 
pokalbių tur inys nebus pa
skelbtas visuomenei. Tuo tar

pu Lebedev, vienas Chodor
kovskio artimiausių bendra
darbių, laikomas Lefortovo ka
lėjimo areštinėje. Čia jau ne 
vakarietiškas apklausinėji
mas. 

Gal labiausiai įpykino Ru
sijos piliečius žinia apie Cho
dorkovskio pirkimą Anglijos 
futbolo klubo „Chelsey" ir pa
skelbimas, jog klubas nupirk
tas, ne dėl galimo uždarbio, 
bet todėl, kad savininkas mėgsta 
futbolą ir nori padaryti šį klu
bą geriausiu pasaulyje. Kodėl 
ne Rusijoje, galvoja futbolo 
mėgėjai? Kiti Europos futbo-
listai pasipiktinę, kad kapita
listai lenda į europiečių mėgs
tamiausią sportą ir demorali
zuoja sportininkus aukštais 
užmokesčiais. 

Berezovskij Putin veikloje 
mato aiškų atisemitizmą ir ti
kisi viso pasaulio kapitalistų 
paramos. Antrieji rinkimai 
prezidentui Putin gali būti ne 
taip lengvi. 

JAV LB delegacija Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Vilniuje 2003 m. liepos mėn. 

JAV AMBASADORIUS JOHN F. TEFFT DŽIAUGIASI LIETUVOS 
LAIMĖJIMAIS 

Profesorius dr. Alfred 
Erich Senn. gyvenąs Madison, 
Wisconsin, šią vasarą, būda
mas Lietuvoje, Vilniuje, turėjo 
pokalbį su JAV ambasadoriu
mi Lietuvai John F. Tefft. 
Amerikiečių dienraštis „Ca
pital Times" Madison, WI, iš
spausdino pasikalbėjimą lie
pos 14 d., tačiau dienraštis 
pristatė jį, tartum įvykusį pa
čiame Madison, o ne Vilniuje. 

Madison miesto vietinis 
gyventojas John F. Tefft aplei
do savo poziciją kaip JAV 
ambasadorius Lietuvai liepos 
15 d., antradienį. 

1967 m. baigęs Edgevvood 
aukštesniąją mokyklą Madi
son ir 1971 m. Marąuette uni
versitetą Milwaukee, Wisco-
nsin. dabar jis darbuosis kaip 
tarptautinių reikalų patarėjas 
Valstybinėje Karo kolegijoje 
(National War College) Wa-

shington, D.C. 
Per savo trejetą metų bu

vimą Vilniuje, su Madison su
sigiminiavusiu miestu, jis 
tapo gerai žinoma ir labai po
puliari figūra, kalbėdamas 
lietuviškai, su lietuviais ei
damas grybauti (malonus 
liaudies laiko praleidimas) ir 
dainuodamas šių metų Klai
pėdos džiazo festivalyje. 

Tefft, kuris anksčiau dar
bavosi Vengrijoje, Bulgarijoje 
ir Rusijoje, pasisakė, jog jis 
jautė ypatingą malonumą at
stovauti Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms daugiau kaip 
20 metų Vidurio bei Rytų Eu
ropoje, „būdamas dalyviu šioje 
istorinėje evoliucijoje, kai 
Sovietų imperija žlugo ir kai 
Vidurio ir Rytų Europos kraš
tai vėl tapo laisvi ir neprik
lausomi!" 

Jis pažymėjo Lietuvos 

priėmimą į NATO. jos narys
tę Europos Sąjungoje bei pra
eitą rudenį prezidento Bush 
viešnagę Vilniuje, kaip svar
biausius istorinius reiškinius 
jo darbo metu. 

..Lietuva visais laikais la
bai stengėsi būti Vakarų dali
mi, — teigė jis. — Kaip prezi
dentas Bush aštriai išsireiškė, 
jog nuo dabar bet kas. kuris 
bus Lietuvos priešas, yra ir 
Jungtinių Valstijų priešas. 
Man paliekant Lietuvą Jung
tinių Valstijų sąjungininke, 
yra milžiniškas pasitenkini
mas!"" 

John F. Tefft pasakė prof. 
dr. A. E. Senn. jog Vilniaus 
meras Arturas Zuokas žada 
aplankyti Madison. 

Naujasis ambasadorius 
Stephen Mull atvyks Vilniun 
rugpjūti. 

Stasė E. Semėnienė 

LIETUVIŠKOS PERIODIKOS KATALOGAS 
Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centras jau daugiau 
kaip 20 metų renka lietuvišką 
periodiką (Pasaulio lietuvių 
archyve jau daugiau kaip 50 
metų kaupiama periodika). 
Kas yra periodika? Tai laik
raščiai, žurnalai ir kiti leidi
niai, kurie reguliariai išlei
džiami. Per minimus 50 metų 
LTSC/PLA surinko daugiau 
kaip 2.300 pavadinimų lietu
viškos perodikos leidinių rin
kinių. Tai turbūt didžiausias 
lietuviškų periodinių leidinių 
rinkinys pasaulyje. 

Prieš porą metų paaiškėjo, 
kad lietuviai beveik nebeturi 
savo namuose senų lietuviškų 
periodinių leidinių, o jeigu tu
ri, tai nenori su jais skirtis. 
Todėl 1999 metais su Lietuvių 
fondo parama pradėtas ruošti 
periodinių leidinių katalogas. 
Darbas atrodė paprastas, bet 
po trejų metų atrodo kitaip. 

Vienas dalykas yra visiškai 
aiškus — niekas neturi mūsų 
periodikos visų komplektų; nei 
laikraščių leidėjai, nei žurnalų 
redakcijos, nei kolekcionieriai. 

Rengdami katalogą pradė
jome tikrinti JAV pagrindinių 
bibliotekų katalogus. Pirmiau
sia, žinoma, Library of Cong-
ress. Pasirodė, kad jie ne vi
siškai žino, ką turi, negali net 
tiksliai pranešti, kokius lietu
viškos periodikos pavadini
mus turi, sumaišo periodiką 
su knygomis. Labai gerai tvar
kosi University of Chicago 
Center for Research Libraries. 
kurie rimtai pristato 30 lietu
viškos periodikos rinkinių. 
Gerai tvarko Kent State Uni
versity biblioteka, University 
of Pennsylvania biblioteka. 
New York Public Library ir 
University of Pittsburgh bib
lioteka. Visų šių bibliotekų 
lietuviški periodiniai leidiniai 

yra nurodomi Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro peri
odinių leidinių kataloge. 

Kaip retesnius periodikos 
leidinius gauti Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui, kad 
galėtume užbaigti ar kiek ga
lima daugiau periodikos kata
logą papildyti'7 Yra daug 
žmonių, visuomenes ir kultū
ros veikėjų, kurie namuose 
turi pavienių senųjų leidinių 
ar įrištus komplektus — nei 
jiems, nei kam kitam jau ne
svarbius, jei nebus suderinti 
ar sujungti su archyvų kom
plektais, kad pagaliau mes 
bendromis jėgomis galėtume 
surinkti, sukomplektuoti ir tu
rėti vienoje vietoje išbaigtus 
lietuvišku periodinių leidinių 
rinkinius. 

..Partizaniški" veiksmai 
išsiunčiant periodika nepasi
tiksimus, ar ji turima išeivijos 
archyvuose Nukelta į 4 psl. 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS 
Nr.5 

McKmley pasekėjai buvo 
net sukrėsti, kad naujuoju 
prezidentu tapo, jų nuomone, 
„tas kaubojus". Roosevelt jau 
buvo pagarsėjęs savo 1898 
metų karišku žygiu Kuboje, 
puolant San Juan kalvą prie 
Santiago miesto. Prieš tai dar 
buvęs ir Laivyno sekretoriu
mi, jis labai norėjo, kad 
Amerika taptų pasaulinė jūrų 
galybė, ir. jo nuomone. Pana
mos kanalas buvo neginčytina 
būtinybė. Jis gerai prisiminė, 
kaip karo su Ispanija metu. 
Amerikos karo laivui iš San 
Francisco užtruko net du mė
nesius, kol jis pasiekė Kubą. 

Jei Prancūzijos de Lesseps 
bandė Panamos kanalą pas
tatyti, tikėdamas iš to naudos 
visam pasauliui ir žmonijai, 
Roosevelt galvojo apie to ka
nalo karinius privalumus 
Amerikai. Jis pasiryžo kanalą 
iškasti, naudodamasis nauja 
pažengusia Amerikos techni-

VITKUS 

ka. ir palikti jį grynai Ame
rikos kontrolėje. To jis ryžtin
gai ir siekė. 

Dauguma ekspertų tuo lai
ku galvojo, jog geriausia vieta 
kasti kanalą, kad sujungtų 
abu vandenynus, būtų j au 
anksčiau minėta Nikaragva. 
Tas kraštas buvo politiškai 
daug pastovesnis, ten nebuvo 
maliarijos ir geltonojo drugio 
problemų. Gal svarbiausia, 
kad viešoji amerikiečių nuo
monė norėjo atsiriboti nuo ne
pavykusio prancūzų bandymo 
kasti kanalą per Panamos sąs
mauką. Kaip Alabamos sena
torius John Tyler Morgan 
mėgdavo sakyti: „Čia tik eilinė 
prancūzų nesąmonė". 

Tačiau prezidentas Roose
velt. baigęs mokslus Harvard 
universitete, buvo gerai apsi
skaitęs, ir nuodugniai susipa
žinęs su kanalo problemomis. 
Pradžioje ėjęs už Nikaragvą, 
jis greitai pakeitė nuomonę ir 

pasirinko Panamą, kuri turėjo 
geresnius uostus, kanalas bū
tų trumpesnis, reikalautų ma
žiau (5 užuot 8) šliužų. Ni
karagva buvo nežinoma enig-
ma, o už Panamos klaidas jau 
buvo brangiai užmokėję pran
cūzai, tad amerikiečiai nesi
rengė tų klaidų kartoti. Jau 
padaryti iškasimai galėjo būti 
panaudoti, nors iš dalies, ir 
naujų kanalo kasėjų. Be to, 
taip pasitaikė, kad 1902 me
tais įvyko didelis žemės dre
bėjimas Karibų įlankos Mar-
tinique saloje, kur žuvo visi 
30.000 netoli esančio St. Pier-
re miesto gyventojai. Ar ne 
ironiška, kad ten liko gyvas tik 
vienas žmogus, tuo laiku kalė
jime sėdėjęs ir storų kalėjimo 
sienų apsaugotas kalinys? Po 
kelių dienų įvyko dar vienas 
žemes drebėjimas, jau pačioje 
Nikaragvoje. Šios gamtos ne
laimės didžia dalimi ir nulėmė 
sprendimą, kur bus kasamas 
kanalas. 1902 metų birželio 26 
dieną Amerikos Senatas nu
balsavo statyti kanalą per Pa
namos sąsmauką (42 balsavo 
už Panamą, o 34 — už Ni
karagvą). 

Liko dar viena didelė prob
lema — Kolumbija, kurios 
sutikimo ir leidimo amerikie
čiams reikėjo, kad pradėtų 
kanalo statybą. Kai 1819 
metais Kolumbija atsikratė 
Ispanijos jungo. Panama tapo 
dalis Kolumbijos valstybės. 
1830 metais nuo Kolumbijos 
atsiskyrė Ecuador, Venezuela 
ir Peru, bet Panamos sritis 
liko Kolumbijos valdžioje. Su 
Kolumbijos vyriausybe buvo 
nelengva susitarti, tai Ameri
kos politikai nutarė ieškoti 
kitokio kelio. 

Panamos srityje nejučia 
prasidėjo Amerikos kurstomi 
neramumai. Netrukus Pana
ma pasiskelbė esanti neprik
lausoma valstybe, su kuria 
Amerikai buvo jau daug leng
viau susitarti del kanalo staty
bos. Gal būtų įdomu paminėti, 
kaip kartais veikia tokia nie
kingai žema ar „požeminė" po
litika. Amerika jau rengėsi 
beveik bankrutuojančiai pran
cūzų bendrovei sumokėti 40 
milijonų dolerių už tos bendro
vės iš Kolumbijos anksčiau 
gautas teises kasti kanalą. 
Kolumbijos vyriausybė panoro 

gauti ir savo dalį. kaip komisą, 
bet prezidentas Roosevelt su 
tuo nesutiko, labai nediplo-
matiškai Kolumbijos dery
bininkus pavadindamas ..ban
ditais iš Bogotos". 

Tuo pasinaudojo vietiniai 
Panamos nepriklausomybės 
šalininkai. Buvo susisiekta su 
prezidentu Roosevelt ir gautas 
jo šioks toks pritarimas, kad. 
sukilimui prasidėjus. Amerika 
padės. Iš Kmgston. Jamaica. 
Amerika pasiuntė karo laivą 
„Nashville". kuris turėjo vykti 
į Colon. Panamos Atlanto van
denyno pusėje. Atplaukė ir Ko
lumbijos karo laivas „Carta-
gena". iškeldamas į krantą 
500 kareivių. Prasidėjo įdo
mus žaidimas. Colon miesto 
geležinkelio stoties viršinin
kas, amerikietis James Sha-
ler. jau buvo sužinojęs apie ka
reivių atvykimą, tai jis išsiun
tė beveik visus vagonus iš sto
ties ir pasiūlė kolumbiečių 
generolui Tobar palaukti, kol 
atsiras daugiau vagonų per
vežti visus kareivius į Panama 
City. Nenujausdamas jokios 
apgavystes. Tobar priėmė 
amerikiečio pasiūlymą vykti 

su vyresniaisiais karininkais 
vienu vagonu į Panama City ir 
ten linksmai papietauti. Kai ir 
po pietų dar nebuvo matyti 
Tobar kareivių, generolas su
sirūpino, bet jau buvo per vė
lu. Vietinės Panama City įgu
los vadas, generolas Huertas. 
gavęs gerą kyšį ir šiaip linkęs į 
Panamos nepriklausomybę 
nuo Kolumbijos valdžios, pe
rėjo į amerikiečių pusę. Jis 
liepė savo kareiviams, ku
riems jau senokai nebuvo iš
mokamos algos, suimti gene
rolą Tobar, ką jie su malonu
mu ir padarė. Atvyko dar keli 
Amerikos karo laivai, ir taip 
Panama atsiskyrė nuo Kolum
bijos. Amerika per tris dienas 
pripažino Panamos nepriklau
somybę, panašiai kaip prezi
dentas Truman 1948 metais 
per kelias valandas pripažino 
tik ką David BenGurion 
paskelbtą Izraelio nepriklau
somybę. Ar prisimenate, kiek 
ilgai Amerikai užtruko pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę 1918 ir 1990 metais'1 Šį
met lapkričio 3 dieną Panama 
švęs savo 100 metų nepriklau
somybės paskelbimo sukakti. 

Būdama daug silpnesnė negu 
Amerika. Kolumbija turėjo su-
sitaikvti su susidariusia padė
timi, ir. gavusi iš Amerikos 25 
milijonus doleriu. 1921 metais 
pati pripažino Panamą nepri
klausoma Progai šneka, ar ne'1 

Naujos valstybės preziden
tu tapo 70 metu amžiaus dr. 
Manuel Amador. Amerikos at
stovai tuojau paskubėjo su 
Panama pasirašyti sutartį. 
pagal kuria u/ 10 milijonų 
dolerių Amerika gavo ..am
žina" teise i 10 myliu pločio 
busimo kanalo zona. Kolum
bijos vyriausybė dar bandė 
kariškai atgauti savo prarasta 
Panamos provincija, bet, ka
dangi Kolumbijos laivynas ne
galėjo prilygti Amerikos laivy
nui, jos sausumos kariuomene 
buvo pasiusta žygiuoti ix-rdžiung
les Panamos imk Deja. ten 
džiungli - - igo". ir karas 
pasibaigė, nei vienai pusei 
neiššovus šūvio. Tokia Ameri
kos ..gunhoat'' tipo diplomatija 
šukele dideli Putu Amerikos 
valstybių nepasitenkinimą ir 
pagimdė dar ir šiandien gyvą 
nepasitikėjimą Amerikos poli
tika Bus daugiau 
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Laiškai tomguiaiid 
ATVIRAS LAIŠKAS 

SOFIJAI IR STASIUI DŽIUGAMS, 

į s idukr inus iems Raseinių r. Gi rka ln io p a g r i n d i n ę mokyklą 

La ikas visagalis... J i s pa
ke ič ia žmonių veidus, l iki
m u s , o širdis? Jos, ko gero, iš
l i eka tokios pat: a m ž i n a i 
j a u n o s , energingos ir veržlios. 

J e igu būtų jmanoma nors 
ak imi rka i sustabdyti laiką, 
no rė tume , kad tai įvyktų kuo 
greičiau.. . Tada mes, Gi rka l 
nio mokyklos bendruomenė, 
n u l e n k t u m e savo galvas J ū s ų 
š i rd ims , kantrioms, kilnioms, 
g e r o m s , talpioms, karš toms , 
mylinčioms ir dosnioms... 

J u k mes — tos pačios 
žemės vaikai , į kurių š i rdis 
k a r t u su motinos pienu, gaivia 
ryto rasa , kaitria židinio l ieps
n a , ruden io auksu, š a l t i n io 
v e r s m e ir kruvinais saulėly
dž i a i s įaugo iki s k a u s m o 
b r a n g u s žodis — Lietuva... Ta 
pa t i Lietuva, nuo seno gars i 
legendomis, sakmėmis, pasa
komis ir dainomis. Kiek jų 
i šda inuota verpiant, audžiant , 
g rėb ian t . Kiek posmų s u d ė t a 
ap i e bernelį , mergelę, r ū t ų 
daržel į , vyšnių sodelį. Kiek 
p a s a k ų pasekta tyliais r u d e n s 
ir žiemos vakarais... T a i ne
i š s enkama lobių skrynia, ku
rią m u m s paliko protėviai . 

Deja, n e visos dainos iš tos 
skrynios išdainuotos, ne visos 
pasakos pasektos . Ne visos jos 
ten ir sudėtos. 

Nelengva š iandien tuos 
t u r t u s sur ink t i ne tu r in t mo
dernios apara tūros . . . Klaidžio : 

j a n t t aka i s takel ia is prieš akis 
a ts iver ia nuos t abūs vaizdai, 
kur ių tokių pat k i tą kar tą gali 
ir nebepamatyt i . Tada labiau
siai pasaulyje t rokš t i sustab
dyti akimirką nuotraukoje ar 
lekiančiame kadre . . . J ū sų dos
numo dėka , gerbiamieji Sofija 
ir Stasy Džiugai, mes turime 
unikal ią gal imybę tai padary
ti . 

Už pinigus, kur iuos Jūsų 
dėka gavome iš Tautos fon
do, jau nup i rkome kompiuterį, 
o šiemet ir puikią skaitme
ninę filmavimo kamerą. Da
bar t ik ime, kad turės ime ką 
palikti a te inančioms kartoms, 
išmokysime j aun imą , bepro
tiškai skubant į paskui kito
kias vertybes, pas i imt i tai , kas 
amžina, nek in t ama , tai , kas 
yra kiekvieno m ū s ų dalis. Už
duotis t ikra i nelengva, bet bū
t ina . Šią bū t inybę mes su
vokėme Jūsų dosnumo dėka. 

K a d n e p a m a n y t u m ė t e , 
kad ta i t ik gražūs žodžiai, mes 
s iunč iame J u m s pirmąjį savo 
kūrybinį darbelį — kompak
t inę vaizdo plokštelę, „Auž-
girio ąžuolas", skirtą pirmojo 
l ie tuvių d r a m a t u r g o Alek
sandro Fromo-Gužučio, palai
doto Girkalnio kapinėse. 180-
osioms gimimo metinėms pa
minėt i . Plokštelėje yra vaizdo 
filmas „Aužgirio ąžuolas" , 
k o m p i u t e r i n ė mokymo p r i e 
monė „Aužgirio ąžuolas" 
t iems, kur ie maloniau laiką 
le idžia p r ie kompiuter io , ir 
i š t r a u k o s iš šeštos k l a s ė s 
mokinių sukurto spektaklio 
„Eglė žalčių karalienė" pagal 
t o p a t i e s pavadin imo Alek
sandro Fromo-Gužučio d ramą. 

Pr iežas t i s , paskat inusi im 
tis šio nelengvo darbo, buvo ir 
noras neatsil ikti nuo tų, ku
rie, sus i rūpinę mokinių moty
vacija, bando mokyti moder
niai — kompiuterio pagalba. 
Lengviaus ias kelias — paimt i 
tai , ką kit i sukūrė, bet mes pa
bandėme pasukti ir sunkesn iu 
keliu — patys sukurt i ką nors . 
Ir pas i r inkome ne tą autorių, 
apie kur į daug rašyta, .surink
t a medžiagos . P a s i r i n k o m e 
sunkesn į kelią — patys dau
g iau padirbėt i , nes ap i e 
A l e k s a n d r o Fromo-Gužučio 
gyvenimą ir kūrybą n e d a u g 
rašy ta . 

Mūsų darbelis nėra tobu
las, nes projekto autoriai ir 
k ū r ė j a i — eiliniai mokytojai 
e n t u z i a s t a i , paaukoję savo 

laisvalaikį v a r d a n k i lnaus 
tikslo. 

Vieną darbą baigėme, o 
j a u kur iame planus ateičiai. 
Ne todėl, kad konkuruotume 
su puikiais programuotoja is 
(mums toli iki jų, mes to ir 
nesiekiame), o todėl, kad tai 
ger iaus ias būdas įrodyti dė
kingumą Jums . 

Girkalnio pagrindinės 
mokyklos bendruomenės 
vardu kūrybinė projekto 

,Aužgn"k> ąžuolas" grupė 

Į D O M Ū S S T R A I P S N I A I 

Ačiū žurn. Audronei Skiu-
daitei už labai įdomius, įžval
gius ir informuojančius s traip
sn iu s „Draugo" dienraš tyje . 
„Paraudojimai ant lietuviško 
sodžiaus pamatų" Nr. 147 ir 
148-tas (taipogi nesenia i 
spausd in tos B i ru tės Karu
žienės „Pasvalio Petro Vileišio 
g imnazi ja p r i s imin imuose" 
sk i l tys Nr. 136-151) da r 
k a r t ą atskleidžia ir liudija 
mūsų tėvynainių nepapras ta i 
sudėtingą gyvenimą sovietinės 
okupacijos metais . O dėl žurn. 
A. Šk iuda i tės „Pagir iamojo 
žodžio Suvalkijai", Nr 145-
148, negaliu iškęst i nep ra 
s i ta rus , jog tokioje kultūrinėje 
kelionėje po gimtąją Suvalkiją 
teko dalyvauti su A.P.P.L.E. 
Marijampolėje vasaros kursų 
dėstytojais , lygiai pr ieš 10 
metų . Mūsų n e p a m i r š t a m a 
vadovė buvo liet. l i teratūros 
mokytoja Pe t ronė lė Paške-

vičienė. Ačiū Audronei Škiu-
daitei už papildytas žinias ir 
pažadin tus be galo malonius 
pris iminimus. 

Ritonė Rudaitienė 
Lemont, IL 

P R A Š A U Į S T E I G T I 
P A P E I K I M U K E R T E L Ę 

Kokia gėda! Mano mokine 
vasarą praleido Andriejausko 
k a i m e (Tverečiaus paš tas ) 
Ignalinos rajone. Jai nuolat 
dingdavo laiškai bei čekiai. 

Rūta U. 

L I E T U V A B E L I E T U V I U 

Kadaise Maskvos gaulei
t e r i s Vilniuje M. Suslovas, 
esą, pasakęs: „Bus Lietuva, 
bet be lietuvių". 

Prof. dr. Grigas neseniai 
rašė „Drauge": apie 2050 me
tus Lietuvoje liksią tik 1.5 mi
lijono lietuvių... jeigu bėgimas 
iš Lietuvos nesustos, ir gims
t a m u m a s Lietuvoje nepakils. 

Kitaip sakant: patys lietu
viai įvykdys savo tautos geno
cidą: Lietuva bus be lietuvių! 

Reikia melsti stebuklo: jei
gu gyvenimas Lietuvoje smar
kiai pagerėtų, t as baisus bėgi
mas į užsienį sumažėtų. Be to, 
da l i s išbėgusiųjų grįžtų į 
tėvynę. 

Antanas Klimas 
Rochester. NY 

LIETUVIŠKOS PERIODIKOS 
KATALOGAS 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

KUMPIO GRIEŽINĖLIAI 
SU MELIONU 

4 rūkyto kumpio grieži
niai (maždaug 1/2 svaro) 

1/2 pusė išnokusio melio
no 

3 šaukšta i aliejaus 
2 šaukšta i medaus 
1 šaukštelis paruoštų gars

tyčių (mustard) 
5 šaukšta i raudono nesal

d a u s vyno 
1/2 šaukštelio džiovintų 

pe le t rūnų (tarragon) 
Melioną nulupti, išskobti 

s ėk las ir supjaustyti nes tora is 
griežiniais (išilgai). Medų su
maišy t i su garstyčiomis. Kep
tuvėje įkaitinti aliejų ir ap
kepin t i kumpio griežinius (po 
1 min . kiekvieną pusę). Kum
pį aptept i medumi su gars ty
čiomis ir dar pakepinti 2 mi
n u t e s . Išimti iš keptuvės ir 
la ikyt i šiltai. 

Į keptuvėje likusius rieba
l u s sudėt i likusį m e d ų su 
garstyčiomis ir 2 minutes pa
k e p i n t i meliono gr iež in ius . 
Melioną išimti, supilti vyną, 
suber t i sutrintus pe le t rūnus 
ir užvirinti . 

Meliono griežinius išdėlio
ti a n t pakepinto kumpio ir 
viską užpilti padažu iš keptu
vės . Patiekti su bulvių koše 
a r b a biriai virtais ryžiais. 

Receptas ii tumalo „Virtuvė" 

MORKŲ IR APELSINŲ 
SALOTOS 

5 vidutinio dydžio morkos 
2 apelsinai 
1 didele citrina 
1 šaukštas malto c u k r a u s 
1 šaukš tas alyvuogių alie

j a u s 
1 šaukštelis cinamono 
Morkas nuskusti ir supjaus

tyt i kuo plonesniais š iaude
liais. Apelsinus nulupti, išda
l int i skiltelėmis, nu lup t i jų 
pievelę ir kartu su morkomis 
sudėt i į salotinę. I š spaus t a s 
c i t r inos sultis i šplakt i su 

mal tu c u k r u m i , c inamonu, 
aliejumi ir užpi l t i an t salotų. 

Iš žurnalo „Virtuvė" 

KAS GI TOS 
PETRAŽOLĖS? 

Kiekvienas pažįs tame pet
ražoles ir dažna i jų reikiamai 
never t iname, daugiaus ia var
tojame įvairių patiekalų pa
puošimui. Bet tai labai nau
dingas ir mais t ingas augalas, 
tad k iek plačiau su juo susi
pažinkime. 

Pet ražolės (angį. parsley) 
kilusios iš Pie tų Europos. J au 
senovės g ra ika i ir romėnai 
vartojo petražoles kaip vais
tinį augalą . Viduramžia i s 
petražolės buvo pradėtos aug
inti v ienuolynų ir dvarų dar
žuose. Jos g re i t a i papli to 
visame pasaulyje. 

Papras to j i petražolė y ra 
skėtinių (kaip k rapas , kmy
nas, laukinės morkos...) šei
mų dvimetis augalas — pir
maisiais me ta i s auga tik la
pai, an t r a i s i a i s — augalas žy
di ir i šaugina sėklas. Petra
žolės y ra šakniavais inės (šak
nis panaš i į morką, tik švie
sios, bal ta i gelsvos spalvos; 
angį. parsnip) ir lapinės. Pas
tarosios t a ip pa t yra dviejų 
rūšių: vadinamosios paprasto
sios (angį. I ta l ian parsley) ir 
garbanotosios (curly parsley). 
Žali ir džiovinti jų lapeliai 
vartojami salotoms, sriuboms, 
padažams, ma r ina t ams , dar
žovių, grybų, mėsos pat ie
ka l ams paskanin t i . 

Pe t r ažo l ių šaknys , a rba 
š a k n i a v a i s i n ė s petražolės , 
š iame kraš te nėra taip popu

liarios — parduotuvėse daž
n i a u s i a i ras ime t ik l apuo
tąs ias . Šakniavaisinių gal ime 
gaut i e tninėse parduotuvėse. 

Petražolės, ypač jų lape
liai , t u r i daug v i t aminų i r 
mine ra l in ių medžiagų. Ver
dan t a r džiovinant naud in 
gųjų medžiagų mažėja, todėl 
j as re ikia virti kuo t rumpiau . 
Pe t r ažo l ių lapeliuose y r a 
labai d a u g kalio, vi tamino C, 
magnio , geležies, kalcio, vi ta
minų A, B, E, D ir K. Jos t a ip 
pat tu r i daug eterinių aliejų, 
todėl teigiamai veikia virški
nimą ir inkstus. Pe t ražolės 
ta ip p a t pagerina kraujotaką, 
j as ga l ima vartoti, kaip vais tą 
nuo mažakraujystės ir skor-
buto, pūslės uždegimo. 

SRIUBA SU RŪKYTU 
VIŠČrUKU 

5 petražolių šaknys (pars-
nips) 

1 nemažas svogūnas 
1 nedidelis poras (leek)* 
1 puod. kubeliais supjaus

tyto rūkyto viščiuko mėsos 
1/2 puod. žirnelių (gal i 

būt i ir šaldyti arba iš ska r 
d inukės) 

3 kubeliai vištienos sultinio 

kiekvieną kubelį i š t i rp inant 2 
puodukuose verdančio van
dens (bus 6 puod.). Virti , kol 
daržovės suminkštės , t ada jas 
sut r in t i elektriniu plakikliu ir 
vėl sudėti į sriubą ka r tu su 
mėsa ir žirneliais. Įberti mus
katą , pipirus (papi ldomos 
druskos nereikia, nes sultinio 
kubeliai paprastai yra sūrūs) 
ir dar kartą užvirinti . 

Prieš patiekiant , apibars
tyt i petražolių lapel ia is . (4 
porcijos). 

*Vietoj porų, gal ima var-

3 šaukštai aliejaus 
1/8 šaukšte l io m u s k a t o 

r iešuto (nutmeg) ir tiek p a t 
mal tų pipirų 

2 šaukštai petražolių lapelių 
Petražoles, svogūną, porą 

n u p l a u t i , nulupt i , smulk ia i 
supjaustyt i ir pakepinti alie
juje, kol daržovių gabal iukai 
p a s i d a r y s ska idrūs . Užpi l t i 
sul t in iu , paruoštu iš kubelių. 

toti svogūną su laiškais, bot 
j i e tu rės kiek aš t resn į , 
„svogūniškesnį" skonį. 

Pagal įvairią spaudą iš 
Lietuvos 

RYŽIŲ PUDINGAS 

3/4 puod. ryžių 
3 puod. pieno 

2 šaukštai razinų 
2 kiaušiniai 
1/2 puod. medaus 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 puod. apelsinų sulčių 
1 šaukš tas tarkuotos 

apelsino žievelės (tik oranžinė 
dalis , nes požievis, arba balto
ji dalis , yra kartus) 

Ryžius, pieną ir razinas 
sudėti į nedidelį puodą, už
dengti , įstatyti į didesnį puo
dą su verdančiu vandeniu ir 
kai t int i 45 minutes, kada ne 
kada pamaišant , kol ryžiai 
bus išvirę. 

Kiaušinius išplakti, sudėti 
medų. apelsino žievelę, supilti 
ape ls inų sul t is , druską ir 
gera i išmaišius supilti a n t 
karš tų ryžių. Maišyti mediniu 
šaukš tu . Neuždengtame puo
de viską pavirinti dar 5 minutes. 

Prieš patiekiant, pudingą 
atvėsinti . 

„Šeimininkė" 

KASPINĖLIAI 

1/2 sv. makaronų (kas
pinėlių) 

1/4 sv. balto varškės sūrio 
1/2 sv. braškių 
4 šaukštai cukraus 
1 šaukštas malto cukraus 
Makaronus išvirti pasūdy

t a m e vandenyje ir nuvarvinti. 
Braškes nuplauti, nuskabyti 
kotel ius ir sutrinti su 4 
š a u k š t a i s cukraus. Baltą 
varškės sūrį smulkiai su t ru
pinti, sumaišyti su maltu cuk
rumi . Makaronus sudėt i į 
lėkštos (4 porcijos), užpilt i 
su t r in tomis braškėmis ir 
apibars ty t i sunu . Gal ima 
patiekti karš tus arba šal tus . 

Receptas gautas iš Lietuvos 

Atkel ta iš 3 psl. 

į Lietuvą g i m n a z i j o m s , 
pradžios mokykloms, k a i m ų 
bibliotekoms kenkia archyvi
n iam darbui. Labai gerai d a 
l int is ir skleis t i medž i agą 
mokykloms, skai tykloms, ypač 
rečiau leidinių g a u n a n č i o m s 
kaimo mokyklų bibl iotekoms. 
Tačiau ką daryt i , je igu tose 
siuntose yra būtent t as leidi
nio numeris a r egzempl ior ius , 
kurio neturi j oks a r c h y v a s , 
muziejus ar biblioteka? 

Išeivijoje visom p r a s m ė m 
(istorine, archyvine, muzieji
ne, dokumentine ir 1.1) s v a r b u , 
kad šie periodiniai leidiniai 
būtų siunčiami į L i tuan i s t ikos 
tyrimo ir studijų centrą, ku
ris, patikrinęs r inkinius , mie
lai pasirūpins jų pe r s iun t imu 
į M. Mažvydo biblioteką, o ji 
siunčia į Kauno. Panevėž io , 
Šiaulių. Klaipėdos bibl iotekas . 
Pavyzdžiui, Li tuanis t ikos ty r i 
mo ir studijų centro 2002 m. 
gruodžio men. periodikos s iun
toje M. Mažvydo bibl iotekai 
buvo daugiau kaip 100 pava 

dinimų periodikos r inkinių ir 
pav ien ių d u b l i k a t i n i ų lei
dinių, kur ių bend ra s svoris 
— 2,155 svarai . 

D a u g kas džiaugiasi , kai 
„ D r a u g e " pas i rodo p r a n e š i 
mai , kad vienas a r k i tas žmo
gus a r pagr indinės organizaci
jos išsiunčia s i u n t a s knygų ir 
archyvų į Lietuvą. Mes į šiuos 
p raneš imus reaguojame ka ip į 
p ra rad imą a r ska ldymą ver
t ingos archyvinės medžiagos, 
kuri buvo s u k u r t a išeivių ir 
dokumentuoja veiklą Ameri
koje. Tokie žygiai, nepasi ta
rus , nepadeda nei moksl iniam 
d a r b u i , nei m ū s ų išeivijos 
istorijos ir ku l tū ros išsaugo
j imui . Visą periodikos ka t a 
logą ga l i t e pa s i žū rė t i 
Li tuanis t ikos ty r imo ir s tudi
jų centro in te rne to puslapyje. 

Kviečiame ap lankyt i ne
seniai a t s idar ius ią Li tuanis 
tikos tyr imo ir studijų centro 
in te rne to sveta inę 
www. l i thuan ianresearch .o rg 

ir sužinoti daug iau infor
macijos apie m u s . 

LTSCinf . 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 

m La nd mark 
properties 

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

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

STATE FARM INSURANCE 
\nDMOBD JC x NAML; SVFJKATOS 

IR G i \ \ T » S DRAUDIMAS. 
•\centas 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 

STASYS CONSTRUCTION 

IŠNUOMOJA 
vVoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $607: 

2 mieg. — $682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidings". 

..soffits". ..decks". ,.gutters".plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Padėsime legalizuoti visus lietu
viškus dokumentus; skyrybos 

Lietuvoje, vizų pratęsimas, žalioji 
kortelė ir dar daug. daug kas. 

Tel. 773-278-2434: 773-278-0660. 
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ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

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

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 

Wl2ffl3IčMUMSMSJ2!3MSI&M3ffi3fflšM<3M^ 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje bran

giai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų skeMma 
išspausdins nemokamai Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500 ar užsuk

ti i DRAUGO 
administracija adresu 4545 VV. 63 St.. Chkago. R 60629. 

ĮVAIRŪS 

* Moteris, gyvenanti Floridoje. 
ieško darbo pagyvenusių žmonių 
ar ligonių priežiūroje. Tel. 561-
351-6375. 
* Mergina gali pastoviai pakeist: 
bet kurią savaites dieną. Tel. 630-
688-3306. 
' Vedusi pora ieško išsinuomoti 2 
mieg. butą ar " basement" už 
S 600. Genau vakariniuose rajo
nuose. Tel. 630-688-3306 
* Moteris ir vyras ieško darbo se
nelių ar ligonių priežiūroje. Gali 

dirbti bet kokj kitą darbą. Pagei
dauja dirbti kartu. Tel. 773-586-
3476. Stasė 
* Moteris ieško bet kokio darbo su 
grjžimu j namus. Tel. 773-486-
0265. 
* 36 m. apsaugos specialistas, 
dirbęs Lietuvos banke ir turintis 
10 m. darbo stažą, ieško darbo 
apsaugoje.Gali dirbti ir naktimis. 
Turi legalius dokumentus. Siūlyti 
ir kitus variantus. Tel. 773-807-
7900. 

http://www.lithuanianresearch.org
file:///nDMOBD
file://�/centas


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaiškino 
nemažai nuslėptų mokesčių 

A t k e l t a iš 1 psl. 
FNTT šiemet išaiškino nu

slėptų mokesčių už 54 mln. 
806,337 litus. 

Siekiant užtikrinti , kad 
valstybei padaryta žala būtų 

atlyginta, juridiniams bei fizi
niams asmenims skirtas laiki
nas teisės į nuosavybę apriboji
mas. 

FNTT šiemet pabaigė iki
teisminį tyrimą 130 bylų. Iš jų 

„Gazprom" nutraukė sutartį su „Kauno energija 

89 bylose pateikti įtarimai, 58 
bylos j au išnagrinėtos te is
muose. FNTT skyriuose t i r iama 
1,281 finansinė byla, iš jų 584 
ikiteisminiai tyrimai pradėt i 
šiemet. 

A t k e l t a iš 1 psl. 
teigė Kauno termofikacijos elek
trinės vadovas. 

Pasirašant „Kauno elektri
nės" pirkimo-pardavimo sutartį 
buvo svarstyti keli elektrinės 
naudojimo variantai, tačiau ta 
da pri t rūkta laiko kurt i kokią 
nors kitą bendrovę, kuri užsiim
tų tik elektrinės priežiūra. 

„Gazprom" Kauno elektri
nės valdymą perėmė šių metų 
gegužes pradžioje, pas i raš ius 
elektrinės priėmimo-perdavimo 
aktą bei jėgainės naudojimo pa
slaugų sutartį. 

Kovo 31-ąją pasirašytoje 
Kauno elektrinės pirkimo-par

davimo sutartyje pirkėjas įsi
pareigojo už elektrinę sumokėti 
116.5 mln. litų, iš jų 90 mln. litų 
jau sumokėta, o likusi suma turi 
būti pervesta iki gruodžio 31 
dienos. 

„Gazprom" valdo 99 proc, 
Lietuvos dujų importuotoja ben
drovė „Dujotekana" ir „Cle-
ment Povver Venture" — po 0.5 
proc. „Kauno termofikacijos 
elektrinės" akcijų. 

Iki šių metų pabaigos „Gaz
prom" dalis turėtų sumažėti iki 
51 proc, o kitų dviejų bendri
ninkų — padidėti iki atitinka
mai 24 ir 25 procentų. 

Per 3 metus „Gazprom" 

planuoja Kaune pastatyti dvi 
naujas turbinas ir atnaujinti 
šilumos tiekimo tinklus, elek
tr inės modernizavimui iš 
pradžių planuojama skirti 265 
mln. litų. 

Be to, „Gazprom" svarsto 
galimybę tiekti elektros energi
ją į Karaliaučiaus sritį — tokiu 
atveju investicijos į elektrinę 
išaugtų iki 400 mln. litų. 

Kauno termofikacijos elekt
rinė yra an t ra pagal dydį 
Lietuvoje, ji aprūpina šilumos 
energija Kauno miestą, o paga
mintą elektros energiją parduo
da „Lietuvos energijai". 

Kuršių neriją gražino neįgalieji ir našlaičiai 
kad projekto dalyviai pajuto ši- niais metais 
lumą ir rūpestį. 

Projektas šiemet vyko jau 
trečią vasarą. Anot pačių jo 
dalyvių, Kuršių nerija šiemet 
gerokai švaresnė nei ankstes-

Pilkapiuose prie Vilniaus aptiktas degintinis žmogaus kapas 
darni kitą pilkapį šioje vietoje, metų tiesiant aukštos įtampos 
L. Kurilos grupė atrado kapą, elektros liniją, keli pilkapiai bu-

A t k e l t a iš 1 psl. 
skyriaus vedėja Audronė Liesy
tė ir projekto koordinatorė Klai
pėdos socialinės paramos sky
r iaus vedėjos pavaduotoja 
J a n i n a Tulabienė džiaugiasi , 

Jaunuoliai džiaugiasi, kad 
visuomenė įvertina jų pastan
gas ir stengiasi pagerbti jų dar
bą, neteršti šio gamtos kampe
lio. 

TARP MŪSŲ KALBANT DRAUGAS, 2003 m. rugp jūč io 13 d., t rec iadi 

AUSTRALIJOS, KANADOS IR JAV 
LIETUVIŲ TELKINIUOSE 

A t k e l t a iš 1 psl. 
Atkasę nedidelį smėlio 

sluoksnį, archeologai pastebėjo, 
kad kapas apdėtas akmenimis. 
Valydami smėlį, jie atrado pil
kapius juosiantį akmenų vaini-
ką. 

Pasak L. Kurilos, šių radi
nių datavimas pagal įkapes bei 
pilkapio struktūrą apima gana 
platų laikotarpį — nuo 6 iki 8-9 
amžių. 

Praėjusiais metais kasinė-

kurio vienintelės įkapės buvęs 
molinis verpstukas. 

Pagal šiuos radinius archeo
logai nusprendė, kad verpstu
kas turėjęs būti moters kape, 
tačiau po antropologinių tyrimų 
paaiškėję, kad rast i kaulai yra 
vyro. 

Miške ta rp Lazdynų ir 
Karoliniškių esantis pilkapynas 
buvo pažeistas, prieš 14-15 

vo suardyti. 
Tuomet 5 pilkapiuose vyko 

archeologiniai tyrinėjimai. 
Nuo praėjusių metų L. Ku

rilos grupė tęsia šių pilkapių 
kasinėjimus, dalyvaudami Kul
tūros vertybių apsaugos depar
tamento finansuojamame pro
jekte, pagal kurį visoje Lietuvo
je tiriami sužaloti pilkapiai. 

Prancūzų aktorės nužudymu įtariamąjį Vilniuje aplankė šeima 

Atke l t a iš lpsl . 
Su savo žmona Christine, su 

kuria B. Cantat augina šešis 
vaikus, dainininkas kol kas su
sitikęs nebuvo, tačiau ji taip pa t 
yra atvykusi į Vilnių ir gavusi 
leidimą aplankyti vyrą. 

Leidimas aplankyti B. Can
ta t išduotas ir jo 40-mečiui bro
liui Xavier Cantat. 

Advokato teigimu, prie Lu
kiškių kalėjimo esančioje ligoni
nėje gydomas dainininkas j a u 
ant ra savaitė beveik nieko ne
valgo. Nors B. Cantat yra lei
džiami raminamieji vaistai, j is 
tebėra prislėgtas širdgėlos. V. L. 
Papirtis teigė savo ginamąjį ap
lankąs kasdien ir praleidžiąs 
pas jį po 3-4 valandas. 

Įkalintojo giminaičiai, anot 
V. L. Papirčio, į ligoninę eina po 
vieną, kad per daug jo nenu
vargintų. 

„Pagrindinis mūsų tikslas 
prikelti jį gyvenimui, kad jis 
daugiau nebekalbėtų apie savi
žudybę", sakė advokatas. 

V. L. Papirčio teigimu, pasi
matęs su artimaisiais, muzi
kantas jaučiasi ramesnis ir ke
lias pastarąsias dienas apie sa
vižudybę nekalba. 

Žymi prancūzų aktorė M. 
Trintignant. taip ir neatsigavu
si iš komos po sunkios smegenų 
traumos, mirė rugpjūčio 1 dieną 
Paryžiuje. Manoma, kad mote
ris sunkų galvos sužalojimą pa
tyrė liepos 27-sios naktį per Vii-• Trumpai apie viską 

'Naudojantis ..Lietuvos ryto" 'LR). ..Lt^tuvos žinių" <LŽ>. „Respublikos" >R 
„Kauno dienos* fKDt. ..Klaipėdos" (Ki „Valstybes iinnt" CV?.: dienraščiu. BNS 
ir Eitos informacijomis! 

* Sta tybų a p i m t y s L ie 
t u v o j e didėja . Pirmąjį šių 
metų ketvirti Lietuvos statybos 
įmonės savo jėgomis a t l iko 
darbų už 488.8 mln. litų — 19.5 
proc. daugiau nei pernai tuo pa t 
metu. Tai lėmė didėjanti naujos 
statybos, rekonstravimo, re
monto darbų sparta. Dauguma 
statybos darbų — 41.3 proc. — 
sausio kovo mėnesiais sudarė 
nauja statyba. 27.5 proc. —re
konstravimas. 26 9 proc. — re
montas. 4.3 proc. — kiti darbai . 
Daugiausiai darbų - 76 8 proc. 
— buvo atlikta Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos apskrityse, iš jų 
vien Vilniuje — 47 proc, ma
žiausiai — 3.5 proc. — Utenos 
ir Tauragės apskrityse. 

(KD-Elta) 
* Lietuvos b a n k o d u o m e 

n i m i s , pernai iš turizmo buvo 
gauta apie 1.9 milijardo litų 
pajamų. Tai beveik 22 procen
tais daugiau nei 2001 metais . 
(KD-Elta) 

Tur is tų s r a u t a i i Lie
t u v a daugmaž nus i s tovė j ę : iš 
Rusijos atvyksta 29 procentai, 
maždaug tiek pat sudaro svečiai 
iš Latvijos, perpus mažiau — iš 

Baltarusijos, o lenkai — vos 9 
procentus atvykėlių. Šio verslo 
specialistai tvirtina, kad įva
žiuojamojo turizmo sumenkėji-. 
mą šiemet lėmė atvykėlių ne
naudai pakeistas muitų reži
mas. Dėl to per pirmąjį pusmetį 
svečių iš Baltarusijos sumažėjo 
net 21.5 procento, iš Latvijos — 
12.1, o iš Rusijos — beveik 10 
procentų. < KD-Elta) 

* P raė jo d a u g i a u nei pus
met i s , kai įsigaliojo Darbo ko
deksas, sugriežtinęs reikalavi
mus dėl viršvalandinių darbų, 
darbo poilsio ir švenčių dieno
mis, nemokamų atostogų sutei
kimo, terminuotų sutarčių nuo
latiniam darbui sudarymo. Ta
čiau Valstybinė darbo inspekci
ja tikrinimų metu randa daug 
šiurkščių pažeidimų Per penkis 
šių metų mėnesius darbo tikrin
tojai patikrino daugiau kaip 
7.000 įmonių. Beveik pusėje jų 
nustatyta daugiau kaip 10.000 
darbo teisės aktų pažeidimų. Už 
darbo įstatymų, darbuotojų sau
gos ir sveikatos teises aktų pa
žeidimus iš viso skirta beveik 
230,000 litų baudų (R-Elta) 

niaus viešbutyje įvykusį konf
liktą su B. Cantat. 

B. Cantat praėjusį penkta
dienį teismas leido suimti da r 
dviem mėnesiams. Prokuro
rams gavus M. Trintignant mir
ties faktą patvirtinantį doku
mentą ir sunkaus moters svei
katos sutrikdymo bylą perkvali
fikavus į bylą dėl nužudymo, 
dainininkui pateikti į tar imai 
nužudžius M. Trintignant. 

Lietuvos baudžiamasis ko
deksas už nužudymą numato 
laisvės atėmimo bausmę nuo 5 
iki 15 metų. 

Generalinis prokuroras An
tanas Klimavičius yra pareiš
kęs, kad B.Cantat turi būti tei-
siamas Lietuvoje. 

* Kas sava i t ę , a p s i n u o d i 
j ę m a i s t u , i l igon ines p a t e n 
ka 30-40 k a u n i e č i ų . Užkre
čiamųjų ligų profilaktikos ir i 
kontrolės skyriaus duomenį- i 
mis, pagrindinės ligos priežas- I 
tys — nešvarios rankos ir ne
t inkamai laikytas mais tas . 
Valstybinės maisto ir veterina
rijos tarnybos specialistai pa
tikrino 250 didžiųjų Lietuvos 
kelių pakelėse įrengtų viešojo 
maitinimo įmonių. Už higienos 
taisyklių pažeidimus nubausta 
40 tikrintų viešojo maitinimo 
įmonių, 14 įmonių įspėtos, 26 
įmonių veikla laikinai nutrauk
ta. (KD-Elta) 

* N o r s Kla ipėdos m i e s t o 
valdžia ir p a b r a n g i n o viešojo 
t ransporto bilietus, per porą 
mėnesių nepasikeitė keleivių 
aptarnavimo kokybė ir neatsira
do jokių kitų patogumų. Uosta
miestyje daugumoje miesto au
tobusų stotelių net neužrašyta, 
kada ir kokių maršrutų autobu
sai čia sustoja, lentose puikuo
jasi tik schematiškas autobuso 
paveikslėlis Maršrutų numerių 
nėra. Klaipėdos savivaldybes 
darbuotojai teigė, kad informa
cijos stygius autobusų stotelėse 
išliks visą vasarą. įsteigta nau
ja viešoji įstaiga ,,Klaipėdos ke
leivinis transportas" darbą pra
dės nuo rudens. (K-Elta) 

Australijoje, palyginus su 
mūsų gyvenamuoju k r a š t u 
(JAV), gyvena nedidelis lietu
vių skaičius. Stebint Aust ra
lijos gyvenimo eigą ( ska i tan t 
Australi jos lietuvių la ik raš 
čius), aiškėja, kad tenykščių 
lietuvių veikimas nelabai atsi
lieka, o kai kuriais atvejais net 
lenkia JAV ir Kanados lietuvius. 

Australijos l ietuviai, tik
riausiai sekdami JAV ir Kana
dos lietuvių pavyzdžiu, įsteigė 
Lietuvių fondą. Šio fondo val
domieji organai dažnai prime
na: „Lietuvių kul tūr inės veik
los t ę s t i numas Austral i joje 
yra mūsų visų reikalas". 

Sydnėjaus mieste leidžia
mo savaitraščio „Mūsų pasto
gė", 2003 m. birželio 27 d. laidoje 
apstu žinių-žinelių. Laikraš
čio rubrikoje — „Lietuviai pa
saulyje" — rašoma apie Aust
ralijoje ir Kanadoje veikian
čius lietuvių archyvus ir mu
ziejus. Be kitko, ten parašyta : 
„Australijos Lietuvių Bend
ruomenė gali didžiuotis savo 
archyvu, kuris gana plačiai 
užfiksuoja ke l iasdeš imt ies 
metų stebėtinai kūrybingą šio 
žemyno tautiečių veiklą. Be 
archyvo praeities darba i pa
lengvėle taptų užmirš t i , nes 
su iškeliaujančiais veikėjais 
dingtų ir anų dienų atmint is" . 

Čia pat skaitome dr. Rasos 
Mažeikaitės. Kanados Lietu
vių Bendruomenės muzieiaus-
archyvo vadovės pareiškimus. 
Jos pareiškimai (pasikalbėji
mo forma) kitados buvo pa
skelbti Toronto „Tėviškės ži
buriuose" Dr. R. Mažeikaitė 
korespondento buvo paklaus
ta: „Ar reikėtų siųsti į Lietuvą 
išeivijos archyvinę medžiagą, 
nes ateitięg lietuvių kar tos 
išeivijoje visai nes idomės , 
neišlaikys fr nesinaudos?" Dr. 
R. Mažeikaitė a tsake: „Neti

kiu, kad ateities kartos nesi
naudos. Į muziejų dabar atei
na trečiosios ar ketvirtosios imi
grantų kartos palikuonys ir 
kaip tik jie daugiausia domisi 
lietuvių ku l tū ra ir ta ip pat 
savo šeimos istorija bei savo 
senelių kartos organizacijomis, 
nes visa tai tolima, egzotiška..." 

„O dėl mūsų Kanados lie
tuvių istorijos i š s iun t imo į 
Lietuvą reikia pagalvoti — ko
dėl manome, kad tenai bus 
didelis susidomėjimas mūsų 
veikėjais: ar mūsų organizaci
jomis...?" 

Štai kiti dr. R. Mažeikai
tės samprotavimai: „Mes myli
me Lietuvą, bet a r mes daug 
laiko praleidžiame, tyrinėda
mi, pvz., kokio nors Lietuvos 
miestelio sporto klubo a rba 
choro istoriją? J u k Kanados 
lietuvių buvo ir yra tiek, kiek 
viename Lietuvos miestelyje! 
Mes esame šiek tiek pasiekę, 
bet ar tais pasiekimais t ik ima 
tėvynėje?" 

„Aš daugiau tikėčiau t ikru 
Lietuvos s tudentų bei istorikų 
susidomėjimu išeivija, je igu 
tai nebūtų dažnai susieta su 
gaunama išeivijos f inansine 
parama, taip pat papildomais 
etatais universiteto darbuoto
jams ir 1.1. Kai Lietuvos ty
rinėtojai leis savo pinigus ty
rinėti išeivijos istoriją (taip, 
kaip aš ir kiti esame savo lė
šomis tyrinėję Lietuvos istori
ją), t ada tikėsiu tėvynainių 
dideliu susidomėjimu mūsų 
istorija". 

„Reikia taip pat pagalvoti, 
kaip gali archyvai Lietuvoje 
sukataloguoti gautą medžiagą 
nežinodami mūsų veiklos. Ir 
man yra sunku supras t i , ką 
reiškia neindentifikuoti doku
mentai , ką reiškia nuotrau
kos, o aš juk užaugau Kanados 
lietuvių tarpe". 

Senelis Stasys Tautkus leidžia laiką „Draugo" 
Mykolu. 

šventėje su vaikaičiu 
Jono Kuprio nuotr 

Dr. Rasa Mažeikai te pr is i 
mena, kad dokumentų kopijas 
faksu a r e lektroniniu p a š t u 
persiųsti , kad ir per At lan tą , 
yra kelių minučių d a r b a s . J i 
ta ip yra pagelbėjus ke l i ems 
Lietuvos i s tor ikams. 

Šiaurės Amerikoje veikia 
ne vienas lietuvių a rchyvas . 
Juose yra su te lk ta d idž iu lė 
čionykščių l ie tuvių a t l i k t ų 
darbų dokumentaci ja ir ki tos 
vertybės. Čia rašančiojo m a 
nymu, JAV lietuvių a rchyvų 
vadovaujančių a s m e n ų ir da r 
buotojų nuomonė s u t i n k a su 
dr. Rasos M a ž e i k a i t ė s pa
reikštomis mint imis . 

Regis, kad tokios p a t nuo
monės vyrauja t iek Aus t ra l i 
joje, t iek Kanadoje , t i ek i r 
kitų kraš tų Lietuvėlėse. 

P e t r a s P e t r u t i s 

Nuo šiol korteles 
skambinimui 

į Lietuvą 
nusipirksite 
.DRAUGE"! 
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,KURSAI" MASKVOJE BAIGĖSI AKISTATA SU MIRTIMI PRIE LAMOS EŽERO 

Brigados generolas Vincas Žilys. 

Brigados generolui Vincui 
Žiliui t ragiškas l ikimas lėmė. 
kad j is . kaip ir kiti 13 aukštų 
lietuvių artilerijos kar ininkų, 
13 latvių ir 15 estų artilerijos 
karininkų. 1941 m. birželio 9 
d. sovietinės karinės vadovy
bės nurodymu buvo pasiųsti į 
pasitobulinimo kursus Mask
vos F. Dzeržinskio ka ro aka
demijoje, tačiau birželio 28 d. 
naktį jie buvo suimti ir išvežti 
„tęsti kursus" į sovietinį kon
centracijos lagerį a t š iaur iame 
Sibiro rajone prie Lamos eže
ro. Iš 42 lietuvių, latvių ir es
tų aukštųjų artilerijos kari
ninkų, važiavusių „tobulintis" 
į Maskvos karo akademiją, tik 
nedaugeliui pavyko išgyventi 
pragarišką represinio sovie
tinio lagerio režimo būtį. Tik 
po 14 metų jiems buvo lemta 
sugrįžti į tėvynę, išgyvenus 
akistatą su mirtimi. Tarp lai
mingųjų buvo ir brigados ge
nerolas Vincas Žilys. I Lietu
vą išvargintas, susenęs , ligo
tas ir bejėgis, jis sugrįžo 1955 
m. spalio 2 d. 

Brigados generolas Vincas 

Žilys gimė 1898 m. vasario 1 
d. Surviliškio valsč. Kėdainių 
apsk. Baigęs pradžios mokyk
lą, mokėsi Panevėžio gimnazi
joje. 1915 m., per I Pasaulinį 
karą, už sukilimo kurs tymą 
prieš vokiečių okupacinę val
džią ir dalyvavimą j ame buvo 
nuteis tas ketverius metus ka
lėti. Paleistas iš kalėjimo to
liau mokėsi toje pačioje gim
nazijoje. 1919 m. pradžioje 
savanoriu stojo į Lietuvos ka
riuomenę. Baigė Karo mokyk
lą (I laidą). Tų pačių metų lie
pos 6 d. pakeltas į kar in inkus . 
Nuo 1919 m. rugpjūčio 13 d. 
iki 1920 m. sausio 5 d. kovojo 
fronte prieš bolševikus, po to 
buvo iškviestas dėstyti į Karo 
mokyklą. I frontą prieš bolše
vikus sugrįžo 1920 m. liepos 7 
d. ir kovojo iki rugpjūčio 28 d. 
Tų pačių metų spalio 11 d. jis 
jau vadovauja savo daliniui 
mūšiuose su lenkais. Lenkų 
fronte išbuvo iki gruodžio. Po 
mūšių t r u m p ą laiką dėstė 
Karo mokykloje, vėliau ta rna
vo pulko štabe. 1923 m. baigė 
Aukštuosius kar in inkų kur
sus (III laidą), 1929 m. — Vy
tauto Didžiojo karininkų kur
sų artilerijos skyrių (II laidą). 
Tarnavo artilerijoje. Kaip ga
bus kar in inkas 1932 m. buvo 
pasiųs tas į Belgiją mokytis 
karo akademijoje. 1930 m. 
sausio 4 d. tuometinis Gene
ralinio štabo viršininkas gen. 
štabo pik. P. Kubil iūnas V. Ži
lio atestacijos lape jį charak
terizavo: „Turi pr ivalumus ge
ro karininko, yra sąmoningas, 
geras grupės vadas". Vėlesnių 
metų būsimojo generolo ates
tacijos lapuose įrašyti geriau
si įvertinimai. Karinis inte
lektualumas — gerai išsilavi
nęs, sumanus, turi daug inicia
tyvos; moralė — aukš ta , do
ras, sąžiningas: būdas — tvir
tas , gana kietas , energingas. 

pastovus; elgesys — labai ge
ra s , t ak t i škas , k u k l u s . Ta ip 
pa t buvo rašoma, kad labai 
gabus, pareigingas, greitai orien
tuojasi situacijose, moka rusų , 
prancūzų, lenkų ir vokiečių 
kalbas . Jo atestaci jas pas i r a šė 
gen. š tabo pik. V. Žade ika ir 
brig. gen. Z. Gerula i t i s . 

1934 m. baigęs Belgijos 
karo akademiją, V. Žilys grįžo 
į Lietuvą ir buvo p a s k i r t a s 
artilerijos inspektor iumi . Dėjo 
daug pas tangų s t i p r i n a n t ir 
t obu l i nan t Lie tuvos k a r i u o 
menę, pa t s dalyvavo p e r k a n t 
ir i šbandan t naujai p e r k a m u s 
artilerijos pabūklus , po išban
dymų kar iuomenės vadovybei 
paruošdavo i šsamius ap rašy 
mus apie pabūklų kokybę. 

1939 m. spalio mėn . sovie
tinių įgulų įvedimą į Lietuvos 
teritoriją brig. gen. V. Žilys su
tiko su dideliu s k a u s m u , nes . 
b ū d a m a s a u k š t a s k a r i u o 
menės k a r i n i n k a s ir ge ra i 
įvertinęs esamą polit inę padė
tį Europoje, j is sup ra to , kad 
tai yra naujos Lietuvos oku
pacijos pradžia. Ši nuo jau ta jo 
neapgavo — 1940 m. birželio 
15 d. Lietuvos nepr ik lausomy
bei buvo i škas tas mir t ies ka
pas . Dar sunk iau genero las 
pergyveno Lie tuvos k a r i u o 
menės reorganizavimą į 29 te
ritorinį šaul ių korpusą, t iks
liau t a r i an t , Lietuvos kar iuo
menės likvidavimą. Prieš reor
ganizavimą sovietines kariuo
menės vadovai ėmėsi savotiš
kos apgaulės — penk iems ge
nerolams Vi tkausku i . Karve
liui, Čepui. Černiui ir Žiliui su
teikė generolo majoro laips
nius. Vykdant reorganizaciją, 
visų rangų kar in inka i , puska
rininkiai ir civiliai t a rnau to ja i 
turėjo būt i a t e s t u o j a m i . Po 
atestacijos. 1940 m. rugsėjo 17 
d., ko rpuso vado genero lo 
majoro E. Blatušio-Žemaičio 

į sakymu genero las V. Žilys 
buvo pask i r t a s korpuso arti
lerijos vi rš ininku, tačiau nuo
lat buvo sekamas Ypatingojo 
skyr iaus seklių. Bolševikų va
dai neužmiršo, kad V. Žilys 
narsiai kovojo su ja is Nepri
klausomybės kovose. 

1941 m. birželio 9 d. drau
ge su ki ta is t ry l ika aukš tų 
artilerijos kar in inkų lietuvių 
gen. V. Žilys buvo išsiųstas į 
„kursus" Maskvos karo aka
demijoje... 

1955 m. spalio 2 d. genero
las Vincas Žilys, po 14 metų 
Sibiro kančių , su aša romis 
akyse ir virpančia širdimi iš
lipo iš t raukin io Kauno ge
ležinkelio stotyje. Žmona, vai
kai ir artimieji vos pažino jį — 
lagerio i šva rg in ta s , i šsekęs , 
susenęs , pražilęs, ligotas... 

Generolui gyvenimą reikė
jo pradėt i iš naujo. Kiek pail
sėjęs ir pas i ta isęs po t remties 
metų. j i s pradėjo dirbti Kauno 
„Dailės" k o m b i n a t e eiliniu 
d a r b i n i n k u — s ta l iumi . Po 
reabil i tavimo 1957 m. V. Žilio 
šešių asmenų šeimai Kauno 
miesto vykdomasis komitetas 
i šskyrė dviejų (!) kambar ių 
butą. S ta l in in io režimo pa
da ry tas sk r i audas mėgino iš
taisyti ir Kauno kar inis ko
misa r ia tas — V. Žiliui buvo 
grąž in tas la ipsnis , išmokėta 
12 tūks tanč ių rublių kompen
saciją už „sovietinėje kariuo
menėje i š t a r n a u t u s " 14 metų. 
paskyrė 2.310 rublių pensiją 
(apie 200 litų). Dar siūle pa
reigas sovietines armijos būti
nojoje tarnyboje (!) Ar tai ne 
pajuoka už įvykdytas blo
gybes? Maskoliškas cinizmas' 

Tremties paveiktas briga
dos genero las Vincas Žilys 
1972 m. spalio 9 d. Kaune 
mirė. 

Paruošė 
S tasys Ignatavičius 



6 DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 13 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" VASAROS ŠVENTĖS SVEČIAI 

Laida apie Lietuvą atei
nantį sekmadienį, rugpjūčio 
17 d.. 6 vai. vakaro, bus rodo
ma 20-tu televizijos kanalu. 

Maloniai kviečiame apsilan
kyti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus (6500 
S. Pulaski Rd. Čikaga) me
tinėje lietuviu dailininkų 
kūrybai skirtoje parodoje, 
kuri atidaroma rugpjūčio 29 
d., 7 v.v. ir veiks iki spalio 4 d. 
Per 37-erius muziejaus gyva
vimo metus dailininkai ir au
kotojai muziejui padovanojo 
daugybę meno kūrinių. Paro
doje bus eksponuojami 35 dai
lininkų kūriniai. Lankytojai 
galės pamatyti 1930-2003 m. 
Lietuvoje ir JAV sukurtus E. 
Budrio, R. Dalinkevičiaus, L. 
Gutausko. S. Gutausko, L. 
Gutauskienės, O. Juškos, P. 
Kaupo. A. Kmieliausko, J. Lei-
kaitės. J. Mackevičiaus, M. 
Mercedes. B. Murino, E. Pa
liuko. J. Paštuko, A. Petriko-
nio, A. Poškos, V. Rato, V. 
Repečkaitės. M. Stankūnie-
nės-Stankūnas. A. Sterlingo, 
N. Šaltenytės, L Šimkus, V. 
Švabo. E. Urbaitytės, A. Valis-
Labokienės. A. Varno, L. Vili
mo. M. Vilučio. V. Virkau, E. 
Vv'alaičio. G. Žumbakio tapy
bos ir grafikos darbus. Vakaro 
metu Apolonija ir Petras Ste
ponavičiai skaitys ištraukas iš 
lietuvių rašytojų kūrinių. 
Įėjimas nemokamas. Muziejus 
atidarytas kasdien nuo 10 vai. 
iki 4 vai. vakaro. 

Beverly Shores, IN, ir apy
linkių lietuviams skirtos lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečią sekma
dienį vietos Šv. Onos baž
nyčioje. Rugpjūčio mėn. jos 
vyks 17 d. 1 vai. p.p. Mišias 
aukos kun. K. Ambrasas. SJ. 

Čikagos lietuvių Brigh-
ton Parko namų savininkų 
gegužinė vyks rugpjūčio 17 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Šaulių namuose 2417 W. 43 
gatvė. Gros A. Barniškio mu
zikantai. Bus skanaus maisto, 
veiks baras. Kviečiame gau
siai dalyvauti ir smagiai pra
leisti sekmadienio popietę. 

Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos gegužinė 
vyks Ateitininkų namuose, 
12690 South Archer Ave. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį. 
Pradžia 12:00 vai. Bus ska
naus maisto, gaivinančių 
gėrimų, veiks loterija. Svečius 
linksmins A. Barniškio orkest
ras. 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 
švenčia 96-ąsias Seserų kazi-
mieriečių vienuolijos įkūrimo 
Scranton, Pennsylvania, me
tines. Šventė prasidės eucha
ristine liturgija 9:30 vai. r. 
Seselių kazimieriečių Moti
niškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Road. Chicago. 
Mišias aukos kun. Thomas 
McCarthy, OSA, Šv. Ritos 
aukštesniosios mokyklos pre
zidentas. Po šv. Mišių bus ka
vutė ir muzika, loterija, 
laimėjimų traukimas ir na
mines duonos bei pyragų par
davimas. Pelnas skiriamas 
sergančių seselių priežiūrai. 
Seselės maloniai kviečia visus 
dalyvauti. 

Naujiena - vyno ragavi-
mo vakaronė! Ar domėjotės, 
kuo skiriasi įvairių rūšių vy
no i? Trijų parduotuvių atsto
vai aiškins apie vyną, o para
gavę atpažinsite jų ypatybes, 
vaišinsitės įmantriais užkan
dėliais! Visa tai - Ateitininkų 
namų prieglobstyje, sklindant 
Ryto Vyganto džiazo grupės 
muzikai. Vakaronė vyks 
rugsėjo mėn. 13 d., šeštadienį, 
7:30 v.v. iki 10:30 v.v. Dalyvių 
skaičius ribotas, tad siūlome 
iš anksto užsisakyti vietas. 
Labdaros vakarą, skirtą pa
remti Lietuvos vaikų globos 
būrelio ..Saulutė" veiklą, ren
gia „Saulutės" rėmėjos Vilija 
Garbonkienė. Laura Lapšytė, 
Diana Vaskeliene ir Nida Ve-
rachtert. Daugiau informaci
jos galite gauti tel. 773-502-
4652, kreipdamiesi į Nidą. 

Kovo 11-osios lituanisti
nėje mokykloje, įsikūrusioje 
Plainfield. IL. skelbiama nau
jų mokinių registracija atei
nantiems 2003-2004 mokslo 
metams. 

Jau vėl rugsėjis ranką 
tiesia, 

sugrįžt mokyklon ragina 
visus. 

Din-din varpelis garsiai 
kviečia, 

pradėti mokslo naujus 
metus. 

Informacija tel.: 630-554-
9578 darbo dienomis, ir 815-
436-3608 savaitgaliais. Kvies
ti mokytoją Violetą. 

I ,J>RAUGO" RĖMĖJAI 

..Draugo'" rėmėja Elena 
Rožėnas iš Plainfilield dien
raščiui stiprinti paaukojo 50 
dol. Nuoširdžiai dėkojame. 

..Draugo" vasaros šventė 
rugpjūčio 10 d., prasidėjusi 
kun. Viktoro Rimšelio aukoto
mis šv. Mišiomis Tėvų mari
jonų koplyčioje, baigėsi 
..Kauko" ansamblio (Jūratė ir 
Rimas Grabliauskai, Kęstutis 
Sidabras, jiems talkino solistė, 
„Draugo" pirmojo puslapio re
daktorė Daiva Guzelytė-Šva-
biene> muzikavimu bei šo
kiais. Šiemet šventė buvo ypa
tingai turt inga svečių. „Drau
gą" pagerbė Cook apskrities 
iždininkė Maria Pappas. J ą 
lydėjo spaudos atstovė, lietu
viams visuomenininkams ge
rai pažįstama Pat Michalski. 
Dalyvavo ir su tautiečiais ben
dravo Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius, garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza su žmona. Net iš 
Kanados buvo atvykusi Moni
ka Povilaitienė ir Julijos Gy
lienės dukra Aušrelė Kar-
kienė, buvo svečių iš Clevelan-
do, Detroito. Indianos valstijos 
ir kt. Buvo svečių ir iš Lietu
vos, keletas jų netgi talkino 
gegužinėje. 

Vienas tokių buvo Kazimie
ras Rožanskas, su kuriuo 
įdomiai šnektelėjome. Šį žmo
gų „Draugo" darbuotojai (ir ne 
tik) gerai pažįsta kaip aktyvų 
visuomenininką ir „Draugo" 
knygyno ilgametį vedėją, pas
taraisiais metais išvykusį gy
venti į tėvynę. į Vilnių. Į klau
simą, kaip sekasi Lietuvoje, 
pašnekovas pradėjo nuo 
žodžio ..niūriai", bet kuo toliau 
šnekėjome, tuo jo pasakojimas 
darėsi linksmesnis. O niūroka 
todėl, kad čia, Amerikoje, liko 
jo seni draugai. Be to, čia jis 
dalyvavo daugelyje organiza
cijų, o Lietuvoje kaip ir neran
da kur save pritaikyti. Bet 
paklausykime jo paties: 

- Kai pamatau žmogų iš 
Čikagos, tai. atrodo, kaip brolį 
ar seserį. Bet pramogų Vil
niuje galima rasti kiekvieną 
vakarą. Per dvejus metus su 
daug kuo susipažinau. Gyve
nu Pilies gatvėje, pačioje cent
rinėje senamiesčio dalyje. Pen
kios minutes eiti iki poeto Ka
zio Bradūno namų. Mes, čika-
giškiai, vieną kartą per mė
nesį susitinkame buvusiame 
Šlapelių knygyne, kur dabar 
įrengtas muziejus, kur vyksta 
įvairios parodos. Čikagiškių 
Vilniuje yra apie 20. Kai ku
rie, kaip dr. Elena Repšienė, 
gyvena Gerontologijos institu
to pensionate. Daktarė labai 
gerai atrodo, sakytum, 60-me-
te. nors jai jau 90. Atvažiavo 
mano pažįstamas Vilius Bra
žėnas, kuris aktyviai bendra
darbiauja spaudoje. Jeigu bū
čiau 50 metų jaunesnis, tai 

būtų visai kitaip, bet kadangi 
jau 80... Bet laiką praleidžiu 
gerai, negaliu skųstis. Vieta, 
kur gyvenu, labai graži, isto
rinė, 5 min. pėsčiomis iki Ge
dimino pilies. Kiekvieną rytą 
apeinu ratą palei Vilnelę, 
Nerį, Katedrą. Labai gražus 
naujasis Karaliaus Mindaugo 
tiltas, juo juda didelis srautas 
pėsčių ir važiuotų. Nepapras
tai gražus po restauravimo 
Gedimino prospektas. Iš Vo
kietijos atvežta ir pasodinta 
200 vienodo aukščio liepaičių 
- nuo Katedros iki pat „Vaikų 
pasaulio". Prospektas dabar -
tik pėstiesiems, jame daug 
suoliukų, daug gėlių. 

- Ar savo prieteliams patar
tumėte persikelti į Lietuvą 
leisti pensininkų dienas? Kaip 
ten gyvenimas, ar brangus? 

- O. savaitę aš išgyvenu su 
15 dol. Juokingai pigiai, ka
dangi maitinuosi namie. Bet ir 
restorane nebrangu. Jeigu 
nueinu išgerti arbatos puodu
ko į kavinę, sumoku 1,5 Lt. 
Mūsų pinigais 50 centų. Bran
gi kava, pavyzdžiui, gerame 
restorane - iki 4 Lt puodukas. 
Bet Lietuvoje geriama labai 
stipri natūrali kavos pupelių 
kava. tirpios jie nemėgsta. Bet 
ta pati kava priemiestyje kai
nuoja daug pigiau. (Kaune, 
mačiau, visai kitokios kainos.) 
Cepeliną „Žemaičių smuklėje" 
Vokiečių gatvėje nusiperku už 
6 Lt. Mūsų pinigais labai 
pigu. bet Lietuvoje 12 Lt už du 
cepelinus - jau pinigas. Už 20 
Lt ir pačiame centre galima 
gerai pavalgyti. Pilies gatvėje 
mano sesers anūkė yra atida
riusi „Pilies kepyklėlę". Ten 
nueinu. Kavinukė nedidelė, 
telpa 40 žmonių. Pastatas is
torinis, senoviškas, labai graži 
vieta, mėgsta užeiti užsienie
čiai. 

- Iš kur Jūs kilęs? 
- Aš anykštėnas, nuo Debei

kių. Remiu savo parapiją. 
1995 m. Debeikiuose esu pa
statęs paminklą partizanams. 

- O. tai Jūsų fundacija? Esu 
ne kartą pravažiavusi pro šalį. 
Labai gražus paminklas ir 
aikštė gražiai sutvarkyta. Ar 
paminklą statėte konkretiems 
žmonėms? 

- Ten 60 partizanų pa
vardžių iškalta, tarp jų yra ir 
mano brolio pavardė. Labai 
daug partizanų, mano draugų 
ir pažįstamų, buvo išėję į par
tizanus. Man tuomet buvo 20 
metų. niekas manęs už berną 
dar nelaikė. Tai aš, norėda
mas pasirodyti už vyrą. vir
šaičio patartas, važiavau ieš
koti Plechavičiaus kuriamos 
kariuomenės. Dalyvavau 
Graužiškių kautynėse prie 
Ašmenos. Ten žuvo 20 plecha-
vičiukų. Paskui pasitraukėme 
ir 2 savaites stovėjome Ašme
noje, kur mus suėmė vokiečiai 
ir išvežė Vokietijon. Iš ten. 
prasidėjus emigracijai, išva
žiavau pradžioje Anglijon, 
vėliau Čikagon. Anksti išėjęs 
pensijon, Stasio Džiugo pa
kviestas, nuėjau tvarkyti 
„Draugo" knygyno ir prabu
vau ten 20 metų. Knygų apy
varta tuomet buvo labai di
delė. Prisimenu, vieneriais 
metais pardaviau už 92.000 
dol. Dabar skaitytojai išmirė, 
paseno, išvažinėjo, jau nebe 
tas. 

SKELBIMAI 
V y t a u t o J a s i n e v i č i a u s nuotraukoje Violetos Urmanos koncerto organizacinio komiteto nariu dal is posė
džiauja iš kairėse Ligija Tautkuviene, Dale Povilaitienė. Aldona \Valker. Marija Uemiene pirmininke). Irena 
Kriaueeliunienė. Gediminas Kazėnas. 
Violetos t ' rmanos koncerto organizacinio komiteto nare Irena Kriaueeliunienė sako: . .Pasauliniu operos scenų 
žvaigždei Violetai I'rmanavičiutei-Urmanai Morton gimnazijos auditorijoje yra tekę huti kaip klausytojai. Ji yra 
stel>ejusi Čikagos lietuvių operos repeticijas Išklausiusi ji filmuotojo Alekso Plėnio paprašė sudaryti visų pasta-
lytų lietuvišku operų įrašų komplektą. Aleksas tai padarė su malonumu. I ' r m a n a yra dainavusi 'Seklyčioje'. Ne
manau, jog ji. koncertuodama nepritaikytoje patalpoje ir nedidelei gru|>ei žmonių', norėjo pasigirti savo balsu. Ar 
tai nėra aukštumų pasiekusios solistės nuolankumas, pagarba savo tautos žmonėms? Ar mes galime pasiteisinti 
nedalyvaudami jos rečitalyje rugsėjo 2 1 d . jog mokyklos sale yra |>er prasta'.' Neužpildė sale- mes pažeminsime 
•ave, todėl kviečiu visus ateiti i koncertą". - sako I Kriaueeliunienė Kviečiame i Violetos I ' rmanos koncertą 
Morton gimnazijos salėje Adresas J Sterling Morton H S. Auditona. 2423 So Austin Blvd . Cicero. IL. Koncer
to pradžia :{ v p p Bilietus galima jsigyti ..Seklyčioje" (2711-15 \Vest 7Ist S t ree t . Chicago. II, 60629) tel 773-
476-2655; fax 773-436-6909 Kiekvieną sekmadieni bilietai parduodami Lemonte. Pasaulio Lietuvių centro ves-
tilnulyje. |>o 9 ir 11 vai šv. Mišių.Del bilietų ir aukų koncertui galima kreipt is ir į org. komiteto nare Ireną 
Ki lauceliuniene tel 630-734-9626 arba adresu Irene Ikonas. 806 Kenmare Dr . Burr Ridge IL 60527 

O r g a n i z a c i n i o komi te to u ž s a k y m u 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
T e l . 773-284-0100 . 

TeL 630-257-0200, L e m o n t n . 

I M I G R A C I N E S TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaŪe #2300 Chicago. IL 6(1603 
('ralimos konsultacijos šeštadienia i s 

file:///Valker
file:///Vest


..Draugo" administratorius Valentinas Krumplis (iš kaires) su svečiais vasaros šventėje: LR generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Daunoravicius, Cook apskrities iždininkė Maria Pappas ir JAV LB tarybos prezidiumo pir
mininkė Regina Narušieoė Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

..Draugo" vasaros šventėje pasirodo Meno mokyklėlė i vadovė Ligija Tautkuviene) 'iš kairesi: Eimante Šuopytė. 
Gerda Kugaudaite. Maitana Žagaitė. vadove Loreta l'mbrasiene ir Mantas Kugauda. Jono Kuprio nuotr. 

O Vilnium esu patenkintas. 
Čia aš jau nebereikalingas. 
Ten mano giminės, tik gaila, 
kad jokio visuomeninio darbo 
negaunu. Ten visi dirba už 
pinigus. Tik vieną kartą pran
ciškonai vienuoliai organizavo 
Vilnelės upės valymą. Tai su
sir inkome koks 50 žmonių ir 
labai daug visokio šlamšto 
iš t raukėm. Tiesa. Amerikoje 
buvau susipažinęs su Silvija 
Vėlavičiene 'Mažvydo bibliote
kos lituanistikos archyvų sky
r iaus vedėja. Red.), tai ji apie 
mane parašė straipsnelį, kad 
aš visą gyvenimą knygas pla
t inau , dar Anglijoje būdamas 
pradėjau. Kur tai matyta, 
gėda. apie mane. eilinį žmo
gelį! Jeigu nebūč išvažiavęs į 
Lietuvą, kas mane būtų pa
stebėjęs0 - sakė K. Rožanskas. 

Daug įdomių žmonių tądien 
teko susitikti ir pakalbinti . 
Buvo įdomu sužinoti, kaip se
kasi kolegai Broniui Abruėiui. 
prieš keletą metų įsteigusiam 
ir leidžiančiam ..Amerikos lie
tuvio" savaitraštį. Sustab
džiau ir pakalbinau. Sužino
j au , kad laikraščio tiražas pa
kilo iki 2.700 egz. Jo nuomone. 
Čikagoj galėtų būti 5 laik
raščiai ir visi galėtų labai ge
rai verstis. ..Jeigu Plungėje 
laikosi 5 laikraščiai, bode) ne
gali išsilaikyti Čikagoje. - sa

kė leidėjas. - Spauda išjudina 
verslininkus. Pažiūrėkit, kiek 
skelbimų atsirado: Mes sutei
kiam jiems darbo vietas". 

Su lietuviško radijo savinin
ku Raimundu Lapu apgailes
tavome, kad lietus sutrukdė jo 
rengtą pabaltiečių šventę 
Čikagos priemiesčiuose, su 
Lietuvių operos valdybos pir
mininku Vaclovu Momkumi. 
talkinusiu prie baro, aptarėme 

būsimąjį operos sezoną ir 1.1. 
Vasaros šventė įnešė daug 

šurmulio į vienuoliškus na
mus. . .Draugas" dėkoja tė
vams marijonams - provincijo
lui kun. Donald Petrai t is , 
MIC. ir namų viršininkui kun. 
Jonui Duobai. MIC, už su
teiktą prieglobstį, taip pat vie
nuolyno šeimininkei Alfredai 
Juknevičienei už pagalbą. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

IEŠKO GIMINIŲ 

Pusseseres P r a n c i š k o s Be-
n i u š y t ė s arba jos giminių 
ieško Jono Beniušio sesers J u 
zefus sūnus Pet ras Gabrėnas 
iš Palangos. Ką nors žinančius 
prašome paskambinti tel. 708-
422-3764. 

Neatsiliepia mūsų giminai
tis J u r g i s K i s i e l iu s . Mūsų 
laiškai keliauja kaip į dausas . 
Jeigu jo nebėra, kodėl negrįžta 
mūsų laiškai? Jurgis gyveno 
84 Haven St.. N'evv Haven Ct. 
Connecticut. 06513-3521. Ieš
ko giminaitės Angele Stošku-
vienė ir S tasė Jakavonienė iš 
Druskininku. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. I L 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t is 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli frce 24 hr. 888-77645742 

Darbo vai nuo 8 v.r iki 5 v v 
Sc'Stad. 8 v r. iki 1 v.p.p. 

Lietuvių dienos Clevelande 

2003 m. rugsėjo 27 d.. 28 d. 

Lietuvių Meno ansambl i s DAINAVA 

Meno ir r a n k d a r b i ų mugė 

Vaišės 

Lietuviu dienų Meno ir Rankdarbių MUGĖS dalyvių 
REGISTRACIJOS LAPAS 

Sekmadienį, nigsėjo 28 d. nuo 11:00 v.r. iki 5 v.v. 
Dievo Motinos Parapijos salėje. 18022 Neff Road ( leveland. Ohio 

Vardas ir pavarde: 
Adresas: 

Telefonas: F-mail: 
Darbo apibudimmas_ 

10'\10" vieta S25. Čekius rašyti: Lithuanian Amencan Communitv iki nigseio i d. 
Siusti: Regina idzelis 

2129 Brandyuine Dr.. Richmond Heights. Ohio 4414? 

Papildomos informacijos telefonu: Terese Kalvaitiene 440-406-4210 
Regina ldzeliene 216-S31-6S46 

LIETIVII, DIENAS RENGIA JAV I.B ( LE\ EI AM)<) 
APYLINKĖS VALDYBA 

mailto:Gibaitis@aol.com

