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numeryje:
Lietuviškų telkinių 
naujienos: Putnamo 
seselių kapeliono 
išleistuvės; nauji 
žingsniai Omahoje.

2 psl.

Sės. Ona Mikailaitė: 
Jonas Paulius II baigė 
11 dienų kelionę po 
Amerikos žemyną.

3 psl.

Lietuvaitės iš Kauno 
mokslo metai kitapus 
Atlanto; nauji Valdovų 
rūmų statybos rėmėjai; 
41-iems metams praėjus 
po preiųjeros, Algirdo 
Landsbergio pjese 
susidomėjo „Off-Off 
Broadway” trupė.

4 psl.

Dainavoje plazda 
naujos vėliavos; už 
lietuviško pasaulio ribų 
Čikagoje ir apylinkėse.

5 psl.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdis; 
„Draugas” kviečia į 
metų pokylį rugsėjo 29 d.

6 psl.

Sportas

Amerikoje vyksta religinis karas
Aleksas Vitkus

Amerika yra išgyvenusi vi
sokių karų: nepriklausomy
bės, pilietinį, abu pasaulinius 
karus, Korėjos „policijos” ak

ciją, Dykumos karą ir kito
kius. Visi jie buvo karšti. O 
dabar jau ir šaltas karas prieš 
sovietus istorijos užmarštyje. 
Bet yra karų, kurie, atrodo, 
niekada nesibaigia. Kai prezi

dentas Lyndon B. Johnson 
1965 m. paskelbė karą prieš 
skurdą ar neturtą, visi apie 
tai girdėjome. Juokdariai sa
ko, kad tą karą jau laimėjo 
turtingieji federaliniai biurok

ratai, o neturtingieji — jį vis 
tik pralaimėjo. Žinojome ir 
apie prez. Ronald W. Reagan 
1986 m. paskelbtą karą prieš 
narkotikus. Vyksta ir dar vie
nas karas — prieš terorizmą

— prezidento George W. Bush 
paskelbtas tuojau po praėju
sių metų rugsėjo 11d. Visi trys 
karai dar vyksta, nors tikrai ir 
ne per daug sėkmingai: Tik 
kažkaip nepastebėjome, kai

maždaug apie 1971 m. Ameri
kos Vyriausiasis tribunolas 
pradėjo, nors ir nepaskelbė, 
karą religijai. Jis ilgus metus 
ruseno, kol neseniai ir vėl įsi
liepsnojo.

* Miunchene vykstančia
me Europos lengvosios atle
tikos čempionate aukštą 7-tą 
vietą iškovojo Lietuvos atstovė 
Kristina Saltanovič. Ji 20 km 
nužingsniavo per 1 vai. 30 
min. 44 sek., pagerinusi Lietu
vos rekordą.

* Kauno „Žalgirio” krep
šinio klubas pasirašė metų 
sutartį su 26 metų 186 cm 
ūgio amerikiečiu Ed Cota. 
„Tai aukštos klasės įžaidėjas, 
kurio praėjusio sezono statisti
niai duomenys tiek Belgijos 
čempionate, tiek Eurolygoje 
yra geri. Tikimės, kad E. Cota 
pritaps komandoje ir mums 
gerokai padės”, sakė „Žalgi
rio” treneris Gintaras Krapi- 
kas.

* 24 metų 205 cm ūgio 
Lietuvos krepšinio rinkti
nės krašto puolėjas Darius 
Songaila aktyviai derasi su 
Maskvos CSKA (Rusija) klubu 
ir jau po kelių dienų gali apsi
spręsti žaisti šiame klube. 
Wake Forest (JAV) universite
to absolventas ruošėsi tęsti 
kaijerą NBA Bostono „Cel- 
tics” klube, tačiau Rusijos klu
bas lietuviui pasiūlė pelnin
gesnę sutartį.

Prezidento rinkimų 
„maratone” — naujas 

dalyvis
Iki šiol politiniame gyveni

me nesireiškęs asmuo panoro 
dalyvauti gruodžio pabaigoje 
vyksiančiuose prezidento rin
kimuose.

Kaip informavo Vyriausio
sios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininkas Zenonas Vai- 
gauskas, antradienį į komisiją 
kreipėsi 43 metų Vytautas 
Kundrotas, įteikęs prašymą 
atidaryti rinkimų sąskaitą 
banke, kurioje būtų kaupia
mos lėšos artėjančių preziden
to rinkimų kampanįjai.

Prieš 20 metų Vilniaus uni
versiteto Istorįjos fakultetą 
baigęs V. Kundrotas dirba 
žurnalo „Mokslo Lietuva” re
dakcijoje, yra parašęs kelias 
knygas, straipsnių įvairiuose 
laikraščiuose bei žurnale 
.Mokslas ir gyvenimas”. 2001 

m. išspausdintą knygą „Min
ties horizontai” autorius vadi
na „paraiška pretendavimui į 
prezidentus”. Nukelta į 6 psl. 

„Minijos nafta” 
į naftos paieškas

investuoja 12 mln. litų
Rugpjūčio pradžioje di

džiausia Baltijos valstybėse 
naftos gavybos bendrovė „Mi
nijos nafta” pradėjo gręžti 
naują gręžinį Pietų Šiūparių 
telkinyje ir ketina pradėti 
seisminius darbus Sakučių 
naftos radimvietėje. Bendro
vės investicijos į šiuos darbus 
siekia 12 mln. litų.

Gręžinys Pietų Šiūpariuose 
bus gręžiamas, siekiant padi
dinti išgaunamos naftos kiekį. 
Be to, gręžiant ketinama pa
imti uolienų pavyzdžių geolo
giniams tyrimams atlikti, tei
giama ryšių su visuomene 
agentūros „DDB&Co. ir Kat
kevičius” pranešime.

Pasak „Minijos naftos” gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojo Igno Vaičeliūno, geologi
niai uolienų tyrimai

Nukelta į 6 psl.

Naujausios
žinios

* Seimo konservatorių 
frakcija protestuoją prieš 
pensijų „okupacijos režimo pa
kalikams” skyrimą.

* Seimas 2003 m. planuo
ja iš valstybės biudžeto 
gauti daugiau kaip 68 mln. li
tų.

* Vilniaus ligoninių ir po
liklinikų atnaujinimui savi
valdybė skyrė 3.8 mln. litų.

* Alkoholio gamybos įmo
nės įtrauktos į privatizuoja
mų objektų sąrašą.

Kretingoje pristatytas atitikmens Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse neturintis astronominis kalendorius su 
saulės laikrodžiu. Medžio drožėjai, žinomi tautodailininkai dvejus metus iš eilės rinkosi į Kretingą, kur drožė iš 
ąžuolo, tašė akmenis trylikai skulptūrų. Jos astronominiame kalendoriuje žymi Kalėdų, Joninių, Žolinių, Vėli
nių ir kitas šventes, lygiadienius. Be to, iš akmens buvo sukurtos skulptūros Mindaugo karūnavimo dienai ir 
Žalgirio mūšiui paminėti. Visus elementus tarpusavyje jungia šešių metrų aukščio centrinis astronominio kalen
doriaus stulpas. Astronominiu kalendoriumi pagal Saulės metamą šešėlį galima nustatyti laiką ir tam tikrų 
švenčių metą. Kai kurių skulptūrų detales galima išjudinti, o nemažo lankytojų dėmesio turėtų sulaukti Adven
tą žymintis stulpas. Jame specialiai išdrožta skylė, simbolizuojanti rudens ir žiemos pasisveikinimą. Per ją ir 
žmonės vienas kitam galės paduoti ranką bei susitaikyti, jei buvo apsipykę. Romando Žiubrio lEltai nuotr

Lietuvos narystė NATO nesietina 
su ginkluotės kontrolės sutartimi
Vilnius, rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkas, Seimo 
narys Vytautas Landsbergis 
atmeta Rusijos diplomatų pa
reiškimus, kad prie Įprastinių 
ginkluotųjų pajėgų Europoje 
(CFE) sutarties neprisijungu
si Lietuva įstojusi į NATO 
kels pavojų Rusijos saugumui.

Pasak politiko, tokiais argu
mentais Maskva siekia su
kliudyti Lietuvos euroatlanti- 
nei integracijai.

Kaip antradienį išplatinta
me pareiškime teigia konser
vatorių vadovas, Lietuva kar
tu su Latvija ir Estįja dar 
1990 m. lapkričio 9 d. prieš 
Įprastinių ginkluotųjų pajėgų 
Europoje sutarties pasirašy
mą Paryžiuje paprašė būsimą- 
sias sutarties valstybes bei 
tuometinės Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe-

rencįjos (ESBK) nares į sutar
tį tris Baltijos valstybes įt
raukti atskirai, ne kaip So
vietų sąjungos kariuomenės 
buvimo vietą.

„Be abejo, SSRS pasiprie
šino tokiam sprendimui, todėl 
Baltijos valstybės kitų sutar
toje ginkluotės pusiausvyros 
sutartyje turėjo likti ‘Rusijos 
erdvės’ dalimi, nors siekė jos 
kariuomenės išvedimo”, tvirti
na šiuo metu Neringoje atos
togaujantis V. Landsbergis.

1990 metais ESBK (dabar — 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo organizacija, ES- 
BO) sumanymu pasirašyta ir 
1999 metais atnaujinta sutar
tis nustato ribinius penkių 
įprastinės ginkluotės tipų — 
tankų, šarvuočių, artilerijos, 
kovinių lėktuvų ir sraigtas
parnių — dislokavimo Euro
pos regionuose skaičius.

Nukelta į 6 psl.

Suvalkijos žemė dosni 
archeologams

Praėjusią savaitę Suvalki
joje archeologai aptiko net tris 
skirtingų epochų radinių vie
tas. Vilkaviškio rąjone Kau
piškių kaime, remontuojant 
kelią iš Kaupiškių į Pąjavonį, 
kelkraštyje buvo rasta 17 am
žiaus žmonių kapavietė.

Archeologas Bronius Daka- 
nis sakė, kad aptikti kaulai 
yra iš senųjų suardytų kapų. 
„Kapinės, apie kurias kaimo 
gyventojai nieko nebuvo žino
ję, veikė 17 amžiuje. Jose bu
vo laidojami vietiniai gyvento
jai”, sakė B. Dakanis.

Kartu su žmonių kaulais 
buvo rastos trys 17-ojo am
žiaus pirmosios pusės lietu
viškos sidabrinės monetos, 
septyni kriauniniai peiliai ir 
jų nuolaužos, keliolika karsto 
vinių. „17 amžius buvo pas
kutinis laikotarpis, kai dar

žmones laidodavo su įkapė
mis. Nuo 18 amžiaus tokių pa
laidojimų daugiau neliko”, tei
gė B. Dakanis.

Pasak Kultūros paveldo 
centro, šią palaidojimo vietą 
bus siūloma įrašyti į kultūros 
vertybių registrą. Kapų dalį, 
įeinančią į kelio ruožą, pla
nuojama ištyrinėti.

Taip pat Vilkaviškio rajone 
netoli Virbalio miestelio ket
virtadienį archeologai aptiko I 
tūkstantmečio pabaigos — II 
tūkstantmečio pradžios kapi
nynus. Pasak tyrėjų, vėlyvojo 
geležies laikotarpio kapinyne 
buvo laidojami degintų žmo
nių palaikai. „Tai gana retas 
radinys, nes Užnemunėje ka
pinynų iki šiol rasta labai ma
žai, o čia — dar ir degintų 
žmonių kapinynas”, sakė B. 
Dakanis. (BNS)

Vilnius pripažino 
Rusiją rinkos 

ekonomikos valstybe
Atsižvelgdama į Europos 

Sąjungos neseniai priimtą 
sprendimą, Lietuvos vyriau
sybė trečiadienį nusprendė 
išbraukti Rusiją iš ne rinkos 
ekonomikos valstybių, ku
rioms taikomas specialus reži
mas, sąrašo. Tai padaryti pa
siūlė Ūkio ministerija, kurios 
teigimu, dėl Rusįjos vykdomų 
teisės ir ekonomikos reformų 
iš esmės pasikeitė šios valsty
bės ekonomika.

Be to, Ūkio ministerija siūlė 
vyriausybei atsižvelgti ir į tai, 
kad Europos Komisijos prezi
dentas Romano Prodi 2002 m. 
gegužę paskelbė, kad Europos 
Sąjunga suteiks Rusijai rin
kos ekonomikos valstybės sta
tusą, taip pat į tai, kad JAV 
Komercijos departamentas 
taip pat pripažino Rusiją rin
kos ekonomikos valstybe. (BNS)

Lietuva perginkluoja savo 
kariuomenę NATO ginklais

Vilnius, rugpjūčio 7 d. 
(BNS) — Lietuva baigia savo 
kariuomenės perginklavimą 
NATO reikalavimus atitin
kančiais lengvaisiais šaulių 
ginklais ir svarsto gamintojų 
pasiūlymus dėl planuojamų 
įsigyti artimojo nuotolio prieš
lėktuvinių raketų.

Kaip sakė Krašto apsaugos 
ministerijos Gynybos štabo 
viršininkas, pulkininkas Anta
nas Jurgaitis, iki rudens bus 
baigtas kariuomenės dalinių 
perginklavimas Švedijoje pa
gamintais automatais „AK-4”.

Pasak A. Jurgaičio, kariuo
menė perginkluojama dėl 
dviejų priežasčių: per daugiau 
kaip dešimtmetį spėjo susidė
vėti ir neteko taiklumo ligšio
liniai kariuomenės ginklai — 
dar sovietinės gamybos „Ka
lašnikovo” automatai, be to, 
naujasis ginklas leis pereiti 
prie NATO reikalaujamo ka

libro šovinių.
Perginklavimas, kuris bus 

baigtas rudenį, padės paleng
vinti dalinių kovinį aprūpini
mą, nes kariai turės ne dviejų 
skirtingų kalibrų, o vieno — 
NATO pavyzdžio ginkluotę. 
Jau anksčiau kariuomenė bu
vo aprūpinta švediškais kul
kosvaidžiais „MG3”, o kai ku
rie daliniai ir rezervas — JAV 
dovanotais šautuvais „M-14”, 
kurių šovinių kalibras taip pat 
atitinka NATO reikalavimus.

Pasak pulkininko A. Jurgai
čio, pasirinktas „iššoviau — už
miršau” tipo ginklas, kurio 
galvutėje esantis infraraudo- 
nųjų spindulių prietaisas seka 
taikinį, todėl kario iššauta ra
keta pati numuša taikinį.

A. Jurgaičio teigimu, svars
tomi siūlymai įsigyti JAV ga
minamų raketų „Stinger” ar
ba prancūziškų „Mistral”.

(BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterfex. ITAR-TaSS, BNS 

žinių agentūrų pranežimais)

JAV

JAV prezidentas George 
W. Bush dar nenusprendė, ko
kiomis priemonėmis nušalinti 
Irako prezidentą Saddam 
Hussein nuo valdžios, antra
dienį pareiškė valstybinio sau
gumo patarėja Condoleezza 
Rice, atsakydama į Rusįjos te
levizijos RTR klausimą. Ji pri
dūrė, kad Hussein yra „labai 
pavojingas ir žiaurus žmogus”, 
todėl „būtų didelė klaida leisti 
jam tęsti savo politiką ir lauk
ti, kol jis panaudos branduoli
nį ar kitą masinio naikinimo 
ginklą prieš kurią nors vaisty
ta”.

New York. Jungtinių Tau- 
I tų (JT) generalinis sekretorius 
Kofi Annan antradienį pareiš
kė Irakui, kad derybas dėl 
masinio naikinimo ginkluotės 
bus galima surengti tik tada, 
kai bus atsiųstas „formalus 
pakvietimas” JT tikrintojams 

'grįžti į Bagdadą. Tokią nuo

statą K. Annan išsakė laiške 
Irako užsienio reikalų minist
rui Nąji Sabri, kuris praėjusią 
savaitę pakvietė JT vyriausią
jį tikrintoją Hans Blix atvykti 
į Bagdadą aptarti masinio nai
kinimo ginkluotės klausimų.

Vašingtonas. JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
griežtai kritikavo Yasser Ara
fat vadovaujamą Palestinos 
savivaldą, kaltindamas ją da
lyvavimu teroristinėje veiklo
je. Jis teigė, kad Palestinos sa
vivalda yra „neveiksminga 
pašnekovė” ir negali plėtoti* 
taikos dialogo su Izraeliu. Pa
lestiniečiai „neturi struktūros 
bei atskaitomybės, kurios leis
tų jiems laikytis susitarimo”, 
teigė D. Rumsfeld.

Berlynas. Vokietįjos kanc
leris Gerhard Schroeder tre
čiadienį pabrėžė turįs didelių 
abejonių dėl galimos karo ope

racijos prieš Iraką ir karo 
prieš terorizmą sėkmės. „Ko
va dar nelaimėta, štai kodėl aš 
įspėju nepradėti puolimo prieš 
Iraką. Jį bus nelengva supras
ti, kaip gynybos būdą, ir jis 
gali sugriauti tarptautinę są
jungą prieš terorizmą”, pareiš
kė ' kancleris. ,Artimiesiems 
Rytams reikia naujos taikos, o 
ne naujo karo. Toks yra mūsų 
politikos siekis. Ir tik šis (sie
kis) atitinka politinę ir ekono
minę būtinybę”.

Londonas. Skirtingai nuo 
Irako prezidento Saddam 
Hussein, Libija ir jos vadovas 
Muammar al-Qadhafi siekia 
nusikratyti atstumtosios vals
tybės reputacįjos, trečiadienį 
pareiškė, Didžiosios Britanįjos 
viceminfstras Mike O’Brien, 
kuris yra pirmas vyriausybės 
atstovas, po beveik 20 metų 
pertraukos apsilankęs Tripo
lyje.

Talinas. Simon Wiesenthal 
centro skyriaus Jeruzalėje va
dovas Efraim Zuroff apgailes
tauja, jog Estijos valdžia neno
ri pripažinti, kad estai akty
viai dalyvavo naikinant žydus 
II pasaulinio karo metais.

„Estai vaidino aktyvų vaidme
nį nacių vykdytoje žydų naiki
nimo programoje ne tik Esti
joje, bet ir užjos ribų. Yra liu
dijimų, kad 286-sis, 287-sis ir 
288-sis Estijos policininkų ba
talionai dalyvavo nusikalti
muose žmoniškumui ne tik 
Estijoje, bet Lenkijoje, Balta
rusijoje ir Lietuvoje”, pažymė
jo E. Zuroff. Jis pareiškė, jog 
dabartinėje Estijoje nėra poli
tinės valios pripažinti estų da
lyvavimą holokauste.

sutiko kitą automobilį, kuriuo 
važiavo penki vyrai. JAV ka
reiviai pradėjo šaudyti, kai 
vienas automobilyje buvusių 
vyrų nutaikė automatą į ame
rikiečius ir nuspaudė gaiduką, 
tačiau kiek žinoma, jo ginklas 
užsikirto.

ARTIMIEJI RYTAI

AFGANISTANAS

Bagramo oro pajėgų ba
zė. JAV kariuomenė trečia
dienį patvirtino, kad ameri
kiečių specialiųjų pajėgų ka
riai Rytų Afganistane nukovė 
4 žmones, tačiau paneigė pra
nešimą, kad jie tai padarė, 
bandydami ištrūkti iš pasalos. 
Kariuomenės atstovas spau
dai Roger King pareiškė, kad 
maždaug 30 JAV specialiųjų 
operacijų kareivių važiavo au
tomobiliu netoli rytinėje Ku- 
naro provincijoje esančio Asa- 
dabado miesto, vykdydami 
žvalgybinę užduotį. Kelyje jie

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vadovybė sutin
ka su Izraelio pasiūlytu sau
gumo užtikrinimo planu, ta
čiau ketina išsamiau aptarti 
kai kuriuos su juo susijusius 
klausimus, trečiadienį prane
šė palestiniečių darbų minist
ras Azzem al-Ahmed. Pagal šį 
planą Izraelis sutiktų išvesti 
kariuomenę iš pakartotinai 
okupuotų Palestinos savival
dos teritorijų, jeigu palestinie
čiai imtųsi ryžtingų priemonių 
pažaboti savo ekstremistus. 

9AUDI ARABIJA
Rįjad. Saudi Arabijos atsto

vai ir spauda trečiadienį davė 
atkirti Pentagono pataria
mosios valdybos posėdyje pa
teiktam vertinimui, jog Saudi 
Arabįja yra JAV priešas ir vi

sais lygiais dalyvauja teroris
tinėje veikloje. Nors Vašing
tono administracija skubiai 
atsiribojo nuo šio informacinio 
posėdžio metu pasakytų verti
nimų, Saudi Arabijos spauda 
kritikavo JAV „ryškėjančią 
tendenciją”, kuri kenkia 60 
metų JAV ir Saudi Arabijos 
puoselėjamai draugystei.

NAU
Lvovas. Liepos 27 d. Ukrai

noje surengtos aviacijos šven
tės metu naikintuvui „SU27” 
nukritus ant žiūrovų minios, 
žuvo 85 žmonės, įskaitant 23 
vaikus, buvo sužeista 200 
žmonių. Ataskaitoje sakoma, 
kad šią avarįją sukėlė lakū
nai, skrydžio metu improviza
vę pavojingą triuką. Mažame 
aukštyje skridęs Rusijos ga
mybos naikintuvas, atlikda
mas aviacijos manevrą, rėžėsi 
į žiūrovų minią, sukeldamas 
tragiškiausią pasaulyje nelai
mę aviacijos švenčių metu. Du 
naikintuvo lakūnai prieš ava
riją katapultavosi ir buvo pa
guldyti į ligoninę dėl stuburo 
sužeidimų. Jiems iškelta bau
džiamoji byla.

f I
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LIETUVIŲ TELKINIAI
SESELIŲ KAPELIONO 

IŠLEISTUVĖS
2002 m. birželio 24 d. se

selės ir apylinkės lietuviai su
sirinko N.P.M.M. seserų kop
lyčioje 11 vai. šv. Mišioms at
sisveikinti su kun. Tomu Ka- 
ranausku, seselių kapelionu. 
Šv. Mišias aukojo kun. Tomas 
su kun. Virginijum Grigučiu 
(atvykęs laikinai iš Romos 
perimti kun. Tomo pareigas), 
kun. Rapolu Krasausku, prel. 
Antanu Bertašium. Taip pat 
dalyvavo Norwich vysk. Da
niai Hart. Po šv. Mišių sės. 
provincijolė Paulė pakvietė vi
sus pietų.

Atėję į vienuolyno valgyklą, 
radome paruoštus stalus. Ku
nigai ir vyskupas sėdėjo prie 
garbės stalo, prieš kurį stovėjo 
trys eilės stalų, sudarydamos 
dalį Gedimino stulpų. Prie 
paties kraštutinio sėdėjo pro- 
vincįjolė sės. Paulė Savickai
tė. Paulė nupasakojo savo pir
mą telefono pokalbį su kun. 
Tomu ir jo veiklą vienuolyne. 
Kun. T. Karanausko išvyki
mas nuliūdino seseles ir vie
nuolyno kaimynus.

Kun. Tomas atvyko iš Šiau
lių vyskupuos į Putnamą, CT. 
Kai čia rašantis paklausė, kas

NAUJI ŽINGSNIAI OMAHOJE
Gyvenimas vietoje nestovi. 

Vyksta kadrų kaita ir su tuo 
mes turime sutikti. Taip ir 
pas mus 2002 m. balandžio 14 
d. Omahos Lietuvių Bendruo
menės visuotinio susirinkimo 
metu atsistatydino anksčiau 
dirbusi Bendruomenės pirmi
ninkė ir visa valdyba. Kandi
datą į pirmininko vietą ne taip 
lengvai galima buvo surasti. 
Suradus du kandidatus, bal
suojant paaiškėjo, kad jie su
rinko vienodą balsų skaičių. 
Buvo duota galimybė susitarti 
jiems patiems. Taip šiais me
tais Omahos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininke tapo čia 
gimusi lietuvė, aktyvių bend
ruomenės veikėjų Laimos ir 
Algimanto Antanėlių duktė, 
Danguolė Mary Antanėlytė- 
Hanson. Matyt, duktė eina 
tėvo pėdomis, nes tėvas eilę 
metų pirmininkavo bendruo
menei. Ji bendruomenės veik
loje ne naujokė. Iš pat ma
žens aktyviai įsijungė į skautų 
veiklą, chorą, šokių kolektyvą. 
Labai aktyviai dalyvauja ruo
šiant renginius, stengdamasi 
visur įjungti visą savo šeimą.

Vicepirmininku tapo tiek 
pat balsų surinkęs, trečiosios 
bangos lietuvis Arvydas Urbo
navičius. Tai gana energingas, 
mėgstantis apjungti trečiosios 
bangos lietuvius ir palaikantis 
tamprius ryšius su naujais at
vykusiais studentais. Valdy
boje jau antri metai.

Visą gyvenimą buvusi akty
vi skaitė Ramutė Micutaitė- 
Arienė perėmė iždininko pa
reigas. Yra dirbusi Lietuvių 
Bendruomenės, „Rambyno” 
choro ir Moterų klubo valdy
bose. „Rambyno” chore daina
vo 15 metų. Kartu su ramo- 
vėnais ruošė literatūrines me
nines programas. Labai akty
viai dalyvavo Lietuvos laisvi
nimo renginiuose.

Rūta Talžūnienė, trečiosios 
bangos atstovė, antrus metus 
dirbanti valdyboje, tapo' sekre
tore ir atstove spaudai. Birutė 
Reškevičiūtė Lake yra valdy
bos ryšiams su bendruomene.

Kiekvienas dirbantis žmo
gus turi savo mėgstamą dar
bą, kuriam paaukoja didžiau
sią laiko dalį. Buvusi LB pir
mininkė Nįjolė Sudavičiūtė- 
MacCalIum, kartu su Bend
ruomenės valdyba, kūrė ir 
puoselėjo jSister City” tarp 
Omahos ir Šiaulių, čia ji įdėjo 
daug darbo ir energijos. Nau

jį, jauną kunigą ir dar kle
boną, paskatino atvykti į šią 
ne taip jaunų vietovę ir dar to
limą kraštą Ameriką? Jis at
sakė. Tas įvyko labai papras
tai. Vyskupas pradėjo — „To- 
muk, tu paskirtas vykti į kitą 
balos pusę’*. Tomukas nieko 
neatsakė, nes pradėjo galvoti 
apie balas vyskupįjoje ir arti 
savo parapijos. Po kiek laiko 
vyskupas paaiškino, kad ta 
„bala” yra Atlanto vandeny
nas, o vieta, tai N.P.M.M. se
serų vienuolynas Putname, 
JAV. Tas didžiai sujaudino 
kun. Tomą, nes jis turės vykti 
ten, kur lietuviškai nebus ga
lima susikalbėti, ir dar reikės 
palikti vieną sergančią mo
tiną.

Per tris dienas Tomas apsi
sprendė priimti vyskupo pa
siūlymą, vykti į kitą pusę 
„balos”. Na, vidurnaktyje su
skamba sės. Paulės telefonas ir 
kalbėtojas klausia, kaip sakyti 
„labas rytas, ar labas vaka
ras”. Sės. Paulė jam atsakė 
„sakyk labas vidurnaktis”. Po 
to kun. Tomas pasakė, kad 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis paskyrė jį būti

joji mūsų LB pirmininkė Dan
guolė Antanėlytė-Hanson, turi 
truputį kitą veiklos kryptį, 
aišku, neužmirštant ir „Sister 
City” studentų. Ji mato at
kreiptas bendruomenės žmo
nių akis, laukiančias skirti di
desnį dėmesį jiems, įnešant ką 
nors nauja į jų gyvenimą. Jau 
pirmomis darbo dienomis, su
darydama naują savo darbo 
programą, ji klausinėjo naujai 
atvykusių, čia gimusio jauni
mo ir vyresnių žmonių, ką jie 
norėtų matyti nauja bendruo
menės veikloje, kurią veiklos 
sritį galima būtų suaktyvinti. 
Buvo išklausyti pasiūlymai vi
sų valdybos narių ir, gerai ap
tarus kiekvieną klausimą, bu
vo sudaryti darbo planai atei
čiai. Jos veiklos sritis tampa 
platesnė, nes dabar jau su
sikūrė apygarda ir reikia gal
voti, kaip suartinti tą bend
ravimą su kitomis apygardos 
bendruomenėmis. Gaila, kad 
kai kurių apygardų atstumai 
yra labai dideli, kas apsunki
na tarpusavio bendravimą. 
Turint noro, galima padaryti 
viską.

Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas pinigų kaupimo 
problemai. Be pinigų nepada
rysi nieko. Tam reikia rengi
nius daryti įvairesnius, pa
rengti įdomesnę programą, 
įjungti daugiau įvairių žaidi
mų vaikams ir suaugusiems, 
kas sudomintų žmones. Tos 
tradicinės renginių formos gal 
kai kam šiek tiek atsibodo.

Labai svarbu surinktus pini
gus teisingai panaudoti. Vien 
labdarai išleisti pinigų negali
ma. Juk ne vien vyresnieji 
priklauso bendruomenei. Tu
rime nepamiršti, kad yra jų 
vaikai ir vaikaičiai. Dabar 
mūsų pirmininkė suka galvą, 
kaip produktyviau išnaudoti 
gautus pinigus, kad būtų vi
siems ir ypač jaunimui nau
do*. Jaunimo paleisti negali
ma. Jį reikia stengtis kokiais 
nors būdais įjungti į bendruo
menės veiklą. Tam reikia su
gebėti juo* sudominti.

Jau šioje LB pirmininkė* 
veiklos kadencijoje buvo ren
giamas Motino* dienos minė
jimas, kuriame dalyvavo mū
sų patys mažiausieji atlikėjai. 
Pirmą kartą šoko atgaivinta 
Ramintos Urbonavičienė*, pa
dedant Gražinai Reškevičie- 
nei, mažiausiųjų „Aušros” tau
tinių šokių šokėjų grupė. Ti

Seselių kapelioną išleidžiant. Iš kairės: kun. Virginijus Grigutis, buvęs Nekalto M. Marijos Prasidėjimo seselių 
kapelionas kun. Tomas Karanauskas, provincijolė ges. M. Paulė, vysk. Daniai Hart, prel. Antanas Bertašius, 
kun. Rapolas Krasauskas.

N.P.M.M. seserų JAV, Put
name, kapelionu. Kun. Anta
nui Diškevičiui grįžus į Lie
tuvą, po kelių savaičių atvyko 
kun. Tomas Karanauskas.

Čia per savo pirmas, 8 val.r., 
sekmadienio šv. Mišias jis pa
matė ne tik seseles, bet ir apy
linkės lietuvius, beveik pripil
džiusius koplyčią. O susirin
kusieji pastebėjo, kad šis ku
nigas labai aukštas. Jam alto
rius atrodė, kaip mažas sta 
liukas. Šalia stovintis prie al
toriaus prelatas Antanas Ber
tašius po kun. Tomo išskės
tomis rankomis, atrodo, suma
žėjo. Naujo kapeliono švelnus 
balsas patraukė seseles ir apy
linkės gyventojus, o jo patar

kėkimės, kad Raminta rankų 
nenuleis, stengsis įjungti ir 
daugiau vaikučių. Jie ne tik 
šoko, bet ir deklamavo eiles. 
Kokie jie buvo laimingi, pasi
puošę gražiais tautiniais rū
bais! Net ir tie mažyliai, kurie 
ašarojo per repeticįjas, nu
braukė savo ašaras pasirody
mo metu. Tikiu, kad su tėvelių 
ar senelių pagalba jie šoks ir 
toliau.

Juk bendruomenė nėra 
atskiras vienetas. Jai priklau
so eilė organizacįjų, o kartu ir 
šeštadieninė mokyklėlė. Visos 
organizacįjos turi savo planus 
ir ruošia savo renginius. No
rėtųsi, kad organizacijų vado
vai ir jų nariai aktyviau įsi
jungtų į bendruomenės rengi
nių ruošimą. Jie bendrai tu
rėtų pagalvoti, kuo galėtų pri
sidėti ir praturtinti visos 
bendruomenės darbą. Juk visi 
tos pačios bendruomenės na
riai.

Naujai atvykusių čia gyvena 
nedidelis skaičius, bet yra ne
mažai atvykusių studentų, ku
rie mokosi Omahos universi
tetuose. Šiuo metu jų net 19. 
Omahos Nebraska universite
te mokosi 6 studentai, Creigh- 
ton universitete — 2, Bellevue 
universitete — 11. Juk tai 
daug. Omahos Nebraska uni
versiteto studentai atvykę pa
gal „Sister City” pasikeitimo 
studentais programą, Creigh- 
ton universiteto — pagal Kau
no Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetų pasikeitimo 
studentais programą, o Belle
vue universiteto studentai at
vykę patys savo jėgomis ir 
savo lėšomis. Jie patys moka 
už studijas ir save išlaiko 
dirbdami. Dirba vakarais ir 
savaitgaliais. Nenuostabu, 
kad lietuvių bažnyčioje ar 
bendruomenės renginiuose
mes retai juos matome. Jie 
daugiausia buriasi prie naujai 
atvykusių, kurie stengiasi 
jiems padėti, su jais bendrau
ti. Visi kartu švenčia visas di
džiąsias šventes ir valgo Kū
čias tokiu laiku, kai gali stu
dentai. Tas laikas būna labai 
vėlyvas —10-11 vai. vakaro.

Studentams ir naujai atvy
kusiem* kartais iškyla įvairių 
problemų buitiniais, darbo, ar 
dokumentų tvarkymo klausi
mais. Būna, kad ir iš kitų 
miestų naujai atvykusieji nori 
gauti vienokios ar kitokios in
formacijos, norėdami atvykti į 
Omahą. Tam LB pirmininkė

navimas silpniesiems sujungė 
jį su seselėm ir visais kaimy
nais, apylinkių lietuviais. Jis 
sunkiai paeinantiems paneš
davo lėkštes su maistu, nega
linčias vairuoti nuveždavo 
namo iš pamaldų ir atveždavo 
į pamaldas, ir dar važiuojant 
kartu dainuodavo. Jis lankė 
Matulaičio slaugos namuose 
pasauliečius ir seseles, ir šyp
sodamasis rasdavo gerą žodį 
visiems. Jautėsi, kad kun. To
mas atėjo kitiems tarnauti, 
bet nebūti aptarnaujamas. Jo 
išvykimas nutraukia draugys
tę ir krikščionišką meilę buvu
sią kun. Tomo „kaimenėje”. Jo 
„avys” pažinojo savo piemenį. 
Atsisveikinant matėsi akyse

įpareigojo Arvydą Urbonavičių 
kaupti informaciją naujai at
vykstantiems ir ją pateikti 
prašantiems. Norintieji ją 
gauti, gali kreiptis tel. 402- 
203-1119, arba

arvys@msn.com
Gegužės mėn. Omahos Ne

braska universiteto muzikos 
specialybės studentų choras, 
koncertavo eilėje Europos 
valstybių, tuo pačiu neaplenk
dami ir Lietuvos. Creighton 
universiteto apie 20 studentų, 
gegužės 12 d. daugiau kaip 
mėnesiui išvyko į Lietuvą. 
Taip, kad yra aktyvus bend
ravimas ir amerikiečių stu
dentų su Lietuva. Galime tvir
tai teigti, kad tai bendruo
menės veiklos rezultatas. Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo laikotarpyje bendruo
menė labai daug dirbo. Apie 
Lietuvą ir jos rūpesčius kal
bėjo su kitataučiais, rašė laik
raščiuose, ruošė televizijos lai
das, universitetuose aiškino 
studentams, mokyklose moki
niams, gal tas ir davė tam tik
rą impulsą atsirasti seserystės 
ryšiams su Šiauliais.

Ilgokai užsitęsus valdybos 
turto perdavimui, labai sku
biai reikėjo imtis darbo, nes 
artėja didelis renginys — Bal
tuos piknikas. Yra numatyta 
rugsėjo 14 dieną į Baltijos pik
niką pakviesti ne tik latvius ir 
estus, bet ir visus lietuvius, 
norinčius atvykti iš naujosios 
Amerikos Kryžkelės apygar
dos. Laikas atėjo arčiau pa
žinti vieniem kitus ir pasida
linti savo rūpesčiais, patirti
mi, naujais pasiekimais. Tam 
naujai valdybai reikia ne tik 
pasiruošti, bet ir finansus pa
pildyti. Todėl liepos 7 d. buvo 
suruošti pusryčiai lietuvių vi
suomenei.

Pusryčius ruošti sekėsi ne
blogai. Visa valdyba dalyvavo 
su šeimomis. Aktyviausia bu
vo pirmininkė Antanėlytė 
Hanson. Ji dirbo su visa šei
ma: vyru Owen, dukra ir sū
numi. Daug padėjo jos motina 
Laima Antanėlienė. Tai skau
tė, padeda, kur gali, beveik 
visuose renginiuose. Ji ne tik 
padėjo ruošti, bet kai kuriuos 
produktus pirko už savo pini
gus. Arvydas Urbonavičius 
atėjo su savo žmona Raminta, 
o Rota Talžūnienė su savo 
dukra ir žentu, Virginija ir 
Artūru Bereišomis. Birutė 
Reškevičiūtė Lake su savo 
vyru Gene.

Visiems darbo užteko. Vieni

ašaros, ypač tų, kuriuos jo mei
lė palietė. Vysk. Daniai Hart 
palinkėjo kun. Tomui Dievo 
palaimos ir dar pridėjo, kad 
kun. Tomas visada gali grįžti 
ir yra laukiamas.

2 v.p.p. susirinkome Rau
dondvario salėje, kur, grojant 
talentingam Romui Drazdaus- 
kui akordeonu, dainomis api- 
pynėme mielą kunigėlį. Pabai
goje vadovas, Marijus Prapuo
lenis pakvietė kun. Tomą pa
sakyti atsisveikinimo žodį.

Po trumpų vaišių išleidome 
kun. Tomą į tėvynę su viltimi 
vėl jį pamatyti Putname.

J. Rygelis

kepė kiaušinienę, kiti dešreles 
arba ruošė daržoves ir visa 
kita. Ramutė Arienė tvarkė vi
sus finansinius reikalus. Ma
lonu, kad atėjo padėti studen
tas Raivydas Šimėnas. Turė
jome vieną gerą pagalbininkę. 
Tai Birutė Prišmantienė, kuri 
rūpinosi loterįja, kuri buvo su
organizuota puikiai. Tai Dan
guolės Antanėlytės ir Birutės 
Prišmantienės pastangomis. 
Prizų buvo labai daug, dideli, 
gausūs. Daugiausia loterįjai 
paaukojo Danguolė An
tanėlytė ir Birutė Prišman
tienė. Daug ką sudomino pas
laptingų būrimų loterįja. 
Kėlė kainą, norėdami išlošti. 
Už 1 dol. išloštame krepšyje 
galima rasti visą eilę gana ne
blogų, vertingų daiktų, bet bu
vo ir tokių, kurie išlošė tik po 
arbūzą. Juk laimingi nebūna 
visi. Loterija davė nemažą 
pelną.

Į gražiai papuoštą salę atsi
lankė nemažai žmonių. Gyrė, 
kad ir pusryčiai skanūs. Bai
gus valgyti, reikėjo apžiūrėti 
kėdes, pas ką buvo pritvirtin
tas numeris, vadinasi, tas iš
lošė ant stalo stovinčią gyvą 
vazoninę gėlę. Tai paskutinė 
rengėjų dovana atsilankiu
siems.

LB pirmininkė ir visa valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir padėju- 
siems mūsų darbe. Labai dė
kingi Emilįjai Jonušienei už 
auką šiam pobūviui, Laimai 
Antanėlienei už talką ir lab
darą. Dabar laukiame visų at
vykstant į mūsų Baltuos pik
niką, kuris bus rugsėjo 14 d., 
3 vai. po pietų Šv. Antano pa
rapijos salėje. Bus puikus 
maistas, muzika, įvairūs žai
dimai vaikams ir suaugu
siems, kur galėsite laimėti pri
zus. Norintieji galės pašokti, 
kiti pažiūrėti filmukus, pri
simenant savo praeities ke
lius, o norintieji ramiai pra
leisti laiką, galės lošti šach
matais, šaškėmis ar kortomis. 
Galima bus praleisti laiką ne 
tik patalpoje, bet ir kieme. 
Ten irgi veiks bufetas. Lau
kiame visų atvykstant, tik bū
tų gerai, kad tie, kurie žada 
atvykti iš tolimesnių apylin
kių, iš anksto praneštų at
vykstančių skaičių.

Pranešti Danguolei Antanė- 
lytei-Hanson
mary.antanelis@firstdatacorp.
com

Rūta Talžūnienė
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------ DR. L RETRĖIKIŠ------
DANIU GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 
Tol. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P£. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4*47 W. 109 St, Oak. Lawn, IL 

Tat 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Jollet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330:

" lietuviškai 815-744-8230
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SEATTLE, WA
VAIKU VASAROS 

STOVYKLA
Tėvų komitetas kviečia šei

mas dalyvauti „’Lanko’ 2002” 
vasaros stovykloje, „Kursą” 
latvių stovyklavietėje, netoli 
Shelton miestelio, Olimpijos 
pusiasalyje. Atidarymas sek
madienį, rugpjūčio 18 d., 6 
vai. vak. Iškyla ir didysis lau
žas penktadienį, rugpjūčio 23 
d. Uždarymas šeštadienį, rug
pjūčio 24 d. Tautiniai šokiai, 
liaudies dainos, lietuvių kal
bos pamokos, rankdarbiai, 
Lietuvos istorija, tautodailė, 
sportas ir kt. Registracijos už
statą (25 dol. asmeniui) būti
na atsiųsti iki liepos 15 d. 
Daugiau parašyta tinklala- 
pyje:http?/javlb.org/seattle/ 
CAMP02.htm Taip pat galima 
rašyti stovyklos direktorei.

ĮSISTEIGĖ KNYGŲ 
KLUBAS

Rimo ir Donnos Mikšių na
muose š.m. kovo 27 d., susirin
ko būrys literatūros mylėtojų 
aptarti Jonathen Franzen ne
seniai išleistą romaną „The 
Corrections”. Lietuvių tarpe ši 
knyga sukėlė didelį sujudimą, 
nes ten aprašytas gana iš
kreiptas gyvenimas Lietuvoje. 
Lietuvos ambasadorius JAV, 
Vygaudas Ušackas, net pak
vietė rašytoją apsilankyti Lie
tuvoje ir pamatyti tikrą jos 
gyvenimą. Susirinkusių nuo
mone, knygos kritika yra 
„daug triukšmo dėl nieko”... 
Diskusijos vyko daugiau apie 
romano asmenybes bei auto
riaus gilų žmogaus supratimą.

Vakaro dalyviai nusprendė 
sueiti kas mėnesį ir sutiko 
perskaityti Violetos Kelertie
nės redaguotą knygą „Come 
Into My Time”,

Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti knygų klubo 
suėjimuose. Atvažiuokite su 
draugais!

EDMUNDAS VENAS, MAS.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
W18W.AnharAMiSfc.5t6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

VDASJ.NB4CKAS.M.D.
KARDCUOGAS-ŠIRDIES UGOS 
‘7722 S. Kedzie Avė? 

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

SEATTLE LIETUVIU 
TINKLALAPIS

Būtinai aplankykite Seattle 
lietuvių tinklalapį:

http://javlb.org/Seattle.Mūsų 
pirmininko Rimo Mikšio pas
tangų dėka, ten rasite vėliau
sias žinias apie visapusišką 
lietuvišką veiklą.

TRUMPAI
Pianistai Dainius ir Asta 

Vaičekoniai ir toliau akty
viai dalyvauja vietiniuose kul
tūriniuose renginiuose. Vasa
rio mėn. jie abu grojo Seattle 
Dance Co. šokėjams, o kovo 
mėn. jie dalyvavo UW vakare, 
skirtame prancūzų kompozito
rių kūriniams, parašytiems 
fleitai.

Klaipėdos universiteto 
leidykla išleido mūsų vieti
nio) gyvenančio Edmonde, 
okeanografo, Povilo Mažeikos 
monografįją „Baltįjos jūros 
hidrodinamika”. Ši knyga bus 
naudojama studijoms, o taip 
pat moksliniams darbams. 
Nuoširdžiai sveikiname!

Sveikiname Jim Bray, ku
riam buvo įteiktas King Coun- 
ty „Gero kaimyno” apdovanoji
mas. Jo žmona Ina Bertulytė 
Bray mums papasakojo, kad 
Jim tapo visos kaimynystės 
jautrus pagalbininaks. Jis vi
sada surasdavo laiko ištiesti 
pagalbos ranką. Ar tada, kai 
kaimynų durys užsitrenkdavo, 
ar jiems reikėjo padėti su 
šiukšlių dėžėmis, ar šiaip biu
rokratinėmis problemomis. 
Apie tokius geraširdišku* dar
bus nepamatysi straipsnių 
pirmame laikraščio puslapyje, 
bet ji* per daugelį metų susi
kaupia, ir tik dėka tokių 
draugų kaip Jim, kaimynystė 
įgauna savo „sielą”. Štai todėl 
jis ir buvo apdovanotas. Apdo
vanojimą įteikė Seattle meras, 
Greg Nichols, ir Kirtg County 
Council pirmininkė, Cynthia 
Sullivan.
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AMERIKOJE VYKSTA 
RELIGINIS KARAS

ALEKSAS VITKUS

Atkelta iš 1 psl.
Tik ką šventėme triukšmin

gą, karą primenančią, Ameri
kos Nepriklausomybėm šventę, 
arba, kaip amerikiečiai mėgs
ta sakyti — Amerikos gimta
dienį, kuris šįmet buvo jau 
226-asis! Kai nuo pereito rug
sėjo 11 dienos Amerikoje su
plasnojo dar iki šiol nematy
tas skaičius vėliavų, rodančių 
amerikiečių pasiryžimą nepa
siduoti pasauliniam teroriz
mui, tuo pačiu jos jiems pri
minė ir pagrindines spaudos, 
žodžio ir religijos laisves. 
Daug kam atrodo, kad viena 
svarbiausių ir yra tikra religi
jos laisvė, nes, ją ginant sau, 
ar draudžiant kitiems, per is
torijos šimtmečius žūdavo 
daugiau žmonių negu dėl ko
kios kitos priežasties..

Religijos laisvė šių dienų 
Amerikoje saugojama stropiau 
negu bet kur kitur. Gal todėl 
šiame krašte, kur tiek daug 
žmonių ir tiek įvairių tikėji
mų, vis dėlto gyvename paly
ginti ramų, taikingą gyveni- 

-- mą. Tačiau ir Amerikoje ne 
visuomet taip būdavo. Koloni
jiniais laikais kiekviena kolo
nija turėjo savo pagrindinę ofi
cialią religiją ir, nors pirmieji 
kolonistai vyko į Ameriką iš
vengti religinių persekiojimų 
Europoje, jie dar ilgai tokios 
privilegijos nedavė kitų reli
gijų pasekėjams. Religiniai 
persekiojimai čia baigėsi tik 
XVIII amžiuje, ir religinė tole-
rancįja išaugo labai palengva. 
...JĮCai Amerika pasiskelbė ne
priklausoma nuo Anglijos 
‘(1776.07.04), tos nepriklauso-

į mybės deklaracijoje buvo kal
bama apie teises į gyvenimą, 
laisvę ir laimės siekimą, o 
apie religinę laisvę — nei žo-

| džio. Nors pačioje deklaracijos 
pradžioje yra pabrėžta, 'kad 
visi žmonės yra lygūs, vieti
niai indėnai, čia buvo pava
dinti negailestingais lauki
niais”, žudančiais vyrus ir mo
teris, o vergai — buvo visai
pamiršti.

Kai naujoji valstybė 1787 m. 
priėmė Amerikos konstituciją, 
joje buvo netrukus pasigesta
išsamaus piliečių teisių ir lais
vių aptarimo. Todėl 1791 me
tais Kongresas išleido vadi
namąjį JBill of Rights” priedą, 
kurio dešimt paragrafų

.• (amendments) tiksliai aptarė 
pagrindines piliečių teises. Ta
čiau dėl jų teisingo interpreta
vimo buvo ir yra ginčijamasi 
iki šioliai. Paskutinėmis die
nomis vėl kilo karštos diskusi
jos dėl supratimo, kas yra reli
gijos laisvė.

, Mat, pirmasis konstitucijos 
papildymo paragrafas skamba 
šitaip: „Kongresas neleis jokių 
įstatymų dėl religijų steigimo,

• ar dėl jų laisvo išpažinimo; ar
ba suvaržymo žodžio ar spau
dos laisvės; arba dėl žmonių 
teisės taikingai susirinkti ir

prašyti valdžios atitaisyti 
skriaudas”. Norėčiau pabrėžti, 
kad šis mano laisvas vertimas 
iš anglų kalbos negali tiksliai 
atitikti originalo mintį. Tai 
natūralu. Juk tūkstančiai ad
vokatų ir milijonai žmonių, 
nors skaito tą patį originalą 
anglų kalba, jį nevienodai su
pranta.

Net ir čia paminėtos teisės 
nėra absoliučios. Piliečio tei
sės baigiasi, kai naudojimasis 
jomis pažeidžia kitų piliečių 
teises, arba bendrą visuome
nės saugumą. Žodžio laisvė 
neleidžia pilnoje žiūrovų salė
je kam nors be reikalo sušukti 
„gaisras!”, neleidžia šmeižti 
žodžiu kitą žmogų. Spaudos 
laisvė neleidžia kitą pilietį 
šmeižti spaudoje. Religijos 
laisvė, paprastai apimanti ir 
šeimos problemos, nereiškia 
leidimo daugpatystei, ir pan. 
Deja, šiandien ir šeimos są
voka daugelyje valstijų pra
dedama suprasti kitaip.

Kaip tas teises ir laisves su
prasti bei interpretuoti, — tai 
nuolatinis teismų uždavinys. 
Bet ir čia problema. Koks nors 
teismas nutaria vienaip, aukš
tesnio rango teismas kitaip, 
kol pagaliau prieinama prie 
Vyriausiojo tribunolo, kurio 
žodis yra lemiamas. Deja, ir 
pats Vyriausiasis tribunolas 
kartais pakeičia savo nuomo
nę. Konstitucinių teisių aiški
nimas nėra jau toks paprastas 
dalykas, todėl nesistebėkime, 
kad Amerikos visuomenė dėl 
religijos ar kitokių laisvių nie
kada nebuvo ir nebus vienos 
nuomonės.

Nors kai kurie amerikiečiai, 
ypač ateistai, pirmąjį konsti
tucijos papildymo paragrafą
dėl religįjų steigimo ar jų už- - kiečių apklausinėjimai rodo,
draudimo -* supranta, kaip 
griežtą valstybės atskyrimą 
nuo religijos, daug kas su tuo 
nesutinka, aiškindami, jog 
Dievo vardo minėjimas viešu
moje neturėtų būti sutapati
namas su kokios nors tikybos 
įsteigimu ar panaikinimu, ko
konstitucįja neleistų.

Teismai, nors gal kartais ir
ne visai logiškai, visgi kitaip
galvojo ir savaip nusprendė. 
Mokyklose Dievo vardą minėti 
buvo uždrausta jau gana se
niai. Religiniai būreliai val
diškose mokyklose buvo užda
ryti, kryžiai nuimti nuo klasių 
sienų. Kalėdų laikotarpiu 
miestų aikštėse rengtos Jė
zaus gimimą vaizduojančios 
prakartėlės pranyko, ir t.t.

Ką tuo tarpu matėme pla
čioje visuomenėje? Kongresas 
savo sesįjas vis pradeda mal
da, teismuose pilietis prisiekia 
sakyti tiesą, padėjęs ranką 
ant Biblijos, sakydamas J3o 
help me God”. Kariuomenėje 
dar leidžiama turėti įvairių ti
kybų dvasininkus. Amerikos 
pinigų banknotuose ir mone
tose skaitome: Jn God We

Trust”, ir dėl to vardo niekas 
pinigų priimti neatsisako. Net 
tikrai religinė krikščioniška 
šventė, Kalėdos, yra kažkodėl 
vis dar leidžiama švęsti. Reli
gijos priešininkai čia nesi
priešina, gal todėl, kad kitaip 
tas pakenktų pelningam vers
lui.

Toks ir panašus bylinėjima
sis pamažu vyksta jau dau
giau kaip 30 metų. Ir tik visai 
neseniai, prieš keletą savai
čių, tas Juras” vėl įsiliepsno
jo, kad federalinis apeliacinis 
teismas San Francisco, CA, 
nusprendė, kad jau daug metų 
Amerikos pradinėse mokyk
lose prieš pamokas sako
mas ištikimybės pareiškimas 
(Pledge of Allegiance) yra ne- 
konstitucinis, todėl uždrausti- 
nas, nes ten yra paminėtas 
Dievas, kas reikštų pripaži
nimą kažkokios visagalės bū
tybės, ar tai būtų Kristus, ar 
Yahweh, ar Allah, ar Buddha, 
ar kitoks. Kilo didelis triukš
mas.

Kas tas ištikimybės pareiš
kimas? Tai 1892 m. vieno pa
mokslininko, redaktoriaus ir 
mokytojo, Francis Bellamy pa
rašyta lyg ir „priesaika”, kuri, 
1924 m., truputį pakeitus, 
skambėjo šitaip: „Aš prižadu 
ištikimybę Jungtinių Ameri
kos Valstijų vėliavai ir res
publikai. kuriai ji atstovauja, 
viena tauta, nedaloma, su 
laisve ir teisingumu visiems”. 
Ilgus metus ji buvo mokyklose 
visų vaikų kasdien prieš pa
mokas kartojama. Šaltojo karo 
prieš sovietus metu, Kongre
sas, raginamas katalikiškos 
organizacįjos „Knights of Co- 
lumbus”, kad parodytų Ameri
kos pasiryžimą kovoti prieš 
bedieviškąjį komunizmą, nu
tarė į tą prižadą įterpti žo
džius „under God”.

Nors tenka spaudoje skaityti 
gan nemažai pasisakymų, su
tinkančių su tuo nauju teismo 
sprendimu, įvairūs ameri-

jog maždaug 80-90 proc. žmo
nių norėtų, kad „under God” 
liktų kaip buvęs. Panašiai gal
vojo ir senatoriai, kai jie savo 
sesijoje demonstratyviai su
kalbėjo tą ištikimybės pareiš
kimą jo sena, su Dievu, forma. 
Mūsų, tai yra Illinois, guber
natorius George Ryan ne tik 
nesutiko su Kalifornijos teis
mo sprendimu, bet skubiai 
pravedė įstatymą, reikalau
jantį tą pareiškimą kalbėti 
kasdien ir aukštesniose mo
kyklose, ko anksčiau nebuvo 
reikalauta. Net pats Amerikos 
prezidentas Bush tą teismo 
sprendimą pavadino juokin- 
gu.

Buvęs viceprezidentinis de
mokratų kandidatas, senato
rius Joseph Lieberman, kaip 
ir keli kiti, nuėjo dar toliau. 
Jie dabar ragina pravesti dar 
vieną konstitucįjos pakeitimą, 
reikalaujantį ryškiau parody
ti, kad Amerika yra valstybė, 
kurios piliečiai turėtų tikėti 
Dievą, nepaisant, koks jis be
būtų: o viena konservatyvi pi
liečių grupė reikalauja, kad 
abu teisėjai (iš trįjų), balsavę

už „under God” išmetimą, bū
tų tuojau apkaltinti ar bent 
atleisti iš pareigų. Cinikai 
tvirtina, kad dėl to triukšmo 
respublikonai džiaugiasi, nes, 
matant daugelio žmonių pasi
piktinimą dėl to pakeitimo, jų 
galimybės artėjančiuose rin
kimuose gerėja. Tą supranta 
ir demokratai, tad netrukus 
teismo sprendimas ir jų buvo 
vadinamas „nevykusiu” ir net 
„kvailu”.

Keisti ir sunkiai suprantami 
kai kurie Amerikos teismų 
sprendimai. Štai, leidžiama 
deginti jos vėliavą, kalbėti 
prieš valdžią, bet mokyklose 
ištarti Dievo vardą — nevalia. 
Jau nuo maždaug 1971-1973 
m. Vyriausiasis tribunolas už
draudė mokyklų mokslo metų 
oficialiose užbaigimo iškilmė
se perskaityti bet kokią mal
dą. Net privati pačių mokinių 
sukalbėta malda prieš sporto 
rungtynes paskelbta nekons- 
titucine. Nuo 1971 m. visa eilė 
tribunolo sprendimų palaips
niui sucementavo naują „Es- 
tablishment Clause”, pagal 
kurią bet koks vyriausybės 
žingsnis, kuris „pagerina, pa
laiko, stumia, artina, patvirti
na, padeda ar bet kokiu būdu 
verčia į religijos pusę, yra lai
komas nekonstituciniu, nes 
bažnyčia turi būti atskirta 
nuo valstybės”.

Jei taip ir toliau eisime, gal 
netrukus uždrausime skaityti 
ir Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimo deklaracįją, nes ir 
ten yra minėtas Kūrėjo (Crea- 
tor), Vyriausiojo Pasaulio Tei
sėjo ir Dieviškosios Apvaizdos, 
vardai? O kaip su Dievo vardu 
ant pinigų, su Kalėdomis, dar 
retkarčiais minimu Dekalogu? 
Tai didelių debatų nesukelia, 
nes bandymai čia daryti bet 
kokius pakeitimus sukeltų 
visuomenėje dar didesnį 
triukšmą. Gal todėl Vyriausio
jo tribunolo teisėjai prie tų re
liginių apraiškų ir nekimba, 
savotiškai aiškindami, jog 
Kongrese kalbamos maldos, 
Kalėdų šventimas, ar Dešimt 
Dievo įsakymų yra iš tikrųjų 
ne religįja, bet tik senas istori
nio deizmo ceremonialas. O 
kaip su pinigais? „Ak, — 
šmaikščiai aiškino tribunolo 
teisėjas William J. Brennan, 
Jr., žydas, — žodžiai ’ln God 
we Trus’ dėl savo dažno karto
jimo yra nustoję bet kokios re
liginės reikšmės”.

To teismo sprendimo gynė
jai, nors sutinka, kad Neprik
lausomybės paskelbimo dek- 
laracįja aiškiai sako, jog „vi
siems žmonėms Sutvėrėjas 
yra suteikęs tam tikras nenu- 
ginčytinas teises”, į tai ne
turėtume kreipti per daug 
dėmesio. Juk tai tik senas is
torinis dokumentas, kuris už
miršo suteikti panašias teises 
ir vergams, moterims, ir in
dėnams. Juk Amerikos mote
rys teisę balsuoti gavo tik 
1920 m., o negrai — dar gero
kai vėliau. „Taigi, nesivado
vaukime senais dokumentais, 
kur Dievo vardas ne vieną 
kartą minėtas, sako jie, — bet 
stenkimės įvesti tikrą laisvę”.

Ginčįjamės dėl žodžio „un

der God”. O jei tą žodį pakeis
tume „with faith”, ar tai nebū
tų priimtinas kompromisas? 
Juk tada nuoširdžiai galėtume 
pasakyti, kad vieni tikime die
vybe, kiti — visuotine gamta, 
pačiais žmonėmis, konstitucija 
ar tikėjimu laisve, kad netu
rime prievolės tikėjimą kaip 
nors tiksliai apibrėžti.

Ne vienas šiandien pagalvo
ja, ar tribunolo sprendimai, 
kurie išvįjo religiją iš mokyklų 
ir iš viso gyvenimo nėra at
sakingi už tai, kad Amerikos 
gatves dabar valdo šaunamieji 
ginklai, peiliai ir narkotikai? 
Ar tai negalėtume pavadinti 
Amerikos vidaus teroru? Ar 
ne prieš jį turėtume pirmiau
sia kovoti, užuot ieškoję prie
šų visame pasaulyje? Po 2001- 
ųjų rugsėjo 11 dienos tero
ristinio išpuolio ir prezidentas 
Bush, ir didžioji dalis Ame
rikos visuomenės jau mielai 
kartoja gal šiek tiek primirš
tus žodžius „God Bless Ameri
ca, Land that I love”.

Kai kas tvirtina, kad šis 
Kalifornijos teismo sprendi
mas yra teisingas, nes esame 
„laisvi žmonės”, ir iš mūsų 
valdžia neturėtų reikalauti 
minėti Dievo vardą — nei tei
giama, nei neigiama prasme. 
Kiti gi tai atremia, sakydami: 
kas Dievo vardo nenori minė
ti, niekas jų neverčia, jie gali 
tylėti. Bet ir su tuo argumen
tu jie nesutinka. „Taip, gal net 
90 proc. amerikiečių tiki į Die
vą ar į ką nors į jį panašaus, 
bet Amerikos stiprybė ir yra 
ta, kad gerbiame ir puoselė
jame tų 10 proc. mažumos 
nuomonę. Amerika garantuoja 
religijos laisvę, bet kartu ir 
laisvę ’nuo religijos’ ”, — sako 
jie, tvirtindami, kad bet koks 
Dievo vardo paminėjimas ats
kirtų nuo kitų visus ateistus, 
agnostikus, panteistus ar „Vi
suotinio gyvenimo bažnyčios” 
pasekėjus.

Kas tai per žmonės? Daugu
mas žmonių tokią „bažnyčią” 
nelaikytų bažnyčia, nes jos pa
sekėjai sako, kad ne Dievas, 
bet protinga, saikinga ar lo
giška Mintis yra šviesa, kuri 
mus veda per gyvenimą. O tos 
„bažnyčios” pasekėjas ir dvasi
ninkas, yra tos mažos mer
gaitės, mokinukės, tėvas, ku
rio bylą „under God” jo naudai 
išsprendė Kalifornijos federa
linis teismas.

Tai 49 metų vyras, vardu 
Michael A. Newdow, ateistas, 
žydų kilimo, jau nuo mažens 
vadinamas nenuorama ar 
bent ekscentriku, studįjavęs 
biologiją, paskui mediciną ir 
teisę, dabar dirba gydytoju 
animacinio skyriaus ligoninėje 
ir taip pat mielai veda įvairias 
bylas, kuriose save vadina 
„The Rev. Doctor Michael A. 
Newdow”.

Mano nuomone, Amerika 
jau nuo 1971 m. paliko tei
singą sveiko proto kelią, ir 
pasirinko dabar vis labiau po
puliarėjantį „political correct- 
ness". „Gal pakeiskime tą iš
tikimybės pareiškimą „viena 
tauta, Dieve”, ir sakykime: 
„viena tauta, prispausta, sava
naudžių teismo bylų...”
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Sės. Ona Mikailaitė

Popiežius Amerikos
žemyne

Rugpjūčio 2 d. popiežius Jo
nas Paulius II baigė savo 11 
dienų kelionę Amerikos žemy
ne. Ši jo kelionė buvo skiriama 
jaunimui ir vargdieniams — 
pasaulio mažutėliams, į ku
riuos jis apeliavo būti Kris
taus gerumo, gyvastingumo ir 
vilties ženklais blogio aptem
dytame pasaulyje.

Pasaulio jaunimo dienos To
ronte (liepos 23-28 d.), į kurias 
suplaukė 450,000 jaunimo iš 
170 kraštų (apie 170,000 atvy
ko iš JAV), buvo džiaugsmo, 
atgailos ir vilties dienos. Šv. 
Tėvas ragino jaunimą dabar 
apsispręsti už Kristų. Jam pa
švęsti savo gyvenimą ir drau
ge su Juo kurti naują civiliza- 
ciją. Kalbėdamas apie kunigų 
nusikaltimus, ragino jaunimą 
nenusivilti, bet gerbti ir pasi
tikėti gerais, ištikimais kuni
gais, kurie nori jiems padėti 
kelyje į Dievą. Penktadienio 
kryžiaus kelias Toronto gatvė
se buvo akivaizdus primini
mas visiems, jog nuodėmės 
nepataisysime žodžiais nei 
kritika, o tik atgaila. Bend
raudamas su jaunimu, šv. 
Tėvas ir pats atgijo — pasiro
dė stipresnis, švytinčiu veidu 
ir skambiu balsu, primenan
čiu praeities dienas, kuomet 
sugebėdavo užburti minias. 
Jaunimo šventės baigimo Mi
šiose sekmadienio rytą lįjo, 
bet jaunimas ir popiežius per 
lietų entuziastingai giedojo, 
palydėdami giesmę plastiniais 
judesiais, tvirtindami, jog „Jė
zus yra mano gyvenimas!”

Nuvykęs į Meksikos sostinę, 
popiežius vėl buvo sutiktas en
tuziastingų minių. Čia Gua- 
dalupės bazilikoje jis kanoni
zavo pirmąjį indėną šventąjį 
Juan Diego. Jis 1531 m. (77 
metus anksčiau už Šiluvos ap
sireiškimą) regėjo Dievo Mo
tiną Mariją, kuri jo apsiauste 
paliko savo paveikslą ir jam 
dovanojo rožių puokštę gruo
džio mėnesį, kad galėtų įtikin
ti pranciškoną vyskupą, jog 
kuklusis indėnas tikrai matęs 
Mariją. Taigi tik po 470 metų 
Juan Diego iškeltas į Katalikų

Bažnyčios šventųjų gretas, 
nors Guadalupės Madoną ir 
jos atvaizdą yra pagerbę bent 
12 popiežių. Popiežius Pijus 
XII 1945 m. Guadalupės Ma
riją paskyrė Lotynų Amerikos 
globėja. Visa Katalikų Bažny
čia mini ją gruodžio 12 d., Ad
vento metu.

Juan Diego kanonizacijos 
Mišių metu šv. Tėvas prašė 
meksikiečių krikščioniškai 
elgtis su čiabuviais indėnais, 
jų neskriausti, bet laikytis tei
singumo ir solidarumo dėsnių 
jų atžvilgiu. Šios pamaldos 
buvo itin įdomios, nes buvo 
jungiamos europietiškos ir Az- 
tekų indėjų tradicijos. Iš susi
jaudinimo žmonės liejo gau
sias ašaras, nes Guadalupės 
Madona ir Juan Diego yra gi
liai įsišakniję jų kultūroje. Jie 
suvokė, kad šiuo ženklu šv. 
Tėvas pašventino brangiau
sias jų tradicijas.

Šioje kelionėje popiežius ap
lenkė JAV, nesustodamas pa
saulio turtingiausiame ir ga- 
lingiausiame krašte. Apie šį 
aplenkimą įžvalgiai komenta
vo „New York Times” laikraš
tis. Neįjungdamas JAV į savo 
kelionę, popiežius pasakė la
bai daug. Amerikos žemyno 
jaunimas ir vargdieniai susi
laukė didelio jo dėmesio. Pas
kutinysis aplankytas kraštas 
— Guatemala — tai pats var
gingiausias, skurdo ir karų 
nualinta valstybė. Popiežius 
bendravo su vargšais ir mažu
tėliais, o JAV žmonėms, ypač 
katalikams, kalbėjo tik netie
siogiai. Dabartinės JAV bėdos 
kyla iš krikščioniškų morali
nių dėsnių nepaisymo — iš 
gobšumo, egoizmo, nenoro pri
pažinti ir paklusti Bažnyčios 
autoritetui. Taigi popiežius 
mandagiai perskrido virš' ne
norinčios jo klausyti šalies, ta
rytum nusikratydamas net 
dulkes nuo savo kojų, kaip 
Kristus Evangelijoje ragino 
savo mokinius, nusikratyti 
dulkes nuo kojų, kai lankomi 
miestai nepriima nei jų, nei jų 
teikiamų Kristaus žodžių ir Jo 
ramybės.

Popiežius Jonas Paulius II Šiluvoje 1993 metais

PUŠIS
JURGIS JANKUS

' Nr.8 Tu galvoji, kad
tik ligi klebonuos, o ką žinai, kur jie panorės. Gal ir 
ligi rytojaus neparvažiuos. Kad ir neužmigtum, tai 
norą nežvarbsi.

— Eik tu pati. Ai dar pasižvalgysiu. Turėtų netru
kus grįžti.

Damazas vėl pasiliko. Buvo net snūstelėjęs, kai pa
kirdo nuo šunų ląjimo. Pakirdęs išgirdo ir vežimo 
barškėjimą. Bet jau čia pat. Tuoj į kiemą įsuko ir Kųp-

*”* dūkas.
Jau aušo. Damazas pakilo padėti nukinkyti arklius. 

Vežimas buvo visiškai tuščias.
— Šiaudus išmečiau Paliepiuose. Visiškai tušti ratai 

niekam į akis nekrinta. Lyg tyčia prieš miestelį susiti
kau kelis kazokus. Tik pažiūrėjo į tuščius ratus ir nie
ko nesakė. Jeigu būtų buvę pilni šiaudų, galėjo už
sigeisti pažiūrėti, kas juose yra.

„„Kol nukinkė, kol arklius sužiūrėjo, Kupriukas pa
pasakojo, kad klebonas sužeistuosius tik ratuose te-

pažiūrėjo ir liepė tuoj vežti į Paliepius. Ten dvare, 
sakė, yra daktaras ir kitokia pagalba. Tai kol viską 
apvažiavo, net ir arkliai kiek įšilo.

Abu smagūs, kad kėlionė pasisekė, nuėjo gulti. Lau
ke visiškai išaušo, ir Damazas, įėjęs vidun, kiek pa
gaišo. Žmona jau kėlėsi ir pačiam lyg nepatogu buvo 
gulti keliamuoju metu, bet žmona ragino gulti. Sakė, 
pasikėlusi mergaitę, sužiūrėsianti gyvulius, išleisianti 
vaiką su banda, padariusi pusrytį pakalsianti, ir Da
mazas ėmė rengtis gulti. Jam besirengiant, galukaimy 
subruzdo šunes. Ne taip sau, bet ūmu ir nutilo. Kaip 
mat sujudo viso kaimo.

— Kas gi čia dabar? — Priėjo prie lango Damazienė.
Priėjo ir Damazas.
Gatvėje pasirodė raiti. Pirma du, paskum ir dau

giau. Vienas parodė ranka į namą, ir keli įsuko į 
kiemą.

— Kokia nebūtis juos čia atnešė? — prašneko Dama
zienė.

— Turbūt kelio pasiklausti. Gal pamatė, kad mes 
jau sukilę.

Pirmas rimbo kotu smarkiai pabeldė į langą.
— Kelkis! Greičiau! — sušuko ir vėl pabeldė.

Damazas kaip buvo jau basas ir vienmarškinis, taip 
ir išėjo.

— Vesk parodyti, kur sukilėliai, — paliepė tas pats, 
kur į langą beldė.

— Pas sukilėlius? — Taip nelauktai užkluptas tik 
pakartojo, o paskum pridėjo: — Kad čia jų dar nebuvo 
girdėti.

— Nemeluok! — ir užsimojo rimbu.
— Kam man meluoti? Jei nežinau, tai nežinau.
—■ Vesk į tvartą!
— Tik prašau neatimti. Du teturiu. Kaip laukus ap

dirbsiu? Valgyti juk visiems reikia. Ir tamstai.
— Vesk! — vėl užsimojo.
Nuvedė.
Pabraukė arkliams per piršęs.
— Kodėl sušilę?
— Darbininkas paryčiais iš malūno grįžo.
— Be miltų? — išsišiepė.
— Vėjas nuščiuvo. Kai pakils, važiuos pabaigti.
To nebįjojo. Jeigu ir norėtų patikrinti, Smogė paro

dys, kur jo pradėti malti ir kur maišai dar nespėtų su
malti. Juodu jau kuris metas taip susitarę.

Bet kazokas... Iš tikrųjų ir pats negalėjo pasakyti, ar

jis kazokas, ar šiaip koks vyresnis. Bet tik keistai nu
siviepė ir liepė eiti iš tvarto.

Damazui toptelėjo, kad vesis į malūną. Tik negi pės
čias, o gal prisiriš prie arklio ir reikės kartu bėgti.

— Jeigu tamsta dar netiki, galiu užsėsti arklį, nu
lėksim į malūną ir pamatysi, — bet rusas tik stum
telėjo ir riktelėjo:

— Eik!
Išėjo. Kiemas jau buvo pilnas raitų.
— Tai vedi?
— Nieko nežinau ir neturiu kur vesti.
— Ten, kur nuvežei pilną vežimą maisto.
— Niekada nevežiau.
— Va! — kirto rimbu per pečius šalia stovėjęs.
— Vesk! — lyg sušvelnėjęs pasakė tas vyresnysis. — 

Jie daug draugų prarado. Verčiau vesk.
— Kad neturiu kur. Jeigu kas skundė, tai melavo.
— Melavo! — sušuko kitas ir vėl kirto.
Ir tada prasidėjo. Damazas tik rankomis užsidengė 

galvą. Nugara, paskum ir rankos krauju pasruvo, o 
Damazas tik ūkė pro sukąstus dantis. Kai jau gerokai 
pakapojo, ir Damazas ėmė justi, lyg kojas pradedant 
linkti, vyresnysis pasakė liautis. (B.d.)

I
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METUS TRUKUSI PAMOKA
Nuaidėjus mano Kauno 

Jėzuitų gimnazijos direkto
riaus kun. Vitkaus, SJ, pasiū
lymui važiuoti mokslo metams 
į Ameriką 11 skyriuje (Ju- 
nior), aš sutrikau iš nuostabos 
ir netikėtumo. Pasiūlymas 
skambėjo gražiai-mokysiuosi 
vienoje geriausių Čikagos mo
kyklų, St. Ignatius College 
Prep, gyvensiu su tos mokyk
los paskirta man šeima, susi
pažinsiu su JAV kultūra, pa
matysiu pasaulį ir t.t. Tačiau 
mintyse kilo daug pašalinių 
klausimų: ar sugebėsiu, bū- 
dan.a vos 17 m. ištisus metus 
praleisti man svetimoje šalyje, 
toli nuo tėvynės, nuo šeimos 
bei draugų, kalbėti svetima 
kalba, netgi gyventi ir pritapti 
man visai svetimoje šeimoje. 
Dvejonių buvo daug, bet jas 
visas užgožė noras išmokti, 
patirti, atsigerti kažko naujo, 
dar nepatirto. Nors tai buvo 
vienas sunkiausių sprendimų, 
kuriuos turėjau padaryti savo 
gyvenime, nutariau rizikuoti 
ir atverti duris patirčiai.

Vien Čikagos vaizdas, kurį 
išvydau lėktuvui pamažėle be
sileidžiant į oro uostą, man 
pasakė, jog padariau teisingą 
sprendimą. Viena buvo matyti 
Čikagos vaizdus knygose, ir 
visai kita su šiuo miestu susi
pažinti akis į akį. Mano naujo
ji meksikietiškos kilmės šeima 
iš manęs be paliovos juokėsi, 
kai aš, bevaikščiodama Čika
gos centru, su jais, vis žiūrė
davau aukštyn, stebėdama, 
kurgi baigiasi tie, vos ne dan
gų siekiantys, bokšto pavidalo 
pastatai.

Džiaugiausi patekusi į tokią 
malonią ir šiltą šeimą. Jau 
pirmosiomis dienomis spėjau 
prie jų priprasti. Jaučiausi tu
rinti naują sesutę Cristiną ir 
antrąjį brolį Andrės (mat, pir

PARAMA VALDOVŲ RŪMAMS VIS PLAUKIA
Prof. Adolfas ir Jadvyga 

Damušiai parėmė Valdovų rū
mų atstatymą 1,500 dolerių 
auka. Tai padarė, reaguodami 
į architektūros laikraščio 
„Statybų pilotas” užgaulingą, 
prasčiausio projekto — 'agur
ko’ vardu vadinamą premiją, 
paskirtą Valdovų rūmų atsta
tymo projektui ir jo autoriui 
dr. Napaleonui Kitkauskui. 
Jadvyga Damušienė, apsilan
kiusi Valdovų rūmų paramos 
fondo raštinėje teigė, kad dau
gelį metų pažįsta dr. N. Kit
kauską, gerbia jo pasišven
timą bei pasiekimus ir palaiko 
Valdovų rūmų atstatymą.

Draugija „Pilis” išleido leidinį 
„Vilniaus pilys”, ir šio leidinio 
antrą laidą anglų kalba „The 
Castles of Vilnius”, nuo kurių 
pardavimo kainos 10 proc. 
skiria Valdovų rūmų atstaty
mui. Leidinio autorius — 
draugijos narys, „Skomanto”

Regina NaruAienC (ii kairės) ir Jadvyga Damuiienė Valdovų rūmų para
mos fondo raštinėje Vilniuje, kur J. Damuiienė paaukojo 1,500 dol. VR 
fondui.

masis ir tikrasis, vardu Eri
kas, pasiliko Kaune). Jie ma
ne su malonumu supažindino 
su Čikagos įžymiomis vieto
mis, papasakojo šio miesto is
toriją ir klausėsi mano pa
teiktų faktų apie Lietuvą. 
Mano naujoji mama Dolores 
su manimi elgėsi kaip su savo 
dukra. Visuomet teiraudavosi, 
kaip man sekėsi mokykloje, 
kokius pažymius gavau, ko 
nesupratau. Nepatingėdavo 
užmesti akį į mano parašytus 
darbus ir rašinius, ir šį bei tą 
pakeisti.

Mokykloje pirmosiomis die
nomis buvo psichologiškai 
sunku, nors tai manęs neste
bino, nes jau prieš važiuo
dama žinojau, jog tam turiu iš 
anksto nusiteikti. Bet laiko 
bėgyje spėjau susirasti supra
tingų draugų, artimiau susi
pažinti su savo mokytojais, 
priprasti prie tokio didelio 
skaičiaus mokinių. Jaučiau, 
jog mokytojai man skyrė nuo
latinį dėmesį, nes žinojo mano 
nelengvą situaciją, jeigu rei
kėjo, niekuomet neatsisakyda
vo man šį bei tą papildomai 
paaiškinti ar pabrėžti. Ta
čiau, laikui bėgant, dauguma 
paminėjo, jog jaučia mano 
pažangą ir labai vertina mano 
pastangas. Tai nutiko praėjus 
2-3 mėnesiams nuo mokslų 
pradžios. Tuomet pradėjo ir 
mano pažymiai gerėti, o vėliau 
jau ir pradėjau jaustis, kad 
tikrai pripratau prie savo nau
josios aplinkos. Jaučiau, jog 
mano anglų kalbos įgūdžiai 
pradėjo gerėti tiek mano kal
bėsenoje, tiek skaitant ang
lišką literatūrą. Džiaugiausi 
galimybe mokykloje išmokti ir 
jau ketvirtąją kalbą — ispanų. 
Šia kalba man dažnai padė
davo pasipraktikuoti mano 
naujosios šeimos močiutė, kuri

knygų istorine tematika auto
rius Kazys Almenas. Tai gau
siai iliustruotas vadovas po 
Aukštutinę, Žemutinę ir Krei
vąją pilis, kuriame pateikiami 
ne tik faktai, istorija, bet ir le
gendos. Ten rašoma apie lan
kytinas vietas pilių teritori
joje — arkikatedrą, Naciona
linį muziejų, Taikomosios dai
lės muziejų, Aukštutinės pi
lies muziejų ir Valdovų rū
mus, jų atstatymą bei Valdovų 
rūmų paramos fondo veiklą.

Užsienio lietuvių laikraščio 
„Draugas” vyriausioji redakto
rė Danutė Bindokienė prane
šė, kad dienraščio leidėjai nu
tarė paaukoti laimėtą dr. Juo
zo Kazicko konkurso apdova
nojimą — visą 2,000 litų sumą 
Valdovų rūmų atstatymui. Re
daktorė teigė, kad ta suma 
„...mus nepadarys nei turtin
gesniais, nei vargingesniais, o 
šiam tikslui gal bus naudinga.

angliškai nelabai ir tesuprato.
Kiti dalykai, kuriuos mo

kiausi, irgi buvo siejami su 
.JAV kultūra. Turėjau Ameri
kos istorijos klasę, kuri buvo 
ypač įdomi ir mano mėgstama. 
Taip pat studijavome ameri
kietišką literatūrą. Man ypač 
patiko Amerikos rašytojų poe
zija. Iš veikalų man labai pati
ko rašytojo N. Hawthome 
knyga „The Scarlet Letter” bei 
M. Twain nuotykinis romanas 
„Adventures of Huckleberry 
Finn”.

Labai patiko mokyklos orga
nizuotos rekolekcijos, truku
sios vos porą dienų, tačiau su
artinusios mane su kitais ir 
kitus su manimi, bei Dievu. 
Jeigu kas paklaustų, koks įvy
kis ar kelionė man padarė 
didžiausią įspūdį, net nedve
jodama paminėčiau savanoriš
ko darbo kelionę į Vakarų Vir
ginia valstiją per pavasario 
atostogas. Aš su septyniais 
dvyliktokais bei dviem moky
tojais ten nuvažiavome padėti 
nepriteklių jaučiantiems žmo
nėms, tiek dvasiškai (ben
draudami su jais, parodydami, 
jog jie mums rūpi), tiek fi
ziškai (dalyvaudami statybos 
procese, padėdami įvairiuose 
apyvokos darbuose). Labai su
artėjome su ten gyvenusiu se
nimu bei jaunimu, labiau įsi
gilinome į maldą, o prastos gy
venimo aplinkybės tomis die
nomis net nekėlė jokių nepa
togumų. Ši kelionė, nors jau ir 
pasibaigus, dar ilgai liko tiek 
mano, tiek mano abiturientų 
draugų mintyse ir širdyse.

Dauguma mano draugų la
bai domėjosi Lietuvos kultūra. 
Turbūt nebuvo nė vieno, su 
kuriuo būčiau kalbėjusi, kuris 
nebūtų paklausęs apie mano 
šalį, koks ten jaunimas, koks 
skirtumas tarp St. Ignatius ir 
mano mokyklos Kaune ir t.t. 
Trijose klasėse buvau pa
prašyta užuot vienos pamokos 
padaryti lyg susipažinimą su

Nors auka nedidelė, palyginti 
su dr. J. Kazicko ar kitų, bet 
ji duodama ’iš neturėjimo, ne 
iš turtingumo’, nes supran
tame reikalo svarbą”.

„Draugas” laimėjo vieną iš 
trijų apdovanojimų, skirtų 
žurnalistams, žiniasklaidos 
straipsnių, televizįjos ir radijo 
laidų autoriams. Konkurso 
tikslas — skatinti, kad visuo
menei būtų kuo plačiau ir iš
samiau pateikiama Valdovų 
rūmų istorija, jų reikšmė Lie
tuvai, atstatymo svarba ir 
nauda ateityje.

Du kiti laureatai, laimėję 
žiniasklaidai skirtus apdova
nojimus, taip pat skyrė dalį jų 
Valdovų rūmų atstatymui. 
Mėnesinio žurnalo „Dienovi
dis” redaktorė Aldona Žemai
tytė skyrė 600 litų ir dien
raščio „Lietuvos aidas” žurna
listas Linas Jonušas skyrė 
200 litų nuo gauto apdovanoji
mo sumos Valdovų rūmų at
statymui.

Juozas Stasinas, „Tėviškės 
gamtos” redaktorius, laimėjęs 
vieną iš trijų apdovanojimų, 
skirtą Valdovų rūmų atstaty
mo rėmėjams, kurie skleidė 
atstatymo idėją ir padėjo rink
ti aukas, skyrė visą laimėtą 
1,000 litų apdovanojimą Val
dovų rūmų atstatymui.

Valdovų rūmų paramos fon
das dėkoja minėtiems aukoto
jams už jų veiklumą ir para
mą Valdovų rūmų atstaty
mui. Dr. J. Kazicko konkursai 
ir apdovanojimai žiniasklai
dai bei atstatymo rėmėjams 
bus skelbiami dar ketverius 
metus. Bendra metinė apdo
vanojimų suma — 16,000 litų. 
Kandidatų pareiškimai pri
imami iki birželio 1 d. Infor
maciją galima gauti Valdovų 
rūmų paramos fondo valdybos 
raštinėje, S. Daukanto a. 2-13, 
LT-2001 Vilnius.

Valdovų rūmų fondo tnfor.

Ernesta Bėrontaitė.

Lietuva ir atsakinėti į ben
draklasių klausimus. Buvau 
labai sužavėta moksleivių ne
abejingumu, draugiškumu. 
Sunkiausia, aišku, buvo ištar
ti žodį „sudie” paskutiniąją 
dieną mokykloje. Supratau, 
kad tie mokslo metai prabėgo 
daug greičiau negu tikėjausi.

Džiaugiausi, turėdama ga
limybę susipažinti su lietu
viais ir toliau už jos ribų. Į tai 
mane pastūmėjo mano mokyk
loje besimokinantys nuosta
būs draugai Živilė Bielskutė 
bei Kęstutis Daugirdas. Labai 
paliko didelį įspūdį Čikagoje 
vykusios Kūčių apeigos. Taip 
pat buvau labai laiminga, 
galėdama dalyvauti mokslei
vių ateitininkų žiemos kur
suose bei vasaros stovykloje Dai
navoje. Buvo taip malonu po 
ilgo tarpolaikio, praleisto kal
bant angliškai, atsidurti lietu
vių aplinkoje. Jaučiau, jog ne 
tik aš juos kažko išmokiau, 
bet pasisėmiau daug žinių iš 
jų pačių. Be galo lauksiu ki
tos vasaros, kada galėsiu dau
gumą jų susitikti Lietuvoje.

Negaliu nepaminėti keleto 
man labai padėjusių bei mani
mi besirūpinusių žmonių, ku
rių pagalba man labai pra

„PENKI STULPAI” GRĮŽTA Į 
NEW YORK

41 metams praėjus po Algir
do Landsbergio pjesės „Penki 
stulpai turgaus aikštėje” 
premjeros anglų kalba „Gare” 
teatre, ji vėl sugrįžta į New 
York: „Off-Off Broadvvay” 
trupė „Stone Soup Theatre 
Arts” praneša apie eksperi
mentinį spektaklį — „pokalbį” 
tarp dviejų pjesų: „Penkių 
stulpų” ir Howard Kosner pje
sės apie šiuolaikinį JAV jau
nimą, „Fun”. Tokiu „pokalbiu” 
siekiama parodyti skirtumus 
ir panašumus tarp dviejų laik
mečių ir pasaulių. Vieta: John 
Houseman Theatre, Studio II, 
450 W. 42 Street, New York. 
Laikas: rugpjūčio 22 d. (8 vai. 
v.), 23 d. (8 vai. v.), 24 d. (2 v.

SUDĖTINGOS DERYBOS DĖL ŽEMĖS ŪKIO
ū

Lietuvai derybose su Euro
pos Sąjunga (ES) bus sunku 
išsiderėti didesnį javų derlin
gumo rodiklį ir cukraus gamy
bos kvotą, teigia derybininkai. 
„Susidarė toks įspūdis, kad 
dėl cukraus bei bazinio pasė
lių derlingumo tikrai sunku 
ką nors keisti ir tikėtis kažko 
labai pozityvaus, nes rimtes
nių argumentų negalime at
rasti. Galbūt kiek lengviau 
bus derėtis dėl pieno”, sakė 
Žemės ūkio viceministrė Dalia 
Miniataitė, dalyvavusi ketvir
tadienį prasidėjusiose derybose 
su ES dėl žemės ūkio.

Šiose derybose siekiama, 
kad Lietuvai būtų nustatytas 
didesnis javų derlingumo ro
diklis, pagal kurį skaičiuoja
mos tiesioginės išmokos au
gintojams. Lietuva taip pat 
siekia didesnių cukraus, 
pieno, krakmolo, linų, karvių

vertė, būnant svetimoje šalyje, 
toli nuo šeimos. Vienas jų yra 
Tadas Kulbis, manimi be
sirūpinęs visus metus. Labai 
vertinu jo aktyvią veiklą, tar
pininkaujant su jėzuitų mo
kyklomis Lietuvoje. Esu labai 
dėkinga dantų daktarei D. Pe- 
treikytei, sutikusiai labdarin
gai pagelbėti man su dantų 
problemomis. Niekuomet ne
pamiršiu šios entuziastiškai 
nusiteikusios asmenybės. Taip 
pat esu be galo dėkinga Gra
sildai Reinytei bei visai jos 
šeimai, kuri maloniai mane 
priėmė, leisdama apsistoti jų 
namuose vasaros laikotarpiu. 
Šis jų namuose praleistas lai
kas man yra lyg apšilimas, 
prieš važiuojant atgal į Kau
ną, į namus, sugrįžtant prie 
lietuvių kalbos, kultūros. Daž
nai G. Reinytę vadinu savo 
angelu sargu, nes ji visuomet 
būdavo pasiruošusi man pa
dėti sunkią minutę. Esu dė
kinga ir W. Petkus už nuos
tabų savaigalį Wisconsin vals
tijoje.

Visgi, nors atsidūriau visai 
kitoje mokykloje, kitame mies
te, mokyklos sistema nebuvo 
man labai svetima. Ryškiau
sias panašumas yra jėzuitinis

Algirdas Landsbergis.

p.p. ir 8 vai. v.), 25 d. (2 vai. 
p.p.). Bilietai: 5 dol. ir 10 dol.

1961 m. „Penki stulpai” buvo 
pastatyti Chicago Community 
teatre, parodyti Čikagos tele
vizijoje.

žindenių bei ėriavedžių kvotų.
Anot D. Miniataitės, Lietu

voje vidutinis derlingumas 
siekia 2.5 tonos iš hektaro, re
kordinis — 2.7 tonos iš hekta
ro. Tačiau derybose su ES Lie
tuva prašo nustatyti 3.5 tonos 
iš hektaro derlingumą, o ES 
siūlo vos 2.29 tonų derlingumo 
rodiklį.

Lietuva taip pat prašo nu
statyti 165,000 tonų cukraus 
gamybos kvotą, tačiau sieks 
bent 124,900 tonų. ES siūlo 
tik 95,000 tonų. Lietuvos vy
riausybė 2002 m. yra nusta
čiusi 122,000 tonų cukraus ga
mybos kvotą. Derybose su ES 
taip pat prašoma nustatyti
2.5 mln. tonų pieno kvotą (ES 
siūlo 1.46 mln. tonų), 22 mln. 
tonų linų (maždaug 5 mln. to
nų), 8,000 tonų krakmolo (700 
tonų). (BNSl

ugdymas — jėzuitų istorijos 
nagrinėjimas, mokymas, šv. 
Mišios, taip pat rekolekcijos, 
susikaupimai. Aš buvau suža
vėta, kad St. Ignatius College 
Prep skiria labai didelį indi
vidualų dėmesį kiekvienam 
mokiniui, nors yra net maž
daug dvigubai didesnė mokyk
la už KJG. Mane labai nuste
bino, kad kiekvienas mokinys 
turi savo patarėją-konsultan- 
tą. Taip pat buvau sužavėta, 
kaip mokykla informuoja tė
vus apie jų vaikų pažymius, 
atsiųsdama kiekvieno mėnesio 
pažymius ir mokytojų komen
tarus.

Taip pat man labai patiko, 
kad SICP kreipia dėmesį ne 
tik į mokinių psichologinę 
būklę, bet ir į fizinę. Beveik 
kiekvienas mokinys sportuoja 
kokią nors sporto šaką prieš 
ar po pamokų, o per nuolati
nius mokinių susirinkimus 
kiekviena komanda pasidalina 
su draugais savo pergalėmis.

Manau, kad mano gimnazija 
Kaune yra gan aukšto lygio, 
kalbant pasauliniais standar
tais. Mokiniai skatinami įsi
jungti į užklasinę veiklą: de
batus, sportą (kol kas, deja, 
dar nelabai populiarų mokyk
loje), suartėjimą su kitais 
moksleiviais, bei su Dievu. Aš 
matau nuolatinį mano gimnazi
jos Kaune tobulėjimą ir vys- 
timąsi. Jau kelinti metai KJG 
siūlo mokiniams profiliuotą 
mokslą nuo 11 skyriaus, kur 
mokiniai gali pasirinkti, kokio 
stiprumo lygiu jie nori moky
tis skirtingus dalykus. Taip 
pat mokykla siekia patobulin
ti elgesio bei kitas taisykles.

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 JmohJ, Žilvinas.

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS

VENCIUS šCslb
con.rac'or CONSTRUCtIoN

AUItlVKBMįNAMLSVEB<ATOSlR 
GYVYBES DRALDMAS

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

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu grei

tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS

TEL. 773-585-6624.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

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

Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing.

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

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
Lithuanian American TV, Ine.

14811 127ttt Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fmc 708-839-9070 E-mail: attvOattbi.com

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirta-dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius.

ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.

Rugpjūčio mėnesio ketvirtadieniais ir sekmadieniais ALTV 
kviečia žiūrovus susipažinti su keliomis Lietuvos televizijos 
programomis. Rodysime humoristines laidas „Dviračio 
žynios" ir „Klausimėlis", laidelę vaikams „Tele-Bim-Bam", 
televizijos spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus romaną 
„Benjaminas Kordušas", kuris pasakoja apie Lietuvos bajoro 
gyvenimą nepriklausomybės metais, laidas „Laiko ženklai" ir 
„Etnokultūros ratas" bei Lietuvos kino studijos vaidybinį filmą 
„Moteris ir keturi jos vyrai". „Panoramas" vėl rodysime po 
atostogų, rugsėjo pradžoje.

Pranešimas: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po 
rugsėjo 6 d.

ALTV pasilaka tstoą kaisti programų turinį Ir atūžėtų rodymo laiką-

Jau šiais metais buvo įvesta 
pražangų kortelė, kas labai 
populiaru amerikietiškose mo
kyklose. Galiu savo mokyklą 
apibendrinti kaip vis „augan
čią ir kylančią”. Mes tikimės, 
kad vieną dieną ne tik moki
niai iš Lietuvos važiuos me
tams į JAV mokyklą, bet ir 
Amerikos lietuviai moksleiviai 
sutiktų atvažiuoti metams į 
mūsų mokyklas. Žinau, kad 
tam labai didelę svarbą turi 
Baltic Jesuit Advancement 
Board, remianti Lietuvos jė
zuitų mokyklas. Esu jai labai 
dėkinga už savo galimybę at
vykti metams pasimokyti į 
JAV.

Šie praleisti Amerikoje me
tai man buvo lyg vienerius me
tus trukusi gyvenimo pamoka. Ir 
ši pamoka susideda ne tik iš 
St. Ignatius mokykloje išmok
tų dalykų, bet ir iš kiekvienos 
situacįjčs, kiekvieno man čia 
atsitikusio įvykio, kiekvieno 
sutikto žmogaus. Grįžusi pir
miausia ketinu už viską pa
dėkoti savo gimnazijos direk
toriui G. Vitkui, SJ, ir provin
cijolui A. Saulaičiui, SJ, už 
tokią nuostabią galimybę pa
matyti dalelę pasaulio, kitą 
kultūrą, kitas tradicijas, o 
svarbiausia — pasisemti nau
jų žinių bei naujo supratimo. 
Manau, kad ši mainų progra
ma yra be galo svarbi ir reika
linga gimnazistams. Tikiu, 
kad ši programa labai padeda 
lavinti ir pozityviai paveikti 
Lietuvos jaunimą, iš ko ir su
sideda Lietuvos ateitis. Labai 
didžiuojuosi, turėdama gali
mybę būti viena iš jų.

Ernesta Bėrontaitė

attvOattbi.com


u

DAINAVOJE NAUJOS 
VĖLIAVOS IŠKELTOS PLAZDA

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

JAV LB Krašto valdybos 
suruoštos darbo konferencijos, 
įvykusios š. m. birželio 7-9 d. 
Dainavos jaunimo stovykloje, 
dalyviai nutarė Dainavai pa
dovanoti Lietuvos vėliavą. Iš 
dalyvių tarpo atsirado šau
nuolis — Jonas Karpavičius 
— entuziastiškai pasiūlęs sa
vo iš Lietuvos atsivežtą tri
spalvę. Ta vėliava buvo per
duota Dainavai liepos 28 d. 
įvykusiame Dainavos rėmėjų 
metiniame suvažiavime.

To paties suvažiavimo me
tu Dainava praturtėjo ir ant
rąja trispalve, jau turinčia 
savo istorįją. Istorįją atpasa
koja Arvydas Valivonis. „Nu
pirkau vėliavą Vilniuje 1989 
metų rugpjūčio mėnesį, o pa
šventinti nuėjau rugsėjo pa
baigoje į Vilniaus arkikatedą. 
Tuo metu pamaldas laikė a.a. 
kardinolas Sladkevičius. Mi
šių metu, kada kardinolas 
šventino tikinčiuosius šventu 
vandeniu, iškėliau vėliavą ir 
tuo būdu ji buvo pašventin
ta”. „Kaip iškilo mintis pa
sidalinti vėliava?” jo užklau
siau. „Mano žmona Aldona 
Mikailaitė-Valivonienė pralei
do savo vaikystę ir jaunystę 
Dainavoj. Jos tėvas Jurgis 
Mikaila buvo vienas Daina
vos įsteigėjų. Žmona yra daug 
papasakojusi apie Dainavą ir 
kaip šis žemės gabalėlis pri
sidėjo prie lietuvybės išlaiky
mo Amerikoje. Kada sužino
jau, kad Dainavai reikėtų 
naujos vėliavos, iš karto kilo 
mintis pasidalinti. Mums yra 
didelis malonumas perduoti 
šitą vėliavą Dainavos stovyk
lai”. Arvydas Valivonis, iš Lie
tuvos atvykęs 1989 metų pa
baigoje, dabar su žmona Al
dona gyvena Royal Oak, Mi
chigan.

Dainava, šįmet švenčianti 
45-tuosius metus nuo pirmo
sios jaunimo stovyklos 1957 
m., pagarbiai prisiminė Bro
nių Polikaitį, be pertraukos, 
nuo pirmųjų stovyklos dienų 
besidarbuojantį stovyklos la
bui. Ta proga jam buvo įteik
tas pažymėjimas. Savo trum
pame ir kukliame žodyje jis 
teigė, kad darbas Dainavai 
buvo didžiausias malonumas. 
Ją steigiant, optimistiškai gal
vojantys pranašavo, kad sto
vykla išsilaikys dvidešimt 
metų. Pasirodo, kad jos gyva
vimas pralenkė visų viltis.

Suvažiavimą atidarė ir jam 
pirmininkavo tarybos pirmi
ninkas Kastytis Giedraitis. 
Dėkodamas pernai metų sto
vyklos rėmėjams ir gerada
riams, išskirtinai paminėjo 
Zarankas, prižiūrinčius sto
vyklos biblioteką. Paminėtas 
Norkūnas, vis atvežąs prekių 
ir saldainių vaikams. Dr. Ži
vilė Vaitkienė irdr. Marius 
Laniauskas iš Cleveland, pa
minėti už sėkmingo vąjaus 
pravedimą. Padėkota dr. Kas
tyčiui Karveliui už medicini
nę pagalbą. Marius Kasniū- 
nas sėkmingai tarpininkauja

Dainavai trispalvę padovanojo ir Jonas Karpavičius. Ja džiaugiasi (i# 
kairės) dr. Marius Laniauskas ir dr. Romualdas Kriaučiūnas.

paramos gavimui iš Lietuvių 
fondo. Trumpai perėmęs su
važiavimo pirmininkavimą, 
dr. Marius Laniauskas prie 
išskirtinai paminėtinų dar 
pridėjo Kastytį Giedraitį, Vytą 
Petrulį ir jau minėtą Bronių 
Polikaitį. Visiems nuoširdžiai 
paplota.

Kas trejetą metų direktorių 
tarybon renkami šeši asme
nys. Šalia jų, kiti septyni di
rektoriai yra skiriami įsta
tuose numatytų organizacįjų. 
Šįmet kaip tik yra tie rinki
mų metai. Kandidatavo sep
tyni: Gintautas Gaška, Kas
tytis Giedraitis, Paulius Jur
gutis, Kasytis Karvelis, Ma
rius Laniauskas, Vytas Petru
lis ir Audrius Polikaitis. Pra
nešta, kad paštu gauta apie 
130 vokų su balsais. Balsuo
tojas gauna po vieną balsą 
už kiekvieną turimą šėrą. Šė- 
ras kainuoja 100 dolerių.

Kad negaišintų brangaus 
laiko, sudaryta mandatų ko
misija, vadovaujama Prano 
Zarankos, gautus balsus su
skaičiuos po suvažiavimo. Jau 
dabar galima sveikinti išrink
tuosius ir likusį kandidatą. Iš 
tikrųjų, jie visi yra laimėtojai.

Tarybos finansinį stovį pri
statė tarybos iždininkas Vy
tas Petrulis. Pernai pąjamų 
buvo 105,815.06 dol. Tik ket
virtadalis visų stovyklos pa
jamų gauta iš stovyklaujan
čių grupių ( 25,907 dol.). Li
kusios „pąjamos” buvo surink
tos iš aukų (46,445.32 dol.), 
Lietuvių fondo paramos 
(20,000 dol.) ir kitų šaltinių. 
Tuo tarpu pernai metų išlai
dos (128,664.32 dol.) viršįjo 
pąjamas. Iždininkas pastebė
jo, kad ypač padidėjo dujų iš
laidos. Švaros palaikymas ir
gi daug kainuoja.

Pagal pateiktą apyskaitą, 
pernai metų trys didžiau
sios išlaidos buvo sporto aikš
čių atnaujinimas (48,780 dol.), 
švaros palaikymas (daugiau 
nei 19,000 dol.) ir Dr. A. Da- 
mušio vardo pastato stogas 
(12,507.15 dol.).

Kasmet Dainava rengia lie
tuviškai nekalbančių vaikų 
stovyklą. Tos populiarios sto
vyklos paskutiniųjų dvejų 
metų pinigų likutis perduo
tas Dainavos iždui. Tai graži 
suma, beveik visai padengian
ti ką tik minėto stogo užden
gimo išlaidas.

Gintas Gaška davė revizi
jos komisįjos pranešimą. Pa
stebėta, kad knygos vedamos 
tvarkingai. Pasidžiaugta nau
ja kompiuterine sistema, ku
ri palengvino revizorių darbą. 
Suvažiavimo nutarta, kad iš
kilusius techninius klausimus 
tarybos iždininkas ir revizuos 
komisija išsiaiškins po suva
žiavimo.

Tarybos pirmininkas savo 
žodyje pasidžiaugė turimų 
stovyklų dalyvių gausa. Vi
sos stovyklos buvo pilnos! Su
važiavimo dieną prasidedan
čioje mokytojų stovykloje už

siregistravę 140 asmenų. 
Skautų stovykla sutraukė 170 
dalyvių. Jis taip pat paminėjo 
tarybos pageidavimą, kad Dai
nava iš stovyklaujančiu gru
pių nuomos išsiverstų. Todėl 
reiks pakelti stovyklavimo 
kainą. Taryba taip pat norėtų, 
kad gaunamos aukos būtų 
naudojamos stovyklos gerini
mui, pagrindiniams remon
tams.

Prisiminta a.a. Marytė Pet
rulienė, kuri Dainava rūpino
si ir ją išgražino gėlynais. 
Pranešta, kad jos atminimui 
bus užsakytas meniškas gė
lių vazonas su pritaikytu įra
šu jos atminimui. Vytas Petru
lis, padėkojęs už gautas užuo
jautas, pranešė, kad jo a.a. 
žmonos Marytės atminimui 
Dainavai suaukota 4,000 dol.

Suvažiavimas truko vos va
landą ir jį baigė tarybos na
rys, Sv. Antano parapijos Det
roite klebonas kun. A. Babo- 
nas dienai pritaikyta malda.

Tą pačią dieną prie Spyglio 
ežero vyko Dainavos metinė 
gegužinė, sutraukusi daug 
jaunų šeimų bei kitų daly
vių. Prie maisto patarnavimo 
ir loterįjos sukinėjosi ne tik 
pasišventę veteranai, bet ir

ČIKAGA IK APYLINKĖS: 
ut lletuvliko pasaulio ribų

UODAI PLATINA LIGĄ

Jau kelinti metai vasarą, 
ypač rugpjūčio mėnesį, Ameri
koje pasitaiko pavojingų susir
gimų, kuriuos platina uodai, 
užkrėsti vadinamuoju „West 
Nile”, .virusu. Tikima, kad šie 
uodai į JAV pateko iš Azijos 
kartu su senomis padangomis, 
atvežtomis krovininiuose lai
vuose. Vanduo tose padan
gose sudarė palankiausias są
lygas uodų perams, kurie, jau 
užaugę, maždaug prieš trejus 
metus pasklido pirmiausia 
New Yorko mieste, o po to, 
pasinaudodami paukščių spar
nais (kai „West Niles” viru
sais užkrėsti paukščiai nuskri
do į kitas vietas), pasiekė net 
Louisiana, Illinois ir kai ku
rias kitas valstijas. Ne visi 
paukščiai šia liga suserga, bet 
dažniausiai varnos ir mėly
nieji kėkštai. Šiemet Louisia
na valstijoje jau mirė 5 žmo
nės, užregistruota daugiau 
kaip 70 susirgimų. Illinois 
valstijoje susirgo 3 veisliniai 
žirgai, taip pat užsikrėtė vie
na jauna moteris, dirbusi Hof- 
man Estates priemiestyje.

Sveikatos apsaugos įstaigos 
pataria saugotis uodų įkan
dimų, ypač vakarais, apsi- 
purkšti apsaugai skirtais 
purškalais, kurių sudėtyje yra 
„deet” chemikalų, dėvėti il
gom rankovėm drabužius, il
gas kelnes. Šio viruso sukelta 
liga pasireiškia beveik gripo 
simptomais: skauda galvą, pa
kyla temperatūra, asmuo 
jaučia kaulų gėlą, silpnumą, 
sunku kvėpuoti, kartais pasi
taiko išbėrimų. Ne visiems 
liga vienodai pavojinga, bet 
vyresnio amžiaus (turintiems 
daugiau kaip 50 metų), silp
nos sveikatos žmonėms bei 
mažiems vaikams gali būti 
net mirtina.

GAUSĖJA PAŠAUKIMŲ
Nepaisant pastaraisiais mė

nesiais buvusių (ir dar tebesi
tęsiančių) neigiamų straipsnių 
bei reportažų apie kai kurių 
kunigų padarytus nusikalti
mus, Romos Katalikų vado
vybė Amerikoje džiaugiasi, 
kad visgi daugiau, kaip bet 
kuomet per buvusius 7 metus, 
jaunų vyrų pasirenka kunigo 
pašaukimą ir studįjuoja ar šį 
rudenį pradės studjjuoti semi

'teisi

u. t****

Aldona ir Arvydas Valivoniai, padovanoję trispalvę Dainavos stovyklai.

daug jaunos kartos atstovų. 
Padėka jiems ir visiems ki
tiems, prisidedantiems prie 
Dainavos jaunimo stovyklos, 
pakeliui į 50-metį, klestėjimo.

O štai ir naujoji Dainavos 
Direktorių taryba:

Marius Laniauskas, 47 m. 
DDS, Ohio; Kastytis Giedrai
tis, 49 m., kompiuterių inži-

narijose. Netoli Čikagos esan
čioje Mundelein seminarijoje 
(University of St. Mary of the 
Lake) 2001-2002 mokslo me
tais buvo 224 klierikai, o iki 
šių metų liepos 15 d. jau yra 
užsiregistravęs 201 jaunuolis 
ir numatoma, kad iki Darbo 
dienos įsiregistruos dar 30. Šį 
pavasarį buvo įšventinta 11 
kunigų ir tikima, kad 2002- 
2003 mokslo metų pabaigoje 
Čikaga susilauks dar 14 naujų 
dvasininkų. Nors šie skaičiai 
neatrodo labai dideli, ypač pa
lyginus su 1950-1960-ųjų me
tais įšventintais kunigais, bet 
visgi kelia viltį, kad ilgainiui 
kunigų trūkumas, jaučiamas 
beveik visose arkidiecezijos 
parapijose, bus panaikintas.

Ir iš kitų JAV-jų

Arkivysk. Herman.

NAUJAS BAŽNYČIOS 
VADOVAS

Po dviejų balsavimo ratų 
Amerikos Ortodoksų bažny
čios tarybos suvažiavimas, vy
kęs Orlando, Fla., išrinko 
naują vadovą — Philadelphia 
miesto ir rytinės Pennsylvani
jos arkivyskupą metropalitą 
Herman. Pradžioje didžioji 
delegatų dalis balsavo už Ot- 
tawa (Kanada) vysk. Sera- 
phim, bet, jam nesurinkus 
dviejų trečdalių balsų, „Šven
tasis vyskupų sinodas” išrinko 
metropolitą Herman, kuris 
buvo gavęs kiek mažiau balsų.

NA, IR'KVAILYSTĖ
17 metų amžiaus berniokas, 

su tėvu skridęs Canadian Air 
lėktuvu iš Toronto į Pitts
burgh, Penn., matyt, pradėjo 
nuobodžiauti, tad užsižiebė 
žiebtuvėlį ir mėgino padegti 
savo batus. Lėktuvo patarnau
toja, pajutusi dūmų kvapą, 
pasišaukė į pagalbą kitus as
menis, atėmė iš vaikino žieb-

Our new Airbus goes by the designation A340. 
Būt you can just cail it Cloud 9.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 Is the ultimate 
In comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin vvith plenty of room to work or relax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophistlcated new alrcraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities It’s also the result of an enhanced 
ąuality of Service you’ll flnd only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
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nierius, Michigan; Audrius 
Polikaitis, 35 m., elektros in
žinierius, Illinois; Vytas Pet
rulis, 70 m., inžinierius, Mi
chigan; Kastytis Karvelis, 49 
m." rentgenologas, Michigan; 
Gintautas Gaška, 41 m., ar
chitektas, Michigan; Paulius 
Jurgutis, 38 m., biochemikas, 
Ontario, Canada.

tuvėlį, o pilotas pranešė polici
jai, kuri Pittsburgh Tarptau
tiniame oro uoste jau laukė 
nusileidžiančio lėktuvo. Koks 
buvo bernioko pasiteisinimas? 
Jis sakė norėjęs „nudeginti at- 
pleišusias bato dalis”. Kana
dos oro linijos lėktuvu tuo metu 
skrido 40 keleivių. Septynio
likmečiui buvo surašytas pro
tokolas, bet jis paleistas savo 
tėvo priežiūrai.

PATARIAMA VENGTI 
STIRNIENOS

Illinois, Wisconsin ir kitų 
aplinkinių valstijų medžioto
jams patariama nevalgyti 
sumedžiotų stirnų mėsos, nes 
pastaruoju metu rasta stirnų, 
sergančių (ir jau nudvėsusių) 
labai pavojinga smegenų liga, 
kuria gali užsikrėsti ir žmo
nės. Neseniai nutarta vie
name miškingame Wisconsin 
valstijos 361 mylios ruože su
naikinti 25,000 stirnų. Me
džioklę atlieka valstijos pa
reigūnai, į talką pakvietus kai 
kuriuos medžiotojus. Illinois 
valstijoje šį rudenį ruošiamasi 
patikrinti bent 3,000 stirnų ir 
sužinoti, ar ši liga jau persi
metusi į valstijos laukines kai
menes.

A. t A.
Kun. mons. DAMASUS A. MOZERIS

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo klebonas 
emeritus mirė 2002 m. rugpjūčio 1 d., sulaukęs 86 metų. 
Nuliūdę liko: Rita su vyru Al Radvila; Dennis su žmona 
Gertrude Mozeris; Patricia su vyru dr. Richard 
Mc Partlin; dr. Thomas su žmona dr. Josephina Salach; 
Paul Salack ir Joseph. Salack; daug kitų artimų 
giminių.
Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir a.a. Valerijos; brolis 
a.a. Joseph ir svainis a.a. Catherine; brolis a.a. Gertrude 
ir svainis a.a. Thomas Salack.
Priklausė religinėms ir visuomeninėms organizacijoms. 
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v., Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Laidotuvės 
įvyko pirmadienį, rugpjūčio 5 d., po 10:30 v.r. šv. Mišių. 
Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel 773-523-0440.

A. t A.
MAGDALENAI JASUTIENEI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame dukterį 
BIRUTĘ PRASAUSKIENĘ, dukterį MIRGĄ ir žentų 
ALGĮ VAITKUS bei jų šeimas.

Raminta ir Vladas Sinkai 
Daiva Švipaitė

A. t A.
NIJOLEI MASKALIUNIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui 
LEONUI MASKALIŪNUI, LPG fondo pirmininkui, 
sūnui LINUI ir jo žmonai MARGIE, seseriai SIGUTEI 
ir jos vyrui JUOZUI UŽUPIAMS bei visiems giminėms 
ir artimiesiems.

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba

Ilgamečiui ALGS nariui

A. t A.
Dr. JURGIUI VOLODKAI

išėjus į Amžinybę, reiškiame užuojautą brolio a.a. 
ČESLOVO ir sesers a.a. GABRIELĖS KORZONIENĖS 
šeimoms, giminėms ir artimiesiems bei kartu liūdime.

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga

I

http://www.scandinavian.net


»

6 DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo" pokylis visuomet sutraukia daug įdomių svečių — čia tik trys iš 
daugelio (iš kairės): Anelė Pocienė, Lithuanian Mercy Lift prezidentė 
Pranė Šlutienė ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Marąuette Parke vi
karas kun. Rimvydas Adomavičius.

Ar jau užsisakėte stalą 
(arba įsigijote bilietus) į
„Draugo” šiemetinį pokylį, ku
ris vyks rugsėjo 29 d., sekma
dienį, „Sabre Room” pokylių 
salėje? Tai galite atlikti mūsų 
administracijoje darbo valan
domis. Jeigu Jūs neateisite, 
pokylis tikrai bus nuobodesnis! 
Labai laukiame...

Lietuvių fondo 8-sios me
tinės Golfo žaidynės vyks 
rugsėjo 22 d., sekmadienį, Old 
Oak Country club, Orland 
Park, IL. Suinteresuoti golfo 
žaidėjai kviečiami jau iš anks- 
ro registruotis, kreipiantis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178.

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje (2745 S. 
44 gatvė), Brighton Parke, 
rugpjūčio 16-22 d. svečiuosis 
buvęs Vilkaviškio vysk. Juoza
pas Žemaitis, MIC.

Beverly Shores, Ind., Šv. 
Onos bažnyčioje Šį sekma
dienį, rugpjūčio 11 d., 1 vai. po 
pietų, kun. Kazimieras Am
brasas, SJ, aukos šv. Mišias. 
Vargonais gros muz. Vytautas 
Gutauskas. Apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti lietu
viškose Mišiose.

Meno mokyklėlė "'2002- 
2003 mokslo metams kviečia 
dirbti ne visą laiką (part time) 
dailės, dainavimo (chorve
džius), dramos, kanklių, smui
ko, birbynės specialistus, tu
rinčius darbo patirtį su vai
kais. Skambinkite tel. 630- 
620-9904 (vakarais).

Gabrielius Šedys padarė malonią 
staigmeną „Draugo" vasaros šven
tes dalyviams, pagrodamas kelias 
liaudies dainas J. Kuprio nuotr.

• Narnama pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

SVEIKATA —JŪSŲ 
RANKOSE

Pyktis, nerimas, pavydas, 
kerštas — iš pamatų ardo mū
sų fizinį kūną. O juk jėgas ga
lima nukreipti kitur — meilei, 
kūrybai... Tad nešvaistykime 
savo energijos — pataria bio- 
energetikė, parapsichologė 
Valerija Šlekienė. Paskaita ir 
susitikimas su ja įvyks jau šį 
penktadienį, rugpjūčio 9 d., 7 
v.v., Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, 6500 South Pu
laski Road, Čikagoje. Įėjimas 
nemokamas. Daugiau infor
macijos — tel. (773) 582-6500.

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos apylinkių meti
nėje gegužinėje atsilankiusieji 
bus vaišinami Racine Bakery 
maistu, bus ir lietuviškų gai
vinančių gėrimų. Visuomenė 
kviečiama atvykti, pasivai
šinti, pasilinksminti ir tuo pa
remti Lietuvių Bendruomenės 
darbus.

Dar yra laiko — bet ne
daug — registruotįis į ALRK 
Moterų sąjungos #3 kuopos 
ruošiamą šventkelionę, kuri 
bus rugpjūčio 17 d„ šešta
dienį. Daugiau informacijos ir 
užsiregistruoti galima šiais 
telefonais: A. Leščinskienė — 
773-582-7452; R. Vaitkūnienė 
— 773-737-7780. Registruotis 
iki rugpjūčio 10 d.

Šį sekmadienį, rugpjūčio
11 d., Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke, svečiuosis Zapyškio, 
Ežerėlio ir Kačerginės para
pijų klebonas kun. Linas 
Dūkša.e

Kun. dr. Rimas Gudelis
bus lietuviškų studijų savaitės 
Dainavoje kapelionu. Rugpjū
čio 21 d. jis taip pat skaitys 
paskaitą apie susitaikymo 
procesą pokomunistinėje Lie
tuvoje. Šią temą kun. Rimas 
Gudelis žada pratęsti ir kitą 
kurį vakarą pakalbėti apie so
cialinį teisingumą dabarties 
Lietuvoje. Ši studįjų savaitė, 
rengiama Lietuvių fronto bi
čiulių, vyks Dainavoje rugpjū
čio 18-24 d. Kambarius užsi
sakyti galima kreipiantis į Jo
ną Urboną adresu: 1418 W. 
Elmvvood Avė., Clawson, MI 
48017. Tel. ir faksas: 248-435- 
0209.

JAV LB East Chicągo 
apylinkės valdyba ruošia tra
dicinę gegužinę š.m. rugpjūčio 
25 d., 1 vai. p.p., Vilučių sody
boje, 1143 Southview Dr., 
Schererville, Indiana. Malo
niai kviečiame apylinkės lietu
vius dalyvauti.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 7 d.: šv. Sikstas II, 
Šv Kajetonas; Daumantas, Donatas, 
Drąsutis. Jogilė, Kantautas, Klaudi-
j*

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
POSĖDIS

Saulius Kuprys, ALTo cent
ro valdybos pirmininkas, š. m. 
liepos 30 d. ALTo būstinėje 
sušaukęs eilinį valdybos posė
dį, ragino valdybos narius ir 
toliau tęsti aktyvų veiklos 
darbą. Jis teigė, kad neseniai 
buvo pravesta speciali „NATO 
akcija — 2002”. Kreiptasi į 
tautiečius bei kitus asmenis 
ir organizacįjas laiškais, kurių 
buvo išsiųsta per pusantro 
tūkstančio. „Šiuo metu yra 
lemtingos dienos, siekiant 
Lietuvos priėmimo į NATO. 
Per ateinančius mėnesius bus 
priimtas sprendimas, kurias 
valstybes pakviesti į NATO. 
NATO praplėtimas yra būti
nas Lietuvai ir atitinka JAV 
interesams, todėl veikime da
bar”, rašoma laiško turinyje.

Finansai yra viso veikimo 
variklis. Tik finansinės para
mos dėka mes galėsime sėk
mingai tęsti šį Lietuvos narys
tės darbą. Atsišaukimas yra 
rimtas ir svarbus, įpareigo
jantis visus tautiečius prisi
dėti. Pagal valdybos iždinin
ko Jeronimo Gaižučio praneši
mą, didžiausios išlaidos susi
daro, išlaikant JABANC (Jo- 
int Baltic American National 
Committee, Ine.) Washington, 
DC. Šią įstaigą remia visos 
trys tautybės vienodai. Petras 
Buchas, valdybos viceprezi
dentas ir finansų koordinato
rius, sutiko paruošti vąjaus 
strateginį planą, kaip efektin
giau surinkti reikalingas lėšas 
užsibrėžtiems tikslams įgy
vendinti. Buvo pasiūlyta suak
tyvinti ALTo skyrių koordi
naciją. Pagal Amerikos Lietu
vių tarybos statuto paragra
fą 23, savo tikslams pasiekti 
ALTas steigia Amerikos lietu
vių vietovėse skyrius, kurie 
yra sudaromi iš centrinių or
ganizacijų padalinių, vietinių 
organizacįjų, klubų ir t.t. Be 
to, (paragrafas 31) nurodo; 
„vietovėse, kuriose nėra ALTo 
skyriaus, ALTo valdyba gali 
skirti įgaliotinius”. Laikui bė
gant, buvusių skyrių skaičius 
sumažėjo, o kai kurie apsnū
do. Laikas atgaivinti. Šiai 
svarbiai funkcijai įvykdyti bu
vo pasiūlyti du valdybos na
riai: Evelina Oželienė ir Sta
sys Dubauskas.

E. Oželienė yra viena pir
mųjų ALTo valdybos narių, 
turinti ilgametę veiklos patir
tį ir ryšius su buvusiais sky
riais bei asmenimis. Stasys 
Dubauskas, nors ir turintis 
kitas valdybos pareigas, yra 
darbštus, pareigingas ir ap
sukrus, tad, neabejotina, šią 
užduotį atliks. Kad paleng
vintų valdybos pirmininko 
darbų naštą, visi valdybos na

Susitikime su JAV senatoriumi Richard Durbin, kurį suruošė „Lithua
nian American for Durbin" organizacįja, dalyvavo ir Lithuanian Business 
Council pirmininkė Indrė Biskytė (viduryje) su dr. Arvydu ir Deimante 
Tamoėeviėiais bei jų dukrytėmis. Indrės Tijfinėlienės nuotr.

riai yra pasiskirstę pareigom 
ir posėdžiuose duoda savo at
liktų darbų pranešimus. Algis 
Kazlauskas, Viktoras Motu- 
šis, Stasys Dubauskas ir Pra
nas Jurkus uoliai atstovauja 
Midwest Baltic koalicijos veik
lai. Matilda Marcinkienė, vi
siems žinoma visuomenės vei
kėja, yra nepamainoma įvai
rių renginių ruošėja.

ALTo pirmininkas advokatas Sau
lius Kuprys

Š. m. rugpjūčio 18 d., sek
madienį Amerikos Lietuvių 
tarybos Čikagos skyrius ren
gia metinę gegužinę Ateitinin
kų namuose. Valdybos politinė 
veikla yra pavesta LR garbės 
konsului Stanley Balzekui (su 
demokratais) ir Pranui Jurkui 
(su respublikonais politikais). 
Valdybos politiniam komite
tui atstovauja Stasys Dubaus
kas, Pranas Jurkus ir Algis 
Kazlauskas. Ryšius su spau
da palaiko Valentinas Krump
lis ir Kostas Burba. Salomėja 
Daulienė tvarkingai atlieka 
valdybos' sekretorės pareigas. 
Gražvydas Lazauskas, po ilgų 
metų ALTo veikloje, atstovau
damas Amerikos Lietuvių tau
tinei sandarai, savo pareigas 
perleido Kazimierui Oksui. 
Posėdyje dalyvavo visi valdy
bos nariai. Be minėtų pavar
džių paminėti Jonas Krutulis 
ir Vincas Kačinskas.

Yra pasigėrėtina, kad ilga
metis bei veiklus ALTo narys 
Vincas Kačinskas su žmona 
visada pareigingai atvyksta 
iš tolimo Michigan ir sąži
ningai atlieka savo atstovau
jamos organizacįjos— Lietu
vos Atgimimo sąjūdžio — pa
reigas. Kitas numatytas ALTo 
valdybos posėdis įvyks rug
sėjo 14 d., 9:30 ryto, ALTo 
būstinėje 6500 S. Pulaski 
Road, Chicągo IL. 60629. Tel. 
773 735-6677, Email: AltCen- 
ter@aol.com

Pranas Jurkus

Trumpai apie viską
* Lietuvoje šešių dienų 

viešnagę pradėjo JAV Kong
reso narys Elton Gallegly. 
Trečiadienį svečias apžiūrėjo 
oro erdvės stebėjimo ir kontro- 
ės centrą Karmėlavoje, lan
kėsi liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse. E. Gallegly yra 

JAV Atstovų rūmų Tarptauti
nių ryšių komiteto Europos 
pakomitečio pirmininkas. Per 
įastaruosius metus jis suren
gė keletą parlamentinių klau

symų apie NATO plėtrą, be to, 
pats yra aktyvus N Al O plėt
ros ir Baltįjos valstybių pa- 
ivietimo į NATO šalininkas.

* Rukloje įsikūrusio Di
džiojo Lietuvos etmono Jo
nušo Radvilos mokomojo pul
ko vadovybė surengė keturių 
dienų žygį „Radvilų keliais”, 
kuriame galėjo dalyvauti ir 
kariškiai, ir civiliai. Savo 
jėgas panoro išbandyti 944 
žmonės. Jauniausiam dalyviui 
— 11, vyriausiam — 61 metai. 
Žygeiviai, įveikę visą maršru
tą, gavo diplomus. Bendri civi
lių ir kariškių žygiai popu
liarūs NATO priklausančiose 
valstybėse. (KD, Eita)

* Lietuvoje plėtojamas
kaimo turizmas sudomino 
Didžiosios Britanįjos versli
ninką Ralph Searl. Jis Lietu
vos spaudoje pasiskelbė ieškąs 
įmonių bei žmonių, užsiiman
čių viešbučių, sodybų ar kem
pingų verslu gražiose Lietu
vos vietose. R. Searl teigė esąs 
pasirengęs investuoti į ne
baigtus kaimo turizmo projek
tus ar sodybų atnaujinimą, 
taip pat įsigyti sodybų ir nedi
delių viešbučių. Šiuo metu po
ilsiautojus Lietuvoje gali pri
imti 250 sodybų. Per 600 so
dybų priklauso Kaimo turiz
mo asociacįjai, bet dauguma 
jų dar tik įrenginėjamos ar 
statomos. (LR, Elta)

* Į tragiškai žuvusio kau
niečio dailininko Martyno 
Meškausko tėvų namus par
gabenta urna su jų vienturčio 
sūnaus pelenais. 28-uosius 
ėjęs M. Meškauskas, talentin
gas dailininkas, su dviem JAV 
gyvenusiais pusbroliais nu
skendo Michigan ežere. Anks
čiau už urną su M. Meškausko 
pelenais Lietuvą pasiekė siun
tinys su paskutiniais jo dar
bais. (KD, Elta)

* Signatarui ir buvusiam 
Generalinės prokuratūros 
prokurorui Egidijui Bičkaus
kui nepavyko išvengti nuobau- 
doe už tai, kad girtas pėsčiųjų 
perėjoje partrenkė moterį. 
.Lietuvos ryto” straipsnis at
vėrė policijai akis: Vilniaus 
kelių policįjos pareigūnai E. 
Bičkauską 1,400 litų bauda 
nubaudė už tai, kad jis savo 
automobilį vairavo neblaivus.

* Antrąją operaciją paty
ręs krepšininkas Robertas 
Javtokas tikino jau atsisveiki
nęs su motociklu. Avarįją jis 
patyrė gegužės 1 d. lėkdamas 
motociklu „Honda”, tada ir 
nutrūko perspektyvaus krep
šininko karjera. „Nekuriu di
delių ateities planų. Net ne
galvoju, ką veikčiau, jei nega
lėčiau žaisti. Dabar svarbiau
sia, kad vaikščiočiau”, sakė R. 
Javtokas. <lž,kiu>

Prezidento rinkimų
„maratone” — naujas 

dalyvis
Atkelta iš 1 psl.

Kandidatavimą į preziden
tus save „turintį mokslinių 
interesų ir su mokslo pasau
liu susijusiu” vadinantis V. 
Kundrotas grindžia tuo, kad 
esminis valstybės gyvenimo 
klausimas,„ar svarbiausi ins
tituciniai ir visuomeniniai 
procesai šalyje atitinka rinkos 
santykius”, yra „mokslinės 
kompetencįjos, o ne politikos 
klausimas”. (BNS)

* Prezidentas Valdas 
Adamkus „absurdo spek
takliu” vadina Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos 
(WKT) vadovo Vytautas Bud
niko teisinimąsi dėl kelionės į 
Maskvą per atostogas ir teigia 
nesuprantąs, kas valdo Lietu
vos sveikatos apsaugą. V. 
Budnikas, kaip įtariama, per 
atostogas galėjo Maskvoje nu
sitikti su Rusįjos valstybės 
Dūmos deputatu, farmacijos 
magnatu Vladimir Bryncalov. 
Liepos pabaigoje prezidentas 
viešai pareiškė nepasitikėjimą 
WKT bei jos vadovais, nes, jo 
žiniomis, ketvirtadalis šios 
farmacinę veiklą kontroliuo
jančios tarnybos darbuotojų 
dirba dar keliose darbovietėse, 
dažnai —farmacijos firmose.

* Per šešis šių metu mė
nesius Lietuvą aplankė 1.804 
mln. užsieniečių — 0.6 proc. 
daugiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį. Statistikos depar
tamento duomenimis, dau
giausiai svečių šiemet apsilan
kė iš Rusįjos (30 proc.), Latvi
jos (30 proc.), Baltarusijos 
(16.5 proc.) ir Lenkįjos (7.3 
prOC.). (BNS)

* Tarptautiniame šach
matų turnyre Montrealyje 
(Canada) pąjėgiausias Lietu
vos šachmatininkas, tarptau
tinis didmeistris Eduardas Ro- 
zentalis, surinkęs 5 taškus iš 
11 galimų, užėmė 7-tąją vietą.

Advokatai teismo prašo išlaisvinti 
suimtą Editą Rumšienę

Bonneville, Prancūzija, 
rugpjūčio 7 d (BNS) —Lie
tuvos dviratininko Raimondo 
Rumšo šeimos advokatai tre
čiadienio rytą įteikė Prancū
zuos Bonneville miesto teis
mui prašymą išleisti į laisvę 
Editą Rumšienę.

Kaip pranešė Prancūzijos 
naujienų agentūrai AFP, šiuo 
metu ruošiamas leidimas ap
klausti R. Rumšą Italijoje.

„Mes kalbame apie bylą, ku
rioje nėra kitų svarbių klausi
mų, kaip tik muitinės taisyk
lių pažeidimas. Šių medika
mentų laikymas nėra nusikal
timas. Nusikaltimas yra juos 
vežti, pirkti, parduoti, o tai

Lietuvos narystė NATO 
nesietina su ginkluotės kontrolės sutartimi

Atkelta iš 1 psl. Su
tartis, kurią kartu su kitomis 
23 valstybėmis pasirašė tuo
metinė Sovietų sąjunga, buvo 
uždaro tipo. Vėliau atnaujintą 
sutartį pasiūlyta pasirašyti ir 
kitoms valstybėms.

Iki šiol atnaujintą sutartį 
pasirašė 30 valstybių, tačiau 
tik dvi — Baltarusįja ir Uk
raina — ją patvirtino. Sutar
tis yra pateikta tvirtinti ir Ru
sįjos Valstybės Dūmai.

„Lietuvos užsienio reikalų 
ministerįja galėtų išleisti ko
kią nors *baltąją knygą*, kaip 
per dešimt metų būdavo kelia
mas ir į ką krypo būsimo Lie
tuvos dalyvavimo naujoje CFE 
sutartyje klausimas. Tada pa
matysime ant stalo visą pa

Atkelta iš 1 psl. reikalin
gi norint sukurti tikslų naftos 
išgavimo modelį. „Nors gręži
nys ‘Pietų Šiūpariai 5* yra 
skirtas vandens iąjekcįjai, ga
li būti, kad jame rasime ir 
naftos, tada pradėsime ją iš
gauti. Bet kuriuo atveju naf
tos gavyba Pietų Šiūparių tel
kinyje turėtų suaktyvėti", sa
kė I. Vaičeliūnas.

Ieškant nauju naftos telki
nių, pradedami seisminiai ty
rimai Sakučių naftos radim
vietėje. Iki šiol ji mažai tirta 
ir jos rezervai nėra įtraukti į 
valstybės balansą. Jeigu seis

„Minijos nafta” į naftos paieškas 
investuoja 12 mln. litų

* Lietuvos krikščionys 
demokratai kreipėsi į prezi
dentą Valdą Adamkų, reika
laudami daugiau dėmesio 
skirti aplinkos apsaugai. „Mū
sų prezidentas tyli kaip žemė. 
Ar galima daryti išvadą, kad 
prezidentui trūksta strategi
nio mąstymo, tai yra per dide
lė problema, kad jis žinotų, ką 
pasakyti ir kaip pasiūlyti ją 
spręsti, ar vis tiktai yra kitos 
priežastys?”, klausė LKD val
dybos pirmininkas Petras 
Gražulis. Jis komentavo Tra
kų rąjone esančioje naudotų 
padangų saugojimo aikštelėje, 
kaip manoma, dėl žaibo iš
krovos įsiplieskusį gaisrą. 
„Labai gaila, nors mes turime 
vieną stipriausių JAV buvusį 
ekologijos specialistą, tačiau 
jam tapus prezidentu mūsų 
šalyje ekologinių problemų 
ėmė daugėti”, sakė P. Gražu
lis. (BNS)

* Vilniuje, Grigiškėse, 
atidaryta pasaulio lietuvių 
vaikų bei jaunimo švietimo ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
stovykla „Lietuvos atgaja 
2002”. Į ją atvyko 32 mokslei
viai iš Baltarusįjos, Lenkįjos, 
Latvįjos ir Karaliaučiaus sri
ties. Iš viso stovyklos pamai
noje poilsiauja 64 vaikai.

* Agentūra „Factum” į 
Lietuvos rekordų knygą 
įtraukė uostamiestyje vykusį 
renginį „Apkabinkime Klai
pėdą”. Birželio 1-ąją — Vaikų 
gynimo dieną — apie 18,000 
klaipėdiečių susikibę ranko
mis apkabino savąjį miestą. 
Gyvoji žmonių grandinė drie
kėsi 17.5 kilometro. (LR, eiu>

netaikoma šiam atvejui”, sakė 
advokatas Jean-Marc Varaut. 
„Aš manau, kad teisėjui bus 
sunku greitai duoti atsaky
mą”, teigė advokatas, primin
damas, kad pagal Prancūzijos 
įstatymus atsakymo terminas 
yra 5 dienos.

Italijos sporto dienraščiui 
„Gazzetta dello Sport” dvira
tininkas yra pareiškęs, kad 
norėtų „grįžti į Lietuvą ruoš
tis pasaulio čempionatui, ta
čiau žinodamas, kad Edita yra 
su vaikais, rami ir laisva” Jis 
žmonos įkalinimą laiko masa
lu jam privilioti į Prancūziją 
ir suimti. (BNS)

veikslą, sutarčių tikrovę ir 
tradicinę kaimyno taktiką: 
drumsti, apsimesti nesupran
tančiu, o paskui reikšti pre- 
tenzįjas”, teigia parlamenta
ras.

V. Landsbergio įsitikinimu, 
šiuo metu taip pat galima ste
bėti bandymus Lietuvos prisi
jungimą prie išplėstos CFE 
sutarties paversti tam tikra 
narystės NATO sąlyga ir Ru
sįjos siekius netiesiogiai truk
dyti, vilkinti Lietuvos pakvie
timą į NATO.

Lietuvos atstovai anksčiau 
yra pareiškę, jog Lietuva pri- 
sįjungs prie sutarties, jeigu 
tai atitiks valstybės tikslus, 
bet neketina to daryti iki įs
tojimo į NATO.

miniai tyrimai radimvietėj 
patvirtins įtarimus, kad te 
esama naftos, bus sprendžif 
ma, ar tikslinga gręžti nauju 
gręžinius.

„Minįjos nafta” išgauna v 
dutiniškai 70 proc. visos Li< 
tuvoje išgaunamos nafta 
Šiuo metu „Minįjoe nafta 
naftą išgauna keturiuose ta 
kiniuose iš 16 gręžinių. 6 
proc. „Minįjos naftos” akcįj 
valdo Danįjos bendrovė „Odi 
Energi” ir dar dvi Danįjc 
įmonės, kitus 50 proc. - Bei 
drevė „Geonafta”. Įmon^ 
dirba 124 žmonės. (bm
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