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Šfame
numeryje:
Pagerbtas prof. Ignas
Končius; LSS vadovų
laipsnių pakėlimai ir
apdovanojimai.
2 psl.

Išlaikykime Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės
atstovybę Vilniuje, ragina vedamajame
Bronius Nainys.
3 psl.
Saulius Rakauskas
mano, kad birželio
mėn. Dainavoje vykusi
įvairių išeivių kartų
suartinimo konferencija
davė gerų vaisių.
4 psl.
JAV LB Švietimo taryba
sveikina didžiulį būrį
įvairių lituanistinių
konkursų laimėtojų;
kodėl galima valgyti,
kas patinka, bet vengti
kalbėti angliškai...
„Šeimininkių kertelėje”.
5 psl.

Šen. Richard Durbin
reikia mūsų pagalbos;
jaunieji „Lituanicos”
krepšininkai jau grįžo iš
kelionės po Lietuvą.
6 psl.

Sportas
* Europos mėgėju bokso
asociacijos kongrese pirmą
kartą Lietuvos bokso istorijoje
vykdomojo komiteto nariu iš
rinktas Lietuvos bokso federa
cijos prezidentas Vladas Lau
rinavičius.

Po kojomis paspirtas lietuviškas žodis
Algimantas
A. Naujokaitis
- Kai eini Gedimino pros
pektu ar kita gyvesne Vil
niaus gatve, dažnai nesusi

gaudai, į kokią šalį patekai parduotuvių, firmų, įstaigų,
viešbučių, bankų, restoranų ar
kavinių užrašai,
reklamos
rėkte rėkia anglų ar dar kokia

Rekonstruodami Gedimino
prospektą Vilniuje, darbinin
kai maždaug metro gylyje ap
tiko mūro sieną, kuri, archeo
logų spėjimu, statyta 16101662 metais.
Pagal Vilniaus miesto savi
valdybės strateginį veiklos
planą po Gedimino prospektu,
Savivaldybės aikštės dalimi ir
P. Liauksmino gatve numato
ma įrengti pirmąją mieste
požeminę automobilių stovė
jimo aikštelę. Kol kas neaišku,
ar praėjusią savaitę rasta
17-ojo amžiaus akmenų ir
plytų siena bus nugriauta, ar
išsaugota.
Archeologai dar nenustatė
pastato paskirties, tačiau ap
tikti radiniai leidžia spėti, kad
dar prieš šio pastato statybą
šioje vietoje buvo lydoma
geležis ir varis. Ankstyviausi
archeologiniai radiniai rasti
Gedimino prospekte siekia 15
amžių.
Archeologinių tyrimų vado
vas Gediminas Vaitkevičius
sakė, jog stebisi, kad „17
amžiuje šioje vietoje galėjo
būti pastatas, nes dabartinis
Gedimino prospektas tuomet
buvo dar užmiestyje”.
Archeologiniai tyrimai Gedi
mino prospekte vykdomi kar
tu su požeminio garažo įren
gimo darbais. Savivaldybės

Archeologinis radinys Vilniuje, prie Centrinio pašto. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

sudaryta komisija turės nu- dyti, ar tęsiami toliau,
spręsti, ar darbai bus sustab(BNS)

čioms demokratijoms, baigs
rugsėjo 30 dieną.
Kaip rašo G. W. Bush laiške
Lietuvos prezidentui Valdui
Adamkui, „Lietuvių tauta pa
rodė didį atsidavimą ir ryžtą
įveikiant besikuriančios de
mokratijos iššūkius”. „Aš taip
pat sveikinu visokeriopą indė
lį, kurį įnešė mūsų savanoriai,

Pasaulio naujienos

tiniais laikais, išreikšta šird
gėla, jog lietuviškas žodis
lengvai paspiriamas po kojo
mis.
Nukelta į 3 psl.

Seimas priėmė nepilnamečių
„moralės apsaugos” įstatymą
nis demokratas Petras Gražu
lis teigė, jog dėl jaunėjančio
nusikaltėlių amžiaus yra kal
ta „televizija ir radijas”.
Tuo tarpu opozicijos atstovai
spėja, jog dėl galimybių pla
čiai interpretuoti neigiamos
informacijos kriterijus, įstaty
mas neveiks. „Tai bus dar vie
nas formalus arba guminis
įstatymas”, teigė liberalas,
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Gintaras Steponavičius.
Įstatyme • neigiamai infor
macijai priskirtas fizinio ir
psichinio smurto, lavonų ir
žiauriai sužaloto žmogaus
kūno vaizdavimas, informaci
ja, kelianti baimę ar siaubą,
erotika, vaizdai skatinantys
lytinį geismą, Nukelta į 4 psl.

Norvegija
nesibaimina
lietuvių antplūdžio

Ignalinos AE plutonio pakaktų
kelių šimtų bombų gamybai

■ si

Peace Corps savanorius Lietuvoje

Ir jis, ir kiti seminaro daly
viai apgailestavo ir piktinosi,
kad pamiršta žymiojo mūsų
kalbininko ir stilisto Juozo
Pikčilingio kadaise, dar sovie

Pasaulio banko (PB),
Vilnius, birželio 25 d. (BNS)
kuris per trejus ateinančius — Seimas antradienį priėmė
metus su Lietuva bendradar Nepilnamečių apsaugos nuo
biaus daugiausia socialinėje neigiamo viešosios informaci
srityje, atstovai domisi pensijų jos poveikio įstatymą, kuriuo
reforma Lietuvoje. Šią savaitę nustatomi tokios informacijos
Socialinės apsaugos ir darbo kriterijai ir ribojamas jos skel
ministerijoje lankosi PB vyres bimas.
nysis socialinės apsaugos spe
„Mūsų jaunuomenė per tele
cialistas Alan Thompson.
viziją, ypatingai per komer
„Sustabdžius
struktūrinio cines televizijas, yra mokoma,
sureguliavimo paskolą, vy kaip tapti mafijozu, kaip keik
riausybės įsipareigojimų nebe tis, nes yra tokių uolių ver
liko, tačiau dabar tebevyksta tėjų, kurie verčia visą tekstą
dialogas dėl galimos pagalbos pažodžiui ir paraidžiui”, teigė
pensijų reformos vykdymui. įstatymą parėmusi socialde
Kokią formą ta pagalba įgaus, mokrate Birutė Vėsaitė. „Sei
dabar sunku pasakyti — tai mo nariai, kad jūs žinotumė
priklausys nuo to, kokį Sei te, kokiais žodžiais, kokiais
mas priims sprendimą dėl keiksmažodžiais mus įvardija
pensijų reformos”, sakė PB internete jaunuomenė”, pikti
atstovybės Lietuvoje vadovas nosi ji.
Įstatymą parėmęs krikščio
Mantas Nocius. Nukelta į 4 psl.

■ III

JAV prezidentas sveikina

Jungtinių Valstijų prezi
dentas George W. Bush padė
kojo Lietuvos vyriausybei ir
piliečiams už bendradarbiavi
mą su darbą Lietuvoje bai
giančiais JAV Taikos korpuso
(Peace Corps) savanoriais.
Oficialiai savo 10 metų veik
lą Lietuvoje Taikos korpusas,
teikiantis paramą besivystan

tame miestų ir rajonų kalbos
priežiūros tarnybų drabuotojų
seminare pareiškė Lietuvių
kalbos draugijos pirmininkas
prof. Aldonas Pupkis.

Pasaulio banką
neramina pensijų
reforma Lietuvoje

Vilniuje atkasta
17-ojo amžiaus
namo siena

* Antrąjį sezoną iš eilės
Rusijos
vyrų
krepšinio
čempionatą laimėjusioje Per
mės „Ural-Great” komandoje
dar 3 metams dirbti lieka vy
riausiojo trenerio asistentas,
buvęs žymus Lietuvos krepši
ninkas Valdemaras Chomi
čius.
* Antradienį pirmosiose
pasaulio futbolo čempio
nato pusfinalio rungtynėse
Vokietija 1:0 įveikė Pietų Ko
(ftamiantt* AFP, RauMr*. M>. Intertto, ITAR-TASS, BNS
Janių aganrarų pranešimai*)
rėjos komandą ir pateko į fi
nalą. Triskart planetos čem
pionų vokiečių (1954, 1974 ir
JAV
1990) varžovai sekmadienio fi
nale paaiškės trečiadienį po
Vašingtonas-Jeruzalė.
pusfinalio rungtynių tarp Bra
JAV prezidentas George W.
zilijos ir Turkijos komandų.
Bush atsisakė laikyti palesti
niečių vadą Yasser Arafat to
lesniu Artimųjų Rytų taikos
proceso veiksniu ir paragino
palestiniečius valstybingumo
* Rusijos diplomatinėse siekti su naujais vadais, kurie
atstovybėse Lietuvoje nebe nebūtų sukompromituoti ry
bus suteikiama šios valstybės šiais su teroru. G. W. Bush,
pristatydamas savo ilgai lauk
pilietybė.
tą
taikaus Artimųjų Rytų kri
* Londonas gerai vertina
zės
sureguliavimo planą, taip
Lietuvos iniciatyvas ir pasi
pat
sakė, kad Izraelis savo
rengimą narystei NATO.
ruožtu
turėtų nutraukti nau* Dėl lėšų trūkumo vy
George W. Bush
jasėdijų
statybas žemėse, ku
riausybė siūlo palaipsniui
lestinos savivalda G. W. Bush
palestiniečiai
kovoja
įgyvendinti naują studijų fi riose
kalbą pavadino „rimtu indė
prieš
okupaciją,
ir
išvesti
tan
nansavimo tvarką.
liu” į taikos procesą ir paprašė
kus bei pajėgas iš Palestinos
* Lietuvos gyventojai pa savivaldos
kontroliuojamų
labiau konkretizuoti planą.
sieniečiais pasitiki labiau miestų.
Izraelio premjero Ariel
negu policija ir Seimu.
Aukštas palestiniečių pa
Sharon kanceliarija savo pra
* Lietuva žengia i pers reigūnas pareiškė, kad Y. Ara
nešime nepaminėjo G. W.
pektyvią Ukrainos rinką.
fat yra demokratiškai išrink
Bush kalbos, tačiau dar kartą
* Lietuvoje užregistruota tas vadovas ir jo negalima nu
pakartojo, kad Izraelis yra pa
13,000 interneto srities var šalinti tiesiog paklūstant už
sirengęs atnaujinti derybas,
sienio spaudimui. Tačiau Pakai „visiškai baigsis teroras ir
dų.

Naujausios
žinios

kita svetima kalba. Ta nege
rovė skverbiasi į kitus - dides
nius ar mažesnius miestus bei
miestelius, į visą Lietuvą, sostinės savivaldybėje sureng

įkūnijantys Taikos korpuso
puoselėjamą tarnavimo dva
sią. Taikos korpuso savano
riai ^visada prisimins patyri
mą, kurį jie įgijo Lietuvoje”,
rašo JAV prezidentas.
Taikos korpusas Lietuvoje
savo veiklą pradėjo 1992 m.
Savanoriai dirbo anglų kalbos
mokytojais, smulkaus verslo
konsultantais, padėjo nevy
riausybinėms organizacijoms
ruošti projektus bei ieškoti
jiems finansavimo.

(BNS)

smurtas”, bus nušalintas Y.
Arafat ir iš esmės pertvarkyta
Palestinos savivalda.
Vašingtonas. JAV turi im
tis priemonių, kad apsaugotų
atomines elektrines bei elekt
ros tiekimo tinklą nuo galimų
teroro atakų, todėl vyriausy
binėms agentūroms gali tekti
pakeisti tarpusavio bendra
darbiavimo taisykles, pirma
dienį sakoma pareiškime, kurį
paskelbė Valstybinė mokslų
akademija — nepriklausoma
vyriausybę konsultuojanti or
ganizacija. Pareiškime teigia
ma, kad vienas pagrindinių
JAV tikslų bus bendradar
biauti su Rusija, bendrai pri
žiūrint bei sekant branduoli
nius ginklus, kurie gali būti
panaudoti branduolinei ata
kai, taip pat radioaktyvias
medžiagas, kuriomis gali būti
užtaisytos vadinamos „nešva
rios bombos”.

EUROPA
Londonas. Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair
antradienį išreiškė pritarimą
JAV vadovo George W. Bush
kalbai, kurioje jis išdėstė Arti
mųjų Rytų konflikto sprendi

Vilnius, birželio 25 d. (BNS).
Didžioji neskelbiama priežas
tis, dėl kurios Europos Są
junga yra nesukalbama dėl to
lesnio
Ignalinos
atominės
elektrinės (IAE) naudojimo,
yra branduolinės bombos ga
mybai tinkantis plutonis, ku
ris susidaro RBMK reakto
riuose.
„Respublika” antradienį ra
šo, kad Tarptautinės atominės
energetikos agentūros (TATENA) duomenimis, šiuo metu
Ignalinos AE panaudoto bran
duolinio kuro saugyklose yra
per 6 tonas plutonio. Veikiant
abiems
elektrinės
reakto
riams, kasmet plutonio pa
daugėja 350-400 kilogramų.
Minimalus plutonio kiekis vie
nai bombai pagaminti — 8 kg.
Plutonis Ignalinos AE susi
daro
dirbant
reaktoriams
RBMK. Teigiama, kad SSRS
tam ir pastatė galingus

RBMK reaktorius, kad juose
gamintųsi plutonis.
Pasak dienraščio, nors ofi
cialiai tvirtinama, kad IAE
esantis panaudotas branduoli
nis kuras netinka plutonio
bombos gamybai, TATENA
dokumentuose parašyta, kad
turint 8 kg gryno plutonio,
šiam tikslui užtektų vieno
mėnesio. Iš 8 kg panaudotame
branduoliniame kure esančio
plutonio bombą įmanoma pa
gaminti per 3 mėnesius.
TATENA inspektoriai, kon
troliuojantys branduolinio ku
ro judėjimą LAE, ten lankosi
kas tris mėnesius. Toks termi
nas, pasak Valstybinės ato
minės energetikos saugos in
spekcijos (VATESI) vyresniojo
inspektoriaus Mariaus Davai
nio, pasirinktas, kad kuro va
gystė būtų pastebėta anks
čiau, nei bus spėta pagaminti
branduolinį ginklą.

Darbo jėgos stygių jaučian
čios Norvegijos negąsdina ga
limas lietuvių antplūdis Lietu
vai tapus Europos Sąjungos
(ES) nare, teigia į Vilnių su vi
zitu antradienį atvykęs Norve
gijos užsienio reikalų minis
tras Jan Petersen. Jo įsitiki
nimu, Norvegija iš to turėtų
tik išlošti. .
Nukelta į 4 psl.

mo prielaidas. T. Blair „mano,
kad jis (Y. Arafat) nuvylė savo
žmones”,
sakė
Britanijos
premjero atstovas spaudai, ta
čiau pabrėžė: „Savo vadovą
turi išsirinkti patys palesti
niečiai”.
Europos Komisija liepos
10 d. paskelbs pasiūlymus,
kaip turėtų būti pakeista Eu
ropos Sąjungos bendroji žemės
ūkio politika, įskaitant ir tie
sioginių išmokų ūkininkams
sumažinimą. Bus siūloma ūki
ninkams skirti lėšų ne pri
klausomai nuo užauginamo
derliaus ar laikomų gyvulių
skaičiaus, bet 2010-2011 me
tais padvigubinti kaimo plėt
ros fondus. Prancūzija, kuri iš
Bendrosios žemės ūkio politi
kos gauna daugiausiai, norė
tų, kad politika kuo ilgiau iš
liktų nepakitusi, tuo tarpu Vo
kietija, Jungtinė Karalystė,
Nyderlandai ir Danija pabrė
žia, kad Bendroji žemės ūkio
politika yra per brangi ir kad
būtina mažinti išlaidas.
Vatikanas. Popiežius Jonas
Paulius II iki šiol negavo atsa
kymo iš Rusijos prezidento
Vladimir Putin į savo laišką
dėl iš Rusijos išsiųsto katalikų
vyskupo Jerzy Mazur. Šven

tojo Sosto sekretorius santy
kiams su valstybėmis JeanLouis Toran pažymėjo, kad su
sidariusi padėtis yra kebli ir
priminė 1989 m. Vienos konfe
rencijoje dėl saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje Mask
vos prisiimtus įsipareigoji
mus. „Svarbu sužinoti, kokios
priežastys paskatino imigraci
nę valdžią Maskvos oro uoste
uždrausti monsinjorui Mazur
grįžti į savo parapiją. Šiuo mo
mentu niekas negali mums
pranešti priežasčių, paskati
nusių priimti šį, matyt, rimtą
sprendimą”, sakė jis.
ČfeČĖNIJA

mės drebėjimą nukentėju
siems žmonėms. JAV prezi
dentas George W.Bush, pa
reiškęs, kad jį „labai nuliūdi
no žinia apie Iraną sukrėtusį
žemės drebėjimą”, pasiūlė hu
manitarinę pagalbą, nors ne
kartą priskyrė Iraną drauge
su Iraku ir Šiaurės Korėja
tarptautinei „blogio ašiai”,
kaltindamas šias valstybes te
rorizmo rėmimu ir siekiu įsi
gyti masinio naikinimo gink
lų.

Groznas. Čečėnijos prezi
dentas Aslan Maschadov pa
ragino Didžiojo aštuoneto (G8) vadovus, kurie šią savaitę
susitiks Kanadoje, pamėginti
įtikinti Rusijos prezidentą
Vladimir Putin pradėti dery
bas dėl taikaus konflikto šioje
Kaukazo respublikoje suregu
liavimo.
Teheranas. Irano preziden
tas Mohammad Khatami ant
radienį pareiškė, kad jo vals
tybė priims JAV vyriausybės
siūlomą pagalbą per stiprų že

Jan Petersen

Į

ARTIftttEJI RYTAI

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių prezidentas Yas
ser Arafat antradienį pavadi
no JAV vadovo George W.
Bush kalbą dėl Artimųjų Rytų
konflikto sureguliavimo reikš
minga, nes Joje kalbama apie
Palestinos valstybės įsteigi
mą”. Tačiau Y. Arafat kritika
vo G. W. Bush sprendimą ne
laikyti jo tolesniu Artimųjų
Rytų taikos proceso veiksniu
bei JAV prezidento raginimą
palestiniečiams valstybingu
mo siekti su naujais vadovais,
pabrėždamas, kad tik patys
palestiniečiai per rinkimus tu
ri priimti sprendimą šiuo
klausimu.

DRAUGAS, 2002 m. birželio 26 d., trečiadienis

LSS TARYBOS

SKAUTYBĖS
KELIAS

PIRMIJOS POSĖDŽIO
SLAPTO BALSAVIMO
PROTOKOLAS #

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS VADOVŲ/IŲ PAKĖLIMAI Į
VYRESNIŠKUMO LAIPSNIUS IR
APDOVANOJIMAI GARBĖS ŽYMENIMIS
2002 m. gegužės mėn. 4 d.
LSS TARYBOS
PIRMIJOS POSĖDŽIO
SLAPTO BALSAVIMO
PROTOKOLAS # 9

LSS Tarybos Pirmijos (8) korespondenciniame slapto bal
savimo posėdyje dalyvavo: v.s.
B. Banaitienė, v.s. fil. L. Kiliulienė, S. kun. Gediminas Kijauskas, v.s. fil. R. Penčylienė,
v.s. Romas Otto, v.s. fil. R.
Griškelis, v.s. fil. M. Mickienė,
v.s. I. Markevičienė ir j.s. fil.
T. Chiapetta.
Seserijos ir Brolijos VS ir
ASS Vadijos Pirmininkui pris
tačius, LSS Tarybos Pirmijos
pakeliami
į vyresniškumo
laipsnius šie vadovai,-ės:
Pakelti į paskautininkės/o
laipsnį:
vyr.sk.v.sl. Laura Belkienė
vyr.sk.v.sl. Dona Gaylard
vyr.sk.v.sl.
fil.
Teresytė
Giedraitytė
vyr.sk.v.sl. Irena Kirkuvienė
vyr.sk.v.sl. Loreta Jucias
s.v.v.sl. Algis Sankauskas
vyr.sk.v.sl. Violeta Strikienė
vyr.sk.v.sl. fil. Vilija Žemaitaitytė

Pakelti į skautininko/ės
laipsnį:
ps. Jeronimas Belkus
ps. Liudas Bungarda
ps. Algis Jalinskas
ps. Audra Lintakienė
ps. Vytenis Šliogeris
ps. Rimas Stočkus
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

2001 m. gruodžio mėn. 15 d.

J jūrų paskautininkių laipsnį pakeltos veiklios „Nerijos” tunto vadovės. Iš
k. , g.v.v. Aida Brakauskienė ir g.v.v . Laima Bacevičienė.

LSS TARYBOS

Prityrusios sesės ir broliai
Australijos rajone
SLAPTO BALSAVIMO
Apdovanota Padėkos or
dinu:
>
PROTOKOLAS #7
v.s.fil. Sofija Statkienė
Apdovanotas
Geležinio
LSS Tarybos Pirmijos (7) korespondenciniame slapto bal Vilko ordinu:
s.v. Valdas Adamkus, Lietu
savimo posėdyje dalyvavo: v.s.
B. Banaitienė, v.s. fil. L. Kiliu- vos Respublikos prezidentas
Budėkime!
lienė, s. kun. Gediminas Kiv.s. Birutė Banaitienė
jauskas, v.s. kun. Algimantas
LSS Tarybos pirmininkė
Žilinskas, v.s. fil. R. Penčy
lienė, v.s. Romas Otto, v.s. fil.
2001 m. gegužės mėn. 19 d.
R. Griškelis, v.s. fil. M. Mic
kienė, v.s. I. Markevičienė ir
LSS TARYBOS
j.s. fil. T. Chiapetta.
PIRMIJOS POSĖDŽIO
Tarybos Pirmininkei, Seseri
SLAPTO BALSAVIMO
jos ir Brolijos VS pristačius,
LSS Tarybos Pirmijos pake
PROTOKOLAS # 6
liami į vyresniškumo laips
nius ir apdovanojami šie vado
LSS Tarybos Pirmijos (6) kovai,-ės:
respondenciniame slapto bal
Pakelti į paskautininko/ savimo posėdyje dalyvavo: v.s.
B. Banaitienė, v.s. fil. L. Kiliuės laipsnį:
lienė, s. kun. Gediminas Kivyr.sk.v.sl. Dalia Mironaitė
jauskas,
v.s. kun. Algimantas
vyr.sk.v.sl. Debbie PaleikieŽilinskas,
v.s. fil. R. Penčy
nė
lienė,
v.s.
Romas
Otto, v.s. fil.
s.v.v.sl. Darius Rudis
P. Griškelis, v.s. fil. M. Mic
Pakeltos į jūrų paskauti- kienė, v.s. I. Markevičienė ir
ninkės laipsnį:
j.s. fil. T. Chiapetta.
g.v.v. Aida Brakauskienė
Seserijos ir Brolijos VS pri
g.v.v. Laima Bacevičienė
stačius, LSS tarybos Pirmijos
Pakeltos į skautininkės pakeliami
į vyresniškumo
laipsnį:
laipsnius šie vadovai,-ės:
ps. Danutė Belzinskienė
Pakelti į paskautininko/
ps.Daiva Lukasiewicz
ės laipsnį:
ps. Danutė Mažeikienė
s.v.v.sl. Adrian Comish
ps. Regina Polikaitienė
vyr.sk.v.sl. Daina Gedminps. Tina Udrienė
taitė
ps. Kristina Zubrickienė
s.v.v.sl. Algis Luneckas
Apdovanoti Gyvybės Gel
s.v.v.sl. Skot ĮĮĮineikis
bėjimo Kryžiaus ordinu:
vieneriais metais šiam tikslui
yra skiriama 1,000 dol. Šių
metų premijai paskirti buvo
sudaryta 7 fakulteto narių ko
misija, kuriai vadovavo fakul
teto dekanas doc. V. Janilionis. Premija paskirta Brigitai
Čyžiūtei, kuri yra išlaikiusi vi
sus privalomus egzaminus (vi
durkis 9.4 balai) ir labai akty
viai bei sėkmingai dirba
mokslinį darbą.
Prie Plungės esanti Žlibių
pagrindinė mokykla yra gavu
si prof. Igno Končiaus vardą.
Jo gimtinė neužmiršo profe
soriaus. Jis buvo prisimintas
ir pagerbtas tik dalyje vieto
vių, kuriose žymius pėdsakus
paliko kilnus Žemaitijos sū
nus.
V. Mikūnas
PIRMIJOS POSĖDŽIO

PAGERBTAS
PROF. IGNAS KONČIUS
Jau dvidešimt septyneri me
tai prabėgo nuo Korp! Vytis ir
A.S.D. garbės nario prof. Igno
Končiaus iškeliavimo į Anapi
lį. Jo atlikti dideli darbai ne
leidžia jo užmiršti. Šis stiprus
žemaitis nuo Plungės per 89
metų nueitą kelią paliko žy
mius pėdsakus. Nuo 1926 me
tų Lietuvos universiteto (vė
liau Vytauto Didžiojo) docen
tas, 1932 m. profesorius, kurio
fizikos paskaitų mėgo klausy
tis net ne fizikai. Įdomus savo
gyvenime, nenuobodus paskai
tose. Surado jis laiko pėsčio
mis išraižyti gražiąją Žemai
tiją, rinkdamas ir fotografuo
damas kryžius ir koplytėles.
Savo patirtimi ir sumanymais
prisidėjo steigiant zoologijos
sodą A. Mickevičiaus slėnyje.
Atrasdavo laiko ir jėgų su
Akademinio skautų sąjūdžio
nariais dalyvauti baidarių ke
lionėse Lietuvos upėmis. Kai
buvo atgautas Vilnius, sunkų
ir svarbų Vilniaus universite
to perėmimo darbą atliko jis.
Jį sutvarkė ir perdavė admi
nistruoti išrinktam rektoriui.
1941 m. komunistinės val
džios areštuotas, kalintas ir
stebuklingai išlikęs Červenėje
kalinių šaudymų metu. 1944
m. pasitraukė į Vakarus ir
1949 m. atvyko į JAV ir dirbo
fiziku laboratorijoje.
Daug galima rašyti apie pro
fesorių. Jo darbo sąrašas yra
ilgas. Daug dėmesio skyrė
skautų organizacijai, vykdė
įvairias pareigas, 1947-1954
vadovavo Akademinio Skautų
sąjūdžio vadijai, dalyvavo for-

Prof. Ignas Končius

muojant Vydūno fondą ir jam
skyrė savo uždarbio dalį.
Profesorius parašė fizikos
darbų, rašė prisiminimus apie
Žemaičių žemę, kurią labai ge
rai pažino. Todėl jo raštai
skaitomi su pasigėrėjimu. Su
menku peiliuku išdrožinėjo
medžio dirbinių, kuriuos skyrė
gimtajam kraštui atminti. Jo
darbai
palieka
pavyzdžiu
mums, kaip reikia dirbti kraš
tui, kuris tave išaugino.
Šiais metais yra skiriami
keli atžymėjimai prof. Igno
Končiaus pagerbimui. Kauno
Technologijos
universitetas
rengia jo vardo fizikos labora
toriją. Šiam tikslui Vydūno
fondas pirmas paskyrė 5,000
dol. sumą, kuri bus panaudota
šiam tikslui. Laboratorija bus
atidaryta šį rudenį.
Vydūno fondas yra įsteigęs
prof. Igno Končiaus vardo pre
miją Fundamentaliųjų mokslo
fakulteto studentams. Kiek-

DRAUGAS
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2000 m. gruodžio mėn. 2 d.

KANADOJE
„Romuvos” stovyklavietei
40 metu
Kanados rajono vadės v.s.
fil. Rūtos Žilinskienės namuo
se š.m. birželio mėn. 3 d. vy
kusiame rajono vadovų ir va
dovių posėdyje buvo svarstyta,
kaip paminėti „Romuvos” sto
vyklavietės 40 metų sukaktį
rugpjūčio mėn. ten vyksian
čioje šios vasaros „Šiaurės pa
švaistės “ stovykloje.
Minėjimo programa vyks
vidurinį savaitgalį, rugpjūčio
10 ir 11 d. Programą ruošia
rajono įgaliotinis s. fil. A. Simonavičius ir tuntininkas s.
M. Rusinąs. Minėjime daly
vaus LSS tarybos pirmininkė
v.s. Birutė Banaitienė. Lau
kiama ir daugiau svečių bei
stovyklautojų iš kitų rąjonų.
Atvyks ir v.s. fil. kun. Anta
nas Saulaitis, daugelį metų
„Romuvoje” stovyklavęs ir va
dovavęs.
F.M.

s.v.v.sl. Rimas Putrius
s.v.v.sl. Romas Senkevičius
vyr.sk.v.sl. Eglė Šukienė
s.v.v.sl. Algis Strikas
vyr.sk.v.sl. Ilonz Tarvydienė
s.v.v.sl. Raimondas Vinglis
Pakelti į skautininko/ės
laipsnį:
ps. fil. Ričardas Chiapetta
ps. Danutė Petrauskienė
Pakeltos į vyresnės skau
tininkės laipsnį:
s. Vilija Klimienė
s. Livia Pollock
s. Nijolė Simonavičienė
s. Antanina Vilimienė (Williams)
s. Birutė Vindašienė
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė
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LSS Tarybos Pirmijos (4) korespondenciniame slapto bal
savimo posėdyje dalyvavo: v.s.
B. Banaitienė, v.s. fil. L. Kiliulienė, s. kun. Gediminas Kijauskas, v.s. kun. Algimantas
Žilinskas, v.s. fil. R. Penčy
lienė, v.s. Romas Otto, v.s. fil.
R. Griškelis, v.s. fil. M. Mic
kienė, v.s. I. Markevičienė ir
j.s. fil. T. Chiapetta.
Seserijos ir Brolijos VS pris
tačius, LSS Tarybos Pirmijos
pakeliami į vyresniškumo
laipsnius šie vadovai,-ės:
Pakelti į paskautininko/
ės laipsnį:
s.v.v.sl. Kazys Adomkaitis
s.v.v.sl. Saulius Dambauskas
s.v.v.sl. Kęstutis Reivydas
vyr.sk.v.sl. Aušrelė Sakalaitė
s.v.v.sl. Marius Žiaugra
Pakeltos į jūrų skautinin
kės laipsnį:
j.ps. Dana Mikužienė
j.ps. Dalia Žygienė
Slapto balsavimo duomenų
lapas tik Pirmijos narių žiniai.
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė
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EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir

Tel 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 -484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

--------------------------------- ...... .Li;----------

wwwx»rtertorai*ge(yandbrBaslhealhnom

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Po įžodžio gėlėmis ir saldainiukais apdovanotos „Nerijos” tunto udrytės.
Iš k.: Natalija Bagdady, Megan Emery ir Aleksytė AugiUtė.

.PASIRUOŠIMAI ČIKAGOS SKAUTŲ
STOVYKLAI RAKĖ
Čikagos skautiškųjų vienetų
š.m. vasaros stovykla „Pasakų
šalis” liepos 19-28 d. vyks Ra
ko stovyklavietėje Custer, Mi
chigan.
Stovyklon priimami tik re
gistruoti ir metinį nario mo
kestį susimokėję tuntų nariai
ir narės, savo vienetuose atli
kę skautiškų patyrimų laips
nių programas ir tvarkingai
lankę sueigas.
Registracija
Registracijos laikas baigiasi,
todėl nedelsdami skubėkite
užpildyti reikalaujamas anke
tas ir jas siųskite registratorei
s. Jūratei Vallee. Jei nebūtu
mėte gavę registracijos lapų,
kreipkitės į savo tuntininkus,
arba juos galite rasti inter
nete: www.budėk.org
Vadovai — 18 metų ir vy
resni privalo užpildyti vado
vams reikalingą registracijos
lapą ir Personnel record (Rule
109) ir Adult Health History.
Visus pilnai užpildytus ir pa
sirašytus lapus siųsti skautininkei Jūratei Vallee.
Jaunos skautiškos šeimos
taip pat prašomos nedelsiant
registruotis.

725-8494.
Kviečiamos slaugės
Ieškome ir slaugių, kurios
galėtų padirbėti stovykloje,
ypač pirmą savaitgalį. Skam
binti j.s. Danai Mikužienei,
tel. 815-725-8494.
Darbo savaitgalis
Darbo savaitgalis Rako sto
vyklavietėje vyks liepos 13 ir
14 d. Prašome tėvelius jungtis
darbo talkon. Prašomi neatsi
sakykite. Savanoriai prašomi

Dr. Vida I.PuodžiOnienė
Healthy Connection
Chiropractic & Rehab
One
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Surte 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

susisiekti su tuntininkais:
Dana Navickas, „Nerijos”
tuntas tel. 630-369-5323.
Rasa Conklin, „Aušros Vartų”/„Kemavės” tuntas tel. 630953-2463.
Gintaras Aukštuolis, „Lituanicos” tuntas, tel. 708-3522664.
Negalintieji vykti stovyklon
padirbėti, bet galintieji Rako

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. Yotk, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kardiologas-Širdies ligos

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL

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

stovyklai paaukoti įrankius,
praneškite tuntininkams. Sto
vyklai visada reikalingi ge
rame stovyje kastuvai, pjūk
lai, kirviai, plaktukai, storos
virvės ir kt.
Daugiau žinių pateiksime
kitą savaitę.
j.s. Dana Mikužienė
Stovyklos viršininkė

Reikalingi talkininkai
virtuvėje
Skautų mamytės ir tėveliai
prašomi pasisiūlyti talkai vir
tuvės darbams. Galintys įsipa
reigoti šiai talkai prašomi pra
nešti stovyklos viršininkei j.s.
Danai Mikužienei tel. 815-

Trys nauji paskautininkai Bostbno „Žalgirio" tunte Iš k ps Marius Žiaugra, ps Kazys Adomkaitis ir ps. Sauliūs Dambauskas

PO KOJOMIS PASPIRTAS LIETUVIŠKAS

DRAUGAS, 2002 m. birželio 26 d., trečiadienis

ŽODIS

Bronius Nainys

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS
Atkelta iš I psl.
Nors Lietuva jau kuris
laikas laisva, nepriklausoma,
bet ir dabar einama į mūsų
gimtosios kalbos sunykimą, ji
įtraukta, įpainiota į bedvasės
rinkos dėsnius.
Kur slypi lietuvių kalbos
darkymo ir skurdinimo, net
jos išstūmimo, iškeitimo į sve
timąsias priežastys? Bene
išsamiausiai tai išsakė Vil
niaus savivaldybės lietuvių
kalbos priežiūros tarnybos
vedėja Albina Šiupienienė.
- Iš savo patirties drąsiai
sakau: esame patys kalti, kad
savo pačių, lietuvių, rankomis
gniaužiame gimtąją kalbą,
prieš 13 metų tapusią valsty
bine, - kalbėjo A. Šiupienienė.
- Rodos, užtektinai turime
kalbos įstatymų, nutarimų,
taisyklių, bet viešuosiuose
užrašuose akivaizdus anglų
kalbos proveržis - nepagrįstas
ir neteisėtas. Deja, daugeliu
atvejų tokiems reiškiniams
nuolaidžiaujama, valstybinės
kalbos įstatymo nepaisoma.
Gal dėl to, kad šio įstatymo
prižiūrėtojai dažnai tarpusa
vyje nesusišneka dėl valsty
binės kalbos vietos viešuose
užrašuose ir reklamose. Žiū
rėk, Lietuvių kalbos komisijos
nuomonė vienokia, o kalbos
inspektorių - kitokia. Tik
mes, kalbos tvarkytojai, priva
lome nebūti liberalūs, priva
lome laikytis įstatymų. Bet
kaip mums dirbti, kaip atsi
spirti lietuvišką žodį pami
nantiems po kojomis, jei vos
ne kasdien iš visų kampų
įrodinėjama, kad iškaboje žūt
būt reikia angliško pavadini
mo. Esą, verslininkai, parduo
tuvės, viešbučio ar restorano
savininkai - užsieniečiai iš
Danijos ar Belgijos - savo
firmą nori vadinti tik sava
kalba. Ne ką kitokie ir lietu
viai savininkai - kas kita
jiems dairytis į įstaigose, fir
mose, kavinėse ir klubuose be
silankančių kišenes, o ne į sa
vos kalbos puoselėjimą. Tik
dėl atsilankančių užsieniečių,
turistų aludes jie ėmė vadinti
„publais” ar „pabais” o pre
kybą - „marketingu”.
A. Šiupienienė, kiti semina
ro dalyviai priekaištavo ir
valstybinėms įstaigoms. Nors
kalbos įstatyme neįteisinta
dvikalbystė, bet Patentų biu
ras lyg niekur nieko įregist
ruos anglišką prekės ar pa
slaugos ženklą, antspaudu ir
parašu iškaboje ar reklamoje
patvirtins tokius svetimžo
džius kaip ,jazz”r „club”,
„pub” (pab) „market”, „barbecue”. Kai Patentų biuras ar
savivaldybės rejestro tarnyba
tai patvirtina, kalbos tvarky

tojams jau sunku ką nors pa užpečkį arba jų atsisakoma.
keisti. Būna ir taip, kad lietu Pagal savivaldybių įstatymą
viškus reklamos projektus jie tiesiogiai pavaldūs merui
verslininkai suderina su lietu arba administratoriui ir prily
vių kalbos priežiūros parei ginti vyriausiųjų specialistų
gūnais, pažada jų nekeisti, bet kategorijai. Deja, kalbos tvar
kai tie užrašai, rašytinės ar kytojus stumdo kas tik nori,
garsinės reklamos pasirodo jiems pavedami atstovų spau
viešumoje, jos jau būna virtu dai, renginių organizatorių,
sios svetimkalbėmis.
kiti pašaliniai darbai. Vilniuje
kalbos tvarkytojai iš vyriau
Prof. A. Pupkis priminė kitą
siųjų buvo perkelti į paprastų
bėdą - lietuvių kalbos išdar
specialistų pareigas.
kymą viešuose užrašuose. Par
Nors iškilūs mūsų kalbinin
duotuvėse jis matęs ir tokius
kai - dr. Pranas Kniūkšta,
užrašus: „Duona raikyta Pa
prof. Vytautas Vitkauskas, is
langos”, „Nukainuotos pre
torikas Mindaugas Tamošiū
kės”, )rAlus išsinešimui”. Kar
nas ir kiti šviesuoliai nuolat
tais užrašai ar iškabos pusiau
„kelia kardą” prieš lietuvių
lietuviškos, pusiau - angliš
kalbos darkytojus, neleidžia
kos: „UAB Euroofice”, „Pice
snausti kalbos tarnyboms, bet
rija
Broadway”,
„Čipsai”.
jų pastangos neretai atsimuša
Dažni
firmų
pavadinimai,
tarsi žirniai į sieną jau vien
nors ir sudurstyti iš kelių lie
dėl netobulų, dviprasmiškų,
tuviškų žodžių, bet taip supai
vienas kitam prieštaraujančių
nioti, jog nesuprasi, ką tai
įstatymų ir su valstybine kal
reiškia, kuo ta firma ar verslo
ba susijusių teisės aktų.
įmonė užsiima. Pavyzdžiui:
Todėl Lietuvių kalbos insti
„Lagra”, „Vilkaga”, „Invilta”,
tuto
ir Lietuvių kalbos draugi
„UAB Anlauta”, „Egarda”.
jos
surengto
seminaro dalyviai
Rodos, smagiau, šviesiau pasi
atkreipė
savivaldybių
vadovų
junti, kai, eidamas pro kavinę
dėmesį
rezoliucija,
kurioje
ra
ar restoraną, pamatai gryną Naujas užrašas prie viešbučio Vilniuje.
Algimanto Žižiūno nuotr.
ginama
pasirūpinti,
kad
kiek
lietuvišką pavadinimą: „Po
klevu”, „lŪemelis”,
„Ritos vienoje savivaldybėje dirbtų
GĖLĖS PALENGVINO KANČIAS
lietuvių kalbos priežiūros tar
slėptuvė”, „Marceliukės klė
nybos ir joms būtų skirti spe
tis”. Netoli Semeliškių vei
1941 metų pavasarį sovieti dimi į Tauragės kalėjimą.
cialūs etatai. Visiems savival
kiantys poilsio namai pava
nėje
Lietuvoje prasidėjo akcija Tauragės gyventojai, pamatę
dybių kalbos tvarkytojams
dinti „Deimantas”, viena Vil
sužlugdyti
ūkininkus ir pa ūkininkų koloną, lydimą mi
niaus parduotuvė - „Audi turėtų būti suteikta vyriausio ruošti dirvą kolektyvizacijai.
licininkų, tuoj suprato, kas čia
jo specialisto kategorija, jiems
mas”. Bet tokių lietuviškų
Jau
anksčiau
buvo
nustatytos
darosi,
greitai paskynę iš savo
nepavedant kitų darbų bei pa
užrašų pastaraisiais metais
normos
atiduoti
nuo
kiekvieno
darželių
pavasarinių gėlių ir
reigų.
vis mažėja, o verslininkų pasi
hektaro
nustatytą
kiekį
grū
pasiuntė
keletą mergaičių,
Seimo Švietimo, mokslo ir
priešinimas lietuviškiems pa
dų,
pieno,
mėsos
ir
vilnų.
Bu
kad jos išbarstytų suimtie
kultūros komitetui adresuo
vadinimams, ko gero, stiprėja.
toje kitoje rezoliucijoje siūlo vo reikalaujama atiduoti vals siems po kojų. Ūkininkus su
Visai neseniai Vilniuje pasta
ma nedelsiant parengti ir pri tybei tą duoklę ne tik nuo dir jaudino toks jų pagerbimas.
tytas didelis 7 aukštų naujas,
imti vartotojų teisių įstatymo bamos žemės, bet ir nuo nedir Vėliau, išėję iš kalėjimo, ūki
prabangus viešbutis be lietu
pataisą, numatančią prie ne bamos, pavyzdžiui, pelkių, ga ninkai sakė, kad toks pagar
vių kalbos priežiūros įstaigų
lietuviškų firmų vardų ir pre nyklų, alksnynų ir t.t. Ūkinin bos parodymas jiems palengvi
žinios pavadintas „Holiday
kių bei paslaugų žodinių kai, ypač tie, kurie turėjo dau no kalinimo laiką.
Inn Vilnius”.
ženklų pateikti
lietuvišką giau nedirbamos žemės negu
1941 m. birželio 22 d. prasi
Seminare Vilniaus savival paaiškinamąją
informaciją, dirbamos, neįstengė atiduoti dėjus vokiečių ir sovietų ka
dybės lietuvių kalbos tarnybos padedančią suvokti tų vardų tų duoklių valstybei.
rui,
buvo
bombarduojama
vedėja A. Šiupienienė papasa ir ženklų paskirtį. Minėtam
1941 metų gegužę pradėjo Tauragė. Tada buvo apgriau
kojo dar kitokį atvejį. Prekių Seimo komitetui taip pat po kaimus važinėti komjau tas ir Tauragės kalėjimas,
kokybę tikrinančioje ir pirkėjų siūloma imtis iniciatyvos pa nuoliai aktyvistai ir iš ūkinin išsilaisvinę ūkininkai grįžo
teises ginančioje Lietuvos var pildyti Valstybinės kalbos kų atiminėti svirnuose rastus namo. Dalis kalinių žuvo per
totojų asociacijoje (lietuviškai įstatymo 17 str., kad jame grūdus, sakydami, kad tie bombardavimą. Tarp žuvusių
turėtų būti „susivienijime” ar būtų numatyta, kaip viešuose grūdai priklauso valstybei. jų buvo ir Šilalės gimnazijos
„draugijoje”) susibūrė valsty užrašuose pateikti nelietu Net nepalikdavo grūdų sėklai moksleivis Jonas Kelpša.
binės kalbos grupė. Joje - viškų firmų vardus, prekių bei ir maistui. Buvo atvejų, kad
Apie tuos ūkininkų išgyveni
garbūs, Lietuvai ir lietuvybei paslaugų ženklus. Raginama atimdavo ir ką tik iškeptą mus man pasakojo mano tėvas
nusipelnę žmonės - kalbinin nedelsiant pašalinti Civilinio duoną. (Panaši akcija anuo Povilas Mušinskas, kuris irgi
kai profesoriai Arnoldas Pi kodekso,
Prekių
ženklų met prieš keletą metų buvo ėjo Tauragės gatvėmis suimtų
ročkinas, Ipolitas Ledas, Ne įstatymo, Viešosios garsinės surengta ir Ukrainoje, ir tada ūkininkų kolonoje.
priklausomybės Akto signata informacijos ir viešųjų užrašų keli milijonai ukrainiečių mirė
Vytautas Musonisras poetas Gintautas Iešman laikinųjų taisyklių ir kitų badu.)
Mušinskas
tas ir kiti. Deja, šiame susivie- teisės aktų prieštaravimus, at
Ūkininkai, kurie turėjo 20JOG Amžius”, 2002 m. Nr. 44
nįjime kai kam ši grupė tapo veriančius kelią
nepaisyti 30 hektarų žemės ir buvo ne
rakštimi, o davę pylos preky Valstybinės kalbos įstatymo atidavę valstybei reikalauja
bininkams - lietuvių kalbos reikalavimų. Taip pat pa mų duoklių, turėjo atvykti pa
* Utenos rajono taryba
niokotojams, grupės nariai reikšta, kad reikia sudaryti skirtą dieną į Šilalės liaudies leido bendrovei „Švyturiobuvo apšaukti „kraštutiniai- bendrą kalbininkų, teisininkų teismą. Apie 30 ūkininkų iš Utenos alus” Utenos daryklai
siais”.
ir patentininkų darbo grupę Laukuvos ir Šilalės apylinkių įsirengti atskirą geriamojo
Pasak prof. A. Pupkio, A. Lietuvoje registruojamų pre buvo nuteisti kalėti ir tą pačią vandens gręžinį. Išgręžus nau
Šiupienienės, kitų seminaro kių ir paslaugų žodinių ženklų dieną sunkvežimiu nuvežti į ją gręžinį, bendrovė pradės ga
dalyvių, dažnoje savivaldybėje sudarymo ir vartojimo tai Tauragę. Išlipę iš sunkvežimio minti prestižinį mineralinį
kalbos tvarkytojai stumiami į syklėms parengti.
ūkininkai buvo milicininkų ly vandenį „Montavit”.
<bnsi

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
ISTORIJA

Nr.2
— Mergaitės, gelbėkite! Mus veža į Sibirą. Padėkite
kuo galite! Vaikai serga, aš sergu.
— Kad reikia, tai ir veža! — trumpas ir kategoriškas
atsakymas.
Liepia ruoštis, ragina skubėti, o aš vaikštau, tupinėju kaip be galvos. Nežinau, ką imt, ką palikti. Dės
tau rūbus į ryšulius ir vėl metu atgal.
Saugumietis lietuvis, matydamas mano apkvaišimą
ir išsiblaškymą, leido pasikviesti kaimynę Daunienę
Adelę. Ši moteris atėjo ir viską ramiai šaltakraujiškai
ėmė tvarkyti: sudėjo į ryšelius ir maišus baltinius, pa
talynę, mano ir vaikų. Tas pats lietuvis tarnautojas
būtinai liepė ir vyro rūbus paimt, nes, sako, jis jau va
žiuoja, paimtas Kupiškyje. Susitiksite ir kartu va
žiuosit. Tai buvo netiesa. Niekas jo nepaėmė ir niekur
jis nebuvo. Tik po 12 metų grįžusi Lietuvon, girdėjau,
kad vokiečių okupacijos laikais gyveno ir dirbo Lietu
voj, o vėliau dingo be žinios. Nei gyvo, nei negyvo iki
šiol niekas nematė.
Daunienė Adelė sudėjo ir jo rūbus: porą kostiumų,
paltą ir šaulio uniformą, dėl kurios vėliau turėjau var
go ir nemalonumo, kol paskui Barnaule Rukšėnas tur
guje pusdykiai atidavė, bene už 10 rublių.
Rytą anksti, dar su patamsiu, išvežė mane su dviem
vaikais: vyresniuoju Vytuku 10 metų ir mažiausiaja
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Rėdą 1,5 metukų. Kiti du vaikai: Nįjolė — 6 m., Gedukas — 8 m., buvo išvežti į kaimą pas senelius. Jie ir
paliko. Su mažais vaikais, be manęs, daugiau beveik
nebuvo. Išvarginti vaikai greit užmigo. Mažoji saldžiai
miega. Ir aš apsiraminau, pamačiusi, kad esame ne
vieni, bet tūkstančiai tokių pat nelaimingų tremtinių.
Vagonai pilni, o dar vis veža ir veža naujų. Grūste
grūda kaip gyvulius į skerdyklą.
Ačiū Dievui, gavau saugią vietelę, vaikai miega, ir
aš kiek atsikvėpsiu po tokio sunkaus įtempimo. Vytu
kas guli visą laiką įsikniaubęs į pagalvį. Aš galvojau,
kad jis miega. Kai pašnekintas pakėlė galvą, baisiau
siai nustebau, akys ašaromis pasruvusios, raudonos,
užputusios. Širdį suskaudo. Taip pagailo vargšelio.
Juk jis visą laiką nemiegojo, tik verkė ir verkė.
Nuo to laiko jau praėjo 47 metai, bet šis vaizdas
neišnyks iki grabo lentos.
Išaušo birželio 14-os rytas, drėgnas ir šaltas. Pūtė
žvarbus vėjelis. Nuo staigios permainos ir drėgmės va
gone abu vaikai ėmė smarkiai kosėti. Kiti keleiviai
įtarė kokliušą — užkrečiamą ligą.
— Užkrės mūsų vaikus ir visą vagoną. Eik pas
viršininką! Štai jis čia vaikštinėja, prašyk, kad leistų
vaikus palikti namie! — ėmė rūpintis žmonės.
Man to tik ir reikėjo. Pati nebočiau taip sugalvojus.
Prasidėjo kryžiaus keliai.
Pasiėmiau mergaitę ant rankų ir ėmiau sekioti pas
kui ešelono viršininką, prašyti vaikus grąžinti dėl li
gos. Rusų kalbos nemoku, mažai ką suprantu. Žodį lie

Išlaikykime PLB
atstovybę
Praėjusią savaitę iš Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybos atėjo pagalbos
šauksmas: PLB atstovybei Vil
niuje išlaikyti stinga pinigų.
Reikia mūsų paramos. Pra
šoma bent po 100 dol. Kvie
čiami ir penkiašimtininkai, ir
stambesni aukotojai, ir ne
vienkartiniai, bet įsipareigojantys bent porai metų. Vo
kas atsakymui — su pašto
ženklu. Tai lyg ir bylotų, kad
gavėjas turi bent atsiliepti.
Taigi reikalas rimtas. Kartu
su prašymu — daugiau raštų,
tarp jų — ir metinė išlaidų
apyskaita: 13,000 dol. Į juos
nesigilinau, dar tą pačią die
ną pasiunčiau šimtinę ir...
susimąsčiau. Kas pasidarė?
PLB atstovybė veikia jau 10
metų, ir tokių bėdų niekad ne
buvo. PLB valdyba jos išlaidas
apmokėdavo iš savo nuolati
nių pajamų, išsiversdama be
apildomų aukų. Bet neno
riu blusinėtis po visas apys
kaitas, to atsakymo ieškoda
mas. Žinau, PLB valdybai to
kie kreipimaisi į žmones nėra
malonūs, ir ji tai daro tik bū
tino reikalo verčiama. Bet pa
baigoje paramos prašymo —
sakinys: „mano siūlymai, pa
tarimai, klausimai PLB val
dybai dėl atstovybės”. Jų tu
riu, ir tai bus mano šio veda
mojo pagrindas.
Pirmiausia: kas toji PLB
atstovybė ir kam jos reikia?
Okupacijos laikotarpiu Lie
tuvos laisvinimo darbą dirbu
si Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, tiesiogiškai — per savo,
netiesiogiškai — per kraštų
Bendruomenių valdybas, tą
savo veiklą ypač sustiprino
Lietuvos laisvėjimui prasidė
jus. PLB valdyba tuojau pat
užmezgė ryšius su Sąjūdžiu
ir pradėjo su juo bendradar
biauti. O Lietuvai išsilaisvi
nus ir sukūrus savo vadovybę,
PLB ryšiai pasidarė dar rei
kalingesni. Atsirado būtinybė
užsienio lietuviams Vilniuje
turėti savo nuolatinę įstaigą.
Jos prašė ir trylika naujų Lie
tuvių Bendruomenių, įsistei
gusių iš sovietų vergijos išsi
laisvinusiuose kraštuose. Tai
juto ne tik PLB valdyba, bet ir
Lietuvos Seimas, Vyriausybė.
Taip klausimo sprendimas pa
lengvėjo: 1992 m. rudenį Lie
tuvos Seimo patalpose iškil
mingai, vykusiai suderinus
Lietuvos ir Vakarų pasaulio
papročius,
buvo atidaryta
PLB
atstovybė.
Prasidėjo
naujas užsienio lietuvių —
Lietuvos
bendradarbiavimo
laikotarpis.

tuviškai, žodį rusiškai, šneku ir lenkiškai (ponų kalbos
buvau pramokusi Raguvėlės dvare). Šneku, įrodinėju,
aiškinu. Daugiausia, žinoma, gestais. O abu vaikai,
kaip tyčia, lyg užsakyti, kauksi ir kauksi, kaip varniu
kai, išmesti iš lizdo. Atrodo, viršininkas maloniai šne
kėtų, bet jis nesupranta, ko aš noriu. Tada pasikviečia
Mikutavičienę. Ji išaiškino:
— Vagone žmonės triukšmauja, bijo, kad kitų neuž
krėstų. Si moteris nori palikti pas gimines vaikus.
Viršininkas nusišypsojo ir nuėjo nieko nepasakęs.
Argi jam tik manim rūpintis?
Maisto atsargų aš beveik neturėjau. Visas mano
„turtas” — duonos kepalas, lašinių bryzelis, pora dėžu
čių konservų, kuriuos tėtė atnešė prie vagono, ir miltų
terbelė vaikams košei išvirti. Su Vytuku bėdos nėra —
jis viską valgo, tačiau ką daryti su mažąja? Be pieno ji
neapsieis. O kur jo gauti? Vėl prie viršininko. Vėl jo iš
akių neišleidžiu. Sekioju iš paskos, prašau, maldauju
ašarodama, šneku jam nesuprantama kalba, rodau
brolio Petro vienkiemį. Noriu ten palikti vaikus.
Netikėtai pamačiau savo buvusį mokinį Radzevičių
Boleslavą iš Raguvėlės dvaro, kumečio sūnų milicinin
ko uniforma vaikščiojantį apie vagonus.
— Būk geras, nueik štai į tą vienkiemį pas inžinie
rių Lėlį, mano brolį, ir pasakyk, kad ateitų ir atneštų
maisto. Mane veža su vaikais ir aš nieko neturiu.
— Gerai, nueisiu ir pasakysiu.
Kaip nuėjo, taip ir nuėjo. Daugiau jo nebemačiau. Aš
ir akis pražiūrėjau belaukdama ateinant. įkrito kaip

Plati veikla buvo užsimota
iš PLB valdybos pusės. Ats
tovybė turėjo tapti lyg ir Lie
tuvos ministerija arba į ją
panaši įstaiga užsienio lietu
vių reikalams. Jai buvo pri
tarta ir iš Lietuvos vadovybės,
bet, deja, tokia veikla neišsi
vystė. Mynėsi ir kiti keliai
JAV LB vadovai panoro turėti
dar ir savo betarpiškus ry
šius, kūrė savo įstaigas. Ta
čiau PLB valdybos atstovybė
visgi rado savo vietą, pasiro
dė reikalinga bei naudinga
įstaiga ir iki šiol sėkmingai
veikė. Jos reikia ir dabar.
Tad turim ją išlaikyti. Prie iš
laikymo daug prisideda ir Lie
tuva: nemokama patalpa Lie
tuvos Seimo rūmuose — tai
ypač sustiprina jos vertę —
bei jos aptarnavimu. Šalia to,
nemokamas butas atstovui.
Argi daugiau ir begalime no
rėti? Todėl PLB valdybos pa
galbos šauksmas tikslus. Tik
kažin ar jis taiklus?
Pinigų reikia nedaug, tik
13,000 dol. per metus, tačiau
kažin ar aukotojai juos sudės.
Jeigu tai būtų tik vienkar
tinė auka — galbūt. Bet kas
met įsipareigojančių savano
rių kažin ar daug atsiras.
Kur tada išeitis? Man atrodo
— ji visiškai arti. Kam gi mes
turime Lietuvių fondą? Juk
jį kūrėme tik dėl to, kad jau
per pirmąjį tuziną mūsų
veiklos metų nuolat aukoda
mi pavargome ir užsimotu mi
lijonu tikėjomės iš to vargo
išsivaduoti. Dabar jau turime
vienuolika milijonų, sakome
— greitai bus trylika, ketu
riolika, bet vis dėlto keista,
kad su tų milijonų augimu
kartu auga ir privačių kišenių
tuštinimas. Kodėl? Ir smengu
į didelę nuodėmę: Lietuvių
fondas pelną dalija ne visada
tiems reikalams, kuriems sa
kėme, jo kapitalui krauti
dirbdami. Maniau ir manau,
kad LF pelnas pirmiausia tu
ri būti skirtas užsienio lietu
vių veiklai, pirmumas — Lie
tuvių Bendruomenės dirbami
lietuvybės išlaikymo darbai.
PLB valdyba yra jų koordi
natorė — vadovė, JAV LB —
didžiausia jos talkininkė. Tad
LF pelno dalintojai pirmiau
sia turi į jų darbus atsižvelg
ti. Jų išlaikomos įstaigos, už
simoti uždaviniai, jos pareigū
nų darbai, bendruomenininkų ruošiami leidiniai turi būti
remiami pirmiausia. Į tą są
rašą įeina ir PLB atstovybė
Lietuvoje, tad jos išlaikymui
PLB valdyba prašymą į L F
turi kreipti.

akmuo vandenin. Taip ir dingo. Nebesulaukiau, nors
ešelonas stovėjo prie cukraus fabriko dvi paras.
— Leiskit palikti namuose mažąją, tik mažąją. Čia
pat už geležinkelio, gyvena brolis, jis su noru paims ir
perduos seneliams. Arba vežkite į butą. Ten savi žmo
nės gyvena. Viršininko būta labai humaniško ir nuo
širdaus. Balso nepakėlė. Visus išklausė dėmesingai ir
atsakinėjo švelniai, mandagiai. Žmogus nedidelio ūgio,
rimtos išvaizdos. Truputį palinkęs į priekį. Atrodo,
nuoširdus ir atjaučiantis. Kariška uniforma. Toks
žmogus — vaistas ligoniams. Turbūt pati Apvaizda jį
čia paskyrė. Nusibodo jam iki kaulo mano įkyrumas ir
persekiojimas.
Išgirdau skardų vyrišką balsą: — „Gdie ta ženščina s
boljnymi dietjmi?“

Žiūriu, tas pats viršininkas, vairuotojas ir du karei
viai ieško manęs.
— Bėk, bėk, tave šaukia, — rėkia visas vagonas.
Atsisėdau su mergyte, o Vytukas stovi prie vagono
— bijo eiti. Gali jo nevežt. Sukalbėta tik dėl mergytės.
Vėl žmonės iš vagono rėkia: „Eik, Vytuk, ir tu, bėk'
Važiuokit visi!" Susėdome visi trys. Ir išvažiavome.
Pagaliau pargabenau vaikus į butą. Daunienė pasitiko
kieme ir apsidžiaugė mūsų sugrįžimu. Galvojo, kad vi
sus paleido. Mažoji tuojau ėmė žaisti kieme. Pasakiau,
kad manęs nepaliks, tik vaikus, labai nusiminė ir lai
kinai paėmė abu savo globon, pažadėjo nuvežt j
Skaistgirius pas senelius. Nuėjome į butą dar kai ko
pasiimt. Keistas dalykas!
Bus daugiau
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Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.

SAULIUS RAKAUSKAS
Tauta, tėvynė, vieningumas.
Dažnokai girdime šiuos žo
džius protingų žmonių kalbo
se Bet ar dažnai susimąsto
me, atvirai prisipažįstame, ką
mums tie žodžiai iš tikrųjų
reiškia? Kiek galime ir kiek
prisidedame prie tautos, vie
nybes, savo prado stiprinimo
ir išsaugojimo?
Š m. birželio 7-9 d. Daina
voje, Manchester, MI, įvykusi
JAV LB darbo konferencija
nebuvo
pirmoji,
bandžiusi
spręsti lietuvių išeivijos vie
ningumo, glaudesnio bendra
darbiavimo klausimus.
1998 m. iškelta, ši idėja ne
paliko didesnio atgarsio tre
čiosios atvykusiųjų bangos lie
tuvių tarpe. Matorhai, tam dar
nebuvo atėjęs laikas. Šį kartą
I Lietuvių Bendruomenės su
rengtą konferenciją atvyko be
maž 50 dalyvių iš dešimties
valstijų. Jų dauguma — nese
niai atvykusieji.
Be aplinkinių valstijų, gau
siai dalyvavo rytinės JAV da
lies lietuviai. Gražiausių pagy
rimo žodžių nusipelnė tautie
čiai iš Kalifornijos ir Texas,
nepabijoję tokių didelių atstu
mų.
Oficialią dalį pradėjo Ameri
koje gimęs Saulius Anužis. Jis
pabrėžė, kad konferencijos
tikslas — pritraukti naujų
minčių ir idėjų, pritraukti ak
tyviąją trečiosios bangos dalį,
todėl suvažiavime nėra dauge
lio ilgamečių LB narių.
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys
pasveikino konferencijos daly
vius ir linkėjo išeivijoje lietu
vybę išlaikyti tikėjimu bei pa

siaukojančiu darbu. Šį sveiki
nimą raštu visi dalyviai gavo
su specialiai konferencijai pa
ruoštu informaciniu paketu.
Lietuviškoje Dainavoje gam
ta džiaugėsi saule, o susirin
kusieji — visus vienijančia

idėja.
Svariai skambėjo daugiame
tę konferencijų patirtį turin
čių dalyvių pasisakymai. R.
Kriaučiūnas, D. Puškorienė, I.
Bublienė, L. Flores, R. Šakenienė ir didelį organizacinį

□

darbą atlikusi B. Bublienė
kvietė vieningai, aktyviai ir
nenuilstamai darbuotis tautos
labui.
A. Kriaučiūnas pateikė ap
klausos anketos duomenis, ku
rie, pasirodo, neskirsto mūsų,
anksčiau ar vėliau atvykusių,
į priešingas stovyklas. Nei pa
gal poreikius, nei pagal verti
nimo kriterijus.
Viskas vyko sklandžiai. Už
tautinę vienybę šv. Mišias au
kojo kunigas' Volskis.
Po pietų pasisakė ir ne taip
seniai Amerikoje besidarbuo
jantys visuomenininkai. Savo
atvykimu parodęs šaunų pa
vyzdį, Amandas Ragauskas
įdomiai papasakojo apie Los
Angeles lietuvių telkinį, kul
tūrinius renginius, teatro my
lėtojų pastangas išlaikyti lie
tuvišką dvasią.
V. Piestys pasidalino sėk
mingo organizacinio darbo pa
tirtimi, užimant atsakingas
JAV LB Detroito apylinkės
pirmininko pareigas. Nepai
sant jauno amžiaus, rimt
skambėjo brolių Visvydo ir
Daumanto Matulių mintys
apie jaunimo organizacijų kū
rimą ir darbą mokslinėje sri
tyje. Abu išreiškė susirūpini
mą, kad daugėja apgavysčių,
organizuojant studentų darbi
nes išvykas į JAV. Buvo svars
tomi būdai išankstinės infor
macijos ir pagalbos suteiki
mui.
Savo jausminga kalba visus
sujaudino J. Cox, pirmosios
atvykusių lietuvių kartos duk
raitė iš Filadelfijos. Ji savo jė
gomis neseniai išmokus lietu
vių kalbos, kvietė pagalvoti,
kodėl antrosios kartos lietuvių
vaikai nedalyvauja tautinėje
veikloje, nestoja į lietuviškas
sąjungas ir kokį poveikį tam
galėtų turėti tėvai.
Pasisakymų nuoširdumu iš
siskyrė S. Šimkuvienė iš Con
necticut. Ji pabrėžė tautinių
švenčių, sporto varžybų ir
sveiko gyvenimo būdo svarbą
bendravimui stiprinti.
Visada ryžtingas L. Johansonas, „Gija” Cleveland, pa
pasakojo apie aktyvų „Gijos”

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

kartą nukrito į rekordines
žemumas — iki 0.9771 dolerio
už 1 eurą, arba 3.5372 dolerio
už 1 litą. Kursų svyravimai
turi nemažą įtaką energetinių
išteklių kainai, mat iš Rusijos
naftą ir dujas Lietuva perka
už JAV dolerius. Tačiau kai
noms mažėti trukdo energeti
kos ūkio reguliavimai. (R, Elta)

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

* Lietuvos pramonininkų
konfederacijos prezidento
Bronislovo Lubio vadovauja
ma verslininkų delegacija pra
ėjusią savaitę aplankė Turk
mėnijos sostinę Ašchabadą.
Su vietos verslininkais delega
cijos nariai aptarė galimas
bendradarbiavimo sritis. Vizi
tas baigtas pasirašant bendrą
susitarimą dėl Turkmėnijos,
Lietuvos ir Irano prekybos na
mų įkūrimo.
(LŽ.Elta)

* Uostamiesčio Visuome
nės sveikatos centro medi
kams susirūpinimą kelia blo
gėjanti miestiečių sveikata ir
net 40 kartų leistinas normas
viršijanti tarša, sklindanti iš
Klaipėdos pakraštyje esančios
dumblo laikymo aikštelės, ku
ri ilgainiui gali turėti neigia
mos Įtakos gyventojų sveika
tai Medikai pabrėžia, kad pa
daugėjo sergančiųjų širdies
kraujagyslių ligomis, pagau
sėjo vaikų, kenčiančių nuo psi

.

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashtng.

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

Dalis energingų darbo konferencijos dalyvių pertraukos metu Dainavoje birželio 8 d.
Gražinos Kriaučiūnienės nuotrauka

darbą, įtraukiant į visuomeni
nę veiklą jaunimą, gegužinių,
sutraukiančių didelį dalyvių
skaičių, organizavimą.
L. Johansonas taip pat išsa
kė pasitaikančias problemas,
naujoms srovėms bandant įsi
lieti į nuo seno egzistuojančias
lietuviškas organizacijas, rin
kimų peripetijas.
Atsakomąjį žodį tarė D. Puš
korienė, atstovaujanti ateiti
ninkų organizacijai. Ji realis
tiškai apžvelgė trečiosios ban
gos atvykusius lietuvius. Įver
tino jų elgesį, įnašą į bendrą
tautinį judėjimą. D. Puškorie
nė patarė gerokai pasitempti,
prieš prisidedant prie tautinės
vėliavos nešimo.
Abejingų salėje nebeliko.
Prasidėjusi diskusija patvirti
no faktą, kad Lietuvių fondas
parėmė tikrai reikalingą ir
svarbų suvažiavimą. Pasisa
kymų aštrumas ir atvirumas
išskyrė šią konferenciją iš tar
po tų, kurios kartais pasi
miršta joms dar nepasibaigus.
Norinčių išsisakyti buvo tiek
daug, kad galėjai matyti ran
ką pakėlusį ir ilgokai laukian
tį eilės žodžiui, net ir atsa
kingą už konferencijos orga
nizavimą, Krašto valdybos vi
cepirmininką R. Kriaučiūną.
Laimei, įtemptą diskusiją
sumaniai vedė ir pasisakymų
eiliškumą skyrė konferencijos

koordinatorius S. Anužis.
Prasmingą kalbą pasakė Či
kagos Jaunimo centro sporto
klubo .Aidas” atstovas R.
Pranskus. Jis kvietė pažvelgti
į.priežastis, dėl ko kartais kal
tiname, nesuprantame ar ne
norime suprasti vieni kitų. Jis
teigė, kad tarp mūsų, anks
čiau ar vėliau atvykusių, ben
dravimo sunkumai iškyla dėl
visame pasaulyje egzistuojan
čio kartų konflikto. Juk ir da
bar einantys į operą, kažkada
rinkdavosi roko muziką ar
alaus bokalą.
R. Pranskus užtikrino, kad
jaunoji mūsų karta nėra pati
blogiausia, kaip kartais pa
teikia ardomąjį darbą atlie
kanti žiniasklaida ar nelai
mingi žmonės. Jaunoji karta
— karta, kurią sukūrė neleng
vas laikmetis, idealų žlugimo,
pilnos neteisybės, blogio vieš
patavimo laikmetis.
Ir tikrai, negali lengvai pa
miršti to sovietmečio degrada
cijos poveikio, kurį daugiau
nei 50 metų darė ir dabar te
bedaro komunistų partija, ko
kiu gražiu pavadinimu ji be
prisidengtų.
Stebėtinas tik toks stiprus
demagogijos poveikis atmin
ties ir mąstymo mechaniz
mams. Bet, tikėkime, viskam
savas laikas. Grįžkime į Dai
navą, lęur pagal skautišką S.

chikos bei nervų ligų. Greta
atviros dumblo laikymo aikš
telės gyvenantys žmonės nuo
smarvės, kuri ypač stipri va
sarą, kenčia 4 metus. Miesto
vadovų teigimu, norint, kad
dumblas būtų visiškai apdoro
tas, į nuotekų valymo įren
ginius reikia investuoti apie
20 mln. litų.
<bnsi
-♦ Daugiausia išlaidų var
tojimui gali skirti versli
ninkai, didmiesčių gyvento
jai, vieniši arba bevaikiai,
turintys aukštąjį išsilavinimą.
Tokį portretą galima susidary
ti iš „Skurdo būklės Lietuvoje
2001 metų pranešimo”, ku
riame skelbiamos praėjusių
metų pirmojo pusmečio varto
jimo išlaidos. Tyrimas parodė,
kad verslininkų šeimose vie
nam ūkio nariui per mėnesį
išlaidoms skiriama — 470,
samdomųjų darbininkų — 425
litai. Pensininkų išlaidos su
daro — 374, žemdirbių — 266
litus. Daugiausia išlaidų turi
penkių didžiųjų Lietuvos mies
tų gyventojai — jie per mėnesį
išleidžia 489 litus, kai kaime
vidutinės mėnesio išlaidos
siekia 309 litus vienam ūkio
nariui.
(Elta)

ELEKTROS

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Trumpai apie viską

* Pirmadienį JAV doleris
euro ir lito atžvilgiu pirmą

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits", „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

SIŪLO DARBĄ

Tel. 615-554-3161.

STASYS CONSTRUCTION

Birželio 22-ąją Vilniuje, Vingio stadione, įvykę tradiciniai 14-tą kartą sureng
tos Olimpinės dienos renginiai pranoko rengėjų lūkesčius — olimpinės mylios
ir 10 km bėgimuose dalyvavo per 1,000 sporto mėgėjų, dar keli šimtai varžėsi
kitose rungtyse.
Kęstučio Vanago I Elta) nuotr

* „Mūsų sporto pamaina
pasiekė neblogų rezultatų,
iškovoti penki čempionų ir pri
zininkų medaliai”, sakė Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to prezidentas Artūras Povi
liūnas, apžvelgdamas Maskvo
je pasibaigusias tarptautines
jaunių sporto žaidynes. Lietu
vos delegacija, kurią sudarė
160 sportininkų, iškovojo 2
aukso bei 3 bronzos medalius
ir apdovanojimų klasifikacijos
lentelėje kartu su kirgizais pa
sidalijo 15-16 vietomis tarp 23
komandų.
* Rugpjūčio 5-10 d. Tra
kuose vyksiančio pasaulio
jaunių irklavimo čempionato
organizaciniai
pasiruošimo
darbai įvykdyti 90 proc. Taip
• Pernai Lietuvoje buvo vakar pareiškė Lietuvos irkla
įvaikinta 180 vaikų, iš kurių vimo federacijos prezidentas,
43 įvaikino užsienio piliečiai. čempionato direktorato vado
vas Artūras Jukna. Šios var
(BNS)

žybos bus išskirtinis įvykis
Lietuvos sporto istorijoje, nes
iki šiol joje nevyko nė vienas
olimpinės sporto šakos pasau
lio čempionatas.
(LŽ, Elta)
* Pildosi krepšininko
Kęstučio Kemzūros sva
jonė. Vos 32 metų sulaukęs
kaunietis praėjusį sezoną dir
bo Istambulo „Besiktas” trene
rio Achmet Kandemir asisten
tu.
(KD, Elta)
* „Sodra” įspėja saugotis
sukčių, vaikščiojančių po
namus ir žadančių padidinti
pensiją. „Dar kartą prime
name, kad ‘Sodros’ pensijų
specialistai į namus nevaikšto
— visi pensijų skaičiavimai ar
perskaičiavimai atliekami tik
‘Sodros’ teritoriniuose sky
riuose”, pabrėžiama „Sodros”
pranešime. Spaudoje jau ra
šyta apie atvejus, kai tai vie
name, tai kitame mieste ar ra

Anužio švilpuką buvo keliamasi, valgoma, dirbama kartu
ir atskiromis grupėmis, svars
tomi klausimai ir būdai jiems
išspręsti.
Tiesa, didžiausi aktyvistai
spėjo ir pasportuoti. Krepši
nis, lauko tenisas, badminto
nas — pasirinkimo teisė.
Konferencija ėjo į pabaigą.
Buvo skelbiami nutarimai.
Svarbiausi jų šie:
lietuviškų pagalbos centrų
kūrimas;
vieningo JAV lietuvių infor
macinio intemetinio puslapio
sukūrimas;
pažintinės knygos apie JAV
LB veiklą išleidimas.
Tikėkimės, tai neliks tik
kreida ant mokyklinės lentos
užrašyta. Labai svarbu buvo
ir tai, kad žmonės susitiko as
meniškai, 35 jų sutiko pasi
keisti telefonais, e-pašto adre
sais.
Šeštadienio vakare liepsno
jęs stovyklavietės laužas, lie
tuviškos dainos, bendrų min
čių jėgos srautas ilgam išliks
dalyvių širdyse.
Kaip taikliai pastebėjo R.
Kriaučiūnas: „Trys skirtingos
atvykusiųjų bangos atvilniję į
mistiškai lietuvišką Dainavą,
išvyksta kaip viena galinga
banga”.
Ačiū visiems. Susitikime po
metų!
jone „Sodros” darbuotojais ap
simetę sukčiai pavagia arba
išvilioja iš pensininkų pinigus.
Dažniausiai pensininkus suk
čiai sudomina pažadais padi
dinti pensiją.
(Elta)
* Dėl karštų orų daugu
ma mineralinio vandens
gamintojų ir importuotojų II
ketvirtį jo pardavė maždaug
50 proc. daugiau, palyginti su
pirmaisiais šių metų 3 mė
nesiais. Kaip ir visame pasau
lyje, Lietuvoje sparčiai auga
negazuoto mineralinio van
dens paklausa. Bendra nega
zuoto vandens rinkos dalis
šiandien jau sudaro apie 25
proc. viso suvartojamo mine
ralinio vandens, o iki metų pa
baigos negazuoto vandens rin
kos dalis gali pasiekti 29-30
proc. ribą.
(VŽ, Elta)
* Dujos gyventojams ne
turėtų brangti, kitiems var
totojams jos gali pigti arba
brangti.
* Vilniaus Gedimino
technikos universiteto nau
juoju rektoriumi išrinktas 55
metų Verslo vadybos fakulteto
dekanas prof. hab. dr. Ro
mualdas Ginevičius. Jis pa
keis iki šiol universitetui va
dovavusį prof. hab. dr. Ed
mundą Kazimierą Zavadską.
Naujojo rektoriaus mokslinė
veikla — rinkos ekonomikos
klausimai, organizacijos teori
ja. Prof. hab. dr. R. Ginevičius
yra 10 knygų, monografijų, va
dovėlių bei daugiau kaip 200
mokslinių straipsnių autorius.
i Eltai

Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.
Tel. 847-673-3309.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

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

PARDUODA

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.
Savaitgaliais galiu atvežti.
Tel. 773-875-6232.
55 metų moteris ieško dar
bo prie senelių arba ligonių
su gyvenimu. Turi geras re
komendacijas.
Susikalba
angliškai.

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

Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas vienas
kambarys su baldais.
Kainą $300.
Tel. 708-476-1184, Zita

Tel. 773-229-1453. Irena
Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 10 d.
galiu pavaduoti ligonių ir senelių
slaugyme. Turiu gerą darbo patirtį.
Susikalbu angliškai. Tel. 630-2438000 nuo II iki VI, sekmadienį ir
pirmadienį 708-229-1828

Seimas priėmė nepilnamečių
„moralės apsaugos” įstatymą
Atkelta iš 1 psl.
lytinio akto de
monstravimas, taip pat infor
macija, kurioje skatinama
nusižudyti, įvykdyti nusikal
timą, idealizuojami nusikaltė
liai, naudojami nešvankūs po
sakiai, žodžiai ar gestai. Tokią
informaciją uždraudžiama tie
siogiai skelbti ar platinti ne
pilnamečiams, tuo tarpu pro
gramos ar laidos, kuriose
skelbiama tokia informacija,
gali būti transliuojamos nuo
11 vai. vakaro iki 6 vai. ryto.
Tačiau įstatymas numato,
jog tokia informacija nėra lai
koma neigiama, jeigu jos tu
rinį sudaro tik informacija
apie įvykius, politinius, socia
linius, religinius įsitikinimus
ar pasaulėžiūrą, ji yra reikš
minga moksliniu ar meniniu
požiūriu, yra viešas interesas
ją skelbti, jos apimtis ir povei
kis yra mažareikšmis.

„Galima dėl kiekvienos in
formacijos ginčytis, kad ji yra
vertinga meniniu požiūriu,
įskaitant siaubo ir kovinius
filmus”, teigė G. Stepona
vičius. „Didžiausias siaubas
nepilnamečius apimtų, jeigu
jie skaitytų Seimo stenogra
mas”, pažymėjo liberalas Gin
tautas Babravičius.
Įstatymo įgyvendinimo prie
žiūra pavesta Žurnalistų eti
kos inspektoriui bei, pagal
savo kompetenciją, Lietuvos
radijo ir televizijos tarybai,
Lietuvos radijo ir televizijos
komisijai, Kultūros ministeri
jai, Žurnalistų ir leidėjų etikos
komisijai, Vaiko teisių apsau
gos kontrolieriaus įstaigai.
Žurnalistų etikos inspektoriui
suteikta teisė įspėti, nubausti
administracine tvarka ar net
kreiptis dėl baudžiamosios by
los iškėlimo už šio įstatymo
pažeidimus.

Pasaulio banką neramina
pensijų reformos eiga Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos vyriausybė, pa
gerėjus valstybės biudžeto pa
dėčiai, neseniai atsisakė PB
antrosios struktūrinio suregu
liavimo paskolos dalies (53.6
mln. eurų), tačiau svarsto ga
limybę su PB paruošti 3 metų
Paramos valstybei strategiją,
kuri įtvirtintų naujus bendra
darbiavimo principus.
Tuo tarpu pensijų reforma
Lietuvoje atsidūrė aklavietėje,
gegužės viduryje Seimui nu
sprendus Pensijų sistemos re
formos
įstatymo
projektą
grąžinti vyriausybei tobulinti.

Projekte buvo numatyta nuo
2004 m. sausio 1 d. įvesti pri
valomąjį pensijų draudimą.
„Tai, kad sprendimas nėra
pakankamai ilgai priimamas,
mums šiek tiek kelia nerimą”,
sakė M. Norius. Anot jo, vy
riausybės pasiūlytas varian
tas buvo priimtinas Pasaulio
bankui.
108.3 mln. eurų struktūrinio
sureguliavimo paskolą Lietu
vai PB patvirtino 2000 m. lie
pos mėnesį ir iš karto buvo
išmokėta pirmoji jos dalis —
54.7 mln. eurų.

Norvegija nesibaimina
lietuvių antplūdžio
Atkelta iš 1 psl.
Norvegija nėra ES narė, ji
su ES yra pasirašiusi Europos
ekonominės erdvės sutartį ir
įeina į vieningą Europos darbo
rinką. Įstojusi į ES, Lietuva
taip pat taps bendros Europos
darbo rinkos dalimi.
„Tikimės, kad dalis lietuvių
atvyks dirbti ir į Norvegiją.
Kai kurie politikai būgštauja

dėl darbo jėgos antplūdžio, kai
dabartinės ES kandidatės
įsilies į Europos darbo rinką.
Tačiau aš nusiteikęs optimis
tiškai. Norvegijai trūksta dar
bo jėgos, todėl ji turės naudos,
o ne atvirkščiai”, antradienį
po susitikimo su užsienio rei
kalų ministru Antanu Valio
niu sakė Norvegijos diplomati
jos vadovas.
(Elta)
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MOKYKLOS BAIGĖ MOKSLO

A. f A.
ADOLF SCHUETZ

METUS

JAV LB Švietimo taryba
sveikina visų lituanistinių mo
kyklų mokinius, mokytojus,
tėvelius ir vedėjas mokslo me
tų užbaigimo proga. Linkime
malonios vasaros, linksmai ir
naudingai praleisti laiką sto
vyklose, kelionėse ir namuose.
Lituanistinių
mokyklų
mokslo metų užbaigtuvėse LB
apylinkių valdybos Lietuvių
Bendruomenės ir Švietimo ta
rybos vardu padėkojo mokyto
jams, kurie baigė dešimtuo
sius mokytojavimo metus.
Prieš metus LB pagerbė mo
kytojus, dirbusius 10 ar dau
giau metų lituanistinėse mo
kyklose. Šiais metais sveiki
name ir dėkojame mokytojams
Linui Balsiui (Atgimimo mo
kykla, New Britam), Aldonai
Miškinienei ir Vilijai Klimienei (Aušros aukštesn. ir Šv.
Kazimiero m -klos, Cleveland),
Jūratei Dovilienei, Rūtai Jautokienei, Nijolei Pupienei (Či
kagos m-kla), Vidai Gintvainytei (Karaliaus Mindaugo mkla, Baltimore), Danai Plazyk
ir Vidai Radick (Maironio
m-kla, Lemont), Reginai Gasparonienei, Algimantui Že
maitaičiui ir Dalytei Lovett
(Šv. Kazimiero m-kla, Los An
geles). Dalytė Lovett praeitais
mokslo metais buvo kovedėja
ir mokytojavo naujoje Bernar
do Brazdžionio vardo mokyk
loje, San Diego, CA.
Dėkojame Detroito „Žiburio”
mokyklos vedėjai Reginai Puškorienei už penkerių metų
darbą vedėjos pareigose. Regi
na šių mokslo metų pabaigoje
pasitraukė iš. vedėjos pareigų.
Linkime malonaus poilsio, ge
ros sveikatos ir prašome to
liau nepamiršti lituanistinės
mokyklos, atskubėti jai į pa
galbą, kada tik bus reikalinga.
Baigėsi ir Švietimo tarybos
skelbtas
rašinių/iliustracijų/
eilėraščių konkursas, laimėto
jams buvo įteikti premijų ir
paminėjimo lapai bei pinigi
nės premijos. Moksleiviai at
siuntė 301 darbelį: 102 raši
nius, 5 eilėraščius ir 194 pasa
kos, eilėraščio ar dainelės
iliustracijas. Piniginės premi
jos skiriamos iš Prel. Juozo
Prunskio
Lietuvių
fonde
įsteigto šiam tikslui fondo.
Švietimo taryba dėkinga me
cenatui už paramą ir kartu
paskatinimą tęsti konkursų
tradiciją.
Jauniausieji mokiniai (darž.
ir pirmos klasės) kūrė iliustra
cijas Eduardo Mieželaičio eilė
raščiui „Zuikis Puikis”. Vertin
tojos, mokytoja Rita Bureikienė ir Irena Raulinaitienė,
įvertino piešinius.
Pirmą vietą laimėjo Indrė
Hirt (Maironio, Lemont), Ka
milė Vilmaitė (Maironio, New
York) ir Tadas Buivydas (Bos
tono). Antrą laimėjo Vilius
Sieczkowski,
Greta
Žilytė
(Maironio, Lemont), Edvardas
Kairiūkštis (V. Krėvės, Phila
delphia). Trečią vietą laimėjo
Raimundas Čepelė (Maironio,
Lemont), Andrius Biliūnas
(Šv. Kazimiero, Cleveland) ir
Aras Kazlauskas (Šv. Kazi
miero, Los Angeles). Paminėti:
Danutė Scola, Vaiva Raulinaitytė,
Kristina
Narbutaitė,
Kristė Jogaitė ir Kamilė Jurkutaitytė (Los Angeles); Eimantė Suopytė, Indrė Viršinskaitė, Rūta Survilaitė ir And
rius Paltanavičius (Čikagos);
Teriukas Petry ir Kovas Poli
kaitis
(Lemont);
Kristina
Štuopytė ir Andrius Hickey
(Bostono); Sabynutė Sandoval
(V. Krėvės, Philadelphia).
2-3 kl. mokiniai iliustravo
pasakėlę „Kareivėlis" (iš 1963
m. „Eglutės", autorius nepažy
mėtas). Pirmą vietą laimėjo
Audra Siliūnaitė (Maironio,

Lemont), Dainius Volertas (V.
Krėvės, Philadelphia), Kristi
na Laukaitytė (Kr. Donelaičio,
Washington). Antrą vietą —
Jonas Chaves (Maironio, Le
mont), Gabija Pileikaitė (Atgi
mimo, New Britain), Marty
nas Jankauskas (Kr. Done
laičio, Washington). Trečią
vietą —
Deividas Krišonis
(Šv. Kazimiero, Los Angeles),
Marija Laukaitytė (Kr. Done
laičio, Washington), Marius
Bernotas (Bostono). Paminėti:
Paula Ušackaitė, Raimundas
Ušackas, Audra Nakaitė (Washington), Gabija Staninaitė,
Marijus Meškauskas, Ugnė
Mačiulytė,
Benas
Tijusas
(Chicago), Kovas Kulbis (Le
mont), Vilija Mikėskaitė, Ma
rius Jankus, Julija Sirgėdaitė
(Detroit), Barbora Rimkutė,
Lina Bonda, Mikutė Kalesins
kaitė (Boston), Marius Vilkas,
Mykolas Marcinkevičius (Los
Angeles) ir Ugnė Vucianytė
(Cleveland).
4-6 klasių mokiniai iliustra
vo dainelę „Naujienos” ir „Ri
dikėlis ir petruška”. Vertinto
jos Audrė Narbutienė ir Livija
Lipaitė taip įvertino mokinių
darbus: pirmą vietą laimėjo
Alytė Čepulytė (Šv. Kazimie
ro, Cleveland), Karolis Stra
vinskas (V. Krėvės, Philadel
phia), Tadas Mikuckis (Šv.
Kazimiero, Los Angeles). Ant
rą vietą — Nida Mulokaitė
(Šv. Kazimiero, Los Angeles),
Nida Vidutytė (Kar. Mindau
go, Baltimore), Eglė Širvinskaitė (Šv. Kazimiero, Cleve
land). Trečią vietą — Vilius
Butauskas (Chicago), Liana
Bandžiulytė ir Lina Polikaitytė (Šv. Kazimiero, Los An
geles). Paminėti: Sabina Vaičytė, Monika Gimiūtė (Bos
ton); Julytė Totoraitytė, Moni
ka Čepulytė (Cleveland) ir Vil
tis Palubinskaitė (Baltimore).
Jaunieji 2-3 klasių rašytojai
rašė apie stebuklingą lazdelę,
veidrodį, kepurę ir t.t. Vertin
tojos Feliksą Barran ir Vida
Radvenienė skyrė premijas.
Pirmą vietą laimėjo Vytautas
Skripkauskas ir Audra Na
kaitė (Kr. Donelaičio, Washington), Dovilė Malinauskaitė
(Atgimimo, New Britain). Ant
rą vietą — Mikas Giedraitis ir
Urtė Mačikėnaitė (Žiburio,
Detroit), Gytis Alekperlis (V.
Krėvės, Philadelphia). Trečią
vietą — Gintarė Kerežytė (Šv.
Kazimiero, Los Angeles), Mo
nika Rukšytė ir Aleksandras
Kučas (V. Krėvės, Philadel
phia).
Paminėti: Vilija Mikėskaitė
(Detroit), Kamilė Kevlevičiūtė
(Chicago), Ugnė Grinaitė (Washington), Saulius Gečas (Phi
ladelphia) ir Monika Juodišiūtė (Cleveland).
Prisiminti vysk. Antaną Ba
ranauską 100 m. mirties su
kakties proga ir jo kūrybą
apie gamtą 4-6 kl. mokiniai
rado
trįjuose nupieštuose
„maišeliuose” po penkis žo
džius, primenančius gamtą, ir
sukūrė rašinėlį „Ateina pava
saris”. Vertintojos (nuo 4 iki 8
klasės darbų) buvo Aldona
Kudirkienė ir Angelė Rauli
naitienė. Pirmą vietą laimėjo
Ramunė Bartuškaitė ir Lina
Mąjorovaitė (Šv. Kazimiero,
Cleveland), Andrėja Dabšytė
(Šv. Kazimiero, Los Angeles).
Antrą vietą — Gintarė Viršinskaitė (Chicago), Kristijo
nas Vaitkus (Šv. Kazimiero,
Cleveland) ir Gytis Joga (Šv.
Kazimiero, Los Angeles). Tre
čią vietą — Vilius Butauskas
(Chicago), Ernesta Bartuškai
tė (Šv. Kazimiero, Cleveland)
ir Aidas Jakubėnas (V. Krė
vės, Philadelphia). Paminėti:
Marįja Steigvilaitė (Chicago),

Šv. Kazimiero lit. mokyklos, Los Angeles, Calif., mokirfiai, laimėję 2001-2002 mokslo metų Švietimo tarybos
konkurso premijas bei pagyrimus. I eil. iš kairės: Aras Kazlauskas, Vaiva Raulinaitytė, Kristė Jogaitė, Danutė
Scola, Kamilė Jurkaitytė, Gintarė Kerežytė, Liana Bandžiulytė, Kristina Narbutaitė; II eil.: Gytis Joga, Marius
Vilkas, Andrėja Dabšytė, Nida Mulokaitė, Lukas Dzidolikas, Tomas Mikuckis.
Vitos Vilkienės nuotr.
Neris Klimaitė (Cleveland),
Lina Polikaitytė ir Monika
Marcinkevičiūtė (Los Ange
les).
7-8 klasės moksleiviai rašė
rašinius ir kūrė eilėraščius.
Rašinėlių temos buvo dvi:
„Jeigu būčiau paukštis, kokį
pasaulį matyčiau?” ir „Dvi
kultūros — dvi dovanos”. Dau
gumas laimėtojų pasirinko
paskraidyti paukšteliu ir vaiz
džiai aprašė šių dienų pasaulį.
Pirmą vietą laimėjo Adomas
Steigvila, Gediminas Bielskus
ir Živilė Badaraitė (visi iš Chi
cago). Antrą vietą — Justina
Kadišaitė ir Tomas Mačiulis
(Chicago) ir Tautvilas Macule
vičius (šv. Kazimiero, Los An
geles). Trečią vietą — Adria
Bagdonavičiūtė, Kristina Babinskaitė ir Albertas Babinskas (V. Krėvės, Philadelphia).
Eilėraščių konkursui buvo
parašytos keturiems eilėraš
čiams pirmosios dvi eilutės
(pvz. „Pliaukšt! Žalia varlytė
šoka... Tarp lelijų vandeny...”,
„Seno burtininko rūmuos’...
Mirksi senos žvakės švie
sa...”). Vertintojos Amanda
Ragauskaitė-Marsh ir Lialė
Jarašūnienė paskyrė visiems
penkiems poetams, atsiuntusiems savo eilėraščius, įverti
nimus. Pirmą vietą laimėjo
Lukas Dzidolikas (Šv. Kazi
miero, Los Angeles), antrą
vietą Gintas Bradūnas (Kar.
Mindaugo, Baltimore), trečią
vietą Simona Vareikaitė (Mai
ronio, New York) ir pagirtinos
buvo Adria Bagdonavičiūtė ir
Kristina Babinskaitė (Phila
delphia).
Vyriausieji JAV lietuviškų
mokyklų moksleiviai (nuo 9
iki 12 kl.) rašė rašinius „Dvikalbiškumas — palaima ar
problema”, „Gamta ramina
žmogų” ir prisiminti vysk.
Baranausko kūrybą, buvo už
duota parašyti apie pasikei
tusį pasaulį nuo ,Anykščių
šilelio” laikų. Poetas Pranas
Visvydas ir kelių novelių lau
reatas Antanas Dundzila įver
tino moksleivių rašinius. Pir
mą vietą laimėjo Vaiva Bučmytė (Aušros aukšt., Cleve
land), antrą vietą Vesta Dva
reckaitė (Aušros aukšt., Cleve
land) ir Tomas Mikuckis (Šv.
Kazimiero, Los Angeles). Iš
skirtinai reikia pąsveikinti
Vaivą Bučmytę, Cleveland
Aušros aukštesniosios mokyk
los šių metų abiturientę, kuri
jau eilę metų prisiunčia kon
kursui puikiai parašytus raši
nius ir kelinti metai iš eilės
laimi pirmąją vietą. Sėkmės
Vaivai kurti ir rašyti!
Koks didelis sąrašas laimė
tojų! Nuoširdžiai dėkojame vi
siems konkurso darbų vertin
tojams už jų didelį darbą,
įvertinant mokinių rašinius,
eilėraščius ir piešinius. Ver
tintojai ir švietimo taryba
sveikina konkursų laimėtojus,
dėkoja visiems mokinukams
už dalyvavimą konkurse, o tė
veliams ir mokytojams už pa
skatinimą. Laukiame mokinių
kūrybos darbelių ir kitais
metais.
JAV LB Švietimo taryba

APIE PLB ATSTOVYBĘ
Prieš dešimt metų Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Val
dyba naujai atsikuriančioje
Lietuvos Respublikos valsty
bėje, jos Seimo rūmuose, įstei
gė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovybę. Tai buvo
dr. Vytauto Bieliausko pirmi
ninkaujamos PLB valdybos
(1988-1992 metais) pradėtas
projektas, kai 1992 gegužės 9
d. PLB Valdyba savo atstovu
Lietuvoje paskyrė dr. Petrą
Lukoševičių ir jį
įgaliojo
įsteigti Vilniuje PLB būstinę.
Broniaus Nainio pirmininkau
jamos PLB valdybos kadenci
jos metu (1992-1997) ta būs
tinė buvo oficialiai atidaryta
1992 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos
Respublikos Seimo patalpose,
ir nuo 1997 metų, taigi per
pastaruosius pėnkerius metus
jos išlaikymu rūpinasi dabar
tinės, Vytauto Kamanto pirmi
ninkaujamos, PLB valdybos
(1997-2000 ir 2000-2003).
Pirmasis PLB atstovas Lie
tuvoje (nuo 1992 gegužės 9 d.
iki 1993 birželio 30 d.) buvo
dr. Petras Lukoševičius, bu
vęs Kanados LB Krašto valdy
bos pirmininkas. Antrasis
PLB atstovas buvo Juozas
Gaila (nuo 1993 liepos 1 d. iki
1997 gruodžio 18 d.), buvęs
JAV LB KV pirmininkas.
Trečiasis, dabartinis PLB Ats
tovas, nuo 1998 sausio 1 d. yra
Gabrielius Žemkalnis iš Aus
tralijos, PLB Valdybos vi
cepirmininkas. Nuo PLB at
stovybes atidarymo 1992 m.
iki šiai dienai joje dirba atsto
vybės administratorė Virgini
ja Grybaitė iš Vilniaus.
Visi PLB atstovai dirbo vel
tui, aukodami savo darbą ir
talentus Bendruomenei ir Lie
tuvai. Vienintelė PLB valdy
bos talkininkė, gaunanti atly
ginimą, yra PLB atstovybės
administratorė. PLB valdyba
apmoka atstovybės išlaikymo
ir administracines išlaidas,
kurios per metus yra viduti
niškai apie 13,000 dol.
PLB atstovybė, jos vadovas
ir administratorė atlieka labai
daug naudingų darbų visų
kraštų lietuviams bei Lietu
vių Bendruomenėms, Lietuvių
jaunimo sąjungoms, „Pasaulio
lietuviui”, PLB fondui, Lietu
vos įstaigoms ir žmonėms. Pa
minėtini tik kai kurie atlieka
mi darbai (nebūtinai svarbos
tvarka):

1. ryšiai su 33-jų kraštų
bendruomenėmis;
2. informacija PLB valdybai;
3. PLB įvaizdžio kūrimas ir
palaikymas Lietuvoje;
4. PLB atstovavimas Lietu
vos Respublikos įstaigose ir
institucijose;
5. dalyvavimas minėjimuo
se, įvairiuose renginiuose,
sveikinimai;
6. „Pasaulio lietuvio” siunti
mas Lietuvos ir Rytų kraštų
skaitytojams;
7. bendradarbiavimas su
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentu prie LR Vyriau
sybės;
8. PLB atstovas yra narys
LR Prezidento pilietybės ko
misijoje;
9. PLB atstovas yra Valdovų
rūmų atstatymo paramos fon
do vienas iš steigėjų;
10. PLB Švietimo komisijos
leidinių ir paramos persiunti
mas;
11. materialinė parama Ry
tų bendruomenėms;
12. PLB atstovas vadovauja
Užsienio lietuviams remti cent
rui (stipendijos studentams
Lietuvoje);
13. PLB fondo atstovavimas
Lietuvoje;
14. bendruomenių, lituanis
tinių mokyklų (rytų kraš
tuose) steigimas;
15. tarpininkavimas išeivi
jos lietuviams pilietybės atsta
tymo ir kitais reikalais;
16. paieškų paslaugos tau
tiečiams Lietuvoje ir užsie
nyje;
17. kraštų bendruomenių
lankymas;
18. PLB atstovas yra Lietu
vių išeivijos instituto Kaune
valdybos narys;
19. informacija žiniasklaidai
(Atstovybėje gaunama ir lai
koma išeivijos spauda);
20. PLB kraštų LB ir LJS
pirmininkų metinių suvažia
vimų organizavimas;
21. PLB seimų organizavi
mas.
Apsilankantieji
Lietuvoje
kviečiami aplankyti ir PLB
atstovybę. Jos adresas yra:
PLB atstovybė, Gedimino pr.
53, Lietuvos Respublikos Sei
mo III rūmai, 215 kambarys,
2002 Vilnius Lietuva-Lithuania. Tel. 370-2-396-156; fak
sas 370-2-396-264; e-paštas:
plbav@lrs.lt.
PLB inf.

PLB atstovas Vilniuje Gabrielius Žemkalnis su žmona Danute.
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Mirė 2002 m. birželio 24 d. Barrington, IL, sulaukęs
90 metų amžiaus.
Gyveno Long Grove, IL.
Giliame liūdesyje liko: dūkte Margaret su vyru Heinz
Nikles, gyvenantys Long Grove, IL; sūnus John su žmo
na Marian Schuetz, gyvenantys Naperville, IL; anūkai
Susan su vyru Bernard Gessner, Victoria su vyru Peter
Thiel, Cynthia su vyru Damon Kunnemann, Anita su
vyru Randai Warren ir Monika Laivinieks; 5 proanūkai.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 27 d.
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S.
Kedzie Avė., Evergreen Park, IL.
Penktadienį, birželio 28 d. Ziono ev. Liuteronų
bažnyčioje (9000 S. Menard Avė., Oak Lawn, IL), lanky
mas nuo 9 v.r. iki 10 v.r.; 10 v.r. įvyks laidojimo pamal
dos, po kurių a.a. Adolf bus palydėtas į Amžinojo Poilsio
vietą Betanijos kapinėse, Justice, IL.
Kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė
ir morkas. Sumaišyti, kad vi
sos daržovės būtų vienodai pa
dengtos padažu. Palaikyti šal
dytuve, prieš paduodant į sta
lą.

KOKIA DIETA
SVEIKIAUSIA?
Sakoma, kad japonai valgo
labai mažai riebalų ir dėl to
rečiau suserga širdies ligomis
kaip britai ar amerikiečiai.
Prancūzai mėgsta valgyti
labai riebiai, bet jie taip pat
kur kas rečiau serga širdies
ligomis, palyginus su britais ir
amerikiečiais.
Išvada aiški: valgykite, kas
tik patinka, bet venkite kal
bėti angliškai...

AVOKADOS SU
KIAULIENA IR
PUPELĖMIS
2 gerai išnokusios avokados,
perpjautos per pusę, nuluptos,
be kauliukų
1 išnokęs pomidoras, smulkiai
supjaustytas
1 (15 uncijų) skardinukė tam
sių pupelių, nusunktų ir gerai
šaltu vandeniu perplautų
1 puod. supjaustytų salierų
1/3 puod. sutrupinto fermenti
nio sūrio
1/2 puod. itališko ar raudonojo
vyno užpilo salotoms (Italian
arba Red wine salad dressing)
12 uncijų (maždaug 1 puod.)
virtos ar keptos, supjaustytos
kiaulienos arba vištienos
Supjaustyti vieną avokadą
kubeliais, o antrąjį riekutė
mis. Nedideliame dubenyje su
maišyti avokados kubelius,
salierus, pupeles, pomidorą,
sūrį ir 2 šaukštus salotų už
pilo. Iškloti keturias lėkšteles
salotų lapais, ant jų padalinti
daržovių mišinį. Ant viršaus
patraukliai išdėstyti mėsos ir
avokados riekeles, apšlakstyti
likusiu salotų užpilu. Pakan
ka keturiems.

MIELINIS PYRAGAS
1 gabalėlis šviežių mielių
1/2 puod. šilto pieno
1/2 puod. miltų
1 šaukštas cukraus
Viską sumaišyti ir uždengti.
Palaukti, kol pakils (apie 30
min.).
3 šaukštai cukraus
3 išplakti kiaušiniai
1 šaukštas tarkuotos citrinos
žievelės
1 ir 1/2 puod. miltų
Viską lengvai suplakti ir
masę supilti į pakilusią tešlą.
Labai gerai išplakti (galima
elektriniu plakikliu) — apie 68 min. Supilti į išteptą kep
tuvą. Leisti vėl pakilti.
Kepti 350 laipsnių F įkai
tintoje orkaitėje apie 40-45
min. Kai iškeps, išversti į
lėkštę, subadyti pyragą medi
niu pagaliuku (pvz., dantų
krapštuku), apipilti sirupu*.
Kai sirupas susigers į pyragą,
MAKARONAI SU
viršų aptepti abrikosų koše.
KMYNAIS
*sirupas
8 uncijas plačių, plokščių ma
1 puod.cukraus
karonų (egg noodles)
1 puod. stiprios arbatos
1/2 puod. šaldytų žirniukų
1/2 šaukštuko migdolų arba 1/2 puod. sumažinto riebumo
romo kvepalų
rūgščios grietinės
Užvirinti cukrų su arbata, 1/2 puod. sumažinto riebumo
pavirti 5 min. Nukelti nuo ug jogurto, be jokių prieskonių
nies. Kai atvės, įpilti priesko 1 šaukštelis kmynų sėklų
nius (migdolus arba romą).
1/4 šaukštelio druskos ir mal
Mortos Mickienės receptas
tų pipirų
Išvirti makaronus pasūdy
RAUDONŲJŲ KOPŪSTŲ
tame vandenyje pagal nuro
SALOTOS
dymą ant dėželės. Prieš pat
2 šaukštai obuolinio acto
baigiant virti, sudėti atšil
1 šaukštelis paruoštų Dijon dytus žirniukus (virti dar apie
garstyčių
3 min.). Nusunkti vandenį.
1/2 šaukštelio druskos
Sudėti atgal į puodą. Įmaišyti
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
rūgščią
grietinę,
jogurtą,
1 nedidelė raudonojo kopūsto kmynų sėklas, druską ir pipi
galvutė (gūžė)
rus; maišyti, kol viskas gerai
3 žalieji arba raudonieji pipi susimaišys.
rai, supjaustyti siaurais ruo
Pastaba. Vietoj kmynų, ga
želiais
lima vartoti aguonas arba pa
1 stambiai tarkuota morka
skrudintas sezamo sėklas.
Dideliame dubenyje sumai
•Iš tikrųjų nėra tokios žu
šyti actą, garstyčias, druską.
Kai druska ištirps, įplakti vies, kaip sardinos. Paprastai
aliejų. Sudėti kopūstą, pipirus taip vadinamos jaunos silkės.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
VALDYBOS POSĖDIS

Paskutinis prieš vasarą JAV ry, o lapkričio 24 d. norima su
LB Kultūros tarybos valdybos rengti koncertą PLC didžio
Krikščionių
demokratų
posėdis vyko 2002 metų birže joje salėje, Lemonte.
rėmėjų sambūris kviečia vi
Kultūros tarybos valdybos
lio 17 d. Lietuvių dailės mu
sus, besidominčius Krikščio
ziejuje, PLC, Lemonte. Posė narys Leonas Narbutis yra ap
nių demokratų veikla Lietu
džio pradžioje perskaitytas siėmęs organizuoti A. Mamon
voje, liepos 1 d., pirmadienį, 5
praėjusio susirinkimo protoko tovo koncertinį tume po vaka
val.p.p. atvykti į Ateitininkų
las, o jį skaitant tuo pačiu ap rines apylinkes. Dainininkas
namus Lemonte ir pasidalinti
tarti ir jau įvykdyti planuo atvyksta su koncertais į New
Yorką bei Čikagą, kur koncer
žiniomis bei nuomonėmis.
tieji renginiai.
Balandžio 14 d. į Čikagą bu tuos lapkričio 16 d. Sužinojus
Tvankių alinančią vasa
vome pasikvietę Los Angeles apie tai, kilo mintis pasinau
ros dieną raskite prieglobstį
Dramos sambūrį, kuris parodė doti A. Mamontovo buvimu
su savo mažyliais vėsinama
žiūrovams Petro Maželio re JAV ir surengti dainininko
me vaikų muziejuje Balzeko
žisuotą Viktoro Mariūno pen koncertinį tume, kad jo atlie
liętuvių kultūros muziejaus
kių paveikslų dramą „Melas kamų dainų galėtų pasiklau
patalpose, 6500 South Pulaski
šventykloje”.
syti platesnis LB narių ratas.
Rd., Čikagoje. Čia visą vasarą
Balandžio 28 d. įvyko II jau
Jau sudarytos 2002-ųjų me
demonstruojami nauji lietu
nųjų atlikėjų festivalis, deja, tų Premijų komisijos, pirmi
viški animaciniai filmai: „Pus
nesusilaukęs didesnio visuo ninkų pavardės bei adresai
ryčiai - jėga”, „Sraigė maiva”,
menės dėmesio. Žiūrovų gre skelbiami spaudoje, o visuo
„Zyzia”, „Nykšt-pykšt-tukai”,
JAV senatorius Richard Durbin
tose buvo praktiškai vieni tė menė kviečiama įsijungti ren
„Braškės ant eglės” ir kt. Šen.
Richard
Durbin
rei
vai.
Rengėjai — LB Kultūros ta kant labiausiai nusipelniusius
daugiau kaip 20 spalvingų,
kia
mūsų
pagalbos
vėl
būti
ryba
ir visą organizacinį dar šių metų žmones ir siųsti savo
įdomių filmukų! Bendra truk
išrinktam
į
JAV
Senatą.
„Lit
bą
atlikusi
meno mokyklėlės rekomendacij as.
mė - daugiau kaip 2 valandos.
huanian
Americans
for
Dur
Nespėsime apsižiūrėti, kaip
dir.
Ligija
Tautkuvienė.
Taigi atvykite - pusvalan
bin”
kviečia
į
susitikimą
su
prabėgs
vasara, ruduo, ir vėl
džiui, valandai ar dviem su
Gegužės lld. puikiai praėjo
šiuo
lietuvių
kilmės
senatoriu
draugais ir kaimynais, atsi
Poezijos vakaras. Nepaisant versime naują kalendoriaus
pūskite nuo vasaros karščių! mi liepos 1 d. 7 v.v. Pasaulio tuo metu pro Čikagą praūžu- lapą. 2003-ieji metai — Lietu
Daugiau informacijos tel. 773- lietuvių centre. Parodykime sios audros, susirinko pilnu vos karaliaus Mindaugo ka
jam savo paramą.
582-6500.
tėlė Jaunimo centro kavinė. rūnavimo 750 metų jubiliejus.
Programoje dalyvavo gerai vi Ta proga Marija Remienė jau
AUKODAMAS TAUTOS
siems poezijos mėgėjams žino turi sudariusi minėjimų gra
mos vietinės poetės Vitalija fiką per dvidešimt JAV LB
FONDUI. GALI PADĖTI SAU
Bogutaitė, Eglė Juodvalkė, apylinkių. Pakviesti du meni
Tautos fondas, kurtas kaip visa parama panaudota tiks Liūne Sutema, Julija Švabaitė ninkai iš Lietuvos: aktorius
VLIKo (Vyriausiojo Lietuvos lingai, parodys ateitis, bet jau ir svečias iš Lietuvos, poetas Egidijus Stančikas, kurio vie
Išlaisvinimo komiteto) kasa, šiandien galima tvirtai pasa Sigitas Geda. Manau, kad tai no žmogaus teatras yra susi
Lietuvai atgavus nepriklau kyti, kad TF aukos save patei buvo vienas geriausių mūsų laukęs nemažo populiarumo
somybę ir VLIKui nutraukus sino. Nors pasikeitė TF pa tarybos organizuotų poezijos Lietuvoje, ir Vokietijoje studi
savo veiklą, liko egzistuoti to skirtis, tačiau nepasikeitė tau vakarų.
juojantis dainininkas Mindau
liau, sukauptas lėšas naudo tiečių meilė Lietuvai.
gas Jankauskas, sutikęs kartu
Tiesa, nelabai nusisekė bir
Valdybos pirmininkas taip
damas demokratinės-pilietiatlikti meninę programą. Tuo
želio 2 d. Jaunimo centre su
nės visuomenės Lietuvoje pat pridėjo, kad keičiasi auko
pačiu Lietuvos Dailės muzie
ruoštas tautinių šokių festi
įtvirtinimui.
Prie didžiųjų jimo pobūdis: šiuo metu di
jaus direktorius R. Budrys at
valis, nes, nepaisant to, kad
pastarojo dešimtmečio darbų desnės sumos ateina, kai au
siųs ir kilnojamą parodą
dalyvavo gražus būrys šokėjų,
galima priskaičiuoti „Gyvo kotojas nurodo konkretų lėšų
„Krikščioniškoji Lietuvos vals
žiūrovų tesusirinko labai ma
sios istorijos” projekto vyk panaudojimo tikslą. Aukų, ku
tybė” (nuo Mindaugo karalys
dymą (pradėti fiksuoti ir rias TF galėtų panaudoti savo žai.
tės iki Lietuvos Respublikos),
Užtat birželio 9 d. įvykusi
kaupti žmonių prisiminimai nuožiūra, mažėja.
kurią pervešime per aštuonias
Plačiau apie TF reikalus ga „Žaltvykslės” dramos sambū LB apylinkes. Minėjimas Či
apie okupacijos padarinius;
rio premjera — Ilonos Čiamedžiaga įteikta Lietuvos gy lima bus išsiaiškinti „Tautos paitės režisuota Žemaitės kagoje bus kovo 8 d. (šešta
ventojų genocido ir rezistenci fondo” monografijos pristaty
dviejų
veiksmų
komedija dienį) PLC, Lemonte, o Lietu
jos tyrimo centrui; „Gyvosios me „Seklyčioje” Čikagoje, kur
„Trys mylimos” sulaukė tikrai vių dailės muziejaus direktorė
istorijos” projekto autorė Rasa dalyvaus ir Algis Vedeckas,
gerų atsiliepimų. Po premje D. Šlenienė paprašyta kovo 8Razgaitienė); remiamos Rytų TF valdybos pirmininkas, iš ros „Žaltvykslė” jau spėjo gau 14 dienomis rezervuoti muzie
Lietuvos mokyklos, tame tar New Yorko.
jaus patalpas šiai parodai. Ta
Su malonumu pranešame, ti du pakvietimus gastrolėms proga norima surengti ir vieti
pe iš dalies finansuota Lavo
— rugsėjo 8 d. rudens sezono
riškių pagrindinės mokyklos kad tie, kurie TF yra paaukoję
atidarymui PLC, Lemonte, ir nių dailininkų parodą, skirtą
statyba; remiama APPLE - ne mažiau kaip 750 dol., kny
šiai datai, o taip pat literatū
JAV mokytojų talka; paribio ir gą gaus nemokamai. Susitiki „Lietuvių dienose” rugsėjo 27 rinį vakarą.
užribio mokyklos; vykdomas mo su Tautos fondo atstovais d. Clevelande.
Violeta Drupaitė-Cole
Aptarus tai, kas jau nuveik
Lietuvos mokyklų įdukrinimo dalyviai nemokamai gaus
JAV LB Kultūros tarybos
projektas; rengiami Tautos paskutinį „Tautos fondo ži ta, valdybos nariai perėjo prie
sekretorė
fondo konkursai Lietuvos jau nių” egzempliorių, susipažins tolimesnių 2002-ųjų metų pla
,, Draugo" rėmėjai
nimui; vedami knygų vajai; re su „Valstiečių laikraščio” prie nų.
Šiuo
metu
pagrindinis
val
miama
Lietuvos
švietimo du „Tėvynės šviesa”. Valdybos
A. Panka iš Oak Lawn, praspauda, tame tarpe ir „Tėviš pirmininkas taip pat pateiks dybos pirmininkės rūpestis — tęsdama prenumeratą, „Drau
kės šviesa” („Valstiečių laik keletą praktiškų patarimų, tai gintaro parodos, atveža gui” paaukojo 50 dol. Esame
raščio” priedas), leidžiamas kaip, aukodami Tautos fondui, mos iš Lietuvoje esančio Miz labai dėkingi!
galėtumėte padėti sau. Gali girių muziejaus, suruošimas.
TF biuletenis ir kt.
KALENDORIUS
Geresniam ryšiui su Lietuva ma bus klausti, diskutuoti, pa Parodos atidarymas numaty
tas
rugsėjo
20
d.
Vašingtone,
palaikyti įkurta TF atstovybė tarti, taip pat ir aukoti.
Birželio 26 d.: Dovydas, Jaunutis,
Trumpai pristatysime čika- tuo metu ten vyksiančios JAV Jonas, Paulius, Salvijus, Viltautė,
Lietuvoje, kuri įsikūrusi Vil
niuje, Jakšto g. 9. Nuo 1996 giškių svečią, TF valdybos pir LB Tarybos sesijos proga. Pa Virgilijus.
Birželio 27 d.: Šv. Kirilas Alekm. atstovybei vadovauja dr. mininką Algį Vedecką. Jis roda tęsis dvi savaites, o iš
sandrietis;
Ema, Gediminas, Norgimė Užkalnupio kaime, Ra Vašingtono ją norėtųsi atga
Napaleonas Kitkauskas.
gailė,
Samsonas,
Vladas, Vladislovas.
J „Draugo” klausimą, kas seinių vis. Mokėsi Raseinių benti į Lietuvių dailės mu
Skelbimai
. palaiko TF gyvastingumą, val gimnazijoje, baigė jau Vokieti ziejų Lemonte.
Šių metų plane taipogi esa
dybos pirmininkas Algis Ve- joje. 1949 m. atvyko į JAV.
ADVOKATAS
Korėjos karo metu atliko kari me numatę išleisti albumą,
deckas atsakė:
Vyteniz Lietuvninkas
- TF egzistavimą užtikrina nę tarnybą JAV kariuomenėje. kuris talpintų visame Ameri
4536 W. 63 Street
rėmėjai - lietuviškoji visuo Baigė ekonomiką Brooklyn kos žemyne esančių, nors ka
Chicago,
IL 60629
menė, tikinti TF paramos Lie College BA laipsniu; Syracuse da lietuviškoms organizaci
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
tuvai sėkmingumu ir rei universitete įgijo MBA laipsnį. joms priklausiusių visuomeni
TeL 773-284-0100.
kalingumu, bei viltis, kad Šiuo metu New Yorko miesto nių pastatų, bažnyčių bei vie
TeL 630-237-0200, Lemont, IL
krašto ateitis šviesėja. Rėmėjų finansų departamente dirba nuolynų fotografijas. Nuotrau
Advokatas
kos bus išspausdintos su
entuziazmas ir tikėjimas ne nuosavybės vertintoju.
Jonas
Gibaitis
trumpais
aprašymais
—
kas
Lietuviškoje veikloje daly
priklausomos Lietuvos sėk
Civilinės
ir
pastato
architektas,
kuriais
mingu persiorientavimu į de vauja nuo gimnazijos laikų;
kriminalinės bylos
metais
statytas,
kam
bei
kada
mokratinę, teisinę, pilietinę, ateitininkas, skautas, pirma
6247 8. Kedzie Avenue
vakarietiškos orientacijos val sis jaunųjų krikščionių de naudotas ir t.t. Šis projektas,
Chicago, IL 80629
stybę įpareigoja ta linkme mokratų studijų būrelio leidi pavadintas „Lietuviškų židi
TeL
773-776-8700
naudoti ir TF išteklius. Ar nio „Jaunimo žygiai” redak nių pėdsakai Amerikoje", jau
E-mail: Gibaitis9aol.com
torius; Krikščionių demokratų gerokai pajudėjęs į priekį. Iš
Toli free 24 hr. 888-7764742
partijos narys ir vėliau Centro viso aptikome, kad Amerikoje
Darbo vai. nuo 8 VJ. iki 5 v.v.
valdybos narys; ilgai KDP ir yra 66 veikiančios katalikų ir
šeitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Lietuvos Ūkininkų sąjungai 2 liuteronų evangelikų bažny
atstovavo VLIKo taryboje. čios. Kultūros tarybos pirmi
ADVOKATAS
Nuo 1975 m. - VLIKo valdy ninkė Marija Remienė jau turi
bos narys, ilgametis TF tary visų jų adresus, daugybę nuo
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
bos ir valdybos narys. Vedęs, traukų iš visų vienuolynų, o
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
taip pat visą medžiagą iš Či
žmona - Roma Tilvikaitė.
Galimos konsultacijos tettadieniaia
Susitikimas su svečiais iš kagos. Į kitas valstijas surink
Niujorko - Juozu Giedraičiu ir ti medžiagą bei padaryti nuo
ADVOKATAS
Algiu Vedecku, kurie pristatys traukas teks keliauti patiems
GINTARAS P. ČEPĖNAS
„Tautos fondo” knygą, vyks Kultūros tarybos nariams.
6436 SPulaald Rd., CMcago, IL 60629
„Seklyčioje”, Čikagoje, birželio
„Kanklių” koncertinis turas
Tel. 773-582-4500
29 d. 4 vai. p.p.
eis per aštuoni as vietoves.
Tautos fondo valdybos pirmininkas
Valandos pagal suaitarimą
Audronė V. Škiudaitė
Gastrolės prasideda WaterbuAlnis Vedeckas
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Po LB Lemonto apylinkės Baisiojo birželio minėjimo - programos-dalyvės (iš kairės): Laima Žukienė, Giedre
Elekšytė ir Genė Razumienė. Dešinėje - ,,Always vvith flovvers” savininkė Irena Karalienė, įteikusi atlikėjoms
po gražią puokštę gėlių.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS LEMONTE
Lietuvių Bendruomenės Le
monto apylinkės valdybos pas
tangomis buvo surengtas Bai
siojo birželio įvykių prisimini
mas. Sekmadienį, birželio 16
d., 10:30 vai. r. buvo pakelta
Lietuvos Respublikos vėliava,
perrišta juodu kaspinu, gie
dant Lietuvos himną prie Mo
tinos paminklo, skirto Lietu
vos žuvusiems partizanams ir
tremtiniams Sibire. Po to Leo
nidą Kazėnienė, Irena Kirku
vienė ir Regina Kreivėnienė
prie paminklo padėjo po gra-.
žią puokštę gėlių su perrištu
juodu kaspinu. Valdybos pirm.
Nijolė Nausėdienė tarė trum
pą žodį, pabrėždama minėjimo
reikšmę, ir kvietė visus daly
vauti pamaldose Palaimintojo
Jurgio Matulaičio lietuvių ka
talikų misijoje.
Šv. Mišių auką aukojo kape
lionas Algirdas Paliokas, SJ,
ir prel. Ignas Urbonas. Auką
prie altoriaus nešė Laima ir
Algis Stepaičiai. Mišių skaity
mus atliko Irena Šerelienė ir
Rimantas Griškelis. Mišių me
tu giedojo mišrus misijos cho
ras, diriguojant Egidijui Kanc
leriui, vargonuojant Rasai
Poskočimienei. Vytautas Zelenis gražiai atliko keletą kūri
nių liaudies instrumentu —
birbyne. Tos dienos proga pri
taikytą pamokslą pasakė ka
pelionas A. Paliokas, SJ. Tuoj
po pamaldų, ten pat misijoje,
įvyko trumpa meninė dalis,
kurią pradėjo Nijolė Nausė
dienė. Jos atidarymo žodyje ir
trumpoje paskaitoje buvo kal
bama apie 1940 m. birželio

įvykius, Sovietų Rusijos oku
pacijos žiaurumus, kurių Lie
tuvių tauta niekad nepamirš.
Šių baisių įvykių minėjimas
yra liūdesio ir skausmo diena.
Baigusi kalbėti, N. Nausėdie
nė pakvietė valdybos vicepir
mininką Gediminą Kazėną va
dovauti programai.
Po to Audronė Simanonytė,
buvusių Sibiro tremtinių duk
ra, padainavo jos mamos
tremtyje sukurtas liūdesio ir
ilgesio dainas (Audronės tėvai
buvo nuteisti ir išvežti į Sibirą
25 metams, bet po Stalino
mirties jiems buvo leista grįžti
į Kauną). Valdybos narės —
Laima Žukienė ir Genė Razu
mienė dainavo duetu „Stoviu
aš parimus” ir „O, atsimeni
namelį”.
Kanklėmis
grojo
Giedrė Elekšytė ir Genė Razu
mienė. Baigus minėjimą, G.
Kazėnas padėkojo dalyviams
už dalyvavimą ir kantrybę, o
programos atlikėjams pareiš
kė nuoširdžią padėką.
Minėjimo ruošėjai gražiai at
liko tautinę pareigą, programa
buvo gerai suderinta ir atlik
ta, bet gaila, kad daugumas
maldininkų negalėjo pasilikti
minėjime, nes jų laukė Tėvo
dienos proga paruošti pietūs
didžiojoje salėje. Nevykęs su
tapimas!..
Baigiant yra gera paminėti
ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų misijos
tvarkos maršalus, kurie sava
noriškai talkininkavo pamal
dų ir minėjimo metu, tai —
Danielius Liutikas, Alfredo
Mikučiauskas, Vytas Jagmi-

Minėjimą pradėjo LB Lemonto apy
linkės valdybos pirmininke Nijolė
Nausėdienė.

Audronė Simanonytė dainavo savo
mamos dainas, sukurtas tremtyje.
nas, Juozas Palekas, Kazys
Jakštas ir Leonas Juraitis.
St. Džiugas

JAUNIEJI KREPŠININKAI JAU SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS
Dvi savaites praleidusios Lietu
voje, sekmadienį į Čikagą su
grįžo trys Akademinio Lietu
vių sporto klubo „Lituanica”
jaunųjų krepšinio entuziastų
komandos bei jų palydovai —
treneriai ir tėvai.
Užkalbinus grįžusį šios išvy
kos vyriausiąjį vadovą — dr.
Donatą Siliūną, patyrėme ga
na daug įdomių detalių apie
mūsiškių vizitą savo tėvų, se
nelių ar prosenelių tėvynėje.
Pirmiausia norisi pažymėti,
jog apie du trečdaliai iš 90
išvykos dalyvių Lietuvoje vie
šėjo pirmą kartą. Tačiau gana
daug iš jų dabar sakosi, jog
norėtų vėl ten važiuoti ir kuo
galima greičiau. Visi išvykos
dalyviai kelione ir viešnage
buvo patenkinti. Jie teigė, kad
vizito dienos Lietuvoje labai
greitai prabėgo, nes numatyta
programa buvo surengta labai
sklandžiai, be jokių sutrikimų.
Iš viso turėti 22 susitikimai
su vietinėmis komandomis.
Vyriausiųjų grupė, o taip pat
ir jauniausieji rungtyniavo 7
kartus, o vidurinioji — aštuo
nis. Vyriausiųjų ir jauniausių
jų laimėjimų ir pralaimėjimų
santykis buvo vienodas — 3
pergalės ir keturios nesėkmės.
Viduriniosios grupės krepši
ninkai pelnė 4 laimėjimus ir
patyrė tiek pat pralaimėjimų.
Vyriausiųjų amžiumi ber
niukų komanda du kartus
šventė pergales prieš bendra
amžius iš Šarūno Marčiulionio
krepšinio mokyklos, vienas

rungtynes laimėjo prieš kre cija. Apie čikagiečių vizitą kitą
tingiškius jų mieste. Viduri dieną buvo parodyta Lietuvos
nioji ekipa laimėjo Kretingoje, televizijoje ir supažindinta
Palangoje, Klaipėdoje ir prieš Lietuvos spaudoje.
Salantų komandą. Jauniausie
Bendrai imant, šios išvykos
ji pergales iškovojo prieš Pa nereikėtų vertinti vien tik pa
langos,
Kretingos
ekipas gal sportinius rezultatus. Ne
atskirai ir prieš šių abiejų vie paisant, kas šventė sportines
tovių rinktinę.
pergales, daugiausia laimėjo
Jauniesiems krepšinio entu Lietuva, konkrečiai — lietu
ziastams geriausiai patiko Pa viški interesai ir tie jaunieji
langa, kurioje jie išbuvo 4 pa žmonės, kuriems Lietuva da
ras ir iš ten vyko rungtyniauti bar pasidarė artima, net ran
į kitas pajūrio vietoves. Jeigu ka pasiekiama. Dabar, be abe
Vilnius ir Kaunas, kaip atro jo, per Atlantą skris vieni ki
dė, jau mažiau kreipė dėmesio tiems rašomi laiškai. Taip pat
į iš užsienio atvykusius mūsų ir
tarpusavio
telefoniniai
tautiečius, tai mažesniųjų skambučiai palaikys gyvą ryšį
miestų žmonės juos labai šil abiejose Atlanto pusėse gyve
tai priėmė.
nančiųjų jaunuolių tarpe. O
Čikagiečiams
krepšinin tas jau yra didelis laimėjimas
kams didelį įspūdį paliko apsi lietuvybei!
lankymas Prezidentūroje ir
Edvardas Šulaitis
susitikimas su pačiu Lietuvos
prezidentu Valdu Adamkumi. RANKININKŲ PERGALĖS
Lietuvos sportininkai vė
Kuomet prezidentas pasveiki
no svečius iš Čikagos ir prašė liausiomis dienomis pasiekė
išreikšti savo pageidavimus, nemažai stambesnių pergalių.
vienas iš jaunųjų krepšininkų Visų pirma, reikia paminėti,
paprašė prezidento autografo. jog Lietuvoje įvykusiose Pa
Tuomet kitiems specialiai jau saulio kariškių rankinio var
to nereikėjo prašyti ir auto žybose Lietuvos vyrai sugriebė
grafų rašymas užtruko net sidabro medalius. Jie tik pa
porą dešimčių minučių, kol baigoje suklupo prieš Baltaru
visi norintieji buvo patenkinti. siją, anksčiau pasiekę laimė
Beje, kitą dieną po susitiki jimus, žaidžiant su ekipomis
mo Prezidentūroje pats prezi iš įvairių pasaulio kraštų. O
dentas atėjo stebėti čikagiečių Lietuvos atstovas Augustas
rungtynių į Šarūno Marčiu Strazdas buvo pripažintas ge
lionio krepšinio mokyklą. Šio riausiu šių pirmenybių žaidė
je mokykloje buvo surengtas ir ju, Lietuvos rinktinės pagrin
didelis priėmimas svečiams iš dą sudarė Kauno „GranitoČikagos bei spaudos konferen Kaustos” klubo žaidėjai. E. Š.

