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Vasaros stovyklos 
prisiminimai. Laiškelis 
iš „Ąžuolo" ir „Gintaro" 
vadovų mokyklos. 

2 psl. 

Piktžolės ir kvailiai 
dygsta nesėti. Įvertinta 
skaudi valdžios ir 
Laisvės kovu patirt is . 
Jaun imas ir popiežius. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Posėdžiavo „Pagalba 
Lietuvai" direktoriai. 
Lietingas oras ir grybų 
manija Švedijoje. 

5 psl. 

Mokytojų tobulinimosi 
kursai Dainavoje. 
„Grandis" pradės 47-ąjį 
veiklos sezoną. Šiluvos 
atlaidai Čikagoje. 
Registracija \ ČLM. 

6 psl. 

Sportas 
'" P i rmą perga lę po tri jų 

p ra la imė j imų iš e i lės šešio
l ikos komandų E u r o p o s jau
n ių (iki 17 metų) merginų 
rankinio čempionate Austrijoje 
iškovojo Lietuvos rinktinė. Dėl 
IX-XVI vietų galutinėje įskaito
je kovojančios lietuvaitės pir
mosiose antrojo pirmenybių 
etapo III grupės rungtynėse an
tradienį 32:23 nugalėjo Čekijos 
komandą. Šioje grupėje pir
mauja Rusijos rankininkės, an
tradienį 43:20 sutriuškinusios 
Turkijos bendraamžes. 

* Lenki jo je v y k u s i o s e 
E u r o p o s b raz i l i škų šašk ių 
j a u n i m o p i rmenybėse du si
d a b r o medalius iškovojo Šiau
lių sporto mokyklos „Dubysa" 
auklėtiniai. Devyniolikmečių 
merginų žaibo turnyre antra 
buvo Simona Kulakauskaite. 
nusileidusi tik Moldovos šaš
kininke! Jelena Miskova. An
troji vieta dešimtmečių berniu
kų žaibo turnyre atiteko Edga
rui Petrauskui. 

* Devintą ka r t ą P rancū
zijoje vyks tanč iose daugia
d i enėse „Trophee d'Or' dvi
r a t i n i n k i ų lenktynėse trečiąją 
vietą bendrojoje įskaitoje po ke
turių etapų užima „Nobili Ru-
bine t te r ie -Menikin i -Cogeas" 
komandai atstovaujanti Edita 
Pučinskaitė. Lenktynių nugalė
tojos titulą ginanti Lietuvos 
dviratininkė šiuo metu pralai
mi tik ispanei Joana Somarriba 
Arrolla bei prancūzei Edvvige 
Pitel. 

r Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos t a i k d a r y s Ko-
sove išgelbėjo su s i že idus i 
vaiką. 

* P r emje r a s a p l a n k ė Lie
t u v o s k a r i u o m e n ė s naujo
k u s . 

* L ibera lcen t r i s t a i siūlo 
sugr iež t in t i b a u s m e s negra
ž i n a n t i e m s diplomatinių pa
sų pareigūnams. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.822 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Šviesuomenė raginama įvertinti Jaltos ir Potsdamo rezultatus 
Vilnius , rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Antradienį Lietuvai 
minint Juodojo kaspino dieną. 
Molotov-Ribbentrop pakto ir jo 
slaptųjų protokolų pasirašymo 
metines, paskelbtas raginimas 
pasaulio mokslininkams ir poli
tikams įvertinti pokarinių Jal
tos ir Potsdamo konferencijų 
rezultatus, atvėrusius kelią ko
munizmo įsigalėjimui Rytų ir 
Vidurio Europoje. 

Kreipimąsi Seime sureng
toje spaudos konferencijoje pa
skelbęs Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietinio okupacinio 
režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti pirmininkas par
lamentaras Emanuelis Zingeris 
pažymėjo, jog jo autoriai negin
čija pokarinių sienų, bet ragina 
įvertinti regionui padarytą ko-

M e d i k a i 
n e k a l t i d ė l 

p a a u g l ė s 
mirties 

Vilnius , rugpjūčio 23 d. 
(BNSi — Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM), tyrusi rea-
nimobilio nesulaukusios Ruda
minos gyventojos trylikametės 
Astos Čivilytės mirties aplin
kybes, savo kaltės nerado. 

Tuo tarpu, pasak dienraščio 
,,Respublika", ir po SAM pa
skelbtų tyrimo išvadų Vilniaus 
rajono apylinkės prokuratūra 
neatsisako ketinimų iškelti 
baudžiamąją bylą Bendrojo pa
galbos centro ar Vilniaus rajono 
centrinės poliklinikos greitosios 
medicinos pagalbos operatorei, 
atsisakiusiai į nelaimės vietą 
išsiųsti reanimobilį. 

Žuvusios mergaitės artimų
jų pasamdyti advokatai ruošia
si užginčyti ministerijos komi
sijos išvadas ir ketina kreiptis į 
Kauno teismo medicinos eks
pertus, kad būtų atliktas pa
kartotinis tyrimas. 

Pirmą kartą Lietuvoje pro
kurorai ketina pradėti tyrimą 
dėl medikų bei Bendrojo pagal
bos centro operatorių vengimo 
atlikti savo pareigą. Prokurorų 
pasipiktinimą sukėlė tai. kad 
greitosios pagalbos centro ope
ratorė net ir policininkų prašo
ma atsisakė į įvykio vietą iš
kviesti reanimobilį. Nesulau
kusi pagalbos trylikametė Ru
daminos gyventoja A. Čivilytė 
mirė. 

Policijos pareigūnų proto
koluose nurodyta, kad mergaitė 
20-40 minučių buvo gyva. 

Mykolo Romerio universite
to Teismo medicinos instituto 
ekspertų išvadose nurodoma, 
kad mergaitė po avarijos nuo 
keliolikos iki kelių dešimčių mi
nučių buvo gyva, tačiau kitame 
punkte rašoma, kad išgelbėti 
paauglę nebuvo galimybių. 

Pasak dienraščio, būtent 
šis išvadų teiginys sukėlė pro
kurorams abejonių, juo labiau 
kad. operatyviniais duomeni
mis, ekspertams buvo bandoma 
daryti įtaką. 

Vilniaus morgo vedėjas Jo
nas Paliulis neigė, jog buvo 
bandoma daryti įtaką tyrimui, 
o prieštaravimų tarp teiginių, 
kad iki keliasdešimties minu
čių po avarijos išgyvenusios 
mergaitės nebuvo galima išgel
bėti, jis nemato. „Kam kiek pa
siseka, tiek išgyvena. Tokie su
žalojimai veda prie mirties", 
aiškino morgo darbuotojas. 

Jis pridūrė, kad komisijoje 
dirbo tik vienas teismo medici
nos ekspertas, kiti komisijos 
nariai buvo iš ministerijos. 

Kas galėjo paveikti eksper
tus ir ar apklausti kokie nors 
asmenys, prokuratūra neat
skleidžia. 

Eihanuelis Zingeris 
El to s nuotr. 

munistinio režimo žalą bei už
kirsti kelią naujiems Europos 
padalijimams. 

..Manau, jog tai yra istori
nis dokumentas", pažymėjo E. 
Zingeris, pridūręs, jog kreipi
mosi tekstas nėra . .antirusiš
kas", bet ,,antisovietinis". 

1945-ųjų vasarį, baigiantis 

Antrajam pasau l in iam karui , 
antihitlerinės koalicijos sąjun
gininkės JAV, Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir Sovietų Sąjunga 
Ja l tos konferencijoje su ta rė 
okupuoti Vokietiją, o rytinė Len
kijos dalis at iduota SSRS. Tų 
pat metų liepą Potsdamo kon
ferencijoje sąjungininkų vado
vai dabart inę Kaliningrado sritį 

, perdavė admin i s t ruo t i sovie
tams, suderino Berlyno ir Vo
kietijos okupacines zonas, nu
statė Lenkijos sieną su Vokie
tija. Lietuva, Latvija ir Estija 
Potsdamo konferencijos nutari
mais fakt iškai , buvo paliktos 
SSRS įtakos sferai. 

..Mes kviečiame mokslinin
kus ir politikus prisijungti prie 
Jal tos ir Potsdamo sutarčių pa
likimo įvertinimo, kad būtų iš

vengta naujo Europos padaliji
mo tarp demokratijos ir totalita
rizmo", sakoma kreipimesi, kurį 
j au parėmė žymūs politikai, 
tarp jų buvęs Švedijos premje
ras Carl Bildt ir Europos Parla
mento narys Vytautas Lands
bergis. 

Kreipimesi teigiama, jog ne
paisant Aitanto Chartijoje pas
kelbtos tautų apsisprendimo 
teisės, Vakarų sąjungininkai 
„nepasipriešino sovietų domi
navimui Rytų bei Centrinėje 
Europoje", nors „puikiai paži
nojo stalininio režimo esmę". 

Tikimasi, jog prie kreipi
mosi prisijungs daugiau pasau
lio politikų ir mokslininkų bei 
bus surengtas konferencijų cik
las, skirtas įvertinti Jaltos ir 
Potsdamo rezultatams. 

ugos mimsten įgai su t i k t luvos Kariuo 
kių krepšinio čempionate Samaroje (Rusijoje) iškovojusi sidabro medalius. 

no rinktinė, pasaulio kans-
Valdo Kopūsto ELTA i nuotr. 

Iš u ž s i e n i o p a r v y k ę l i e t u v i a i n e l a u k i a m i 
Viln ius , rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Daugelis Vakaruose 
padirbėjusių ir namo grįžusių 
lietuvių atsimuša į nepasitikėji
mo sieną. 

Norintieji rasti darbą gim
tojoje šalyje dažnai lieka nieko 
nepešę — Lietuvos darbdaviai 
nepageidauja iš užsienio šalių 
sugrįžusių asmenų. Daugel io 
šalies bendrovių vadovai baimi
nasi, kad tokie pavaldiniai gali 
greitai apsigalvoti ir vėl ne t ru
kus išvykti į didesnių atlygini
mų kraš tus , rašo d ienraš t i s 
..Lietuvos rytas". 

Nors Lietuvos įdarbinimo 
agentūros sulaukia vis daugiau 
iš Vakarų sugrįžusių tautiečių, 
ne visada jiems gali pasiūlyti 
kokią nors darbo vietą. Įdarbi
nimo agentūrų atstovai tv i r t ina . 

jog darbdavius pamokė skaudi 
patirt is. 

..Bendrovių vadovai nenori 
la ikinų darbuotojų. Daugelis 
mūsų klientų mano, kad iš Va
karų grįžusiems tautiečiams rū
pi čia padirbėti iki vasaros. Tuo
met kai kurie jų vėl kels spar
nus. Darbdaviai nebenori tikėti 
jų pažadais", sakė Kauno įdar
binimo agentūros „Minta" vado
vė Loreta Bukšnytė. 

Anot jos. anksčiau net ir ne
kvalifikuoto darbo patirtis už
sienyje buvo pr iva lumas įsi
darbinant Lietuvoje, o šiuo me
tu — jau t rūkumas . 

Dalis užsienyje dirbusių lie
tuvių grįžta namo dėl to, kad po 
praėjusių metų gegužės 1-osios 
kai kuriose Vakarų valstybėse 
smuko atlygis už nekvalifikuotą 

darbą. Kiti grįžta namo tikėda
miesi susirasti čia pelningą dar
bą ir pradėti visavertį gyveni
mą. 

..Pastebime, jog į tėvynę su
grįžtančių lietuvių srautas didė
ja. Kartais jie priversti prašyti 
bet kokio darbo, tačiau neretai 
niekuo negalime padėti — tokia 
darbdavių valia", tvirtino įdar
binimo bendroves „Noriu perso
nalo sprendimų grupė" Vilniaus 
padalinio vadovė Ramunė Rū
gytė. 

Didžiausia dalis sugrįžtan-
čiųjų — menkai išsilavinę. 

Didžiausių galimybių susi
rasti darbą turi ką tik aukštą
sias mokyklas baigę jaunuoliai. 
Darbdaviai vis rečiau iš būsi
mųjų darbuotojų reikalauja il
gametes patirties. 

Latvi jos p a r l a m e n t o vadovė ramybės ieško Nidoje 
Viln ius , rugpjūčio 23 d. 

(BNS) —Antrus metus iš eilės 
Latvijos par lamento vadovė. 
Žaliųjų ir valstiečių sąjungos 
vadove Ingrida Ūdre poilsiui 
renkasi Lietuvos pajūrį 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", Latvijos politikė 
su vyru Viadimir Gordon Ni
doje lankosi slaptai. Apie L Ūd
re viešnagę tvirtino nebuvę in
formuoti net Latvijos ambasa
dos Vilniuje darbuotojai. 

Kaimyninės valstybės pa
reigūnė keturioms paroms buvo 
išsinuomojusi kambarį t r i jų 
žvaigždučių poilsio namuose 
„Nidos pušynas". 

Šių poilsio namų vadybi
ninkė Algima Noreikienė sakė. 
kad Latvijos parlamento vado
vė jokių ypatingų pageidavimų 
dėl gyvenimo sąlygų nekėlė. 
Darbuotojai nepastebėjo, kad 
politike būtų saugoma. 

Anot dienraščio, poilsį „Ni
dos pušyne" paprastai renkasi 
tie, kas nori ramybės ir priva
tumo. Mat poilsio namai yra 

Iš Nidos į Vilnių grįžusiam A. Paulau 
mo pirmininkas švenčia gimtadienį. 

Nidos pakraštyje. 
Pasisveikinti su kolege sa

vaitgalį į pajurį buvo nuvykęs 
Lietuvos par lamento pirminin
kas Ar tu ras Pau lauskas su 
žmona Jolanta. 

ikui teko priimti sveikintojus — Sc;-
Valdo Kopūsto ELTA' miotr 

„Jie — seni pažįstami. Tad 
Seimo pirmininkas nuvyko su 
ja pabendrauti neoficialioje ap
linkoje", sake parlamento vado
vo atstovas spaudai Arvydas Ži
linskas. 

Kreipimąsi taip pat pasira
šė Rusijos žmogaus teisių gynė
jo Andrėj Sacharov našlė Elena 
Bonner, lenkų režisierius 
Krzysztof Zannussi, buvęs Bal
tarusijos parlamento pirminin
kas Stanislov Šuškevič. iš Mins
ko išguito ir dabar Vilniuje vei
kiančio Europos humanitarinio 
universiteto rektorius Anatolij 
Michailov. 

Vadinamasis Molotov-Rib
bentrop paktas „buvo postūmis 
agresijai prieš Lenkiją, nuo ku
rios Europoje prasidėjo Antra
sis pasaulinis karas". 

Minint šio pakto, sudariusio 
sąlygas Sovietų Sąjungai oku
puoti Baltijos šalis, pasirašymą, 
Lietuvoje iškeltos valstybinės 
vėliavos, perrištos juodais kas
pinais. 

Konservatoriai 
sieks uždrausti 

sovietinės 
ideologijos 
simbolius 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
1 BNS; — Parlamentinė dešinio
ji opozicinė Tėvynės (TS) sąjun
gos frakcija siūlys Seimo ru
dens sesijos metu svarstyti 
įstatymo projektą dėl sovietinės 
ideologijos simbolių uždraudi
mo. 

Pasak frakcijos pranešimo 
spaudai, rudens sesijai ketina
ma pateikti įstatymo projektą, 
kuriuos bus „siekiama dar la
biau sugriežtinti nacių ir jai ar
timos simbolikos panaudojimą 
ir uždrausti Lenino bei Stalino 
ideologijos simbolius". 

„Tikiuosi, jog mūsų frakcija 
pritars šiam projektui ir jis bus 
pasiūlytas įtraukti į sesijos dar
bų programą", sakė TS pirmi
ninko pirmoji pavaduotoja par
lamentarė Rasa Juknevičienė. 

Toks įstatymo projektas kol 
kas dar tik rengiamas. 

V. Landsbergis: 
Vyriausybė 

nesirūpina per 
okupaciją 

nukentėjusiais 
žmonėmis 

Viln ius , rugpjūčio 23 d. 
'BNS) — Europarlamentaras, 
buvęs Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo va
dovas Vytautas Landsbergis 
Lietuvos radijui teigė, kad per 
Rusijos įvykdytą okupaciją bu
vo šiurkščiausiai pažeistos šim
tų tūkstančių Lietuvos žmonių 
teisės. Jo nuomone, ginant nu
kentėjusių piliečių teises, Vy
riausybė „beveik nieko neda
ro". 

„Pirmiausia, tai yra mūsų 
pačių valstybės vadovų reikalas 
rūpintis tuo, ginant nukentė
jusių piliečių žmogaus teises", 
sakė V. Landsbergis. 

Lietuva 2000 metais priė
mė įstatymą, kuriuo įpareigojo 
Vyriausybę derėtis su Rusija 
dėl okupacijos žalos atlyginimo, 
tačiau Maskva iki šiol atsisako 
pradėti derybas. Sovietų oku
pacijos padarytą žalą Lietuva 
įvertino 80 milijardų litų. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigia, kad Lietuva 
nuolat siekia konstruktyvių de
rybų su Rusija dėl sovietinės 
okupacijos žalos atlyginimo. 
Kartu parlamento vadovas ma
no, kad šioje byloje turėtų būti 
aktyvesnė Europos Sąjunga. 

„šiose derybose turi būti 
konstruktyvios abi šalys — tiek 
Lietuva, tiek Rusija. Todėl dėl 
Rusijos pozicijos dažnai tos de
rybos nepasiekia savo tikslo", 
sakė A. Paulauskas. 

Jis pabrėžė, kad pastaruoju 
metu „vis daugiau valstybių 
prisijungia prie tokių reikalavi
mų. Ir Estija, ir Latvija savo 
parlamentuose taip pat priėmė 
sprendimus reikalauti žalos at
lyginimo", kalbėjo Seimo vado
vas. 

Vėl siūlomas referendumas 
dėl euro įvedimo 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Lietuvoje dar kartą 
siūloma surengti referendumą 
dėl euro įvedimo. 

Jo iniciatoriai siūlo atidėti 
2007 metų pradžioje numatytą 
euro įvedimą, o apsispręsti dėl 
jo siūlo ..Tautos referendumu". 

Trečiadienį Lietuvos pilie
čių grupė ketina įteikti Vyriau
siosios rinkimų komisijos iVRK) 
pirmininkui prašymą įregis
truoti iniciatyvinę piliečių gru
pę parašų rinkimui dėl privalo
mojo referendumo. 

Iniciatyvinėje piliečių gru
pėje esančios nedidelės ir neį
takingos Lietuvių tautininkų 
sąjungos vadovo Gintaro Son
gailos teigimu, referendumas 
reikalingas, siekiant įgyvendin
ti Konstitucijos nuostatą, kad 

svarbiausi klausimai spren
džiami referendumu. 

..Bent kartą būtų įrodyta, 
kad svarbi ne tik politikų, bet ir 
visuomenės nuomonė", sakė G. 
Songaila. 

Pasak jo, jeigu referendumu 
būtų nutar ta atidėti euro įvedi
mą, prireiktų dar vieno referen
dumo apsispręsti dėl euro įvedi
mo vėliau. 

Iniciatyvą surengti referen
dumą žada paremti ir opozicinė 
Liberalų demokratų partija. 

..Mes remsime jų idėją, nes 
manome, jog tas jų žingsnis yra 
teisingas. Mes pritariame, jog 
dėl euro įvedimo reikia atsi
klausti Lietuvos žmonių", sakė 
Liberalų demokratų frakcijos 
Seime seniūnas Valentinas Ma-
zuronis. 

Nori įamžint i Balti jos valstybių 
aneksijos nepr ipažin imo polit iką 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
• BNS) — Opozicines Tėvynes 
sąjungos frakcijos Seime narys 
Emanuelis Zingeris siūlo Vil
niuje įamžinti Vakarų valsty
bių, pirmiausia JAV. vykdytą 
politiką nepripažinti neteisėto 
Baltijos valstybių prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos. 

Parlamentaras teigė antra
dienį išsiuntęs Vilniaus savival
dybei pasiūlymą sostinės Va
šingtono aikštėje pastatyti bius
tą JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojui Sumner Welles. 

..Taip būtų pažymėtos šalių, 
pirmiausia JAV. pastangos ne
pripažinti Baltijos šalių paver

gimo", sakė E. Zingeris. 
1940-ųjų liepos 23 dieną 

S.Wel!es perskaitė pareiškimą. 
jog JAV nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Baltijos ša
lių aneksijos. JAV ir kai kurios 
kitos Vakarų valstybės keletą 
dešimtmečių nuosekliai nepri
pažino Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos aneksijos. 

Šiais metais JAV Kongresas 
priėmė rezoliuciją, kurioje dar 
kartą pabrėžė, jog Baltijos šalys 
į SSRS sudėtį buvo įtrauktos 
prieš suverenią šių tautų valią, 
ir paragino Rusiją pasmerkti 
sovietų įvykdytą aneksiją ir 
okupaciją. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

VASAROS STOVYKLA 
(Tęsinys) 

Didžiausi stovykloje skautų 
v ieneta i buvo Jū rų skauta i , 
skautės . J ų darnios gretos atžy
giuodavo į vėliavų nuleidimą, 
ypač sesės , palydimos dainų 
žodžiais: 

„Ei jūreiviai ir žvejai, vieno 
lizdo sakalai , 

J ū r ą mylėkim, jūrą aplė-
kim, mums sužibo švyturiai". 

Sesės jūreivės savo didžiulę 
pastovyklę įkūrė įprastoje vieto
je, bet turėjo labai susispausti, 
nes joms pri trūko laisvo žemės 
ploto. Norint laisviau gyventi, 
turė tų pasekt i jūrų skautais. 
Vyrai lipo aukš tyn į „kal
niukus", sesės turėtų leistis į 
žemyn esantį slėnį. 

Sesės jūreivės savo pasto
vyklę pavadino „Šatrijos Ra
ganos" va rdu ir naudojo įmant
rų šūkį: „Širum birum, ra ta ta ; 
vaikai, meilė ir dvasia, mūsų 
Šatrijos Ragana S.s.s.s. ..." 

Marija Pečkauskaitė, slapy-
varde „Šatrijos Ragana" buvo 
bajoraitė, vaikų mokytoja, rašy
toja ir Lietuvos patriotė. Tokią 
ją sesės pr i s ta tė stovyklau
jant iems, pavaizduodamos ke
tu r i a i s „modeliais" vėliavų 
nuleidimo metu. 

Šiai didžiulei pastovyklei 
vadovavo ilgametė jūrų skautė 
j . s . Danutė Navickas-Strub su 
gausiu būriu patyrusių padė
jėjų. Komendantės pareigas ėjo 
gintare Aida Žygaitė, sugebė
jusi savo seses jūreivės visada 
atvesti į vėliavų nuleidimą dar
niose gretose ir visada su daina. 

Sesės labai daug dirbo pas-
tovyklės pasipuošimui, buriavi
mo žinių įgijimui, plaukiojo ka
nojomis, gaminosi maistą, o 
vaka ra i s „puldavo" brolius 
skautus . Ne visada sekdavos, 
tu rėdavo išsipirkti p r a r a s tu s 
kaklaraiščius. 

Besidarbuojant atėjo t ra 
dicinės „Jūros dienos" paminėji
mas, kada jūreiviai išplaukia 
buriniais laiveliais į ežero pla
tybes ir į ežero gelmes nuleidžia 
vainiką pagerbti žuvusiems 
idėjos draugams. 

Šiais metais nebuvo galimy
bės išplaukt i , nes grūmojo 
audros , perkūnas su žaibais. 
Vengiant audros. ..Jūros die
nos" šventė buvo suruošta „Ker
navės/Aušros Vartų" valgykloje. 

Buvo atlikti įžodžiai. Ke
turios kandidatės į jūrų jaunes 
davė įžodį. Įžodį davė: Maya 
Chiape t t a . Lilė Šoliūnaitė, 
Audra Glavinskai tė (iš Flo
ridos i. Kourtney Berenschoot. 
Devynios kandida tės į j ū rų 
skautes neatsiliko nuo jaunes
niųjų sesių, tai: Anna Karai-
tytė, Sk i rmantė Kumpytė, 
Krista Martinkutė, Rūta Misiū
naitė, Vicki Petrauskaitė, Gab

rielė Ivaškutė, Laura Vyš
niauskaitė, Karolina Vitytė ir 
Erika Weir. 

Penkios jūrų skautės, kan
dida tės į gintares, taip pat 
pasipuošė naujais kaklaraiš
čiais pagal gintarių tradicijas. 
Tai darbščios jūreivės: Kristina 
Bacevičiūtė, Lisa Bartašiūtė , 
Liana Modestaitė, Krista Weir 
ir Aida Žygaitė. Šios sesės 
anksti rytą atžygiavo į stovyklą 
dainuodamos, pranešdamos ki
t i ems stovyklautojams apie 
patirtą džiaugsmą. 

Sesės savo tvarkingu žy
giavimu davė pavyzdį kitiems 
stovyklautojams, kurie bandy
davo jas pamėgdžioti. Iš jų lūpų 
skambėdavo dainos, pvz. „Jūros 
bangos neškit, vėjai neškit gim
tinėn greičiau, krašto gražesnio 
pasauly dar iki šiol nemačiau". 

Aukščiau paminėtos ginta 
rių stovyklos direktorė j . s . Dana 
Mikužienė j a s apdovanojo gra
žiais meškiukais, o stovyklos 
viršininkė, p.s. fil. Rasa Alek-
siūnienė visoms įteikė po knygą 
„Skautų šeimos genocidas", 
j .v .s . Irenos Regienės spaudai 
paruoštą. 

Orui pagerėjus, po šv. Mišių 
buvo nueita prie ežero tradici
niam jūreivių „išmaudymui" ir 
tuo metu skautininkas kun. 
Antanas Gražulis pašventino 
naują laivelį, mirusios ūdrytės 
pris iminimui pavadintą „Li-
sutės" vardu. Laivelio šventini
mo metu taip pat dalyvavo 
buvusi Lisutės krikšto mama 
Tayda Chiapetta. 

Antroji pastovyklė, galėjusi 
konkuruoti su jūrų skautėmis, 
buvo jūrų skautų pastovyklė. Jų 
skauta i užėmė didelį žemės 
plotą, kadangi turėjo užtektinai 
vietos, lipant į „kalną". Jūrų 
skautai pasivadino Simo Ku
dirkos vardu. Šis Lietuvos žve
jys, norėdamas ištrūkti iš rusų 
laivo, šoko į Amerikos laivą, 
siekdamas laisvės. 

Šiai didelei pastovyklei 
vadovavo jūrų budys Aras Ga-
linait is , Jūreivis", užaugęs 
„Lituanicos" tunto globoje ir 
daug metų stovyklavęs su jūrų 
skautais. Čia jis ir įgijo didelę 
vadovavimo patirtį. Komen
danto pareigas ėjo „senas jū
reivis" Tada Mikužis. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
ežero pakrantė dabar j au yra 
Rako stovyklos „Geležinio Vil
ko. Inc." nuosavybė. Už atga
vimą šios pakrantės Čikagos ir 
priemiesčių skautija yra labai 
dėkinga skautui fil. advokatui 
Vyteniui Lietuvninkui. Tik jo 
sumanumo dėka ši pakrantės 
dalis tapo „mūsų" nuosavybė. 

Pastovyklėje buvo šie jūrų 
skautų vienetai: bebrai save 

i r š i n inke sk . R ū t a Ozei 
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J ū r o s d ienos apeigos — s u s i m ą s t y m ą 

pasivadino „lašišomis", j iems 
vadovavo jū rų budžiai: Rai
mundas Novek ir Vytas Kara
lius. Jurų jauniai sudarė dvi 
valtis „Kardžuvai" ir „Inkarai" 
su vadovu Justinu Novek. Jūrų 
skautai sudarė didesnį laivą, 
pasivadindami „Ančiasnapio" 
vardu. Jų vadovai buvo jūrų 
budžiai: Aleksas Modestas, My
kolas Pumputis ir Mykolas Va-
dickas. Visoms valtims vadova
vo jūrų budžiai, todėl jie ne
turėjo atskiros valties. 

Ežero pakrante buvo labai 
gerai paruošta stovyklavimui. 
Tai gintares j .ps . Vilijos Kie-
lienės pastangų dėka. Ji suorga
nizavo didelį būrį darbščių tėvų 
ir vadovų, kurie prieš stovyklą 
sutvarkė pakrantę, privežė 
daug smėlio ir net nukasė 
„kalnelį", esantį prie vieškelio. 
Buvo padaryta vieta šešių auto
mobilių pastatymui. Tas rodo, 
kad gerai organizuojant galima 
daug nuveikti. 

Pagerinto uosto komendan
to pareigas ėjo Martynas 
Placzyk ir Viktoras Martinka. 
Tuntininkas. jūrų budys j .ps . 
Robertas Jokubauskas , daly
vaudavo ten. kur būdavo la
biausiai reikalingas. 

Sekmadienį buvo atšvęsta 
tradicinė „Juros diena", bet šį 
ka r tą šventė buvo švęsta 
„Kernavės/Aušros Vartų" val
gykloje, dėl žaibavimo ir griaus
tinio vengta artintis prie van
dens. Įžodžiai buvo atlikti val
gykloje. Šiuo metu ir jūrų budys 
Aras Galinaitis davė jūrų skau
tininko įžodį. įžodžio apeigas 
atliko j . s . fil. Tayda Chiapetta. 

Visiems stovyklautojams 
susirinkus po vienu stogu, buvo 
pakviestas skt. vytis vyr. skilt. 
Juozas Kapačinskas duoti pas-
kautininko įžodį. įžodį pravedė 
v.s. fil. Antanas Paužuolis. Po 
įžodžio buvo sudainuota aka
demikų daina „Dievui, tau, tė
vynei, ir žmonijai skiriam visą 
meilę mus širdžių". 

Šie du broliai skautai jau 
keli metai dirbo vadovais ir pa
rodė savo sugebėjimus būti jau
nimo vadovais. 

Po šių iškilmių visi stovyk
lautojai rinkosi dalyvauti Mi
šiose, kur ias atnašavo kun. 
skaut. Antanas Gražulis, SJ. 
Stovyklos metu buvo stengia
masi pabrėžti skauto pareigą 
Dievui. Vėliavų nuleidimo me
tu, kunigo ar skaučių, skautų 
buvo skaitomos religinės min
tys ir bendras skautų susibū
rimas vėliavų aikštėje užbaigia
mas kun. Stasio Ylos malda 
..Sutelk mus. Viešpatie". Taip 
pat buvo žiūrima, kad prieš 
valgį skautai sukalbėtų mal-

~ . .Tėvynes didvyrių" stovykloje. 

dėlę, prašydami Dievo palaimos 
tolimesniam skautavimui. 

Kun. Antano Gražulio, S J, 
buvimas stovykloje ir susi
kaupimų vedimas skau tams 
sute ikė galimybę pagalvoti, 
kad, norint būti tikrais skau
ta is , reikia gyventi skautijas 
nustatytuose ideologijos rėmuo
se, todėl žodžiai: Dievui, tė
vynei ir artimui yra nepakeičia
mi ir jie turi būti vykdomi šių 
žodžių visuma. 

' Kaip jau aukščiau buvo 
paminėta savąja ežero pakrantę 
saugojo mūsų sesės Rasa Milo ir 
Audra Rupinskaitė. Abidvi 
sesės turi reikalingą pasiruo
šimą būti vandens sargais ir 
tur i leidimus. Džiugu, kad mū
sų jaunimas įgyja specialybes, 
kurios yra naudingos ir asme
niniam gyvenime. 

Stovyklaujantiems daug 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
kėlė „Jaunų šeimų pastovyklė". 
Šiais metais jai vadovavo jauni 
jūrų skautininkai, patyrę va
dovai, tai Tayda ir Richardas 
Chiapett. Savo pastovyklę pa
vadino „Vytės Nemunėlio" var
du. Savaitgalyje stovyklautojų 
skaičius užaugo net iki 60. Pa
sirodymo metu šie mažieji gra
žiai suvaidino „Meškiuką Rud-
nosiuką", pagal poeto Bernardo 
Brazdžionio eiles. Didelė pagar
ba priklauso jauniems, skauty-
bę mylintiems tėvams, kad jie 
atvyksta į Raką prisiminti bei 
išgyventi laimingus jaunystės 
laikus, kada jie šioje stovykla
vietėje praleido daug vasaros 
dienų. 

Stovykla neturėtų pasiseki
mo, jeigu nebūtų gerai skautus 
aptarnavusios virtuvės. J a u eilę 
metų. kai maitinimo skyriui va
dovauja fil. skt. vytis Gražutis 
Matutis, atvykstąs net iš toli
mos Texas valstijos. Teko skai
tyti keletą padėkos laiškelių. 
kur valgytojai dėkojo už sočiai 
ir sveikai gaminamą maistą. 

Kai visos stovyklavietės bu
vo pasirinkę vardus, susijusius 
su Lietuvos didvyriais, tuo 
pasinaudojo ir stovyklos vyriau
sia vadovybė. Jie pasivadino 
Jurgelaičio vardu, pagerbiant 
Lietuvos skautijos įkūrėją Petrą 
Jurgelą. Jų šūkis: „Lietuvybė ir 
skautybė — mūsų visų atsa
komybė". 

Stovykla neapsiena be spor
to, nes jaunimas mėgsta spor
tuoti. Penktadienį visoje sto
vykloje skautai sportavo. Skau
tai priklausą šakoms buvo su
maišyti ir sudaryti būreliai ir 
jiems buvo suteikiami įvairių vals
tybių vardai: Lietuva, Latvija, 
Estija. Vokietija, Amerika ir t.t. 
Šie būreliai rungtvniavo tar-

R. A l e k s i u n i e n ė s nuotr . 

pusavyje įvairiuose žaidimuose. 
Šioje stovykloje buvo atgai

vintas stovyklos laikraštėlio 
„Lietuva — didvyrių žemė" lei
dimas. Stovyklos laikraštėlio 
leidimas skatina skautus rašyti 
į spaudą savo patyrimus, nuo-
tykėlius, patirtus stovyklaujant 
bei piešti piešinėlius. 

Tikimės, kad vėl pasima
tysime didingame Rako ąžuoly
ne. Nuoširdžią padėką išreiškė 
savo dalyvavimu skautai ir 
vadovai „Geležinio Vilko. Inc." 
ir jos nariams už teikiamą ga
limybę stovyklauti ir džiaugtis 
žaliuojančia gamta. 

Stovyklavęs su jumis 
A n t a n a s Paužuo l i s 

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

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

630-941-2609 

EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VlDASJ.NEMrCKAS,M.D. 
KARDDLCGAS-3RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
MAUNAK V. RANA, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydyme specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys aantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui katoet angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., O a k Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401 , 

Chicago, IL 
Tel . 708 -422 -8260 . 

MIELOS SESES IR BROLIAI! 
„Ąžuolo" mokyklos ir „Gin

taro" vadovų mokyklos stovyk
los dalyviai sveikina visus skau
tus ir visiems linki saugaus, 
smagaus ir laimingo stovyklavi
mo vasaros metu ir sėkmės atei
nančių metų skautiškoje veiklo
je. Sveikiname „Skautybės ke
lio" skaitytojus, linkime toliau 
sėkmingai rinkti skautiškas ži
nias ir jas platinti po visą pa
saulį. 

Esame dėkingi „Ąžuolo-
Gintaro" stovyklos vadovybei už 
įdėtą darbą stovykloje ir jos 

ruošai. Ypatingą padėką reiš
kiame broliui Gintarui Plačui ir 
sesei Naidai Šnipaitei-Johnson, 
kurie koordinavo, organizavo ir 
pravedė šią stovyklą. Taip pat 
dėkojame Kanados skautų sto
vyklavietei „Romuvai" už sto
vyklavietės pasinaudojimą sto
vyklos renginiui. 

2005 m. stovykloje skautai 
dalyvavo iš visų šiaurės Ame
rikos kampų: Los Angeles, Či
kagos. Detroito ir Toronto. 
Vienos savaitės laikotarpyje visi 
išmokome labai daug apie va

dovavimo sritis bei skautamok-
slį — tai yra be galo naudinga 
gyvenimo kelionėje. Visi labai 
smagiai praleido laiką. Mes ra
giname visus ki tus skautus ir 
skautes, kurie dar nėra daly
vavę „Ąžuolo-Gintaro" vadovų 
lavinimo mokyklose, s tengt is 
atvykti į AM/GVM stovyklą. 

Mes, broliai ąžuoliečiai ir se
sės gintarietės, Jums visiems reiš
kiame nuoširdų skautišką ačiū! 
Iki pasimatymo būsimojoje AM/ 
GVM stovykloje Rako stovyk
lavietėje, kuri įvyks 2007 metais. 

..Ąžuolo" ir . .Gin ta ro ' vadovų mokyklos ku r san t a i . Romuvoj* (Kanada S m liepos 23 30 d. . . L a u k i n e s l a p e s : 
A l e k s a n d r a H a b a n e k . R a m u n ė J o n u š o n y t e . Daina Kura i tė , Vaiva Kura i tė , R e n a t a S i m o n a v i c i ū t e , J u l i j a 
Val iulyte , „Lėti t ing in ia i " : Aras Ruslys . M a t a s Anužis, Alg imantas Kaspu t i s . Da r iu s P a z n e k a s . D a n i e l i u s Š a r ū 
n a s . Aleksas Vi lkas . . .Darbš tus anč iasnap ia i " : Aras B u t k ū n a s . Liudas Deveikis , Sau l ius F a b i a n o v i c h , T o m a s 
K r a k a u s k a s , Vy ta s Reivydas, J u s t i n a s T a r v y d a s . 
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mailto:skelbimai@draugas.org
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ĮVERTINTA SKAUDI VALDŽIOS IR 
LAISVĖS KOVŲ PATIRTIS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 
Marijampolės rajono Riečių k. 
buvo paminė ta kautynių su 
enkavedistais Palių raiste 60-
mečio sukaktis. Renginio inicia
torius, Klaipėdoje gyvenantis 
laisvės kovotojas Vincas Ku-
bertavičius — „Vidugiris", „Jo
varas", šių kautynių dalyvis. 
Rytojaus dieną, sekmadienį, 
Marijampolėje įsikūrusiame 
Tauro apygardos muziejuje ir 
Skardupių bažnytkaimyje, nu
tolusiame 9 km į pietvakarius 
nuo Marijampolės, buvo iš
kilmingai paminėtas Tauro par
tizanų apygardos įkūrimo 60-
metis. Buvo perskaitytas pra
nešimas apie apygardos įkū
rimą, par t izana i ir valdžios 
atstovai sakė kalbas, buvo atlie
kamos t remt in ių dainos ir 
giedamos giesmės. 

Vienas steigėjų, Skardupių 
parapijos klebonas kun. Anta
nas Ylius, aiškindamas ginkluo
to pasipriešinimo priežastis, 
toliaregiškai užsiminė apie bū
tinumą sudaryti tvirtą organi
zacinį ir teisinį pagrindą, kuris 
normintų antiokupacinę veiklą 
ir neleistų pasireikšti saviva
liavimui, kerš tavimui , asme
ninių sąskaitų suvedinėjimui. 
Tačiau svarbiausią laisvės kovų 
tikslą jis įvardijo šitaip: „Pagal 
Konstituciją nuo Tarybos Są
jungos atskir t i Lietuvą ir ją 
padaryti laisva, nepriklausoma, 
demokrat ine , lietuviška Res
publika". 

Renginių kalbėtojai pažėrė 
daug kovų istorijos faktų, iš
gyvenimų, netekčių, didvyriško 
pasiaukojimo ir čia nėra ko 
pridurti. Kiekvienas laisvės ko
votojas, ryšininkas, rėmėjas ar 
to meto įvykių liudininkas turi 
savitą unikalią patirtį. Nemė
ginsiu atkartot i jų minčių, ta
čiau norėčiau atkreipti skaity
tojų dėmesį į tai, ko pasigedau 
šiame renginyje, o būtent, agre
sijos pasekmių ir laisvės kovų 
patirties atspindžio Trečiosios 
Respublikos teisėje. Tauro apy
gardos patir t is šiuo požiūriu — 
unikali. 

Ginkluotos gynybos ir pasi
priešinimo agresijai įstatyme, 
priimtame 2000 m. liepos 17 d. 
(toliau — įstatymas) ši patirtis 
įvertinta. Tai vienas iš paketo 
valstybės teisės aktų. normi
nančių ir reguliuojančių krašto 
apsaugos sistemos veikimą. 

kurį rengė grupė specialistų ir 
pareigūnų, vadovaujama tuo
metinio krašto apsaugos mi
nistro Česlovo Stankevičiaus. 

Įs tatymas remiasi Konsti
tucijos 139 straipsnio 1 dalimi, 
skelbiančia, kad „Lietuvos vals
tybės gynimas nuo užsienio 
užpuolimo yra kiekvieno LR 
piliečio teisė ir pareiga". Taigi, 
piliečiams, nepriklausomai nuo 
jų religinių, politinių įsitikini
mų a r asmeninės nuomonės, 
išimčių nenumatyta. Ne pro šalį 
pr imint i , kad JT Įstatų 51 
s t ra ipsnis pripažįsta „neati
mamą kiekvienos valstybės 
teisę į individualią ar kolekty
vinę savigyną nuo ginkluoto 
užpuolimo". Valstybės gynimo 
pareigą nustato ir 1922 bei 1938 
metų Konstitucijos, tačiau jose 
ir įstatymuose nebuvo numatyti 
saugikliai tuo atveju, kai agre
sorius šantažu ir grasinimais 
pavartoti karinę jėgą paraly
žiuoja valstybės konstitucinę 
valdžią ar karine jėga okupuoja 
šalį ir sunaikina valstybės val
dymo struktūras. Taip atsitiko 
prieš pat Antrąjį pasaulinį 
karą, kai mūsų šalies politinė 
vadovybė nesugebėjo apsispręsi 
Vilniaus klausimu, o, netrukus 
Kremliaus varomos dema
gogiškos propagandos bei šan
tažo paveikta, mirtinos grėsmės 
nepriklausomybei akivaizdoje, 
buvo paralyžiuota ir jau ne
turėjo pakankamai politinės 
valios ryžtingai pasipriešinti 
agresoriui, užfiksuoti agresijos 
faktą ginklu ir tarptautinėje 
teisėje. 

Įstatymas byloja, kad agre
sijos ak tu laikomas užsienio 
valstybės ginkluotųjų pajėgų 
įsiveržimas į LR teritoriją, jos 
visos ar dalies okupacija, arba 
grasinant ją panaudoti. Taigi. 
žvanginimas ginklais ir grasini
mai bet kokia .vadavimo" iš ko
kio nors jungo ar „kitakalbių gy
nimo" nesvarbu iš ko ar nuo ko 
dingstimi, prilygsta agresijos 
aktui. 

Įs tatymas pašalino dve
jones dėl gynybos ir pasiprieši
nimo agresijai pradžios. Pasi
priešinimo veiksmai prasideda 
nuo pat agresijos akto momen
to. Pasipriešinimo politika grin
džiama visuotinės ir besąly
ginės gynybos principu. Šis 
principas liečia visus piliečius, 
kurie turi žinoti, kad tinkami 
visi įmanomi pasipriešinimo 
būdai, „neuždrausti visuotinai 

LENKU IR UKRAINIEČIU 
SUSITAIKYMO AKTAS 

Birželio 19 d. Varšuvoje 
buvo iškilmingai užbaigtas Len
kijos III Eucharistijos kongre
sas. Iškilmių metu buvo pa
skelbtas lenkų ir ukrainiečių 
tautų susitaikymo raginimas, 
taip pat beatifikuoti trys lenkų 
kunigai. Po ilgo laikotarpio tai 
buvo pirmutinės beatifikacijos 
apeigos, vykusios ne Romoje. 
Joms vadovavo popiežiaus įga
liotas kardinolas Jozef Glemp. 
Palaimintaisiais paskelbti ku
nigai Wladyslaw Findysz 
(1907-1964), pirmasis komunis
tinio režimo kankinys, Ignacy 
Klopotovvski (1866-1931), Lore-
to seserų vienuolijos įkūrėjas, ir 
Boleslaw Markiewicz (1842-
1912), michalitų ordino įkūrė
jas . 

Tautų susitaikymo ragini
mą pasirašė Lenkijos pirmas 
kardinolas Jozef Glemp ir 
Ukrainos graikų apeigų kata
likų Lvovo didysis arkivysku
pas kardinolas Lubomyr Husar. 
Tautų tarpusavio susitaikymo 
tekste minimas „taikos popie
žiaus Jono Pauliaus II pavel
das". Kardinolai prašė abiejų 
tautų „brolių ir seserų", kad šis 
a ts iprašymas taptų visų savas
timi. Lenkijos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arkivysku

pas Jozef Michalik kreipėsi į 
Ukrainos graikų apeigų kata
likų Bažnyčios atstovus žo
džiais: „Atleidžiame ir prašome 
atleidimo". Tokiais pačiais žo
džiais prieš 40 metų Lenkijos 
vyskupai laišku kreipėsi į Vo
kietijos vyskupus. Arkivysku
pas Michalik sakė, kad tuos 
žodžius galima ištarti tik ti
kėjimu. Nedera skaičiuoti, kas 
buvo kaltesnis, kas labiau ken
tėjo, nes teisingą nuosprendį 
gali padaryti vien Dievas. 

Iškilmių dalyviams buvo 
perskaityti popiežiaus Benedik
to XVI sveikinimo žodžiais: „Ti
kiuosi, kad reikšmingas bažny
tinis įvykis prisidės prie bro
liško tautų susitaikymo. To 
labai reikia daugelio bendrystei 
prie vieno Viešpaties stalo". 

Varšuvos Pilsudskio aikštė
je vykusiose Eucharistinio kon
greso pabaigos iškilmėse daly
vavo apie 80,000 tikinčiųjų. 
Šioje aikštėje popiežius Jonas 
Paulius II pradėjo istorinį 1979 
m. vizitą Lenkijoje. 1999 m. 
šioje aikštėje Šventasis Tėvas 
paskelbė palaimintaisiais 108 
nacionalsocialistų persekiojimo 
kankinius. 

Bažnyčios žinios 
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pripažintų tarptautinės teisės 
normų". 

Agresijos, bet ne pasiprie
šinimo, istorijoje užfiksuotas 
nevienareikšmiškai vertinamas 
LR paskutinėmis nepriklauso
mo gyvenimo dienomis išleistas 
kariuomenes vado gen. V. Vitkaus
ko įsakymas „draugingai sutik
ti" kraštą okupuojančią agreso
riaus kariuomenę, kuri po kurio 
laiko pradėjo vykdyti Lietuvoje 
masines genocido akcijas. 

Įstatyme ši galinti pasikar
toti aplinkybė įvertinta ties
mukai ir absoliučiai aiškiai: 
„Agresijos atveju jokia valsty
bės "institucija ar pareigūnas 
negali priimti sprendimo arba 
duoti įsakymo, draudžiančio 
gintis nuo agresijos. Toks 
sprendimas ar įsakymas yra 
niekinis ir neturi būti vykdo
mas". Užkertamas kelias pasi
kartoti kariuomenes tragedijai, 
kai karininkija buvo be gai
lesčio ir žiauriai sunaikinta 
Gulago kalėjimuose bei lage
riuose. Retos išimtys tik pa
tvirtina bolševikų nusikaltėlių 
taisyklę. 

Agresijos istorijoje įrašytas 
dar vienas itin skausmingai 
gėdingas faktas. Paskutinėmis 
dar formaliai laisvos šalies 
egzistavimo valandomis agreso
riaus šantažuojama valdžia ati
davė svetimai valstybei žiau
riam kankinimui ir mirčiai du 
tėvynės patriotus, valstybės 
pareigūnus: vidaus reikalų mi
nistrą gen. K. Skučą ir Saugu
mo departamento direktorių A. 
Povilaitį. Šitaip buvo parodyta, 
kad Kremliaus komisarų įsaky
mai tada jau buvo viršesni už 
nacionalinės teisės normas. 

Įstatymas aprėpia plačiau: 
„Okupavusios valstybės valdžia 
ir okupacinė administracija yra 
neteisėtos", o jos „teisės aktai ir 
įsakymai LR piliečių ir gyvento
jų neįpareigoja". 

Numatvtas ir toks atvejis, 
kai teisėta krašto valdžia negali 
veikti, taigi negali vadovauti 
gynybai ir pasipriešinimui, tada 
vadovavimą perima „Tautos 
pasipriešinimo vadovybė". Iš to 
plaukia imperatyvas — būti 

pasirengusiems ir tokiam padė
ties pasikeitimui. Į s ta tymas 
skelbia dar vieną svarbią nuos
tatą: „Piliečiams draudžiama 
kolaboruoti su priešais ir jo 
įsteigta administracija". Taigi, 
agresoriaus suplanuoti „laisvi 
rinkimai" į kokį nors atnaujinto 
varianto „liaudies Seimą", nuo 
pat pradžios laikytini tik farsu, 
priedanga paslėpti karo nusi
kaltimą. 

Tačiau draudimas bendra
darbiauti su okupacine admi
nistracija netaikomas, gelbstint 
„gyventojų sveikatą ar gyvybę, 
pa tenkinant jų būt iniausius 
gyvybinius poreikius, sutei
kiant pagalbą sužeistiesiems ir 
ligoniams, priešo paimtiems 
karo belaisviams ar įkalintiems 
asmenims". 

Skardupių klebono A. 
Yliaus rūpinimasis pasiprieši
nimo veiksmų teisumu ir mo
ralumu atsispindėjo Tauro apy
gardos statutuose ir buvo per
keltas į nūdienos LR teisės nor
mas, kaip laisvės kovų patirtis. 

Atsiliepdamas į kai kurių 
Skardupiuose vykusio minėjimo 
kalbėtojų pastabas ir apgai
lestavimą, kad mažai jaunimo 
dalyvauja rezistentų organizuo
jamuose renginiuose, norėčiau 
kai ką pasiūlyti. Žinant, kad 
pasipriešinimo dalyvių kasmet 
vis mažėja, o ir jėgos garbaus 
amžiaus sulaukus vis silpsta, 
panašaus pobūdžio minėjimus, 
šventes, susit ikimus, rengti 
drauge su jaunimo organizaci
jomis, pavyzdžiui, skautais. Pa
kviesti juos dalyvauti su savo 
programa ar rengti bendrą, 
prieš tai aptarus programos 
turinį. Jaunimas nemėgsta 
klausytis vien tik pamokslų ar 
paraginimų. Jam reikia duoti 
veiklos. Skardupių renginyje 
jaunimo pasigesta. Kita vertus, 
vargu ar galima sugalvoti ką 
nors naujo? Laisvės kovų ir pi
lietinio pasipriešinimo patirtis 
— tai neišsemiamas aruodas, 
ugdant jaunimo patriotinį 
nusiteikimą, jo pilietinę savi
voką — teises, pareigas ir at
sakomybę. 
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VOKIETIJA 
Popiežius Benediktas XVI 

sekmadienį pareiškė, kad tikisi, 
jog jo keturias dienas trukusi 
ganytojiškoji kelionė po gimtąją 
Vokietiją ir Pasaulio jaunimo 
dienos parodė planetai „pasikei
tusią Vokietiją", turinčią kultū
rinių ir dvasinių išteklių, visiš
kai kitokią, nei ji buvo gėdingu 
nacių valdymo laikotarpiu. 

Šias mintis pontifikas iš
sakė baigdamas savo kelionę, 
kurios metu jis dalyvavo Pasau
lio jaunimo dienų renginiuose. 

..Šios kartu praleistos die
nos iš viso pasaulio atvykusiam 
jaunimui suteikė galimybę ge
riau pažinti Vokietiją", teigė jis 

prieš išskrisdamas lėktuvu į 
Romą. 

,,Visi puikiai pamename, 
kokį blogį XX amžiuje pagimdė 
mūsų tėvynė. Dėkoju Dievui, 
jog dabar tapo visiškai aišku, 
kad Vokietija pasikeitė. Ji tapo 
šalimi, turinčia daug žmogiš
kųjų, kultūrinių ir dvasinių 
išteklių", kalbėjo Benediktas 
XVI. 

78 metų pontifikas sekma
dienį baigė savo keturių dienų 
ganytojišką kelionę po gimtąją 
Vokietiją ir grįžo į Vatikaną. Tai 
buvo pirmoji jo kelionė už 
Italijos ribų. 

Reuters -ELTA 

Gimtinėje popiežius mėgavosi 
mėgstamu maistu 

Vienas labiausiai popiežių 
Benedikta XVI tėvynėje Vokieti
joje džiuginančių dalykų — 
mėgstamas maistas. Potraukio 
vokiškiems patiekalams neišdil
dė net 24 darbo Romoje metai ir 
visame pasaulyje garsėjanti Ita
lijos virtuvė. 

„Šaldytuve turime bent 
pusę visų Vokietijoje gaminamų 
dešrų", Vokietijos bulvariniam 
dienraščiui ,,Bild am Sonntag" 
sakė kardinolas Joachim Maiz-
ner, kurio rezidencijoje apsistojo 
Bažnyčios vadovas. 

..Akivaizdu, kad popiežius 
Koeln jaučiasi labai gerai. J is 
bet kada gali paragauti išsiilgto 
vokiško maisto", pridūrė Vati

kano atstovas spaudai Joaųuin 
Navarro-Valls. 

..Per visas buvimo tėvynėje 
dienas pontifikas nė karto nepa
prašė makaronų", pridūrė jis. 

..Bild" pažymi, jog Benedik
tas XVI. kurio gimtoji Bavarija 
garsėja riebiu maistu ir geru 
alumi, negeria alkoholinių gėri
mų. ..Jam labiausiai patinka 
'Fantą™, rašo laikraštis. 

Tačiau ilgi metai Romoje, 
kur būsimasis pontifikas vado
vavo Bažnyčios doktrinos komi
sijai, nepraėjo be pėdsakų. 
..Specialiai jam buvome pastatę 
itališkojo espreso kavos virimo 
mašiną", sakė kardinolas J. 
Maizner. Reute rs -ELTA 

DANUTE BINDOKIENE 

Kvailiai, kaip piktžolės, 
nesėti išdygsta 

Lietuvių liaudis žino posakį: ,,Kvailių nie
kas nesėja ir nesodina — jie patys išdygs
ta". O šio šimtmečio (ir tūkstantmečio) 

didžiausiais kvailiais-žmonijos piktžolėmis ga
lime pavadinti asmenis, kurie pasinaudoja da
bar visur tvyrančia teroristų baime ir „dėl juo
ko" paskambina į viešojo susisiekimo stotį, 
valdžios įstaigą, parduotuvę, laikraščio redakci
ją ar policijos centrinę, pranešdami, kad ten ir 
ten padėti sprogmenys, žmonėms gresia mirti
nas pavojus... 

Net tokiu perspėjimu abejojant, būtina rea
guoti, tad pasiunčiama policija, gaisrininkai, 
specialiai treniruoti šunes, iš tariamo pavojaus 
zonos evakuojami žmonės ir prasideda ieškoji
mas. Tai užtrunka kelias valandas, todėl su
trinka lėktuvų skrydžiai, sujaukiami traukinių 
tvarkaraščiai, lieka neatlikti svarbūs darbai 
įstaigose, o „silpnesnių nervų" asmenims įvaro
ma nemažai baimės. 

Tik visiškas nesubrendėlis ar piktos valios 
žmogus gali jausti pasitenkinimą iš visų tų pas
tangų, žinodamas, kad jos bus bergždžios. 
Kadangi dabar daugelyje vietų įrašomi visi pa
sikalbėjimai telefonu ir nesunku susekti, iš kur 
skambinta, anksčiau ar vėliau toks „pokšti
ninkas" atrandamas ir nubaudžiamas. Bet kar
tais kaltininkai nesurandami ir jie savo „žai
dimą" tęsia toliau. 

Amerikoje tokių netikrų pavojaus signalų 
pasitaiko kone kasdien. Dėl jų kartais tenka su
grąžinti į oro uostą jau skrydžiui pakilusius 
lėktuvus, skubiai evakuoti svarbiausias vals
tybės valdžios įstaigas JAV sostinėje ir atlikti 
šimtus tokių bevaisių patikrinimų, nutrau
kiant policijos dėmesį nuo svarbesnių darbų. 

Bet ar galima tuos skambučius bei raštelius 
ignoruoti? Juk visuomet tūno kraupi prielaida: 
galbūt šį kartą perspėjimas nemelagingas... 
Kadangi visame krašte, paskambinus 911, gali
ma pasiekti teisėtvarkos, greitosios pagalbos ar 
ugniagesių būstines, tuo numeriu kasdien pa
sinaudoja nemažas skaičius „pokštininkų", 
kurie paskui džiūgauja, kai į nurodytą vietą 

atskuba pagalba ir turi grįžti, it musę kandusi. . . 
Dažnai tokius „pokštus" krečia ne tu r in tys 
užsiėmimo ar priežiūros paaugliai. Rodos, suau
gusiam žmogui tokie skambučiai neturėtų nei į 
galvą atklysti, o pasitaiko, kad 911 be reikalo 
skambina vyresnio amžiaus sulaukę asmenys. 

Žinoma, tai ne vien JAV ar Didžiosios 
Britanijos problema. Dabar tokių „perspėjimų" 
sulaukia kone kiekviena, ypač Europos, valsty
bė, nes tarptautinis terorizmas neaplenkia nei 
vienos šalies. Pasirodo, kad tokių skambučių 
pasitaiko ir Lietuvoje. Praėjusios savaitės ket
virtadienį Vilniaus oro uoste teko atidėti dvy
likos lėktuvų skrydžius, iš keleivių laukimo 
salės skubiai evakuoti netoli 1.000 žmonių, vien 
dėl to, kad kažkas melagingai grasino su
sprogdinti oro uostą. Laimė, kad policija dar tą 
pačią dieną atrado kaltininką, kažkokį de
vyniolikmetį bernioką. Reikia tikėtis, kad j is 
bus atitinkamai nubaustas. Policijos vadovybės 
(atsisakome čia vartoti tą „sovietinę atgyveną" 
— komisaras, komisariatas!) pranešimu: „iki 
šiol nei vienam melagingai apie pavojų vi
suomenei pranešusiam asmeniui nepavyko lik
ti neišaiškintam ir išvengti atsakomybės". O tai 
parodo, kad Lietuvos policijos metodai suras t i 
šiuos nusikaltėlius yra daug veiksmingesni, 
kaip šiame krašte. Antra vertus, nedidelėje Lie
tuvoje tai padaryti lengviau, kaip milžiniškoje 
Amerikoje... 

Kuo gi tarptautiniams teroristams gali užk
liūti Lietuva? Visų pirma, Lietuvos karinių pa
jėgų dalis (tiesa, nedidelė), dalyvauja ir Afga
nistane, ir Irake, ir kitur, kur tik pamoja NATO 
ar Europos Sąjungos įsipareigojimai. Lietuva 
taip pat turi daug įtakos šalyse, nukreipusios 
savo siekius į Vakarų demokratiją, pvz., 
Gruzijoje, Ukrainoje, o taip pat ir Baltarusijoje. 
(Neturi „kaimyniškos meilės" Lietuvai ir 
Maskva...) Kas žino, kokiu kerštu liepsnoja as
menys, kuriems nenaudingos Lietuvos pas tan
gos padėti šioms valstybėms? Tad atsarga gėdos 
dar niekam nepadarė, nepadarys jos ir mūsų 
tautai... 

LIEPOJOS MIESTAS LAIKO TĖKMĖJE 
DR. NICHOLAS i. GEMELL 
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1906 metais įsteigta Rusijos-Amerikos lai
vininkystės bendrovė su centrine kontora Lie
pojoje. Toji bendrovė palaikė reguliarų keleivių 
susisiekimą su Šiaurės Amerika dviem moder
niškais keleivių garlaiviais, kurie buvo pastatyti 
Vokietijoje. Tie laivai savo įrengimais ir dydžiu 
visiškai prilygo tuomet garsiems Anglijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių transatlantinio susi
siekimo laivams. Kelionė iš Liepojos į New York 
truko 17 dienų, laivai sustodavo Olandijos Rot-
terdame ir Halifakse, Kanadoje. Vienos krypties 
kelionė kainavo 70-120 dolerių. Vyko 2 kelionės 
per mėnesį. Tūkstančiai emigrantų iš Lietuvos 
šiais laivais per Liepojos uostą keliavo į naują 
pasaulį. Liepoja buvo surišta keleivių laivais su 
Ryga. Peterburgu. Stockholmu. Luebecku ir 
Stettinu, su Kopenhaga, Londonu ir Anglijos Hull 
miestu. 

Ėjo tiesioginiai keleiviniai traukiniai į Rygą, 
Peterburgą. Maskvą. Kijevą ir Varšuvą. Visi 
didieji Rusijos ir kai kurie užsienio bankai turėjo 
savo skyrius Liepojoje. Ten buvo ir nuolatiniai 
Amerikos bei Anglijos laivininkystės bendrovių 
atstovai, nuolatiniai Anglijos ir Amerikos kon
sulatai, anglų bažnyčia ir anglų jūrininkų klubas. 

Mieste išsivystė didelė pramonė, daugiausia 
metalo apdirbimo. Buvo pastatytas didžiausias 
Rusijoje linoleumo fabrikas. Karo uosto dirbtuvės 
užsiėmė laivų statyba ir remontu, ten dirbo apie 
500-600 darbininkų. Buvo statomi pirmieji rusų 
povandeniniai laivai. 

1913 metais, pagal prekių apyvartą ir 
įplaukiančių bei išplaukiančių laivų skaičių, 
neužšąlantis Liepojos uostas buvo trečias pagal 
dydį Rusijos jūros uostas po Peterburgo ir 
Odessos. Per Liepojos uostą ėjo apie 35 proc. visos 
rusų imperijos importo ir eksporto užsienio 
prekyba. Žodžiu, Liepoja buvo bepasidaranti 
rytų-šiaurės Europos Rotterdamu ar Hamburgu. 
Bet netrukus prasidėjęs 1914 metų karas, poli
tiniai ir teritoriniai pakeitimai šioje Europos 
dalyje visa tai sustabdė ir pakeitė. Liepoja irgi 
pradėjo ;gyti šaunios Baltijos juros vasarvietės 
reputaciją. Platus minkšto smėlio paplūdimys ir 
gražiai išdėstytas pajūrio parkas kasmet pri
traukdavo didoką skaičių vasarotojų iš Peter
burgo, Maskvos, Varšuvos ir net Švedijos. Išdygo 

ištaigingos vilos, buvo įrengtas prašmatnus kur
hauzas su koncertų sale. Jūros pakrašty 1910 
metais buvo pastatyta moderni maudyklė su 
visais įrengimais — jai buvo suteiktas caro Ni-
kalojaus vardas. 

Pagal 1912 metų gyventojų surašymą ten 
tuomet buvo arti 120,000 gyventojų. 40.000 dau
giau negu tuometiniame Kaune. Gyventojų tau
tybių atžvilgiu tai buvo tikra mišrainė — niekas 
neturėjo daugumos. Ten buvo apie 33,000 rusų. 
30,000 latvių, 15,000 žydų, 20,000 vokiečių, 
10.000 lenkų, 5,000 lietuvių ir 5,000 kitų, jų tarpe 
švedų, danų, norvegų, suomių, estų, musulmonų 
totorių, net keletas šimtų olandų ir anglų. Rusai 
daugiausia dirbo valdžios įstaigose, uosto valdy
boje, muitinėje, geležinkelyje, policijoje. Laivyno 
bazės jūrininkų ir karininkų, aišku, dauguma 
buvo rusai, nors tarp pastarųjų irgi tarnavo 
didokas skaičius Pabaltijo vokiečių. 

Vokiečiai sudarė miesto inteligentų luomą, jų 
tarpe buvo daug medicinos daktarų, bankininkų, 
inžinierių, teisininkų, jiems priklausė beveik 
visos miesto vaistinės. Jie kontroliavo miesto val
dybą, burgomasteris — meras dažniausiai buvo 
vokiečių kilmės žmogus arba jiems pavaldus. Jie 
taipogi užėmė aukštas vietas miesto švietimo sis
temoje. Atėjus į valdžią carui Nikalojui II, rusai 
pradėjo suvaržyti vokiečių ku l tū r inę įtaką. 
Pavyzdžiui, Dorpato-Tartu universitete, kuris 
buvo vokiškos kultūros centras. 1895 metais dės
tomoji vokiečiu kalba buvo pakeista rusų kalba, 
bet. bent Liepojoje, vokiečių įtaka nesumažėjo — 
mieste beveik visur buvo galima susikalbėti vo
kiškai. 

Latviai daugiausia dirbo pramonėje, karo 
uoste bei miesto valdybos įmonėse. Visi tramvajų 
sistemos konduktoriai ir vairuotojai buvo latviai. 
Tarp jų ir pradėjo pasirodyti pavieniai inteligen
tai — profesionalai. 

Žydai užsiėmė importo-eksporto verslu, pre
kyba, jiems priklausė didelis krautuvių skaičius. 
Daug jų dirbo uosto muitinėje, kai k ū n e iš jų 
užsiėmė laisvomis profesijomis. Tarp jų buvo uos
to statybos ir remonto rangovų. 

Lenkai ir lietuviai dirbo pramonėje ir uoste. 
Tarp uosto darbininkų buvo ypač daug lietuvių. 

Bus d a u g i a u . 
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NEVYSTANTI DRAUGYSTĖS 
IR GERUMO PUOKŠTĖ 

Gerumo puokštė iš dos
niausių širdžių ir darbščiausių 
rankų pradžiugino Kybartų 
seniūnijos „Atjautos" grupes 
neįgaliuosius. 

Birželio pradžioje pražydo 
pirmoji gerumo gėle — tai buvo 
skambutis iš Bostono: „Kaip 
gyveni, kaip sekasi tavo invali
dams, kaip gyvena Kybartų 
kraš to vaikai. Mes, Bostono 
lietuviai, dar galėtume suorga
nizuoti paramą. Pagalvok, kas 
labiausiai būtų reikalinga, o aš 
už poros dienų paskambinsiu". 

Geriausiai žinodama savo 
grupės neįgaliųjų būtiniausius 
poreikius, už tų poros dienų ir 
išsakiau juos telefonu Romu
aldui Veitui. 

Liepos pabaigoje nuo do
vanų kara l iaus sulaukėme 
lauktuvių — žinoma, R. Veito 
asmenyje ir su didele pagalba 
žmonių, kurie kartu šį kalną 
nuvertė. 

Už visus, kuriuos pasieks 
lauktuvės nuo gerųjų tetų ir 

dėdžių — taip sakys mūsų ne
įgalieji vaikučiai — tepasiekia 
Jus didelis ačiū — už dviračius, 
žaislus, rūbus. Suaugusieji ir 
visi seneliai dėkos už patogu
mus, kurie reikalingi ligoniui — 
tai lovos, vežimėliai, vaikšty
nės, ramentai, tualetinės kėdės, 
rūbai, dažai. 

Kybartų mokyklos klases 
pasipildys kompiuteriais. 

Ne vien dideli darbai reikš
mingi pasauliui, ir mažesni ug
do žmogų užuojautai, gerumui, 
o nuo to ir pasaulis geresnis, ir 
mes vieni kitiems jautresni. 

Mieli mūsų tautiečiai. Jūsų 
dideliu dėmesiu ir rūpesčiu 
Kybartų krašto invalidais — 
tikrai žemėj Lietuvos ir tie 
braškantys ąžuolai ilgiau ža
liuos. Telaimina Dievas visus 
Jūsų ir mūsų gerus darbus. 

Su tikra meile ir pagarba 
400 narių invalidų Kybartų 
seniūnijoje grupės vadovė 

I r ena Bacevičienė 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

KINIETIŠKA VIRTUVE 
Amerikoje labai populiarūs 

kinietiški restoranai, kuriuose 
maistas įvairus, patiekalai gau
sūs, kainos palyginti nebran
gios. Girdėti, kad ir Lietuvoje 
vis daugiau atidaroma kiniečių 
restoranų, taigi, ne t rukus jų 
bus daugiau, kaip lietuviškus 
patiekalus gaminančių. 

Kiniečiai vartoja daug ry-
ž:u. daug įvairių makaronų 
(noodles), taip pat kiek kitokių 
prieskonių, ypač sojos padažo 
(vietoj druskos). Pateiksiu kelis 
receptus, kurie nesunkiai pa
gaminami, skanūs, sotūs. Pa
mėginkite. 

J a u t i e n a su sojos 
padažu ir ryž ia i s 

2 sv. jautienos (beef tender-
loin ) 

1/2 puod. sojos padažo 
2 šaukštai nesaldaus vyno 
2 žali svogūnai (su laiškais) 
2 riekutės imbiero šaknies 

(ginger root) 
4 puod. vandens 
1 šaukštas cukraus 
3 puod. baltojo ridiko (dai-

kon), supjaustyto maždaug 1 
colio (2.5 cm) kubeliais 

2 puod. morkų, supjaustytu 
1 colio (2.5 cm) kubeliais 

6 puod. virtų ryžių 
Perpilti jautieną verdančiu 

vandeniu. Sudėti į puodą kartu 
su sojos padažu, vynu, svogū
nais , imbieru, cukrumi ir 4 
puod. vandens. Užvirti, suma
žinti liepsną ir virti apie 1 vai., 
kol puode liks apie 1 ir 1/2 puod. 
skysčio, o mėsa bus beveik 
minkšta. 

Kitame puode pavirti ridi
kus ir morkas, kol bus minkšti, 
tuomet sudėti virtą jautieną, 
supjaustytą nedideliais gaba
lais (maždaug kąsnio dydžio), 
užvirti ir pavirti apie 5 min. 
Nuimti nuo liepsnos. 

Išvirti ryžius, išskirstyti į 6 
lėkštes 'po 1 puod į kiekvieną). 

ant viršaus užpilti paruoštą 
jaut ieną ir patiekti su švie
žiomis daržovėmis. 

Pastaba: jautiena, turinti 
baltų riebalų juostelių, yra 
minkštesnė ir sultingesnė. Vi
sai liesa mėsa išvirusi bus kieta 
ir sausa. 

Kiaul ienos ka rbonada i 
su pomidora i s 

Kybartų krašto vaikai džiaugiasi gerųjų dėdžių ir tetų dovanotais dviračiais. 

KELIS NETIKSLUMUS 
PASTEBĖJUS 

Eugenijos Fedosejevos ra
šinyje („Draugas", Nr. 155), 
kuriame ji rašo apie Brook-
lyn/Queens vyskupijos valdyto
jo vysk. N. DiMarzio apsilan
kymą Apreiškimo parapijos 
Brooklyn, NY, bažnyčioje, įžiū
rėjau kelis netikslumus, kurie 
prašosi patikslinimo. P i rmas 
netikslumas rašinio ant raš tė
je: „Vyskupo apsilankymas l ie
tuv ių s ta ty to je (mano išryš
kinta — P.P.) Apreiškimo baž
nyčioje". Lietuviai tos bažnyčios 
nestatė. Bažnyčia buvo pasta
tyta 1863 m. Ja naudojosi vo
kiečių katalikai. Tik j iems iš
sikrausčius į kitas miesto dalis, 
1914 m. Brooklyn vyskupas 
Ch. E. McDonnel pasiūlė lietu
viams tą bažnyčią per imt i 
(atpirkti), kas ir buvo padaryta . 

Toliau, rašinyje 4 nuotrau
kose 2 kar tus , vyskupas N. 
DiMarzio yra t i tu luojamas 
a r k i v y s k u p u i mano išryškinta 

2 kiaulienos karbonado ga
balai (maždaug 3/4 sv.) 

1 šaukštas sojos padažo 
1 šaukštas krakmolo (com 

or potato starch) 
1 šaukštas nesaldaus vyno 
1 puod. svogūnų, supjaus

tytų plonais ritinėliais 
2 šaukštai aštrių pipirų (bot 

peppers), smulkiai sukapotų 
1/2 puod. vandens 
3 šaukštai sojos padažo 
1 ir 1/2 šaukšto cukraus 
1 ir 1/2 šaukšto acto 
1 ir 1/2 šaukšto pomidorų 

padažo 'ketchup) 
1/2 šaukšto krakmolo 
2 puod. virtų ryžių 
Kiaulienos karbonadus pa

daužyti (neaštriąja peilio aš
menų puse, lėkštes kraštu ar 
specialiu kūjeliu), kad pasidary
tų ploni ir suminkštėtų. Sumai
šyti 1 šaukštą sojos padažo, 1 
šaukštą krakmolo, vyną, svo
gūnus, ašrius pipirus ir į tą mi
šinį pavolioti (iš abiejų pusių) 
mėsą. 

2 šaukštus aliejaus įkaitinti 
gilioje keptuvėje arba kinie-
tiškoje „wok" keptuvėje, f aliejų 
ideti mėsą ir apvartant pake
pinti, kol pasidarys gražiai ru
da, apie 1 ir 1/2 min. kiekvieną 
pusę. Išimti iš keptuvės. 

I keptuve įpilti dar 1 šaukš
tą aliejaus, įkaitinti, tuomet 
supilti 3 šaukštus sojos padažo, 
vandenį, cukrų, actą, pomidorų 
padažą ir 1/2 šaukšto krakmolo 

— P.P.), o kunigas Vytautas 
Volertas esant is vikaro pa
reigose Viešpaties Atsimainy
mo parapijoje Maspeth, NY, 
„paaukštintas" ir pavadintas 
tos parapijos klebonu (klebonas 
yra kun. Paul Wood), kai tuo 
t a rpu Apreiškimo parapijoje 
kun. V. Volertas rašinio auto
rei yra jau vikaras. Apreiškimo 
parapija lietuvio kunigo neturi. 
Kun. V. Volertas, kaip svečias 
kunigas, kiekvieną sekmadienį 
atvyksta į Apreiškimo bažnyčią 
ir čia jos parapijiečiams lietu
viams šv. Mišių auką aukoja 
lietuviškai. 

Leidžiu sau spėti, jog to 
rašinio autorė E. Fedosejeva, 
vysk. N. DiMarzio Apreiškimo 
bažnyčioje apsilankyme nedaly
vavo, o rašinį parašė pasirem
dama jai sute ikta net iksl ia 
informacija. 

P e t r a s Pa lys 
Rickmond Hill, NY 

Pakepinti, kol pradės putot i , 
tuomet i keptuvę sudėti mėsa. 
pakaitinti, keliskart apverčiant, 
kad mėsa pasidengtų padažu. 
Nuimti nuo liepsnos. 

Į kiekvieną lėkštę įdėti 1 
puod. virtų ryžių, uždėti mėsą 
su padažu ir patiekti su dar
žovėmis. 

*Vietoj kiaulienos ga l ima 
vartoti kalakuto pjausnius. 

Mėsos k a m u o l i u k a i su 
d a r ž o v ė m i s 

1/2 sv. maltos kiaulienos 
arba jautienos 

1 šaukštas krakmolo 
1 šaukštas sojos padažo 
1 kiaušinis arba 2 šaukštai 

vandens 
1/2 šaukšto nesaldaus vyno 
1/2 šaukšto cukraus 
2 šaukštai svogūno (gali 

būti ir žalieji svogūnai) smul
kiai sukapoto 

2 šaukštai miltų 
aliejaus kepimui 
12 traškių žalių žirnių 

ankščių (snow pea pods) 
1/2 šaukšto smulkiai su

kapoto česnako 
keli lašai aštrių pipirų 

/pagal skonį) 
3 puod. sumaišytų morkų ir 

šviežių grybų 
1 puod. vandens 
1 ir 1/2 šaukšto sojos padažo 
1 šaukštelis cukraus 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 ir 1/3 šaukšto krakmolo 
2 puod. virtų ryžių 
Sumaišyti maltą mėsą su 

kiaušiniu, 1 šaukštu krakmolo, 
vynu, svogūnais, miltais. 

Atskirame dubenėlyje su
maišyti 1 puod. vandens. 1 ir 1/2 
šaukšto sojos padažo, cukrų, 
druską, maltus pipirus, 1 ir 1/3 

MYLĖSI LIETUVĄ 
IŠ TOLO 

Šiuos žodžius parašyti ma
ne paskatino Darius Udrys, 
perskaičius jo straipsnį 
„Drauge", š.m. rugpjūčio 5 d. 
(„Iš Lietuvos į Los Angeles"). 

Pacituosiu D. Udrio mintis 
apie išvyką iš Lietuvos, kurios 
man paliko ispūdį: 

„Pažymėtina, jog daugelis 
emigrantų išvyksta su pykčiu 
širdyje — kodėl gimtoji šalis 
neduoda progų verstis ir pra
gyventi. Turėtume jiems pa
dėti, o dėl emigracijos kaltinti 
ne emigrantus, bet tuos, kurie 
atsakingi už padėtį. Kodėl 
lietuviai palieka savo gimtąjį 
kraštą ir iškeliauja būtent į 
tokias vietas, kaip Londonas. 
Airija, Los Angeles ir kitur, ir 
ar svarbu, jei jie negrįš? Iš
vyksta jie, ieškodami geresnio 
gyvenimo, nuo buvusių ir 
dabartinių valdininkų gobšumo 
bei nekompetentingumo, ku
riuo alinama Lietuva". 

šaukšto krakmolo. Padėti į šalį. 
Iš mėsos padarvti 16 vie

nodų kamuoliukų. įkai t int i 
aliejų gilioje keptuvėje arba 
„wok" keptuvėje. Kepti mėsą, 
kol bus iškepusi ir gražiai 
parudusi (apie 3 min.). Išimti iš 
keptuvės. 

Iš keptuvės išpilti aliejų 
(atsargiai — karšta!). Įpilti 1/2 
šaukšto šviežio aliejaus, sudėti 
žirnių ankštis ir maždaug 3 
šaukštus vandens. Pakepti, kol 
žirniai truputį — tik menką 
truputį — suminkštės. Išimti iš 
keptuvės. 

Įpilti 2 šaukšt-us aliejaus į 
keptuvę. Sudėti česnaką ir 
aštrius pipirus. Pakepinti, kol 
česnakas pakvips, tuomet sudė
ti morkas su grybais, supilti 1 
puod. vandens. 1 ir 1/2 šaukšto 
sojos padažo. 1 šaukštelį cuk
raus, maltus pipirus, 1 ir 1/3 
šaukšto krakmolo, mėsos ka
muoliukus. Užvirti. Sudėti žir
nių ankštis ir pakaitinti, bet 
neužvirti. 

Patiekti ant virtų ryžių. 

Kreve t ė s su d a r ž o v ė m i s 
8 vid. dydžio krevetės 
1/2 šaukšto vyno 
1/8 šaukštelio druskos 
1 cukinija (zucchini) 
1 baklažanas (eggplant) 
8 šparaginės pupelės (string 

beans) 
1 puod. labai šalto vandens 
1 kiaušinis 
1 puod. miltų 
1/4 šaukštelio kepimo mil

telių (baking powder) 
1 puod. smulkių duonos 

džiūvėsėlių 
aliejaus kepimui 
P a d a ž a s 
3/4puod. ..driedūsh broth"* 
2 šaukštai sojos padažo 
1 šaukštelis cukraus 
1 šaukštelis vyno 
1 šaukštas baltojo ridiko* 

idaikon), sutarkuoto smulkia 
tarka 

2 puod. virtų ryžių 
*šiuos produktus galima 

pirkti kiniečių parduotuvėse ir 
kai kuriose kitose, kur parduo
dami nacionaliniai prieskoniai 

Visi „Draugo" skaitytojai 
pastebi, kad daug vietos šiame 
dienraštyje skiriama Lietuvoje 
vykstančioms negerovėms — 
skundams, kyšiams, vagys
tėms, išeikvojimams, pareigų 

neatlikimui ir kt. Ar Lietuva 
kada nors apsivalys nuo esamų 
negerovių, tai jau didelis klausi
mas. 

Vytautas Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

BŪTINA PATIKRINTI 

Butų malonu, jeigu rašan
tys straipsnius patikrintų savo 
žinias. Gaila, kad ir „Draugas" 
išspausdino vienapusišką me
džiagą, pateiktą „Dainavos 
džiunglėse" straipsnyje (rug
pjūčio 16 d.). Norėčiau perduoti 
visuomenei ir kitą informacijos 
pusę, kurios straipsnio autorius 
nesiteikė paklausti ir sužinoti. 

1. Virtuvės darbininkai nie
kad neruošė naktipiečių, nes ta 
darbo dalis buvo perduota 
kitiems darbininkams nuo pir
madienio — stovyklos pradžios. 
Sekmadienį iš viso nebuvo nak
tipiečių ir net jų nėra progra
moje, nes buvo vaišės, kurias 
suruošė organizacinio komiteto 
narės ir įvairūs pagalbininkai. 

2. Niekas nedirbo iki 10 vai. 
vakaro. 

3. Jau 40 metų kasmet ir 
kiekvienoje stovykloje Daina
voje, t.y. iš viso 240 stovyklų, 
virtuvėje dirba grupė paauglių 
— šeši kiekvieną vasarą. Šie
met tie virtuvės darbininkai, 
kurie buvo pasižadėję dirbti, 
bet negalėjo atvykti dėl sporto 
įsipareigojimų savo gimnazi-

Išlukštenti krevetes, palie
kant uodegas. Gerai nuplauti ir 
nusausinti popieriniais rankš
luostėliais. Išimti tamsias gys
leles ir įpjauti skersai bent pora 
kartų, kad kepamos krevetės 
nesusiliestų. Paruošti marinata 
iš 1/2 šaukšto vyno ir druskos. 
Sudėti krevetes ir palaikyti apie 
10 min. Tuo tarpu supjaustyti 
cukinija ir baklažaną vienodo 
storio riekutėmis. 

Pirmiausia sumaišyti kiau
šinį su šaltu vandeniu, įmaišyti 
miltus su kepimo milteliais, kad 
pasidaryti skystoka tešla. 

Įkaitinti aliejų keptuvėje 
arba kinietiškame „wok". Pa
mirkyti krevetas tešloje, tuomet 
pavolioti duonos trupinėliuose, 
sudėti į keptuvę ir kepti, kol 
gražiai paruduos. Išimti iš alie
j aus . Cukinijos ir baklažano 
riekutes, taip pat pupeles pa
nardyti į tešlą, po to pavolioti 
džiūvėsėliuose ir kepti karš
tuose riebaluose, kol suminkš
tės. 

Paruošti padažą, sumaišant 
jam skirtus produktus, įtarkuo
jant ridiką. Keptas krevetes ir 
daržoves patiekti su virtais 
ryžiais — kiekvienas gali juos 
pasidažyti atskirai, arba valgyti 
be padažo. 

C u k r a u s ne re ikė jo 
Š.m. rugpjūčio 6 d. skyrelyje 

..Mūsų virtuvė" buvo išspaus
dintas receptas „Šviežių mėly
nių salotos". Viena skaitytoja 
pasigedo recepte cukraus, bet jo 
nereikia, nes želatina (gelatin) 
yra saldi, o konservuoti anana
sai taip pat su cukrumi. Salotos 
turi būti rūgštokos, tad cukraus 
recepte nėra. 

jose, labai galėjosi, kad negalėjo 
dalyvauti. Tie „senbuviai" (jau
nimas, kuris ne pirmą kartą 
atvyksta į Dainavą) visai nesi-
baisėjo darbo virtuvėje ir nesi
sielojo, kad reikės truputį pa
dirbėti. 

4. Būtų įdomu sužinoti, ko
kius darbus virtuvėje jaunuo
liai dirbo, kurių niekas kitas 
nedarydavo? Iš tikrųjų kai 
kurių darbų net nebuvo jų pra
šyta dirbti, nes matėme, kad jie 
nespės atlikti. 

5. Įdomu, kaip ir kokia ta 
..klaida", kuri buvo atitaisyta? 
Stalus padengti, indus ir puo
dus išplauti reikėjo ir pirmąją 
dieną, reikėjo taip pat ir pas
kutinę. Gal mūsų tėveliai ir 
gerai sudarė kasdieninę sto
vyklų programą. Mes išmo
kome ir sparčiai dirbti, ir turėti 
laiko stovykloje atostogauti. 

Nesileisdama į „nemalo
nias detales", iš šios stovyklos 
aš taip pat pasimokiau... 

J ū r a t ė Dovilienė, 
viena Mokytojų tobulinimosi 
kursų stovyklos viršininkių 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

Malė or female caregivers 
needed in Vvisconsin. 

Experienced in Parkinson's & 
Alzheimer's & Hospice. Good 
Engiish, 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

Reikalingi vairuotojai ir 
darbuotojai Bozeman, M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus 
Merganthaler Transfer & Storage 

8 0 0 - 8 5 1 - 5 7 4 9 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. ! mieg.— S670-S7K): 

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Td. 630-910-0644, Janą. 

CNAs/HHAs 
LIVE-IN 

Seeking experienced and dedka ted 
caregivers for LIVE-IN cases. 2-years 

experience in a home care sett ing 
reauired. Top pay, paid vocation, nice 
homes and wiil schedule around your 
childeare needs. Driver s license and 

car preferred. EOE Please caii 
8 4 7 - 4 0 5 - 0 2 0 1 

SeniorBridge 

PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAl MMAS 

Agentas l-rank Zapolis (versle 49 metai i 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

Kvergreen Park. II, 60805 
Tel. 70S-424-8654 .773-581-8654 

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

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

S k e l b i m ų 
s k y r i a u s 

tel. 1-773-585-9500 

GREIT PARDUODA 
.Wj j 

First Landmark Real ty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP Interfa*, ITAR-TASS. BNS 

OtMj ig.jniCų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Britų tyrimas dėl nušauto 

brazilo Jean Charles de Mene-
zes mirties aplinkybių atidėtas 
iki 2006 m. vasario 23 d., pa
skelbė Londono teismas. Šis 
teisminis tyrimas vykdomas at
skirai nuo Nepriklausomos 
skundų dėl policijos darbo na
grinėjimo komisijos TPCC) tyri
mo, kuris turėtų būti baigtas iki 
Kalėdų. Londono policija susi
laukė griežtos kritikos del liepos 
22-osios incidento, nes nutekė
jusi informacija privertė suabe
joti policijos ataskaitomis apie 
aplinkybes, kuriomis pareigū
nai per klaidą palaikė J. Ch. de 
Menezes sprogdintoju mirtinin
ku ir aštuonis kartus iššovė jam 
į galvą. J. Ch. de Menezes šeima 
reikalauja Londono policijos va
dovo Ian Blair atsistatydinimo. 

TALINAS 
Keleivinio sraigtasparnio, 

kuris rugpjūčio 10 dieną, trys 
minutės po pakilimo iš Estijos 
sostinės, nukrito į Talino įlan
ką, pilotai sprendimui priimti 
turėjo tik 35 sekundes, antra
dienį rašo laikraštis „Eesti Pae-
valeht". Padėties rimtumą pilo
tai suvokė pernelyg vėlai, todėl 
nespėjo pripūsti avarinių oro 
pagalvių, dėl kurių sraigtaspar
nis galbūt būtų išsilaikęs van
dens paviršiuje. 

ROMA 
Vienas žmogus tapo netie

siogine žemės drebėjimo, pirma
dienį įvykusio centrinėje Italijos 
Latio srityje, auka. Pagyvenęs 
italas mirė. nukritęs nuo kopė
čių savo namuose mieste, esan
čiame už 40 kilometrų nuo Ro
mos. Šalies sostinėje požeminiai 
smūgiai, prasidėję 2 valandą po 

pietų vietos laiku, buvo jaučia
mi keliasdešimt sekundžių. 4.4 
balo pagal Richter skalę žemės 
drebėjimo epicentras buvo Ti
rėnų jūroje už dešimties kilo
metrų nuo Italijos pakrantės. 
Požeminiai smūgiai sukėlė pa
niką kai kuriuose pajūrio kuror
tuose. Apie sugriovimus nepra
nešama. 

MINSKAS 
Baltarusijos valdžia uždare 

nepriklausomą laikraštį, dažnai 
piktindavusi prezidento Alek-
sandr Lukašenka administra
ciją. Tai naujausias leidinys už
draustų kritiškos žiniasklaidos 
šaltinių virtinėje. Sostinės 
Minsko valdžia išplatino prane
šimą spaudai, kuriame nurodė, 
jog dėl ..šešis mėnesius nutrū
kusios komercinės veiklos ir ne
sugebėjimo pasiaiškinti mokes
čių pareigūnams" ji uždarė lei
dybos bendrovę ..Denpress", lei
dusią laikraštį ..Den". Leidyklos 
direktorius Nikolaj Markevič 
atmetė šiuos kaltinimus kaip 
nepagrįstus ir nurodė, kad ben
drove negalėjo tinkamai veikti. 
nes teismai anksčiau šiais me
tais atėmė iš jos juridinį adresą, 
priversdami laikraščius spaus
dinti kaimyninėje Rusijoje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maždaug penktadalis Ru

sijos gyventojų šalies prezidentą 
Vladimir Putin laiko žmogumi. 
kurį būtų galima apibūdinti 
kaip „mūsų dienų herojų", rodo 
viešosios nuomonės apklausos 
duomenys. Apklausus 1.200 
žmonių nustatyta, kad V. Putin, 
surinkęs 17 proc. balsų, gerokai 
aplenkė art imiausią varžovą, 
nepaprastųjų situacijų ministrą 
Sergej Šoigu. kurį mūsų dienų 

herojumi laiko tik 5 proc. ap
klaustųjų. Dar 5 proc. šį titulą 
suteiktų Liberalų demokratų 
partijos vadovui Vladimir Žiri-
novskij. garsėjančiam provoka
ciniais pasisakymais ir nacio
nalistinėmis pažiūromis. Tik 3 
proc. šalies gyventojų savo bal
sus atidavė už velionį fiziką An
drėj Sacharov. nuoseklų kovoto
ją su sovietine totalitarine siste
ma. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
• Spaudžiant amerikiečiams, 

Irako parlamentui pirmadienį 
prieš pat naujo termino pabaigą 
buvo pateiktas pirmosios kon
stitucijos po Saddam Hussein 
projektas, tačiau dar liko ne
išspręstų klausimų. Parlamento 
pirmininkas Hajim ai Hasani 
sakė. kad parlamentarai konsti
tucijos projektą pirmadienį gavo 
laiku, tačiau jis yra neišbaigtas 
ir dar gali būti keičiamas. Par
tijos ar t imiausias tris dienas 
stengsis pasiekti susi tarimą. 
Vis dėlto trijų dienų atidėjimas 
yra veikiau būdas numaldyti 
aistras, o ne realus terminas, 
per kurį būtų galima išspręsti 
nesutarimus, nes šiitų ir kurdų 
vadovai pateiktąjį projektą jau 
vadina galutiniu. 

DUBAI 
Su ,,al Qaeda~ susijusi gru

puotė, vadovaujama labiausiai 
Irake ieškomo asmens Abu Mu-
sab al-Zarqawi, antradienį vie
name interneto tinklalapyje pa
skelbtame pranešime prisiėmė 
atsakomybę už ataką, kurios 
metu viename -Jordanijos uoste 
raketomis mėginta apšaudyti 
JAV karo laivus Užpuolikai 
..saugiai grįžo į bazę", pažymėjo 
grupuote. 

Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

L 

Gazos Ruožas: žydų pasauliečių pergalė, religingųjų pralaimėjimas 
J e r u z a l ė , rugpjūčio 23 d. 

•AFP/BNS) — Izraelio sionistų 
užsimojimo visiems laikams įsi
tvirtinti Gazos Ruože nesėkmė 
yra reikšminga takoskyra žydų 
valstybes, besiblaškančios tarp 
priešingų tapatybių — religinės 
ir pasaulietines, istorijoje. 

Kaip vienas svarbiausių 
įvykių per 57 Izraelio valstybės 
gyvavimo metus, pasitraukimas 
iš Gazos Ruožo yra skaudus 
smūgis religinei ir naujakurių 
bendruomenėms, kurių įtaka ne 
vieną dešimtmetį dažnai buvo 
lemiama. 

Praėjus tr ims dešimtme
čiams, per kuriuos šalies vy
riausybės viena po kitos rėmė ir 
skatino religines bendruomenės 
pas tangas apgyvendinti oku
puotas palestiniečių žemes, da
bar tendencijos emė keistis. 

Po beveik penkerius metus 
trukusio palestiniečių sukilimo. 
Didžiojo Izraelio, besidriekian
čio nuo Jordanijos iki Gazos, 
svajonė nebelaikoma realia nei 
nacionalinio saugumo, nei re
gionines ar tarptautinės politi
kos atžvilgiais. 

..Pastaruosius 20-30 metų 
valstybės politiką lėmė kraštu
tinė religinė dešine, tačiau da
bar pirmą kartą jų gyvenimą 
nulėmė vyriausybė", sakė žydų 
filosofijos profesorius Aviezer 
Ravitzky 

Ultraortodoksai Gazos Ruo
žo praradimą vertina kaip na
cionalinę katastrofą, kuri . jų 
teigimu, prilygsta antrosios Je

ruzalės šventyklos sugriovimui. 
Daugeliui pasaulietiškų pa

žiūrų žydų 38 metus trunkanti 
palestiniečių teritorijų okupaci
ja geriausiu atveju yra kebli 
problema, o blogiausiu — gėda. 
dėl kurios teko iššvaistyti mili
jonus valstybės pinigų ir kuri 
turi būti kaip galima greičiau 
išspręsta. 

Demokratinėms Vakarų 
valstybėms ir nuosaikiems ara
bų režimams kovojant su kylan
čia islamo fundamentalizmo 
banga. Izraelio pasitraukimas 
iš Gazos Ruožo gali būti verti
namas kaip pačių žydų kova su 
savo religiniu fanatizmu. 

„Gyvenviečių iškėlimas iš 
Gazos Ruožo yra ne tik kova dėl 
šių teritorijų likimo klausimo. 
Iš esmės, tai pirmoji rimta kova 
dėl religijos ir valstybės klausi
mo", sakė rašytojas Amos Oz. 

Laikraščiui „Yediot Aharo-
not" jis rašė. kad naujakurių 
svajonė dėl „mesijo atėjimo pa-
skubinimo" yra nesuderinamas 
su pasaulietiška švietėjiškus 
idealus išpažįstančio, atviro ir 
teisingo Izraelio svajone. 

Kiti analitikai pažymi, kad 
vis didėja atotrūkis tarp bręs
tančio Izraelio ir tradiciškesnės, 
religija grindžiamos gyvense
nos, kuri tebepuoselėjama pa
maldžių naujakurių gyvenvietė
se. 

Šiuolaikiniame Izraelyje 
reiškiasi gyvastinga jauna kul
tūra, tokia pat hedonistine ir li
berali kaip ir Vakaruose, kur 

demokratija ir kapi ta l is t ines 
rinkos suformuoti socialiniai 
papročiai nustūmė religiją į šo
ną. 

Tačiau barzdotiems nauja
kuriams, kuriuos jų pačių tau
tiečiai varo iš Dievo jiems paža
dėtos žemes ir kurių gyvensena 
beveik nesikeitė šimtmečius, ta i 
yra nuodėmingas paklydimas. 

„Tai kelia pavojų tėvynei, 
nuodija jos demokratiją, griau
na jos šviečiamąjį pobūdį ir 
žlugdo jos galimybes egzistuoti 
kaip racionaliam esiniui. Pa t s 
Izraelis" to daugiau nebenori", 
omenyje turėdamas ultraorto-
doksiją laikraštyje „Haare tz" 
rašė žurnalistas Ari Shavit. 

Pasitraukimas, A. Ravitzky 
teigimu, yra „blogybė, bet ne 
katastrofa" religinei bendruo
menei. Jis pridūrė, kad 20 proc. 
pagal judaizmo nuostatas gyve
nančių Izraelio žydų, kurių ben
druomenę sudaro nuo 1.3 iki 1.5 
mln. žmonių, pritarė pasitrau
kimui. 

Be to. nepasitvirtino nuo
gąstavimai, kad iš armijos ma
siškai dezertyruos religingi kar 
reiviai. o žydų tarpusavio smur
tas įgaus didelį mastą. 

Vis dėlto po naujakurių iš-
kraustymo iš Gazos Ruožo rims-
tant aistroms ir vyriausybei ža
dant išsaugoti pagrindines gy
venvietes Vakarų Krante, tebe
lieka neaiškus klausimas dėl 
šios daug didesnės ir biblinių 
požiūriu naujakuriams kur kas 
svarbesnės teritorijos. 

Tarp Lietuvos ir Baltarusijos bręsta atliekų ir kiaulių karas 
Viln ius , rugpjūčio 23 d 

(BNS) — Būsimą radioaktyvių 
atliekų kapinyną netoli Ignali
nos atomines elektrinės (IAE) 
Lietuvos premjeras pavadino 
butaforija, o Baltarusijos keti
nimus kaip atsaką į tai šalia 
Nemuno statyti didžiules kiau
lių fermas — barbarizmu. 

Algirdas Brazauskas inter
viu Lietuvos radijui antradieni 
sake. kad panika del šio kapi

nyno, kuriame bus užkastos jau 
nebėradioaktyvios medžiagos, 
sukelta be reikalo. 

„Mūsų ir Baltarusijos vi
suomenė ir valdžia gąsdinama 
be reikalo. Jeigu kapinynas ir 
bus. tai tik po keliolikos metų. 
jis bus Lietuvos teritorijoje, o 
Baltarusijos teritorijoje ne vieno 
rentgeno nebus. Tai nebus pa
naudotų elementų laidojimo vie
ta, o mažai radioaktyvių me-

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 24 d., t rečiadienis 

džiagų. prieš tai laikytų specia
liose talpose ir akylai stebėtų, 
užkasimas į žemę", teigė A. Bra
zauskas. 

Pasak Lietuvos spaudos . 
Baltarusijos valdžia kurs to 
žmones protestuoti prieš šį pro
jektą. Baltarusijos spauda pa
skelbė, kad šalia Nemuno, prie 
Baltarusijos ir Lietuvos sienos 
ketinama statyti du didžiausius 
Europoje kiaulių kompleksus. 

Posėdžiavo „Pagalba Lietuvai" 
direktorių taryba 

Pittsburgh, PA. vykusio 92-
ojo Lietuvos Vyčių suvažiavimo 
metu, rugppjūčio 11 d. Wynd-
ham Pittsburgh Airport viešbu
tyje buvo susirinkusi „Pagalba 
Lietuvai" (Aid to Lithuania, MI) 
padalinio direktorių taryba. 
Prieš susirinkimą prelatas dr. kun. 
J . Anderlonis sukalbėjo maldą. 
Posėdžiui vadovavo valdybos ir 
tarybos pirmininkė Regina Juš -
kaitė-Švobienė. Buvo pranešta 
apie 2004—2005 m. veiklą. 

Nuo 1990 m. padalinio įs
teigimo 92 talpintuvai išsiųsti 
Lietuvon. Jų vertė siekia per 71 
mln. dolerių. Kadangi šiuo lai
ku negaunama vaistų ir medi
kamentų ir nežinia, ar ateityje 
bus gaunama daugiau vaistų 
siuntoms (paskutinis talpintu-
vas išs iųstas 2002 m.) iš 
Catholic Medical Mission Bo-
ard, New York, pagrindinė or
ganizacija, kuri parūpindavo 
vaistų siuntas, ..Pagalba Lietu
vai", reikia nusta tyt i atei t ies 
tikslą dėl medicininės/humani
tarinės srities programos. 

Nuo 1989 m. Vilniaus arki-
diecezijoje veikia „Carito" pro
gramos: Betanijos sriubos vir
tuvė, „Vilties Angelo" vaikų 
dienos centras. Motinos ir vai
kų centras , Motinos Teresės 
gailestingumo seselių globos ir 
nakvynės namai, vaistinė, Visų 
Šventų dienos centras ir pa
auglių namai. 

„Carite" dirba 26 etatiniai 
darbuotojai ir savanoriškai pa
deda per 130 talkininkų. „Pa
galba Lietuvai" t a rp in inkas 
Lietuvoje diakonas Balys Stan
kus yra paskirtas visų „Carito" 
programų direktoriumi. J i s 
praneša padalinio valdybai apie 
reikalingiausią finansinę pagal
bą ir paramą. Vilniaus savi
valdybe remdavo šiais progra
mas, bet finansinė parama žy
miai sumažėjo. Taip pat Vil
n iaus arkidiecezija remdavo 
programas, bet nėra gana lėšų 
visas programas išlaikyti. Be 
finansinės paramos kelios ar 
dauguma šių programų bus ri
botos ar visai nustos veikti. 

J au keleri metai, kad ..Pa
galba Lietuvai" remia kelias 
..Carito" Kalėdų programas. 
Remia ir Amatų centrą, kuriam 
neseniai buvo paaukota 3,100 
dol. tęsti veiklą. 

Iš padalinio antros klierikų 
įsūnijimo programos, nuo 2002 
m. jau 14 klierikų buvo įšven
tinti kunigais O per 2004— 
2005 m. 10 klierikų buvo įšven
tinti kunigais: Liudvikas Liut
kevičius. Gintaras Černius. Vy
tau tas Dagelis. Andrius Šukys, 
Ąžuolas Miliauskas. Mindaugas 
Kučinskas. Saulius Černius . 
Valdemar Lisovski. Ruslan Vil
kei ir Andriejus Bogdevičius. 
J ie tarnauja Vilniaus arkidie-
cezijoje ir Panevėžio bei Kaišia
dorių diecezijose. Turime kelis 
dosnius rėmėjus, kurie finan
siškai parėmė klierikų mokslą 
visus šešerius metus, sumokant 
12.000 dol. Gal ir toliau tęs 
paramą kitiems klierikams. 
Nuo 1999 iki 2005 m. gegužės 
20 d. jau surinkta ir paaukota 
338.984 dol. įskaitant specialių 
Anne T. Baronas šeimos fondą. 

Gailestingosios Motinos Te
resės nakvynes ir globos namai 
yra šio padalinio trečioji progra
ma. Čia benamiams teikia nak
vynę, maitinimą, minimalią 
medicininę, psichologine bei 
dvasinę pagalbą. Motinos Tere
sės seselės slaugo ligonius, 
kurie neturi kur prisiglausti. 
Nakvynės namuose kasdien ga
lima pernakvoti, išsimaudyti, 
išsiskalbti ir išsidžiovinti rū
bus. Socialiniai darbuotojai pa

deda sutvarkyti dokumentus, 
įsidarbinti, atstatyti ryšius su 
artimaisiais, kaupia informaci
ją. Reikalui esant, nakvynės ir 
globos namai teikia materialinę 
paramą rūbais, vaistais, as
mens higienos reikmenimis, as
menims, neturintiems pragyve
nimo šaltinių, išduodami mai
tinimo talonai į Betanijos val
gyklą arba į Motinos Teresės 
seserų valgyklą, kur kasdien 
maitinama apie 130 asmenų. 
Žmonės, kurie neturi gyvena
mosios vietos, gali apsigyventi 
nakvynės namuose. Praėju
siais metais buvo nusiųsta 
10,500 dol. paremti šią progra
mą. Iš tų aukų 3,000 dol. buvo 
paskirta neužmokėtom žiemos 
šildymo sąskaitom padengti. 

Ketvirtoji programa, kurią 
„Pagalba Lietuvai" remia, yra 
Vilniaus arkivyskupijos Amatų 
centras. Centras veikia nuo 
2001 m. Jame lankosi ir apsi
gyvena 18 mokinių: paaugliai, 
vaikai iš daugiavaikių šeimų, 
vaikai su fizine ar protine ne
galia, keli suaugę žmonės moko
si įvairių amatų. Veikia restau
ravimo dirbtuvės. Centras siūlo 
daug programų: vitražo gami
niai ir restauravimas, rūbų mo
deliavimas, siuvimas, rankdar
biai, metalo meninių dirbinių 
restauravimas, sieninė tapyba 
ir restauravimas, medžio drožy
bos, baldų restauravimo. Pernai 
buvo skirta ir nusiųsta 3.100 
dol. paremti šią programą. 

2005 m. yra ypatingi metai 
..Pagalba Lietuvai" padaliniui, 
nes jau 15 metų per šį padalinį, 
kurį įsteigti kilo mintis 77— 
ame Lietuvos Vyčių metiniame 
suvažiavime, Pittsburgh, PA. 
kad dvasiškai, materialiai ir fi
nansiškai padėtume mūsų se
sėms ir broliams Lietuvoje. 
Daug kas atlikta, bet negalime 
ir neturime paramą sustabdyti. 
Tęsime pagalbą, kol mūsų pa
dalinys bus reikalingas Lietu
vos žmonėms. 

„Pagalba Lietuvai" turi ke
turias programas: humanitari
nis fondas. Šv Juozapo semina
rijos fondas. Gailestingosios 
Motinos Teresės nakvynės ir 
globos namai, bei Vilniaus 
amatų mokyklos įrangos finan
savimas. Rėmėjai galės pasi
rinkti, kokį projektą norės 
paremti. 

2005—2006 m. „Pagalba 
Lietuvai" direktorių tarybą su
daro: vadovas Robert S. Boris. 
vadovo pavaduotoja Regina Juš-
kaitė-Švobienė. valdybos dva
sios vadas garbės narys prela
tas dr. kun. Juozas Anderlonis. 
LV centro valdybos pirmininke, 
garbes narė Agnės Mickunas ir 
nariai: Marytė Abbott, Anthony 
Alexander. Anne T. Baronas. 
Len Kapochus. Robert A. Mar
tin, Jr . Frank Petrauskas ir 
Michael Shea. 

2005—2006 m. „Pagalba 
Lietuvai" valdyba buvo patvir
tinta direktorių. Ją sudaro: dva
sios vadas kun. J. Walter Sta-
nievich. pirmininke Regina Juš-
kaitė-Švobienė. pirmininkas 
emeritas Robert S. Boris, vice
pirmininkas Michael Shea, vi
cepirmininkas teisiniais rei
kalais Saulius Kuprys, sekre
torė/iždininkė Theresa Stasiu-
laitis Shea. korespondencijos 
sekretorius Williatn Zager, pa
tikėtiniai Merri ir I-avvronce Hof-
ner ir tv;irkdarvs Patricia Zyren 

Posėdis baigtas malda. Ki
tas direktorių tarybos posėdis 
vyks 2006 m. Orlando. FL. per 
Lietuvos Vyčių metinį suvažia-
vimą/seimą. 

Regina Juškaitė—Švobic-nė 
„Pagalba Lietuvai" pirmininkė 

PADĖKA 

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

AtA 
KAZIMIERAS MALDĖNAS 

mirė 2005 m. liepos 29 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 1 d. 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame Christ Hospital Hospice kun. Ome
ga Varmą už ligonio lankymą ir maldas koplyčioje, kun. 
Jauniui Kepšui už atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje ir 
apeigas kapinėse, klebonui Anthony Markus už atsilanky
mą koplyčioje ir pareikštą užuojautą. 
Dėkojame už atsisveikinimą koplyčioje Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos vardu Matildai Marcinkienei, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos vardu Jeronimui Gaižučiui. 
Esame dėkingi J. ir R. Grabliauskams už giesmes ir var
gonų muziką šv. Mišių metu. 
Dėkojame visiems apsilankiusiems koplyčioje už dalyvavi
mą laidotuvėse, už užprašytas šv. Mišias, išreikštas užuo
jautas žodžiu bei raštu ir spaudoje. Taip pat dėkojame už 
aukas organizacijoms bei šeimos nuožiūrai. Ypatingai dė
koju mielai draugei Joanai Krutulienei už buvimą su ma
nim mano skausmo valandose. 
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Do-
nald M. Petkus už rūpestingą patarnavimą. 

L iūd in t i š e ima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
JUSTINAS 
LIEPOMS 

J a u praėjo vieneri metai , kai mūsų mylimas Vyras. 
Tėtukas ir Senelis, iškeliavo į Amžinybę. 
Minėdami šią liūdną sukaktį , melsimės Šv. Mišių au
koje š. m. rugpjūčio 28 d., 11 vai. r. Pal. Jurgio Matu
laičio bažnyčioje (Archer Ave. ir Derby Rd., Lemont). 
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti 
a+a Justiną savo maldose. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Nuo lietaus permirkusius švedus guodžia 
grybų manija 

Kai ministras pirmininkas 
Goran Persson norėjo pralinks
minti švedus, kamuojamus drėg
niausios vasaros per 13 metų. 
jis iš pradžių pamėgino žadėti 
daugiau darbų. Tačiau paskui 
smogė į jų silpnąją vietą: grybus. 

„Šiemet fantastiškai dygsta 
grybai". — entuziastingai pa
reiškė premjeras. 

Per kitąmet vyksiančius 
rinkimus jam gali prireikti tra-
diciškesnio devizo, tačiau G. 
Persson žino. kad švedų pomė
gis rinkti grybus — ką vasaro
mis taip pat mėgsta daryti kiti 
Šiaurės Europos. Baltijos šalių 
ir Rusijos gamtos mylėtojai — 
nustelbia viską. 

Šios vasaros orai buvo pra
gaištingi saulės išsiilgusiems 
švedams, kurie paprastai pasi
t raukia į Švedijos salas pa
plaukioti ir papramogauti savo 
laiveliuose. Tačiau karš ta ir 
sausa vasaros pradžia bei po jos 
sekę nepaliaujami debesys ir 
betas sukūrė idealias sąlygas 
grybams. 

Grybų gausa tapo karščiau
siomis naujienomis šalyje. 

„Rekordiniai grybų metai 
miškuose" — skelbia vieno dien
raščio antraštė, o tuo tarpu 
kitame laikraštyje garbingiau
sioje vietoje puikuojasi straips
nis „Grybai, kurių reikia veng
ti". Jame išdėstyti patarimai, 
kaip atpažinti nuodingus gry
bus, kurie vadinami „mirties 
kepurėmis" ir „naikinančiais 
angelais". 

Nors daugiau kaip tūkstan
tis žmonių kasmet skambina 

valstybine specialia telefono li
nija patarimo, ką daryti suval
gius nuodingą grybą, daugeliui 
jų tenka tik iškentėti pilvo 
skausmus. Per pusšimtį metų 
Švedijoje mirtinai nuodingi gry
bai nusinešė tik apie 15 žmonių 
gyvybes. 

Būdamas vaikas grybų mė
gėjas Hakan Bodo išmoko iš tė
vų, kuriuos grybus saugu valgyti. 

„Nuodingus grybus jie pa
žymėdavo kryželiu". — sakė H. 
Bodo. kuris prieš dvejus metus 
Baltijos jūra plaukiojusį laivelį 
išmainė į trobelę giliai miš
kuose, kad galėtų patenkinti 
savo aistrą grybams. 

Švedija grybų mylėtojams 
yra tikras rojus. Daugiau nei 
pusę šalies teritorijos sudaro 
miškai, žmonėms leidžiama eiti 
per dirbamąją žemę bei pri
vačias miško plantacijas, o 
miškai driekiasi prie pat visų 
didžiųjų miestų. 

J. Persson nėra vienintelis 
politikas, atidžiai t ikrinantis, 
ar po samanomis nesislepia gry
bai. Opozicinės Centro partijos 
vadove Maud Olofsson tikina, 
kad tai jos mėgstamiausias lais
valaikio praleidimo būdas, ir į 
partijos tinklalapj deda recep
tus patiekalų, kuriuos galima 
paruošti iš grybų. 

Kai kūne švedai ) grybų 
„medžioklę" pasitelkia net savo 
augintinius. Andersson tvirtina. 
kad jos kate Vile ima miaukti, 
kai užuodžia voveraites, o per
nai miške „suuodė" net 20 litrų 
šių gVybų. 

Reuters-KLTA 

v. 
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ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
sąjungos gegužinė įvyks rug
pjūčio 28 d., sekmadienį. 12 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W 
43 gatvė. Skambės A. Barniškio 
muzika. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir linksmai pra
leisti sekmadienio popietę. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA YRA 
nuoširdžiai dėkinga už auką, ruo
šiant leidinį „Lietuvių židinių 
pėdsakai Amerikoje". 50 dol. 
aukojo Bernardas ir Regina Na-
rušiai, Cary, IL. Aukas prašo
me siųsti Lithuanian American 
Community, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. Aukos 
nurašomos nuo fed. mokesčių. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIŲ 
ansamblis „Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjį, 2005-2006 veik
los metų, sezoną. Šį sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicinė metinė šventė. Nauji 
ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v. Užsiregistravusiems 
bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis pradės 
repeticijas. Jaunių, studentų ir 
veteranų šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo mėn., o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio mėn. Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, „Grandies" inter-
neto svetainėje (www.voras. 
com/grandis) bus galima re
gistruotis ir matyti įvairių šo
kių ratelių repeticijų kalendo
rius. Papildomą informaciją ga
lima gauti e-paštu: poniaviole-
ta@yahoo.com arba tel. 708-
422-3556 (Violeta Fabianovič). 

SPALIO 9 D., 12 V.P.P. KVIEČIAME 
visus į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos ruošiamus „Pabendra
vimo pietus" Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, Lemont. 
Pabendrausime su draugais ir 
pavalgysime skanius Aldonos 
Šoliūnienės pietus. Stalus ir 
a t sk i ras vietas prašome už
sisakyti pas Vandą Gvildienę, 
tel. 630-271-9136. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ MOKYTOJOS 
a.a. Jadvygos Matulai t ienės 
atminimui, įsteigtas memoriali
nis fondas. Aukas galima siųsti 
ir čekius rašyti : Li thuanian 
Folk Dance Institute (Lietuvių 
taut inių šokių inst i tutas , c/o 
Nijolė Pupius, 7353 S. Wipple 
St„ Chicago. IL 60629. Taip pat 
galima aukoti Lietuvos naš
laičių globai (Lithuanian Orp-
han Care), 2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Kviečiame 
buvusius jos mokinius ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Jadvygą 
Matulaitienę, kuri daugiau kaip 
50 metų savo gyvenimo pašven
tė lietuvių taut iniams šokiams. 

DON VARNAS AMERIKOS KARIŲ 
veteranų posto Nr. 986 ir pagal
binio moterų vieneto naujų 
valdybos narių įvesdinimas 
vyks rugpjūčio 28 d., sekma
dienį. 3 v.p.p.. „Seklyčios" resto

r ane (2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL). įvesdinimo apei
gas praves Vitas Paškevičius ir 
Anelė Pocienė. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Vietas 
užsisakyti galima telefonu 708-
636-6837. Pagalbinio vieneto 
pirmininkė Marry Ellen Martis, 
Posto 2006 m. naujas komen
dantas Clifford Glass. 

ŠILUVOS ATLAIDAI - ŠVČ. MER-
gelės Marijos Gimimo parapijo
je prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. Nuoširdžiai kviečiame 
bendrai maldai, pagerbiant Ši
luvos Mariją. Siūlome įsigyti 
spalvingas (geltona, žalia, rau
dona) apyrankes, ant kurių 
užrašyta „Šiluvos Marija mels
ki už mus". Auka už apyrankę 3 
dol.. jas galima įsigyti klebonijo
je darbo laiku. Taip pat visus 
kviečiame dalyvauti Šiluvos 
atlaidų procesijoje, kuri įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 d„ po 
10:30 v.r. šv. Mišių, kuriose 
turėsime garbingą svečią vys
kupą Gustavo Garsia-Siller. 

„SAULUTĖS", LIETUVOS VAIKŲ 
globos būrelio susirinkimas bus 
penktadienį, rugpjūčio 26 d„ 3 
v.p.p. Indrės Tijūnėlienės na
muose, 414 Freehauf St„ Le
mont, IL 60439, tel. 630-243-
7275 arba 630-243-6435. Lau
kiami visi, norintys padėti 
vargingai gyvenantiems vai
kams bei studentams Lietuvoje. 

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIEČIA-
mi apsilankyti Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
r iaus ruošiamoje gegužinėje. 
J au devynerius metus ji vyksta 
Michianoje. MI, svetingoje Mar-
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesnė informa
cija tel. 630-257-6451. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, 
East Chicago apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks rugpjūčio 28 d„ 1 v.p.p. 
gražioje A. ir B. Vilučių gyven
vietėje. 1143 Southvievv Dr„ 
Shererville, IN. Bus loterija. 
Kviečiami visi lietuviai prie 
skanaus maisto bei įvairių 
gėrimų smagiai praleisti laiką. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Park, po lietu
viškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nariu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus vai
šės. Kviečiami visi. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖS MO-
kyklos tėvų komitetas ir mo
kyklos administracija praneša, 
kad nauji. 2005-2006 m.m., pra
sidės šių metų rugsėjo 10 d„ 9 
v.r. Tą pačią dieną dar bus gali
ma užregistruoti mokinius nau
j iems mokslo metams. Kvie
čiame mokinius ir jų tėvelius 
atvykti į naujų mokslo metų 
atidarymo šventę. 

SKELBIMAI 
Advokatas 
Jonas G iba i t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos _____ 

6247 S. Kedzie Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r iki 5 v.v 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Šiemet karščiu alsuojanti 
Dainava jau 37-ą kartą litua
nistinių mokyklų mokytojus 
sukvietė į tobulinimosi kursus. 
Juose dalyvavo 35 mokytojai iš 
9 lituanistinių mokyklų. 

Stovykloje buvo nagrinėja
mos dvi temos: viena buvo skir
ta mokymo metodikai, kita -
mokyklinių švenčių ruošimui, 
scenarijų rašymui. 

Mokytoja iš Bostono litua
nistinės mokyklos Gaila Nar-
kevičienė kursų dalyvius supa
žindino su komunikacinio mo
kymo metodu. Kai kurių moky
tojų teigimu, šis metodas efek
tyviausiais mokant šnekamo
sios lietuvių kalbos. Prelegentė 
akcentavo, kad norint išmokti 
„antrąją" kalbą svarbu yra su
derinti kalbėjimo, klausymo, 
rašymo ir skaitymo metodus, 
tačiau svarbiausias vaidmuo 
turi tekti kalbėjimui. G. Nar-
kevičienė pristatė naujausias 
knygas apie šią dėstymo me
todiką ir pademonstravo pa
vyzdinę komunikacinio moky
mo pamoką. Kadangi kartu su 
mokytojų tobulinimosi kursais 
vyksta ir lietuviškai besimo
kančių grupės užsiėmimai, Gai
la Narkevičienė pravedė pa
moką su šia studentų grupe. 
Pamokos tikslas - perteikti 
sudėtingas gramatines žinias 
pradedantiesiems mokiniams. 
Po šios pamokos, mokinių pa
klausus jų nuomonės apie tokio 
pobūdžio pamokas, visi pripaži
no dialogo svarbą. 

Jau ne pirmi metai į stovyk
lą atvyksta mokytoja Nijolė 
Gierštikienė iš Čikagos. Jos 
paskaitos tema - „Skaitytojo 
teatras". Prelegentė parodė, 
kaip svarbu mokykloje yra teks
to skaitymas keletą kartų, 
vaikų mokymas klausyti, sekti 
kitų skaitomą tekstą. N. 
Gierštikienė pateikė pavyzdį, 
kaip net dokumentinei medžia
gai galima sukurti įdomų sce
narijų. Antroje paskaitos dalyje 
konferencijos dalyviai, pasida
linę grupėmis, turėjo sukurti 
scenarijų. Darbą vainikavo mo
kytojų pasirodymas pagal jų 
sukurtus scenarijus. Mokytojai 
turėjo gražią progą įsitikinti, 
kad įdomus informacijos pa
teikimas yra ne tik patraukles
nis, bet ir gerokai efektyvesnis 
mokymo metodas. 

Dirbant mokykloje mokyto
jai susiduria su įvairiausio 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis L ie tuvn inkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

Skersai gatves nuo „Draugo"} 
Tel. 773-284-0100. 

Tol. 630-257-0200, l emont . II. 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastines Čikagoje ir 

WooHnds;e. 

Tel. 877-Gynejas a r b a 
877-496-3527 

charakterio ir temperamento 
vaikais. Lemonto Maironio mo
kyklos direktorė Audronė Elvi-
kienė savo paskaita parodė, 
kaip mokymo įvairovė, geras 
pasiruošimas pamokoms, pa
mokos struktūros pakeitimai, 
atsižvelgimas į mokinio charak
terio bruožus, mokinių saviraiš
ka, jų pagyrimas, paskatinimas 
gali padėti mokytojams moky
mo programą išeiti be jokių 
rūpesčių. 

Buvo kalbama ir apie tai, 
kaip palaikyti klasėje drausmę, 
diskutuota apie nuobaudas, 
kalbėta, kaip kartais negatyvią 
mokinių energiją panaudoti po
zityviems darbams. 

Kadangi esame šeštadie
ninės mokyklos mokytojai, kal
bėjomės ir apie tai, kaip iš
saugoti vaikus šeštadieninėje • 
mokykloje. J u k ne paslaptis, 
kad sulaukus 11 - 12 metų, to 
„sunkiojo amžiaus", daugelis 
mokinių nebenori jos lankyti. 

Paskutinę paskaitą skaitė 
„Aušros" mokyklos vedėja Vida 
Bučmienė iš Cleveland, šiemet 
laimėjusi pirmą vietą „Ameri
kos lietuvio" skelbtame konkur
se „Kaip išlikti lietuviu Ame
rikoje?". Prelegentė jau ne 
pirmą kartą skaito paskaitas 
Dainavoje susirinkusiems mo
kytojams. Šį kartą buvo nag
rinėjami kontraversiniai klausi
mai, iškilę dėstant mokyklinę 
programą, arba kartais mokinių 
bei jų tėvelių užduodami moky
tojams. Mokytojai, kalbėdami 
tiek klasėje, tiek su mokiniais 
ar jų tėveliais, turėtų laikytis 
pagrindinių principų: niekada 
nesakyti netiesos, įdiegti pasi
didžiavimą lietuvybe, stengtis 
išvengti mokinių tėvelių išpuo
lių, padėti mokiniams išvengti 
keblių klaidų. 

Atskirai norisi paminėti 
svečių iš Lietuvos atvežtą pro
gramą. Visi dirbantys litua
nistinėse mokyklose mokytojai 
susiduria su įvairiomis pro
gomis ruošiamomis programo-
mis-koncertais. Nesinori, kad 
metai iš metų jos kartotųsi , 
įgristų ne tik pačiam mokytojui 
bet ir mokiniams. Kaip suruošti 
vaidinimėlį, kokias temas pa
sirinkti, kaip sukurti scenarijų 
- apie visa tai ir pasakojo moky
tojams Rasa ir Titas Varnai 
atvykę į kursus iš Vilniaus. 

Rasa, Vilniaus Tuskulėnų 
mokyklos dramos mokytoja -

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 
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Mokytojų tobulinimosi kursų organizacinis komitetas: (iš kaires) Edita Rumšienė, Karina Končiene, Marytė 
Newsom. Dovile Ruscitti, Silvija Eglynaitė. Jūratė Dovilienė, Giedre Savukyniene ir Audronė Elvikienė su R. ir 
T. Varnų pagamintomis lėlėmis. 

ekspertė, jau daug metų dirba 
su mokiniais, stato įvairiausius 
spektaklius, moko juos scenos 
meno pagrindų. Ji mokytojams 
atskleidė daug savo darbo pas
lapčių, kaip net eilinės pamokos 
metu galima pratinti mokinius 
prie scenos, mokyti juos daly
vauti programose, o svarbiausia 
kaip įtraukti į darbą visus 
mokinius, kad nebūtų ..žiop
sančių ir snaudžiančių". 

Pirmoje paskaitoje prele
gentai papasakojo apie mė
gėjišką teatrą Lietuvoje, o 
sekančioje ne tik išgirdome ir 
vaizdžiai pamatėme, kaip spek
taklius galima kur t i netra
dicinėje aplinkoje, netradicinė
mis priemonėmis, bet ir kaip 
pasidaryti dekoracijas, kaip 
įspūdžiui padidinti panaudoti 
kontrastus, kaip pasirinkti mu
ziką kuriamam spektakliui ar 
vakaro programai. Rasa Var
nienė skatino 

drąsiau eksperimentuoti ku
riant su vaikais spektaklius, 
nes teatre viskas įmanoma. 

Rasa Varnienė ypač at
kreipė dėmesį į raiškųjį skai
tymą. Ji paminėjo, kad klasė 
yra tas pats kaip scena, todėl 
savo mintis mokytojas turi per
duoti kaip galima raiškiau, 
aiškiau. O ir mokinius reikia 
pratinti gražiai reikšti mintis, 
teisingai ištarti žodžius. Pre
legentė parodė keletą pratimų 
..lūpų gimnastikai", o paskaitai 
pasibaigus visi dalyviai žaidė 
žaidimus „Statulos statymas" ir 
„Gyvuliukų pamėgdžiojimas". 

Na. o paskutinę paskaitą 
kūrėme scenarijus pagal pa
sirinktą siužetą, atlikome etiu
dus. Pabaigoje prelegentė su
pažindino su jos mokinių pa
rašytais scenarijais. 

Vakarais kursų dalyviai 
rodė savo talentus, matė Lie
tuvos kino studijos susuktą kino 

filmą „Velnio nuotaka", moky
tojos Birutės Jasinskienės va
dovaujami mokėsi naujų dainų, 
vakarojo prie laužo, šoko su 
mokytojomis Nijole Pupiene ir 
Silvija Radviliene, repetavo 
spektaklį „Knygnešiai", kurį su 
didžiuliu pasisekimu parodė 
stovyklos uždarymo metu. Ilgai 
atmintyje išliks ir mokytojos 
Giedrės Savukynienės suruoš
ta „Miško šventė", kurioje daly
vavo visi stovyklautojai. 

Norisi padėkoti JAV LB Švie
timo tarybai, visam organiza
ciniam komitetui už didžiulį 
darbą suruošiant šiuos kursus , 
prelegentams už t u r in ingas 
paskaitas. Karinai Končienei už 
įdomią vaikų programą. Tiki
mės, kad mokytojų tobulinimosi 
kursai ir ateityje sukvies moky
tojus pasidalinti patirtimi ir įsi
gyti naujų žinių. 

L a i m a A p a n a v i č i e n ė 

Mokytojos atlieka praktinę užduoti ..Dvibalsiai" 
Dovilienė. Marytė Newsom ir Silvija Eglynaitė. 

Iš kairės: Silvija Radvilienė. Audrone Elvikienė, Jūratė 
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