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Šiame 
numeryje:.
Visiems skautams verta 
prisiminti nusipelniu
sią mokytoją ir skaučių 
vadovę Vladą Arminaitę 

2 psl.

Net ir valstybės Kon
stitucijos pakeitimus 
svarstydamas, LR Sei
mas daugiau laiko ski
ria partiniams ir tarpu
savio ginčams, negu rim
tam darbui; tą pastebi 
ir Bronius Nainys savo 
vedamajame.

3 psl.

Cleveland LB jau turi 
naują valdybą; New 
York LB apygarda pa
minėjo Lietuvos kan
kinius; šeimininkėms 
siūlomas platus greitu 
vasariškų patiekalų pa
sirinkimas.

4 psl.

Palėvenės dominikonų 
vienuolyne vėl nubudo 
„Sielos ilgesys”.

5 psl.

Jeigu praėjusį sekma
dienį PLC gegužinėje 
smagiai ūžė linksmas 
šurmulys, tai liepos 28 
d. „Draugo” vasaros 
šventėje bus dar sma
giau — visi kviečiami; 
apie seniausią Čikagos 
chorą.

6 psl.

Sportas

Arvydas Sabonis
* Visų laikų geriausias 

Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis gali priimti Is
panijos ACB krepšinio lygos 
klubo Malagos „Unicaja” pa
siūlymą. Dėl derybų su jud ko
mandą treniruojantis garsus 
serbų treneris Božidar Malko- 
vič net nutraukė atostogas 
Belgrade, rašo Ispanijos dien
raštis „Marca”.

* Krepšininką Arvydą Sa
bonį pasiryžęs privilioti buvęs 
jo klubas — Madrido „Real”. 
A. Sabonio ir naujojo Madrido 
komandos trenerio Javier Im- 
broda geri santykiai gali nu
lemti Lietuvos krepšininko ap
sisprendimą „Real” naudai.

Naujausios
žinios

A - A ..— ----
* Švedijos policija ieško 

400 Baltįjos valstybių pi
liečių, pusė iš jų — iš Lietu
vos.

* Ketinimai paremti NA
TO plėtrą suskaldė Lietuvos 
baltarusius.

* Biržoje aktyviausiai 
prekiauta ..Lisco Baltic Ser
vice" akcijomis.

* Vilniaus turgaus pre
keiviai šią vasarą pelno iš 
grybų ir uogų netufės.

Lietuvos prezidentui — 
visuomeninis apdovanojimas

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — 
Nepolitinės visuomeninės or
ganizacijos „Rusijos tautinės 
šlovės centras” atstovai antra
dienį Chodkevičių rUmuose 
Vilniuje Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui įteikė Šv. 
apaštalo Andrejaus apdovano
jimą už civilizacijų dialogo 
puoselėjimą.

Apdovanojimas V. Adamkui 
skirtas už indėlį į tarptautinio 
dialogo bei taikos plėtrą. Lie
tuvos vadovas kartu su Lenki
jos ir Ukrainos prezidentais 
buvo pernai pavasarį Vilniuje 
vykusios tarptautinės konfe
rencijos „Civilizacijų dialogas” 
globėjas ir autorius.

Teikdamas apdovanojimą, 
organizacijos globos tarybos 
pirmininkas, Rusijos transpor
to viceministras Vladimir Ja- 
kunin susirinkusiems sakė, 
kad skirdamas premiją, fon
das atsižvelgia į tai, koks yra 
kandidato indėlis į civilizacijų 
dialogo plėtotę, taip pat vado
vaujasi devizu „Už tikėjimą ir 
ištikimybę”. „Prezidentas Val

Kultūros ministerija 
atmeta S. Sondeckio 

priekaištus
Vilnius, liepos 8 d. (BNS) — 

Apgailestaudama dėl dirigen
to Sauliaus Sondeckio keti
nimų pasitraukti iš muzikinės 
veiklos Lietuvoje, Kultūros 
ministerija teigia, jog profeso
riaus spaudos konferencijoje 
išsakyti teiginiai dėl Vilniaus 
plokštelių studijos, Trakų fes
tivalio ir Lietuvos nacionali
nės filharmonijos yra klaidin
gi-

Apie sprendimą sustabdyti 
savo kūrybinę, koncertinę ir 
visuomeninę veiklą Lietuvoje 
muzikas pareiškė pirmadienį 
spaudos konferencijoje, ku
rioje jis išdėstė savo protestą 
prieš, jo teigimu, nenormalią 
padėtį Lietuvos muzikiniame 
gyvenime.

„Laikantis dabar galiojan
čių teisės aktų, 2002 metų 
kovo 1 dieną buvo pasirašytos 
trys sutartys tarp Liaudies 

Nukelta į 5 psl.

EUROPA

Sarajevas. NATO pajėgos, 
dengiamos sraigtasparnių, an
tradienį pradėjo operaciją rytų 
Bosnijoje, netoli Fočos miesto, 
kur, kaip manoma, slapstosi 
karo nusikaltimais įtariamas 
buvęs Bosnijos serbų vadovas 
Radovan Karadžič.

Berlynas. Vokietijos kaltin
tojai pranešė pateikę kaltini
mus korupcija dviem vietos 
politiniams vadovams, kancle
rio Gerhard Schroeder Social
demokratų partijos nariams. 
Tai — stiprus antausis vyriau
sybei prieš rugsėjo mėnesį nu
matomus rinkimus.

Berlynas. Iššifruoti visi Ru
sįjos lėktuvo „Tul54” ir bend
rovės DHL krovininio lėktuvo 
„Boeing 757” savirašių prie
taisų — .juodųjų dėžių” — 
įrašai. Kaip pranešė Vokieti
jos radįjo stotis „Deutsche 
Welle”, lėktuvo prietaisai, ku
rie įspėja apie susidūrimą ore, 
rekomendavo rusų lakūnams

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) priima Šv. Andrejaus laureato dovanas Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

das Adamkus yra gyvas šių 
idėjų įgyvendinimo pavyzdys”, 
sakė V. Jakunin. Pasak jo, 
Amerikoje įsisavintas demo

Teismas išteisino du buvusius 
sovietinius omonininkus

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos teismas 
antradienį išteisino du buvu
sius sovietinės milicįjos ypa
tingosios paskirties būrio 
(OMON) darbuotojus, kurie 
buvo kaltinami antivalstybine 
veikla praėjusio dešimtmečio 
pradžioje, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę.

Kaip pranešė apygardos 
teismo atstovė spaudai, teis
mas išteisino 40-metį Alek
sandrą Skliarą nesant jo vei
koje nusikaltimo sudėties ir 
neįrodžius jo dalyvavimo nusi
kaltime, ir 43 metų Eduardą 
Petrauską neaptikus jo veiks
muose nusikaltimo sudėties. 
Parengtinio tardymo metu A. 
Skliarui ir E. Petrauskui pa
reikšti kaltinimai neparemti 
surinktais byloje įrodymais, 
kaltinimas neatitinka Bau
džiamojo kodekso reikalavi
mų. Teismas pastebi, kad

didinti aukštį, o dispečeris da
vė nurodymą leistis žemiau. 
Įgula, laikydamasi taisyklių, 
paklausė žmogaus, o ne maši
nos. Lėktuvų susidūrimo metu 
žuvo 71 žmogus.

Zurich. Reaguodama į tra
gišką lėktuvų susidūrimą virš 
Vokietijos, Šveicarijos aviaci
jos valdžia nurodė skrydžių 
kontrolės tarnybai, kad rada
rų stotyse nuolat budėtų ma
žiausiai po du oro dispečerius. 
Tačiau pareiškime pabrėžia
ma, jog šių direktyvų nereikė
tų vertinti kaip kaltinimo dėl 
šios nelaimės, kurios priežas
tys bus nustatytos tik po išsa
maus tyrimo.

Londonas. Irakas plėtoja 
ryšius su Ukraina siekdamas 
įsigyti ginklų technologįjų, ra
šo Didžiosios Britanijos dien
raštis „Financial Times”. 
Dienraštis teigia turėjęs ga
limybę susipažinti su įrašytu, 
kaip manoma, Ukrainos prezi
dento Leonid Kučma ir ga
myklos .Južmaš” direktoriaus

kratijos vertybes prezidentas 
jas įgyvendina Lietuvoje.

Fondo atstovas teigė, kad 
Rusijoje vertinamas V. Adam

baudžiamąją bylą Generalinė 
prokuratūra perdavė į teismą 
suėjus patraukimo baudžia
mojon atsakomybėn senaties 
terminui, praėjus 5 metams 
nuo tyrimo joje sustabdymo.

Kaip sakė Generalinės pro
kuratūros atstovas spaudai 
Vidmantas Putelis, generalinė 
prokuratūra ketina apskųsti 
šį teismo nuosprendį Aukš
čiausiajam teismui, bus sie
kiama, kad A. Skliaras ir E. 
Petrauskas būtų pripažinti 
kaltais.

A. Skliaras buvo kaltinamas 
dėl antivalstybinių organiza
cijų kūrimo ir aktyvaus daly
vavimo jose, kenkimo, šau
namųjų ginklų grobimo ir kitų 
nusikaltimų — iš viso pagal 8 
Baudžiamojo kodekso straips
nius. E. Petrauskas buvo 
prašomas pripažinti kaltu dėl 
antivalstybinių organizacijų 
karimo ir aktyvaus

Nukelta į 5 psl.

Jurij Aleksejev pokalbiu, ku
riame minimi Irakas, Iranas 
ir raketos. „Južmaš” yra di
džiausia Ukrainoje raketų ga
mykla.

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush netie
siogiai užsiminė apie galimybę 
surengti karinę operaciją 
prieš Iraką, pareiškęs, kad 
JAV panaudos visas įmano
mas priemones nušalinti nuo 
valdžios Irako prezidentą Sad
dam Hussein. „Ši vyriausybė 
yra paskelbusi nuostatą pa
keisti (Irako) režimą. Ir ji ne
pasikeitė”, sakė G. W. Bush.

Amerikos vadovas George 
W. Bush pareiškė, kad palesti
niečiai padarė „tam tikrą pa
žangą” įgyvendindami jo rei
kalavimą pertvarkyti Palesti
nos savivaldos institucįjas, ta
čiau neužsiminė apie galimy
bę artimiausiu metu paraginti 
Izraelį atsitraukti iš palesti
niečių teritorįjų. Birželį JAV 
prezidentas pareikalavo, kad 
palestiniečiai vietoje Yasser 
Arafat išsirinktų naują vado
vą, sukurtų demokratines ins

kaus ir visos Lietuvos vado
vybės sugebėjimas vesti kon
struktyvų dialogą su užsienio 
bendrininkais. Nukelta į 5 psl;

Pagal aukso atsargas 
Lietuva — 72-oje
vietoje pasaulyje

Londonas, liepos 9 d. 
(BNS) — Tarptautinės orga
nizacijos „World Gold Council” 
duomenimis, Lietuva šio mė
nesio pradžioje turėjo 5.8 to
nas aukso atsargų, kurios su
darė 2.8 proc. valstybės tarp
tautinių oficialiųjų atsargų, ir 
pagal šį rodiklį buvo 72-a pa
saulyje. Prieš 3 mėnesius Lie
tuva šiame sąraše buvo 75-a.

Latvijos aukso atsargos sie
kia 7.7 tonos (6.7 proc. tarp
tautinių oficialiųjų atsargų), 
Estijos — 0.2 tonos (0.3 proc.) 
— šios valstybės užima atitin
kamai 65-ą ir 99-ą šio sąrašo 
eilutes.

Didžiausias aukso atsargas 
pasaulyje yra sukaupusios 
JAV — 8,149 tonas (59.4 
proc.), Vokietija — 3,446 tonas 
(39.4 proc.), Tarptautinis va
liutos fondas — 3,217 tonų, 
Prancūzija — 3,024 tonas 
(53.3 proc.),

Nukelta į 5 psl.

titucįjas, parengtų naują kon
stituciją ir pasirašytų naują 
saugumo susitarimą su Izrae
liu. G. W. Bush sakė, kad pa
gerėjus saugumo situacijai Ar
timuosiuose Rytuose, jis pa
reikalaus iš Izraelio atitraukti 
savo pajėgas iš palestiniečių 
teritorijų, kurios buvo okupuo
tos po 2000 m. rugsėjo 28 d.

JAV prezidentas George 
W. Bush pirmadienį pareiškė, 
kad karas su terorizmu neap
siriboja Osama bin Laden. Pa
klaustas ar besislapstantį „ai 
Qaeda” vadą pavyks sugauti 
iki pirmųjų rugsėjo ll-osios 
teroro išpuolių Amerikoje me
tinių, G. W. Bush atsakė, kad 
„mes jau ilgai nieko apie jį ne
girdėjome. Aš nežinau, ar jis 
gyvas, ar jis miręs”. „Tačiau 
viena akivaizdu: karas su te
rorizmu toli gražu neapsiribo
ja vienu žmogumi. Ir kaip esu 
sakęs amerikiečiams, tai bus... 
ilga kova”, sakė G. W. Bush.

Baltųjų rūmų vadovas
George W. Bush pareiškė ke
tinantis pateikti naujus griež
tus įstatymus, kuriais bus sie
kiama kovoti su profesiniu ap
laidumu korporacįjose, ir skir
ti Vertybinių popierių ir biržų

Laisvosios rinkos ideologai 
kritikuoja vyriausybės veiklą

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — 
Lietuvos laisvosios rinkos ins
tituto (LLRI) žinovai negaili 
kritikos metus dirbančiai Al
girdo Brazausko vadovauja
mai vyriausybei dėl nevyk
domų struktūrinių reformų, 
modernizacijos, būtinos Lietu
vai stojant į Europos Sąjungą, 
vengimo, tęstinumo nebuvimo 
ir neskaidrumo.

Kaip antradienį spaudos 
konferencijoje Vilniuje teigė 
LLRI prezidentas Ugnius 
Trumpa, „įspūdingai auganti” 
valstybės ekonomika nėra A. 
Brazausko kabineto veiklos re
zultatas, nes šiandieninį eko
nomikos augimą lemia ank
stesnių vyriausybių sukurta 
tvarka, bei žmonių noras gy
venti geriau.

Viena iš vyriausybės nesėk
mių priežasčių, kaip teigė U. 
Trumpa, yra atskaitomybės 
trūkumas. „Panašu, kad ši vy
riausybė tik nori visus kontro
liuoti, o pati kontroliuojama 
arba bent jau stebima iš šalies 
nenori būti”, sakė LLRI vado
vas. Anot jo, šios vyriausybės 
darbo vieneri metai taip pat 
pasižymėjo nesantarve tarp 
politikų. „Didžioji dalis įsta
tymų priimama nesusitarus ir 
nesuderinus su opozicija, o 
įjungiant koalicinę arba parti
nę balsavimo mašiną. Nesuta
rimo fenomenas yra platesnis, 
nes nesutaria ne tik politinės 
partijos dėl esminių klausimų, 
bet nesutaria ir Seimo daugu

Iš pagrindinės veiklos milijoninių nuostolių duobės neišsikapstanti „Mažei
kių nafta” sėkmingai plėtoja nedidelį pagalbinį verslą: naftos perdirbimo įmo
nės teritorijoje esančiuose šiltnamiuose auginami agurkai ir pomidorai pernai 
davė įmonei apie 200,00 litų pelno. „Mažeikių naftos” generalinis direktorius 
Thom Schneider nustebęs liudijo, kad tokių dalykų JAV naftos perdirbimo 
įmonėse nepamatysi, bet teigiamai atsiliepė apie šitą sovietinių laikų „paliki
mą” ir pajuokavo: „Tai kol kas vienintelis sėkmingas mūsų verslas ir jo neža
du atsisakyti”. Mindaugo MilieSkos (Elta) nuotr.

kontrolės komisijai papildomų 
lėšų tirti piktnaudžiavimo fak
tus jose. Tačiau jis vengė atsa
kinėti į žurnalistų klausimus 
apie jo ankstesnį darbą naftos 
bendrovėje „Harken Energy 
Corporation”. G. W. Bush tiki
si, jog šie pakeitimai padės 
„atkurti vartotojų ir investuo
tojų pasitikėjimą mūsų rinko
mis ir korporacinės Amerikos 
integralumu” po telekomuni
kacijų milžiną „WorldCom”, 
energetikos korporaciją „En
ron Corp.” ir kelias kitas di
džiausias JAV versloves su
krėtusių skandalų.

New York. JAV mažmeni
nės prekybos milžinas „Wal- 
Mart” tapo pirmąja paslaugų 
bendrove, atsidūrusią žurnalo 
„Fortune” 500 stambiausių 
pasaulio bendrovių sąrašo vir
šūnėje. Pernai gavusi 220 
mlrd. dol., „WalMart” aplenkė 
JAV naftos bendrovę „Exon 
Mobil” ir automobilių bendro
vę „General Motors”.

IRAKAS

Irako premjero pavaduoto
jas Tareq Aziz pareiškė, jog 
JAV nenušalins nuo valdžios 
Irako prezidentą Saddam

ma su prezidentu, vyriausybė 
su Seimu, ministerijos tarpu
savyje”, sakė U.Trumpa.

LLRI viceprezidentė Rūta 
Vainienė 2002-uosius pavadi
no „mokesčių revoliucijos me
tais”. Anot jos, Seimo priimtų 
mokesčių įstatymų „kiekis 
įspūdingas, kažkuo primena 
seną pasakymą „penkmetį per 
trejus metus”. „Penkerius me
tus rengti įstatymų projektai 
vienu ypu buvo priimti per 
pusę metų. Iš tikrųjų priimtų 
įstatymų ir naujų mokesčius 
reglamentuojančių įstatymų 
kiekis jokiu būdu nebyloja 
apie jų kokybę”, sakė R. Vai
nienė, turėdama galvoje ne
seniai parlamente priimtą 
pluoštą įstatymų, reglamen
tuojančių mokesčius.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
stojimo į ES darbą, LLRI žino
vas Ramūnas Vilpišauskas 
teigė, kad Lietuvos stojimas į 
ES yra priemonė Lietuvos 
ekonomikos modernizavimui. 
„Tačiau sprendimai Seime ir 
vyriausybėje rodo, jog derybos 
su ES ir pati integracija vyks
ta taip, kad ‘apsisaugoma’ nuo 
modernizacijos tose srityse 
kur jos labiausiai reikia. Siau
ri interesai iškeliami aukščiau 
visos šalies interesų, nesuge
bama nuosekliai laikytis stra
teginių prioritetų”, sakė R. 
Vilpišauskas, turėdamas gal
voje žemės pardavimo užsie
niečiams problemą.

Hussein, nes jo valstybė yra 
pasirengusi gintis nuo Ameri
kos agresijos. T. Aziz teigė, jog 
Irakui nekelia nerimo pirma
dienį JAV7 prezidento George 
W. Bush išsakyti komentarai.

UKRAINA

Kijevas. Ukrainos vyriausy
bė ir NATO jungtinių gink
luotųjų pajėgų Europoje ir At
lanto vandenyne vyriausiosios 
vadovybės antradienį pasirašė 
savitarpio supratimo memo
randumą, kuris yra praktinis 
žingsnis toliau plėtoti ir stip
rinti Ukrainos ir NATO bend
radarbiavimą.

RUSIJA
Maskva. Kareivių, milicijos 

ir kitų jėgos struktūrų darbuo
tojų, žuvusių per kovos su te
rorizmu operaciją Čečėnijoje, 
skaičius prilygsta Sovietų Są
jungos kariuomenės nuosto
liams Afganistane, teigia Dū
mos Saugumo komiteto vado
vo pavaduotojas, buvęs vidaus 
reikalų ministras Anatolij Ku
likov. „Mes ten (Čečėnijoje) 
jau netekome tiek, kiek Afga
nistane, 65,000 žmonių suža
loti”, teigė jis.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ŽYMIOSIOS XX AMŽIAUS LIETUVOS MOTERYS

„JI... BUVO MŪSŲ KELIO 
ŠVYTURYS”

Prof. Ona Voverienė Kovo II-ją, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktį švenčiant, prof. Vytautą Landsbergį aplankė ir pa
sveikino Lietuvos skautininkai. Iš k.: Stasiškis, Alina Dvoreckienė, prof Vytautas Landsbergis ir V. Meškas.

Taip apie savo Mokytoją ir 
Auklėtoją, skaučių vadovę 
Vladą Arminaitę rašė jos bu
vusi mokinė, ėjusi savo moky
tojos pėdomis, mokytoja, 1989- 
aisiais atkurtos Skautų Są
jungos Seserijos vyriausia 
skautininke Alina Dvoreckie- 
nė (Mano pirmoji, Mieloji Mo- 
kytoja/ZSkautų aidas. — 2001, 
Nr. 2, p. 10-11).

Mūsų dabartinėje visuome
nėje, kur, pasak poeto Justino 
Marcinkevičiaus, „neapykan
tos ir pykčio sodai žydi...”, pa
ti rečiausia ir gražiausia gėlė 
yra Dėkingumas.

Ją išauginti gali tik kilniau
si žmonės, dvasios aristokra
tai.

Dėkingumas yra širdies at
mintis.

Dėkingumas — viena pačių 
didžiausių dorybių.

Dėkingumas yra dorovinio 
išsiugdymo rezultatas.

Dėkingumas nėra vien pa
prastas pripažinimas sveti
mos geradarystės, bet ir reiš- 
kiančiojo jį dvasios šviesa.

Tai — šviesiausių pasaulio 
žmonių mintys apie dėkingu
mą ir atskleista paslaptis, ką 
reikia daryti, kaip gyventi, 
kad sulauktume tokio gražaus 
dėkingumo, net praėjus dau
geliui metų po mirties.

Buvusios skautės — Alina 
Dvoreckienė, Leokadija Bene- 
šiūnaitė, Lina Mozūraitė- 
Strazdienė ir kitos, kurių var
dų ir pavardžių nežinau, kil
nios moterys, dvasios aristok
ratės — ir dabar dar aktyviai 
teberemia Lietuvos Skaučių 
Seseriją. Kaip didžiausią 
brangenybę, išsaugotą tautos 
žiauriausių negandų metais,' 
jos man padovanojo savo Mo
kytojos ir buvusios skautų va
dovės V. Arminaitės vardą. 
Spinduliuodamos dėkingumo 
šviesa, surinko publikacijas 
apie Ją, skolino fotografijas, 
Jos laiškus, dalijosi prisimini
mais ir meile sayo Mokyto
jai... kad tik jos atmintis gy
ventų, Šviestų... ir kelią rody
tų.

Neabejoju, kad ne už kalnų 
jau ir monografijos apie V. Ar
minaitę ir Lietuvos skautes 
moteris pasirodymas.

Vlada Arminaitė gimė 1894 
m. vasario 24 d. Marijampo
lėje. Baigusi penkias klases 
Marijampolės mokykloje, 1911 
metais išlaikė pradžios mo
kyklos mokytojos egzaminus 
ir 1913 metais įkūrė Noragė- 
lių (Alytaus apskr.) pradžios 
mokyklą, tapo tos mokyklos 
pirmąja mokytoja.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu buvo evakuota į Voronežą. 
Ten lankė mokytojų institutą.

Grįžusi į Lietuvą, vėl kurį 
laiką mokytojavo Noragėlių 
mokykloje, tarp mokinių tėvų 
propagavo blaivybę. 1922 me
tais parengė ir išleido knygelę 
„Blaivaus jaunimo auklėjimo 
klausimu". Vėliau buvo pa
kviesta darbuotis pavyzdinėje 
mokykloje prie „Saulės” moky
tojų seminarijos Kaune, čia ji 
dirbo su pradinukais iki 1939 
metų, vadovavo Skautų orga
nizacijai.

1933 m. rugsėjo 9 d. Lietu
vos Respublikos prezidentas 
ir Lietuvos skautų sąjungos 
šefas Antanas Smetona pa
kvietė V. Arminaitę į Vyriau

siąjį skautų štabą (Jurgėla P. 
Lietuviškoji skautija. 
Brooklyn, 1975, P. 71).

1933-1936 metais V. Armi
naitė tapo Lietuvos skaučių 
vade. 1934 metais dalyvavo 
skaučių vadovių mokykloje ir 
pirmojoje stovykloje Karmėla
voje. Nuo 1937 metų skaučių 
vadovių stovyklos vykdavo 
Pažaislyje.

1934 metais ir vėliau jos ini
ciatyva organizuojama Skautų 
organizacijos renginiai Vals
tybės teatre. Tais metais 
skautai suvaidino K. Jurašū- 
no sukurtą vaizdelį „Trys sa
vanoriai”, V. Arminaitės dvie
jų paveikslų spektakliuką 
„Vytuko sapnas”. Vaidino jau
nesnieji skautai ir skautės. 
Pabaigoje padainuota „Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim!” Žiūrovų buvo pilna 
salė. Buvo karininkų, užsie
nio diplomatų, ministrų, o 
taip pat ir Lietuvos skautų 
sąjungos šefas, Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona 
(Jurgėla P. Ten pat, p. 74).

1935 m. kovo 31 d. V. Armi
naitė paskirta į Lietuvos 
skautų sąjungos tarybą. Tais 
pat metais Lietuvos skautų 
sąjunga skilo į Skautų Broliją 
ir Skaučių Seseriją. V. Armi
naitė tapo Skaučių Seserijos 
vyr. skautininke. Ji organiza
vo jaunųjų skaučių vadovių 
kursus, kuriuose žinių sėmėsi 
103 skaučių vadovės (Jurgėla 
P. Ten pat, p. 173). Tuose kur
suose buvo aptarti ir patiks
linti jaunųjų skautų auklėji
mo tikslai: 1) ugdyti vaikų 
norą būti geresniais, 2) ugdyti 
meilę pasaulio Kūrėjui ir Jo 
kūriniams, 3) ugdyti meilę sa
vo tautai ir jos vadams, 4) 
grūdinti vaikus fiziškai ir 
dvasiškai, 5) pratinti reikšti 
pagarbą vyresniems. Patvir
tinti jaunųjų skautų įstatai ir 
įžadai. Kiekvienas jaunasis 
skautas turėjo pasižadėti 
stengtis: „Mylėti Dievą ir Tė
vynę, vykdyti jaunųjų skautų 
įstatus (klausyti savo vado, 
nepasiduoti blogiems įpro
čiams) ir kasdien padaryti 
gerą darbelį”. Šūkis: „Dievui 
ir Tėvynei!” (Jurgėla P. Ten 
pat, p. 173).

1935-aisiai8 Kaune vyko Pa
saulio lietuvių kongresas. 
Skautai talkino jį organizuo
jant. Vakare prie Kauno pilies 
buvo užkurtas laužas ir su
rengta įdomi programa. Jai 
scenarijų rašė ir vedė V. Ar
minaitė (Jurgėla P. Ten pat, 
p. 610).

1937 m. spalio 31-lapkričio 2
d. Kaune buvo organizuotas 
Skaučių Seserįjos suvažiavi
mas. Susirinko apie 400 skau
čių vadovių. Kultūrinės prog
ramos organizavimui vadova
vo V. Arminaitė.

1938 metais skaučių vado
vės susitiko Pažaislyje. Tas 
susitikimas V. Arrųinaitei bu
vo vienas šviesiausių įspū
džių, džiuginęs ją visą gyve
nimą. Apie jį, jau po daugelio 
metų, laiške (1960 m. gegužės 
22 d.) savo buvusiai mokinei 
Leokadijai Benešiūnaitei rašė:

„...Ir vėl Pažaislio miškas... 
didingas, tylus, bet tiek daug 
mums besakąs ir savo lieme
ningomis pušimis, ir liekno
mis eglaitėmis, ir kvepian
čiais čiobreliais, ir kiekvienu

savo žolių žolynėliu... Bran
gus ir taip mielas jis, pažėręs 
briliantų rasos karolius anks
tų rytą, saulėtą dieną, laužų 
liepsnomis vėlų vakarą...

Ar vienai sesei čia stipriau 
suplasnojo širdis, kai ji pirmą 
kartą tarė skautės pasižadėji
mą... Ar vienai čia krūtinė su
liepsnojo šventos seseriškos 
meilės ugnimi, kai prie jos 
segė rūtos ženklelį... Ar vie
nai įsižiebė nenugalimas no
ras tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui, kada jai buvo riša
mas kaklaraištis...

Šimtai sesių per daugelį me
tų čia susikaupusios klausė 
rytmečio maldos, pagarbiai 
susirikiavusios akimis ir šir
dimis lydėjo kasdien kylančią 
aukštyn skaisčią vėliavą... 
Šimtai sesių čia linksmos su 
daina dirbo, krykštavo, žaidė 
per dieną, o vakare šlamančio 
miško sargyboje, išnykusios 
paslaptingoj tamsoj dunksan
čiose palapinėse, saldaus mie
go karalystėn keliaudavo...

Tai buvo seniau... O da
bar?.. Ir vėl Pažaislio miš
kas,... didingas, tylus, tiek 
daug mums reiškiąs (? — ne
įskaitoma). Bet mes tik kelios 
čia... viena, dvi, trys, ketu
rios, penkios, kurios jau se
niai šio miško kalba kalbame, 
ir Tu, viena, kuri tik šiandien 
pradedi mūsišką kalbą su di
dingu Pažaisliu... su tūkstan
čiais nematomų čia sesių, su 
visa, kur kas riša mus, žen
giančias Dievo, Tėvynės ir Ar
timo meilės keliu.

Būk mūsų visą gyvenimą ir 
širdimi, ir siela, vargais ir 
džiaugsmais. Būk visuomet su 
mumis: šviesią, saulėtą ir 
ūkanotą, audringą dieną.

Mes džiaugiamės Tavimi, 
džiaugiamės tuo, kad ateini 
pas mus, kad pasitiki mumis, 
džiaugiamės nuoširdžiai.

Tad priimk mūsų pasveiki
nimą”.

1939 metais V. Arminaitei 
buvo pasiūlyta vadovauti Šan
čių antrąjai pradžios mokyk
lai. Jai pavyko suburti šaunų 
mokytojų kolektyvą, einantį 
Dievo, Tėvynės ir Artimo mei
lės keliu. Čia mokytojavo jos 
sesuo Sofija'Arminaitė, I. Jo
naitienė (dabar gyvenanti 
Amerikoje), M. Krikštopaitie- 
nė, J. Šemienė. Čia V. Armi
naitė dirbo iki pat Antrojo pa
saulinio karo pradžios. Kaip 
rašo „Lietuviškosios skautuos” 
autorius, jau daug šiame 
straipsnyje cituotas, Petras 
Jurgėla, „Vladės Arminaitės 
vedama Kauno Šančių pra
džios mokykla buvo laikoma 
didžiausia ir bene pavyzdin
giausia. Ši pedagogė savo mo
kykloje įkūrė Vaikų teatrą, jos 
parašytus scenos veikaliukus 
jaunesnieji skautai ir skautės 
vaidino Valstybės teatre ir ki
tur" (Jurgėla P. Ten pat, p. 
487).

„Vladė Arminaitė mokė tau
tinių šokių ne tik savo mokyk
los, b?i ir visų Šančių jaunes
niuosius skautus” (Ten pat, p. 
51.8).

Už kūrybingą pedagoginę ir 
skautiškąją veiklą V. Armi
naitė buvo apdovanota Gedi
mino ordinu.

Sovietų kariuomenei okupa
vus Lietuvą, tautos patrio

tams prasidėjo juodos dienos: 
suėmimas, tremtys. V. Armi
naitei, kaip vienai iš skautijos 
vadovių, taip pat grėsė trem
tis. Tačiau ji buvo labai popu
liari ne tik tarp Kauno darbi
ninkų, bet net ir tarp komu
nistų, todėl iki karo nebuvo 
suimta.

Tačiau nebeištvėrė dora V. 
Arminaitės širdis. Vienoje iš 
mokytojų konferencijų jaunas 
komjaunuolis instruktorius 
aiškino mokytojams, kaip jie 
turi dirbti, pasakojo apie Pav
ilko Morozovo „žygdarbį”. Tė
vas, gelbėdamas savo šeimą 
nuo bado, slėpė maišelį miltų. 
Sūnus išdavė tėvą. Tėvas bu
vo suimtas ir sušaudytas. Sū
nus... paskelbtas didvyriu, 
jam pastatytas paminklas, ir 
jis keliamas pavyzdžiu jau
noms Rusijos kartoms. „Šito
kius jaunuolius ir jūs turite 
auklėti!” — šaukė susijaudi
nęs instruktorius. „Ne! — at
siliepė iš minios skardus ir 
ryžtingas vienos mokytojos 
balsas. — Ne, aš neauklėsiu 
tokių savo tėvo išdavikų ir iš
gamų! Jūs galite mane išvedę 
į aikštę sušaudyti ar pakarti, 
jūs galite mane supjaustyti į 
gabalėlius, bet jūs nepriver- 
site manęs būti tokia auklė
toja”. Tai buvo mokytoja V. 
Arminaitė. Visi buvo tokio 
drąsaus pareiškimo priblokš
ti, nes už mažiausią pasi
priešinimą naujai santvarkai 
grėsė kalėjimas (Jurgėla P. 
Ten pat, p. 633).

1941 m. gegužės 1-ąją „Sau
lutės” slapyvardžiu parašytą 
V. Arminaitės kalbą paskelbė 
pogrindžio radijas. Per ste
buklą NKVD neišaiškino tos 
kalbos autorės.

Karo metu V. Arminaitės 
vadovaujamos skautės rinko 
lėšas ir šelpė sunkiame varge 
atsidūrusias lietuvių šeimas. 
1943 m. lapkričio 23 d., įkū
rus Vyriausią Lietuvos išlais
vinimo komitetą, į jo veiklą 
aktyviai įsitraukė ir Lietuvos 
skautininkės, dirbusios slapy
vardžiais „Saulutė”, „Ramu
nėlė” ir kitais (Ten pat, p. 
670).

Prasidėjus antrąjai rusų 
okupacijai, NKVD prisiminė 
mokytoją V. Arminaitę. Ji bu
vo tampoma tardymams į 
Kauno saugumą, kaip rašo 
mokytoja A. Dvoreckienė, 
„Mokytojai teko patirti ir šal
čiu dvelkiančią kalėjimo ap
linką” (Dvoreckienė A. Iš pa
teiktos medžiagos, 1998.05.- 
14).

Sprendžiant iš jos laiškų 
Leokadįjai Benešiūnaitei, tarp 
kitų ir šiame straipsnyje ci
tuoto, V. Arminaitė bendravo 
su prieškario laikų ir naujai 
įgytomis bendražygėmis, jos 
susitikdavo, lankydavo bran
gias vietas, sunkiausiais lai
kotarpiais rėmė viena kitą.

1961 m. vasario 22 d. laiške 
L. Benešiūnaitei ji nerimavo 
dėl alkoholizmo plitimo Lietu
voje, dėl vagysčių iš saldai
nių, kailių fabrikų, pieno ir 
mėsos kombinatų, dėl kylan
čios negerovių bangos. Žavė
josi savo bendražygėmis, ne- 
praradusiomis kūrybiškumo, 
nešančiomis pasauliui Tiesą, 
Grožį, Gėrį, amžinąjį „vis bu
džiu!".

Žvelgdama, kaip ji pati rašė, 
į „drumzliną aplinką blaivio
mis akimis ir giedra širdimi”, 
V. Arminaitė niekad nenusto
jo tikėti, kad „Atgims tėvynės 
sūnūs, / Didžią praeitį atmi
nę, / Pagimdys vargai galiū
nus, / Ugnimi uždegs krūti- 
nę .

Nesulaukė mokytoja V. Ar
minaitė tos šviesios dienos. Ji 
mirė 1966 metais Kaune. Pa
laidota Petrašiūnų kapinėse.

Apie savo mokytoją V. Armi
naitę Alina Kviecinskaitė- 
Dvoreckienė rašė: „1936 me
tais patekau į pirmą skyrių 
pas mokytoją Vladą Arminai
tę. Tai buvo mokytoja, kuriai 
buvo galima statyti paminklą 
dar esant gyvai... Tai buvo 
šviesi asmenybė, reikli ne tik 
mokydama, bet ir auklėdama. 
Viską pastebėdavo, į viską 
reaguodavo, užpildydavo šei
myninio auklėjimo spragas. 
Ugdė mūsų meilę Tėvynei, 
gamtai, artimui. Pratino prieš 
pamokas ir po pamokų kreip
tis į Aukščiausiąjį. Ji buvo 
mūsų kelio švyturys... Ji ska
tino žengti jos pėdomis, žengti 
pedagoginiu ir skautišku ke
liu.

Jos dėka mes, mokinukai, 
palaikėme ryšį su lenkų oku
puotu Vilniaus kraštu. Siun
tėme sesėms ir broliams lietu
viškų vadovėlių, knygų, sąsiu
vinių, įvairių skanėstų ir pan. 
O kokia laimė buvo gauti lie
tuviškai rašytą, nors su klai
domis, laiškutį.

O kokie įspūdingi buvo pa
čios V. Arminaitės parašyti 
veikaliukai scenai. Net Kauno 
teatre mes, pradinukai, vaidi
nome. Kaip tikri aktoriai gė
lėmis buvome apdovanoti... V. 
Arminaitei pavedus, man teko 
sveikinti Lietuvos prezidentą 
Antaną Smetoną, šaulių vadą 
pulkininką P. Saladžių, Vil
niaus krašto žymų skauti
ninką P. Žižmarą. Saugau 
tuos prisiminimus ligi šiol” 
(Dvoreckienė A. Mano pirmo
ji, Mieloji Mokytoja/ZSkautų 
aidas. — 2001, Nr. 2, p. 10- 
11).

Prof. Juozas Krikštopaitis, 
kitas V. Arminaitės mokinys, 
savo knygoje „Laiką pralenku
siems lemta atgimti” rašė: 
„Mokytojos Vlada ir Sofija Ar
minaitės brandino tas knygos 
autoriaus savybes, be kurių 
nebūtų įmanoma jo mokslinė 
veikla ir, žinoma, apsispren
dimas parašyti šią knygą” 
(prof. J. Krikštopaičio laiškas
Kauno apskr. Socialinio švie
timo depart. direktorei V. 
Margevičienei, 1999.11.18).

Mokytojos ir Auklėtojos „at
gimimas” prasidėjo. Pirmasis 
laiptelis — įrašas „Lietuviš
koje Enciklopedijoje” (Kaunas, 
1933). Antrasis — jau minėtos 
publikacyos, skirtos Mokyto
jai atminti.

Vienas reikšmingiausių įvy- 
kių — 2000 m. gruodžio 8 d. 
Šančiuose jau minėtos A. Dvo- 
reckienės iniciatyva įrengta 
atminimo lenta. Lentos tekste 
įrašyta: „Šiame pastate buvu
sios 2-osios pradžios mokyklos 
vedėja 1939-1941 metais dirbo 
žymi pedagogė, skautų vado
vė, vyresnioji skautininkė 
Vladislava Arminaitė (1894- 
1966)".
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Memorialinės lentos atiden
gimo iškilmėse dalyvavo buvę 
V. Arminaitės mokiniai, tarp 
jų — prof. J. Krikštopaitis, ki
ti žymūs Lietuvos žmonės, 
jaunieji skautai. Ją atidengusi 
A. Kviecinskaitė-Dvoreckienė 
kalbėjo: „Esu be galo laimin
ga, kad išsipildė mano sva
jonė. Esu laiminga, kad mane 
mokė tokia nuostabi mokytoja, 
skautų vadė”.

Atminimo šventė tikriausiai 
nebūtų įvykusi, jeigu mokyto
jos V. Arminaitės atminimą 
nebūtų padėję įamžinti skulp
torius prof. K. Bagdonas, jos 
mokinys, Vydūno fondas, Bi
rutė ir Bronius Banaičiai, Alė 
ir Vytautas Namikai, Laima 
ir Česlovas Kiliulai, Lilė ir

T

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ SKAUTŲ DĖMESIUI
Įsidėmėtina, kad autobusu 

į Rako stovyklą vyksiančių 
skautų ir skaučių daiktai bus 
gabenami sunkvežimiu. Daik
tai į sunkvežimį Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, bus 
kraunami ketvirtadienį, liepos 
18 d. nuo 5-8 vai. vak. Visi 
daiktai privalo būti pažymėti 
aiškiai užrašytu savininko 
vardu, pavarde, tunto pavadi
nimu. Prie kiekvieno daikto 
turi būti pritvirtintas tunto 
spalvų kaspinėlis taip: „Auš
ros Vartų7„Kemavės” — 
geltona, „Nerijos”—mėlyna, 
„Lituanicos”—raudona ir jūrų 
skautų—balta.
Galintieji paaukoti stovyklai 

įrankius ir apie tai pranešę 
tuntininkams, įrankius gali 
atvežti ir sunkvežimin pak
rauti tą vakarą.

Skautai stovyklon vykstan

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitąrimą
-------DR. L PETREIKIS-------

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

utfitor ror nMgn,
1200 & York, Brrriuret, 160126 

630-941-2609

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.

Tel. 815-74v-w«w. lietuviškai 815-744-8Ž30

Vytautas Milukai, Lietuvos 
skautija, Lietuvos skautų są
junga, prof. J. Krikštopaitis, 
A. Balutis, Vilniaus J. Basa
navičiaus draugovė, Koletą 
Jurskienė, A. Bagdonas, ir, ži
noma, šio įvykio „spiritus mo- 
vens” — Alina Dvoreckienė.

Dabar Mokytoja ir Auklė
toja, buvusi Lietuvos vyres
nioji skautininkė V. Arminai
tė, peržengusi šimto metų 
slenkstį, stoja į žymiausių XX 
amžiaus Lietuvos, moterų gre
tą, kad bylotų apie meilę Die
vui, Tėvynei ir Artimui, šios 
misijos kilnumą ir kvietimą 
būti doresniais kitų kartų ke
lio švyturiais.

Iš „XXI amžius”, 2002.05.08

tys savo priemonėmis bagažą 
atsiveža patys.

Autobusu stovyklon vyks
tantys skautai PLC, Lemon
te, renkasi penktadienį, liepos 
19 d., 7 vai. ryto. Autobusas iš 
PLC išvažiuos punktualiai 
7:30 vai. r. Besivėluojančių ne
bus laukiama. Visi skautai ir 
skautės vyksta apsirengę sto
vykline darbo uniforma. Nepa
mirškite pasiimti sumuštinį ir 
gėrimo. Pakelyje bus trumpai 
sustojama gamtoje ' užkan
džiui.

Stovyklai pasibaigus, sek
madienį, liepos 28 d., autobu
sas su grįžtančiais namo skau
tais iš stovyklavietės išvyks 
maždaug 11 vai. ryto ir į PLC, 
Lemonte, atvyks maždaug 4 
vai. p.p. Tėvai prašomi laiku 
atvykti pasitikti grįžtančių 
skautu.
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KONSTITUCIJOS 119 
STRAIPSNIS

LIŪDA RUGIENIENĖ

Birželio 18 d. „Draugo” nu
meryje rašiau apie Konstitu
cijos 119 straipsnio pakeitimą, 
integruojantis į Europos Są
jungą reikalą tikslinti Lietu
vos Respublikos Konstituciją. 
Savivaldybių rinkimuose siū
le ma suteikti balsavimo teisę 
užsieniečiams. Lietuvos Res
publikos piliečiams šis pakei
timas turėtų būti itin svar
bus, nes keičiama pagrindinė 
balsavimo samprata, balsavi
mo koncepcija. Birželio 20 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo 

' rytiniame posėdyje įvyko ant
rasis balsavimas. Posėdyje, 
dar prieš balsuojant, pasisakė 
eilė Seimo narių: vieni agita
vo prieš, kiti už. Šios agitaci
jos įdomios ir prasmingos, su
žinome pagrindinius argu
mentus, kodėl reikia keisti 
arba būti atsargesniam kei
čiant šį patį svarbiausią vals
tybės dokumentą, taip pat 
geriau susipažįstame su Sei
mo nariais ir jų mąstysena, 
net elgesiu. Perskaitę Seimo 
posėdžio stenogramą, oficialų 
dokumentą, o ne spaudos in- 
terpretaciją, kiekvienas gali
me pasidaryti savo asme
niškas išvadas. Penkiasdešimt 
septintajam posėdžiui pirmi
ninkavo LR Seimo pirminin
kas A. Palauskas ir pavaduo
tojas A. Skardžius. Iš posėdžio 
stenogramos:

Konstitucįjos 119 straipsnio 
pakeitimo . įstatymo projektas 
Nr. DCP-919* ES (antrasis bal
savimas).

Svarstome pirmąjį la dar
botvarkės klausimą — Konsti
tucijos 119 straipsnio pakei
timo įstatymo projektą Nr. 

„IXP-919. Pranešėjas — R. 
Šukys. Antrasis balsavimas.

R. Šukys. Gerbiamasis Sei
mo pirmininke, gerbiamieji 
kolegos, Seimo nariai, teikia
mas antrąjam balsavimui, pri
ėmimui Lietuvos Respublikos, 
Konstitucijos 119 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projektas. 
Konstitucijos straipsnio teks
tas yra identiškas tam, kuris 
buvo pateiktas pirmajam bal
savimui. Aš norėčiau jį per
skaityti protokolui: Pakeisti 
119 straipsnio 2 dalį ir ją 
išdėstyti taip: „Savivaldybių 
tarybų nariais Lietuvos Res
publikos piliečius ir kitus nuo
latinius administracinio viene
to gyventojus pagal įstatymą 
ketveriems metams renka Lie
tuvos Respublikos piliečiai ir 
kiti nuolatiniai administraci
nio vieneto gyventojai, remda
miesi visuotine, lygia ir tie
siogine rinkimų teise, slaptu 
balsavimu”.

Aš noriu taip pat informuo
ti gerbiamuosius Seimo na
rius, kad dėl šio straipsnio jau 
iki antrojo balsavimo buvo įre
gistruotas Seimo narių G. 
Kniukštos, ir Z. Mačerniaus 
pakeitimas. Jis buvo svarsty
tas Valstybės valdymo ir savi
valdybių komitete, tačiau ne
matau nei statutinės, nei 
konstitucinės galimybės
svarstyti šį pasiūlymą. Per 
antrąjį balsavimą pakeitimai 
negali būti daromi ir teikia
mi. Nežinau, dėl kokių moty
vų buvo registruotas tas pa
siūlymas, bet dėl jo neturi bū
ti apsisprendžiamą. Tačiau 
pasiūlymas buvo. Siūlyčiau 
balsuoti už tokį tekstą, kaip 
yra pateiktas.

Pirmininkas. Ačiū. Iš tiesų 
primenu Statuto 171 straips
nio 2 dalį, kad balsuojama du 
kartus dėl to paties pataisos 
teksto.

E. Masiulis. Ačiū, pirmi
ninke. Iš tiesų šiandien yra 
neeilinė diena, nes Konstituci
jos 119 straipsnis tikrai buvo 
ilgai svarstomas (daugiau ne
gu metus) Seime įvairiomis 
formomis. Dėl to, kad per
žengė įvairiausius barjerus ir 
pagaliau rado kompromisinę 
formuluotę, kompromisinį 
sprendimą, mes tikrai šian
dien galime pritarti šitam 
straipsniui. Liberalų frakcįja 
šiam straipsniui pritarė dėl 
to, kad esame įsitikinę, jog 
Konstitucįjos 119 straipsnis 
tikrai padidins ir išplės savi
valdos, kuri ir taip turi men
kas galias Lietuvoje, gali
mybes pirmiausia dėl to, kad 
šiuo straipsniu suteikiama 
teisė, kad Savivaldos kadenci
ja — ketveri metai. Tai reiš
kia stabilesnį ir kur kas ilges
nį darbą.

Antra vertus, liberalai, pasi
sakydami už modernios ir at
viros valstybės modelį, yra įsi
tikinę, kad tie Lietuvos žmo
nės, kurie nėra Lietuvos Res
publikos piliečiai, tačiau gyve
na Lietuvoje, turi nuosavybę, 
tikrai turi teisę ir galimybę 
dalyvauti savivaldos, arba ko
munaliniuose, rinkimuose. Ši 
pataisa būtent ir leidžia tai 
padaryti.

Kita vertus, mes, suprasda
mi, kad integracija į Europos 
Sąjungą ir teisės aktų priėmi
mas turi būti kokybiški ir so
lidūs, atkreipiame valdančio
sios daugumos dėmesį į tai, 
kad nereikia verstis per galvą 
ir nereikia skubėti įgyvendinti 
šitų nuostatų, todėl kompro
misiniame sprendime atsirado 
liberalų pasiūlyta formuluotė,

Didžiausias Valdovų rūmų atstatymo mecenatas dr. Juozas Kazickas Valstybės dieną Katedros aikštėje Vil
niuje, šalia pradėtų Valdovų rūmų statybų atidengia Lietuvos valdovų portretų ekspoziciją. Iškilmių metu 
pirmą kartą įteiktos dr. Kazicko skirtos premijos už paramą Valdovų rūmams ir jų propagavimą. Tarp premijų 
laimėtojų buvo ir mūsų dienraštis „Draugas”. Eltos nuotrauka

kad ši konstitucinė nuostata 
gali įsigalioti tik nuo kitų sa
vivaldybių rinkimų, vadinasi, 
tik nuo 2006 metų. Per tą lai
ką valstybės institucijos tin
kamai pasirengtų įgyvendinti 
šią konstitucinę nuostatą ir 
užkirstų galimybę atskiroms 
politinėms jėgoms manipu
liuoti Lietuvoje gyvenančių 
užsienio piliečių balsais.

Mes esame įsitikinę, kad ši 
pataisa prisidės prie Lietuvos, 
kaip atviros valstybės, įvaiz
džio pasaulyje formavimo, iš 
tikrųjų atmetant bet kokius 
kaltinimus ir nepagrįstus 
būgštavimus, kurie anksčiau 
sklido, kad liberalai yra prieš 
eurointegracinius procesus, 
kad liberalai trukdo tai dary
ti. Mes esame įsitikinę, kad 
tai reikia daryti, tik manome, 
kad tai reikia daryti solidžiai, 
pasitikint savim, pasirengiant 
šitiems dalykams, todėl siūlo
me šiandien pritarti Konsti
tucijos 119 straipsnio nuos
tatai ir balsuoti už.

Pirmininkas. P. Gražulis. 
Nuomonė prieš.

P. Gražulis. Labai įdomu 
stebėti, kaip Seime formuoja
si nauja valdančioji dauguma, 
kai liberalai randa bendrą 
kalbą su socialdemokratais. 
Šitas pavyzdys akivaizdžiai 
iliustruoja, kad nėra jokių ide
ologinių nuostatų, o yra tik 
interesai. Užkulisiuose Seimo 
nariai kalba, kad tokiu būdu 
pavyko išsaugoti A. Zuoko kė
dę. Už šią Konstitucijos patai
są socialdemokratai pažadėjo 
liberalams remti visus vykdo
mus darbus, taip pat naujos 
pilies statybą Vilniaus mieste.

Kitas dalykas — aš niekaip 
nesuprantu, kaip mes galime 
pritarti tokiai Konstitucijos

pataisai, kai Lietuvoje dau
giau kaip 10 metų gyvenan
tys žmonės piktybiškai nepri
ima Lietuvos pilietybės, savo
tiškai protestuodami prieš tai, 
kad Lietuva tapo nepriklauso
ma. Prisiminkime 1989 m.,
kai buvo šturmuojamas Sei
mas ir kai teko jį sunkiai ap
ginti. Po to buvo Sausio 13- 
osios įvykiai. Šiandien tiems 
žmonėms mes norime suteik
ti teisę balsuoti ir būti išrink
tiems savivaldybių tarybų na
riais. Niekas jiems šiandien 
netrukdo priimti pilietybę, 
tapti Lietuvos piliečiais, gauti 
teisę balsuoti ir būti išrink
tiems tarybų nariais. Man 
tenka tik apgailestauti, nes aš 
manau, kad tokie žmonės, ku
rie nėra lojalūs Lietuvos pi
liečiai, niekada neturėtų tei
sės balsuoti — nei po 4, nei po 
6, nei po 80 metų — ir daly
vauti valdant valstybę. Dar 
kartą man tenka apgailestauti 
dėl tokių sprendimų, priima
mų mūsų Seime.

Pirmininkas. G. Steponavi
čius. Prašom. Nuomonė už.

G. Steponavičių-. Nenu
stoju stebėtis P. Gražulio siau- 
rapartiniu požiūriu į svar
biausio klausimo priėmimą 
Seime, kai ateina metas apsi
spręsti dėl 'ilgai rengtų, de
rintų ir kompromiso būdu su
formuluotų Konstitucijos pa
taisų, todėl P. Gražuliui ir ki
tiems abejojantiems aš siūlau 
pažvelgti į daugelį Lietuvoje 
ilgus metus gyvenančių už
sieniečių, ne kaip į „svieto” 
perėjūnus, bet kaip į mūsų 
ilgamečius kaimynus. Dauge
lis tų, kurie šiandien yra ne 
šiaip gyvenantys, bet ir ku
riantys darbo vietas, investuo
jantys Lietuvoje, kartu mo
kantys mokesčius, nusipelno 
bent jau per vietos rinkimus

tarti savo kad ir nedidelį žodį.
Aš galiu pasakyti, kad dau

gelis Europos Sąjungos vals
tybių yra pasirinkusios tokį 
pat modelį, kaip Lietuvoje 
mes šiandien ketiname bal
suoti, leisdami visiems Lietu
voje gyvenantiems užsienie
čiams dalyvauti vietos rinki
muose. Pagaliau net ir estai, 
kurių demografinė situacija 
yra dramatiškai kitokia, tokį 
sprendimą priėmė prieš kele
rius metus ir be jokio Europos 
Sąjungos spaudimo iš viršaus.

Aš galėčiau tik dar kartą 
patvirtinti, kad liberalų pa
siūlymu rastas kompromisas 
dėl šios konstitucinės pataisos 
įsigaliojimo gerokai vėliau nei 
šių metų pabaiga ar tiesiog 
taip, kaip numato Konstituci
ja. Dar daugiau tai yra mūsų 
savarankiškas apsisprendi
mas. Besibaiminantiems gali
ma pasakyti tik tiek, kad bai
mės akys be reikalo yra tokios 
didelės, nes Lietuvoje viso 
labo yra 24,000 ne Lietuvos 
piliečių. Ne Europos Sąjungos 
piliečių skaičius kasmet labai 
mažėja Europos Sąjungos pi
liečių naudai. Aš manau, kad 
nuo to momento, kai įsigalios 
ši pataisa, kalbu ne apie šiuos, 
o apie kitus savivaldybių rin
kimus, tas Europos Sąjungos 
valstybių narių ne Lietuvos 
piliečių skaičius bus kur kas 
didesnis nei kitų. Taigi apie 
baimes iš Rytų ir kitur mes 
tikrai neturėtume kalbėti.

Liberalai pritars šiam patai
sos variantui tuo atveju, jei
gu įsigaliojimo terminas kom
promiso būdu bus įtvirtina
mas gerokai vėlesnis, ir tai 
rodo mūsų savarankišką poli
tiką, o ne keliaklupsčiavimą 
prieš Europos Sąjungą.

Bus daugiau
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Bronius Nainys

Linksmybės Lietuvos 
Seime

„Išgertuves Seimo posėdžių 
salėje surengusį socliberalą 
Kęstutį Skamaraką pasmerkė 
Seimo vadovas Artūras Pau
lauskas ir visa partijos frakci
ja... Seimo vadovas už tokį sei- 
mūno elgesį atsiprašė tau
tos ir patikino, kad visi parla
mentarai, dalyvavę istorinę 
salę ir Seimo nario vardą pa
žeminusioje akcijoje, bus 
griežtai nubausti”, — rašo 
„Lietuvos rytas” liepos penk
tą. Šiurpūs žodžiai: Lietuvos 
įstatymų leidėjai, svarbiausios 
Lietuvos įstaigos rinkti na
riai, bus baudžiami už gir
tuokliavimą Seimo posėdžių 
salėje dargi darbo laiku. Iš
gertuvių priežastis — Skama- 
rako 50-tasis gimtadienis, 
pradėtas švęsti Seimo resto
rane, įsilinksminusio sukaktu
vininko perkeltas į Seimo po
sėdžių salę ir į koridorius. Ar 
kas nors tokį įvykį žino ku
riame nors kitame demokra
tiniame krašte?

Bet dar svarbiau — kaip to
kį įvykį vertinti, kaip į jį at
siliepti? Seimo pirmininkas 
žada bausti, bet kaip ir kokia 
teise? Ir kas yra tas „griež
tai”? O ar bausti tik vieną 
Skamaraką? Iš savo patirties 
žinau, kad Seimo patalpose 
tokių išgertuvių būna ir dau
giau. Ne posėdžių salėje, bet 
Seimo narių kabinetuose. Į 
vieną jų ir aš buvau patai
kęs. Vos darbadieniui prasi
dėjus, devintą valandą ryto, 
užėjęs į vieno seimūno kabi
netą, radau paruoštą stalą 
sekretorės gimtadieniui, ir 
tuojau, kaip visiems pažįsta
mas, irgi buvau pakviestas už 
ją pakelti taurelę. Ir kėliau, 
negi dabar meluosiu? Ir pai
niočiau skaitytojus nutylė
damas, kad tai vyko įtakingo 
dešiniojo seimūno kabinete.

Toje pačioje „Lietuvos ryto” 
laidoje rašoma, kaip Seimo 
pilnaties posėdžio laiku, jo na
riai — Kęstutis Glaveckas, 
Kazimiera Prunskienė, Kazys 
Bobelis, Joffas Lionginas, Eu
genijus Maldeikis ir keli kiti, 
— Rumšiškėse, gurkšnodami 
alutį, šventė Pramonininkų 
konfederacijos dešimtmetį. O 
ar pamiršome, kaip užpernai, 
prieš pat Kalėdas, Seimo res
torane skardžiai skambėjo 
Vytenio Andriukaičio vado
vaujamos socialdemokratų 
dainos, kai socliberalų ir libe
ralų koalicija posėdžių salėje 
svarstė kažkokį labai svarbų 
įstatymą?

Tačiau šalia putojančio alu

čio ir kvapnaus konjakėlio, 
seimūnus iš posėdžių salės ge
na kitos pramogėlės. Įdomu 
bus žinoti, kaip Paulauskas, 
griežtai nubaudęs Skamara
ką, pasielgs su savim? O gal, 
pagal jį, Seimo posėdžio lai
ku žaisti futbolą tas pat, kaip 
ir posėdyje dalyvauti? Gal jis 
sau taikys tokią pat malonę, 
kaip, pvz., Bobeliui, kuris, ne
atvykęs į Etikos komisijos po
sėdį aiškinsis dėl savo nuo
dėmių Floridoje, sėdėdamas 
savo kabinete, skelbėsi „išva
žiavęs” ir liko švarus. „Kas 
posėdyje darosi, aš žinojau”, 
— teisinosi jo laiku futbolą 
žaidęs Seimo vadovas.

Gal dėl tojau niekam ir ne
besvarbu, kiek seimūnų posė
dyje dalyvauja: keli žiovau
jantys — už, vienu mažiau — 
prieš, ir įstatymas priimtas? 
Tiesa, susibėga .jie ir gau
siau, kai įstatymas liečia ku
rios nors partijos naudą. Tad 
gal ir ne pro šalį Bobelio iš- 
sprūdis, kad šis Seimas yra 
bukas? Nes ir dėl tokio jo api
budinimo įsižeidusi, Etikos 
komisija nebandė Seimo tei
sinti, bet sugebėjo tik visus 
išeivius apšaukti naciais, bai
liais, prisitaikėliais. Bet tada 
klausimas, kas ir ką dėl tokio 
Seimo nusiteikimo daro? Ar 
kas nors, ką nors gali daryti? 
Juk seimūnai — patys vyriau
si rinkti tautos atstovai, todėl 
viskas įvykio iškėlimu spau
doje ir pasibaigia? Ką reikš ir 
Skamarako atveju Seimo pir
mininko žadėta griežta bau
da? Ką reiškia ir labai mažas, 
nė 10 nuoš. nesiekiantis, tau
tos pasitikėjimas Seimu? Ar 
galimas koks nors prezidento 
vaidmuo? Jis turi teisę 
Seimą paleisti, bet tokiam 
žingsniui čia minėtų priežas
čių turbūt neužtenka.

Bet vis dėlto prezidentas ką 
nors gero gal ir galėtų pada
ryti? Jau seniai sklando siū
lymai Seimą pertvarkyti. Net 
ir iš pagrindų. Tarp jų ir ne
kartą „Drauge” ryškintas ma
nasis: Seimą sumažinti iki 
85 (apytikriai) narių, rinki
muose atsisakyti partijų sąra
šų, kandidatai — tik rinkimi
niuose rajonuose gyvenantys 
žmonės, Konstitucijoje, arba 
bent Seimo statute — griež
tas seimūno pareigų aptari
mas ir baudos už jų nevykdy
mą. Ar tokie pasiūlymai bei jų 
įgyvendinimo būdas negalėtų 
rasti vietos šiemet į preziden
tus taikančių kandidatų pro
gramose?

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr.ll
Netrukus į Zofijos Venskutės namus atėjo moteris, 

dabar gyvenanti Skaudvilėje, kilimo nuo Girdiškės, ro
dydama Klajūno (uniformuoto, koks jis vaikščiodavo) 
nuotrauką, klausinėdama, ar jo nepažįsta, gal žino ką 
apie jį. Kvietė į susitikimą su Klajūnu. Zofija išsigynė 
nežinanti. Vienas tamsus vyriškis ilgai ją stebėjo ei
nančią Skaudvilės gatve, net užbėgdamas už akių. 
Pagaliau 1960 m. ankstų birželio 12 d. rytą pabudino 
ją stribai ir rusai, padarė kratą ir išsivedė į Skaudvilę, 
čia stribams besišaipant ją nuogai išrengė, iškratė, 
patardė, o pavakare išvežė į Tauragės Šiūbartynę. Čia 
ją mušė, kankino, reikalaudami išduoti partizanų ben
drininkus, jų slėptuves. Ji tylėjo. Nuvežė į Vilniaus 
saugumą. Žiauriai tardė: paguldę ant suolo, užmetę 
šlapią antklodę, mušė bizūnu keletą naktų, rovė plau
kus, paėmę už plaukų galvą daužė į grindis, spardė. 
Jeigu yra pragaras, tai jis čia, bolševikų saugume! Ke
letą kartų sodino į karcerį. Bet jos nepalaužė. Kai teis
me visus 18 bendrabylių suleido į krūvą, jie dėkojo jai 
už gerą laikymąsi tardymo ir teismo metu. Karinis tri
bunolas leido jai pasakyti paskutinį žodį. Ji pasakė: 
^Jūs neturit teisės mūsų teisti. Jūs okupantai. Ma
lonės IĮ jūsų neprašau”. Nors prokuroras jai reikalavo 
mirties bausmės, karinis tribunolas ją nuteisė 26 me
tams lagerio, 6 metams be teisių ir 5 metams tremties, 
ty. visą normą.

Kląjūnas (Zenonas Paulikas), Jaunutis (Jonas Trijo- 
nis) ir dar vienas iš tos grupės buvo nuteisti mirties 
bausme. Kiti įvairiomis lagerio bausmėmis. Vytautas 
buvo saugumo agentas. Jo neteisė.

Per Vilniaus Lukiškių kalėjimą ir Novosibirsko per
siuntimą ją atvežė į Taišeto oziorlago (lager osobovo 
režimą) 025 koloną, kurioje jinai susipažino su Lietu
vos kariuomenės karininku Martynu Germanavičium, 
dzūku Viktoru Vardoniu ir Kidulių progimnazijos 
mokytoju Kęstučiu Balčiūnu. Toliau jos keliai ėjo per 
keletą Taišeto oziorlago kolonų, kuriose teko dirbti 
sunkiausius darbus.

ŠIAURINIAI VĖJAI 

JUZĖ KEMEKLIENĖ

Kartą tėtis sušaukė mus, visus vaikus, ir sako: „Vai
kai, eina kalbos, kad rusai gali užimti Lietuvą ir kitas 
mūsų kaimynes. Jeigu taip atsitiktų, kad rusai mus 
okupuos, tai žinokite, jog mūsų nepriklausomybė žus. 
Vieno jūsų, vaikai, prašau — nesusidėkite su bolše
vikais!” Tada buvo skaudu girdėti tokius tėvelio žo
džius, užtat vėliau juos dažnai prisimindavau. Ir ge
ni, kad juos pasakė.

Ilgai laukti neteko: su pavasariu ir prasidėjo. Ėmė 
plūsti rusų kariuomenė, niekas nesipriešino, niekas 
net iš palėpės nepokštelėjo, o slapti bolševikėliai, da
bar jau drąsūs ir su gėlių puokštėmis, ėjo pasitikti 
draugų.

Kūrėsi nauja valdžia. Lindo iš pakampių visoks 
šlamštas ir garsiai šaukė, jog tai jų, darbininkų, val

džia, nors patys niekada naudingo darbo nenorėjo 
dirbti. Subruzdo ir žydai, visiems reikėjo šiltų vietų. 
Vienas kitas ir mūsų jaunuolis įkišo nosį. Suurzgė tan
kai mūsų keliuose ir vieškeliuose, nuliūdo žmonės, net 
ir tie, kurie nemėgo buvusios mūsų tautos vadovybės.

Kalbų buvo visokių. Ir baimės pakankamai. Pasi
klausai, tai to nebėra, tai aną nušovė prie kelio ir 
klausti už ką, niekas nedrįso. O žudė, persekiojo savi. 
Tuomet buvau bepradedanti vos šešioliktus, buvau 
turbūt kvaila, nes niekaip negalėjau suprasti kai ku
rių jaunuolių elgesio. Taip, regis neseniai kartu lan
kėme Lygumų pradžios mokyklą, o štai jie jau vos ne 
politiniai veikėjai: komjaunuoliai, turi Šautuvus ir 
vaizduoja tikrus vyrus. Suima Kazys, pora metų anks
čiau baigęs pradinę, dabar Šiaulių gimnazijoje besimo
kantis — irgi. Tėvas turėjo 180 ha žemės, malūną, 
lentpjūvę ir kaimynų buvo laikomas dvarininku, o 
sūnus Kazys pirmomis dienomis įstojo į komjaunimą 
ir dabar lakstė su šautuvu.

1941 m. birželio 15 d. išėję iš bažnyčios, pamatįėme 
sunkvežimius prie mokyklos. Juose sėdėjo kareiviai, o 
komjaunuoliai zujo po miestelį. Kažkas pasakė — 
veža! „Narsuoliai” jau tempė mokyklos ir mokytojo 
biblioteką ir krovė laužą iš mūsų knygų. Saugojo tą 
laužą kaip tik dvarininkas Kazys Šulma. Manydama, 
kad gal jis turės sąžinės, įsidrąsinau ir pribėgusi čiu
pau jau pasvilu8ią kažkokią knygą. Jos man tokios 
brangios, visų mūsų mažais piršteliais nučiupinėtos. 
Tačiau Šulmukas man terkštelėjo su šautuvo buože į 
pakaušį, net galva suskambėjo, o knygą numetė atgal 
į laužą.

Iš Lygumų miestelio tą dieną išvežė daug šeimų. Ei

dami namo pro Šulmos dvarą, pamatėm ten irgi sunk
vežimius su kareiviais. Senasis Šulma buvo pasitrau
kęs iš namų, manydamas, kad be jo šeimos nelies. 
Kaip buvo baisu, kai pamatėme, jog Šulmukas šau
tuvo buože baksnoja savo motinai į nugarą ir ragina: 
„Lipk, mama, lipk greičiau, laiko nėra”. O jai, varg
šelei, niekaip nesisekė įsiropšti per bortą į kėbulą.

Toks jau tada buvo komjaunuolio darbas: įrodyk, 
kad esi tikras komjaunuolis. Užmušk savo tėvą ir mo
tiną.

Tremiamus žmones nuvežė į Šiaulių stotį ir sugrūdo 
į gyvulinius vagonus, kurie jau kelias dienas čia 
stovėjo kaip pabaisos laukdami grobio.

Vagonus saugojo ginkluoti kareiviai, nieko neprilei
do. Vagonuose žmonės duso, šaukė vandens, girdėjosi 
vaikų klyksmas. Mūsų keletas paauglių įsidrąsinom: 
prisipylėme nedidelius buteliukus vandens, pasiėmė
me papirosų kareiviams ir ėmėme prašytis leisti mus 
prie vagonų. Prieiti leido man ir dar vienai tokiai mer
gaitei, silpnutei Aušrelei. Aš buvau labai mažo ūgio, o 
ji sudžiūvusi, liesutė, ir kai pribėgome prie vagonų, o 
Viešpatie, aš juk nesiekiau net vagono apatinio krašto. 
Aušrelė pasilipo man ant pečių ir ėmė mesti buteliu
kus su vandeniu į vagoną. Tačiau pasirodė kažkoks ti
pas civilio drabužiais ir užkriokė ant mūsų lietuviškai, 
vadindamas mus stervomis, o ant kreivių rusiškai, irgi 
baisiai bjauriai keikdamas. Išgrūdo mus. Draugai, 
stebėję iš tolo, sakė, kad tas begėdis lietuvis Butkus, 
tuo metu dirbęs kažkokiu šunyčiu saugume. Štai ir 
antras mano nusikaltimas tarybų valdžiai. Tada tur
būt ir pajuto mūsų širdys kai ką svarbaus visam gyve
nimui. Bus daugiau
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NAUJOJI LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VALDYBA

Naujai kadencijai išrinktoji 
valdyba, balandžio 14 d. susi
rinkusi §avo pirmajam posė
džiui, pareigomis pasiskirstė: 
Mylita NaSvytienė — pirmi
ninke, Aldona Stempužienė — 
rengimų koordinatorė ir infor
macija, Regina Čiuberkienė — 
sekretorė, Mečys Aukštuolis

- iždininkas, dr. Zita Mas- 
činskienė — vicepirm. ir „tre
čiosios bangos” reikalams, Vy
tautas Nas vytis — ŠALFASS 
atstovas ir Aleksas Petrauskis
— spec. reikalams.

Gegužės 9 d. posėdyje, val
dybai svarstant įvairius finan
sinius ir veiklos klausimus, 
valdybos narių tarpe pasireiš
kė didelis nuomonių skirtu
mas, ir pirmininkė, tarusi: 
„Susidėjus nepalankioms są
lygoms, išeinu iš valdybos ir 
tuo pačiu atsistatydinu iš LB 
Clevelando apylinkės pirmi
ninkės pareigų”. Kartu pasi
traukė ir jos vyras Vytautas 
Nasvytis.

Sušaukus . specialų posėdį, 
likusieji valdybos nariai pa
kvietė buvusius ankstyvesnės 
valdybos narius, suformavo 
naują valdybą ir pareigomis 
taip pasiskirstė: pirmininkas 
Algis Gudėnas, vicepirm. dr. 
Viktoras Stankus, sekretorė
— Regina Čiuberkienė, Mečys 
Aukštuolis — iždininkas, Al
dona Stempužienė — vice- 
pirin. renginių koordinatorė, 
Vida Bučmienė — švietimo 
reikalams, dr. Zita Masčins- 
kienė ir Aleksas Petrauskis — 
specialiems reikalams, Aud
ronė Majorovienė — renginių 
talkininkė.

Naujai valdybai linkėtina 
sėkmingo darbo. Jos darbų 
krūvyje lietuviškosios išeivijos

PRISIKĖLĖ LIETUVA, 
PRISIKELS IR ČIA 

PAGULDYTAS KRYŽIUS
Kiekvienais metais birželis, 

šalia rožių žydėjimo, atneša 
mus ir mūsų tautą ištikusios 
tragedijos skausmingus prisi
minimus. O jie, net ir 60-čiai 
metų praslinkus, mus giliai 
tebejaudina.

Birželinio siaubo ir kartu ge
dulo paminėjimas New Yorke 
Įvyko sekmadienį, birželio 16 
d Minėjimas buvo pradėtas 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos Apreiškimo bažnyčioje, 
Brooklyn, NY aukojant šv. 
Mišių auką už Sibiro tremtyje 
žuvusius mūsų tautiečius.

Procesijai priartėjus prie al
toriaus, jo šonuose buvo išsta
tyta JAV, Lietuvos ir Šaulių 
kuopos vėliavos (vad. šaulys 
Algirdas Jankauskas). Alto
riaus priešakyje ant laiptų iš
dėsčius baltas lenteles su di
delėmis, juodomis raidėmis 
įrašytais Sibiro tremties vieto
vių vardais: Yakutia, Norilsk, 
Vorkuta, Tomsk ir kitais, šv.

Kirh*linio gedulo dienų paminėjime New Yorke programą atliko (iš kaires): dr G Kumpikaitė, V Čereška, sol. 
\ Kiaušnife. sol G Jakelaitis. sol V Virbickas ir pianiste dr F Kovalesky

ir tėvynės reikalai. Džiugu, 
kad valdybos priekyje jauno
sios kartos atstovas, turįs gra
žios patirties Lemonto, IL, ir 
Clevelando apylinkės darbuose. 
Algis iš profesijos — chemijos 
inž., žmona Loreta ir du vai
kai: Lina ir Erikas. Algio bro
lis Edmundas Gudėnas išrink
tas Euclid miesto tarybos pir
mininku.

Sveikintinas ir naujosios 
imigracijos įsijungimas lietu
viškosios išeivijos išlikimo 
pastangose. Med. dr. Zita da
lyvauja, talkina įvairiuo
se renginiuose. Audronė — Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos moky
toja, choro, tautinių šokių va
dovė.

Dr. Viktoras Stankus ir 
Mečys Aukštuolis — ilgame
čiai Bendruomenės uolūs dar
buotojai. Dr. Viktoras labai 
plačiai įsijungęs tautybių poli
tinėje ir visuomeninėje veik
loje, „Vilties” draugijos, lei
džiančios „Dirvą”, narys. Aldo
na Stempužienė jau 10 metų 
gražiai vadovaujanti „Tėvynės 
garsų” lietuviškosioms radijo 
transliacijoms kiekvieną sek
madienį per jėzuitų universi
teto radijo stotį, banga FM 
88.7.

Vida Bučmienė — lituanis
tinės mokyklos mokytoja, 
Aukštesniųjų lit. kursų direk
torė. Regina Čiuberkienė — 
pensininkų valdybos narė, 
buv. „Dirvos” redakcinės kole
gijos narys. Aleksas Petraus
kis — aktyvus Pensininkų 
klubo valdybos narys, suorga
nizavęs clevelandiečių išvyką į 
Čikagos operos spektaklį.

Žodžiu, valdyba — gražios 
patirties ir sėkmingos veiklos 
darbuotojai. V. R.

Mišių auką aukojo ir pa
mokslą pasakė Viešpaties At
simainymo parapijos vikaras 
kun. Vytautas Volertas (Ap
reiškimo parapija savo kunigo 
neturi). Jis giliai religine min
timi pagrįstą pamokslą pasa
kęs, į pabaigą paminėjo ir di
delę netektį išgyvenusią mū
sų tautą bei jos žmones.

Mišių skaitymus atliko P. 
Palys. Mišioms patarnavo Ju
lija Jurgėlaitė. Aukas atnešė 
dr. Giedrė Kumpikaitė ir A. 
Jankauskas. Giedojo parapijos 
choras (vad. muz. Asta Bar
kauskienė). Choras, šalia pa
grindinių Mišių dalių, procesi
jos metu ir intarpuose giedojo 
„Apsaugok Aukščiausias” — 
muz. Č. Sasnausko, žodž. Mai
ronio, „Tremtinio malda” — 
muz. P. Palio, žodž. B. Augino, 
„Parveski Viešpatie” — muz.
J. Strolios, žodž. P. Jurkaus, ir 
„Rūpintojėlio skundas” — tra
dicinė giesmė.

LB Clevelando apylinkės valdyba. I eil. iš kairės: Regina Čiuberkienė, Algis Gudėnas, Vida Bučmienė, Aldona 
Stempužienė; II eil.: Aleksas Petrauskis, dr. Viktoras Stankus, dr. Zita Masčinskienė, Mečys Aukštuolis, Aud
ronė Majorovienė.

Mišias užbaigus, buvo susto
ta bažnyčios prieangyje prie 
ten paguldyto kryžiaus. (Tas 
už laisvę žuvusiems kryžius 
anksčiau stovėjo priešais kle
boniją esančiame kiemelyje. 
Šiuo metu klebonijos trijų 
aukštų pastatas yra išnuomo
tas valdiškai miesto įstaigai ir 
remontuojamas. Todėl kryžius 
iš ten turėjo būti pašalintas).

Susirinkus prie paguldyto 
kryžiaus, dr. G. Kumpikaitė 
tarė: „Dabar šis kryžius guli, 
tačiau — prisikėlė Lietuva, 
prisikels ir čia gulintis kry
žius”.

Kun. V. Volertui sukalbėjus 
atitinkamą maldą, tolimesnei 
minėjimo daliai persikelta į 
žemutinę buv. pradžios mo
kyklos pastato salę.

Salė, prisitaikant minėjimo 
rimčiai, atitinkamai išpuošta: 
galinė siena uždengta juoda 
medžiaga, viduryje buvo paka
binta, juodu kaspinu perjuos
ta, didelė Lietuvos vėliava. 
Salės langų tarpuose kabojo 
lietuviškų drobių audiniai ir 
įvairūs tautine tematika pa
veikslai.

Minėjimą atidarė LB NY 
apygardos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė. Pasveiki
nusi gausiai susirinkusius ir 
pristačiusi į minėjimą atvyku
sius L.R. konsulę New Yorke 
Ireną Skardžiuvienę bei Julių 
Skardžių, kalbėjo: „Mes visi 
esame tremtiniai. Tiesa, 
mums neteko patirti žiaurių 
gamtinių sąlygų, arba to mo
ralinio teroro, kurį patyrė 
žmonės Lietuvoje. O ką jau be
kalbėti apie tuos, kurie buvo 
ištremti į Sibirą! Tačiau mes 
visi buvome tremtiniai. Visų 
mūsų gyvenimas buvo išar
dytas, sugriautos viltys, su
trikdyta normali gyvenimo 
eiga. Tik pažiūrėkime į kitas 
tautas. Jos savo skriaudų 
neužmiršta ir visam pasauliui 
apie jas drąsiai kalba. Mes 
taip pat karta iš kartos priva

lome prisiminti, pagerbti ir 
pasauliui skelbti apie tuos 
tūkstančius . mūsų žmonių, 
kurių kaulai be kryžiaus ir be 
ženklo amžiams pasiliko Sibi
ro platybėse. Jie buvo mūsų 
broliai ir sesės. Amžina garbė 
jiems!”

Pats iškentėjęs Sibiro trem
tį, Vytautas Cereška tremti
nių atminimui uždegė ant sta
lelio stovinčias tris tautinių 
spalvų žvakes ir kalbėjo; 
„...Mes, būdami tremtyje, tvir
tai išlaikėme savo lietuvišku
mą ir tikėjimą. Dainavome ir 
deklamavome savo pačių su
kurtas tremties dainas (de
klamuoja vieną iš jų: Aš pali
kau tave daržely už vartelių, / 
Kur auga rūtos, mėtos, gvaz
dikėliai, / Prie pirmo kryžiaus 
eidams sukniubau ant kelių, / 
O dangų raižė blezdingos ir 
balandėliai). Dvasiškiai save 
stiprinome ir meldėmės savo 
susikurtais maldos žodžiais; 
Švč. Mergele Marija apsaugok 
mus, kad nepraradę vilties, 
nenuk . .tume nuo tiesos kelio 
ir kad pasitikėdami Dievo gai
lestingumu, vykdydami jo va
lią, gyventume jo didybės ir 
šlovės globoje”.

Meninę programos dalį atli
ko sopranai Giedrė Jakelaitis,

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

AUTOMOM JO NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

IEŠKO DARBO

Moteris ieško darbo

tik šeštadieniais.

Tel. 708-425-7829.

Angelė Kiaušaitė, bosas Vy
gintas Virbickas ir pianistė dr. 
Frances Kovalesky.

Dainininkai, dainuodami 
duetu, trio arba solo atliko: 
„Pie Jesu” — A Lloyd Weber, 
„La Vergine degli Angeli” — 
G. Verdi, „Avė Verum” — W. 
A. M izart, „Giedu dainelę” — 
A. Ba/anausko ir keturias M.
K. Čiurlionio harmonizuotas 
liaudies dainas; „Anoj pusėj 
Nemuno”, „Oi, giria giria”, 
„Šėriau žirgelį”, „Beauštant! 
aušrelė”.

Dainininkams pianino pa
lydą suteikė, o ir pati vieną M. 
K Čiurlionio preliudą pa
skambino, pianistė dr. Fran
ces Kovalesky.

Minėjimo dalyviai meninin
kus šiltai priėmė ir jiems ne
pagailėjo gausių plojimų, o 
pats jauniausias mūsų jau
nimėlis jiems įteikė po didelę 
raudoną rožę. Susilaukta ir 
vieno „biso”. Dainininkai pa
kartojo „Šėriau žirgelį”.

Minėjimą užbaigiant, užge
sinus žvakes, buvo giedamas 
Tautos himnas.

Su derama rimtimi suruoštą 
birželinio siaubo prisiminimą 
surengė LB NY apygardos val
dyba.

P. Palys

GREIT PARDUODA
„ Landmark 
^soT. properties

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

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

IEŠKO IŠSINUOMOTI

Ieškau kambario prie 

šeimos ir su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249.

40,000 per year. We need 100 ere 
No exp. necessary. Will train. Mi 
have valid driver’s license and tra 
portation. Mušt be fluent in Engli 
L.A. McMahon Window Wasmn 

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

Reikalingas žmogus, galintis
remontuoti namus ir butus: lubas, 

grindis, sienas ir santechniką. 
Atlyginimas $10 į vai.

Tel. 773-719-4142, Paulius.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė
'■ 1 ___

* Išsukti sviestą su 1/4 puod. 
cukraus, dėti 2 trynius, vis 
sukant elektriniu plakikliu. 
Miltus sumaišyti su kilimo 
milteliais, sudėti į tešlą ir ge
rai sumaišyti.

2/3 tešlos iškloti 9 colių, 
atidaromu dugnu tortui kepti 
formą, kepti 400 laipsnių F. 
orkaitėje 10 minučių. Išėmus 
atvėsinti. Karštį orkaitėje 
sumažinti iki 350 laipsnių. Li
kusia nekepta tešla (vienodu 
storiu) maždaug 1 ir 1/2 colių 
aukščiu aplipinti keptuvo šo
nus (iš vidaus), kad pasida
rytų „krantelis”. Padėti į šalį.

Puode sumaišyti mėlynes, 
cukrų ir „tapioca” grūdelius, citri
nos žievelę ir prieskonius; pa
laikyti 15 min., po to virti ant 
lengvos liepsnos, nuolat mai
šant, kol mėlynės pradės bur
buliuoti. Supilti taip paruoš
tas mėlynes į kepimo formą.

Viršus: sumaišyti 2 paplak
tus trynius, rūgščią grietinę, 
cukrų ir vanilįją. Užpilti ant 
mėlynių. Kepti 350 laipsnių 
orkaitėje 45 minutes. Atvė
sinti, po to atšaldyti ir atida
ryti keptuvo šonus. Labai ska
nu.

ŠALTANOSIAI 
(mėlynių virtinukai)

2 puod. miltų 
1 šaukštas aliejaus 
žiupsnelis druskos 
1 šaukštelis cukraus 
1/2 puod. ar kiek daugiau šilto 
vandens
šviežių mėlynių
rūgščios grietinės, cukraus,
vanilijos

Į dubenį supilti aliejų, 1/2 
puod. šilto vandens, druską ir 
cukrų. Sumaišyti, sudėti mil
tus, išminkyti. Tešla turi būti 
minkšta, todėl pilti tiek van
dens, kiek reikės.

Tešlą iškočioti ant miltais 
pabarstytos lentos. Išspausti 
maždaug 3 colių dydžio aps
kritimus. Ant jų dėti po kelias 
mėlynes, sulenkti per pusę ir 
pirštais stipriai suspausti 
kraštus (galima prieš tai teš
los kraštelius patepti šiltu 
vandeniu — geriau sulimpa).

Sudėti virtinukus t ver
dantį, truputį pasūdytą van
denį, virti 10 minučių. Iš
griebti iš vandens.

Patiekti šiltus su rūgščia 
grietine, sumaišyta su šiek 
tiek cukraus ir vanilija, bet 
virtinukai skanūs ir šalti, taip 
pat su grietinės padažu.

Dažniausiai visgi jie valgo
mi šalti, dėl to ir vadinami 
„šaltanosiais”.

KRABU PATIEKALAS
1 svaras virtų krabų (galima 
ir iš skardinukių, nusunkus 
skystį)
1/3 puod. sumažinto riebumo 
mąjonezo (light)
1 šaukštelis smulkiai suka
potų svogūno laiškų 
1/2 šaukštelio kapotų šviežių 
krapų
1/2 šaukštelio citrinų sulčių 
1/3 puod. duonos džiuvėsėlių 
(padalinti per pusę) 
druskos, maltų pipirų, tabasco 
padažo — pagal skonį 
aliejaus kepimui (galima var
toti sviestą arba margariną) 

Dubenėlyje gerai sumaišyti 
krabų mėsą, mąjonezą, svo
gūnus, krapus, citrinų sultis, 
pusę duonos džiuvėsėlių ir vi* 
sus kitus prieskonius. Mišinį 
padalinti į 4 dalis, iš kiekvie
nos padaryti paplotėlį, pavo- 
lioti į likusius duonos džiu
vėsėlius ir apkepti karštuose 
riebaluose, apverčiant, kad 
vienodai parastų abi pusės. 
Patiekti ant šviežių salotos 
lapų.

Nijolės receptas

VASARIŠKAS 
SKANUMYNAS

2 puod. verdančio vandens 
2 mažesnės arba 1 didesnė 
dėžutė apelsininio skonio že
latinos (Jell-o orange flavor 
gelatin desert)
1 puod. šaltų apelsinų sulčių ' "
2 puod. vanilįjos ledų (1 pint), 
Šiek tiek suminkštėjusių

Įmaišyti želatiną į verdantį 
vandenį, kol kristaliukai vi
siškai išnyks (apie 2 minu
tes). Supilti šaltas apelsinų 
sultis, sudėti ledus ir gerai 
sumaišyti, kol pasidarys lygi, 
vienodos spalvos masė. Supilti 
į 5 puodukų talpos formą ir 
šaldiklyje palaikyti bent 4 
vai., kol visiškai sukietės.

Apvožti ant lėkštės ir iš
krėsti. Papuošti apelsinų skil
telėmis, šviežiomis uogomis, 
arba „cool whip”.

Pastaba: jeigu sušaldyta 
masė iš formos lengvai neiš
krinta, panardyti ją iki pat 
kraštelių į karštą vandenį.

DAR SU JELL-O
1 dėžutė (3 uncijos) apelsinų
skonio želatinos
1 dėžutė (3 uncijos) vyšnių
skonio želatinos
1 dėžutė (3 unc.) lime skonio
želatinos
3 dėžutės (po 3 uncijas kiek
viena) citrinų skonio želatinos 
1 dėžutė (6 uncijos) sušaldyto 
citrinų limonado
1 indelis (8 unicijos) „cool 
whip”, kambario temperatūros 

1 puod. verdančio vandens 
ištirpinti apelsinų želatiną. 
Supilti į lengvai išteptą 8x8 
keptuvą, palaikyti šaldytuve, 
kol visiškai sustings (apie 2 ir 
1/2 vai.). Tą pat padaryti su 
vyšnių ir lime želatina (kiek
vieną dėžutę išleisti puodelyje 
karšto vandens). Kai visa že
latina gerai sustings, supjaus-* 
tyti mažais ketvirtainiukais. 
Padėti šaldytuve.

Metaliniame dubenyje ištir
pinti citrinų želatiną 3 ir 1/3 
puod. verdančio vandens. 
Įmaišyti sušaldytą limonadą. 
Palaikyti dubenį apie 2 vai. 
šaldytuve, kol želatina beveik 
sustingusi.

Sumaišyti citrinų želatiną 
su „cool whip”, gerai išplakti, 
įmaišyti kitų spalvų ketvirtai- 
niukus. Supilti masę į lengvai 
aliejumi pateptą 12 puod. tal
pos formą. Palaikyti šaldytuve 
per naktį. Pakanka 12-16 
žmonių.

Pastaba: užuot čia pa
minėtų želatinos spalvų ir 
skonių, galima vartoti kito
kius — pagal kiekvienos šei
mininkės pasirinkimą, tačiau 
pagrindas, į kurį sudedami 
ketvirtainiukai, turėtų būti 
šviesesnis, kad būtų matyti 
margumas.

Šiuos du receptus atsiuntė
Vida Brakauskienė

MĖLYNIŲ TORTAS
4 puod. šviežių mėlynių 
1/2 puod. cukraus 
1/4 puod. greito virimo 
„tapioca” grūdelių 
1/2 šaukštelio tarkuotos citri
nos žievelės
1/2 šaukštelio cinamono 
1/8 šaukštelio tarkuoto mus
kato (nutmeg)
Tešla
3/4 puod. sviesto arba marga
rino
1/4 puod. cukraus 
2 tryniai 
2 puod. miltų
1 šaukštelis kilimo miltelių 
(baking powder)
Torto viršus
2 tryniai
2 puod. rūgščios grietinės 
1/2 puod. cukraus 
1 šaukštelis vanilįjos



PAŽADINTAS SIELOS ILGESYS
Buvusiame Palėvenės domi

nikonų vienuolyne teatro dva
sia labai gyva. Tokia ji ir iš
liks. Juk net tuščiame kieme, 
apsuptame senųjų statinių, 
čia apsilankiusiojo fantazija 
žaidžia su praeitimi ir piešia 
vaizdinius: šimtmečių senumo 
įvykiai žmogaus sieloje kuria 
dramą ar bent jos fragmentus.

Kupiškio kultūros centro re
žisierė Nijolė Ratkienė nusi
pelnė sau pagarbos jau vien 
už įgyvendintą idėją rengti 
Palėvenėje teatrų sambūrį, 
pavadintą „Sielos ilgesys”. Jis 
dar tituluojamas sakralinio 
meno švente. Kai kas mano, 
jog vadintis sakraliniais tinka 
tik bažnytinei taikomajai dai
lei arba religiniam menui. 
Betgi ir žodis būna šventas...

„Išsisupus plačiai vakarų 
vilnimis, man krūtinę užliek 
savo šalta banga...”, — pagau
gai ėjo klausantis kunigo ir 
poeto Maironio eilėraščio, ku
rio žodžiai pynėsi su improvi
zuotos jūros ūžėsiu.

— Pernykščiame festivalyje 
kelis poeto eilėraščius per
skaičiau Švento Domininko 
bažnyčioje po čia vykusios 
konferencijos. Klausytojams 
atrodė, kad mažoka tų kelių, 
todėl įsipareigojau šiai šventei 
parengti. Maironio poezijos 
kompoziciją. Pažadėjau ir... 
pamiršau. Kai prieš mėnesį 
man apie tai priminė, kalbė
jau „iš kepurės”: „Na, taip, 
bus. Trukmė? Apie valandą... 
Koks pavadinimas? „Išsisupus 
plačiai”. Kalbėjau ir jau tarsi 
planavau. O paskui viskas ėjo 
sklandžiai. Radijo ir televizi
jos diktoriai ir režisieriai Vio
leta Mickevičiūtė, Irena Plau- 
šinaitytė, Jūratė Adomaitytė, 
Virginija Stukėnaitė, Virgini
jus Kubilius atvežė į Palėvene 
didžiojo lyriko, savo tėvynės 
mylėtojo, kuriam Lietuva bu
vo gražesnė už visas myli
mąsias, poeziją. Nuovokus 
klausytojas turėjo pajausti, 
kokia artima šiandien yra poe
to satyra, tarytum tik vakare 
parašyta, — po kompozicijos 
skaitymų „Kupiškio žinioms” 
pasakojo Lietuvos teatro, mu
zikos ir kino muziejaus direk
torė bei jo poetinio teatro 
režisierė Alvyda Čepaitytė.

*

Trumpai apie viską
* „Mažeikiu naftos” akci

ninku susirinkime, įvyku
siame iš karto, kai vyriausybė, 
JAV bendrovė „Williams In
ternational” ir „Jukos” pasira
šė sutartis, netikėtai nuskam
bėjo klausimas apie vekselį. 
Ne kartą buvo sakyta, kad in
vestuotojai iš JAV liks jo ne
apmokėję, nes „Mažeikių naf
ta” dirba nuostolingai. Todėl 
dar netikėčiau nuskambėjo at
sakymas, kad vekselis jau ap
mokėtas. Apie tai niekur ne
buvo viešai skelbta. Finansų 
ministerijai „Mažeikių nafta” 
šio fakto irgi nepranešė, ap
mokėjimo negalėjo patvirtinti 
ir Ūkio ministerija. (R. Eitai

* Prezidentą Valdą Adam
kų saugantiems Vadovybės 
apsaugos departamento dar

Dar skaičiuojama liepos 4-ąją Lietuvoje praūžusios audros padaryta žala. 
Specialistai teigia, kad nuostoliai sieks keliasdešimt tūkstančių litų. Vėtra 
pridarė daugiau žalos nei prieš kelerius metus siautęs uraganas „Anatolijus".
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Nerimo festivalio dienomis 
lietus, sakytum šventės ange- 
lai-sargai Noriūnų seniūno 
Audronijaus Zulono festivalio 
atidarymo proga išsakytus 
sveikinimo žodžius „Reiktų 
žmogui lietaus...” suprato kaip 
maldą. Teatralus ir žiūrovus 
sergėjo nuo drėgmės senoji 
vienuolyno vežiminė. Garuo
jančios vasaros žemės kvapas, 
besiveržiantis į vidų pro drobi
nę durų uždangą, klaidino su
sirinkusiuosius: rodės, kvepia 
kažkada čia vienuolių džiovin
tos vaistingosios žolės. O kai 
scenoje virkavo dramos .An
tanas Strazdelis” motyvai, au
syse ilgai skambėjo šio tikro 
liaudies poeto giesmė „Pulkim 
ant kelių”, skirta žmogui ir že
mei. Vilniaus Taurakalnio 
kultūros namų režisierius ir 
aktorius Ferdinandas Jakšys, 
Palėvenei atvežęs šį spektaklį, 
paklaustas, kaip vertina „Sie
los ilgesį”, atsakė:

— Juk tiesa, kad teatras 
klestės tik tada, kai pirmose 
jo eilėse sėdės kunigai. Mūsų 
spektaklį žiūrėjo Panevėžio 
vyskupas Juozas Kauneckas. 
Tai didelis įvykis visam festi
valiui. Tokia šventė man — 
pirmoji. O štai pas mus atvy
kusiose Pasvalio, Šeduvos, 
Kurtuvėnų teatrų trupėse ku
nigai net vaidina. Šiems mies
teliams tai didelė garbė. Ti
kiu, kad jų žmonės rimčiau 
teatrą ir vertina. Stebiuosi, 
kiek daug dėmesio panašiems 
kaip šis renginiams skiria 
Kupiškio rajono valdžia. Ti
kiu, ji pasirūpins ir tuo, kad 
kada nors senajame vienuo
lyne atsirastų grimo kamba
riai.

Meras Leonas Apšega, tary
tum nugirdęs aktoriaus sva
jones, festivalio uždarymo iš
kilmėse kalbėjo:

— Sakralinio meno šventė 
turėtų tapti tradicine. Rajono 
valdžia visada padės jai iš
likti.

Išliks... Juk tiek daug paža
dų šiame festivalyje išsakyta 
kitų metų „Sielos ilgesio” sąs
kaita. Vilniaus Šventojo Juo
zapo kunigų seminarijos pir
mojo kurso klierikas Justas 
Jasėnas suteikė klausytojams 
vilčių, kad kitąmet laikysime

buotojams 35 metų Vygantui 
Uginčiui ir jo bendražygiui 
Audriui Kubiliui dėl žinomai 
suklastoto dokumento panau
dojimo pirmadienį Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) Kauno 
skyrius iškėlė baudžiamąją 
bylą. Diplomuoti pareigūnai 
įtariami Lietuvos kūno kul
tūros akademijai (LKKA) pa
teikę suklastotas Vilniaus pe
dagoginio universiteto (VPU) 
pažymas apie studijas šioje 
aukštojoje mokykloje.

* Grąžintino turto natūra 
neatgaunantys savininkai 
galės pasinaudoti galimybe už 
tai gauti žemės sklypą iš vals
tybės rezervo. Tai numatyta 
Seimo pataisytame Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą įstatyme.

„Sielos ilgesys” renginio dalyviai ir programos atlikėjai. I eil. iš kairės: aktorius F. Jakšys, režisierė N. Rat- 
kienė, dekanas kanauninkas V. Rabašauskas, vysk. J. Kauneckas, Jūžintų klebonas E. Rinkevičius ir kiti.

rankose jo pirmąją poezijos 
knygą „įsos pakrantėmis kyla 
rūkas / Apglėbdamas lopšį, / 
Seną parką ir dilgėlynus”, — 
skaitė jis savo eilėraštį, skirtą 
Nobelio premijos laureatui 
Česlovui Milošui, bet artimą 
savo nuotaika Palėvenei.

Ir Užpalių parapijos klebo
nas Edmundas Rinkevičius 
skaitė savo eilėraščius, varty
damas šūsnį popieriaus lapų. 
Jie turėtų sugulti knygon, 
kaip sugulė ir ankstesni į rin
kinius „Vilties sparnai”, „Po 
žilvičio šakom”, „Krintanti 
žvaigždė” ir „Sudegintas lai
kas”.

— Meno vertybe mums tapo 
ir paties vyskupo Jono Kau- 
necko sekmadienio pamoks
las, pasakytas Palėvenės baž
nyčioje, — kalbėjo režisierė A. 
Čepaitytė, atsisveikindama su 
festivaliu. Plojimu žmonės jai 
pritarė.

„...Pernai buvau Vokietijoje 
gegužės mėnesį. Sekmadienį 
teko važiuoti šios šalies ke
liais. Nustebau: laukuose ne
mačiau dirbančio nė vieno
žmogaus. Atvažiavau į bažny
čią, o čia net šventorius už
sikimšęs — tiek daug į Mišias 
susirinko žmonių. Aš specia
liai dairiausi, ar nepastebėsiu 
sekmadienį dirbančio vokiečio. 
Prisipažinsiu, neradau tokio, 
net dešimt valandų važiuoda
mas. O grįžau namo... Vos pri

Tačiau ir tokia galimybė ne
tenkina grąžintinų namų savi
ninkų, taip pat parlamento 
opozicijos, teigiančios, kad įs
tatymu vėl pažeidžiamos pri
gimtinės teisės į privačią nuo
savybę. (KD, Elta)

* Per pastarąjį pusmetį
Marijampolės regione ne
darbas sumažėjo daugiau kaip 
4 proc. Specialistai tai linkę 
aiškinti tuo, jog gerėja šio 
krašto ekonominė padėtis. 
Marijampolės darbo biržos pa
reigūnai sako, kad nedarbą 
šiame regione pavyko suma
žinti tik dėl nuolatinio ryšio 
su verslininkais. Pastarieji 
teigia, jog bedarbių sumažėtų 
dar ženkliau, jei verslui būtų 
sukurtas palankesnis mikro
klimatas. (LŽ, Elta)

* Nors trims klaipėdie
čiams, birželį pąjūryje ant su
rūdijusio cilindro užrašiu
siems žodį „Yperite” (ipritas) 
ir nupiešusiems kaukolę, atsi
sakyta kelti baudžiamąją by
lą, prokuratūra ketina teismui 
pateikti civilinį ieškinį dėl vals
tybei padarytos žalos. Tvir
tinama, jog vaikinai savo ne
atsakingu poelgiu valstybei 
padarė 9,000 litų nuostolių.

* Bendrovės „Geonafta”
išgręžtas naujas naftos grę
žinys pateisino lūkesčius — iš
bandymo metu modernių tech
nologijų dėka naftos išgauna
ma iki 100 kubinių metrų. 
Kaip sakė įmonės gamybos di
rektorius Kęstutis Ivanaus
kas, 2.3 km gylio šeštasis grę
žinys Kretingos rąjono Nauso- 
džio telkinyje bendrovei atsi
ėjo 6 mln. litų. rK. Eltai

važiavus Kalvariją, jau pava
kary, žiūriu — dvi bobos darže 
kuičiasi, vienas vyras mėšlą 
veža, kitas su dalgiu švaistosi, 
du šakėmis kabliuoja. Tiek 
dirbančių sekmadienį lietuvių 
pamačiau vos per penkias 
minutes. O dar sako, kad Lie
tuvoje nedarbas. Darbo, girdi, 
čia trūksta. Tai argi ne pa- 
blūdimas dirbti sekmadienį, 
jei darbo trūksta. Ar žinote 
statistikos duomenis? Mūsų 
šalyje vos 8 procentai žmonių 
sekmadieniais lanko bažnyčią. 
Per Velykas į bažnyčias tesu
sirenka tik 20 procentų lietu
vių. Net pusė lenkų bažnyčią 
lanko kas sekmadienį. Per 
pastaruosius dešimt metų 
Lenkijos ekonomika išaugo 
dvigubai. y

O pas mus kaip? Kaipgi Die
vas laimins mūsų darbus, jei
gu mes jų užbaigti nesugeba
me. Kaltiname jaunimą, koks 
jis dabar blogas. Bet jūs pak
lauskit jaunų žmonių, ar jiems 
gera gyventi tėvų neužbaig
tuose statyti namuose.

Kartą Telšiuose mane į na
mus pasikvietė turtingi žmo
nės. Jų penkiolikmetis sūnus 
buvo pabėgęs iš namų. Čia 
nieko netrūksta, visko į va
lias. Aš klausiu jaunų žmonių: 
'Kodėl bėgat iš namų?’ Jie at
sako: 'Kad mums negera čia’. 
O kaip bus gera, jei šeima 
nešvenčia sekmadienio. Jei 
taip, tuomet neįmanoma, kad
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* Agentūra „Factum” 
prie Lietuvos kultūros fon
do į Lietuvos rekordų knygos 
Meno skyrių įrašė naują re
kordą. Tai — ilgiausias ginta
ro papuošalas. Rekordiniai 
gintaro karoliai yra 8 m 44 cm 
ilgio. Vėrinį apie 1976 metus 
sukūrė kaunietis tautodaili
ninkas Kostas Toleikis.

* Juozo Vitkaus inžineri
jos bataliono kariai per sa
vaitę pastatė tiltą per Kama
nos upelį Šilutės rajono Pagė
gių seniūnijos Rūkų kaime. 
Dabar gyventojams, norin
tiems patekti į kitą upelio pu
sę, nebereikės daryti kelių ki
lometrų lanksto. Šio tilto jie 
laukė visą dešimtmetį. Tai 
pirmasis atvejis atkurtos ne
priklausomos Lietuvos istori
joje, kai kariai pastatė gyven
tojams tiltą. (LR, LŽ, Elta)

namuose būtų gera. Jie ir liks 
nebaigti statyti.

Brangūs tikintieji, užbaikit 
jūs statybas savo.

Kiekvienose Mišiose už jus 
meldžiuosi, brangūs Panevė
žio vyskupijos žmonės. Taip 
myliu Lietuvą, taip man gaila 
jos! Tiek daug dėl jos kovo
jome sovietiniais laikais. Negi 
mes dabar būsime tokie kvaili, 
kad nesugebėtume atsikratyti 
komunistų pamokų nešvęsti 
sekmadienio. Nebetęskime to
kių tradicijų. Būkit laimingi, 
brangieji, švęsdami sekma
dienius. Tik taip užbaigsite 
savo namų statybą” — kalbėjo 
per pamokslą vyskupas.

O Klaipėdos universiteto 
teatrinio meno fakulteto deka
nas Petras Bielskis tarytum 
apibendrino dviejų dienų festi
valį:

— Čia buvo kuriama bend
ruomenė, galinti mylėti savo 
gimtąjį žodį.

Aidint varpams, atsisveikino 
su festivaliu ir jo dvasios puo
selėtojas Kupiškio dekanato 
dekanas kanauninkas Vladas 
Rabašauskas.

Baigėsi teatrų šventė, lio
vėsi ir lietus. Ir kas žino, gal 
žvilgčiojo pro vienuolyno celių 
langų kiaurymes geros akys, 
šypsodamosios, kad nors ret
karčiais atgyja senąsis domi
nikonų kiemas.

Rita Briedienė

* Erdviausiai gyvena Lie
tuvos pensininkai bei žem
dirbiai, labiausiai susispaudę
— samdomieji darbuotojai. 
Statistikos departamento duo
menimis, 1 pensininkui tenka 
30.9 kv. m bendrojo (naudin
gojo) ploto. Žemdirbių šeimose 
1 šeimos nariui tenka 22.7 kv. 
m. Darbdaviai arba asmenys, 
dirbantys sau, tik III vietoje
— 20.1 kv. m. (Eitai

* Lietuvoje sparčiai atku
riamos žemės nuosavybės 
teisės — iki 2002 m. sausio 1 
d. atkurtos daugiau nei 3 mln. 
hektarų nuosavybės teisės. 
Tai sudaro apie 49 proc. bend
ro žemės ploto. <bns>

Pagal aukso atsargas
Lietuva — 72-oje 
vietoje pasaulyje

Atkelta iš 1 psl.
Italija — 2,451

toną (49.9 proc.), Šveicarija — 
2,063 tonas (39.8 proc.), Ny
derlandai — 875.6 tonos (49.9 
proc.), Europos centrinis ban
kas — 767 tonas, Japonįja —
765.2 tonos (1.9 proc.), Portu
galija — 606.8 tonos (39.6 
proc.).

„World Gold Council” skai
čiavimais, kurie remiasi pačių 
valstybių Tarptautiniam va
liutos fondui pateiktais duo
menimis, bendros 106-ų šiuo 
metu į sąrašą įtrauktų valsty
bių aukso atsargos antrojo 
pusmečio pradžioje siekė 
29,092 tonas ir sudarė 12.1 
proc. jų bendrų oficialiųjų 
tarptautinių atsargų. Tarp
tautinių finansų institucįjų ži
nioje yra 4,185 tonos aukso.
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A. f A.
ONA RŪTA BALTRUKĖNAITĖ

Mirė 2002 m. liepos 4 d., 3:30 vai. p.p. sulaukusi 55 
metų.

Gyveno Chicągo, IL.
Gimė Vokietijoje.
Nuliūdę liko: mama Stasė Grigaitė Baltrukėnienė; 

brolis Tomas Vytautas Baltrukėnas; sesuo Daiva Bal- 
trukėnas; dukterėčia Theresa Darnell.

Velionė buvo pašarvota antradienį, liepos 9 d. nuo 9 
v.r. iki 10 v.r. Petkus Marųuette laidojimo namuose 2533 
W. 71st St., Chicągo, IL.

Iš laidojimo namų velionė buvo atlydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direk. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
VALENTINA DAILIDKIENĖ

Mirė 2002 m. kovo 23 d., Albuquerque, New Mexico. 
Bus palaidota liepos 20 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero 

kapinėse, Čikagoje.
Gimines ir draugus prašome susirinkti kapinių pas

tate 11 vai. r.

A. t A.
ZITAI KEVALAITYTEI 

VISOCKIENEI

į Amžinus Viešpaties Namus išėjus, giliame liū
desyje likusiems dukrai GAIDAI, seserėčiai 
INGRIDAI ir kitiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vanda, Jonas Stankai ir šeima

Lietuvos prezidentui —
Rusijos visuomeninis apdovanojimas

Atkelta iš 1 psl.
V. Adamkui buvo įsegta Šv. 

Andrejaus žvaigždė su 389 
brangakmeniais, įteiktas lau
reato diplomas, laureato juos
ta bei Šv. Andrejaus ikona, 
nutapyta šiuolaikinių ikonų 
tapytojų.

Dėkodamas už apdovanojimą 
V. Adamkus džiaugėsi, kad jis 
atkeliavo į Vilnių, „santarvės 
ir tolerancijos miestą, ku
riame šimtmečius taikiai su
gyvena įvairios tautos, kultū
ros ir religijos”. „Priimu šį ap

Teismas išteisino du buvusius 
sovietinius omonininkus

Generalinė prokuratūra baigėAtkelta iš 1 psl.
dalyvavi

mo jų veikloje, smurto prieš 
pareigūną ir svetimo turto su
gadinimo.

A. Skliaras ir E. Petrauskas 
yra Lietuvos piliečiai, gyvena 
Vilniuje. Bylą dėl buvusios 
SSRS vidaus reikalų ministe
rijos Ypatingosios paskirties 
milicijos būrio, vadinamojo 
OMON, darbuotojų nusikals
tamų veiksmų prieš Lietuvą

Kultūros ministerija atmeta 
S. Sondeckio priekaištus

Atkelta iš 1 psl.
kultūros centro ir UAB ‘Vil
niaus plokštelių studija’, re
glamentuojančios naudojimosi 
aparatūra, aparatinės patal
pomis ir sale klausimus. Šio
mis sutartimis sudaryta gali
mybė komercinės institucijos 
statusą turinčiai Vilniaus 
plokštelių studijai toliau teisė
tai plėtoti savo veiklą", teigia
ma Kultūros ministerijos pra
nešime.

Atsakydama į Lietuvos ka
merinio orkestro meno vadovo
S. Sondeckio teiginius, jog 
Trakų festivalis yra „naikina
mas”, Kultūros ministerįja pa

dovanojimą kaip Lietuvos vi
suomenės pastangų kurti 
tautų ir kultūrų susikalbėjimo 
bei darbaus sugyvenimo erdvę 
įvertinimą”, sakė valstybės 
vadovas. Prezidento teigimu, 
Lietuva visada ypatingą dė
mesį skyrė santykiams ir dia
logui su kaimynais. „Lietuvą 
ir Rusiją turi jungti kuo dau
giau gyvo bendravimo tiltų, 
mūsų tautas turi sieti abipusė 
pagalba ir supratimas”, sakė 
V. Adamkus.

tirti pernai rugsėjį.
Pasak Generalinės proku

ratūros, teisiamieji savaran
kiškai priiminėjo sprendimus, 
įsakinėjo pavaldiems milici
ninkams.

J 15 tomų bylą yra sujungtos 
visos Lietuvos teisėsaugos 
baudžiamosios bylos, iškeltos 
OMON smogikams nuo 1991 
sausio 14 d. iki 1991 rugpjūčio 
19 dienos.

teikė duomenis, jog šiuo metu 
festivalis įvairioms instituci
joms yra skolingas daugiau 
kaip 290,000 litų. Festivalio 
rengėjo — viešosios įstaigos 
„Trakų festivalis” sąskaitos 
yra užblokuotos, dėl skolų 
grąžinimo vyksta ' teismai. 
„Kadangi iki šiol nesurinktas 
steigėjų susirinkimas, minis
terįja svarsto galimybę kreip
tis į teismą, kad festivalio di
rektorius būtų įpareigotas 
vykdyti savo pareigas”, teigia
ma pranešime. Jame taip pat 
pabrėžiama, jog į S. Sondeckio 
išsakytas pastabas dėl Na
cionalinės filnarmonijos dar 
pernai buvo atsakyta raštu

i i

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
JAV LB MICHIGANO APYGARDOS

SUVAŽIAVIMAS

Veronika Šerkšnienė ir 
Teresė Markus iš Oak 
Lawn, Laima Jurkūnas iš 
La Grange, Gražina Swai- 
tek iš Tusia (Oklahoma vals
tijos), Marytė Arštikienė 
ir Romas Kartavičius iš 
North Riverside, Nemira 
Šumskienė, Pranė Masilio- 
nienė, Albina Baublienė iš 
Čikagos papildė „Draugo” 
gegužinės laimikių skrynią ir 
gražiomis, ir reikalingomis do
vanomis. Jų niekada nebus 
per daug, nes visiems patinka 
išlošti! Tebelaukiame jūsų do
vanėlių „Draugo” administra
cijoje darbo dienomis.

„Žiburėlio” Montessori 
mokyklėlė ruošiasi ateinan
tiems 2002-2003 rpokslo me
tams. „Žiburėliui” ieškome di
rektorės. Reikalavimas - Mon
tessori mokyklos baigimo dip
lomas. Skambinkite dr. Edžiui 
Razmai tel. 630-789-3989.
Iš art! ir toli '

DR. A. PLIOPLIO
KŪRYBA - NEW YORKE

Nuo birželio 25 d. iki liepos 
12 d. New Yorke, „Viridian 
Artists@Chelsea” galerijoje 
(530 West 25th Str., #407, 
New York, NY 10001) ekspo
nuojama paroda „Viridian 
Artists XIIIth Annual Juries 
Exhibition 2002", kuriai dar
bus atrinko speciali žiuri, ku
ruojant Robert Rosenblum, 
The Guggenheim muziejaus 
ir New Yorko universiteto at
stovui. Tarp parodos ekspona
tų - ir lietuvio dr. Audriaus V. 
Plioplio kūriniai. Dailės žino
vų komisijai, atrenkant dar
bus, šį kartą reikėjo peržiūrėti 
net 2.500 pavyzdžių, kuriuos 
pateikė dailininkai iš visos 
Amerikos. Daugiau informaci
jos apie šią parodą galite at
rasti internete
www.viridianartists.com

Koncertą!

„RAVINIA” KONCERTE - 
THE APOLLO CHORUS OF CHICAGO

Net 129 metus svarbesniuo
siuose Čikagos įvykiuose daly
vaudavo The Apollo Chorus of 
Chicago, pati seniausia Čika
gos miesto muzikinė organiza
cija. Choras dainavo Pasaulio 
Kolumbo ekspozicijoje
<World’s Columbian Exposi- 
tion) 1893-aisiais, pasirodė 
Pasaulio mugėje (Progress 
World’s Fair) 1933 metais, da
lyvavo Auditorium Theatre, 
The Medina Temple, Navy 
Pier ir Orchestra Hali svarbio
siose šventėse.

Po didžiojo Čikagos gaisro, 
įvykusio 1871 metais, dauge
liui muzikinių organizacijų te
ko sustabdyti veiklą, sudegus 
muzikos bibliotekoms ir kon
certų salėms. The Apollo Cho
rus buvo įkurtas kaip privati 
savanorių grupė, siekianti at
gaivinti Čikagos muzikinį gy
venimą. Iš pradžių chorą su
darė 33 vyrai dainininkai. Pa
galbinė moterų grupė buvo su
formuota 1876 metais, o 1880- 
aisiais moterys dainininkės 
tapo lygiateisias choro nariais.

Šiuo metu The Apollo Cho
rus, vadovaujamas Stephen 
Alltop, savo repertuare atlieka 
klasikinę, bažnytinę ir šiuo
laikinę muziką. Tarp populia
riausių kūrinių - F. Mendels- 
sohn „Elijas”, G. Verdi „Re- 
ųuiem”, J. S. Bach „Šv. Mato 
Pasija” ir F. J. Hayden „Pa
saulio sukūrimas". Dažniau
siai atliekamas G. F. Handel 
„Mesijas” (pirmą kartą atlik
tas per 1897 metų Kalėdas). Jį 
muzikantai jau pakartojo
2002 kartus.

Chore šiuo metu dainuoja 
170 įvairiaus amžius ir profe
sijų choristų. Būsimuosius

Palaimintąjį arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį šv. Mišiomis 
minėsime liepos 14 d. 10:30 
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, o toli
mesnė minėjimo tąsa vyks 
parapijos salėje. Šv. Mišias 
aukos kun. Rimvydas Adoma
vičius, kuris taip pat tars žodį 
apie palaimintąjį lietuvių ar
kivyskupą. Maloniai visus da
lyvauti kviečia Čikagos ir apy
linkių Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjai.

Dienos išvyką ir Lincoln 
Parką ruošia „Seklyčia” lie
pos 12 d„ penktadienį. Išvyk
sime 9 val.r., sugrįšime 12 vai. 
Pietūs „Seklyčioje” - su kupo
no nuolaida. Prašome regist
ruotis iš anksto asmeniškai 
arba telefonu 773-476-2655.

PARĖMĖ J. JANKAUS 
KNYGOS LEIDIMĄ

Gerda Česienė, gyvenanti 
Dovvners Grove, IL, pedagogė, 
lituanistinių mokyklų antrojo 
skyriaus vadovėlio „Rūtelė” 
autorė, pirmoji atsiuntė 50 
dol. auką, skirtą paremti a.a. 
rašytojo Jurgio Jankaus už
baigtos knygos „Pušis” įžeidi
mą. Aukas galima siųsti Li
thuanian Writers Association 
vardu, c/o Stasys Džiugas, 
5729 Edge Lake Dr„ Oak 
Lawn, IL 60453-4509.

Laiške G. Česienė rašo: 
„Džiaugiuos, kad Jūs sudarė
te sąlygas išleisti rašytojo J. 
Jankaus paskutinę knygą ‘Pu
šis’. Jūsų visų aukos - tai pa
dėka brangiam, visų mylimam 
rašytojui, kuris sugebėjo savo 
pasakojimais mus sudominti 
tikrove ir nukelti į pasakų pa
saulį. Jo mirtis - didžiausias 
nuostolis skaitančiai visuome
nei. Reikėtų išleisti jo visus 
kūrinius, kurie buvo’ Draugo’ 
atkarpose. Tikiuos, kad Jūs tą 
darbą atliksite”.

choro narius atrenka specia
lus komitetas, o sugrįžtantys į 
kolektyvą dainininkai būna 
perklausomi kas ketveri me
tai. Visi choristai - jau patyrę, 
puikiai skaitantys muzikinį 
raštą muzikantai.

The Apollo Chorus per metus 
dažniausiai surengia tris kon
certus (vieną jų - per Kalė
das). Seniausią Čikagos chorą 
bus galima išgirsti visai ne
trukus - liepos 20 d., šeštadie
nį, „Ravinia” muzikos šventės 
koncertuose. 11 val.r. choras 
dainuos „Kraft” vaikų serijos 
pasirodyme, atlikdamas pa
saulinės ir amerikiečių klasi
kos kūrinius, etninių grupių 
kūrybą. 8 val.v. kitame kon
certe choras įsijungs į L. van 
Beethoven devintosios simfo
nijos atlikimą kartu su Chica
go Symphony Orchestra (diri
gentas James Conlon).

„Ravinia” yra prie Lake 
Cook ir Green Bay kelių, 
Highland Parke, IL. Vakarinė 
mašinų stovėjimo aikštelė ati
daroma vieną valandą prieš 
koncertą. Koncertų vietą gali
ma pasiekti ir traukiniu (in
formacija tel. 312-836-7000 
arba www.metrarail.com). 
Studentai su galiojančiais stu
dentų pažymėjimais gali gauti 
nemokamus pievelės bilietus. 
Greičiausiai užsisakyti bilie
tus galite internetu 
www.ravinia.org , telefonu 
847-266-5100 arba atvykti į 
„Ravinia” festivalio kasą, kuri 
kasdien pradeda dirbti 10 
val.r. (sekmadieniais - 1 vai. 
p.p.), ir veikia iki vakarinio 
koncerto pertraukos pabaigos 
(jei nėra koncerto - iki 6 vai.
v.).

Sekmadienį, liepos 21 d., 12 
vai., tuoj po šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje, 
vyks JAV Lietuvių Bendruo
menės Michigano apygardos 
suvažiavimas, kuriame pra
nešimus skaitys apygardos 
pirmininkė, Grand Rapids, 
Lansingo ir Detroito apylinkių 
pirmininkai. Suvažiavime da
lyvauti yra pakviestas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas, kuris skaitys pranešimą 
apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veiklą ir artėjantį

Liuda Rugienienė,
Apygardos pirmininkė

SVEIKATINGUMO PASKAITA 
„SEKLYČIOJE”

Sveikatingumo paskaitą 
skaityti birželio 5 d. „Sekly
čion” buvo pakviesta natūra
liosios medicinos gydytoja 
Laima Lukauskienė. Jos pa
sirinkta tema — nutukimo 
daroma žala žmogaus sveika
tai, JAV valstybinė sveikatos 
agentūra teigia, kad šio krašto 
pagrindinės sveikatos proble
mos yra hipertenzija, insul
tas, vėžys, diabetas ir blogas 
vaikų vystymasis mažai pa
jamų turinčiose šeimose, ir 
visų minėtų ligų sukėlėjas di
dele dalimi yra nutukimas. 
Nutukimas, arba kitaip ta
riant, metabolinis sindromas 
X, dr. Laimos buvo charakte
rizuotas taip: žmogus storulis 
su išsikišusiu pilvu, daug val
gantis, geriantis daug alaus, 
turįs aukštą kraujospūdį (dau
giau kaip 150/95), aukštą cho
lesterolio kiekį (daugiau kaip 
200), aukštą trigliceridų kon
centraciją. Toks žmogus pa
prastai (bet nebūtinai) turi 
tarnybą, nereikalaujančią 
dažnai nuo kėdės pakilti, o 
ir laisvalaikiu mažai juda, 
nesportuoja... Tokio žmogaus 
dietą dažnai sudaro hambur- 
geriai su riebaluose virtais 
bulvių žagarėlias, „Coca Cola” 
ir jos variantai, kava, daug 
cukringų desertų, mažai vai
sių ir daržovių. Keletas sta
tistikos duomenų: šiuo metu 
JAV yra apie 16 mln. dia
beto ligonių suaugusiųjų tar
pe, ir apie 300,000 vaikų tar
pe, (o prieš 1932 metus vai
kas diabetikas buvo retas reiš
kinys!). Sergamumas vėžiu 
yra smarkiai padidėjęs jauni
mo (iki 15 metų) tarpe, o prieš 
50 metų vaikai vėžiu sirgdavo 
labai retai (dabar vėžys vaikų 
tarpe yra antroje vietoje). 
Cukrinis diabetas užima sep
tintą vietą tarp JAV gyven-

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

TeL 773-284-0100.
TeL 830-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kedaie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis9aol.com 
ToU free 24 br. 888-77M742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
SeStad 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-680-1217 

135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konaultagįoa teitadieniaii

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaald Rd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

kraštų pirmininkų suvažiavi
mą Druskininkuose.

Michigano apygardos apy
linkės daug metų intensyviai 
dirbo, kad mūsų valstijos Kon
greso nariai ir senatoriai įsi
jungtų į „Baltic Caucus”, ir be
veik visi jų jau įsįjungė. Su
važiavime apie tai plačiau pa
pasakos Lansingo apylinkės 
atstovai. Visuomenė maloniai 
kviečiama suvažiavime daly
vauti.

tojų sergamų ligų, ir 77,000 
žmonių kasmet miršta nuo 
širdies ligų, kurių pagrindas 
yra diabetas, paprastai susijęs 
su nutukimu.

Dr. Laima ilgiau pakalbėjo 
apie diabeto rūšis ir visą tos 
ligos dinamiką. Paminėjo, kad 
diabeto sergamumas yra pir
moje vietoje apsprendžiamas 
genetikos, antroje vietoje — 
gyvenimo stiliaus (klaidinga 
mityba, bet kokios kūno 
mankštos vengimas). Čia dr. 
Laima per klausovų rankas 
perleido informacinių lakštų 
pluoštą, kur buvo surašytos 
rekomendacijos, kaip išvengti 
diabeto naudojantis vėliausio
mis natūraliosios medicinos 
žiniomis.

Štai keletats patarimų. Var
toti visokius maisto priedus, 
tokius kaip vitaminus, mine
ralus, arbatas iš vaistažolių, 
kvietinių grūdų preparatus. 
Geriau valgyti natūralų obuo
lį, o ne obuolinę košę iš stiklai
nio. Sriubą išsivirkite patys 
— nenaudokite pirktinių sriu
bų! Negerkite visokių gazuotų 
gėrimų su kolos pagrindu! 
Naudokite tik šalto spaudimo 
alyvuogių aliejų! Venkite bal
tos duonos, baltų (t.y. be ru
dos luobelės) ryžių, baltintų 
miltų, rafinuoto (baltojo) cuk
raus. Valgykite daugiau žu
vies, mažiau raudonos mėsos! 
Pradėkite vesti aktyvesnį gy
venimą, daugiau mankštin- 
kitės — vaikščiokite bent po 
pusę valandos per dieną!

Po to publika uždavinėjo 
klausimus, o dr. Laima para
gino f ją kreiptis, jei kas no
rėtų privačiai pasitarti.

„Vitaminai niekad neatstos 
maisto, bet jie reikalingi kaip 
maisto priedas” — vienas iš 
sveikos gyvensenos patarimų.

Aldona Vaitienė

„Draugo" rėmėjai
Aurelius Prapuolenis, gy

venantis Putnam, CT, pratęs
damas prenumeratą, „Drau
gui” paaukojo 100 dol. Esame 
labai dėkingi!

Matt Vilutis, gyvenantis 
Frankfort, IL, atsidėkodamas 
už gegužinės laimėjimų bilie
tėlius, atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkui už paramą!

Irena Lukauskas iš Fort 
Myers, FL, pratęsdama prenu
meratą, „Draugą” parėmė 40 
dol. auka. Tariame nuoširdų 
ačiū!

Jadvyga Gruodienė, gyve
nanti Chicago, IL, atsilyginda
ma už „Draugo” gegužinės lai
mėjimų knygelę, atsiuntė 40 
dol. auką. Ačiū už paramą!

George Z. Brinkis iš Los 
Angeles, CA, atsidėkodamas 
už gegužinės laimėjimų bilie
tėlius, „Draugo” iždą praturti
no 100 dol. auka. Labai jums 
dėkojame!

KALENDORIUS
Liepos 10 d.: Amelija, Eirinė, Gil- 

vainas, Prudencįja, Rufina, Sekunda.
Liepos 11 d.: Benediktas, Kiprįjo- 

naa (Kipras), Olga, Pijus, Rimtenis, 
Skaidrė, Šarūnė, Vilmantas.

Liepos 12 d.: Pal. Jurgis Matulai
tis; Bonifacas (Brunonas), Izabelė, 
Jūra, Margiris, Vita, Vyliautė. 1909 
m. įkurtas „Draugo” dienraStis.

Pasaulio lietuvių centro gegužines darbininkai, tvarkantys gausią loteriją. Nuotraukos centre - Baniutė Kronie- 
nė su lėlyte. Dešinėje - Zita Pocienė su jaunaisiais padėjėjais: Matu ir Aleksandra bei Olivija (kairėje).

Broniaus Juodelio nuotr

PASAULIO LIETUVIU CENTRO GEGUŽINĖ
Karšta liepos 7-osios popie

čio saulelė ir sodelio medžius 
glostantis gaivus vėjelis visus, 
dalyvavusius Pal. Matulaičio 
misijos pamaldose, sukvietė į 
šių metų pirmąją gegužinę, 
suruoštą PLC renginių komi
teto, kuriam jau daug metų 
vadovauja Bronė Nainienė.

Centro sodelyje iš tolo švietė 
Baniutės Kronienės ir talki
ninkių suorganizuota gausi lo
terija. Netoli jos gėrimų pavil
jone ištroškusius aptarnavo 
Romas Kronas, centro „galva” 
Algirdas Saulis ir Zenonas 
Mereckis. Deja, niekur nesi
matė tradicinių virtuvės pala
pinių su ilgomis, irgi tra
dicinėmis eilėmis prie maisto.

— Kur dingo dešros su ko
pūstais? Kur kugelis? — klau
siau Romą, bepilstantį „Kal
napilio” alų.

— Maistas didžiojoje salėje. 
Eik per virtuvę.

Tik dabar pastebėjau, kad 
stalai sodelyje apytuščiai, kad 
ilga eilė prie maisto tęsiasi ko
ridoriuje prie patogiai atšal
dytos didžiosios salės.

— Sodelyje visiems vietos 
būtų neužtekę. Salėje prie 
stalų vyresniesiems patogiau 
pavalgyti, — aiškino viena 
maisto dalintojų. Jų gi buvo 
visa „armija”: Marytė Ruzgie
nė, Lialė Kazėnienė, Regina 
Kreivėnienė, Zita Dapkienė, 
Elė Motušienė, Marcelė Jonu
šienė, Valė Kliknienė, Vilija 
Marchertienė, Alė Karaliū
nienė, Irena Serapinienė, Al
fredas Mikutauskas, kurių net 
nesimatė už virtuvės puodų.

Sveteliai maistą taip greit 
sudorojo, kad po valandos at
vykusiems jau nieko neliko.

— Pavėlavom. Nieko neliko. 
Reikės važiuoti į tą lietuvaičių 
kavinę Lemonte. Tik nežinom 
kur, — rūpinosi Rima su Kos
tu, tik pernai iš Lietuvos.

Atsiųsta paminėti

„LAIŠKAI
BIČIULIAMS”

„Kadangi mūsų 50-metinių 
‘Laiškų lietuviams’ leidimas 
prieš pusantrų metų nutrūko, 
nuo šiol mūsų draugus visose 
misijų šalyse lankys ‘Laiškai 
bičiuliams”’, - taip pirmajame 
žurnalo „Laiškai bičiuliams” 
numeryje praneša Lietuvos ir

— Nežinau ir aš. Skaičiau 
aprašymą „Amerikos lietuvy
je”. Norėjau paskambinti, bet 
nebuvo telefono, — teisinausi.

Vaišėms pasibaigus, svete
liai iš salės persikėlė į sodelį, 
kur visus viliojo vynas, alutis 
ir midutis.

Sudundėjo ir Stasės Jagmi
nienės vadovaujama „Tėviš
kės” kapela su muzikantais: 
Vytautu Jagminu, Pranu Kas- 
peraičiu, Vytautu Zeleniu, 
Herkuliu Strolia, dr. Leonidu 
Ragu ir Broniumi Mūru iš so
delio estrados. Šokiai ir dainos 
skambėjo visą popietę, sugun- 
dę poras suktis ant asfalto.

— Žiūrėkit, kiek daug lai
mėjau, — iš maišo ant stalo 
dėstė loterijos laimėjimus Al
girdas.

— O aš tau nykštuką lai
mėjau, — juokėsi Jūra, Algiui 
įteikdama dovaną. Loterijoje 
smarkiai sukosi Baniutė Kro- 
nienė, Aurelija Kriaučiūnienė, 
Stasė Korės ir Zita Pocienė, su 
jaunaisiais padėjėjais Alek
sandra ir Matu Pociais. Mais
to bilietėliais visus aprūpino 
Irena Galinienė ir Aldona Pa- 
lekienė.

Nuolatinės PLC gegužinių ir renginių bilietėlių pardavėjos - Irena Gali
nienė ir Aldona Palekienė laukia gegužinės klientų.

Baniutės Kronienės nuotr.
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Latvijos jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
skelbdamas naujojo leidinio 
pradžią. „Kai imamės mažų 
ar didelių darbų, norime pasi
dalyti džiaugsmais, rūpes
čiais, tiek įgyvendintomis, tiek 
vis dar nepasiekiamomis vilti
mis ", - priduria dabar Lietu
voje dirbantis jėzuitų dvasios 
vadovas.

Pirmajame 48 puslapių žur
nalo numeryje rašoma apie at
kurtą Kauno jėzuitų gimna
ziją, švenčiančią 10 metų jubi
liejų, užsimenant apie moks
leivių ugdymo filosofiją - igna
ciško auklėjimo principus. Se
selė Edita Šicaitė, LŠKS, Vil
niaus jėzuitų gimnazįjos di
rektoriaus pavaduotoja, apta
ria vieną naujausiu ugdymo ir 
mokymo formų - projektus, 
kurių svarbiausiais rezultatas 
- pokytis, galimybė kiekvie
nam pasijusti svarbiam ir rei
kalingam, išmokti savarankiš
kumo, praktiškai taikyti įgy
tas žinias ir t.t. Apie Šiaulių 
jėzuitų namuose jau trečius

Sunku nuspėti, kiek dalyvių 
buvo PLC gegužinėje, bet jie 
neprašoko centro administra
cijos nustatytos 500 dalyvių 
ribos. Ši riba varžo trečios 
„bangos” gegužinių ruošimą, 
jiems dvigubai ir daugiau da
lyvavus Pasaulio lietuvių 
centre praeitą vasarą. Centras 
darosi per mažas.

Visos gegužinės ir visi rengi
niai labai reikalingi Pasaulio 
lietuvių centrui, nes jie centro 
išlaikymui atneša reikalingas 
lėšas. O pats centras yra lietu
vybės išlaikymo sala — mažoji 
Lietuva, didžiojoje dėdės Ša
mo Jūroje”, mus, visų „bangų” 
lietuvius, palaikanti nuo „pa
skendimo” kosmopolitiniame 
„vandenyne”. Br. J.

P.S. Naujoji lietuviška ka- 
vinė-parduotuvė, įsikūrusi „Al 
Cappacino’s” patalpose, 238 
Main Str., Lemont, IL 60439, 
veikia pirmadieniais-penkta
dieniais nuo 7 vai. r. iki 8 vai. 
v. Šeštadieniais — nuo 9 vai. 
r. iki 6 vai. v. ir sekmadieniais 
— nuo 10 vai. r. iki 2 vai. p.p. 
Kavinės telefonas — 630-257- 
3300.

„Draugo” redakcija

metus rengiamus jaunimo sa
vaitgalius pašaukimams atpa
žinti pasakoja savaitgalių ren
gėjai ir dalyviai. Spausdina
mas kun. Willi Lambert, SJ, 
straipsnis, besigilinantis į Ig
naco Lojolos bičiulių igna- 
cišką-jėzuitišką maldą apibū
dinantį posakį „Būti kontemp
liatyviam veikiant”, Virgilįjus 
Saulius, SJ, pasakoja apie jė
zuitų interneto svetainę 
(www.jesuit.lt), maldą ir inter
netą (www.jesuit.lt t malda), 
„Maldos apaštalavimą”
(www.jesuit.lt/intencijos), dis
kusijas (www.jesuit.lt/
forumas). Taip pat aptariama 
ką tik pasirodžiusi kun. A. 
Saulaičio ir A. Guobio knyga 
„Lietuvių misįjos Amazonėje”.

„Laiškus bičiuliams” Ameri
koje užsisakyti galite, kreipda
miesi į Tėvus jėzuitus (Jesuit 
Fathers-Baltic Project), 2345 
W. 56th St., Chicago, IL 
60636; tel. 773-737-9891; ei. 
paštas LithJesuit@aol.com in
terneto puslapis
www. BalticJesuits.org
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