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Ignalinos elektrinės uždarymo 
data — „nereali" 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Parlamentarė Kazi
miera Prunskienė mano, jog 
Lietuva gali uždaryti Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
antrąjį reaktorių ne anksčiau 
kaip 2015 metais, ir toks pa
siūlymas turi būti pateiktas 
derybose su Europos Sąjunga 
(ES). 

Parlamentarė pareiškė taip 
mananti po pirmadienį Seime 
įvykusio susitikimo su Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
rijos (URM) Europos Sąjungos 
departamento vadovu Rein-
hard Schweppe. Pastarasis 
buvo atvykęs į Seimą susitikti 
su Seimo Europos reikalų ko
miteto nariais. 

Susitikime svečias pakartojo 
anksčiau viešai išsakytą ES 
aukštų pareigūnų nuomonę, 
jog norėdama tapti ES nare 
jau 2004 m., Lietuva turi grei
čiau priimti sprendimą dėl Ig
nalinos atominės elektrinės 
antrojo bloko uždarymo. 

ES vadovai siūlo uždaryti 
antrąjį bloką ne vėliau kaip 
iki 2009 metų. 

Susitikime K. Prunskienė 
pareiškė nematanti galimybės 
Lietuvai uždaryti antrąjį blo
ką iki šios datos. 

Išgirdęs parlamentarės abe
jones, Vokietijos URM atsto
vas, K. Prunskienės teigimu, 
pasiūlė pasvarstyti, kiek nau
dos duotų naujos investicijos 
Lietuvai tapus ES nare jau 
2004 m. ir kiek — atidėjus 

* Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko sekretoriato 
vadovė Rasa Razgaitienė, ku
ri, prieš išvykdama į JAV, bu
vo nusiteikusi palikti postą, 
dabar ketina pakovoti ir leng
vai neužleisti savo pozicijų. 
Neoficialiomis žiniomis, dabar 
JAV atostogaujanti A. Pau
lausko sekretoriato vadovė 
yra užsiminusi, kad pasilikti 
su A. Paulausku jos prašo kai 
kurie išeivįjos atstovai. Neofi
cialiai teigiama, jog bandyda
mi nustumti R. Razgaitienę, 
įtakingesni socialliberalai sie
kia daryti tiesioginę įtaką Sei
mo pirmininkui. Gerai infor
muotų šaltinių Seime teigimu, 
pastangos pašalinti iš posto R. 
Razgaitienę susijusios ir su so
cialliberalų ketinimais skirti 
pačių pasirinktą Seimo kanc
lerį- (R.LŽ.E1U) 
* Centro sąjungos (GS) pir
mininkas Kęstutis Glavec
kas vyksta privataus vizito į 
JAV, kur bandys rasti lietuvių 
išeivijos pritarimą savo pla
nams kitąmet siekti Lietuvos 
prezidento posto. Seimo narys, 
ekonomikos habilituotas dak
taras, 52 metų K. Glaveckas 
yra minimas tarp neoficialių 
kandidatų į prezidentus per 
2002 m. pabaigoje planuoja
mus Lietuvos valstybės vado
vo rinkimus. Nors jis neslepia 
ambicijų siekti prezidento pos
to, tačiau oficialiai tokių savo 
ketinimų nėra paskelbęs. Pa
klaustas, ar jo kelionę galima 
sieti su būsimąja rinkimų 
kampanija, K. Glaveckas sa
kė, jog „iš principo — taip". 
„Šio vizito tikslas — susitikti 
ne tik su seniai Lietuvą pali
kusiais išeiviais, tačiau iš pir
mųjų lūpų išgirsti naujos lie
tuvių emigrantų kartos bėdas 
ir patarimus kaip Lietuvoje 
sukurti tokias sąlygas, kad 
jauni žmonės kurtų ir gyventų 
savo gražiausius metus tėvy
nėje Lietuvoje", sakė K. Gla
veckas. > BNS i 

sprendimą dėl IAE uždarymo 
bei narystę ES. 

„Tai buvo suformuluota tik 
kaip prielaida", teigė K 
Prunskienė. 

Parlamentarės teigimu, Vo
kietijos atstovas, reikšdamas 
įsitikinimą, kad ES įvertino 
Lietuvos siekius, rekomenda
vo labiau įsiklausyti į pa
siūlytą IAE uždarymo datą. 
Tačiau K. Prunskienė teigė vis 
tiek mananti, jog 2009 m. data 
yra neįmanoma. 

Jos teigimu, ji atkreipė 
svečio dėmesį, jog kol kas nėra 
aišku ne tik kaip bus finan
suojamas elektrinės uždary
mas, bet ir kaip bus spren
džiamos socialinės problemos. 
K. Prunskienė teigė atkreipu
si svečio dėmesį, jog jau dabar 
IAE darbuotojų netikrumas 
sukelia įtampą ir kenkia elek
trinės saugumui. Parlamen
tarė mano, jog Lietuva ne
turėtų iš karto priimti ES 
pasiūlytos uždarymo datos, 
bet bandyti derėtis. „Mums 
vertėtų pateikti kompromisinę 
poziciją dėl 2015 m. Tai ir taip 
būtų paankstintas uždarymas 
Lietuvai", teigė ji. 

K. Prunskienė pranešė prieš 
kelias savaites nusiuntusi 
premjerui Algirdui Brazaus
kui laišką, kuriame siūlo su
derinti Lietuvos institucijų 
nuostatas dėl IAE uždarymo 
terminų. Tai ji padariusi to
dėl, kad skirtingų pareigūnų 
išsakomi uždarymo perspek
tyvų vertinimai kenkia Lietu
vai. „Mes atrodome nesolidžiai 
ir neįtikinamai. Savo argu
mentus turime pateikti vieno
dai — ar kalbant premjerui, 
ar ūkio ministrui, ar kitam 
pareigūnui", sakė K. Pruns
kienė. 

Lietuva yra įsipareigojusi 
pirmąjį IAE reaktorių už
daryti iki 2005 m., o antrojo 
uždarymo data turi būti nus
tatyta naujoje energetikos 
strategijoje, kurią numatoma 
parengti 2004 m. 

Po neseniai vykusio susitiki
mo su Vokietijos finansų mi
nistru premjeras A. Brazaus
kas teigė paprašęs šios vals
tybės vyriausybę ir kanclerį 
įvertinti sudėtingą Lietuvos 
situaciją dėl IAE uždarymo. 

Kandidatai į prezidentus 
raginami nespekuliuoti 

IAE uždarymu 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) vadovas, Seimo 
narys Vytautas Landsbergis 
įspėja, jog neatsakingi politi
kų pareiškimai dėl IAE užda
rymo gali pakenkti Lietuvos 
stojimui į ES ir sumažinti 
užsienio investicijas. 

„Po premjero A. Brazausko 
užuominų, kad Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymas 
vis dar svarstytinas klausi
mas, dabar iniciatyvos imasi 
Seimo narė K. Prunskienė, jau 
pasiskelbusi tinkama kandi
date į Lietuvos prezidentes", 
teigiama antradienį paskelb
tame konservatoriaus pareiš
kime. 

V. Landsbergio teigimu, Vo
kietijos URM atstovas „drau
giškai ir atvirai" perspėjo K. 
Prunskiene ir kitus Seimo na
rius, jog IAE antrojo bloko už
darymo atidėjimas iki 2015 
metų būtų tolygus atsisakyti 
Lietuvos narystės ES 2004 m. 
ir sukeltų katastrofiškų eko
nominių ir politinių pasekmių. 

Konservatorius pridūrė, jog 
svečias pažymėjo Lietuvos pa
žangą derybose su ES ir ragi-

^ J Tėvynėje pasižvalgius 

Lietuvos kultūros ministrei Romai Dovydėnienei 'kairėje) L.-tuvos atstove 
prie UNESCO, ambasadorė Ugnė Karvelis įteikė UNESCO p-žymėjimą pa
tvirtinantį, kad Lietuvos kryždirbyste įtraukta i pasaulini zod .10 ir nemate
rialaus paveldo Šedevrų sąrašą. Vladujuro Gul»v :iaw 'Eh*> nuotr 

Lietuvos kryždirbyste — 
pasaulio paveldo šedevras 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Antradienį Vilniuje 
Lietuvos ambasadorė prie 
UNESCO Ugnė Karvelis kul
tūros ministrei Romai Do
vydėnienei įteikė pažymėjimą, 
liudijantį Lietuvos kryždir-
bystės įtraukimą į UNESCO 
žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo sąrašą. 

Žmonijos žodinio ir nemate
rialaus paveldo šedevru Lietu
vos kryždirbyste UNESCO 
paskelbė gegužės 18 d. Pasak 
U. Karvelis, toks sąrašas buvo 
sumanytas prieš 4 metus, 
kuomet paveldu pradėta laiky
ti ne tik architektūra ir kiti 
apčiuopiami objektai, bet ir 
žmogus bei jo kūryba. 

„Lietuvos kryždirbyste pate
ko tarp 19 pirmą kartą pasau
lyje paskelbtų žodinio ir ne
materialaus paveldo šedevrų, 
tarp tokių kaip Japonijos No 
bei Kinų teatras", įteikdama 
pažymėjimą, sakė U. Karvelis. 

įtraukus kryždirbyste į 
UNESCO sąrašą, iš šios orga
nizacijos bus galima gauti fi
nansinę paramą įvairiai doku
mentacijai bei leidiniams. 

Komisijoje, kuri tvirtina 
sąrašą, yra 18 žmonių, tarp 
kurių — U. Karvelis. Pasak 
Kultūros ministerijos prane
šimo spaudai, tradiciniai lietu
viški kryžiai — tai nepakartoj 
jami statiniai, jungiantys ar
chitektūros formas, skulptūrą, 
geležinius kalvių dirbinius, 
kartais primityvią tapybą. 
Tarp analogiškų kaimyninių 
katalikiškų valstybių pa
minklų jie išsiskiria kur kas 
sudėtingesne, įvairesne, la
biau išvystyta menine forma. 
Paminklų sudėtinės dalys — 
geležinės paminklų viršūnės, 
dar vadinamos ornamentuo
tais kryžiais, o ypač įvairių 

no to neprarasti, nes kita ES 
plėtros banga ateis negreitai. 
„Tokius perspėjimus verta iš
girsti. Neatsakingą populizmą 
lenktynėse į Daukanto aikštę 
(prezidentūrą - BNS) sunku 
būtų aiškinti Briuseliui: čia 
tik šnekos vidiniam vartoji
mui, rinkėjams, o jūs ne
kreipkite dėmesio. Kapitalas 
atkreips dėmesį", įspėjo V. 
Landsbergis. 

„Dabar Lietuva darosi pa
traukli investuoti Vakarų ka
pitalą, o tai — darbo vietos ir 
ūkio pakilimas. Vien kalbos, 
kad Lietuva gali pati atidėti 
savo narystę ES, padarytų 
didžiulę ekonominę žalą", 
pridūrė jis. 

siužetų medinės skulptūros — 
laikomos vertingiausiu lietu
vių liaudies meno palikimu, 
jkvėpusiu ne vieną žymų XX 
amžiaus lietuvių dailininką. 

Šiandien kryždirbyste tebė
ra išlikusi gyva, tradiciniu bū
du perduodama liaudies meno 
šaka. Paminklus kuriantys 
meistrai-kryždirbiai yra sava
moksliai. 

Tradicija užsakyti įvairioms 
paskirtims kryž;"3 Lietuvoje 
vystosi ir įgyja naujas formas. 
Greta senų tradicinių formų 
paminklų, kurie yra restau
ruojami bei atstatomi, atsiran
da naujų sprendimų, susijusių 
su naujomis temomis arba 
kintančia senesniųjų motyvų 
interpretacija. 

Pernai lapkritį į pasaulinį 
UNESCO kultūros ir gamtos 
paveldo sąrašą buvo įtraukta 
Kuršių nerija. Praėjusį penk
tadienį Nidoje U. Karvelis 
premjerui Algirdui Brazaus
kui įteikė tai patvirtinantį 
UNESCO pažymėjimą. 1994 
m. į Pasaulio paveldo sąrašą 
buvo įtrauktas Vilniaus sena
miestis. 

* Siekdama lietuviškojo 
turizmo išteklios atverti 
kuo platesniam žmonių ratui, 
o pirmiausiai JAV, lietuvių 
išeivių grupė Lietuvoje įkūrė 
turizmo agentūrą „Visit Lithu-
ania". Agentūra priklauso lie
tuvių išeivių investiciniam 
fondui „Aras Investment 
Group*. įvažiuojamuoju turiz
mu užsiimanti „Visit Lithua-
nia" turizmo agentūra šiuo 
metu aktyviai ruošiasi kitų 
metų sezonui: kaupia duome
nų bazes, ieško bendrininkų 
bei klientų, rengiasi prisis
tatymams turizmo parodose 
bei leidiniuose. Joje dirba 5 
žmonės, vadovas — buvęs Tu
rizmo fondo direktorius Juo
zas Narušis. Agentūra orien-
tuosis į senuosius išeivius bei 
jų šeimas. (Eiu> 

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pasveikino Ragu
vos miestelio, esančio Pane
vėžio rajone, gyventojus, pažy-
minčius miestelio 500 metų 
įkūrimo sukaktį. „Tai puiki 
proga prisiminti ir priminti vi
siems Lietuvos žmonėms gar
sią Raguvos praeitį, kai ji 
buvo didžiuliu prekybos mies
tu, j turgaus aikštę nesutalpi
nusiu visų savo krašto ir kai
mynų prekybininkų; kai jos 
sukilėliai narsiai ir sėkmingai 
kovėsi už laisvę", rašoma svei
kinime iBNSi 

* Iš kairiųjų parlamen
tarų jau pasigirdo pirmieji 
kritiški pareiškimai apie vos 
daugiau nei mėnesį dirbančią 
Socialdemokratų partijos pir
mininko Algirdo Brazausko 
vadovaujamą vyriausybę. Že
mės ūkio ministrą Kęstutį 
Kristinaitį sukritikavo vienas 
socialdemokratų vadovų, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Vytenis Andriukaitis. „Žemės 
ūkio ministrui reikėtų žiūrėti 
į žemės ūkio padėtį atmerkto
mis akimis", teigė V. Andriu
kaitis, pažymėjęs, jog žem
dirbių nepasitenkinimas yra 
visiškai pagrįstas. <KD, EIU; 

* Šiemet vyriausybė iš 
valstybės vardu gautų pas
kolų mokyklų remontui skyrė 
80 milyonų litų. Tačiau ne vi
sos rajonų savivaldybes spėjo 
laiku baigti projektuotojų bei 
rangovų konkursų, todėl kai 
kurios mokyklos bus remon
tuojamos ir vaikams mokan
tis. Žadama, jog iki rugsėjo 
pirmosios bent jau nauji lan
gai bus sudėti. Kiti remonto 
darbai vyks lygiagrečiai su pa
mokomis. (LZ. EIU) 

* „Traukinio byloje — ne
tikėtas posūkis: paaiškėjo 
rengtas apiplėšimas. Valsty
bės dienos išvakarėse Kauno 
rajone, geležinkelio ruože Pa-
lemonas-Neveronys, bėgius iš
ardę asmenys planavo sukelti 
avarįją ir apiplėšti keleivinio 
traukinio Ryga-Vilnius kelei
vius. Toks sensacingas nusi
kaltimo motyvas paaiškėjo ti
riant liepos 6-ąją įvykusią 
traukinio Ryga-Vilnius avari
ją. Anksčiau buvo manyta, 
kad bėgius išardė diversantai. 

(R.E1U) 
* Kaune, Laisvės alėjoje, 

esančio didžiulio pastato 
pirmasis aukštas tyliai išnuo
motas 15-kai metų, nors buvu
sioje „Madoje" įsikūrusi ben
drovė „Puošnusis povas* yra 
privatizuojama. Atsirado ir 
besidominčių šiuo objektu pir
kėjų. Tokį daug triukšmo ir 
įtarimų veiklos skaidrumu su
kėlusį sprendimą priėmė 
„Puošniojo povo" valdyba, ku
riai vadovauja Kauno miesto 
tarybos Laisvės sąjungos frak
cijos narys Gediminas Žemai
tis. (KD, B U ) 

* Lietuvoje didėjančiu su
sidomėjimu neseniai įteisin
tais azartiniais žaidimais jau 
spėjo pasinaudoti sukčiai. 30 
kauniečių, užsiregistravusių 
mokytis plačiai reklamuotuose 
krupjė kursuose ir sumokė
jusių už juos po 500 litų, liko 
ir be pinigų, ir be žadėtų 
krupjė darbo leidimų, OR. EIUI 

* „Mano tikslas būtų toks 
— šiems metams skirti pinigai 
sveikatos apsaugai turi būti 
panaudoti iki paskutinio cen
to. Pernai dėl visų konkuruo
jančių firmų konfliktų, barnių 
liko beveik 60 milijonų litų 
nepanaudota. Tai yra nusikal
timas*, sakė sveikatos apsau
gos ministras Konstantinas 
Romualdas Dobrovolskis. 

OA.KIU) 
* Du trečdaliai sostinės 

gyventojų liktų gyventi Vil
niuje, net ir atsiradus galimy
bei geriau įsikurti kitame Lie
tuvos ar kitos valstybės mies
te. Tokius duomenis paskelbė 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų bendrovė „SIC Rinkus 
tyrimai", Vilniaus savivaldy
bės užsakymu atlikusi sosti
nės gyventojų apklausą. 'BNS> 

* Aiškėja vis daugiau 
skandalingų faktų apie da
bartinių ir buvusių Vilniaus 
vadovų darbus. Paaiškėjo, kad 
gyvenamąjį kvartalą Užupio 
g. 30 Vilniaus miesto valdyba, 
vadovaujama tuometinio mero 
Rolando Pakso, dabartinio 
mero Artūro Zuoko firmai 
„BNA Market" perdavė „išim
ties tvarka". <LA. EIUI 

* Antros pagal dydį Rusi
jos naftos verslovės „Jukos" 
vadovai atskleidė kai kuriuos 
planus, susijusius su dalies 
akcijų pirkimu „Mažeikių naf
tos" perdirbimo susivienijime. 
„Jukos" ketina užsiimti tik 
naftos tiekimu Lietuvai ir 
neplėtos mažmeninio degalų 
prekybos tinklo, tačiau kartu 
sieks „Mažeikių naftos" veik
los efektyvumo ir atvirumo, 
pasiūlys pagalbą Lietuvos spe
cialistams pagal specialiai pa
rengtas programas stažuotis 
naftos perdirbimo rinkodaros 
bei kritinių situacijų valdymo 
srityse. ot, EIU) 

* Visuomeninė organiza
cija Žemaitijos visuomenės 
parlamentas žada visoje Lie
tuvoje ruošėti renginius, ku
riais sieks, kad būtų sureng
tas referendumas dėl narystės 
euroatlantinėse organizacijose 
ir Konstitucijos pataisų, lei
siančių parduoti žemės ūkio 
paskirties žemę užsienie
čiams. Parlamento tarybos 
prezidentas Justinas Burbą 
paskelbė, kad pradės rinkti 
Lietuvos gyventojų nuomones 
dėl šalies stojimo į Europos 
Sąjungą ir NATO, euro įvedi
mo ir žemės pardavimo užsie
niečiams įteisinimo. Mitingų 
ciklas, anot J. Burbos, keliaus 
per Lietuvą iki Vilniaus, kad 
„kurčias Seimas" išgirstų vi
suomenės balsą ir norą rengti 
referendumus. Pasak J. Bur
bos, jei paaiškės, kad žmonės 
nori į „šias organizacijas", ne
sibaimina euro įvedimo ir že
mės „išparceliavimo" užsie
niečiams, jis „į viską nusi
spjaus" ir nebeprotestuos.iBNSi 

* Motorizuotos pėstinin
kų brigados „Geležinis vil
kas" vado pareigas antradienį 
oficialiai pradėjo eiti Vitalijus 
Vaikšnoras. Pulkininko leite
nanto laipsnį turėjusį V. Vaik-
šnorą prezidentas tą pat dieną 
pakėlė į pulkininkus. Gegužę 
V. Vaikšnoras buvo paskirtas 
laikinuoju „Geležinio vilko" 
vadu vietoj gynybos atašė pa
reigoms Vokietijoje besiruo
šiančio pulkininko Jono Vy
tauto Žuko. i BNS) 

* Lietuvoje augantys 
grybai bei uogos nėra radio
aktyvūs, juos galima vartoti 
maistui, rodo tyrimai. Šiais 
metais Radiacinės saugos cen
tras, vykdydamas Sveikatos 
apsaugos ministerijos patvir
tintą programą, ištyrė dau
giau kaip 20 grybų ir miško 
uogų bandinių. Buvo tirtos vo
veraitės, ūmėdės, baravykai 
paąžuoliai, baravykai raudoa-
viršiai, baravykai tikriniai, 
baravykai lepšės, rudakepu-
riai baravykai, valgomieji bo
bausiai, tamprieji baravykai, 
valgomosios geltonpintės ir 
baravykai kazlėkai. Atlikta 
apie 70 tyrimų, atrinkus ban
dinius iš surinktų įvairiuose 
miškuose ir paruoštų ekspor
tui voveraičių. Remiantis tyri
mų rezultatais, galima teigti, 
kad Lietuvos miškuose augan
čius grybus drąsiai galima 
vartoti maistui. BNS 

* Antradienį Seime buvo 
paminėtos 10-tosios Lietu
vos Seimą gynusio savanorio 
Artūro Sakalausko žūties me
dinės. Minėjime Seime dalyva
vo apie 50 žmonių, tarp jų — 
keli Seimo nariai. Alytaus sa
vanorių rinktinės narys A. Sa
kalauskas žuvo prie Seimo 
1991 m. rugpjūčio 21-osios va
karą, sovietų kariams apšau
džius savanorius. !BNS> 

* Visa, kas susiję su pa
kaimėje pastatyta šaudme
nų gamykla, turi karinio slap
tumo ženklą. Šis Kauno 
„Miestprojekto" specialistų su
projektuotas statinys biudže
tui kainavo 70 milijonų litų. 
Kuriami šaudmenų komerci
jos planai. Tikimasi, kad Kau
ne šovinių savo kariuome
nėms galėtų užsisakyti latviai, 
estai. Europos rinkoje egzis
tuoja nemenka šovinių gamin
tojų konkurencija. Pareigūnai 
atsisako informuoti, kiek šovi
nių per metus pagamins nau
joji gamykla. Kai kurių šalti
nių teigimu — apie 20 milijo
nų. Neatmetama galimybė, jog 
gali plėstis gaminių spektras. 
32 hektarų plotą užimančioje 
įmonės teritorijoje dirbs apie 
100 žmonių. (KD, B M 

* Be pagrindinių tiekėjų 
„LUKoiT ir „Jukos", „Mažei
kių nafta" šiais metais taip 
pat pirko žaliavą iš TNK, 
„Rosneft", „Transneft". (R, EIU> 

* Seimo Valdyba nu
sprendė varžytinių tvarka 
leisti parduoti dar 32 Seimui 
priklausančius lengvuosius 
automobilius. Seimo transpor
to skyriaus surengtose varžy
tinėse jau buvo parduoti 47 
automobiliai — daugiausia 
„Volkswagen Golf, „VAZ" ir 
„Volga". Seimas už šiuos auto
mobilius gavo 276,000 litų. 
Šiuo metu iš 141 Seimo nario, 
valstybiniu transportu naudo
jasi tik 15 parlamentarų. Dau
gelis parlamentarų, pasinau
dodami tuo, jog atsisakius 
valstybinio transporto, moka
ma kompensacija, išperkamo
sios nuomos būdu įsigijo nau
jų privačių automobilių. Auto
mobiliais prekiaujančios įmo
nės parlamentarus viliojo di
delėmis nuolaidomis. Savo pa
siūlymus firmos teikė, atsi
žvelgdamos į kompensacijų 
dydį bei parlamentarų kaden
cijos trukmę. <BNS> 

* Kauno rajono Čekiškės 
senelių namų gyventojų 
Antano Kemzūros ir Marytės 
Čelešienės pranešimas apie 
judviejų sužadėtuves sukėlė 
rūpesčių administracijai, nes 
dėl vietos stygiaus senelių na
muose jaunavedžiams būtų 
sunku surasti atskirą kam
barį- Prieš mėnesį į senelių 
namus atvykusiam 94 metų 
Antanui tai būtų antroji san
tuoka, o keleriais metais jau
nesnei Marytei — trečioji. Abu 
jie yra našliai ir vestuves no
rėtų atšokti artimiausiu metu. 
Vestuvės tarp senelių namų 
gyventojų būtų pirmos per jų 
10 metų istoriją. Čekiškės se
nelių namuose gyvena 15 gy
ventojų, iš jų tik 4 vyrai. „Na
muose dabar gana ankšta, ir 
jaunavedžiams kol kas vargu 
ar surastume atskirą kamba
rį", sakė senelių namų direk
torė Aldona Sadauskienė. <BNS> 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 22 d.: Ipolitas, Karijo

tas. Marija, Rimantė, Sigita*, Taut-
minas. Violeta, Zygfridas. 

Rugpjūčio 23 d.: Šv. Rože Limie-
te; Baumilas. Gilius. Girmantas, 
Liudyt*, Pilypas. Tautgaile Juodojo 
kaspinn diena Lietuvoje 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktore j.v.s. Irena Regienė 

KELIONĖ DVIRAČIAIS Į RAKO 
STOVYKLĄ 

P i r m a diena , l i epos 4 d. 

Prie PLC. Lemonte, pradė
jome rinktis maždaug 6 vai. r. 
Septyni prityrę skautai dvira
tininkai, vienas suaugęs dvi
ratininkas palydovas ir trys 
lydinčių automobilių vairuo
tojai. Buvo čia ir tėveliai, ma
mytes bei šeimų nariai, susi
rinkę išlydėti dviračiais į 
skautų stovyklą Rakė vyks
tančius. Dangus apsiniaukęs, 
pilkas, lietų žadantis. Oras 
šiltas, tvankus; nelabai sma
gus tokiai kelionei. Susikrovę 
dviračius ir reikmenis į auto
mobilius atsisveikinome su 
šeimomis. Maždaug 7 vai. r. 
pajudėjome link Savvyer. MI, 
miestelio, pirmo mūsų sustoji
mo ir kelionės dviračiais pra
džios. Prie p. Lingio I sesės Lo
retos Jučienės tėvelio) namo 
Savvyer miestelyje atvykome 
apie 8:30 vai. r. Ten susitiko
me su antru suaugusiu dvira-
tininku-palydovu. Dabar jau 
buvome visi šios mūsų kelio
nės dalyviai: prityrę skautai 
dviratininkai Darius Aleksiū-
nas . Danius Andriušis, Da
nius Čarauskas. Saulius Fa-
bianovich. Viktoras Jučas , To
mas Milo, Marijus Spitrys; su
augę dviratininkai-palydovai 
— 'Donatas Ramanauskas ir 
Aras Lintakas. automobilių 
vairuotojai — Violeta Fabia-
novich, Linas Jučas ir Tom 
Milo. 

Išsikrovėme dviračius ir die
nos reikmenis, pavalgėme 
lengvus pusryčius ir pasiruo
šėm kelionei užkandžius — 
šokolado, razinų ir riešutų mi
šinį. Dalyviams buvo išduoti 
„oficialūs" geltoni dviratinin
kų marškinėliai su specialiai 
sukurtu kelionės ženklu, su
projektuotu sesės Rasos Ra
manauskienės. Nusifotografa
vome ir patikrinę tarpusavio 
susižinojimo priemones (radijo 
ir „Walkie-talkies") devyni dvi
ratininkai 10 vai. r. išvažiavo
me pro p. Lingio vartus . Mus 
iš paskos automobiliu lydėjo 
Tom Milo. o brolis Linas Jučas 
pavažiavo j priekį ir sutiko 
mus prie pirmos mūsų susto
jimo vietos Grand Mare State 
parko. Sesės Violetos pareiga 
buvo supirkti mūsų nurodytą 
maistą ir gėrimą — daug ,,Ga-
torade". Pagaliau saulė išlindo 

iš debesų ir pasidarė karšta. 
Patogiu tempu važiavome iki 
St. Joseph miestelio. Perva
žiavę tiltą per St. Joseph upę 
atsidūrėme Benton Harbor 
miestelyje. Miesto gatvės ne
trukus virto laukų takeliais. 
Spaudem į š iaurę kol pasie
kėm Lake Michigan Beach 
miestelį. Po to liko dar 12 my
lių kelio per pušynus ir smėlio 
kopas ant Blue Star Highvvay, 
kol 5:30 v.v. pasiekėm mūsų 
pirmai nakvynei numatytą 
Van Buren State parką. Nau
dodamiesi pavasario iškylose 
įgytais patyrimais, greit įsi
kūrėme stovyklavietę — pasi
statėme palapines ir valgyk
lą, išsiskalbem dviratininkų 
aprangą. Koi dar buvo šviesu 
ir šilta, nuėjome prie Michi
gan ežero atsigaivinti šalta
me ežero vandenyje. Grįžę sto-
vyklavietėn pradėjome pasi
ruošimus vakarienei. Šio va
karo virėjai buvo broliai D. 
Andriušis, D-.. Aleksiūnas ir D. 
Čarauskas. J ie labai skaniai 
paruošė keptas bulves ir kotle
tus, o užsigardžiavimui gavo
me gaivaus arbūzo. Po vaka
rienes besitvarkant pradėjo 
temti. Nors buvome susikrovę 
laužą, jis liko neuždegtas — 
jautėmės nuvargę, ir nuėjome 
miegoti. . ŠiaTidien dviračiais 
buvome nuvažiavę 45 mylias. 

A n t r a d i e n a , l i epos 5 d. 

Kėlėmės su saule, apie 6 
vai. r. Pavalgę pusryčius (ja-
vainiai, riestainiai ir suitys) 
nugriovėme palapines ir val
gyklos pastogę. Dienos valgia
raštis perduotas sesei Viole
tai. Lipant ant dviračių, brolis 
Danius Andriušis pastebėjo. 
kad užpakaline jo dviračio pa
danga beveik sprogusi. Sesė 
Violeta skubiai nuvažiavo į ar
timiausią K-Mart parduotuvę 
ir nupirko nauja padangą. 
Broliui Tom Milo talkinant, 
padanga greit buvo pakeista ir 
Danius ne t rukus pasivijo jau 
South Haven pasiekusius dvi
ratininkus. Toliau važiavome 
Saugatuck miestelio link. Su
stojome Mt. Baldhead parke
lyje užkandžiui ir aplankyti 
ant Kalamazoo upės kranto 
esantį Pump House muziejų. 
Upę perplaukėme Saugatuck 
Chain Ferry keltu. Mus pasiti-
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ko mūsų palydovai ir pa
vaišino Saugatuck vidurmies-
tyje esančioje Kilum's Fudge 
šokoladų parduotuvėje. Labai 
įdomus miestelis — daug se
nų krautuvėlių ir gražių va
sarnamių. Ilgoką kelio dalį 
nuvažiavome kol pasiekėme 
Holland miestelį, kuriame su
stojome papietauti ant Lake 
Macatavva kranto. J veidus 
mums pūtė šaltas ir stiprus 
vejas. Po pietų pervažiavę li
kusią Holland miestelio dalį ir 
tiltą per Macatavva upę. atsi
radome ant dviračių tako šalia 
Butternut Drive kelio. Šiuo ta
ku važiavome 20 mylių,kol 6 
v.v. pasiekėm antrą numaty
tą nakvynvietę —Yogi Bears 
Jellystone Park netoli Grand 
Haven miestelio. Baigę įsikū
rimo darbus ir pavalgę vaka
rienę, dešrelės ir kukurūzai), 
išsimaudėme parko baseine. 
Vanduo buvo šiltas, bet oras 
šaltas. Visi 9 v.v. nuėjome il
sėtis. Šiandien dviračiais nu
važiavome 57 mylias. 

T r e č i a d i ena , l i epos 6 d. 

Kaip įprasta, kėlėmės 6 v.r. 
Diena puiki — saulėta, ne
karšta. Po pusryčių susitvarkę 
pasiruošėm kelionei. Nusifoto
grafavę prie ..Yogi Bear" ir 
..Ranger Smith" statulų, iš 
parko išvažiavom 8:30 v.r. Pir
mas sustojimas buvo Grand 
Haven miesto centre, „Coffee 
Grounds" kavinėje, kur vado
vai pasivaišino skania kava, o 
skautai atsigaivino šaltais gė
rimais. Miesto centre teko per
važiuoti tiltą per Grand upę. 
Spaudėme link HofTrnaster 
State Park. kur sustojome po
ilsiui ir užkandžiui. Pakeliui 
teko įveikti keletą didelių 
smėlio kopų kol pasiekėm poil
sio vietą. Netrukus privažia
vom Muskegon miestą ir to 
paties vardo upę. Keliaudami 
toliau į šiaurę, pravažiavę 
Duck Lake State Park. pasie
kėm VVhitehall miestelį. Ten, 
Veteranu parkelyje pavalgėme 
pietus. Dangus apsiniaukęs, 
vėjas smarkus, laimė, kad pū
tė į nugaras. Gerai pailsėję 
pervažiavome White Lake til
tą į Montague miestelį, kur 

prasideda įvažiavimas į Har t -
Montague dviračių taką. Ten 
susitikome su dviratininku, 
kuris per devynias dienas pla
navo apvažiuoti aplink Michi
gan ežerą. Šiuv.' taku keliavo
me 14 mylių, kol atvykome į 
Shelby miestel;. Pakelyje sesė 
Violeta buvo palikusi skau
tiškus kelio ženklus prie kurių 
skautai rado įvairių „brange
nybių" (saldainiukų). Iš Shel
by važiavome tiesiai į vaka
rus. Ant Shelby Rd. teko susi
durti su „RV's" — dideliais 
kelionių vežimais, kurie važia
vo pavojingai arti prie mūsų 
dviračių. Shelby kelias labai 
kalnuotas, todėl važiavimas 
buvo dvigubai sunkus. Pasiju
tome labai laimingi, ka i ilga 
pakalne nusileidome į Silver 
Lake miestelį, kur sustojome 
„Whippy Dip" ledų parduo
tuvėje. Dar mylią pavažiavę, 
6:30 v.v. pasiekėm šioje ke
lionėje numatytą paskut inę 
nakvynvietę — Yogi Bear's 
Jelly Stone Park, Silver Lake. 
Dangus vis dar apsiniaukęs, 
bet nelijo. Įsirengę stovykla
vietę skautai ejo išsimaudyti 
ir išsiskalbti savo dvirati
ninkų aprangą. Po to virėjai 
(Tomas ir Saulius) paruošė 
„Taco" vakarienę. Buvome ge
rokai nuvargę, tai pavalgę ne
trukus ėjome miegoti. Šian
dien dviračiais nuvažiavome 
77 mylias. 

Ketvirta diena, l i epos 7 d. 

Vadovai atsikėlė įprastu lai
ku - 6 v.r. Skautams leidome 
ilgiau pamiegoti. Kol skautai 
pradėjo krutėti, vadovai j au 
buvo sutvarkę savo palapines 
ir paruošę pusryčius. Rytas 
buvo apsiniaukęs, bet kai 8:30 
v.r. išvažiavome, saulutė nu
švito. Paskutinioji kelionės 
dalis vedė į Pentwater , kur 
poilsiui ir užkandžiams susto
jome ant Pentvvater upės 
kranto prie miestelio uosto. 
Paskui spaudėme vėl šiaurėn 
važiuodami Bass Lake kran tu 
iki posūkio į rytus - į Rako sto
vyklavietę. Paskutinės 10 my
lių buvo labai kalnuotos, bet 
skautai, po savaitės įtempto 
važiavimo, buvo jau gerokai 
išsimankštine ir jas lengvai 

įveikė, išskyrus vieną kalvą 
an t Brye Rd. Ten dalis skau
tų, pirmą kar tą šioje kelionėje 
turėjo nulipti nuo dviračių ir 
kalvon įkopti pėsčiomis. Visi 
sus i t ikome prie Lakeside ka
pinaičių, esančių k i tapus kelio 
nuo Lake Eden. prieš stovyk
lavietės maudyklę . Čia padė
kojome Dievui už sėkmingą 
kelionę. Po to įvažiavome per 
stovyklos va r tus , ku r mus 
dž iaugsminga i sutiko laukian
čios sesės ir broliai. 

Š iandien dviračiais nuvažia
vome 38 mylias. Bendrai per 
visą šią kelionę, nuo Savvyer 
miestel io iki Rako stovyklavie
tės , nuvažiavome 210 mylių. 

Šios kelionės t ikslas — pasi
ruošti ir at l ikti ilgesnę kelionę 
dviračiais , geriau susipažint i 
su miestel iais ir g a m t a pake
liui į stovyklą ir geriau t a rpu
savyje suar tė t i . Atrodo, viską 
puikiai įvykdėme. 

Vis budžiu! 
s .v .v .s . D . R a m a n a u s k a s 

Pr i ty rus ių skau tų būrelio dvi
račių kelionės vedėjas 
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TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

A S S GEGUŽINĖ 

Akademinio Skautų sąjū
džio nariai — ASD. Korp! Vy
tis ir filisteriai su šeimomis 
kviečiami šeštadienį, rugpjū
čio 25 d., 12:30 vai. p.p. atsi
lankyti į ASS Čikagos sky
r iaus Ateitininkų namų sode
lyje ruošiamą gegužinę. Apie 
dalyvavimą prašoma iki rug
pjūčio 22 d. pranešti fil. Ramo
nai Kaveckaitei, tel. 708-499-
0687. 

SMAGU BUVO „VIENYBES ŽIBURIO" 
PASTOVYKLĖJE 

Rako stovyklavietėje, Cus-
ter , Michigan, š.m. liepos 7-18 
d. vykusios Čikagos skau tų 
„Vienybė težydi" stovyklos 
„Vienybės žiburio" pastovyklė-
j e smag ia i stovyklavo „Litua-
nicos" t u n t o jū ros skau ta i . 
Dienos buvo saulėtos ir gra
žios, o nak tys vėsios ir nuosta
biai žvaigždėtos. 

Dienos buvo užimtos įvai
r ia is projektais ir skau ta -
mokslio p rak t i šku įgyvendini
m u . Visi broliai dirbo gera 
nuo ta ika . Bebrams labai pat i
ko šaudymo lankais pratybos. 
J i e įsigijo įvairias specialybes. 
Vyresni jū ros skau ta i pas t a t ė 
didžiul ius įspūdingus va r tu s . 

D a u g valandų buvo praleis
t a pr ie ežero. Visi — nuo jau
n iaus ių bebrų, iki vyriausių 
s k a u t ų mokėsi buriuot i . Daug 
išmokome iš pa tyrus ių vado
vų, ypač Mar tyno Plazyk, My
kolo Pumpučio, Michael She-
h a n i r Dhuga l Betford. 

J ū r ų j aun ia i ir j ū rų skauta i 
p i rmadienį turėjo kanojų išky

lą iš kurios laimingai grįžo 
stovyklon linksmi, nors ir ge
rokai nuvargę. Bebrai tą dieną 
kopų vežimėliais (Dune bug-
gy) iškylavo kopose ir turėjo 
progą žaisti paplūdimyje ir 
maudyt is Michigan ežere. 

Stovykla buvo sėkminga, 
nes turėjome gerus, darbščius 
ir rūpest ingus vadovus. Bebrų 
vadovais buvo: Jonas Savic
kas , Aleksas Modestas ir Vik
toras Česas. Jū rų jaunių vado
vai — Aras Galinaitis ir Jus t i 
nas Jonušas . Jū rų skautų va
dovai — Raimundas Novak ir 
Vytenis Žygas. Pastovyklės 
komendantas — Jus t inas No
vak. Tadas Mikužis buvo vie
nas iš bendros stovyklos ko
mendantų . Tomas Mikužis bu
vo vandens sargybos direkto
r ius. Mūsų pastovyklės šūkis: 
„Su šviesa ir tiesa plaukim į 
jūrą atvirą!" 

Gero vėjo! 
j . b . R o b e r t a s J o k u b a u s k a s , 

„Vienybės žiburio" 
pastovyklės viršininkas 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė Ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney D r., S uite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvw.<»nl6ftor5uryryarKfcfeatthM#i.oorn 

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak, Lawn, IL 
Tei. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te). 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ. GYDYTOJA-

9055 S.Roberte Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tei. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MJD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame iMtuvitkai * 
6918 W. ArchtrAv«.Sts.5ir6 

Chicaoo, IL 60636 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal tmrtartmą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tei. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
f— , j • • * - - I I . i mt 

įsenTBTTOr rteaan, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 80126 

630-941-2600 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Felkr*: American Acadėmy of 

FamHy Practka 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.eistAvS. 
Hobart, IN 46M2, fax 

(210)947-6279 
(219) 947-6239 

Df. FwM8 NOVfdd9 
CHIROPRACTIC PHYSiCIAN 

ManuaSn* fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

8645W. Stanley Ave., Beflffyn, IL 
60402. tel. 708 -484 -1111. 

Valandos kssdrtn, savaitgaliais 
sušiurus. Kalbame lietuviškai. 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

RugpjūMo 25 d. — ASS Či
kagos skyriaus gegužine 1 2 3 0 
vai. p.p. Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

Clevelande 

Rugsėjo 23 d. — Skaučių 
židiniecių rengiama „Rudens 
lapų" madų paroda. 
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SUSITIKIMAS SU 
AMBASADORIUM 

BRONIUS NAINYS 
Mano uždavinys yra: 
Padėti Lietuvai įsijungti į 

Vakarų visuomenės saugu
mo, politines ir ekonomines 
sąrangas; 

Padėti vystyti demokratiją 
ir rinkos ekonomiją; 

Ryškinti teisinės valstybės 
sampratą ir jos pritaikymą 
gyvenime; 

Rūpintis JAV verslo plėto
jimu ir investavimu Lietuvo
je; 

Uoliai tarnauti Lietuvai ir 
Amerikai, tvarkant tarpvals
tybinius ryšius. 

Taip aiškino Čikagos lietu
viams JAV ambasadorius Lie
tuvai John Tefft, lankydama
sis čia prieš porą savaičių. 

Supratome, kad John Tefft 
taip suvoktas uždavinys yra 
daug platesnis negu ambasa
doriaus pareiga reikalautų. 
Ir mus tai labai pradžiugino. 
Karštą liepos 13-tą susirinkę 
į maloniai vėsinamą Balzeko 
muziejaus svetainę, apie 100 
politikuojančių lietuvių ati
džiai klausėsi ambasadoriaus 
turiningo pranešimo apie Lie
tuvos politinę padėtį Europos 
ir Amerikos žvilgsniu. Nors 
ambasadorius dar tik metai 
Lietuvoje, tačiau jau pakan
kamai pramokęs lietuvių kal
bos, savo pranešimą pradėjo 
mus pasveikindamas gražiu 
lietuvišku žodžiu, nustebinęs 
teisingu tarimu ir kirčiavi
mu. Dėl to jo draugystė su 
mumis bent 50 nuošimčių pa
gerėjo. Apie pusvalandį kal
bėjęs, iš tikrųjų John Tefft 
mums daug naujo nepasakė, 
tačiau labai aptardamas prez. 
Bush politiką, ambasadorius 
mums išsklaidė daug abejo
nių. Žinojo ambasadorius mo
šų nuotaikas, o jeigu nežinojo, 
tai teisingai atspėjo, kad, šalia 
labai pageidaujamos Ameri
kos ekonominės pagalbos, 
šiandien JAV lietuviams la
biau rūpi tėvynės saugumas. 
O jo užtikrinimas — narystė 
NATO. Kokia JAV vadovybės 
pažiūra, kuri iki šiol visgi nė
ra pakankamai išryškėjusi? 
JAV prezidento atstovas Lie
tuvai abejonių neturi. Prezi
dentas Lietuvos narystę re
mia. Tokio įsitikinimo pag
rindas — George Bush kalba 
Varšuvos universiteto biblio
tekoje. Aiškiau savo požiūrio 
nė vienas JAV vadovas dar 
niekada nebuvo išsakęs. Nei 
miunchenų, nei jaltų daugiau 
nebus — ne kieno kito, tai pa
ties JAV prezidento žodis. Ne
jaugi juo mes netikėtume, — 
kalbėjo mums ambasadorius. 

Tačiau nė kokių abejonių 
mums nekėlė paties amba
sadoriaus požiūris. Vėliau pa

klaustas, ką jis pasakytų pre
zidentui George Bush, jei šis, 
aiškiai žinodamas, kad Lietu
va nori įstoti į NATO, kad 
jau ir pasiruošusi, savo atsto
vo tiesiogiai paklaustų, kodėl 
Lietuva taip veržiasi į šią 
sąjungą ir kodėl narystės sie
kia kaip galima greičiau, John 
Tefft tarp kitų priežasčių, ne
dvejodamas nurodytų ir to
kią: Lietuva nebenori, kad pa
sikartotų praėjusiame šimt
metyje ištikusi tragedija. Aiš
kesnio atsakymo būti nebega
li. Tragedijos priežastys žino
mos ir be jų priminimo. JAV 
diplomatas dabartinėje poli
tinėje pynėje daugiau pasaky
ti ir nebegali. Bet ir neberei
kia. John Tefft apie Lietuvą 
mokyti irgi nebereikia. Už to
kį pareiškimą jam reikia tik 
padėkoti. 

Buvo ir klausimų. Kai ku
riems mūsiškiams rūpėjo vizų 
reikalai. Nors ši sritis priklau
so JAV konsulatui, ambasa
dorius, primindamas darbo 
krūvį — tik šiais metais į 
Ameriką svečiuotis jau pra
šėsi 34,000 asmenų — pasis
kundė pareigūnų stoka. At
sakymas, aišku, diplomatiš
kas. Lankymas giminių Ame
rikoje Lietuvos lietuviams la
bai palengvėtų, jeigu, viešna
gės laiką baigę, visi svečiai 
grįžtų namo. 

Oficialiems pokalbiams pa
sibaigus, ambasadorių apspi
to „privatininkai''. Jis su vi
sais mielai kalbėjo, atsakinėjo 
į klausimus, dalijosi įspū
džiais. Taip pat, kaip ir dieną 
prieš šį oficialų susitikimą, 
rugpjūčio 12-tą, sekmadienį, 
Lemonte JAV LB Vidurio va
karų apygardos gegužinėje. 
John Tefft pasirodė nuošir
dus, draugiškas žmogus, kan
triai visus išklausantis ir į 
klausimus logiškai atsakantis. 
Lemonte pokalbiai sukosi ir 
apie ekonominius reikalus, 
skersvėjus keliančią Mažei
kių naftos verslovę, kurios 
bėdos jam irgi gerai žino
mos. JAV prezidento ir Vals
tybės sekretoriaus netikėtus 
ir neįprasto turinio laiškus 
Lietuvos premjerui ambasa
dorius suprato kaip didesnį 
JAV vadovybės dėmesį Lietu
vai ir norą padėti išspręsti 
derybas su „Jukos". Teigia
mai vertino ir Algirdo Bra
zausko atsiliepimą, taip pat ir 
jo pasiryžimą tęsti buvusios 
vyriausybės politiką ES ir 
NATO atžvilgiu. Vyriausybių 
pasikeitimas — tik demokra
tinis reiškinys. 

John Tefft istorikas. Mar-
ąuette universitete Milwau-
kee — BS, Georgetown Wa-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje lietuvi organizacijų atstovai turėjo progą susitikti ir pabend
rauti su JAV ambasadorium Lietuvai John Tefft bei jo žmona Mariella Tefft. Iš kairės: Lietuvos produktų ek
sportavimu besirūpinantys asmenys — Lietuvos su „US.Aid" dirbusi J.ndre Biskyte, LR konsulato Čikagoje at
stove Lietuvos verslo plėtojimui Lina Skerstonaitė, muziejaus dir. ir Lietuvos garbes konsulas Palm Beach, FL, 
Stanley Balzekas, Jr, ambasadorius John Tefft, Marieiia Tefft, „Business Council" pirm. dr. Donatas Tijūnėlis, 
„Saulutės" narė Meilutė Kusak. Indrės Tjjūnėlienės nuotr. 

shington — MS. Savaime su
prantama, kad per metus lai
ko Lietuvoje ambasadorius 
„visko" apie šį kraštą sužino
ti negalėjo, bet žino tikrai 
daug. Ir tai mus stebina. Va
dinasi, JAV pareigūnas Lietu
va domisi daug daugiau, negu 
reikalauja jo tarnyba. Jeigu 
jam pasisektų įvykdyti bent 
dalį pradžioje rašinio minėto 
uždavinio, Lietuva būtų daug 
laimėjusi. Jo paprastumas ir 
sugebėjimas draugiškai ben
dradarbiauti su žmonėmis lei
džia manyti, kad užsimojimai 
dirvą nesunkiai ras. Klausi
mai, tik kaip vėliau augs joje 
paberti grūdai. O tai jau tik 
nuo Lietuvos politikų prik
lauso, kurių daugumas, gaila, 
iki šiol girdėti dar neišmoko. 
Neišmoko su užsieniu nė ben
dradarbiauti. Nors Algirdo 
Brazausko pirmas mėnuo, at
rodo, žingsnis į gerą pusę. Jo 
tylus susiderinimas su JAV 
vadovų pageidavimais dėl 
„Williams" — „Jukos" sutar
ties ir apsilankymas Briuse
lyje kažkaip padėjo kritikams 
užmiršti „nuslydimą" į Mask
vą „švęsti" draugo gimtadie
nio ir iškaukė užsienio spau
dos pagyras. Tokios taktikos 
turėtų imtis ir kiti Lietuvos 
politikai bei visuomeninin
kai, nors prireiktų ir po kar
tesnę piliulę nuryti. 

Geresnių „manierų" pasi
mokyti praverstų ir mums. 
Kad jų reikia, parodė ir čia 
aprašomas susitikimas. Am
basadorius John Tefft yra 
aukštas JAV valstybės tar
nautojas, Aukščiausias galin
giausios pasaulyje ir mums 
labai reikalingos, dargi net 
draugiškos, valstybės prezi
dento atstovas Lietuvai. Ir 
mums labai palankus. O kaip 
mes jį priėmėme? Lankyti gi
minių į Čikagos apylinkes at
vykęs, ambasadorius pats 
pradėjo ieškoti ryšių su lietu

viais. O apie tai sužinoję, mes 
tiesiog nežinojome nei ką da
ryti, nei kaip elgtis. 

Čikagoje yra du konsulai, 
ALTo vadovybė, daug Ben
druomenės vadovų, Lietuvių 
respublikonų vyriausi politi
kai, argi toji aukštuomenė ne
galėjo suburti grupės, kuri 
JAV ambasadoriui Lietuvai 
būtų suruošusi priėmimą? 

JOTVINGIŲ DIRBINIAI 
ĮAMŽINTI MEDYJE 

Į plenerą „Jotvingių kelias" 
Lazdijų rajono Metelių kaime 
susirinkę tautodailininkai iš 
medžio drožia autentiškų jot
vingių dirbinių, rastų kasinė
jant jų gyvenvietes, atvaizdus. 

Šios medžio skulptūros, dai
lininkams baigus darbą, žy
mės Metelių regioninio parko 
piliakalnius. Prie PrelomciŠ-
kės rymos „Žynys" bei „Ka
rys", Verstaminų piliakalnį 
puoš jotvingių lankinės segės 
medžio atvaizdas, o ties Girai
te turėtų stovėti stela „Ka
riai". 

Kaip sakė Metelių regioni
nio parko kultūrologas Henri
kas Rimkus, pleneras sureng
tas norint estetiškai pažymėti 
Metelių regioninio parko kul
tūrinės reikšmės objektus bei 
atiduoti duoklę jotvingių gen
čiai. 

H. Rimkus pasidžiaugė, jog 
idėją įgyvendinti padeda Lie
tuvos tautodailininkų sąjun
gos Dzūkijos skyriaus nariai, 
profesionalūs medžio drožėjai 
— Saulius Lampickas, Petras 
Pranckevičius, Nerijus Šatins-
kas bei Erikas Motiejutis. 

Kultūrologas vylėsi, jog toks 
pleneras nebus paskutinis. 
Ateityje, jei pavyks rasti lėšų, 
planuojama Dusios bei Mete
lio ežerus juosiančioje dviračių 
trasoje iš skulptūrų sukurti 
„Jotvingių karo kelią". (ELTA) 

TEISES 
PIRMAKURSIAMS — 

KURATORIŲ 
STOVYKLA 

Europos studentų sąjun
gos Lietuvos grupė („ELSA 
Lietuva") rugpjūtį rengia sto
vyklą Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto bei Lietuvos 
teisės universiteto pirmakur
siams. Kuratorių stovykla nuo 
rugpjūčio dviem pamainomis 
vyks Trakų rajone, prie Vil
kokšnio ežero įsikūrusioje 
poilsiavietėje. 

Ši vasaros stovykla yra 
„ELSA Lietuva" koordinuoja
mo projekto — ketvirtus me
tus vykdomos Kuratorių pro
gramos dalis. „ELSA Lietuva* 
pirmoji Lietuvoje vykdo tokio 
pobūdžio programą. Jos pa
grindinis tikslas — padėti tei
sės studentams pirmakur
siams integruotis į studentų 
bendruomenę, aktyviai įsi
jungti į organizacinę veiklą, 
susipažinti su studijų meto
dais, egzaminų tvarka ir pa
našiai. 

Stovyklos metu teisės stu
dentams bus skaitomos pas
kaitos apie aukštąsias mo
kyklas, kuriose rengiami tei
sininkai, pristatoma organiza
cijos „ELSA Lietuva", stu
dentų atstovybių Teisės klini
kos veikla, leidyklos „Justi-
tia" leidiniai ir kiti teisinės 
informacijos šaltiniai, vyks 
debatų turnyrai, sporto var
žybos, socialiniai vakarai. 
(Elta) 

* Didžiausio Baltuos ša
lių interneto teikėjo „Delfi 
Internet" veiklai Lietuvoje 
vadovaus Alvydas Vitkauskas. 
„Delfi Internet", kuriame dir
ba 38 žmonės, paslaugomis 
Lietuvoje naudojasi beveik 
400 skirtingų linijų vartotojų 
bei apie 4,500 komutuojamo 
ryšio klientų. (Elta) 
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Danutė Bindokienė 

Atostoginiai darbai ir 
poilsiai 

Kai JAV prezidentas Geor
ge W. Bush pranešė, kad ruo
šiasi visą mėnesį atostogauti 
savo „ūkyje" Texas valstijoje, 
nei žiniasklaida, nei balsuoto
jai į tokias ilgas atostogas 
nepažiūrėjo labai palankiai. 
Sprendžiant iš laist *i ameri
kietiškų dienraščių redakci
joms, daugelis motyvavo tuo, 
kad prezidentas dar per trum
pai įsitaisęs savo „naujoje 
darbovietėje", todėl jokiu bū
du nevertas mėnesio atostogų. 
Juk šiame krašte apmokamas 
atostogas darbdaviai per daug 
dosnia ranka nebarsto (su
prantama, Amerikos piliečiai 
jaučiasi esą prezidento darb
daviai, nes jų balsų dėka 
George W. Bush tapo Baltųjų 
rūmų gyventoju), tai iš kur 
jam tokia privilegija? Įprasta, 
kad darbininkas tik po metų 
darbovietėje, gauna vieną sa
vaitę atostogų, po dvejų — 
dvi, o dėl ilgesnių atostogų 
kiekviena įmonė ar įstaiga tu
ri savo taisykles. 

Nemažiau skeptiškai žiūri
ma ir į Atstovų rūmų narius, 
kurie atostogauja visą rug
pjūčio mėnesį, nors ši tradici
ja tęsiasi jau daug metų ir ne 
prie vieno prezidento. Anks
čiau buvo tvirtinama, kad va
saros karščiai sostinėje tiesiog 
nepakeliami, tad Atstovų rū
muose neįmanomos svarsty-
bos, nutarimai ar apskritai 
bet koks naudingas darbas. 
Nors tuo pasiteisinimu šian
dien — centrinio vėsinimo lai
kais — pasinaudoti nebūtų 
galima, bet tradicija yra tradi
cija. Antra vertus, darbas gali 
būti atliekamas ir neakivaiz
diniu bodu, nes įvairios susi
žinojimo priemonės veikia ir 
paplūdimiuose, ir vasarvie
tėse, ir bet kur, kur tik atos
togų malonumai žmogų nuve
da. Žinoma, tas taikytina ir 
krašto prezidentui, kuris visgi 
atostogų metu nuolat girdi
mas ir matomas. Taigi, vals
tybės reikalai nenukenčia. 

O kaip Lietuvoje? Be abejo, 
atostogauja ir vyriausybė, ir 
prezidentas, ir seimūnai. Tik 
mes kažkodėl saviesiems esa
me neatlaidesni — skubame 
kritikuoti, jeigu jie nesėdi sa
vo įstaigose ir „nesprendžia 
valstybei gyvybiškai svarbių 
reikalų". 

Seimūnai rudens sesijas 
pradės rugsėjo 10 d. Seimo 
pirm. Artūras Paulauskas, 
turbūt pasinaudodamas atos
togomis (negi manome, kad už 
valstybės pinigus?) rugpjūčio 
pradžioje išvyko į Londoną 
(Anglijoje) mokytis anglų kal

bos. Reikia tikėtis, kad jis 
nepasielgs, kaip didžioji dalis 
studentų iš Lietuvos, nenu
spręs pasilikti užsienyje ir ge
resnio gyvenimo paieškoti (gal 
toi ir nebūtų taip blogai). 

Vis dėlto Seimo nariai ra
miai poilsiauti ir džiaugtis va
saros malonumais negalėjo: 
buvo sušaukti \ neeilinę se
siją, kai reikėjo skubiai spręs
ti „VVilliams, Inc." ir „Jukos" 
sutarties klausimus. Ir iš
sprendė, o tai jau neblogas 
ženklas. Tik Lietuvos krikš
čionių demokratų vadą dr. 
Kazį Bobelį ta neeilinė sesija 
suerzino: „Be reikalo sušau
kėme tą sesiją — daug pinigų 
kainavo, be to, atostogas su
gadinome. Jeigu šaukiama 
neeilinė sesija, jai reikia rim
tai ruoštis ir per porą dienų 
priimti keturis reikalingus 
nutarimus. Dabar tik gaiši
namas visų laikas"... („Lietu
vos rytas", 08.06) Tai ką šis 
įdomus politikas veikė vasa
ros atostogų metu, kad toks 
svarbus energetikos reikalas 
atrodė antraeilis? Nagi, žmo
gus atostogavo kaime (gal 
šieną pjovė ar rugius kirto). 

Konservatorius Arvydas Vi
džiūnas, ketverius metus bu
vęs Seimo vicepirmininku, 
opozicijos nepasitenkinimą 
dėl sugadintų atostogų taip 
aptarė: „Kai esi valdžioje, vi
suomet daugiau reikia, nei 
nereikia. Kai esi opozicijoje, 
visuomet atrodo, kad būtų ga
lima susitvarkyti per Konsti
tucijos numatytus terminus". 

Bet neeilinės sesijos Lietu
vos Respublikos Seime — taip 
'pat tradicija, prasidėjusi jau 
1991 m. Tais metais iš atos
togų seimūnai į Vilnių su
šaukti dėl Medininkų tragedi
jos ir rugpjūčio mėnesį Mask
voje prasidėjusio pučo — o tai 
jau labai rimtos priežastys. 
Tiesa, neeilines Seimo sesijas 
šaukė ir kairieji, ir dešinieji. 
Pavyzdžiui, Česlovui Juršė
nui esant pirmininku, tarp 
1992 ir 1996 m. Seimas su
rengė keturias neeilines sesi
jas; Vytauto Landsbergio va
dovaujamas, Seimas per ket
verius metus posėdžiavo aš
tuoniose neeilinėse sesijose, o 
dabartinis Seimas, dirbantis 
tik nuo praėjusio rudens, jau 
sušaukė tris neeilines sesijas. 

Vadinasi, viskas vyksta, 
kaip visuomet ir visur... Atos
togos jau pakrypo j paskutinę 
kelio užuolanką, tad netrukus 
visi kibs į darbus, mokslus, 
veiklą. O tuo tarpu — džiau
kimės likusia vasara! 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

Nr.ll 
ANNEMARIE KTUZAUSKAS 

Mano motina buvo su manim išvykusi į Noikurą (Neu-
kuhren). Ten mes praleidome savo atostogų dalį, kada 
mes Vikrau'e negalėjome būti pas savo senelį kaime. 
Ten mes turėjome apsistoti tik trumpam. Aš nežinau, 
kodėl mes turėjome ten važiuoti. Naktį Kionigsbergas, 
kuris buvo netoli, buvo bombarduotas. Viskas buvo 
girdėti. Žinoma, ai prisimenu, kai mes ir iš Girdavos 
matėme ugnis, kai Kionigsbergas buvo puolamas. Visą 
laiką iki mūsų ėjo degėsių kvapas. Bet šią naktį Kio
nigsbergas buvo puolamas labai smarkiai, ir mano mo
tina baiminosi, kad gali tekti ir Girdavai. Taigi tuojau 
grįžome atgal namo. Mes grįžome, jei ai gerai prisime
nu, į Kionigsbergą garlaiviu. Kiek prisimenu, visas 
miestas dar degė. Mes pamėginome nueiti pas mano 
tetą — mano tėvo seserį. Namo jau nebuvo. Bet mano 
teta buvo savo darbo vietoje ir tokiu būdu išliko gyva. 
Užverstomis gatvėmis traukė žmonės. Jie tempė ar 
stūmė rankinius karučius, ant kurių gulėjo lavonai. 
Jie buvo tik šiek tiek pridengti. Tai buvo maži ap
daužyti, apdegę žmogučiai. Kaip vėliau paaiškino 
man, devynmetei, motina, žmonės taip suluošinti buvo 
fosforinių bombų. Tada pirmą kartą supratau, ką iš 
tikrųjų reiškia karas. Tada ir pradėjo pabėgėliai 

traukti į Girdavą. Kaip tik pro ten buvo kelias į Fryd-
landą. Vilkstinės per miestą traukė pamažu. Jų buvo 
labai daug. Mano senelis buvo išėjęs į liaudies gynybos 
būstinę, ir motina liko viena su mumis. 

Retkarčiais ir giminės iš Vickrau'o taip pat vykdavo 
per Girdavą. Viskas vyko taip lėtai, jog mes, kai tik ką 
nors sužinodavome, tai pamatydavome, kad ir pro mus 
juoduoju keliu kažkas vykdavo į plentą prie jų. Jie kal
bindavo ir motiną vykti kartu, Det ji nenorėjo. Tai aš 
žinau tik iš mano tetos pasakojimų. Taip mes vykome 
keturios kartos: mano prosenelis, proteta ir prodėdė, 
teta, taip pat tetos vaikas, kuris buvo vos poros sa-
vaikutių vaikutis. Mano prosenelis ir tas mažas vaikutis 
mirė pakelyje ir turėjo boti paliktas kelkraštyje. 

Tada ir mūsų mama sudėliojo mūsų lagaminą. 
Mums, vaikams, ji pasiuvo kiekvienam po kuprinę, ku
rion kiekvienas įsidėjome vieną kitą savo daiktelį. Aš 
labai liūdėjau, nes savo mylimiausią lėlę turėjau pa
likti... Kiekvieno kuprinėje mama įsiuvo adresą. Jau 
neprisimenu, kaip dažnai motina su mumis eidavo į 
geležinkelio stotį: ji norėjo su mumis išvykti. Kur? Bet 
mes Vis grįždavome atgal. 

Kartais motina mėgindavo eiti ir į turgaus aikštę. 
Ten tada per miestą jau traukė pabėgėliai, retkarčiais 
ir kariški sunkvežimiai, kurie paimdavo, jei būdavo 
tušti, laukiančiuosius. Vieną kartą jau buvo beveik pa
sisekę: aš jau buvau pakelta į sunkvežimį, bet ten 
sėdėję žmonės mane iš ten išstūmė taip stipriai, kad 
motina ir mano broliukai daugiau nesiveržė. Kelias ėjo 
į Vilhelmo gatvę, man rodos, aš sušukau, o motina 

bėgo šalia sunkvežimio, kitame stabtelėjime aš vėl bu
vau išstumta. 

Kai ir kitą kartą mums nepasisekė išvykti, mūsų 
motina pasidarė labai abejinga. Aš tai sužinojau tik 
vėliau iš Raudonojo Kryžiaus sesers, kuri gyveno pas 
mus. Su šia seseria ir vėliau mes dar kartą susiti
kome. 

Aš tik atsimenu, kad mes iš geležinkelio stoties su
grįžome namo. Motina mus suguldė apsirengusius į 
lovą. Dar prieš tai ji mums visiems davė išgerti karš
tos arbatos. Kas po to atsitiko, aš žinau tik iŠ kitų pa
sakojimų.. Raudonojo Kryžiaus sesers, kuri grįžo namo 
ir rado prie durų saugos grandinę. Mano motina jau 
anksčiau buvo pasakiusi, kad ji mūsų rusams neati-
duosianti. Ta sesuo tada labai daug padėjo. Motina 
buvo įsukusi dujų ragelį. Atėję gelbėtojai turėjo iš
jungti dujas centre ir sutvarkyti, kad daugiau niekas 
negalėtų dujų atsukti. Aš jau atsimenu, kad męs 

' nešvelniai buvome iškelti iš lovos ir kad tuo metu bute 
buvo svetimų žmonių, bet staiga aš vėl nesupratau, 
kas dėjosi. Per trumpą laiką mes patyrėme labai daug. 
Langai vakarais visuomet bodavo u»1r*hitî tpi Elekt
ros srovė laiks nuo laiko vis būdavo išjungiama, ir jau 
mums nebuvo nauja, kad mūsų dujinė krosnis dau
giau nesikūreno. 

Nuo tada mūsų motina daugiau niekur nėjo. Ir štai 
staiga pasirodė senelis Kommnick'as. Jis buvo paty
ręs, ko motina buvo ėmusis. Tada jis nuėjo į savo būrio 
būstinę, kuri buvo įsikūrusi viešbutyje, ir ten buvo pa
reiškęs, kad jis ims rūpintis savo dukteria ir jos vai

kais. 
Viskas vyko gana greitai. Gali būti, kad senelis dar 

turėjo kažkur grįžti, aš nežinau. Netrukus jis atėjo su 
rankiniu vežimėliu, kurį jis pasiėmė iš kito mano se
nelio, ir mano broliukai buvo į tą vežimėlį susodinti. 
Aš gavau slides, prie kurių buvo pririštas lagaminėlis, 
kuriame buvo visi mūsų dokumentai. Ir jis prasidėjo. Su 
mumis ėjo viena motinos pažįstama ponia Kiosling, ji 
gyveno kitoje gatvės pusėje stovinčiame name. Šalia 
kapinių. 

Mes ėjome Juoduoju keliu, paskui plentu šalia nuo
latos pro šalį vykstančio keliautojų srauto, o po to pa
sukome į kairę. Vakare mes nuėjome į Schippenbeil. 
Ten mes pernakvojome didelėje raudonoje mūrinėje 
kepykloje. Tai buvo ligoninė ar vienuolynas, nes viduje 
sukinėjosi vienuolės, B*uvo labai šalta, mes miegojome 
lovose, kurios nebuvo užimtos. Man rodos, kad ten 
mes gavome ir pirmą kartą tą dieną pavalgyti. Mes 
kaip tik naktį išėjome ir niekur nestabtelėjome, nes 
kanonadų niekur nebuvo girdėti. 

Kitą rytą mes keliavome tolyn. Kiek aš prisimenu, 
ponios Kiosling daugiau su mumis nebuvo. Ar ji kur 
viena buvo nuėjusi, ar ji grįžo atgal, o gal ji kur nors 
kitur nuklydo. 

Mes keliavome tolyn. Artimiausia vieta, žinau, vadi
nosi Bartenstein. Ten mes sutikome Oddey šeimą, jie 
vyko automobiliu, taip pat ponia Lydtke vyko su kaž
kuo automobiliu. Oddey'us mes pažinojome gerai. 

(Bus daugiau) 
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TRADICIJOS SUARTINA 
ŽMONES 

Kačerginėje, ąžuolo lapais 
apipintuose vartuose, švietė 
aukso spalvos karūna. Liepos 
6-oji karūnuotoji diena. Ren
gėjai kasmet ieško išraiškos 
priemonių, kurios vietos ben
druomenę pakylėtų, suvie
nytų. Šventės ženklai bylojo, -
valstybe - tai protėvių žemė 
po kojomis, sava pastogė virš 
galvos. Tėvynės meilės židinį 
simbolizavo samanotų lauko 
akmenų aukuras, kurį ugnies 
deglais įžiebė iš visos Lietuvos 
suvažiavę „Merkurijaus" sto
vyklautojai. Virš aukuro tarsi 
vaivorykštė visais savo at
spindžiais nuvilnijo protėvių 
kalbą. Karaliaus Mindaugo 
laišką, raginantį Nemuno 
krašto žmones gyventi san
tarvėje, perskaitė aukštaičių, 
žemaičių, dzūkų, sūduvių 
tarmėmis. Nuskambėjo tikro 
aukštaičio, daugelio kra"štc 
renginių vedėjo Antano Lau-
rinkevičiaus, žemaitės nuo 
Kelmės Alinos Lencevičienės, 
dzūkės nuo Merkinės Danutės 
Gavenauskienės balsai. Kaip 
senovinė tvirta lietuviška gi
ria visi sueigos dalyviai susi
liejo į bendrą tėvynės himno 
giesmę. 

Visus pradžiugino viešėjęs 
„Versmės" choras iš Domeika
vos, vadovaujamas Rasos En-
driukartienės. Kolektyvas ne
seniai pažymėjo kūrybinės 
veiklos penkmetį. Tarsi 
šaltinio versmė kaitrią dieną 
Kačerginės gyventojus gaivino 
lietuviškų dainų melodijos. 
Nuskambėjo „Kur bėga Šešu
pė", „Marijos žemė", „Dieve, 
ilgisi tavęs širdis" ir kitos. 
Drauge su choristais atvykęs, 
Domeikavos seniūnas Arūnas 
Karlonas visus pradžiugino 
atvežta dovana — karūnuotu 
tortu. Seniūno pavaduotoja 
Vita Sutkienė didžiulėse vasa
ros gėlių puokštėse paslėpė 
nuoširdžiausius sveikinimus 
kačerginiečiams. 

Nuo gėlėtų Dubysos krantų 
visos Lietuvos pamėgtas ge
gužinių dainas atvežė garsi 

Čekiškės kaimo kapela „Vo
lunge", vadovaujama Ričardo 
Saltono. Užtraukus „Mūsų 
dienos kaip šventė", neraginti 
jungėsi į bendrą ratą. Kačer
ginės įstaigų vadovai neužsi-
sklendė vien savame kieme. 
Kuo galėdami, prisidėjo Ka
čerginės vaikų sanatorijos „Ži
butė" kolektyvas, vadovauja
mas Jūratės Rudzinskienės, 
Kačerginės vaistinės vedėjas 
Vladas Ignatavičius, UAB 
„Fregatos" direktorė Ilona 
Ališauskienė, vaikų vasaros 
stovyklos „Liepsnelė" virši
ninkė Violeta Polianskienė. 

Jų jaunatviški kolektyvai į 
šventę žygiavo, trimituojant 
šauniems Babtų muzikan
tams. Tai garsusis Palavinskų 
dūdų orkestras, gyvuojantis 
apie šimtą metų. Pirmieji šio 
orkestro muzikantai Čižinaus-
kai ir Palavinskai gyveno 
Raudondvario valsčiuje, Grau
žiu kaime. Jie dirbo ir grojo 
pas grafą Tiškevičių. Ėjo me
tai, keitėsi žmonės, bet gi
minės atžalų Antano, Edvardo 
Palavinskų atkaklumas lėmė, 
kad giminės orkestras gyvuo
tų. Kačerginieciai ypač dėkin
gi orkestre dalyvaujantiems 
ūkininkams Juozui Staliūnui, 
Eugenijui Sviderskiui, kurie 
pačiame vasaros darbų įkarš
tyje sugebėjo save padalinti ir 
žemės ūkiui, ir šventei vieš
nagėje. Nežinantis nuovargio, 
orkestro vadovas Jonas Gir
nius tvirtino, kad muzika jo 
vyrams, kaip žemė - šventas 
dalykas. 

Yra sakoma - medžiai ža
liais lapeliais, o žmogus nesi
baigiančiais darbais vainikuo
tas. Šienapjūtės pradalges 
saulutės motinėlės globai pali
kę, į gaivų Kačerginės pušynų 
pavėsį atvyko artimiausi kai-
mynai-Ringaudų folklorinis 
ansamblis „Ringaudą", vado
vaujamas Mintauto Pečiulio. 
Lyg ramunės pievoje, baltomis 
skepetaitėmis pasipuošusios 
ansamblio dainininkės į ratelį 
suvadino jaunus ir senus. 

Paslaugos N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

Šventes svečiai - Domeikavos mišrus choras ..Versmė". Ričardo Šaknio nuotr. 

Kačerginės seniūnas Arūnas Makauskas ir šventes viešnia - Kauno rajo
no savivaldybės administracijos atstove Dalia Daubarienė. Ričardo 
Šaknio nuotr. 

Ne tik bendras ratelis vieni
jo kačerginiečius Valstybės 
dieną. Su pirmuoju saulės 
spinduliu į panemunės parką 
rinkosi talkininkai. Talka -
pats seniausias mūsų krašto 
paprotys. Savo sodybų darže
lius rečiausiais gėlynais puo-
šiantys, rytą vakarą sūriu 
triūso prakaitu laistantys į 
talkininkų ratą jungėsi Edvar
das ir Stasė Lapinskai, Jovita 
ir Audrius Krušinskai, parko 
želdinių išvaizda nuoširdžiai 
rūpinosi Ričardas Juškevičius. 

Sena patarlė sako, kad kiek
viena pušis savo šilui ošia. 

Kaip ir daugelį metų su 
pirmąja rasa daugelio tradi
cijų iniciatorius Kačerginės 
girininkas Kazimieras Balčiū
nas rūpinosi sueigos laužu, 
parinkdamas jam pačias kai
triausias malkas. Jam talkino 
Algirdas Podelskis, Viktoras 

Partauskas. Lyg burtininkės, 
nuostabaus grožio vainikus py
nė Rūta Borutienė ir Gailutė 
Garnienė. Ratuotomis bitutė
mis darbų sūkuryje sukosi 
Vincente Vaškevičienė ir Ri
mantė Ruzgienė. Nebe pirmą 
kartą gardžiausia lietuviška 
gira vaišino moterų seklyčios 
prezidentė Angelė Domeikie
nė. Kaip ir kasmet Mindaugo 
karūną „nukaldino" kruopšti 
tautodailininkė Eugenija Vit
kuvienė. 

Pagarba savo miesteliui ne
sibaigia ties kruopščiai tvar
komų savo sodybų varteliais. 
Apie tai byloja paramos ranką 
ištiesusių Kačerginės šeimų: 
Vaclovo ir Alės Jankūnų, Ri
čardo ir Vidos Stackevičių, 
Vidmanto ir Vidos Anilionių, 
Petro ir Eugenijos Kuprių, Al
bino ir Danguolės Šilingų nuo
širdumas. 

Kačerginės bendruomenės 
žmonėse sušvitęs darbštumas, 
pareiga, kūryba, nuoširdumas 
- tai amžinieji brangakmeniai 
mūsų Valstybės karūnoje. 

Lina Sinkevičienė 

KAI UZ TAVO NUGAROS UŽSIVERIA 
TRETI KALĖJIMO VARTAI 

Kačerginės miestelio gatv* 
nuotr. 

/vniiioi.i šventas ri;ilyviai. vadovaujami Fiahti) Hudu orkestro Ričardo Šaknio 

„Galiu užtikrinti Jus. Tėve, 
kad Jūsų reikia daug daugiau 
negu galite įsivaizduoti, ypač 
Jūsų reikia tiems vaikinams, 
kurie įstrigo šiame sulaikytų
jų centre". - kalėjimo kapelio
nui kunigui Viktorui Ski-
landžiūnui rašo kalinys. Tai 
žodžiai iš neseniai Kaune 
išleistos knygos „Už kalė
jimo sienų" kalinių laiškai 
kapelionui). 

Kun. Viktoras Ski-
landžiūnas :g. 1919 m. Ša
kiuose), artėjant antrajai so
vietinei okupacijai, ką tik 
įšventintas kunigu. 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus. Baigęs 
studijas Miuncheno universi
tete, 1949 m. persikelia į Ka
nadą. Čia organizuoja lietuvių 
katalikų misiją. Kvebeke tęsia 
pedagogines studijas, kurias 
apibendrina vėliau prancūzų 
kalba išleistoje knygoje. Po to 
dar studijuoja Toronto univer
sitete ir Vidurinių amžių insti
tute, dirba pastoracinį darbą. 
Ilgiausiai gyvena ir dirba Ota
voje - kanadiečių parapijose, 
kalėjimuose kapelionu, aptar
nauja lietuvius, kuriuos lanko 
pėsčiomis, dirba visuomeninį 
darbą lietuvių tarpe, adminis
truoja bažnyčias, rūpinasi jų 
atnaujinimu. 

Nuo 1970 m. kun. Viktoras 
Skilandžiūnas 12 metų atside-
da sunkiam Kanados Ontario 
provincijos keturių kalėjimų 
kapeliono koordinatoriaus 
darbui. Ruošdamasis šiam 
darbui, prieš tai studijuoja 
Otavos Šv. Povilo universitete, 
kur įgyja sielovados magistro 
laipsnį. Tai buvo sunkus ir 
pavojingas darbas, reikalau
jantis ypatingo pasišventimo. 
Kai 1984 m. jis iš tų pareigų 
pasitraukia. į jo vietą galinčių 
dirbti ilgesnį laiką nebeatsi
randa. 

J kalėjimo kapeliono koor
dinatoriaus pareigas įeina 

daug rūpesčių: prižiūrėti visų 
dvasininkų, nepriklausomai 
nuo to, kokio jie yra 'kėjimo, 
pastoracinę veiklą kalėjimuo
se, dalyvauti konferencijose 
bei diskusijose; koordinuoti 
visų institucijų ir organizacijų 
informacinę ir kitokią kalinių 
moralės ir dvasios poveikio 
veiklą; prižiūrėti kalinių pa
rengimo ir sugrąžinimo į 
laisvą gyvenimą priemonių 
pasirinkimą ir pritaikymą. 

Eidamas šias pareigas tėvas 
Viktoras parengė ir įgyven
dino dvi programas, pagrįstas 
antropocentrinių ir logocentri-
nių metodų naudojimu. Pakai
tomis naudojantis vienu ir 
kitu metodu, sudaromos gali
mybės nelaisvėje esančiam 
žmogui nuo savęs atskleidimo, 
ir priešingai, nuo Dievo žodžio 
įsikūnijimo paslapties suvoki
mo - prie antgamtinės rea
lybės asmeniško patyrimo. 
Kadangi visi kaliniai „serga"' 
negatyvizmo liga, todėl abie
jose programose ypač pabrė
žiamas teigiamas nusiteiki
mas. Dvasios vadovas, trykš
tąs džiaugsmu, meile ir oru
mu, yra geriausias sielos vais
tas. Ši būdo savybė padėjo 
kun. Viktorui sėkmingai dar
buotis tarp kalinių. 

Pratarmėje knygos sudary
tojas prof. Vytautas Pranulis 
rašo: „Dvylika metų kiekvieną 
dieną už Tėvo Viktoro nugaros 
žvangėdami užsitrenkdavo 
treji geležiniai kalėjimo var
tai, kai jis be jokios apsaugos 
žengdavo į kalėjimą bendrauti 
su nuteistaisiais. Ne kiekvie
nam tai pakeliama. Vienas 
specialius kapeliono mokslus 
baigęs ir į šią darbo vietą at
vykęs dvasininkas po trečiųjų 
vartų trinktelėjimo nualpo". 

Kun V. Ski landžiūno moks
l iškai novatoriškas i r pasiau
kojant is darbas daug kar tų 
buvo įver t in tas ir analizuoja-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMLL SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapotis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

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

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffit ', įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'sofftts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis. tel. 630-202-5874; 

I 630-241-1912 Į 

Ieško d a r b o 

55 metų vyras, turintis didelę 
darbo patirtĮ santechnikos ir 
suvirinimo darbuose, galintis 
dirbti ir kitus statybos darbus, 

ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 773-476-4389. 

U2 
KALĖJIMO 
SIENŲ 
KAUMIŲ LAiftKAI KAPELIONU 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
«rc.rmi22».tm 

MIK(7M)42f-71M 
(773|S*M>205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimai 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Siū lo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
suremontuotas butas 

Bridgepone, patogioje vietoje 
tam, kam reikia naudotis 

visuomeniniu transportu. $600. 
Tel. 708-288-4531, Vytas. 

Siūlo d a r b ą 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Windo w Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

mas anglų, prancūzų, lietuvių 
kalbomis Kanados žinia-
sklaidoje. 1973 m. Kingstono 
katedros generaliniame susi
rinkime, dalyvaujant Kingsto
no arkivyskupui, kun. V. Ski-
landžiūnui buvo suteiktas 
aukščiausias Kolumbo Riterio 
titulas. Jo pasiaukojimą at
gauti paklydusiųjų sielas tie
siogiai patirdavo kaliniai -
žmogžudžiai, plėšikai, vagys, 
prievartautojai - kurių laiškų-
atsivėrimų per keliolika metų 
susidarė visas rinkinys. Dalis 
jų sudėta į knygelę ..Už kalė
jimo sienų". 

..Kai girdžiu Jūsų balsą nuo 
altoriaus apie meilę ir rūpestį, 
aš mąstau apie tai, koks bu
vau prieš atrandant Kristų. 
Tėve. Aukščiausiasis atsiliepė 
į vieną iš mano maldų. Pra
ėjusį antradienį aš meldžiau, 
kad Dievas pasiųstų mano 
merginą manęs aplankyti, ir, 
Tėve, po dviejų dienų ji atėjo... 
Jūsų Robertas". 

,.Ar ieškote ko nors. kas jus 
mylėtų? Jeigu ieškote ir trokš
tate jo meilės taip. kaip ir aš 
ieškojau ir troškau, tai aš ži
nau tokį Draugą, kuris jus 
mylėtų. Šis mano Draugas su 
gailesčiu pasakys 'myliu ta
ve'. Tai žmogus, kuris išgel
bėjo mano gyvenimą. Šis žmo
gus parodė man priežastį, dėl 
ko turiu gyventi, priežastį, 
kodėl turiu mylėti ir padėti 
žmonėms, kurie yra pasimetę 
ar patiria vidinę tuštumą. Ar 
kada norėjot sužinoti, kas yra 
tas gyvenimas? Man tai yra 
buvę. Norėjau numirti, nes ne
galėjau rasti priežasties, dėl 
ko turiu gyventi tokioje visuo-

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymuiTN ir EN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi dažytojai su patyrimą 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
v J kare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

menėje, kuri naikina žmones. 
Aš nekenčiau žmonių vien dėl 
to. kad jie naivūs. Nekenčiau 
žmonių dėl to, kad per daug 
jau jie užsidarę savame maža
me pasaulyje, kad sustotų ir 
pasakytų labas'. Labiausiai 
neišmanėliškas dalykas, kurį 
gali žmogus man pasakyti -
'tai man nerūpi*. Nekenčiau 
sistemos ir su ja susijusių 
žmonių. Nesvarbu, kaip smar
kiai šaukiau ir spardžiau, aš 
atsimušiau į mūrinę sieną. Ar 
žinote, ką reiškia atsimušti į 
plytų sieną, ypač kai ieškai 
gyvenimo prasmės? Aš tik 
rašiau savo mamai neapykan
tos laiškus, o ji man atra
šydavo, pradžiugindavo mane, 
sakydavo, kad mane myli. Kai« 
sutikau savo brangiausią 
Draugą, parašiau mamai ir 
pasakiau, kad ją myliu. J i 
atvažiavo į Otavą aplankyti 
manęs ir pasižiūrėti, ar aš jau 
pakvaišau. Tas mano Draugas 
numirė už mane... Jis vardu 
Jėzus Kristus... Tavo brolis 
Kristuje Kenneth". 

Knyga skiriama tiems, kas 
patiria kalėjimo prievartą ir 
nelaisvę, ir tiems, kurie nori 
surasti kelią į kalinio širdį ir 
protą. A.V.Š. 

* Vyriausybė nusprendė 
atstatyti socialinį teisingu
mą ir išmokėti papildomas 
kompensacijų sumas toms žu
vusiųjų karių šeimoms, kurios 
tas kompensacijas dėl infliaci
jos gavo mažesnes. Buvo nu
tarta nustatyti papildomų 
kompensacijų sumą tų žuvu
siųjų karių šeimoms, kurioms 
kompensacijos buvo mokamos 
nuo 1991 m. spalio 1 d. iki 
1996 m. spalio 17 d. Tai pada
ryta dėl to, kad tuo laikotar
piu žuvusių privalomosios pra
dinės karo tarnybos karių šei
moms, vadovaujantis vyriau
sybės nutarimu, buvo išmokė
tos 120 minimalių mėnesinių 
algų (MMA) dydžio kompensa
cijos. Tačiau dėl 1992-1994 m. 
vykusios pinigų reformos ir 
sparčiai didėjusios infliacijos 
labai nukentėjo šeimos ir as
menys, gavę kompensacijas 
iki 1996 m. įsigaliojo įstaty
mas, kuris numato išmokėti 
žuvusių privalomosios pradi
nės karo tarnybos karių šei
moms didesnes kompensaci
jas. <BNS) 



AJV. „DRAUGO" MECENATAS 
JONAS RATNIKAS 

Jonas Ratnikas 

Birželio 8 d. paštu atėjo laiš
kas, pažymėtas 2001.06.07 da
ta, adresuotas ne mano, o 
žmonos vardu. Voke buvo Jo
no nuotrauka ir šis tekstas: 
,/Kad nesupelytum, ir neitum 
į kapą, be likusio ženklo kad 
žmogumi buvęs'. Šie Kudirkos 
žodžiai man taip buvo įsmigę, 
kad tada paaukojau 10,000 
dol. 

Rašau Tau pranešdamas, kad 
daktaras man leido dar tris 
mėnesius pagyventi tarp 
draugų. 

Mirti nebijau, nes esu tam 
labai gerai pasiruošęs. Tik 
gaila, kad reikės jus, mieli 
draugai, palikti". 

(Teksto nepakeičiau tik su
dėliojau svetimženklius, AJN.) 

Kraupus buvo tas Jono tes
tamentinis laiškelis, o vienok 
negalėjom tikėti. Žinojom, kad 
jis turi bėdų su sveikata, kad 
lanko gydytojus ir klinikas. 
Čia Sunny Hills, daugelis 
sveikatos problemų turi, bet 
apie mirtį nekalba. Be to, Jo
no sveikatą prieš keletą mė
nesių tikrinę, gydytojai jokių 
aliarmuojančių duomenų ne
rado. 

Dviem dienom nuo jo laiš
ko praslinkus, sekmadienį, 
birželio 10 d. Šv. Teresės Baž
nyčioje jis sėdėjo užpakaly 
manęs, rankų paspaudimu 
linkėjome* ramybės. Bažnyčią 
apleidžiant, jam įteikiau savo 
laišką, o jis, man ir dar ke
liems draugams, tvirtino gy
vensiąs tik tris mėnesius... 
Jis mirė 2001 m. liepos 19 d., 
8 vai. vakaro, apsuptas kelių 
šeimos narių. Gal daktarai 
klydo, gal nenorėjo teisybės 
sakyti, nes mirė toli gražu 
trįjų žadėtų mėnesių nebe
išgyvenęs. 

Jonas gimė 1924 m. rugsėjo 
24 d. Panevėžio mieste. Tėvai 
— Petras Ratnikas ir Marcelė 
Trimonytė. Be Jono šeimoje 
dar buvo vyresnis brolis An
tanas (1920-1998). Panevėžio 
Vyrų gimnazijos brandos 
atestatą 1943 m. birželį gavęs, 
laukė karo pabaigos. 1944-jų 
vasarą atsidūrė Vokietijoje. 
Karui pasibaigus, su tūkstan
čiais kitų tautiečių apsigyve
no Miunchene, buv. S. S. ka
reivinėse. 1946 spalio 6 d. ve
dė Stasę Alšauskaitę. Miun
chene jiems gimė trys vai
kai: Algirdas, Viktorija ir Vili
ja. 1950 vasario 16 d. visa šei
ma buvo atlakinta į New Yor-
ką ir apsigyveno Detroite. 
1950 m. balandžio 20 d. Jonui 
pasisekė įsidarbinti Fordo au
tomobilių bendrovėje. Čia bū
tina pastebėti, kad, aukštųjų 
mokyklų lankyti nei Lietuvo
je, nei Vokietijoje progų netu
rėjęs, dirbti pradėjęs papras
tu darbininku, netruko įsi
gauti į Fordo inžineriją, kur 
užkopė į aukščiausią auto
mobilių projektuotojo (desig-
nerio) postą. J pensįją išėjo 
1967 m. išdirbės 37-rius me
tus. 

Jonui ir Stasei Detroite gi
mė dar trys vaikai: Vytenis, 

Aldona ir Renata. Vaikai pa
sklido po visą Ameriką. Jie 
augina 11 vaikaičių ir 2 pro
vaikaičius. O Jonas su Stase 
1987 m. apsigyveno Sunny 
Hills, FL. Stasei 1994 m. .rug
sėjo 14 d. netikėtai mirus, 
daugiau kaip trejus metus 
našlavęs, 1998 m. sausio 3 d. 
Jonas susituokė su seniai pa
žįstama Kaze Balukiene. 

Nors šio nekrologo rašytojas 
buvau vienas iš Jono dauge
lio draugų nuo pat jo atsira
dimo Detroite, bet, prisipa
žįstu, tik vienas iš daugelio. 
0 artimieji draugai, kaip Leo
nas Matvėkas, Antanas Zai
kauskas, Vladas Bajalis ir 
Eduardas Rėklys, tenai, Ana
pus, jau senokai Jono laukė... 
Juos laidojant, Jonas ateida
vo prie atvirų karstų atsisvei
kinti ir, po kelių ar keliolikos 
žodžių, ašarodamas, žado ne
tekdavo. Nors jis išėjo „tik" 
77-8ius bebaigdamas, nebepa
liko tokio artimo draugo, kuris 
jo karstą ašarom aplaistytų... 

Gyvendamas Detroite, ne
paisant didelio darbų krūvio 
Fordo inžinerijoje, daug dirbo 
ir lietuvių reikalams, ypač 
jaunimui: talkino darbams 
Dainavoje, skautams, taut. šo
kių šokėjų grupėms, litua
nistinei mokyklai, sporto 
klubui, na, ir lietuviškai (Die
vo Apvaizdos) parapijai. Kai 
negalėdavo padėti fiziniu dar
bu, aukodavo pinigus. 

Jono kūną pašarvojo Brown 
laidojimo namuose, Chipley, 
FL Šeštadienio, liepos 21 d. 
ryte jis buvo atvežtas į Sun
ny Hills Šv. Teresės bažnyčią. 
Prieš gedulines Mišias kars
tą atidarius, visi ėjome pa
žvelgti į jo nurimusį veidą ir 
tarti „sudie"! Mišias konceleb-
ravo trys kunigai: monsinjo
ras Francis Szczykutowicz, 
Izidorius Gedvilą ir svečias iš 
Seinų, Ben Ferens. Skaitymus 
atliko Jono vaikystės draugė, 
panevėžietė Julija Žalkaus-
kaitė-Nakienė! Genei Belec
kienei vargonuojant, lietuviš
kas giesmes giedojo „Antro
sios jaunystės" choras. Duetu 
„Kad širdį tau skausmas" at
liko Vytas Macys ir Albinas 
Strazdi8, o „Ave Maria" — 
Onė Adomaitienė ir Aldona 
Bagužienė. Ilgesniam pamoks
le, mons. F. Szczykutowicz 
ryškino velionio kilnią asme
nybę. Mišioms pasibaigus, 
apie velionį prašneko ir kun. 
I. Gedvilą. 

Po pamaldų, parapijos salėj, 
buvo pateikti gedulo pietūs. 
Čia velionio sūnus Algirdas 
ir keli kiti papasakojo giedrių 
atsiminimų, susietų su velio
nio vienokia ar kitokia veik
la. 

Jono kūnas buvo išvežtas 
laidoti Detroit, Holy Sepulch-
re kapinėse, šalia pirmosios 
žmonos, visų vaikų motinos, 
Stasės. Kaip su velioniu Jonu 
atsisveikino detroitiečiai, mes 
čia nežinome. 

Alfonsas Nakas 

* Vilniaus Vingio parke 
iškilmingai atidarytos ir 
pašventintos Vokiečių karių 
kapinės. Apleistas, prie pat 
parko žaidimų aikštelių esan
čias kapines savo lėšomis su
tvarkė Vokiečių karių kapų 
globos tautinė sąjunga iš Vo
kietijos. Kapinių atidarymo 
proga jų tvarkytojams buvo 
perduotas premjero A. Bra
zausko sveikinimas. Kapinėse 
Vingio parke palaidota apie 
1,300 vokiečių ir 900 Austri
jos, Vengrijos, Rusijos, Lenki
jos karių, žuvusių per I pasau
linį karą. Netoliese palaidota 
dar 2000 vokiečių kanų, žu
vusių II pasaulinio karo me
tais, i BNS i 
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Žvilgsnis j šviesesnę ateitį.. Ramūno Guigos (Elta) nuotrauka. 

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMUOSE" AUGA 100 
LIETUVOS PILIEČIŲ 

Viena iš didžiausių ir skau
džiausių nepriklausomos Lie
tuvos problemų yra beglobiai 
vaikai ir smurtas prieš vaikus 
nedarniose šeimose. Į šią 
problemą neseniai atkreipė 
dėmesį ir prezidentas Valdas 
Adamkus. Jis pabrėžė: N e 
darnių šeimų Lietuvoje nema
žėja, šiurpios tragedijos rodo, 
kad vaikai gali būti asocialių 
tėvų nukankinti abejingos ir 
bejėgės visuomenės akivaiz
doje". 

Iš tikrųjų, lietuvių visuo
menėje, ypač Lietuvos kaime, 
yra labai daug abejingumo, 
bejėgiškumo, beviltiškumo. 
Dėl to kalta ne tik sunki eko
nominė padėtis, bet ir visas 
sovietinio laikotarpio auklė
jimas, kuris ugdė pasyvumą, 
žlugdė asmeninę iniciatyvą, 
kūrybingumą, pasitikėjimą ir 
religinį tikėjimą. Suklestėjo 
girtavimas, abejingumas, ne
sąžiningumas, šeimų nedar
numas, dorovinis palaidumas. 

Dėl to sunkiai sau skinasi 
kelią dorovinis, religinis, tau
tinis atgimimas, šeimų stip
rinimas, tautos blaivinimas. 

Labai sudėtingame Lietuvos 
atgimimo fronte jau dešimti 
metai drauge su daugeliu kitų 
veiksnių dirba ir kovoja „Vai
ko tėviškės namai" (VTN). Tai 
nevyriausybinė, pelno nesie
kianti, su Katalikų bažnyčia 
susijusi organizacija. Jos tiks
las yra našlaičių bei tėvų glo
bos netekusių vaikų šeimy
ninė globa ir jų ugdymas pa
gal paties Dievo duotą natū
ralios šeimos modelį. 

VTN sistemoje beglobis vai
kas suranda tai, ko yra nete
kęs: motiną, šeimą, namų ži
dinį. Čia yra gydomos jo psi
chologinių traumų pasekmės, 
padedama skleistis brandžia 
asmenybe per žaidimus, mo
kymąsi, darbą, kūrybą, maldą. 
Naujoje šeimoje pasijunta my
limas, reikalingas, naudojasi 
jos globa tol, kol subręsta ir 
pasirengia savarankiškam gy
venimui. 

Pirmosios VTN šeimynos 
įsisteigė Kaune prie Benedik
tinų vienuolyno esančiose 
Vaikų darželio patalpose. Čia 
įrengtuose panaudos sutarti
mi nuomojamuose butuose yra 
įkurdinti 34 beglobiai vaikai. 
Maždaug prieš dešimtmetį 
Kanados lietuvis Petras Regi
na kūrė projektą Kaune pasta
tyti didelį Vaikų kaimą, su 
Kanados valdžios pagalba 
planuodamas atgabenti suren
kamus namus. Kauno miesto 
savivaldybė jau buvo paskyru
si atitinkamą sklypą. Deja, 
P. Regina sunkiai susirgo ir 
mirė. Visi jo planai žlugo. 
VTN iki šiol neturėjo gali
mybės Kaune pastoviau įsi
kurti ir išsiplėsti. 

VTN globos sistema galėjo 
būti plačiau realizuota Vaikų 
kaime prie Marijampolės. Kai
mas buvo pastatytas užsienio 

lietuvių, Italijos verslininkų, 
Caritas Bresciana ir kitų už
sieniečių lėšomis. Vieną na
melį čia savo lėšomis pastatė 
Pranas ir Elena Bernotai iš 
Montrealio, kitus du kaimui 
padovanojo Kanados lietuviai 
Katalikių moterų draugijos 
surinktomis aukomis. Tai 
išliekanti Kanados lietuvių 
parama tėvynės dvasinio 
atkūrimo pastangoms. Vieną 
namelį finansavo rašytojas Al
girdas Gustaitis iš Los An
geles. Dabar VTN kaimelyje 
prie Marijampolės yra 15 
naujų, gražių šeimyninių 
namų (vienas iš jų dar nebaig
tas). Juose šiuo metu gyvena 
apie šimtą vaikų. Ateityje čia 
būtų galima sutalpinti apie 
120 vaikų ir jaunimo centrą 
paaugliams. Žiniasklaida Lie
tuvoje keletą kartų mėgino 
nuvertinti „Vaiko tėviškės na
mus", su padidinamu stiklu 
ieškodama įvairių „pažeidimų" 
ir skleisdama netiesą. Dezin-
formatorių piktybiškus tikslus 
atskleidžia objektyvūs stebė
tojai, kuriems tikrai rūpi be
globių vaikų gerovė ir jų inte
resai. Štai kaip apie „Vaiko 
tėviškės namus" atsiliepia 
kompetentingi specialistai. Iš 
daugelio laiškų cituojame du 
paskutinius. 

Gegužės pradžioje Marijam
polės Vaikų kaimą aplankiusi 
Šiaulių pedagoginio universi
teto docentė dr. Jūra Daulens
kienė rašo: „Lankantis name
liuose esminis ir svarbiausias 
šios globos įstaigos bruožas: 
meilė vaikams, tarpusavio 
santykių šiluma, vaikų atviru
mas ir betarpiškumas, tikras 
motinų rūpestis vaikais ir 
džiaugsmas jų pasiekimais. 
Tikra šeimyninė atmosfera... 
Buvo malonu patirti motinų 
susirūpinimą mažųjų auklė
tinių kalba, sveikata. Šiaulių 
universiteto Specialiosios pe
dagogikos fakulteto Medicinos 
pagrindų katedra ir Socialinės 
pedagogikos ir psichologijos 
katedra pasiryžusios organi
zuoti Marijampolės „Vaiko 
tėviškės namuose" seminarą 
motinoms auklėjimo problemų 
tematika, vaikų sveikatos 
klausimais... III kurso stu
dentų praktika rudens semes
tre. Reikalui esant, katedros 
darbuotojai gali teikti indivi
dualias konsultacijas." 

Svečias iš Austrijos, didelis 
Lietuvos bičiulis kun. Jacob 
Forg (Salzburg) po ilgesnio ap
silankymo Marijampolės „Vai
ko tėviškės namuose" rašo: 
„Daug svarbių . susitikimų 
turėjau Lietuvoje, bet Jūsų 
Vaikų kaimas man gyvai pasi
liko atmintyje. Nors Lietuvoje 
jau esu lankęsis keletą kartų, 
man neįprasta čia užtikti to
kias, pagal vakarietiškus 
standartus sukurtas, globos 
įstaigas... Visa ta kultūrinė 
aplinka, rūpestinga priežiūra 
ir meilė, tėviškės namų šilu

ma ir šeimos dvasia, kurią 
išgyvena našlaičiai, jiems su
teiks galimybę susikurti gra
žią ateitį- Visa tai, savaime 
aišku, sudaro pagrindą ir reli
gijai, kuri vaikams perteikia 
esmines vertybes, kurios yra 
nepamainomos jų asmeniniam 
ir bendruomeniniam gyveni
mui... Su visais geros valios 
žmonėmis aš tikiuosi, kad 
Jūsų svarbus, rūpestingai at
liktas darbas bus reikiamai 
pripažintas. Linkiu, kad šis 
Jūsų kūrinys taptų padrą
sinimo ir orientacijos švyturiu 
daugeliui kitų socialių už
mojų..." 

Šiai vakarietiškus standar
tus pasiekusiai našlaičių glo
bos įstaigai ir VTN šeimyninei 
našlaičių globos sistemai Lie
tuvoje reikia užsienio lietuvių 
nuolatinės pagalbos. Pagal 
praėjusių metų pabaigoje 
įsigaliojusį įstatymą valdžia 
beglobių vaikų išlaikymui 
skiria tik 2/3 būtinai reikalin
gos sumos, t.y. kiekvienam 
vaikui 500 Lt per mėnesį. Šią 
valdžios subsidiją griežtai 
draudžia panaudoti auklėtojų 
ir administracijos darbuotojų 
atlyginimams. Visiems aišku, 
kad vaikų negalima palikti 
vienų — be auklėtojų ir admi
nistratorių priežiūros. Dėl to 
neišvengiamai reikia iš kitų 
šaltinių gauti per mėnesį 250-
300 Lt kiekvienam vaikui, kad 
būtų galima išlaikyti būti
niausią pedagoginį ir adminis
tracinį personalą. 

Vakarų pasaulyje panašios 
našlaičių globos įstaigos visa
da turi rėmėjų ar globėjų orga
nizacijas, kurios nuolat rūpi
nasi jų išlaikymu. Esame tik
ri, kad ir užsienio lietuviai ne
liks abejingi jų iniciatyva ir 
rūpesčiu susikūrusiai ir jau 
aukštų vakarietiškų išsivys
tymo standartų pasiekusiai 
našlaičių gelbėjimo organiza
cijai „Vaiko tėviškės namai". 
Kanados lietuvių katalikių 
moterų sąjungos pavyzdžiu 
reiktų visur Jungtinėse Ame
rikos valstijose, Australijoje, 
Kanadoje, Didžiojoje Britani
joje, Vokietijoje ir kitur steigti 
VTN rėmėjų grupes, klubus, 
kurie skelbtų rinkliavas ir 
ieškotų kitų galimybių parem
ti šias našlaičių gelbėjimo pas
tangas. 

Investuoti į paramą vai
kams reiškia investuoti į Lie
tuvos ateitį. 

Jūsų solidaraus atsiliepimo 
laukiame šiuo adresu: 

„Vaiko tėviškės namai", 
Druskininkų g. 4-1, LT-3000 
Kaunas. Tel/faks: +370 7 
228224. EI. paštas: vtnėMcn.lt 

Lithuanian Savings Bank, 
Vilnius. SWIFT.-TAUP LT 2X. 
Account No. 60104/946006095 
„Vaiko tėviškės namai" 

Asta Strumskytė 
Kauno VTN administratorė 

„HANZOS PIRKLIŲ 
MUGĖ" 

Jūros šventės dienomis lie
pos 22-29 d. Danės krantinėje 
prie „Meridiano" veikė „Han
zos pirklių mugė — 2001". 

Mugėje, kuri buvo viena iš 
Jūros šventės renginių, daly
vavo 56 įmonės, lankytojams 
siūliusios plataus vartojimo 
prekių, maisto produktų bei 
gėrimų/ Mugėje' prekiavo 10 
aludarių. Hanzos pirklių mu
gė Klaipėdoje buvo rengiama 
pirmą kartą. x 

Nuo viduramžių iki 18 am
žiaus pabaigos gyvavo akty
viai prekiaujančių Baltijos 
miestų susivienijimas — Han
zos jūrinė sąjunga, kurios pa
skirtis buvo ginti savo narių 
interesus, sudaryti palankias 
sąlygas jų prekybai. Hanzos 
pirkliai dažnai lankydavosi 
Klaipėdos, tuometiniame Me
melio, uoste. 

Mugės rengėjai teigia, kad ši 
mugė rengiama viduramžių 
mugių modeliu, siekiant suda
ryti pelningus sandorius, sėk
mingai parduoti prekes. Pirk
lių prekės buvo pristatomos 
tiek sausumoje, tiek Danės 
upėje. (BNS) 

VILNIAUS AIKŠTĖ 
VARŠUVOJE BUS VIENA 

GRAŽIAUSIŲ 
Lenkijos laikraštis „Žycie", 

kurio iniciatyva Lenkijos sos
tinėje esančiai Varšuvos aikš
tei buvo suteiktas Vilniaus 
vardas, ėmėsi ją globoti. 

Dienraščio žurnalistai ma
no, kad jau rudenį Vilniaus 
aikštė bus viena gražiausių 
mieste. Numatoma pakeisti 
senus aikštės žibintus, įrengti 
naujus žolynus su gėlėmis, 
pastatyti specialiuose vazo
nuose augančius medžius. 
Aikštės papuošimas kainuos 
apie 50,000 zlotų. 

Nors oficialiai aikštei pava
dinimas dar nesuteiktas, ta
čiau Varšuvos miesto taryba 
šį sprendimą jau patvirtino. 
Dabar laukiama, kol jis bus 
išspausdintas Mazovijos vai
vadijos nutarimų sąvade. 

Iškilmingas Vilniaus pava
dinimas aikštei bus suteiktas 
rugsėjo mėnesį. Ta proga Cen
tro valsčius ir laikraščio 
„Žycie" redakcija planuoja su
rengti iškilmes, į kurias nu
matoma pakviesti miesto va
dovus, Lietuvos ambasados 
Lenkijoje darbuotojus ir visus 
varšuviečius. (BNS) 

PADĖKA 
A. tA . 

KONSTANCIJA BALZARIENĖ 
Mūsų mylima Sesuo mirė 2001 m. liepos 13 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigui V. Mikolaičiui, 
aplankiusiam Velione namuose ir aprūpinusiam ją Šv. 
Sakramentais. Dėkojame už gedulingas Mišias ir 
palydėjimą į šv. Kazimiero kapines. 
Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, 
labdarai bei guodusiems mus žodžiu ir raštu. 

Liekame liūdesyje seserys: 
Viktorija Karaitienė, Valerija Šileikienė su 

šeimomis ir kiti giminės. 

A. tA , 
ALIUKUI ALEKNAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
DANUTEI, dukrai SOFIJAI, broliui dr. VITUI ir 
žmonai DALIAI su šeima. 

Dr. Petronėlė Starkienė 

Dr. Jonas irDenise Starkus 

Romas ir Jūratė Gintautai 

Dr. Erika Ugenskytė 

A.tA. 
BRONEI 

ŠVIPIENEI-KAIRYTEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą dukroms DAIVAI ir 
RAMINTAI su vyru VLADU reiškiame „Amber 
Terrace", Lemonte, gyventojai: 

Česlovą Bačinskienė 

Irena Barzdukienė 

Dalia Barzdukaitė 

Irena ir Edvardas Boreišai 

Aldona ir Juozas Brizgiai 

Liolė ir Gediminas Kazėnai 

Regina ir Kazimieras Kreivėnai 

Ona Maiionytė 

Stasė ir Petras Miliauskai 

Irena ir Algirdas Puiriai 

Regina ir Napoleonas Sabaliūnai 

Bronė Sadauskienė 

Pranutė ir Mečys Skruodiiai 

Marytė ir Vladas Ruzgai 
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N A U J A P . K. S T R O U O S K O M P A K T I N Ė 
P L O K Š T E L Ė 

Povilo Kęstučio Strolios įdai
nuota kompaktinė plokštelė 
„Ready to Snap" Čikagos di
džiosiose muzikos plokštelių 
krautuvėse pasirodys š.m. 
rugpjūčio 28 d. Kompaktinė 
plokštelė įrašyta Orland Par
ke „Pumpkin" studijoje. Jos 
garso inžinierius Gary Loizzo 
yra du kartus laimėjęs Gram
my apdovanojimus. Tolimes
nis plokštelės paruošimas vy
ko New York mieste pas Ted 
Johnson, kuris pagamino pas
kutiniuosius Ricky Martin, 
Madonnos, „Creed" ir „Davė 
Matthews Band" įrašus. 

Šioje Povilo Strolios kom
paktinėje plokštelėje įrašyta 
12 originalių „pop" muzikos 
kūrinių. „Instrumentinei paly
dai rėmiausi tik profesiona
liais muzikais, o techniškam 
įrašymui — prityrusiais garso 
inžinieriais. Tos aplinkybės 
turėtų padėti kompaktinei 
plokštelei susikurti patikimu
mą ir įgyti pasisekimą", — sa
ko Povilas Kęstutis. Plokštelė 
unikali tuo atžvilgiu, kad ją 
sudaro skirtingi populiarios 
muzikos stiliai, bet atlikti to 
paties vieno dainininko. Tai, 
žinoma, ir yra, ko Povilas Kęs
tutis siekė: ^ lano tikslas bu
vo, kad mano įdainuotų dainų 
įvairybė leistų pasiekti kiek
vieną širdį". 

Naujos P. K. Strolios kompaktinės 
plokšteles viršelis 

Povilas Kęstutis yra muziko 
Fausto Strolios vyriausias sū
nus ir kompozitoriaus Juozo 
Strolios vaikaitis. 

Rugpjūčio 25 d., 9 vai. vak. 
P. K. Strolia asmeniškai daly
vaus plokštelės pristatyme 
18700 S. Old LaGrange Rd., 
Mokena, IL (1 blokas į pietus 
nuo 1-80 kelio ir taip pat tik 1 
blokas į rytus nuo LaGrange 
Rd.). Visi yra kviečiami atsi
lankyti. Bus muzikos ir dova
nų. Informacija skambinant 
tel. 815-685-0054 arba kom
piuteriu paieškoti adresu 
www.PSFanClub.com Kiti pri
statymai numatyti rugsėjo 1 
d. Union Station užeigoje, 
Union Pier, Michigan, ir rug
sėjo 2 d. Dainavos stovykloje, 
Manchester, MI. 

Ar tūras Blažukas 
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IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
.Tel . 312-580-1217 

135 S LaStllt #2300 Chicago.IL 60603 
Galimot tomritacįot teHatUnimt 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436SJ\ilaakiRA,a»fcago,IL60S» 

T«L 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4fi36W.63Stiwt 
ChicagD, IL 60629 

(Skeraai gatvta nuo „Draugo') 
TeL 778-284-O10O. 

TeL 6SO-S87-M0O, Lenont, IL 

Advokatas 
Jonas GOmitis 

CiviUaėtir 
kriminalin** byioa 

6247 8. Kadai* ATCOIM 
Chieago, IL 60629 
TeL 773-T76-8700 

E-maJI: GO>aitis9)aoLcoa 
ToD frve 24 hr. 868-778-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v. 
Sdttad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

NKKtTRA GIZDVUS PKNCTLA 
Attoraay at Law 

Mambar,F«daral Trial Bar 
Forma- Aaat Stata* Attorney, 

DuPaga Count* 
Criainal, Family and Chril Law 

Hmm b* Anpnitmmgt 
t l M l k V i a B a n a 

Batavla, IHIBOU SM10 
Aaaoaate offioat in Clarandoo Hilla, 

RaOing kfaadewa and ChicagD 
(Old Town Ana) 

TaLSM tfttSMOFaa.' 

Dar yra laimikių, kurie 
nebuvo atsiimti per „Draugo 
gegužine. Štai jų numeriai: 
605342, 605545, 605603, 
815406, 815339, 815431, 
605334, 324608 324633, 
324601, 815216. 

Ne, tai nebuvo cenzūra... 
Kai užpuola vasaros karščiai, 
kartais ir darbai sutrinka, 
klaidų pasitaiko. Jas po to rei
kia atitaisyti ir autorių atsi
prašyti. Taigi, atitaisome ir 
mes. Šeštadienio (08.18) Šei
mų skyriuje, straipsnelyje „V. 
Zalatoriaus 70-sis gimtadie
nis" kažkaip „pranyko" vieno 
paragrafo dalis. Jau girdė
jome užuominų, kad tai kaž
kokia „cenzūra" (kaip senais 
laikais...), bet iš tikrųjų teksto 
lopinėlis, priklijuotas vašku, 
paprasčiausiai nukrito ir nie
kas spaustuvėje nepastebėjo. 
O turėjo būti taip: „Gimęs 
1931.07.31 Panevėžyje, žurna
listas. 1955 m. įsigijo brandos 
atestatą Manheimo Tūlos var
do gimnazijoje ir metus laiko 
studijavo Heidelbergo un-te. 
1956 m. atvyko į JAV, North-
western univ. Evanstone, IL, 
studijavo žurnalistiką ir 1958 
m. gavo radijo-televizijos ba
kalauro laipsnį. 1958-61 m. 
studijavo Čikagos un-te; gavo 
magistro laipsnį (parašė dar
bą apie R. Europos mažumas 
ir JAV užsienio politiką šal
tajame kare — lietuvių ma
žumos studiją). Bendradar
biauja ..Drauge", „Vienybėje". 
„Tėviškes žiburiuose"... 

Šv. Kazimiero seserys šį 
šeštadienį, rugpjūčio 25 d., 
švenčia 94-ąsias seserų kazi-
mieriečių įkūrimo Scranton, 
Pennsylvania. metines. Šven
tė prasidės eucharistine liturgi
ja 9:30 vai.r. seselių kazimie-
riečių motiniškojo namo kop
lyčioje. 2601 VV. Marųuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Bernard Danber, 
OSA. Po Šv. Mišių bus kavutė 
ir muzika, laimėjimų trauki
mas ir naminės duonos bei py
ragų pardavimas. Pelnas ski
riamas sergančių seselių prie
žiūrai. Seselės maloniai kvie
čia visus dalyvauti. 

Nebel iūdėkite i r nebede
juoki te! Lai šypsena grįžta į 
gyvenimą! { Čikagą atvyksta 
Vytautas Kernagis. Nepraleis
kite koncerto „Mūsų dienos 
kaip šventė", vyksiančio sek
madienį, rugsėjo 16 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre Čikagoje. 
Visus maloniai kviečia Die
viško Kryžiaus Lietuvos bena
mių paramos fondas. Biiietus 
galima gauti „Seklyčioje" ir 
PLC po 11 vai.r. Mišių. 

„Draugo" gegužinėje ras
ta piniginė su pinigais. Kreip
kitės į „Draugo" administrato
rių Valentiną Krumplį. 

DĖKOJAME „DRAUGO" 
GEGUŽINĖS 

PAGALBININKAMS! 
Praėjusį sekmadienį mūsų 

šventė įvyko todėl, kad jėgų 
negailėdami darbavosi „Drau
go" redakcijos, administracijos 
darbuotojai ir daug ištikimų 
talkininkų. 

Tariame ačiū tiems, kurie 
padėjo prie maisto: Onai Nor
vilienei, Viktorijai Valavičie-
nei, Adelei Lietuvninkienei, 
Audronei Škiudaitei, Irenai 
Šatienei, Salomėjai Daulienei. 
Eleonorai Radvilienei. Matil
dai Marcinkienei, Birutei Po-
dienei, Sofijai Plenienei. Auš
relei Sakalaitei, Juzei Iva-
šauskienei, Aldonai Gurskie-
nei, Gertrūdai Žitkuvienei, 
Ritai Rašymienei, Antanui 
Rašymui, Aldonai Rukuižie-
nei, Kristinai Spalveters. 

Dėkojame patarnavusiems 
prie gėrimų: Antanui Vala
vičiui, Algiui Čepėnui. Jurgiui 
Vidžiūnui, Vaclovui Momkui, 
Vitaliui Lekeckui, Antanui 
Paužuoliui, Kazimierui Ro-
žanskui. 

Nuoširdus ačiū „laimės šuli
nio" tvarkytojams: Onai Gra-
dinskienei, Laimai Vaičiūnie
nei, Danai Bazienei, Aldonai 
Šmulkštienei, Danguolei Ilgi-
nytei, Mėtai Gabalienei, Albi
nai Ramanauskienei, Aurelijai 
Kriaučiūnienei, Reginai Smo-
linskienei, Jūratei Budrienei. 
Salomėjai Daulienei, Aldonai 
Pankienei, poniai Marijai iš 
Lietuvos, Antanui Paužuoliui 
ir Birutei Jasaitienei. 

Esame dėkingi gegužinės 
programai vadovavusiai Ligi-
jai Tautkuvienei, meninę pro
gramą atlikusiems Meno mo
kyklėlės mokinukams ir Sta
sės Jagminienės vadovauja
mai kapelai „Tėviškė" bei vi
sokiais reikalais pagelbėju-
siam Stasiui Tautkui, o taip 
pat ir klounams - ponams Viz
girdai ir Kelmeliui. 

. .Dtmiji" gegužine ruošė ir J;II talkininkavo 'K- kaire.- ..Draugo" raštines darbuotoja Daiva Miliunime, .Drau
go'* leidėju direktorių valdybos pirmininke Marija Reiniene buvusi ilgametė administracijos darbuoto*:! Aldona 
Sobie-kiene. p.ide|ii>i ne lik \wr gegužine, bet ;i ki'a < i i»-u. j atlikus; apyskaita, raštines vedėja Sy'via Kn.nip-
iiene. ra^tmes darbuotoja Danguole Markevičiene ir Meno mokyklėles direktore LiĮjfija Tautkuviene 

Jono Kuprio nuotr 

http://www.PSFanClub.com


.Ąžuoliuką" sudaro net aštuoni chorai, juose dainuoja dainoreliai nuo šešerių iki 40-ties metų 

JAV Lie tuv ių Bendruomenės 50-metis 
„ĄŽUOLIUKAS" PAPUOŠ JUBILIEJINĘ 

PROGRAMĄ ČIKAGOJE 
Jau daugiau kaip 40 metų 

Lietuvoje garsėja berniukų ir 
jaunuolių choras „Ąžuoliu
kas". Be šio vardo neįsivaiz
duojamas Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas, į šį chorą atvesti 
savo vaiką kiekvienai inteli
gentiškai vilniečių šeimai yra 
garbės reikalas. Čia užaugo 
nemažai šiandien žinomų dai
nininkų, chorvedžių ir kitų 
kultūros sričių darbininkų. 
Per daugiau kaip 40 metų gy
vavimo ..Ąžuoliukas" išugdė 
ne tik muzikuojančių, bet ir 
klausančių gerą muziką lietu
vaičių armiją. 

Šiandien .Ąžuoliuką" suda
ro net aštuoni atskiri chorai -
pradedant šešerių metų vai
kais ir baigiant keturias
dešimtmečiais vyrais, o įsi
kūrė jis 1959 m. viename 
mažame Vilniaus klube. Cho
ro organizatorius - Hermanas 
Perelšteinas. Tik po penkerių 
metų dainininkų skaičius 
išaugo iki keturiasdešimties. 

Choro repertuaras labai 
įvairus. Greta lengvų vaikiškų 
dainelių atliekami sudėtingi 
tiek šiuolaikiniai, tiek ir kla
sikiniai užsienio ir lietuvių 

kompozitorių - Mozart, Hen-
del, Haydn, Bach, Prokofjev, 
Rachmaninov, Berlioz, Šosta-
kovič, Balsio, Augustino - pa
saulietiški bei religiniai kū
riniai, kuriuose svarbų vaid
menį atlieka orkestras. 

Jau pradedant 1960-aisiais, 
„Ąžuoliukas" nugalėjo prak
tiškai visuose chorų festiva
liuose Lietuvoje, kuriuose da
lyvavo. O nuo 1979-ųjų, 
„Ąžuoliuko" meno vadovu ta
pus šiandieniniam Lietuvos 
Muzikos akademijos chorinio 
dirigavimo profesoriui Vytau
tui Miškiniui, savo muzikinę 
karjerą pradėjusiam to paties 
„Ąžuoliuko" septynerių metų 
solistu, choras aplankė dau
giau nei dvidešimt šalių -
koncertavo Baltarusijoje, Bel
gijoje, Čekijoje, Danijoje. Esti
joje, Suomijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Graikijoje, Vengri
joje, Italijoje, Japonijoje, Lat
vijoje, Olandijoje, Lenkijoje, 
Rusijoje, Ispanijoje, Švedijoje 
bei Ukrainoje, dalyvavo dau
gelyje festivalių bei tarp kitų 
apdovanojimų pelnė auksą ir 
sidabrą Tarptautiniame chorų 
festivalyje Varnoje. „Ąžuoliu

ko" pasirodymai transliuojami 
per radiją bei televiziją. Cho
ras yra įrašęs apie trisdešimt 
ilgai grojančių plokštelių ir 
vienuolika kompaktinių diskų. 
Daugelį kartų „Ąžuoliukas" 
koncertavo kartu su S. Son
deckio vadovaujamu Lietuvos 
simfoniniu orkestru, Lietuvos 
nacionaliniu orkestru, vado
vaujamu J. Domarko, Mask
vos ir Varšuvos radijo, Izraelio 
ir Sankt Peterburgo filharmo
nijos bei kitais žymiais simfo
niniais orkestrais, diriguojant 
V. Fedosejev, G. Bertini, V. 
Ponkin, L. Botstein, N. She-
riff, E. Marzendorfer, N. Xar-
hakos, J. Frantz, M. Caridis, 
A. Vilumanis, D. Kabalevsky, 
M. Joel ir P. Csaba. 

Vaikų ir jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas" koncertinės 
kelionės po Šiaurės Ame
riką tvarkaraš t is : 

Spalio 4 d. - koncertas 
Washington, DC - US Holo-
caust Memorial Museum; 

spalio 5 d. Epiphany Church 
(koncertais rūpinasi Washing-
ton LB pirmininkė Rūta 
Skučienė); 

tikimasi, kad .Ąžuoliukas" 
koncertuos ir Baltuosiuose 
Rūmuose; 

spalio 6 d. - koncertas New 

York Society of Ethical Cul-
ture salėje (koncertą organi
zuoja LB pirm. Laima Silei-
kytė-Hood); 

spalio 7 d., sekmadienį, 
„Ąžuoliukas" aplankys savo 
įkūrėjo Hermano PerelŠteino 
kapą New Jersey, padės vai
niką ir po pietų atliks religinį 
koncertą (koncertą organizuo
ja Vyčiai); 

spalio 12 d. - koncertas 
Cleveland parapijos salėje 
(rūpinasi LB pirm. Mynta 
Nasvytienė); 

* spalio 14 d. - koncertas Či
kagoje, Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje; 

spalio 14-21 d. .Ąžuoliukas" 
dalyvaus tarptautiniame fes
tivalyje Utah valstijoje, Salt 
Lake City mieste. Spalio 20 d., 
kartu su kitais chorais daly
vaus grandioziniame baigia
majame 20 chorų koncerte, 
kurį filmuos televizijos ir ku
ris bus transliuojamas per in-
terviziją; 

spalio 21-29 d. - koncertai 
Kanadoje. 

Koncertų koordinatorė -
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė Či
kagoje. 

JAV LB 50-mečio minėjimo 
org. komiteto inf. 

Bilietai į „Ąžuoliuko" kon
certą spalio 14 d. Maria mo
kyklos auditorijoje Čikagoje 
parduodami „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st St. Chicago, IL 
60629; tel. 1-773-476-2655). 
Užsisakant paštu, prašoma 
čekius rašyti: Lithuanian 
American Community, Inc. 
Čekius siųsti kartu su už
sakymu, pridedant savo voką 
su pašto ženklu. Užsakymai 
laikomi tris dienas. Sekmadie
niais bilietai į spalio 14 d. kon
certą Maria auditorijoje taip 
pat parduodami Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre, šv. 
Mišių metu. Bilietai kainuoja 
25, 20 ir 15 dol. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGAI - 87-ERI 
ALRK Moterų sąjunga yra 

viena iš galbūt seniausių orga
nizacijų, veikiančių Ameri
koje. Šįmet sukanka 87 metai 
nuo įsteigimo. Steigėjos — 
trys sąmoningos ir veiklios lie
tuvės moterys: A. Jakutytė, 
U. Jokubauskaitė-Daukantie-
nė ir A. Sutkavičiūtė. Tais lai
kais jos suvokė organizacijos, 
kuri apimtų tautinius ir dva
sinius lietuvių moterų porei
kius, reikalingumą. Ši idėja 

Dale Murray, ALRK moterų sąjun
gos centro valdybos pirmininkė ir 
biuletenio redaktore 

K:iy Urban, I vicepirmininkė 

per laikraščius ir susižinojimo 
priemones pasiekė lietuviškas 
parapijas. 

Šių trijų moterų iniciatyva 
1914 m. gruodžio 13 d. ben
draminčių suvažiavime Čika
goje, Šv. Jurgio parapijos salė
je gimė Amerikos lietuvių Ro
mos katalikių moterų sąjunga. 

Pagrindimai organizacijos 
tikslai buvo lietuviškumo iš
saugojimas, švietimas, pagal
ba tėvynei Lietuvai, labdaros 
darbai, katalikių pasauliečių 
akcija, parama savoms para
pijoms. 

Atrodo, kad veikla buvo to
kia reikalinga ir veiksminga, 
kad 1919 m. visoje Amerikoje 
sąjunga jau turėjo apie 2,400 
narių. Organizacijos tikslai 
išsivystė įvairiais būdais, 
sąjunga dar ir šiandien veikia, 
bet, žinoma, jau ne taip inten
syviai ir plačiai, kaip kad 
buvo. Tai suprantama, nes 
keičiasi laikai, keičiasi kartos. 
Atsirado naujos organizacijos, 
vykdančios specifinius tikslus 
ir veikiančios politinėje, kultū
rinėje, socialinėje, švietimo 
srityse. Narės iškeliauja į am
žinybe, gr«t08 ne didėja, bet 
mažėja, todėl nebesam pajė
gios dideliems darbams. 

Faktiškai turime apie 500 
narių. Dauguma jau yra gimę 
Amerikoje. Vienos nares dar 
kalba lietuviškai, kitos tik su
pranta, nes gimtoji kalba yra 
anglų kalba. Nepaisant to, vi
sos tvirtai, su pasididžiavimu 
dirba savo lietuviško paveldo 
(•heritage") labui ir palaiko 
kultūros, politikos reiškinius 
ir labdarą Lietuvai. Todėl vie
nos kuopos per susirinkimus 
kalba angliškai, o kitos, kur 
dauguma lietuvaites, kalba 
lietuviškai. 

Šiais laikais mūsų veikla pa
sireiškia remiant lietuviškas 

katalikiškas įstaigas, Lietuvos 
našlaičius, globojant našlaitį 
Lietuvoje, siunčiant labdarą 
Lietuvos vaikams per našlai-
tynus arba socialiai remti
niems vaikams. Turime mūsų 
reprezentaciją ALTo taryboje, 
Romos katalikų federacijoje. 
Mūsų narės dalyvauja kitose 
lietuviškose organizacijose, to
kiose, kaip Šauliai, Vyčiai ir 
Lietuvių Bendruomenė. Kitos 
gieda parapijos chore arba 
prisideda prie parapijos išlai
kymo darbų. 

Vienas sąjungos tikslų buvo 

savišalpa. Ji išliko tokiu būdu 
— kartą per metus, per 
Vėlines, dalyvaujame šv. 
Mišiose už mirusias nares, ap
lankome sergančias, sukalba
me rožančių šarvojimo metu. 

Kas nori daryti gerus dar
bus, visuomet randa kaip, bet 
kai organizacijoje dirbame, ga
lime efektyviau paveikti ir pa-* 
siekti užsibrėžtus tikslus. Tad 
kviečiame moteris — jaunes
nes ir vyresnes — ateiti ir pa
pildyti mūsų gretas, kad orga
nizacija pasiektų 100 metų 
gerų darbų. 
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