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Šiame
numeryje:
V i l n i j o s s k a u t a i ant...
Kernavės piliakalnių;
Lietuvos skautija
plečia tarptautinius
ryšius; skautai Omahoje.
2 psl.
Bronius Nainys tautos
savigarbai ugdyti
randa ne vieną priemonę;
Vidmantas Valiušaitis
rašo apie Europos
studijų savaitę.
3 psl.
Naujas laiškų, nuomonių,
komentarų skyrelis,
kur galima b u s reikšti
kitokią nuomonę;
„ Š e i m i n i n k ė s kertelėje"
- s e z o n i n i a i valgiai iš
m ė l y n i ų , k u k u r ū z ų ir kt.
4 psl.

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE DAILY
Vilniaus senamiesčio
radiniai nepaliauja
stebinę archeologus
Archeologai antradienį Vil
niuje, Rūdninkų gatvėje, šalia
Šiuolaikinio meno centro, ati
dengę nedidelį, tik dviejų
kvadratinių metrų plotelį, ap
tiko unikalias Žygimanto Au
gusto laikotarpio (16 amžius)
mūrų liekanas, pranešė Kul
tūros paveldo centras (KPCN
Kaip sake čia dirbančių ar
cheologų grupės „Antiąua" va
dovė Daiva Luchtanienė, „ra
dinys unikalus tuo, kad buvo
rastas netikėtoje vietoje, nes
iki šiol buvo manoma, kad
Rūdninkų gatvė yra istoriškai
išlikusi tokia, kokia ir buvo".
Rūdninkų gatvėje rastos 16
amžiaus mūro liekanos dabar
keičia teoriją apie pačią gatvę.
„Rūdninkų gatvė yra viena
iš seniausių Vilniaus mieste.
Ji jungė Valdovų rūmus su
Rūdninkų vartais. Dabar at
kasti 16 amžiaus radiniai ro
do, kad jos trajektorija vėliau
šiek tiek pasikeitė", pasakojo
D. Luchtanienė.
16 amžiaus mūras buvo pa
statytas iš rankų darbų plytų,
kurios, pasak archeologų, yra
puikios būklės.
Kaip pranešė KPC, kol kas
atidengtas per mažas plotas,
kad būtų galima radinį datuo
ti dešimtmečių tikslumu.

„Williams" parduoda „Mažeikių naftos"
akcijas Rusijos bendrovei „Jukos"

Rusijos naftos bendroves „Jukos" viceprezidentas Michail Brudno 'kai
rėje) ir „Williams International" vykdantysis direktorius Randy Majors
sukirto rankomis nežinant Lietuvos vyriausybei. G«iimmo Žiimsko Eltai nuotr.

„Williams" p a s i t r a u k i m a s
v e r t i n a m a s prieštaringai
* Didžiausio Lietuvoje
Vilniaus b a n k o prezidento
patarėjas Gitanas Nausėda
teigiamai vertina „Jukos" ta
pimą pagrindiniu „Mažeikių
naftos" akcininku. „'Jukos',
kaip tiekėjas ir akcininkas
viename asmenyje, yra geriau
sia išeitis Mažeikių bendrovei,
kadangi galėtų normalizuoti
bendrovės veiklą", teigė G.
Nausėda. Jo nuomone, be rim
tos pagalbos išeities išlikti
Lietuvos naftos įmonė papras
čiausiai nebeturi.
* Tėvynės sąjungos (Lie
t u v o s konservatorių) vado
v y b ė pareiškė, kad „Ma
žeikių naftos" akcijas turėtų
atpirkti pati Lietuvos vyriau
sybė. „Kompanijai 'VVilliams
International' patiriant finan
sinių sunkumų ir nutarus par
duoti įvairų turtą, tarp jo ir
turimą dalį 'Mažeikių naftos'
akcijų, Lietuvos vyriausybė
turėtų šias akcijas pirmiausiai
atpirkti atgal, susigrąžindama
kontrolinį paketą. Jei nerastų
kito rezervo, pateisinamas
šiam tikslui būtų ir privatiza
vimo fondo lėšų panaudoji
mas", sakoma pareiškime,
kurį pasirašė konservatorių
vadovas
._ ,
x. , .
Nukelta \ 6 psl.

* Tarptautinės dviračių
sąjungos paskelbtame pajė
giausių planetos dviratininkų
populiarumo sąraše lietuvis
Raimondas Rumšas, kurio
veiklą dėl įtarimų vartojus
dopingą ,,Tour de France"
lenktynėse sustabdė Italijos
„Lampre-Daikin"
komanda.
turi 717.70 įskaitinio taško bei
per savaitę iš. 46-osios vietos
pakilo į 45-ąją.

spręsta, ar imtis veiksmų
prieš šią cheminių ginklų kū
rimo operaciją. Baltieji rūmai
atsisakė komentuoti abu pra
nešimus.

Sportas

* „Mažeikių naftos" val
dyba nepritarė „Williams"
paskolos pardavimui bankui
„ J P Morgan".
* Ugnis Lazdynų Pelėdos
muziejui padarė nuostolių
už 175,000 litų.
* Prancūzijos Apeliacinis
t e i s m a s spręs, ar paleisti
įkalintą lietuvių dviratininko
žmoną.
* Vilniaus universitetas
skelbia rektoriaus rinkimus.
* „Gazprom" isigijo „Lie
t u v o s dujų" privatizavimo
dokumentų rinkinį.
* Šiemet d r a u d i m o bend
rovės pasirašė beveik du kar
tus daugiau įmokų sutarčių.
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* „Šituo ž i n g s n i u Lietu
v o s v y r i a u s y b ė b u v o galu
tinai įvaryta į kampą. J a i te
P r i s i m e n a n t Karolį
liks konstatuoti šį faktą", sakė
Drungą; margumynai
opozicinės Lietuvos
centro
svieto: baltoji pora
sąjungos pirmininkas Kęstutis
susilaukė juodų dvynukų.
Glaveckas.
* O p o z i c i n ė s L i e t u v o s li
5 psl.
beralų sąjungos
pirminin
(BNS) kas Eugenijus Gentvilas teigė
R u g s ė j o 2 1 - 2 2 d. K a u n e
esąs nusivylęs, jog ,,Williams"
Būsimų rinkimų
s u s i r i n k s 1941-ųjų
pasirodė esąs „nepatikimas ir
kampanijai ketinama neištikimas partneris". „Kita
abiturientai - aušrokai.
išleisti 10 mln. litu vertus, manau, k a d 'Jukos"
6 psl.
bus normalus partneris, užtik
Kandidatai į prezidentus
rinantis ilgalaikį naftos tieki
ir politinės partijos, reng
* P o 7 metų pertraukos damiesi artėjantiems vals mą ir turintis tarptautinės
Kauno „Žalgirio" krepšinio tybės vadovo bei savivaldybių verslo patirties", pažymėjo jis.
klube vėl rungtyniaus 32 me rinkimams, ketina išleisti be
* „Aš m a n a u , k a d j e i g u
tų 208 cm ūgio vidurio puo veik dvigubai daugiau lėšų nei sandoris b u s s ė k m i n g a s ir
lėjas Gintaras Einikis. Pra per 2000-ųjų Seimo rinkimų kontrolinis akcijų paketas ati
ėjusi sezoną G. Einikis žaidė kampaniją. Politinių jėgų ap teks 'Jukos', tai 'Mažeikių
Vroclavo „Idea-Slask" (Lenki klausa leidžia daryti išvadą, naftą' lydės sėkmė", sakė Sei
ja) bei Atėnų „Near East" kad būsimos rinkimų kampa mo Ekonomikos komiteto pir
(Graikija) klubuose.
nijos metu gali būti išleista mininkas Viktoras Uspaskich.
* B u v ę s g a r s u s L i e t u v o s apie 10 mln. litų. Didžiausią
* Liberalų
demokratų
k r e p š i n i n k a s , buvęs Kūno dalį išlaidų rinkimams sudaro
partijos
vadovas,
buvęs
kultūros ir sporto departa įvairių firmų dovanoti pinigai.
premjeras Rolandas Paksas
mento vadovas Rimas Kurti
Valstybės biudžeto metinės teigė manąs, jog atsakomybę
naitis tapo Azerbaidžano vyrų
lėšos septynioms didžiausioms už susidariusią situaciją turė
krepšinio rinktinės treneriu.
politinėms partijoms sudaro tų prisiimti konservatorių par
Be to, valstybės sporto vado
483,000 litų, tai yra vos 5 tijos vadovai ir prezidentas
vai pasiūlė R. Kurtinaičiui įs
proc. visų numatomų išlaidų Valdas Adamkus. „1999 me
teigti savo krepšinio mokyklą,
rinkimų kampanijoms.
tais prasidėjusi didžiausia afe
žadėdami jos veiklai sudaryti
ra artėja į pabaigą", teigė jis.
(KD.E1U)
palankias sąlygas.

Naujausios
žinios
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

j

Berlynas. „Irako žmonių ir
jų vadovybės vardu Irako opo
zicija skelbia, kad šiandien
pradedamas Irako žemės išva
davimas. Mes užimame Irako
ambasadą Berlyne, ir tai bus
pirmasis žingsnis siekiant iš
vaduoti mūsų mylimą tėvynę",
pareiškė Irako opozicionierių
grupuotė, pasivadinusi Vokie
tijos irakiečių demokratine
opozicija. Vokietijos policija
pranešė, kad Irako ambasado
je Berlyne įkaitais paimta
grupė žmonių. Neoficialiomis
žiniomis, per ambasados štur
mą sužeisti keli žmonės. Am
basada buvo užimta tuo metu,
kai rinkimams besirengiantis
Vokietijos kancleris Gerhard
Schroeder ėmė vis garsiau pa
sisakyti prieš galimą JAV ka
rinę ataką Irake.
Berlynas. Elbės potvynio
banga Vokietijoje antradienį
toliau slinko į šiaurę ir niokojo
pakrantės rajonus, o kaimyni
nes Čekijos pareigūnai pradė
jo tirti. ar. vandeniui užliejus

chemijos gamyklą, nebuvo už
teršta aplinka. Vokietijoje nuo
rugpjūčio 10 dienos, kai prasi
dėjo potvyniai, j a u žuvo ma
žiausiai 19 žmonių, dešimtys
dingo be žinios, o daugiau
kaip 100,000 turėjo pasitrauk
ti iš savo namų. Šio didžiausio
per daugiau kaip šimtą metų
potvynio padaryta žala Vokie
tijoje vertinama keliais mili
jardais eurų.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi
dento George W. Bush admi
nistracija a p t a r ė galimą slap
tą puolimą prieš numanomą
cheminių ginklų laboratoriją,
kurią, kaip įtariama. Šiaurės
Irake laiko ,,al Qaeda" nariai.
„ABC News" ir CNN pranešė,
kad ši cheminių ginklų prog
rama buvo vykdoma Irako
prezidento Saddam Hussein
nekontroliuojamoje Irako da
lyje, globojant radikaliai kur
du grupuotei ..Ansar ai Islam" Tuo tarpu CNN pranešė,
kad kol kas galutinai nenu-

AFGANISTANAS
Kabulas. Afganistano sau
gumo pareigūnai pranešė ant
radienį Kabulo turguje, vos
puskilometris nuo JAV amba
sados, radę bombą. Žvalgybos
pareigūnai nurodė, kad sprog
stamasis užtaisas — keli kilo
gramai sprogmenų dujų ba
lione — rastas turguje, ku
riame tuo metu buvo labai
daug žmonių ir kuris yra prie
pagrindinio kelio, jungiančio
ambasadą ir Kabulo oro uostą.
Kabulo gyventojai kalba, kad
saugumo situacija pastarosio
mis savaitėmis pablogėjo.
Ekstremistinė
grupuotė
..Ansar al-Islam", kuri pasak
pranešimų, išbandė mirtinas
nuodingas chemines medžia
gas su gyvuliais, nužudydama
mažiausiai vieną žmogų, yra
islamistų kovotojų sąjunga,
kurios nariai kovojo Afganis
tane ir palaikė ryšius su .,al
Qaeda". „Tai ekstremistai, ku
rie neturi lygių niekur arabų

Vilnius, rugpjūčio 20 d.
(BNS) — JAV bendrovė „Williams International" ir Rusijos
naftos bendrovė „Jukos" ant
radienį ūkio ministrui Petrui
Čėsnai perdavė informaciją
apie tai, kad „VVilliams" sutin
ka parduoti savo akcijas ben
drovei „Jukos".
Pasak P. Čėsnos, vyriau
sybė turi vieną mėnesį priimti
sprendimą. Pagal 1999 metų
„Wiliams" ir vyriausybės su
tartį, vienam iš akrininkų nu
tarus parduoti akcijas, tam
reikia kitų akcininkų pritari
mo.
„Williams" savo turimas
28.85 proc. „Mažeikių naftos"
akcijas „Jukos" ketina parduo
ti už 85 mln. JAV dolerių.
„Jukos" viceprezidentas Mi
chail Brudno pareiškė, kad
„Jukos" nesiderės su vyriau
sybe dėl naftos susivienijimo
valdymo teisių perėmimo, val
dymo teisės buvo aptartos
birželio mėnesį pasirašytame
„Williams", „Jukos" ir vyriau
sybės susitarime, pagal kurį
„Jukos" įsigijo 26.85 proc.
„Mažeikių naftos" akcijų.

JAV ambasadorius
apgailestauja dėl
„Williams"
pasitraukimo

„Mažeikių naftos" valdybos
pirmininkas Randy Majors
tvirtino, kad vyriausybe pagal
birželio mėnesio susitarimus
turi galimybę įsigyti pusę
„VVilliams" parduodamų ak
cijų.
Dabar „Jukos" priklauso
26.85 proc. „Mažeikių naftos"
akcijų, vyriausybei — 40.66
proc.
Prezidentas, Seimo pirmi
ninkas ir premjeras skirtingai
įvertino JAV bendrovės „VVil
liams International" spren
dimą parduoti „Mažeikių naf
ta" akcijas „Jukos".
Kai Valdas Adamkus ir Al
girdas Brazauskas pasipikti
no, kad derybos dėl akcijų par
davimo vyko už vyriausybės
nugaros, Artūras Paulauskas
pritarė sandoriui.
Kaip sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, prezidento nuo
mone, toks „JAV bendrovės
žingsnis, padarytas už Lietu
vos vyriausybės nugaros, įstu
mia Lietuvą į sudėtingą pa
dėtį". Prezidento nuomone, to
kie „užkulisiniai bendrovės

'Williams' veiksmai Lietuvai
yra nepriimtini". „Visa ilga ir
paini šios bendrovės investi
cijų į 'Mažeikių naftą' istorija
padarė daug žalos JAV ben
drovių įvaizdžiui Lietuvoje",
pabrėžė atstovė spaudai.
J i priminė, kad „Williams"
atėjimą į Lietuvos ūkį labai
aiškiai parėmė JAV adminis
tracija, todėl prezidentas V.
Adamkus tikisi, kad JAV ad
ministracija įvertins tokį ,Williams" poelgį.
Premjeras A Brazauskas
sakė, kad .tenka stebėtis, kad
*Williams\ būdamas akcinin
kas, neinformavo Lietuvos vy
riausybės, kad tokios derybos
vyksta už mūsų nugaros.
Vyriausybė,
svarstydama
akcįjų pirkimo-pardavimo są
lygas, stengsis, kad botą
mažiausiai paliesti valstybės
interesai. Premjeras vis dėlto
pripažino, kad pagrindo nepri
tarti „Mažeikių naftos" akcįjų
pardavimui nėra, tačiau galu
tinį vyriausybės sprendimą
lems argumentai už ir prieš.
Nukelta į 6 psl.

Prezidentas: reikia įvertinti
sandėrio teisėtumą
Vilnius, rugpjūčio 20 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus antradienį nurodė
būtinybę įvertinti, ar yra tei
sėtas JAV bendrovės „Williams" susitarimas su Rusijos
..Jukos" dėl įmonės „Mažeikių
nafta" akcijų perpirkimo.
Anot antradienį pavakare
paskelbto prezidento atstovės
spaudai pranešimo, preziden
to vertinimu, Lietuvos naftos
ūkio padėtis po šio sandėrio
yra „kur kas dramatiškesnė
negu atrodė šįryt".
„Iki šiol gauta informacija
rodo, kad viso Lietuvos naftos
komplekso valdymas yra per
duodamas bendrovei 'Jukos'
be Lietuvos vyriausybės ir vals
tybės vadovo žinios. Lietuvos
vyriausybei dabar lieka mažai
praktinių galimybių pakeisti
susidariusią situaciją", rašo
ma Prezidentūros pranešime
spaudai.

Prezidento nuomone, būtina
visapusiškai išanalizuoti, ar
naftos susivienijimo ir ypač
Būtingės terminalo, kaip stra
teginio alternatyvaus naftos
importo kelio, pardavimas
naftos tiekėjui atitinka Lietu
vos valstybinio saugumo bei
ūkinio savarankiškumo inte
resus ir galiojančius teisės ak
tus.
Pranešime daroma prielai
da, kad „kai kurie Lietuvos
politikai" jau iš anksto žinojo
apie rengiamą „VVilliams'' ir
„Jukos" susitarimą. Preziden
to nuomone, šie politikai tu
rėtų paaiškinti, kodėl jie ne
pranešė vyriausybei ir prezi
dentui apie rengiamus susi
tarimus. „Nuslėpus šią infor
maciją, buvo prarastos Lietu
vos ir JAV vadovybės galimy
bės atitinkamai reaguoti į be
siklostančią padėtį", rašo Pre
zidentūra.

už Talibaną", pareiškė kurdų
vadas Jalai Talabani.

RUSIJA

PAKISTANAS

Maskva. Pirmadienį Čečė
nijoje Rusijos kariuomenės
sraigtasparnio avarijoje žuvo
daugiau kaip 105 rusų karei
viai. 33 žmonės tebėra ligoni
nėje. 17-kos sužeistųjų būklė
sunki. Sraigtasparnyje buvo
daugiau nei 150 žmonių. Di
džiausias pasaulyje karinis
transporto sraigtasparnis „Mi
-26" nukrito Grozno priemies
tyje Chankaloje į minų lauką,
juosiantį Rusijos karinę bazę.
Tiriamos nelaimės priežastys
— techninis gedimas ir apšau
dymas nuo žemės. Tuo tarpu
čečėnų sukilėlių karinio komi
teto
štabas oficialiai patvir
tino, kad pirmadienio popietę
buvo
sunaikintas
Rusijos
transporto sraigtasparnis.

didesnes ambicijas, jeigu Gru
zija įgyvendins šiuos projek
tus", sakė generolas.

Prezidentas Val
das
Adamkus
netikėtą
„WiUiams
International"
sprendimą parduoti „Mažeikių
naftos"
akcijas
bendrovei
„Jukos" antradienį aptarė per
iš anksto neskelbtus pietus su
JAV ambasadoriumi Lietuvoje
John Tefift bei šiuo metu Lie
tuvoje atostogaujančiu Lietu
vos ambasadoriumi JAV Vygaudu Ušacku.
Po susitikimo JAV ambasa
dorius žurnalistams teigė ap
gailestaująs dėl tokio „VVil
liams" sprendimo ir pabrėžė,
kad pati „Williams" savo pasi
traukimą JAV administracijai
motyvavo ekonominėmis pro
blemomis pačiose Jungtinėse
Valstijose.
„Williams
International"
motininė bendrovė —
Nukelta į 6 psl.

Islamabadas. Pakistano
prezidentas Pervez Musharraf
kategoriškai neatmeta gali
mybės, kad Osama bin Laden
ir Talibano dvasinis vadovas
mula Omar gali būti pasislėpę
Pakistano genčių gyvenama
me ruože, kuris yra prie šios
valstybės vakarų pasienio su
Afganistanu. Tačiau kur kas
didesnė tikimybė, kad jiedu
rado prieglobstį pačiame Afga
nistane, teigė P. Musharraf
interviu AFP. Jeigu O. bin La
den liko gyvas po pernai gruo
dį įvykusio JAV kanų puolimo
pietryčių Afganistano Tora
Borą rajone ir kovo mėnesį
įvykusio puolimo Shahi Koto
slėnyje, jiems būtų sunku pa
sislėpti Pakistane, sakė jis

I s l a m a b a d a s . Afganistane
dislokuotos JAV pajėgos ant
radienį pradėjo didelio masto
operaciją, persekiodamos įta
riamus ,,al Qaeda" ir Talibano
narius rytuose esančioje Paktijos provincijoje. JAV karei
viai apieško kiekvienus na
mus, siekdami išvalyti šį ra
pasaulyje, net T a l i h a n a s ne joną nuo įtariamu Talibano ir
koka kaip jie... Jie blogesni net ,.al Qaeda" kovotojų

GRUZIJA
Tbilisis. Gruzija dabar turi
siekti ne priartėti prie NATO
reikalavimų, o daugiau reikš
mės teikti Bendradarbiavimo
vardan taikos programos pro
jektams, antradienj pareiškė
NATO ginkluotųjų pajėgų Eu
ropoje vado pavaduotojas ge
nerolas Dietnch Stockmann.
Tik po to galima kalbėti apie

ARTIMIEJI RYTAI
Betliejus, Vakarų Kran
tas. Įgyvendindamas naują
susitarimą su palestiniečiais,
Izraelis pirmadienį vakare ati
traukė savo pajėgas iš Betlie
jaus bei kelių kitų rajonų Va
karų Kranto pietuose ir taip
pirmą kartą per kelis mėne
sius sumažino regione tvyran
čią įtampą. J teritorijas, iš ku
rių atitrauktos pajėgos, iš kar
to atvyko palestiniečių polici
ja, kuri turėtų kontroliuoti pa
lestiniečių kovotojus.

AUSTRALIJA
Sydney katalikų arkivysku
pas George Pell antradienį lai
kinai nusišalino, nes Bažnyčia
pradėjo tirti jam metamus
kaltinimus seksualine prie
varta. Tokį sprendimą G. Pell
priėmė Katalikų Bažnyčiai pa
vedus į pensiją išėjusiam tei
sėjui ištirti kaltinimus, kad
arkivyskupas savo karjeros
pradžioje, dirbdamas
Melbourne. tvirkino 12-metį ber
niuką G. Pell nedelsdamas
paskelbė pranešimą, kuriuo
paneigė visus kaltinimus.
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Redaktore j v.s. Irena Regiene

FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS
ČIKAGOS SKYRIUS
2002 m. liepos mėn.
Mielos sesės ir mieli broliai.
Pirmiausiai norime kiekvie
nam iš Jūsų padėkoti už įsi
jungimą į Akademinio Skautų
sąjūdžio veiklą prisidedant sa
vo auka. Iždininkas, fil. Justi
nas Kirvelaitis, sako, kad jau
atsiliepė daugiau negu 100
narių su 1,000 dol. Tai beveik
25 proc., nes išsiuntėme dau
giau 400 laiškų. Tikimės, kad
po truputį ir kiti atsilieps.
Kaip sekasi spaudos per
siuntimo vajus? Jau 8 siun
tėjai pasiuntė daugiau 2,500
svarų knygų: tai grožinė lite
ratūra, skautiški vadovėliai,
išeivijos renginių lankstinu
kai, reklamos, plakatai ir žur
nalai. Spauda lietuvių ir ang
lų kalbomis. Siuntos pasieks
Ukmergės A. Smetonos gim
naziją, Jurbarko viešąją bib
lioteką, Juozo Lukšos Kauno
Garliavos gimnaziją, Klaipė
dos universitetą,
Martyno
Mažvydo biblioteką, Mokslo ir
enciklopedijų leidyklą, Lietu
vos rašytojų sąjungą, Bajorai
čių Šilutės biblioteką, Kupiš
kio centrinę biblioteką, Kauno
ir Vilniaus Lietuvos skautijos
centrus, išeivijos studijų cent
rą Kaune, Klaipėdos Prano
Mašioto vidurinę mokyklą ir
Kretingos viešąją biblioteką.
Dar 5 asmenys ar organizaci
jos kreipėsi siekdami informa
cijos.

laitis, 13920 South Trails End
Dr., Lockport. IL 60441-8642.
J a m siunčiamos visos aukos.
Čekiai rašomi 'LSS - FSS KNYGOS' vardu. .
Ad Meliorem!
Čikagos Filisterių
skyrius
Fil. Kęstutis J e č i u s
Projekto koordinatorius
Fil. J u s t i n a s Kirvelaitis
Skyriaus iždininkas
KYTEČLAME PRISIDĖTI
PRIE VAJAUS
Padėkos laiškas vajaus au
kotojams buvo išsiųstas prieš
savaitę.
Vajaus dabartinė statistika
yra ši. Akademinio Skautų są
jūdžio sąrašuose turime arti
430 pavardžių. Tiek ir išsiun
tėme laiškų. Kvietėme kiek
vieną prisijungti prie akade
mikų veiklos su bet kokia au
ka. Atsiliepė 57, ar 13.26 nuo
šimčiai: 28 iš Čikagos, 13 iš
California, 3 iš Clevelando, 2
iš Ne-.v Yorko. po vieną iš At
lanta. New Jersey, Omaha.
Detroit, Washington. DC, ir
Texas. Įdomi statistika.
Veik visoje lietuviškoje vi
suomenėje po truputį įsivy
rauja apatija. Skundžiasi or
ganizacijų nariai, kad nėra
veiklos. Laukia, kad kas suda
rytų veiklą. Kaip bet kokią
veiklą sudaryti, jei į kvieti
mus, laiškus ir prašymus ne
reaguojama?
Vis dėlto norėčiau „Skautybės kelio" skaitytojams pri
minti, kad vajus nepasibaigė,
kad aukos vis priimamos ir la
bai laukiamos.
Su pagarba BUDŽIU,
Fil. K. J e č i u s
Projekto koordinatorius

Palangoje, ^Auskos" poilsio namuose atostogaujantis prezidentas Valdas Adamkus aplanke pajūryje, tarptau
tinėje stovykloje įsikūrusius jaunuosius skautus ir skautes. Prezidentas dalyvavo iškilmingoje skautų ri
kiuotėje, tarybos susinnkime-diskusijose. apžiūrėjo stovyklą bei bendravo su jaunimu.
Nuotr. Romando Žiubrio (Elta).

VILNIJOS SKAUTAI STOVYKLAVO „ANT
KERNAVĖS PILIAKALNIŲ"

Šiais metais buvo vėl šau taškėsi, rungtyniavo ir žaidė. kausko sodyboje, dūko, siautė,
niai pratęsta Lietuvos skauti Po pietų buvo sužaistas žaidi mokėsi, draugavo, pykosi, tai
jos Vilniaus krašto tradicija — mas „Vėliavėlių ieškojimas", o kėsi, keitėsi dovanomis, ar net
krašto stovykla, vykusi liepos diena pasibaigė laužais pagal įsimylėjo, surado širdies drau7-14 d. netoli istorinės sostinės kaklaraiščių spalvas, kurie vi gą/ę Vilniaus krašto skautai ir
skautės... Ir ko tik nematė, ir
— Kernavės (Širvintų raj.). siems paliko gilų įspūdį.
Joje dalyvavo 138 sesės ir bro
Trečiadienį priešpiet pusė ko tik negirdėjo ošiantis miš
liai iš „Kernavės", „Skaisčio", stovyklautojų ėjo į Kernavės kas, mėlynas dangus ir ramy
-Keruočio" tuntų, Kunigaikš muziejų, tuo tarpu kita pusė be bei gaiva karštą dieną dvel
tienės Onos vardo draugoves, darėsi raganų vakarui kostiu kianti Neris ar tas pats skai
pal. J. Matulaičio parapijos so mus. Vakare visi su nekantru drusis, šaltasis, mus ne tik
cialinio centro, labdaros ir pa mu laukė raganų kostiumų girdęs, bet ir maitinęs šalti
ramos centro „Metivilas", taip šou. Tiek kolekcijų niekas ne nėlis!., bet stovykla baigėsi...
pat svečiai iš Panevėžio bei sitikėjo. Ir mažiukai, ir dičkiai Nutilo šurmulys, pranyko pa
lapinių kaimelis... Viskas liko
Kauno kraštų.
paplušėjo kaip reikiant.
taip,
lyg jokių skautų čia ir ne
Liepos 7 d. į stovyklą sugu
Ketvirtadienį sportuoti kaž
buvo...
Nors, ne! Liko ženklas
žėjo daug sesučių ir broliukų, kaip nesisekė, nes buvo bepro
—
tiltas,
kurį pastatė mūsų
kurie plušo statydami palapi tiškai karšta... Nuo karščio
šaunieji
„Kernavės"
ir „Skais
nes ir įsirengdami pastovyk- išsekę skautai sumanė akciją
čio"
tunto
broliukai
per
sodybą
les. Vakare, po atidarymo ri atrakciją „Vandens niekada
tekantį upeliuką.
kiuotės, visi susirinko prie nebus per daug".
iškilmingo laužo, kuris truko
Penktadienį vyko žaidimas
Šios stovyklos programą
gan ilgai, kol buvo išdainuotos — pasaka ^Amžinojo gyveni vykdė krašto seniūnė pat. sk.
Iš kur siuntė? Iš Čikagos ir
visos mėgstamiausios dainos.
mo taurė", kuris truko visą Dalia Navickaitė, stovyklos
jos apylinkių, Clevelando, TePirmadienį skautai energin dieną ir buvo labai sunkus. komendantas pat. sk. Povilas
xas, Bostono apylinkės.
gai ruošėsi kliūčių ruožui, ku Žaidime nugalėjo draugystė.
Kasperūnas, gydytoja Audra
Darbas dar nesibaigia, tad
riame teko panaudoti ir ryti
Šeštadienis buvo paskutinė Leipuvienė, atstovas viešiems
kviečiame raginti savo kolegas
nėje skautoramoje įgytas ži diena ir vakare laukė uždary ryšiams pat. sk. Andrius Te
prisidėti prie šio vajaus su bet
nias. Jos metu buvo pakartoti mas. Iki pietų visi turškėsi korius ir visas štabas, kuriam
kokia auka.
mazgai, prisiminta pirmoji vandens čiuožykloje ir brūžino vadovavo stovyklos viršininkė
Projekto ir skyriaus iždi
medicininė pagalba, laužų savo „sėdynes". Po linksmybių pat. sk. Ieva Černiauskaitė.
ninkas yra fil. Justinas Kirve
ypatumai bei saugus elgesys buvo sužaistas pats skautiš- Tariame skautišką ačiū vi
su darbo įrankiais. Netgi buvo kiausias žaidimas „Skruzdė- siems talkininkavusiems sto
bandoma sutalpinti 14 žmo liukas" (principas — koman vyklos organizavime ir tiki
giukų į dvivietę palapinę.
dos lenktyniauja, kas grei mės, kad tokių stovyklų atei
čiausiai
ir daugiausiai surinks tyje bus ne viena.
Antradienį karšti orai leido
LSS Vadovybes rinkimų ei dienį, rugpjūčio 24 d., tarp 12
šiukšlių).
Budėkime!
gos antroji dalis vyksta visu ir 1 vai. p.p. lankysis PL cen visiems stovyklautojams nuTaigi visą savaitę A. Jan
Sesė Ieva
tempu. Kandidatai jau siūlo tre. Lemonte. Čikagoje ir apy skuosti prie ežeriuko, kur visi
mi, plaukia įvairūs pasisaky linkėse gyvenantieji LSS na
mai, patikslinami balsuotojų riai turės progą asmeniškai
sąrašai. Turintieji teisę daly pasitikslinti jiems rūpimus
LIETUVOS SKAUTIJA PLEČIA
vauti LSS vadovybės rinki (su balsavimais susijusius)
TARPTAUTINIUS RYŠIUS
muose, bet dėl kurios priežas klausimus.
ties negavę rinkiminės infor
Lietuvos skautija, palaiky zacija vadovams bei suaugu vauja skautiškoje veikloje, tu
macijos, ar turint kitų su rin
dama ir plėsdama tarptauti siems, besidomintiems skau rės gerą galimybę per buvusių
kimais susijusių
klausimų.
nius ryšius, užmezgė kontak tišku judėjimu, bet neturin skautų ir vadovų gildijų veik
prašomi nedelsiant skambinti
tus su Tarptautinės skautų ir tiems galimybių aktyviai jame lą, palaikyti ryšius tarpusa
Rinkimų prezidiumo pirminin
skaučių draugijos (ISGF) pa dalyvauti, kurios veikla grin vyje ir su skautišku judėjimu.
kui v.s. Romui Fabijonui, tel.
sauliniu biuru. Tuo pačiu ak džiama skautiškais metodais Tuo pačiu užmegzti kontaktus
708-448-4027. arba adresu: R.
tyviai pradėta veikti dėl Lietu ir principais, patvirtintais su kitų šalių gildijomis. Pra
Fabijonas. 21 Commons Drive.
numatoma
įsteigti
vos skautijos stojimo į ISGF. WOSM (World organization of džioje
Palos Park. IL 60464-1297.
2001 m. birželio mėnesį Suau the scout movement). Pagrin skautų ir skaučių draugijos
Primenama, kad kandidatų
gusiųjų skautybėje skyriaus dinis uždavinys yra padėti ug gildijas penkiuose Lietuvos
siūlymas ir įvairūs pasisaky
vadovė buvo nuvykusi į ISGF dyti skautiškąsias vertybes kraštuose ( Vilniaus, Alytaus,
mai Rinkimų prezidiumą turi
Europos konferenciją Vengri jaunimo judėjime, bendradar Šiaulių, Klaipėdos, Kauno).
pasiekti iki rugpjūčio 27 d.
joje. Buvo susitarta, kad biaujant
su
WOSM
ir Šiuo metu gildijų steigimą ir
^pašto antspaudas).
įsteigti ISGF padalinį Lietu WAGGGS (World association Lietuvos skautų ir skaučių
Jei dar neatsiliepėt. pasku
voje padės danų ir norvegų of giri guides and girls scouts). draugijos kūrimą koordinuoja
bėkite. Iki termino beliko tik
LS Tarybos pirmininkės pava
skautai.
ISGF sudaryta iš:
savaite laiko.
duotojas
Giedrius Vaidelis ir
2001 m. lapkritį danų ir nor
Organizacijų narių esančių
Rinkimu prezidiumo laukia
vegų atstovai buvo atvykę į įvairiuose regionuose ir teri Pirmijos Suaugusių skauty
dideli darbai. Pasibaigus kan
Lietuvą. 2002 m. kovo mėnesį torijose. Organizacija
narė bėje skyrius.
didatų siūlymo ir pasisakymų
ISGF Pasaulinio komiteto po atstovauja valstybę.
Suaugusių skautybėje
terminui, bus ruošiamas LSS
sėdžio metu Lietuvos skautija
skyriaus inf.
Centrinę gildiją sudaro na
Vadovybes rinkimų biuletenis
buvo priimta į ISGF asocijuo
Iš
„Lietuvos
Skautijos
riai, tiesiogiai priklausantys
Nr.2, kandidatų sąrašai, bal
ta nare. Balandžio 27 d. Aly
naujienos"
Nr. 8
ISGF, t.y. iš tų valstybių, ku
savimų lapai ir kt. su balsavi
tuje, Pavasario šventės metu,
riose dar nėra Nacionalinės
mais susijusi medžiaga. Visa
vyko Lietuvos skautijos va
organizacijos.
tai bus išsiųsta balsuotojams
dovų ir buvusių vadovų susi
ISGF veikla nacionaliniame
š.m. rugsėjo men. gale.
tikimas su ISGF prezidentu
lygmenyje
vyksta gildijomis.
Nielu Rosenbomu bei danų ir
Buvę
skautai
ir vadovai savo
LSS V a d o v y b ė s rinkimo
Trpfius metus einančiai Krikai Ka- norvegų organizacijų atstovais vienetuose susiburia į gildijas
prezidiumas
tauskaitei taip patiko stovyklauti ir oficialiai Lietuvos skautija
ir jose veikia.
jaunųjų skautiškų šeiniu stovykloje paskelbta asocijuota ISGF na
I'.S.: LSS Vadovybes rinki Rakė, kad namo grįžti sutiko tik re.
Lietuvos skautijos vadovai,
niu prezidiumo pirmininkas Įtikinta, kad ten laukia labai ja my
kurie del vienokių ar kitokių
ISGF yra pasaulinė organi priežasčių aktyviai nebedaly'. - Romas Fabijonas sekma lintis tėvelis u šuniukas

LIKO TIK SAVAITE...
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galioja
D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš u n k š t o
3 mėn
1/2 metų
Metams
$38 00
$100 00
.JAV
$60 00
$45.00
$115 00
$65 00
K.uiadoje ir kitur • L'.S.)
Tik šeštadienio laida:
$33 00
$45 00
$60 00
JAV
$65 00
$50 0 0
Kanadoje ir kitur 'L'.S.)
Užsakant į Lietuva:
$500.00
S250.00
Oro paštu
$100 00
$55,00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$85 00
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$5500
Vyriausia redaktore - D a n u t e B i n d o k i e n e
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s R i m š e l i s
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopija
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGI) GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6
Chtcaoo. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
pnemamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AMU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. i

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory
Hills. IL
1 mylia i vakarus nuc Hartem Ave.

Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGE-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 & York, Eknhurst, IL 60126
630-941-2609

Kab. tel. 773-471-3300

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties.
žarnyno, endokrinologine ir
laparoskopine chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

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

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus Kalbame lietuviškai.

vwm.certerirxsugBryarx£roas(healhGorri

SKAUTIŠKA VEIKLA OMAHO JE
Skautiškas darbas nenueina
veltui. Visą gyvenimą buvę
skautiškoje veikloje, skiepyda
mi jaunajai kartai meilę dar
bui, žmogui, ruošdami jauną
žmogų gyvenimui, patys tam
pa tokie. Mūsų skautai buvo
veiklūs. Jų organizacijoje kū
rėsi lietuviškų tautinių šokių
grupė, kuri vėliau išaugo į di
delį tautinių šokių „Aušros"
kolektyvą. Čia šoko net pen
kios amžiaus grupės. Skautai
buvo pirmųjų kovotojų už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą gretose. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę iškilo kitos
užduotys. Jie, kaip barometro
stulpelis, taip ir stebėjo kokios
problemos Lietuvai aktualios,
kur jie gali būti naudingi, kaip
jie gali padėti žmonėms. Ener
gingosios skautės
Gražina
Reškevičienė, Laima Antanėlienė, Irena Lileikienė supra
to, kad labdara Lietuvai tuo
laiku labai reikalinga. Taip
1991 m. suorganizavo „Šalpos"
būrelį. Šis būrelis jų iniciaty
va dirba iki šiol. Jos ruošia
bendruomenei pietus, kad ga
lėtų gautą pelną skirti vaikų
namams, neturtingoms, ypač
daugiavaikėms šeimoms šelp
ti. Gauna paramą iš bendruo
menės, Moterų klubo ir kitų
organizacijų. Jos jau parėmė
90 šeimų. Šiuo metu jų sąra
šuose yra 61 remtina šeima.
Daugelį neturtingų šeimų re
mia pakartotinai. Jos remia
Plungės „Vaikų invalidų drau
giją", kuriai vadovauja Judita
Brencienė ir „Ca : t a s " val
gyklą, kuriai vadovauja dr. Al

dona Uscinienė. Yra siunčia
ma viskas: rūbai, avalynė,
maistas ir kt. Rūbai siunčiami
švarūs, sutvarkyti, išlyginti ir
kiekvienam pagal jo pageida
vimą ir išmatavimą.
Vien šiais metais balandžio
mėn. buvo išsiųstos 47 dėžės
25 šeimoms, o liepos mėnesį
74 dėžės 37 šeimoms. Greitu
laiku planuojama dar išsiųsti
toms šeimoms, kurioms buvo
siųsta metų pradžioje. Darbas
nenutrūksta, tik svarbu, kad
būtų žmonių, kurie padeda.
Nenuilstanti Gražina Reškevi
čienė turi ištikimų padėjėjų,
kaip Laima Antanėlienė, Ire
na Lileikienė, Joana Lizdienė.
Irena ir J e r r y Matz, Jadvyga
Povilaitienė, Gražinos marti
Sandy ir kt. Gražina Reške
vičienė parenka šeimas, ku
rioms reikia siųsti ir tvarko
turimus sąrašus. Išsiųsti ne
taip paprasta. Reikia vežti į
Čikagą. Čikaga ne taip arti.
Dažniausiai
veža
Gražina
Reškevičienė ir Laima An
tanėlienė. Kartais ir Algiman
tui Antanėliui tenka šią pa
reigą atlikti. Toliau siuntiniai
keliauja per „Transpak" siun
tinių persiuntimo įstaigą, o
persiuntimui taip pat reikia
sutaupyti pinigų.
Nenutrūkstantis
darbas
vyksta, nauji laiškai plaukia,
gavę siuntinius dėkoja, o mo
terys, kaip bitutės savo labda
ros kambarėlyje dirba. Pra
šančių daug. Tikiu, kad šis
darbas dar ilgai nenutrūks.
Rūta Talžūnienė

»

KRETINGOJE —
APIE LIETUVĄ PASAULYJE
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49-oji E u r o p o s lietuviškųjų studijų savaitė

Aštuonmetis
—
pasaulyje
pirmai

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Antrą kartą Lietuvoje surenga Europos lietuviškųjų
studijų savaitė, kuri vyko
rugpjūčio 4-10 d. Kretingoje,
VDU Teologijos fakulteto Sv.
Antano religijos studijų insti
tuto suteiktame prieglobsty
je. Renginį, kuriame dalyvavo
per 70 dalyvių iš Lietuvos, Vo
kietijos ir Jungtinių Valstijų,
suorganizavo VDU Išeivijos
institutas ir Vokietijos lietu
vių bendruomenė.
I

Išliko sąsajos s u
ištakomis
1954-aisiais, Ludwigshafene, prie Bodensee ežero Vokie
tijoje susirinkę Europos lietu
vių fronto bičiuliai davė pra
džią reikšmingai išeivijos kul
tūrinei iniciatyvai, ilgainiui
virtusiai turininga lietuviškos
kultūrinės saviraiškos savas
timi, sėkmingai prigijusią ir
nepriklausomybę atgavusioje
Lietuvoje. Kasmet čia vyks
ta „Šviesos - Santaros" konfe
rencijos Anykščiuose, Į Laisvę
fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti jau surengė 11 studijų
savaičių įvairiuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose, an
trąsyk rinkosi Europos lietu
viškųjų studijų savaičių daly
viai.
„Studijų savaites iššaukė
pats gyvenimas, būtent, reika
las susitikti, bičiuliška dvasia
pabendrauti, bendrai pamąs
tyti, — atidarydamas III Eu
ropos lietuviškąją studijų sa
vaitę Necarsteinache 1956 aisiais, kalbėjo Švedijoje gy
venęs sociologas dr. Kajetonas
J. Čeginskas. — Lygiai gyve
nimiška yra ir pati savaitės
programa. Su paskaitininkais
ir pranešėjais mes čia gvilden
sime įvairius klausimus, lie
čiančius mūsų tautos praei
tyje sukauptą patirtį, dabar
tinę padėtį pavergtoje tėvynė
je, tremtyje, neužmiršdami
mesti žvilgsnį į tarptautinės
politikos ir bendrai žmogiš
kosios dvasios akiračius... Kol
mes kuriame, mes esame. Tą
patį reikia pasakyti apie visą
tautą. Kol lietuviškoji kūryba
nesiliaus, tol niekas neiš
brauks lietuvių tautos iš gy
vųjų tarpo''.
Po šiais žodžiais, pasakytais
beveik prieš pusšimtį metų,
tikriausiai galėtų pasirašyti
ir šią dieną studijų savaičių
Lietuvoje rengėjai, nes jų or
ganizavimas iš esmės yra ve
dinas tų pačių paskatų.
Svari paskaitų
tematika

bei problematika, jų sąsajos
su gyvenamojo meto aktuali
jomis — tai irgi tiesioginė
jungtis, siejanti šio turiningo
kultūrinio reiškinio ištakas su
dabartimi. Kretingoje svars
tyti klausimai buvo glaudžiai
susiję su šiandieninėmis Lie
tuvos realijomis: „Prezidento
rinkimai: problemos ir prog
nozės" (Darius Kuolys), „Na
cionalizmas ir globalizacija:
XXI amžiaus pasaulio iššū
kiai
Lietuvai"
(Leonidas
Donskis), „1941 m. birželio
įvykių lietuvių ir žydų atmin
ties traumos" (Joachim Tauber, Lūneburgas, Vokietįja),
„Klaipėdos krašto Evangelikų
bažnyčia XX amžiuje" (Arthur
Hermann, Heidelbergas, Vo
kietija).
Pirmosios Europos lietuviš
kųjų studijų savaitės Ludwigshafene dalyviai irgi gvildeno
klausimus, kurie buvo ne tik
anų išeivių situacijos ak
tualijų, bet išliko ir kaip
brandaus mąstymo, argumen
tuotos analizės, drąsių įžval
gų, nepalaužiamo tikėjimo
Lietuvos valstybės atsikūrimu
šviesūs pavyzdžiai: „Lietuvių
visuomeninė
diferencijacija"
(Zenonas Ivinskis), „Laisva
Lietuva federacinėje Europo
je" (Jonas Grinius), „Naujoji
stabmeldystė", (Antanas Ma
ceina), „Technokratija ir de
mokratija" (Kajetonas J. Če
ginskas), „Mažųjų tautų misi
ja Europoje" (Jonas Grinius).
Todėl Vlado Bartasevičiaus,
Lietuvių kultūros instituto
Vokietijoje vadovo ir vieno
studijų savaičių Vokietijoje or-"
ganizatorių bei paskaitininkų,
iniciatyva parengti svarbiau
sių paskaitų knygą 50-osios
Europos lietuviškųjų studijų
savaitės, kuri
numatoma
2004 metais, proga, yra svei
kintina ir remtina.
Sekant per dešimtmečius
susiklosčiusia tradicija, studi
jų savaitė Kretingoje nesiribojo vien „proto kultūra", t.y.
paskaitininkų pranešimais ir
diskusijomis po paskaitų. Stu
dijų savaitės rengėjai nepa
miršo ir „dvasinės kultūros"
poreikių — programoje buvo
skirta laiko ekskursijoms po
žymesniąsias Kretingos apy
linkių vietoves, muzikos, reli
gijos valandėlėms, vakaro
nėms su dainomis ir šokiais.
Ar Lietuva neištirps
Europos tautų katile?
Nuosekliai apžvelgti visas

PASKUTINIS
ATSISVEIKINIMAS
_
VINCAS ŠALČIŪNAS
Nr.3
Tuojau už gražios Nevėžio upės kelias užveda šlaitu
į Raudondvario pilį. Tai kelių aukštų plytinis pastatas
su apvaliu bokštu. Jame ir gretimuose dvaro rūmuose
nuo 17-to šimtm. gyveno įvairios Lietuvos didikų šei
mos. Juose taip pat būdavo turtinga biblioteka ir gar
sių Europos bei Lietuvos dailininkų paveikslų galerija.
Kas juose ir kituose dvaro pastatuose yra dabar, nete
ko sužinoti.
Ir gerai, kad negrįžome žemyn į plentą, bet važiuo
jame plokštumos keliais, abipusiai apsodintais ber
žais, liepomis ir kitokiais medžiais. Iš čia matai ža
liuojančius laukus, miškelius, sodybas. Ir taip iki Vil
kijos, kur autobusas sustojo ant skardžio, nuo kurio
atsivėrė panorama su žemai tekančiu Nemunu. Kelei
viai puolėsi fotografuotis, kad šį žavų vaizdą par
sivežtų ilgam prisiminimui. Toliau panemuniais va
žiuojant, virš medžių iškyla istorinė Seredžiaus piliavietė, o Veliuonoje stūkso padavimų pilnas Gedimino
kalnas, taip pat buvusios stiprios pilies vieta.
Aukštyn į šlaitą įvažiavus, pro medžius išnyra nese
niai atstatyti apvalūs Raudonės pilies bokštai ir rau
donų plytų pastatai. Juose dabar yra berniukų vidu
rinė mokykla. Sutinkame būrelį mokinių, kurie lei
džiasi į kalbas su atvykėliais. Per pilies kiemą driekia
si dvi eilės mokyklos auklėtinių, tarp kurių išdidžiai
paraduoja būrelis „dešimtokų". Mat, šiandien jų šios
XT

Nainys

Turistų pamėgtasis Palangos tiltas.

ti. Kronienes nuotrauk.-i

Kretingoje skaitytų paskaitų ta visame pasaulyje. Ir tai ke
ir po jų vykusių diskusijų idė lia rimčiausią nerimą. Di
jas — reikėtų
žurnalistinio džiausiu žmogaus teisių gynė
straipsnio. Tai pranoksta šio ju šiuolaikiniame pasaulyje
rašinio reikmes, todėl čia ap L. Donskis pavadino popiežių
siribosime tik konspektyvia Joną Paulių II.
apžvalga, plačiau sustodami
Gyva diskusija apie Lietu
prie vienos paskaitos, neatsie vos ateitį Europoje išsivystė
jamos nuo turbūt svarbiausios simpoziume, kurio tema buvo
šių metų Lietuvos visuomeni „Ar virs Europos Sąjunga
nio gyvenimo aktualijos — nauju tautų lydymo katilu?".
artėjančių prezidento rinki Išeivijos rašytojas, branduo
mų.
linių jėgainių ekspertas Ka
Lietuvos ir Vakarų univer zys Almenas atstovavo skep
sitetuose paskaitas skaitan tišką požiūrį į Lietuvos verž
tis filosofas Leonidas Dons lumą nedelsiant jungtis į Eu
kis kalbėjo apie globalizacijos ropos Sąjungą, tuo tarpu
iššūkius Lietuvai naujajame VDU Politologijos ir diploma
šimtmetyje. Apžvelgęs politi tuos instituto vadovas, istori
nes, ekonomines, ideologines jos prof. Antanas Kulakaus
globalizmo versmes bei jo kas gynė Lietuvos kelią neati
priežastis daugiau teorinėje dėlioti valstybės stojimo į ES.
plotmėje, taip p a t jo prakti K Almenas argumentavo sa
nes pasekmes, įskaitant ir an- vo poziciją daugiausia tuo,
tiglobalistų atkaklų priešiš kad įstojus į ES, Lietuva už
kumą šioms pasaulio raidos sitrauks ant savo galvos nau
tendencijoms, L. Donskis aps ją, gerai apmokamą (iš Lietu
kritai Lietuvos ateitį ir gali vos biudžeto) ir mažai kontro
mybes išsaugoti tautos bei liuojamą biurokratų sluoksnį,
valstybės integralumą žvelgė kurie skaičiuos, kad būtų už
viltingai. Jis pažymėjo, kad tektinas razinų skaičius ban
Lietuva, kaip ir kitos tautinės delėse, bet nesijaudins dėl Lie
valstybės, susidurs su rimtais tuvos gyvybinių reikalų. „Tai,
išbandymais, tačiau jos tapa ką mums siūlo ES, galime
tybės likimas daugiausia pri turėti ir patys, be jų pagal
klausys ne tiek nuo globaliza bos", tvirtino K Almenas.
cijos plėtros, kiek nuo pačių Tuo tarpu A Kulakauskas
Lietuvos piliečių sąmoningu Lietuvos reikmes stoti į ES
mo ir įsipareigojimo savo isto grindė politiniais, teisiniais,
riniam ir kultūriniam pavel ekonominiais, pagaliau istori
dui. Pasak L. Donskio, dar niais ir kultūriniais imperaty
nėra visiškai aišku, į kokį vais, kuriems nėra pakaitalų.
pasaulį mes iš tikrųjų žen Simpoziumą išradingai modegiame. Galimas daiktas, kad ravo VDU Išeivijos instituto
prof.
mes žengiame į pasaulį, ku direktorius, istorijos
Aleksandravičius.
riame aukščiausia vertybė bus Egidijus
jau nebe žmogus, o rinkų dy Nors skambėjo ir kritiškų
dis, jų talpumas ir pan. Jis Lietuvos stojimui į ES balsų,
sakė matęs ženklų, iš kurių vis dėlto dauguma kalbėjusių
galima daryti išvadą, kad pi jų įvairiais aspektais argu
lietinis įsipareigojimas ginti mentavo savo paramą Lietu
humanistines vertybes silps vos narystei NATO.

mokyklos baigimo diena.
Ir vėl medžiais papuoštas kelias vingiuoja aukštuma
iki Panemunės (Gelgaudų-Vytėnų) pilies, kuri buvo at
laikiusi dažnus kryžiuočių puolimus. Jos pastatai ka
daise supo keturkampį kiemą su apvaliais bokštais
kertėse. Vėliau nuo gaisro nukentėjusi ir nenaudoja
ma pilis gerokai apgriuvo. Išlikę tik du mūriniai kor
pusai su dviem bokštais neseniai buvo atstatyti ir sto
gais uždengti. Su vidaus remontais dar teks palaukti.
Mus, prie pilies artėjančius, pasitiko keli žmonės,
siūlydami parduoti ją aprašančią literatūrą, suveny
rus ir kviesdami užeiti į kuklią valgyklėlę. Kai pirkėjų
neatsirado, viena moteris sakė, jog dėl prarastos svei
katos turėjusi užleisti pilies prižiūrėtojos vietą kitam,
o iš menkos pensijos išgyventi negalinti. Kiek ji anks
čiau laukusi laisvos Lietuvos, tiek dabar ja visiškai
nusivylusi. Pasak jos, daug žmonių bando iš šalies pa
pildyti savo pensiją, ką nors parduoti siūlydami, arba
pinigų prašinėdami.
Paliekam istorinį Nemuno krantą ir per Šimkaičius
leidžiamės link Kaunas-Klaipėda naujos plačios ma
gistralės. Dirvonuojančių plotų ir kalvas puošiančių
gojelių šviežiai žalia spalva yra akiai taip miela! So
dybų taip pat retoka. Tolėliau kyla Raseinių ir kitų
miestelių bažnyčių bokštai, o patys miesteliai skęsta
lapijoje. Prie stambių kelių sankryžos, vadinamos
Kryžkalniu, sustojame užkąsti. Pakelės užeiga švari ir
tvarkinga. Valgyklos stalai baltai apdengti, o grindys,
žemyn vedantys laiptai ir tualetai iškloti keramiškais
kokliais. Valgiai iš meniu užsakomi centrinėje vietoje
ir atnešami prie staliuko laukiančiam klientui (dauge
lyje valgyklų maistas užsakomas pas padavėją).

Dvidešimto šimtmečio pa
baigoje Lietuvą pasaulyje ypa
tingai
išgarsino
Vytautas
Landsbergis — laisvėjimo lai
kotarpiu, sportininkai — ypač
olimpiadose, ir visų rūšių va
gys. Jeigu Landsbergis būtų
sugebėjęs nepriklausomai Lie
tuvai vadovauti taip, kaip jis
vadovavo jai laisvinantis, jei
gu jis pats ir kiti jos vadovai
būtų sutramdę bent didžiuo
sius vagis ar žudikus, jeigu
Jesikevičius Sidney olimpia
doje lemtingą tritaškį būtų
pataikęs į JAV svajonių ko
mandos krepšį, Lietuvos gar
sas kažin kur būtų nuskam
bėjęs, ir mūsų šalis pasaulyje
Kiek L i e t u v a
šiandien būtų žymiai garbin
krikščioniška?
gesnė. Nors sporto srityje sa
vo vaikų nuopelnais t a u t a tik
Viena studijų savaitės Kre džiaugtis tegali, nes jie dabar
tingoje diena buvo skirta reli vieninteliai, kurie kur nors ir
ginėms temoms. Sesuo Daiva k a s m e t vienu kitu laurų vai
Kuzmickaitė iš Kauno kalbėjo niku ją papuošia. Tikėkim,
apie „Vienuolijas šiandienos kad, kaip dabar atrodo, tyčio
visuomenėje", o vakare vyko mis sukurptas žmonos nesusi
simpoziumas , A r Lietuva ka p r a t i m a s su muitininkais netalikiškas kraštas?"
n u i m s jo ir nuo dviratininko
D. Kuzmickaitė vienuolystę Raimondo Rumšo pečių, svar
apibrėžė kaip neaiškią sakra biausiose pasaulyje dviračių
linę būseną, kai asmuo arba varžybose Prancūzijoje laimė
grupė yra bent kuriam lai jusio bronzos medalį. Tačiau
kui atsiskyrę nuo įprastinių d a r labiau galime pasidžiaug
visuomenės struktūrų. Tokia ti bei pasididžiuoti nelauktu
paribio bendruomenė paryš ir netikėtu nauju pasauliniu
kina visuomenėje egzistuojan čempionu, aštuonerių metų
čią struktūrą ir tuo pačiu tam Utenos Krašono vidurinės mo
pa ją keičiančiu instrumentu kyklos
antroku,
Nerijum
(Motinos Teresės veikla). Ap Rukštela, Vokietijoje, pasaulio
žvelgus istorines vienuolijų iš jaunųjų motociklistų varžy
takas bei raidą pasaulyje ir bose, savo klasėje laimėjusiu
Lietuvoje, prelegentė pateikė pirmą vietą. Ar daug k a s apie
įdomių duomenų apie šian tai girdėjo? Išlaidus pezidendieninę Lietuvos vienuolijų to, seimūnų, ministrų kasdie
padėtį. 1,564 Lietuvos vienuo niai pasižmonėjimai užsieny,
liai, kurių dauguma (72,5 kandidatais perpildyti Lietu
proc.,) — moterys (vyrų — vos
prezidento
rinkimai,
27,5 proc.), įsilieja į bendrą skersvėjuojami Valdovų rū
1 mln. katalikų bažnyčios vie mai dabar mūsų dėmesio cennuolių skaičių pasaulyje. Lie re ir kam gali rūpėti kažko
tuvoje veikia 9 vyrų vienuo kio pyplio motocikliuko birzlijos (168 broliai; prieš II ginimas kur nors Europoje?
pas. karą buvo 401) ir 36 —
O vis dėlto turėtų rūpėti,
moterų (896 seserys; prieš II nes šio jauno sportininko lai
pas. karą buvo 639). Lyginant mėjimo pasauliniu mastu ver
su prieškarinės nepriklauso tė iš tikrųjų nė kiek nemen
mybės laikais, šiandieniniai kesnė už čia pat paminėtus
skaičiai didesni ir vienuolijų dėmesingesnius
reiškinius.
žymiai daugiau, tačiau pačios Nerijaus laimėjimas juk nebu
bendruomenės mažesnės ir vo rastas, iškritęs iš dangaus,
silpniau organizuotos
nei vieną rytą kam nors anksčiau
prieškario Lietuvoje. Vienuo
lių pasiskirstymas vyskupijo
se: Kauno — 354, Vilniaus —
257, Panevėžio — 94, Telšių
— 61, Vilkaviškio — 48, Šiau
lių — 45, Kaišiadorių — 26.
Nukelta į 5 psl.

atsikėlus. „Kauno dienoje"
(2002.8.13) paskelbtas šio įvy
kio aprašymas rodo, kiek
d a u g pastangų skyrė berniuko
tėvai, globėjai, mokytojai, šio
sporto žinovai — treneriai,
motociklų specialistai, o dau
giausia — pats Nerijus, klus

Grožimės Žemaitijos gamtovaizdžiu iki pasirodo
Klaipėdos fabrikų kaminai. Pats miestas, pakilęs iš
karo griuvėsių, teikia svarbaus uostamiesčio vaizdą.
Architektūroje ryškiai matyti vokiečių įtaka tiek kons
trukcijos, tiek stiliaus atžvilgiu. Senamiestyje yra
daug būdingų namų su įvairiai laužytais raudonų čer
pių stogais, puošniomis langinėmis bei durimis ir gėlių
loveliais ant palangių. Miestą puošia plačios gatvės ir
puikūs skverai. Pagrindinė gatvė pavadinta prūsų he
rojaus Herkaus Manto vardu.
Nuo senų laikų klaipėdiečių kalviai iš geležies nu
kaldavo puošnias tvoreles, gatvės žibintus, vėtrunges,
kryželius ir namų papuošalus. Šimtai tų meniškų dir
binių yra sukaupta Kalvystės muziejuje. Lauke yra
išstatyta daugybė vartų, tvorelių, kryžių viršūnių ir
kitokių geležinių ornamentų. Sovietų lėktuvams iš
tisus mėnesius miestą bombarduojant, buvo sunaikin
ti geležies puošmenys protestantų kapinėse. J ų dalis
dabar rado vietą šiame muziejuje.
Pėsti nužygiavome iki didokos Teatro aikštės. Jos
viduryje trykšta fontanas su aukštu postamentu cent
re, ant kurio stovi grakšti Taravos Anikės statula —
Klaipėdos miesto simbolis. Už jos baltuoja Dramos
teatro rūmai, kurių balkone 1939 m. š ū k a u d a m a s Hit
leris paskelbė Klaipėdos krašto „anšliusą" prie Rei
cho. Gerai prisimenu širdyje kilusius pagiežos ir kerš
to jausmus, kai stebėjau jo piktus mostus ir girdėjau jo
karčius žodžius iš savo buto trečiame aukšte (apie 100
m atstumu). Kalbama, kad Anikė būtų stovėjusi „Fiu
reriui" atsukta nugara. Dėl to prieš tai ji buvusi nuo
pjedestalo nukelta. Tik dabartinė Klaipėdos valdžia
statulą atkūrė ir vėl grąžino į jai priklausančią vietą.

nus ir kantrus savo nepapras
to talento puoselėtojas. Nes ne
iš kartojam tai pasisekė. Teko
ir pralaimėti. Ir šiose varžy
bose ankstesniame rate Čeki
joje jis buvo ketvirtas. Tačiau
nenusiminė ir nepasidavė.
„Jutau, kad būsiu pasaulio
čempionas, tad stengiausi,
kiek galėjau", — sakė jis
„Kauno dienos" žurnalistui.
Ir yra.
O toks jo atsakymas ne vien
tik šiam dienraščiui, bet
mums visiems: lietuvių tautai
ir Lietuvos valstybei. Jis pa
rodo, kur šiandien pagrindi
nis dėmesys ugdyti tautai tu
ri krypti. Žinoma, jeigu mes
ją norime ugdyti. Šioms var
žyboms ne vienas Nerijus ruo
šėsi. Buvo paruošta ir dalyva
vo daugiau vaikų, jaunimo.
Netoli laimikių buvo ir jie. Motolenktynininkų sportas Lie
tuvoje plinta, o po šio laimėji
mo jis dar daugiau pagarsės
ir žymiai daugiau vaikų norės
jį puoselėti. Argi tai dėmesio
nevertas užsiėmimas? Ne taip
pat, kaip ir visas kitas spor
tas, kuriuo Lietuvoje šiuo me
tu valdžios ir jas įtaigaujan
tieji turtingi oligarchai beveik
nesidomi? Kai dabar Lietu
voje ideologinės organizacijos
neprigyja, sportas yra vos ne
vienintelė viltis telkti jauni
mą, saugoti nuo gatves bei
įvairaus plauko nusikaltėlių
įtakos, ir ugdyti jį tautos bei
valstybės darbui, vadovavi
mui. Pirmiausia tai turi orga
nizuoti pati valstybė, bet taip
pat uoliai remti ir privačias
pastangas. Joms turi eiti ir
pagrindinė išeivijos parama.
Deja, kol kas į tai mes jokio
dėmesio nekreipėm. J a u tur
būt ne vieną milijoną sukišom
partijoms, kandidatams bei
kitiems panašiems reikalams,
kurių naudos šiandien nė su
žiburiu nerastumėm. Kažin
ar ne laikas persigalvoti? J a u
gerai žinom, kokia po dvyli
kos nepriklausomybės metų
Lietuvos valstybėje yra tautos
padėtis ir kur vedamas jauni
mas. Savo jaunimą ugdę ir
tausoję tautai, mes negalime
užsimerkti, kai tokiu jo auklė
jimu niekas nesirūpina tėvy
nėje. Ar šie rinkiminiai metai
nėra gera proga apie tai pa
galvoti, apkalbėti? Ar aštuon
mečio berniuko pasaulinis lai
mėjimas neparodo krypties,
kuria ir nuo tautos nusisukę
Lietuvos politikai turi pasi
domėti?

Po to užsukome pasižiūrėti uosto. Kur buvo muitinė.
dabar stovi dideli laivai, kuriuos aptarnauja milžiniški
kranai. Nors muitinėje buvau dirbęs, bet tiek daug
išplėstą uostą vos atpažinau.
Plati H. Manto gatvė ir joje po karo atstatyti namai
yra vakarietiškos išvaizdos. Iš jų išsiskiria tik rau
donų plytų, gausiai ornamentuoti neogotikos 18-to
šimtm. pašto rūmai. Užmiestyje, prie plento į Palangą,
turtuoliai statosi ištisą miestą brangių namų. Pana
šiai buvo ir Palangos pakraščiuose.
Nors vasaros sezonas dar neprasidėjęs, bet Palangos
gatvėse ir parduotuvėse jau knibžda žmonės. Apsisto
jome atnaujintame viešbutyje „Alanga" netoli jūros.
Cia būsime dvi naktis ir gausime ne tik pusryčius, bet
ir vakarienę. Mums trims ir vel pasisekė gauti du mie
gamuosius su balkonais, panašiai kaip Kaune. Susi
domėjau, kaip kambarius vėsina, jeigu nesimato angų
šaltam orui įeiti? Pasirodo, kad vėsinama per radiato
rius perleidžiant šaltą vandenj. Man tai naujovė!
Po vakarienės vieni išskubėjo į parduotuves suve
nyrų pasidairyti, o kiti —jūroje pabraidyti ar aikštėse
koncertų pasiklausyti. Kitą rytą išėjome į valstybes
puikiai prižiūrimą botanikos parką, kurio kūdrose
plaukioja gulbės ir antys, laukdamos iš praeivių „do
vanų". Aikštelėse yra nuotraukose matytos skulptū
ros: „Eglė žalčių karalienė", „Jūratė ir Kastytis" bei ki
tos. Kiek paėjus, išskėstomis rankomis pasitinka di
džiulė Kristaus statula, komunistų buvusi pašalinta, o
dabar vėl sugrąžinta. Už jos ir gėlynų šviečia grafo
Tiškevičiaus rūmai — Gintaro muziejus. Mūsų turis
tai, ypatingai moterys, ne tik gėrisi gintaro rodinių
gausa, bet ir domisi jo kilnu-* ij>tov:!.i
„
J
Bus daugiau
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SUMEZGAME, KAS BUVO NUTRAUKTA
Ne vienas mūsų skaitytojas
nusiskundė, kad pasigenda
laiškų skyrelio, kuris anks
čiau buvo spausdinamas an
tradieniais ir penktadieniais.
Atlikus kai kuriuos pertvar
kymus ..Draugo" puslapiuose,
gerokai sumažėjo vietos, tad
laikinai buvome nutraukę šį
populiarų skyrių. Dabar vei
..giją sumezgame": su nedide
liais pakeitimais, jis bus
spausdinamas kiekvieną tre
čiadienį 'žinoma, jeigu skaity
tojai rašys laiškus...).
Skyrelis vadinamas ..Laiš
kai, nuomones, komentarai".
Rašantiems gaires tos pačios:
nuomone nebūtinai turi sutik
ti su dienraščio redakcijos
nuomone, tačiau nesileidžia-

me į asmeniškumus, įžeidi
mus ar piktus išpuolius; ne
bus spausdinami priekaištai
ir kitai lietuviškai spaudai.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus rašyti laiškus <kiek gali
ma trumpesnius ir aiškes
nius 1 , komentarus, pasisakyti
rūpimais klausimais. Būtina
autoriaus pavardė, adresas ir
telefonas. Anoniminių ar sla
pyvardžiu pasirašytų laiškų
nespausdinsime.
Redakcija
pasilieka teisę spręsti, ar laiš
kas spausdintinas. •
Pastabele: prašome kantry
bes, nes kai kurie laiškai j a u
truputį ..užsigulėję", bet. ma
nome, vis tiek verti paskelbti.
Redakcija

TEATRINES FEKALIJOS IR KITOS
KULTŪRINĖS AKTUALIJOS
Prof.
Onos
Voverienės
straipsnis apie dramaturge ir
teatrologę Gražiną Mareckaitę
bei jos kovą su „fekaliniu seksualizmu" šiuolaikiniame Lie
tuvos teatre apšvietė įdomų
kultūrinio gyvenimo kampelį.
Akivaizdu, kad teatras Lietu
voje dar sugeba sužadinti aist
ringus dialogus. Tai gera ži
nia.
Straipsnyje prabėgom pami
nimi ir du asmenys, kuriuos
neblogai pažinojau (ir pažįs
tu): a.a. Aleksandras Štromas
bei Tomas Venclova. Pirmasai
apibūdinamas kaip „A. Snieč
kaus augintinis ir jo idėjų tę
sėjas", o antrasai — „genetinis
tautos nedraugas". Taip jie
priskiriami prie tų tamsiųjų
jėgų, kurias savo knygoje „Gy
venimo teatras" pliekia Ma
reckaitė.
Tie teiginiai sukėlė daug
klausimų. Kada prasidėjo
Štromo nuopolis? Ar kai jis,
dvylikmetis pabėgęs iš Vili
jampolės geto, priėmė Snieč
kaus globą, užuot jos atsisa
kęs ir drėbęs tam kvislingui
tiesą į akis? Kai studijuoda
mas, dėstydamas, advokatau
damas Vilniuje ir Maskvoje jis
glaudžiai bendravo su opozi
cine lietuvių ir rusų inteligen

tija bei su apsilankančiais
„buržuaziniais" išeiviais? O
gal, kai, atvykęs į Vakarus, jis
pasižymėjo, kaip radikalus so
vietizmo ir komunizmo kriti
kas, vienas iš nedaugelio iš
pranašavęs jos greitą, neiš
vengiamą
žlugimą?
(Kaip
šiandien, atmenu vakarą Či
kagoje, kai Štromą prie sienos
rėmė pora išeivijos intelek
tualų, pasipiktinusių jo „vien
pusiška" sovietų kritika ir
„vengimu" kritikuoti JAV).
Gal prof. Voverienė galėtų nu
rodyti, kur ir kaip jis tęsė
Sniečkaus idėjas? O gal ji turi
dar nepaskelbtos medžiagos,
kuri paremtų jos teiginį? Būtų
įdomu su ja susipažinti.
Praverstų ir išsamesnis To
mo Venclovos „genetinio ne
draugiškumo tautai" paaiški
nimas. Ar tai reiškia, kad tas
nedraugiškumas buvo užko
duotas jo genuose, jau jam
gimstant? (Tada jam, vargšui,
reikėtų atleisti, nes jo elgsena
buvo jau iš anksto apspręsta,
jam buvo neįmanoma apsi
spręsti). Kaip tada galima pa
aiškinti jo slaptą kultūrinę
veiklą, jo ryšius su žymiaisiais
rusų ir nerusų disidentais? Jo
vaidmenį, įsteigiant Lietuvos
Helsinkio grupę ir veiklą joje?

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia A d e l e
MĖLYNIŲ PYRAGAS
3 ir 1/4 puod. miltų
1 šaukštelis kilimo miltelių
(baking soda arba baking powder)
2 puod.cukraus
2 lazdelės nesūdyto sviesto
arba margarino
2 citrinų tarkuota žievele
3 kiaušiniai
1 šaukštelis citrinų prieskonių
'lemon extract)
1/4 puod. pasukų
2 ir 1/2 puod. mėlynių, su
maišytų su 2 šaukštais miltų
Užpilas
1 puod. malto cukraus
1 citrinos tarkuota žievelė
4 šaukštai nesūdyto sviesto,
ištirpinto
3 šaukštai citrinų sulčių
įkaitinti orkaitę iki 350
laipsnių F. Ištepti ir pamiltuoti 12 puod talpos formą
bundt cake pan). Sumaišyti
miltus su kilimo milteliais.
Cukrų, sviesta ir citrinos
žievele išsukti vartojant elek
trini plakiklį), kol pasidarys
puru- r labai šviesus. Sudėti
kiaušinius ir citrinų priesko
ni;..-. i.vra. i.-p.akt; apie 4
mm
- n i ; . i C \ t: -:; m i l t a i s ir
p a M . K i ' i i i - . -,r,iK ; ';; a N a r p a i

Kaip jo „nedraugiškumas" de
rinasi su gausybe paskaitų,
kurias jis skaitė daugelyje
valstybių apie Lietuvos isto
riją, literatūrą, apie jos teisę
gyventi savarankiškai? Ar su
veikia Tarptautiniame P.E.N.
klube, kurią itin gerai pažįs
tu?
Tiesa, prof. Voverienė su
teikia vieną konkretų pavyzdį,
cituodama Mareckaitę. Esą,
Štromas ir Venclova dalyvavo
sąmoksle „supjudyti lietuvių
tautą", kai jie „raudonojoje"
televizijos laidoje „Krantas"
„prie kryžiaus kalė" poetą Jus
tiną Marcinkevičių, tvirtinda
m i j°g jis »neva KGB užsa
kymu" parašęs „poemą Tušis,
kuri juokėsi' ". Tai buvęs „įžū
lus melas, toli pranokstantis
gebelsišką".
Čia būtina pridurti, jog toji
„Pušis" nėra poema. Tai apy
saka apie tėvą, dorą sovietinį
žmogų, kuris skausmingai
pergyvena jo sūnaus susiža
vėjimą nuodingomis liguisto
užsienio meno madomis ir
nukrypimą nuo tiesaus kelio (į
„šviesią ateitį"). Tėvui galiau
siai pavyksta išgelbėti savo
sūnų palaidūną — pasinaudo
j a n t magiškomis sovietinio
katekizmo
frazėmis.
Savo
schematiškumu ir konformis
tiniu didaktizmu pjesė rėks
mingai išsiskiria iš Marcinke
vičiaus kūrybinės visumos.
Negana to, „Pušis" tema ir
parašymo laikas (išspausdinta
1961 m.) sutampa su KGB ak
cija prieš Tomą Venclovą, jo
tardymu už neoficialią kultū
rinę veiklą. Spėju, kad apie tai
• ir dar kai ką buvo kalbama
„Kranto" laidoje. Tačiau galu
tinio įrodymo, kad apysaka
buvo parašyta
KGB už
sakymu, dar nėra. Nepasisakė
svarbiausias šios mįslingos is
torijos dalyvis, patsai Justinas
Marcinkevičius. Laukėme jo
paties aiškaus žodžio — griež
to paneigimo ar prisipažini
mo. Paneigimas būtų bent iš
dalies prasklaidęs miglas; pri
sipažinimas būtų buvęs j a u
seniai atleistas. Tačiau jis ty
lėjo... ir tebetyli. „Toks buvo
jo, tautos poeto, pasirinkimas.
Jo nuosprendis. Kam? — klau
sia Gražina Mareckaitė. Ko
dėl?"
Jei neklystu, neseniai Venc
lova ir Marcinkevičius viešai
paspaudė rankas. Praeities
mėsos ,.pyragėlius" sudėti į
grybų padažą, uždengti folija
ir dar kepti apie 10 minučių.
Greitas grybų padažas
1 skardinukė tirštos grybų
sriubos
(10 ir 3/4 uncijų
cream of mushroom soup)
1/2 puod. pieno
Sumaišyti sriubą ir pieną,
pakaitinti maišant, užpilti ant
mėsos, kaip aukščiau nurody
ta.

nesutrinant uogų.
įmaišyti
mėlynes į tešlą. Sukrėsti į pa
ruoštą keptuvą. Kepti 50-60
min.
SPALVINGOS VASAROS
Sumaišyti maltą cukrų, iš
SALOTOS
tirpintą sviestą ir kitus pro
4
kukurūzų
burbuolės
duktus. Kai pyragas iškeps ir
2
puodukai
šviežių arba šal
šiek tiek atvės, išversti ant
dytų
pupelių
f Įima. sojos, fava
drobynėlių; dar šiltą aptepti
ar
kt.)
užpilu. Supjaustyti, kai visiš
3 vidutinio dydžio pomidorai,
kai atšals.
nulupti, išimtos sėklos ir su
MĖSOS PYRAGĖLIAI SU kapoti
1/2 puod. šviežių baziliko lape
GRYBŲ PADAŽU
lių,
sukapotų
2 svarai maltos jautienos
3
šaukštai
lime sulčių
1 sv. maltos kiaulienos
4
šaukštai
alyvuogių
aliejaus
1 ir 1/2 puod. greito virimo
1
šaukštelis
Dijon
garstyčių
avižinių dribsnių <quick cookdruskos ir maltų pipirų pagal
ing oat meali
skonį
1 ir 1/2 šaukštelio druskos
Dideliame puode užvirinti 4
1/2 šaukštelio pipirų
puod.
vandens, sudėti ku
1/2 šaukštelio česnako miltekurūzų
burbuoles ir pavirti 2
lių
min.
Išimti
iš vandens. Tame
3 kiaušiniai
pačiame
vandenyje
pavirti pu
1 puod. pieno
peles,
kol
suminkštės
— apie
greitai padaromas grybų pa13-18 min. Nusunkti ir per
dažas
leisti
šaltu vandeniu, kad grei
Gerai sumaišyti visus pro
tai
atvėstų.
duktus, išskyrus grybų pada
Nupjauti kukurūzų sėklas
žą. Sudėti į gerai išteptus. 2
nuo
burbuolių, sumaišyti su
colių skersmens ..muffin" keptuvelius. Kepti 350 laipsnių F pupelėmis, pomidorais ir bazi
orkaitėje 20 minučių arba. kol liku. Atskirame dubenėlyje ge
mėsa gerai iškeps. Iškepusius rai suplakti lime sultis, aliejų,

žaizdos ir žaizdeles, atrodo,
gyja, nors „Pušies" byla taip ir
liko galutinai neišspręsta. Ma
reckaitės-Voverienės pradėtą
megzti bylą prieš Štromą ir
Venclovą tenka palikti už teis
mo durų dėl absoliučios kon
krečių įrodymų stokos.
Algirdas L a n d s b e r g i s
KAŽKAS NE TAIP
Pasirodo,
pranciškonų
Brooklyne leistas ir dėl neva
finansinių bėdų sustabdytas,
„Darbininkas" gyvuoja ir to
liau. Gautas laikraščio š.m. 3čias nr. yra mažesnio formato,
turi 16 psl. J a m e tarpe kroni
kos žinučių yra pranešimas
apie prezidento V. Adamkaus
Jonui Lenktaičiui paskirtą
Gedimino ordiną. Trumpame
jo biografijos aprašyme teigia
ma, jog J. Lenktaitis „buvo vo
kiečių gestapo suimtas, kartu
su kitais įkaitais apkaltintas
už lietuvių jaunuomenės nestojimą į vokiečių SS legijoną
ir išvežtas į Stutthofo koncent
racijos stovyklą". Čia kažkas
ne taip! Lietuvių Enciklopedi
jos XXLX tomo 94 psl. išspaus
dintame tų 47 įkaitų sąraše
J. Lenktaičio pavardės nėra.
Toliau teigiama, jog jis buvo
vienas Valstybinės filharmoni
jos steigėjų. Prieš keletą metų
Lietuvos spaudoje buvo prisi
minta 70 m. sukaktis nuo
1928 m. Lietuvos Filharmoni
jos įsteigimo Kaune. Tais me
tais J. Lenktaitis buvo tik 15
metų jaunuolis, vargu sietinas
su prestižine Filharmonijos
steigėjo sąvoka.
Prieš išvykdamas gyventi
Lietuvon, J. Lenktaitis gyveno
„Darbininko" spaustuvės pa
talpose. Už tai jis atidirbo,
nušviesdamas spaudoje, jos
tarpe ir „Draugo" dienrašty,
pranciškonų ir Kultūros židi
nio tarybos nesutarimų eigą.
Deja, tie straipsniai buvo ša
liški, atstovavo tik vienai
pranciškonų pusei. Čia norė
tųsi žinoti, pagal kurios „ba
nanų respublikos" teisę teisė
jas ignoravo Kultūros židinio
tarybos įregistruotą „Incorporated" statusą, nuteisdamas
tik vieną tarybos pirmininką
penkių milijonų dolerių pa
bauda? Apie šį sprendimą ra
šydamas, bet nutylėdamas pa
baudą, J. Lenktaitis džiaugėsi
bylos užbaigimu, visą straips
nį užvardydamas „Boba iš ra-

garstyčias, druską ir pipirus.
Užpilti ant daržovių: galima
palaikyti šaldytuve, bet prieš
patiekiant į stalą, dar kartą
sumaišyti.
*Angliškai šios spalvingos
salotos vadinamos „Succotash
salad".
KUKURŪZŲ APKEPAS
2 puod. virtų kukurūzų (švie
žių, nupjautų nuo burbuolės
— maždaug 4 burbuolės)
2 kiaušiniai, šiek tiek suplakti
1/4 puod. smulkiai pjaustytų
žalių pupelių ankščių
1/2 šaukštelio druskos
1 puod. sausainių trupiniukų
'cracker crumbs) padalintų į
dvi dalis
2 šaukštai sviesto
2/3 puod. grietinėlės (halfhalf)
Gerai sumaišyti kukurūzus
su kiaušiniais, pupelių ankš
timis ir druska. Į išteptą kepi
mui indą sudėti pusę mišinio.
Užbarstyti pusę džiūvėsėlių ir
išdėstyti 1 šaukštą sviesto, su
kapoto mažais gabaliukais.
Pakartoti kitą eilę: kukurūzų
mišinio džiūvėsėlių, sviesto.
Ant viršaus užpilti grietinėlę.
Kepti 325 laipsnių F orkaitėje
30-40 min. Išėmus iš orkaitės,
viršų apibarstyti paprika.
CITRINŲ SULTYS — NE
VIEN MAISTUI
Citrinų sultys tinka ne vien
patiekalams paskaninti, bet
yra naudingos, kaip valymo
skystis. Kad nereikėtų pirkti
citrinų ir spausti jų sultis.

Arvydo Sabonio namas Kaune.

tų, ratams lengviau".
Lieka neatsakytas klausi
mas — už kokius nuopelnus
prezidentas Lenktaičiui pa
skyrė Gedimino ordiną...?
Antanas Žukas
Chicago, IL
SABONĮ, PASILIK
LIETUVOJ
Keistoka, kad mūsų garsu
sis krepšininkas Arvydas Sa
bonis vis dar neapsisprendžia,
kur baigti krepšinio karjerą.
Mat, jo nori Lietuva, NBA, Is
panija, na, ir pagal „Drauge"
tilpusią žinutę, jau ir Maskvos
CSKA krepšinio klubo prezi
dentas Aleksandras Gomelskis teigia: „Mes rengiamės su
Saboniu pradėti derybas".
Mielas, Arvydai, ar nebūtų
kilnu, kad savo mėgstamą
krepšinį paliktum ten, iš kur
pradėjai — tavo gimtinėj Lie
tuvoj. Tu jai labiausiai reika
lingas.
Kostas Mačiulis
Rochester, NY
TAI KAM REIKIA
FOTOGRAFUOTIS?
Jei žmogus turi nors ir labai
gerą draugą, tai nereiškia,
kad jis turi sutikti su jo viso
mis mintimis. Taip pagalvo
jau, perskaitęs mano prieteliaus Broniaus Nainio, net į
vedamąjį išaukštintą, liepos
24 dienos „Draugo" straipsnį
„Patriotizmas Floridoje", kur
jis bando mums įrodyti, kaip
teisingai pasielgė Floridos
valstija, leidusi vienai musul
monei savo vairuotojos pažy
mėjime įklijuoti nuotrauką už-

lengviausia pasinaudoti par
duodamomis buteliuose, pvz.,
ReaLemon arba kitų įmonių
gamyklos citrinų sultis.
•Norint išvalyti mikrobangę
viryklę, įpilti 4 šaukštus cit
rinų sulčių į 1 puod. vandens,
vartojant 4 puod. talpos indą.
Vandenį su citrinų sultimis
įstatyti mikrobangeje ir pavir
ti 5 minutes, kol mikrobangės
langelis aprasos. Tuomet mik
robangę atidaryti, indą su
vandeniu išimti ("atsargiai —
karšta!) ir popieriniu rankš
luostėliu nušluostyti mikro
bangės sieneles, viršų ir apa
čią. Visos dėmės ir kiti ne
švarumai lengvai nusivalys.
•Vaisių, uogų paliktos dė
mės nuo rankų lengvai nusi
valo, patrynus jas citrinų sul
timis. Tuo pačiu būdu galima
nuo rankų pašalinti svogūnų
ar česnakų kvapą.
•Rašalo dėmes nuo dra
bužių galima pašalinti, užpy
lus ant išteptos vietos citrinų
sulčių, po to plaunant ranko
mis arba skalbiama mašina.
•Ar žinote, kad citrinų sul
timis galima rašyti ..nemato
mus laiškus"? Rašant popie
riaus lape, žodžiai, žinoma,
bus nematomi, bet kai ..raša
las" išdžius, reikia popierių
palaikyti prie karštos elektros
lemputės — raides pasidarys
rudos ir bus galima perskaity-

ta.

r.
*

Eltos nuotrauka.

dengtu veidu.
Ak, tu Dieve mano, juk, pa
sielgusi kitaip, valdžia būtų
pažeidusi musulmonės kons
titucines teises, tvirtina taip
man netikėtai liberalu tapęs
Nainys, ir džiaugiasi, kad tuo
nutarimu buvo išsaugota di
džiausia vertybė — žmogaus
sąžinės laisvė. Ir kur tik tų
„political correctness" pasekė
jų neišdygsta!
Konstitucinės teisės? Ar mes
jų šaukėmės, kai po II pasauli
nio karo mus vargšus dipukus
priglaudė Amerika, neklausdama, ar mes reikalausime
mūsų religijos, kokia ji bebū
tų, gal amerikiečiams atro
dančių savotiškų papročių?
Ne, mes įsijungėme į vietinį
gyvenimą, džiaugėmės dar ir
šiandien džiaugiamės konsti
tucijos garantuotomis laisvė
mis.
Patyręs senas lietuviškos
spaudos vilkas, Nainys savo
straipsnyje bando skaitytoją
patraukti prie savo nuomonės,
girdamas tą musulmonę, „Išsi
kovojusią savo įsitikinimams
pagarbą", ir tuojau priminda
mas, kad „ir mes, lietuviai,
kalbėdamiesi ne angliškai, bet
lietuviškai,... vis tik esame
geri šio krašto piliečiai".
Taip, mes kalbame lietuviš
kai, išpažįstame savo religiją,
šokame savo tautinius šokius,
bet nereikalaujame, kad val
džia mums suteiktų kokių
nors, mūsų tautybei ar religi
jai ypatingų ar savotiškų tei
sių, prieštaraujančių Ameri
kos įstatymams ar potvar
kiams.

Vairuotojo leidimo nuotrau
ka su uždengtu veidu? Mielas
Broniau, tai kam iš viso foto
grafuotis? Parodyk savo piršto
atspaudą, ir eismo policijos
pareigūnas tave tuojau atpa
žins.
Aleksas V i t k u s
Palos Heights, IL
BRAVO ŽEMAITĖS
.TRIMS MYLIMOSIOMS"
Puikūs, žavūs aktoriai, pui
ki — vaidyba. Puiki profesio
nali režisierė, sugebėjusi su
teikti Žemaitės „Trims myli
mosioms", pasigėrėtiną veika
lą Čikagos Jaunimo centre.
Prašau neužmirškite, kitas
lietuvių bendruomenes, kituo
se miestuose. Suteikite ir
jienv meninį
pasigėrėjimą,
kaip cikagiečiams.
Jūs įėjote į sceną ne su
„Žaltvyksle" (mažu žiburėliu,
bet su dideliu Žibintu). Todėl
keiskite šį netinkamą, sunkiai
ištariamą vardą.
Vytautas Beleckas
Milwaukee, WI
AČIŪ ERNESTAI
Smagu buvo skaityti rug
pjūčio 8 d. Ernestos Berontaitės straipsnį ..Metus trukusi
pamoka", žavėtis jaunos mer
ginos sugebėjimu džiaugtis
gyvenimu, jį įvertinti ir, prieš
grįžtant į Lietuvą, visiems, su
ja bendravusiems ar jai padė
jusiems, padėkoti. Pagarba
Ernestai, jcs tėvam ir Kauno
Jėzuitų gimnazijai.
Liuda Germanienė
Lisle. IL

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

AlTOMCHUGlfWMl SVFKVKK1R
GYVTO5DRAIJDIVUS
Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr.
Auk>« S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654. 773-581-8654

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir 1N
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 iki S 1.800.
Tel. 6 1 5 - 5 5 4 - 3 1 6 1 .

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas, priestatai;
keramikos plyteles, „sidings",
..soffits'*...decks"...2utters '.plokšti
ir ..shingle" stogai; cementas.
dažymas. Tunu darho draudimą
S. Benetis. tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVED1MAI-PA TAISYMAI.
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark.
properties

Bu*. 77342M761
Ros. 70M25-7160
Moti 7736900005
Pager 630-31*4330

Ę t

£

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• (ireitas ir sąžiningas patam,t\ imas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Window VVashers Needed!
4O.000 per year We need 100 crews.
No exp. necessary Will train. Mušt
have vahd driver's license and trans
portation Mušt be tluent in Enalish
L.A. McMahon Vv'indov. Vv'asTiing
Chicago and Milwaukee area
" Tel. 800-820-6155.
Ligonio priežiūros darbas.
Pageidautina patirtis su ligonines
aparatais arna noras išmokti
Gyvenimas šeimoje, privatus
kambar\s Neu Orleans.
Louisiana. priemiestyje.
Kazys Varnas, 143 Rue
Fsplanade. Slidell, LA 70461.
Varnas@bellsouth.net
Part time accountant/bookeeper
needed for husmess project in Lithuania. Mušt he pmtkicnt m ųuicken/ųuickbooks and famcliar with exel, bilingu;i
in English/Lithuaman Send resumes
to proarks(g tandemdevelopers.com
orfax 312-245-9745.

Des Plaines salonui
reikalinga kirpėja-stilistė.
turinti licenciją. Geras atly
ginimas, premija, klientūra,
apmokamos atostogos, apmoky
mas, vadovavimo galimybes.
Tel. 847-317-1382.
Anglų kalba privaloma.
IEŠKO DARBO
60 metų moteris ieško
darbo.
Tel. 630-737-0350,
Janina.
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KAROLĮ DRUNGĄ
PRISIMENANT
Šiemet sukanka 15 metų Meilę savo žmonai, vaikams
nuo Jurgio Valiulio-Karolio kraštui? Pagal protingumą,
Drungos mirties. Šviesios at sukauptą išmintį? (...) Kaip
minties kovotojas už laisvę jau išvengti didelių žodžių, minint
tapo neatskiriama antinacinio žmogų, kuris ėjo savo keliu,
ir antikomunistinio pasiprieši prisidengęs saikingumo, pap
nimo istorijos dalimi. Šiemet rastumo skraiste", — klausė
jis po mirties buvo apdovano anuomet A. J. Greimas. Pa
tas 4-ojo laipsnio Vyčio Kry našus klausimas kilo ir Lietu
žiaus ordinu.
vių išeivijos instituto darbuo
K. Drunga buvo kuklus žmo tojams, rengusiems šią prisi
gus, nesiekęs populiarumo. Jis minimų popietę, ir visiems,
mokėjo suderinti įvairius da susirinkusiems pagerbti ir
lykus ir dirbti su skirtingais prisiminti K. Drungą. Steng
žmonėmis, tačiau
nemėgo tasi, kad šis vakaras netaptų
daug kalbėti apie save ir savo vien proginiu akademiniu kal
darbus. Jo artimieji, draugai bėjimu ir nevirstų tik pri
ir bendradarbiai gerai žinojo vačiu, uždaro rato žmonių,
K. Drungos pasišventimą, ryž draugų pašnekesiu. Lietuvių
tą ir jo darbus, kuriuos jis dir išeivijos instituto Pasaulio lie
tuvių menėje prisiminimus
bo su idealizmu.
Liepos 7 dieną, sekmadienį, apie K. Drungą pasakojo pre
Lietuvių išeivijos institute Kau zidentas V. Adamkus, Z. Re
ne įvyko šio laisvės kovotojo, kašius, Birutės Drungienės se
žymaus išeivijos visuomenės suo Marija Sirutytė-Kuprienė,
veikėjo, „Akiračių" ir „Metme sūnus Mykolas, apie K Drun
nų" bendradarbio minėjimas. gos gyvenimą ir veiklą kalbėjo
K. Drungos kapą Petrašiūnų L. Mockūnas, VDU istorijos
kapinėse kartu su jo sūnaus magistras Giedrius JanausMykolo Drungos šeima aplan kas. Buvo atvirai kalbama
kė ir paminėjime dalyvavo ar apie jo gyvenimą, nueitus ke
timas K. Drungos bičiulis pre lius, jo vaidmenį ir vietą anti
zidentas Valdas Adamkus, komunistinio ir antinacinio
Raimundas Mieželis, „Akira pasipriešinimo istorijoje, dar
čių" redaktoriai Liūtas Moc- bus ir veiklą emigracijoje.
kūnas ir Zenonas Rekašius bei
kiti, šią išskirtinę ir kuklią as
menybę pažinoję, žmonės, gi
minės, taip pat Vytauto Di
džiojo universiteto akademi
nės bendruomenės nariai, stu
dentai, besidomintys išeivijos
istorija.
Vienas artimiausių K. Drun
gos bičiulių, bendražygių Al
girdas Julius Greimas po K.
Drungos mirties trumpame
.Akiračių" (1987 nr. 7) straips
nelyje minėjo K Drungą, nusiskųsdamas, kaip galima ra
šyti apie žmogų, kuris pats
nemėgo apie save kalbėti, ir
kuris nenorėjo, kad kiti apie jį
kalbėtų. „Ko vertas žmogaus
gyvenimas? Kokiu mastu ma
tuoti savo amžių atlikusį
žmogų? Pagal jo nuveiktus
darbus? Pagal dorą gyvenimą?

ga Čikagoje. Jo prisiminimuo va atgaus nepriklausomybę,
se K Drunga išliko kaip sti atkurs savo valstybę, jos at
prios valios žmogus, turįs aiš kūrėjais bus ne išeivija, bet
kų ir konkretų tikslą, visą Lietuvoje pasilikę ir okupaciją
laiką buvęs ir ėjęs keletą išgyvenę lietuviai.
žingsnių priekyje kitų. Žmo
Šiuos prisiminimus papildė
gus, kurio visas gyvenimas, giminaitė M. Sirutyte-Kumintys, troškimai buvo pa prienė, kuriai teko būti Ameri
grįsti paprastumu, nuoširdu koje tuo metu, kai mirė K.
mu, tolerancija.
Drunga. Giedrius Janauskas
Apie sunkų ir vingiuotą K. bandė atsakyti į klausimą, ką
Drungos gyvenimo kelią kal duoda jauniesiems istorikams
bėjo L. Mockūnas, kuris, ra išeivijos istorijos tyrinėjimai,
šydamas knygą apie Joną prisilietimas prie tokių asme
Deksnį, surado daug dalykų ir nybių kaip Karolis Drunga,
apie K. Drungą. Jis papasako susipažinimas su jų darbais,
jo apie K. Drungos rezistenci straipsniais, nuomonėmis. Jis
nę veiklą, pasitraukimą į Va atkreipė dėmesį į jaunosios
karus, veiklą emigracijoje. Z. kartos istorikų laukiančius
Rekašius prisiminė paties K. " darbus bei į daugelį dar nety
Drungos pasakotą istoriją apie rinėtų temų lietuvių išeivijos
Aktoriaus
Petro
1944 m. pavasarį VLIKo or istorijoje.
Venslovos
perskaitytos
ištrau
ganizuotą pik. Ambraziejaus
ir K. Drungos kelionę į Estiją, kos iš K. Drungos straipsnių
išdavystes ir K. Drungos su bei A. J. Greimo pro memoria
sukūrė jaukumo atmosferą,
ėmimą.
Sūnus Mykolas, kalbėdamas puikiai papildė kalbėjusiųjų
apie savo tėvą, atskleidė jo as mintis, prisiminimus.
Kas gi buvo K. Drunga? Di
menybės bruožus, požiūrį į
Lietuvą. „Kaip tėvelis būtų džiąją gyvenimo dalį jis gyve
vertinęs šiandieninius politi no toli nuo Lietuvos, visi jį
nius procesus
Lietuvoje?", pažinojo Karolio Drungos pa
klausė savęs M. Drunga. Anot varde. Tikriausiai net ir dabar
jo, tėvas mirė 1987 m., pačia nedaugelis prisimena ir žino,
me atgimimo priešaušryje, ne kad jo tikroji pavardė buvo
žinodamas ir net netikėda Jurgis Valiulis. Jis gimė 1919
mas, kad vos už kelių metų m. Sankt Peterburge, 1935 m.
Karolis Drunga Čikagoje 1965 m.
prasidės Lietuvos atgimimas. baigė Kauno Jėzuitų gimna
V. Adamkui teko nemažai Tačiau K. Drunga visada ti ziją, studijavo Vytauto Didžio
bendrauti ir dirbti su K Drun kėjo, kad, jei kada nors Lietu jo universitete, 1941 m. gavo

chemiko diplomą Vilniaus uni
versitete. Studijų metais pri
klausė Neo-Lithuania korpo
racijai. Jei ne karas ir Lietu
vos okupacijos, greičiausiai ir
toliau jis būtų dirbęs mokslinį
darbą. Sovietinė okupacija jau
1940 m. pabaigoje įtraukė jį į
antisovietinę, o netrukus ir
antinacinę rezistenciją. J. Va
liulis buvo vienas 1940 m.
įkurtos Lietuvos laisvės kovo
tojų sąjungos iniciatorių, įkū
rėjų, vėliau vienas aktyviau
sių jos narių. J. Valiulis daly
vavo 1941 m. birželio sukili
me, leido pogrindžio spau
dą, organizavo slaptą radiją,
drauge su kitais laisvės kovo
tojais nutiesė slaptą kelią į
Vakarus (per Algirdą Vokie
taitį, sėkmingai išvykusį į
Švediją). Vokiečių gestapo
1944 m. balandžio mėnesį su
imtas, kalintas, 1945 m. ba
landį buvo išlaisvintas iš ka
lėjimo Raudonosios armijos,
ir, j a u sirgdamas plaučių liga,
sugrįžo į Lietuvą.
Lietuvoje J. Valiulis dirbo
VDU Technologijos fakulteto
organinės chemijos katedros
asistentu, bandė užmegzti ry
šius su likusiais pasiprieši
nimo dalyviais, tačiau netru
kus pamatė, kad jam vėl gre
sia pavojus, tik šįkart iš
NKVD. J. Valiuliui teko rink
tis vieną iš dviejų galimybių:
„pasidaryti kiaule" (jo žodžiais

katalikiškumą, kiek apie jos
Studijų savaitės dalyviai
krikščioniškumą; tenka sutik aplankė Palangą ir Šventąją,
ti, kad krikščioniškoji kultūra kur buvo supažindinti su pa
ir krikščioniškasis paveldas jūrio kurortų architektūra,
Lietuvos visuomenę nėra per pabuvojo buvusioje sovietų
smelkę labai giliai, tikėjimas branduolinių raketų bazėje,
iš esmės ribojasi uždara as įrengtoje po žeme prie Platelių
mens privatumo erdve ir yra (jos raketos šaltojo karo me
atitrūkęs nuo valstybinio gy tais, pasak ekskursijos vado
venimo kategorijų, jis faktiš vės, buvo nukreiptos į Londo
kai nepaliečia socialinio, tei ną ir Teheraną), gėrėjosi Pla
sinio, ekonominio šalies gyve telių ežero vandens skaidru
nimo, įtakingos žiniasklaidos.
mu ir kraštovaizdžio grožiu,
Studijų savaitės moderato svečiavosi Motiejaus Valan
rių vadžias tvirtai laikė ran čiaus gimtinėje Nasrėnuose,
kose ir dalykiškai vadovavo apžiūrėjo autentišką klėtelę
diskusijoms Egidijus Alek ir 200-ųjų gimimo metinių
sandravičius (Kaunas) ir Ar- proga pastatytą granitinį pa
thuras Hermannas (Heidel minklą. Ekskursijos metu į
bergas).
Kintus ir Ventės ragą, po Ne
muno deltos upes bei Kurš
mares, plaukiojo motorlaiviu,
T u r ė t a ir malonios
o aplankę Klaipėdą, pabuvojo
atvangos

„Švyturio" alaus darykloje,
kur susipažino su Ameriko
je pripažinimo sulaukusio lie
tuviško alaus gamybos tech
nologija, skanavo ką tik pa
gaminto gėrimo.
Kas vakarą vyko vakaro
nės. Čia ypač kūrybingai reiš
kėsi Mečys Buivys iš Hiutenfeldo, sugebėdavęs įkvėpti ir
uždegti vakaronių dalyvius
dainoms ir šokiams. M. Bui
vys ne tik pats grojo įvairiais
instrumentais ir dainavo, bet
buvo pasirūpinęs ir kitiems
dainynėliais, pavadinęs juos
,,kantičkomis". Turėdami po
ranka sąsiuvinį su natomis ir
žodžiais, studijų savaitės daly
viai, pritariant smagiai muzi
kai, labai sutartinai griaudėjo
dainomis ir šokiais iki išnak
tų.

iš visuomenės nesulaukia. Pa
ribio būsenos išgyvenimas, pa
KRETINGOJE
sak kalbėtojos, laikinas daly
Užsienyje — 11. Teigiamas kas, reikia abipusio dialogo
postūmis — pakilęs seselių arba polilogo sąveikos.
išsilavinimas, nemaža dalis
Pranciškonų vienuolis tėvas
seserų studijuoja bakalauro Benediktas Jurčys, sesuo Dai
ir magistro studijų programo va Kuzmickaitė ir reformatų
se užsienio arba Lietuvos kun. Julius Norvilą simpo
universitetuose.
Carizmo, ziume apie Lietuvos katalikiš
prieškario
nepriklausomos kumą, kuriame taip pat gan
Lietuvos ir sovietinės okupa aktyviai dalyvavo auditorija
cijos metais vyko vienuolijų (katalikai, protestantai ir baž
ir krašto valdžios institucijų nyčioms nepriklausantys as
vienokia ar kitokia, t. y. tei menys), priėjo maždaug ben
giama ir neigiama tarpusavio dro konsensuso: nėra kon
sąveika, todėl lengviau api struktyvu kalbėti kuri konfe
brėžti, kokią vietą vienuolijos sija — katalikai ar protestan
įvairiais laikais užėmė vieša tai — labiau nusipelnę Lie
jame visuomenės gyvenime. tuvos kultūrai ir dvasiniam
Šiandien tiek vyrų, tiek mo gyvenimui; verta labiau rem
terų vienuolijos didesnio dė tis eukumeniniais pradais ir
mesio, bendravimo iniciatyvų kalbėti ne tiek apie Lietuvos

'MARGUMYNAI*
P A G A U S Ė J O AIRIŲ
Šiuo metu džiaugiamasi,
kad Airijoje gyventojų skai
čius pasiekė 3.9 mln.. tai
didžiausias pagausėjimas nuo
1871 metų ir net 8 proc. gy
ventojų daugiau negu 1996 m.
Ne visą pagausėjimą galima
skirti gimimų skaičiaus padi
dėjimui, prisidėjo daug airių
emigrantų, grįžtančių gyventi
tėvynėje iš kitų kraštų. Tačiau
Airijoje yra buvę kur kas dau
giau gyventojų — maždaug 8
milijonai. Prasidėjus .,didžia
jam bulvių badui" 1840 m.
(kai visame krašte, kuriame
bulves sudaro nemažą dalį
maisto, dėl nepalankių oro
sąlygų ir atsiradusių bulvių
ligų visiškai sunyko derlius)
daug žmonių mirė badu, daug

Iš Karolio Drungos paminėjimo liepos 7 d. Kaune, Lietuvių išeivijos institute. Pirmoje eilėje trečias iš kairės
prez. Valdas Adamkus, priėjo — K. Drungos sunūs Mykolas Drunga.

emigravo į kitus kraštus, ypač
Ameriką, Airijoje liko tik apie
4 mln. žmonių.
EKSKOMUNIKAVO
„KUNIGES"
Iš Vatikano pranešama, kad
7 moterys, save vadinusios
..kunigemis" yra ekskomunikuojamos. Moterys (iš Vokieti
jos, Austrijos ir JAV) tvirtino,
kad jos buvo ..įšventintos i ku
nigus" .š.m. birželio mėnesį
vieno argentinieėio. save vadi
nančio arkivyskupu. Apeigos
atliktos laive, plaukiančiame
Dunojaus upe. Popiežius Jo
nas Paulius II ne kartą yra
pabrėžęs, kad moterims nebus
galimybių
tapti
kunigais.
Prieš ekskomunikavimą mo
terims buvo suteikta proga

paklusti
Vatikano nuosta
toms, bet jos atsisakė.
BALTIEJI SUSILAUKĖ
JUODU DVYNUKŲ
Š.m. liepos mėnesį viena
Londono 'Anglijoje' baltosios
rases porele, negalėdama su
laukti vaikų, ryžosi ieškoti pa
galbos vietinėje vaisingumo
klinikoje. Tiesa, ji susilaukė
dvynukų, bet abu naujagimiai
buvo... juodosios rases.
Tai pirmas toks atsitikimas
Didžiojoje Britanijoje, kai tė
vai ..užsisakė" mėgintuvėlyje
pradėtus kūdikius, bet kažkas
ne taip išėjo. Pasirodo, kad
tuo pačiu metu klinikoje pa
galbos ieškojusi ir viena juo
dosios rases pora. tačiau jiems
vaikų nepavyko susilaukti.
Manoma, kad per neatsar
gumą ir įvyko ..nesusiprati
mas".

„NUOGYBE"
NEPRIIMTINA
Irane pirmą kartą po 23
metų musulmonų dvasininkija
leido gimnazistėms, lankan
čioms mergaičių gimnazijas,
nuo šį rudenį prasidėsiančių
mokslo metų klasėse būti
vienplaukėms ir nedėvėti visą
kūną iki žemes dengiančių
juodų apsiaustų. Ta pati leng
vata galioja ir jų mokytojoms.
Vien Irano sostinėje veikia
11,000 gimnazijų. Kai kurie
konservatyvieji ir vyresnieji
musulmonų vadai išreiškė
pasipiktinimą, kad ,,tokia mo
terų nuogybe yra nepriimtina
ir skatina laisvą (vadinasi —
nepadorų I moterų elgesį".
VIENI MĖTO, KITI RENKA
Kai turistai įgalbūt ir vieti
niai i atvyksta i Romą prie
Trevi fontano, būtinai stengia

si į jį įmesti pinigėlį. Tikima,
kad tuo būdu galima užsi
tikrinti ..laimę" arba — bent
turistų atveju — galimybę dar
kartą
apsilankyti
Romoje.
Kartas nuo karto pinigai iš
fontano surenkami ir skiriami
labdarbai, bet atsirado vienas
žmogus, kuris jau 20 metų
kasdien į Trevi fontaną įbrenda ir susirenka pinigėlius —
kai kada randa net 500 dol.
per dieną. Romos savivaldybe
mėgino žmogui iškelti bylą.
bet nerado niekur įstatymuose
pažymėta, kam pinigai, su
mesti į fontaną, turėtų pri
klausyti. O Roberto Cercelletta ir toliau braido 270 metų
senumo fontane, rinkdamas
tai. ką kiti išmeta.

• Ir akmuo savo vietoje dar
bą dirba.

tariant), arba bėgti į mišką ir
prisidėti prie partizanų. Ne
tikėtai atsirado trečias kelias
— 1945 m. rudenį į Lietuvą
slapčia grįžo Klemensas Bru
nius ir Jonas Deksnys. K.
Brunius nusprendė pasilikti
Lietuvoje, o J. Valiulis su par
tizanų pagalba ir suklastotu
pasu (Karolio Drungos pa
varde) drauge su J. Deksniu
išvyko į Vakarus.
Pagal susitarimą su partiza
nais, K. Drunga ketino grįžti
su nauju uždaviniu Lietuvon,
tačiau sunkiai susirgo ir kelis
metus praleido ligoninėse. Del
ligos jis buvo priverstas atsi
sakyti dalyvavimo tiesioginėje
rezistencinėje veikloje, tai bu
vo jam didžiulis smūgis. Visą
likusį savo gyvenimą jis dirbo
Lietuvos labui. Vokietijoje K.
Drunga buvo VLIKo, Bendro
demokratinio pasipriešinimo
sąjūdžio Užsienio delegatūros
narys, vienas Lietuvių rezis
tencinės santarvės steigėjų,
aktyvus jos narys. 1956-1959
m. buvo Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės Krašto tarybos
ir valdybos narys, pirminin
kas. 1959 m. persikėlęs gyven
ti į JAV, dirbo stambiamolekulinių junginių pramonėje,
dalyvavo išeivijos visuomeni
nėje, politinėje veikloje, buvo
JAV Lietuvių Bendruomenės
Čikagos apygardos valdybos
narys.
K. Drunga buvo vienas tų
žmonių, kuris, kaip ir A. J.
Greimas, suprato jaunesnės
kartos siekius, įsijungė į San
taros veiklą. Šešto dešimtme
čio pabaigoje išeivijoje iškilo
ryšių su okupuota Lietuva
klausimas, o K Drunga buvo
vienas šių ryšių šalininkų. Jis
sugebėjo suderinti du, rodos,
visiškai priešingus dalykus:
būdamas priešiškai nusistatęs
prieš komunizmą ir komunis
tus, K Drunga vienas pirmųjų
išdėstė, kad būtina bendrauti

su okupuotos Lietuvos lietu
viais visomis įmanomomis prie
monėmis.
Visi sekmadienio popietę su
sirinkusieji į Lietuvių išeivijos
institutą atkreipė dėmesį ne
tik į Karolio Drungos kuklu
mą, paprastumą, toleranciją,
bet ir jo atliktus darbus. Jis
buvo ir dalyvavo visur, kur tik
jo reikėjo. Net tuomet, kai dėl
ligos jis buvo priverstas riboti
savo veiklą, jis aktyviai daly
vavo visuomeninėje, politinėje
veikloje, susirašinėjo su dau
gybe žmonių, savo laiką ir
energiją skyrė darbui. K. Drun
ga buvo pareigos žmogus,
užsispyręs, visada užbaigian
tis pradėtą darbą iki galo ir to
paties reikalaujantis iš kitų.
1956 m. jis rašė draugams:
„Niekas manęs į mūsų bendrą
darbą nekvietė. Niekad nebu
vau jame svečiu. Todėl nėra
ko apsigalvoti ir, pasiėmus
kepurę, išeiti lyg iš kokių vai
šių, kuriose kokteiliai nepa
tiko. Nors pastangose, kuriose
niekad kviestiniu svečiu nebu
vau, ir neatlikau tiek daug,
kiek eilė kitų bičiulių, tačiau
savo laisva valia buvau užsi
angažavęs tiek, kad man nėra
įmanoma, nejaučiant sąžinės
graužimo, rankas nusiplauti ir
fariziejiškai manyti, kad tur
būt kiti kalti". Tai buvo vienas
pagrindinių šio laisvės kovoto
jo, visuomenininko bruožas —
niekada nepasiduoti, eiti iki
galo. Visur, kur jis dirbdavo,
kur eidavo, jis niekad nebuvo
„tik svečiu", galinčiu bet kada
ateiti ir išeiti, o tapdavo vienu
aktyviausių dalyvių, organiza
torių. Bet kuriam darbui, ku
rio jis imdavosi, jis atiduodavo
visą save — savo laiką, ener
giją, sugebėjimus ir net savo
sveikatą.
Daiva Dapkutė
Lietuvių išeivijos instituto
mokslo darbuotoja

A. t A.
VYTAUTUI ADOMAIČIUI
m i r u s , nuoširdžią užuojautą reiškiame jo
ONAI, jo šeimai ir visiems artimiesiems.
JAV Lietuvių. Bendruomenės

Arizonos

žmonai

apylinkė

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
2002 m. rugpjūčio 12 d. mirė mūsų mylima Mama.
Močiutė, Uošvienė, Sesuo ir Teta

A.t A.
ELENA MAILAITĖ - ŠEPIKIENĖ
Velionė gimė 1918 m. rugpjūčio 8 d.. Sausininkų kaime.
Vilkaviškio apskrityje. Nuo 1949 m. iki 1959 m. gyveno
Čikagoje, vėliau persikėlė į Kaliforniją ir gyveno Van
Nuys mieste.
Giliame liūdesyje liko: duktė Maryte Šepikaite. s u n ū s
Juozas su žmona Jūrate ir sūnum Linu. d u k t ė Onute
Keblienė su vyru Vytautu, s ū n u s J o n a s Šepikas;
Čikagoje sesuo Brone Kelmeliene su š e i m a , sesuo
Danutė Mieliuliene su šeima, mirusios s e s e r s Onos
Drūtienės šeima ir mirusios sesers M a g d a l e n o s
Petrulienės šeima: Lietuvoje mirusio brolio J o n o šeima:
daug giminių ir pažįstamų Amerikoje. Lietuvoje.
Kanadoje ir Škotijoje.
A.a.Elena buvo žmona a.a. Juozo, mylima sesuo a.a.
Teresės. Albino, Jono. Onos. Magdalenos ir d u k t ė a.a.
Magdalenos ir a.a. Jono Mailų.
Velionė bus pašarvota penktadieni, rugpjūčio 16 d., nuo
12 v. iki 4 v.p. p., Forest Lawn Memorial laidojimo
namuose, 1712 S. Glendale Ave.. Glendale. CA. 7:30 v v
įvyks atsisveikinimas ir rožančius Šv. Kazimiero
bažnyčioje, 2718 St. George St.. Los Angeles. C A
Laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 d..
10 v.r.. Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po Mišių a.a. Elena
bus palydėta į P'orest Lawn Memorial Park kapine.-.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir p a ž į s t a m u s
dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašome prisiminti a a
Kleną savo maldose.
Giliai n u l i ū d u s i š e i m a ir g i m i n e s
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
Pedagoginis lituanistikos
institutas Jaunimo centre,
Čikagoje.
pradeda
naujus
mokslo metus. Registracija
vyks rugsėjo 7 d., šeštadienį,
nuo 9 vai.r. Kviečiame visus,
baigusius aukštesniąją litua
nistinę mokyklą ir neseniai at
vykusius iš Lietuvos, studijuo
ti dieniniame ir neakivaizdi
niame skyriuose. Amerikiečių
universitetai ir kolegijos užskaito gautus kreditus. Smul
kesne informacija tel. 773434-4545.
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė ruošia gegužinę rug
pjūčio 25 d., sekmadienį, Šau
lių namuose (2417 W. 43 Str.).
Pradžia - 12 vai. Pelnas ski
riamas Lietuvos šaulių sąjun
gos žurnalui „Trimitas" pa
remti. Bus skanių lietuviškų
valgių, gausių
laimėjimų,
veiks „šaltinėlis", o šokiams
gros ir visus linksmins Arūnas
Augustaitis. Visi šauliai ir lie
tuviškoji visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir paremti žur
nalą.
1,700 akrų botanikos so
das - Morton Arboretum veikia Lisle miestelyje (Illinois
53 at Interstate 88, Lisle, IL).
Darbo valandos - kasdien nuo
7 val.r., trečiadieniais įėjimo
bilietas - pigesnis. Informaci
ja tel. 630-719-2465.

Elzė Vilkienė, ilgus metus
gyvenusi Marąuette Parko
apylinkėse ir 65 metus giedo
jusi Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos chore diriguojant 6
dirigentams,
išsikelia pas
dukterį į Michigan valstiją. E.
Vilkienes duktė Mary Ann De
Paul universitete baigė forte
pijono studijas ir magistro
laipsnį gavo Illinois universi
tete. Dailininkas ir architek
tas Petras Kiaulenas (19091954) buvo Elzės Vilkienės
brolis.
Informacinė radijo laida
„Studija R", dabar transliuo
jama nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 4 iki 5
vai.p.p. Čikagos laiku, norėtų
pakeisti transliacijos laiką į
rytinį - nuo 8 iki 9 val.r. Šio
mis dienomis paskelbta ap
klausa - ar būtų toks laikas
patogesnis Illinois, Indiana,
Michigan, Wisconsin, Iowa
valstijų lietuviams? Malonėki
te paskambinti į „Studijos R"
redakciją ir pasakyti savo
nuomonę tel. 708-386-1556.
Signalas būtų dvigubai stip
resnis už dabartinį ir pasiektų
daugiau klausytojų. Praneški
te kuo greičiau!

Dr. Aušrinė Schneider priklauso
Amerikos daktarų dantistų asocia
cijai. ..Bičiulystes" Nr. 45 įsivėlė
klaida - buvo neteisingai nurody
tas daktares kabineto telefono nu
meris. Dr. Aušrinei skambinkite
tel. 630-323-2245.

^

Šie ir ateinantys m e t a i
Lietuvai nepaprastai svar-būs - spręsis jos narystės Eu
ropos Sąjungoje ir NATO
klausimai. Pastaroji organiza
cija, kaip žinia, apie savo
plėtrą ruošiasi pranešti jau po
viršūnių susitikimo Prahoje šį
lapkritį. Priėmimas į vieną ar
abi organizacijas Lietuvai pa
dės įsijungti į tarptautinį eko
nominį sektorių. Kokie di
džiausi Lietuvos rūpesčiai,
ruošiantis tapti Europos Są
jungos ir NATO nare? Ko ji ti
kisi iš šių narysčių? Pokalbis
apie tai ir susitikimas su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi vyks rugsėjo 9 d., pirma
dienį, Inter-Continental vieš
butyje, 505 North Michigan
Ave. Bilietų užsakymas tel.
312-821-7529. Dėmesio! Anke
tas bilietų užsakymams su
nuolaida galite gauti Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje,
6500 South Pulaski Rd., Či
kagoje. Informacija tel. 773582-6500.

J Trumpai apie viską

* Prezidentas
Valdas
Adamkus ketina suburti
tarppartinę grupę, kuri sufor
muotų farmacinės veiklos poli
tiką. Kaip po susitikimo su
sveikatos apsaugos ministru
Romualdu Dobrovolskiu žur
nalistams sakė prezidento pa
tarėjas Darius Kuolys, V.
Adamkus pasiūlė sudaryti iš
politinių partijų deleguotų ats
tovų ir Lietuvos bei užsienio
žinovų darbo grupę, kuri nu
statytų „Skaidrius vieningus
farmacinės veiklos principus
Lietuvoje, nustatytų sąžinin
gas verslo taisykles". „Skai
drią tvarką turi nustatyti poli
tikai, nes iš esmės nuo jų pri
klauso, ar farmacinė veikla
Lietuvoje bus skaidri ir sąži
ninga, ar korupcijos šešėlių ly
dima", sakė D. Kuolys. (BNS)
* Ignalinos atominė elek
trinė (IAE) pirmąjį šių metų
pusmetį uždirbo 36.734 mln.
litų ikimokestinio pelno —
65.3 proc. daugiau nei pernai
tuo pat metu (22,221 mln.
litų). Didžiąją šiemet gauto
pelno dalį sudaro panaikinti
delspinigiai, priskaičiuoti ben
drovei „Lietuvos energija" už
1998-1999 metus.
* Didžiausio Lietuvos
parduotuvių tinklo „VP
Market" lentynose nebėra

•

Birutė ir J u o z a s Brie
džiai, gyvenantys Chicago,
IL, lietuviško žodžio rėmėjai,
atsiuntė 100 dol. auką, skirtą
paremti a.a. rašytojo Jurgio
Jankaus užbaigtos knygos
„Pušis" išleidimą. Aukas gali
ma siųsti Lithuanian Writers
Association vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL 60453-4509.
Chrizantemos arba skaistažiedės, vešlių ir puošnių
žiedynų gėlės, rungtyniaujan
čios spalvų kontrastu, žiedų
formos gražumu, būna net 150
rūšių. Labiausiai paplitusi indine, margažiedė, vainikinė
rūšis, o angliškai chrizantemų
pavadinimai skamba taip:
„Indian Summer", „Honey
Glovv". ..Pot Black". „Ruby"
Mounds", „Yellovv Blush" ir
kt. Visas šias gėlių rūšis pa
matysi kasmetinėje chrizante
mų parodoje, vyksiančioje nuo
rugsėjo 21 d. iki lapkričio 3 d.
Garfield Park gėlių soduose
(300 N. Central Park Ave.)
Jau 90-tą kartą gelių mėgėjai
kviečiami pasigerėti nemoka
ma paroda, kurios metu vyks
ir County mugė (rugsėjo 21 d.
nuo 10 val.r. iki 7 val.v.), pa
saulio muzikos festivalio kon
certai (informacija tel. 312746-5100). Kita chrizantemų
paroda nuo spalio 13 d. iki
lapkričio 25 d. vyks Lincoln
Park gėlių soduose (2400 N.
Stockton Dr.).

Atsiųsta

J u l i a i r Emil Sinkiai, gy
venantys Santa Barbara, CA,
Draugo fondo garbės nariai,
prieš pradedant DF rudens lė
šų telkimo vajų, atsiuntė 500
dolerių, pasiekdami 1,700 dol.
įnašų sumą. Už tokią stambią
paramą Draugo fondui ta
riame labai ačiū.
Lotynų Amerikos muzi
k o s ir šokių ritmai skambės
šį savaitgalį, rugsėjo 24 ir 25
d.. Grant Parke. Čia vyksian
čio Lotynų Amerikos muzikos
festivalio muzikantai koncer
tuos dviejose scenose - The
Third Bank Stage (Jackson ir
Lake Shore Drive) ir Petrillo
Band Shell (Jackson ir Columbus Drive). Koncertai prasidės
apie 11 val.r., baigsis apie 7-8
val.v. Daugiau informacijos
tel. 312-744-3370 arba inter
nete
www.cityofchicago.org/
specialevents

paminėti

„Technikos žodžio" žur
nalas (2002 m. Nr. 2 ) rašo
apie ALIAS Čikagos skyriaus
meno parodą, čia spausdina
ma skyriaus narių poezija,
prisimenamas pirmasis atgi
musios karo aviacijos dešimt
metis. Kazys Almenas aptaria
Ignalinos AE uždarymo aspek
tus, Aleksas Vitkus svarsto
apie atominio teroro galimy
bes, Pranas Naris pasakoja
apie lašišų migraciją ir daugi
nimąsi, Vytautas A. Šimkus
mini šalpos organizaciją - In
ternational Executive Corps
(IESC), „Iš Lietuvos spaudos"
skyrelyje pasakojama apie A.
Liepinaičio pastangas Gedimi
no kalne įrengti funikulierių
ir 1.1. „Technikos žodžio" re
daktorius - Vytautas Peseckas, administratorius - A.
Brazdžiūnas (7980 W. 127th
St. Palos Park, IL 60464; tel.
708-448-4652.
tis optinis teleskopas. Naktį iš
pirmadienio į antradienį Mo
lėtų observatorija per interneto tinklą buvo sujungta su Ka
narų salyno La Palmos saloje
esančio teleskopo kompiuteriu
ir atlikti astronominiai stebė
jimai.
'BNS'
* „Baltijos tyrimų" atlik
ta apklausa parodė, kad
kauniečiai labiau linkę imtis
verslo ir yra iniciatyvesni nei
vilniečiai. Net 62 proc. ap
klaustų kauniečių sakė. kad
nori ir gali imtis verslo. Vil
niečių šioje grupėje tebuvo 58
proc. Statistikos departamen
to birželio mėnesio duomeni
mis, iš 1.354 mln. dirbančių
Lietuvos gyventojų tik 16.5
proc. buvo darbdaviai ir dir
bantys sau, o per 80 proc. bu
vo samdomi darbininkai.
* Nepriklausomybės akto
signataras Egidijus Bičkaus
kas, neseniai išėjęs iš darbo
Generalinėje prokuratūroje po
to. kai vairuodamas neblaivus
partrenkė moterį. įsidarbino
privačioje saugos bendrovėje
..Ekskomisarų biuras". E. Bič
kauskui patikėtas juristo dar
bas.
-BNS»

„Draugo" rėmėįml
Indrė Tijunėlienė, „Saulu
tės" našlaičių globos būrelio
pirmininkė, savo laiške dėkoja
„Draugui", kad per Valentiną
Krumplį „Draugo" gegužinėje
„Saulutei" buvo galimybė su
rengti loteriją, parinkti aukų
likimo nuskriaustiesiems Lie
tuvoje. I. Tijunėlienė, pažymė
dama, jog „Saulutė", remdama našlaičius, beglobius ir in
validus vaikus, daugiavaikes
šeimas bei studentus Lietu
voje, dirba savanoriškai, be
apmokamų tarnautojų, ir sa
vanoriai ne tik darbu, bet ir
pinigais stengiasi padengti
veiklos išlaidas, kad tik dau
giau pinigų liktų šelpiamiems
vaikams. Ypatingas „Saulu
tės" rūpestis dabar yra stu
dentų Lietuvoje sušelpimas,
kad dėl lėšų stokos studijų ne
mestų gabieji studentai ir stu
dentės. I. Tijunėlienė, dėkoda
ma „Draugui" už nuolatinę
pagalbą ir gyvavimą, praneša,
jog iš 200 dol., surinktų per
gegužinę, „Draugui" skiria 50
dol. auką. Tariame didelį ačiū
už dosnumą ir bendradarbia
vimą!

R u g s ė j o 8 d., 12:30 vai.
p.p. Pasaulio lietuvių centro
Lietuvių fondo salėje rengia
ma Žemaites trijų veiksmų ko
medija „Trys mylimos". Ren
gia ir kviečia PLC renginių
komitetas.

S t< «.*ii*

irmai

• A u k o s „Lietuvos Vaikų
vilties" Los Angeles sky
riui, 2002 m. balandžio - rug
pjūčio mėn.
E m i l i o S i n k i o 90-to gim
t a d i e n i o p r o g a : $40,549
Sinkių šeimos fondas; $1,000
G. Kesslau, V. ir A. Markevičiai; $100 A. ir A. Budginai,
V. Lembertas, G. Sirutienė, R.
ir R. Žemaitaičiai; $50 G.
Plukienė; $15 H. Jusionis.
A a . A n t a n o Bulotos pri
siminimui: $10,000 Aušrelė
Bulotienė.
Ingridos J o d e l i e n ė s gim
tadienio proga: $50 E. ir I.
Bandžiuliai, A. ir B. Seliukai.
A a . SJSaliamonienės prisi
minimui: $50 B. ir A Kliorės.
Kitos a u k o s : $300 I. ir A.
Šėkai; $200 I. Raulinaitienė;
$100 R. ir A. Brewin, Z. Brinkis, E. ir A. Daukantai, D. ir
A. Polikaičiai, Z. Rudvalis, K.
ir J. (Raulinaitytė) Schneider;
$25 A. ir A. Kiškiai.

Dr. A. Valiusius, pratęsda
mas prenumeratą, „Draugą"
parėmė 60 dol. auka. Esame
labai dėkingi!
Tarp „Draugo" pokylio
svečių bus ir JAV LB Lemonto apylinkės nariai, kurie jau
susimokėjo už viso stalo bilie
tus. Ačiū, kad taip greitai atsi
liepėte!

„WiUiams" parduoda
„Mažeikių naftos"
akcijas „Jukos**

Atkelta iš 1 psl.
A. Brazauskas taip pat neat
vietos vienos iš didžiausių pa
metė galimybės, jog vyriau
saulio firmų „Colgate-Pal
sybė pirks pusę „Williams"
molive" prekėms. „VP Markef
parduodamų akcijų, tačiau
sutarties su „Colgate-Palmo
smulkiau nekomentavo.
live" neatnaujino nuo birželio.
Vyriausybės vadovas atmetė
„Šios kompanijos pozicija to
bet kokius bandymus politi
kia — ji daug reklamuojasi
zuoti situaciją. „Užtenka, paper televiziją, todėl, jos įsiti
politizavome su 'Mažeikių naf
kinimu, produkciją vartotojas
ta' — 100 milijonų jau nete
pirks nepaisydamas kainos ir
kome per šią 1999 metų
kokybės. Mums labiau apsi
avantiūristinę sutartį. Kai po
moka prekiauti kitų gamin
litiniai motyvai dominuoja
tojų gaminiais", nesutarimo
prieš ekonominius, tuomet ir
priežastį įvardija „VP Market"
būna tokie rezultatai", kalbėjo
vadovai.
(V2, Elta)
A Brazauskas.
* Savivaldybėms priklau
Seimo pirmininkas, social
sančios įmonės nesugeba iš
liberalų vadovas Artūras Pau
sireikalauti milijoninių skolų
lauskas pareiškė pritariąs
už komunalines paslaugas iš
„Williams
International''
gyventojų. Už jas tai sėkmin
sprendimui. Kartu jis pažy
gai daro ir šimtus tūkstančių
mėjo, kad „Williams" Lietu
uždirba UAB ,,Gelvoros sau
voje „neatrado darbo sti
gos konsultacijos" (GSK). Ba
liaus".
landį Jonavoje pradėjusi dirbti
„Seimas darė daug pas
bendrovė per 3 mėnesius iš
tangų, kad 'Jukos' ateitų, va
komunalinių paslaugų įmo
dinasi, mes juo pasitikime. Aš
nėms skolingų gyventojų Jo
palaikyčiau tą idėją, kad 'Ju
navoje, Ukmergėje, Biržuose,
* Didelio atgarsio Lietu kos' pirktų akcijas", sakė A
Vilniuje, Kėdainiuose. Tra voje susilaukusio amerikie Paulauskas. Jeigu yra pirkė
kuose, Kretingoje ir Kaune iš čių rašytojo Jonathan Franzen jas ir yra galimybė, kad įmonė
ieškojo beveik milijoną litų. romanas „The CorTections", duos pelną, reikėtų tik džiaug
(KD. Elta' kuriame pateikiamas sukari
tis", sakė jis.
katūrintas
Lietuvos
vaizdas,
* Molėtų astronomijos ob
servatorijoje b u v o atliktas sukėlęs Lietuvoje ir lietuvių tų pabaigoje pasirodžiusiame
unikalus eksperimentas — bendruomenėje JAV didelį pa romane, kuris buvo apdovano
nuotoliniams stebėjimams pa sipiktinimą, buvo i.šleistas ir tas JAV Valstybiniu knygos
naudotas Kanarų salose esan vokiečių kalba. Praėjusių me- apdovanojimu, Vilnius aprašy

Suomijos karinių tradi
cijų draugija (Sotilas Perinteen Scurary) užsakė Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro išleistą knygą „A History of
the Lithuanian Military Forces in World War II (19391945)". Šios knygos autorius
yra Amerikos lietuvis Henry
L. Gaidis. Suomijos karinių
tradicijų draugija domisi ir
kitomis, taip pat ir lietuviškai
parašytomis karimo turinio,
ypač 1918-1945 m. išleistomis
knygomis. LTSC išsiuntė keliolikos knygų sąrašą.

Iš arti Ir toli
Šiluvos Marijos šventė
vyks rugsėjo 8 d., sekmadienį,
Nekaltai Pradėtosios Marijos
šventovėje, Putnam, Connecticut. Šventei vadovaus naujas
vienuolyno kapelionas — ku
nigas Vytautas Gedvainis.
Dienos programa: 10 val.r. registracija, klausomos išpa
žintys, 11 val.r. - šv. Mišios ir
homilija, 12 vai. - pietūs, 1:30
val.p.p.- konferencija, procesi
ja ir rožinio malda vienuolyno
sodyboje, palaiminimas Švč.
Sakramentu. Jei ruošiatės da
lyvauti, praneškite iki rugsėjo
2 d. tel. 860-928-7955. Visi
kviečiami!

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

LAIDOTUVIŲ
TRANSLIACIJA - PER
INTERNETA
Izabelė Urbutis-Oksas, gi
musi 1910 m. Kalnėnų kaime
netoli Jurbarko ir mirusi 2002
m. liepos 26 d. Los Angeles
mieste, į JAV atvyko 1935aisiais ir iki 1961 metų gyveno
Cicero, IL, vėliau persikėle į
Los Angeles, CA. Lietuvos
Dukterų draugijos nare ir ak
tyvi šv. Kazimiero parapijos
parapijietė, rodos, buvo pirmoji
lietuvė, kurios laidotuvių gedu
lingos Mišios per in temetą bu
vo transliuojamos giminėms,
draugams ir visiems tiems,
kurie negalėjo atvykti į Los
Angeles mieste vykusią laido
tuvių ceremoniją.
Transliaciją vykdė Los An
geles „Callanan Mortuary"
laidojimo namai ir „Eulogy
Cast" filmavimo kompanija.
„Callanan Mortuary", jau 87
metus veikiantys Los Angeles
laidojimo namai, vieninteliai
savo klientams siūlo šv. Mi
šių, laidojimo transliacijas in
ternetu.
A. a. Izabelės Oksas laidotu
ves iki rugsėjo 1 d. galima ma
tyti atsivertus interneto pus
lapį www.eulogycast.com

1941 METŲ LAIDOS AUŠROKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo 21 ir 22 die tą: Kauno pilies apžiūrėjimas,
nomis Kaune susirinks 1941 apsilankymas buvusioje Ro
metais Kauno .Aušros" ber tušėje, Įgulos bažnyčioje, Pa
niukų ir mergaičių gimnazi žaislyje, prie Kauno marių ir
TeL 630-257-0200, Lemom, IL
jas baigę abiturientai. Tai t.t. Vakare, nuo 5 iki 8 val.v.
galbūt bus paskutinis suva „Neries" viešbučio restorane
Advokatas
žiavimas, nes tos laidos aušro- bus pobūvis.
J o n a s Gibaitis
Kitą dieną 10 vai. ryto vyks
kės ir aušrokai jau žengia į
Civilinės ir
aštuoniasdešimtmetį ar net pamaldos Šv. Gertrūdos baž
kriminalinės bylos
jau yra peržengę jį. Šio suva nyčioje (Laisvės ai. 101) ir po
6247 S. Kedzie Avenue
žiavimo metu bus puiki pro to gėlių padėjimas karo mu
Chicago, IL 60629
ga atnaujinti senąsias suolo ziejaus sodelyje prie paminklo
Tel. 773-776-8700
pažintis, prisiminti tuos se žuvusiems už Lietuvos laisvę.
E-mail: Gibaitis@aol.com
nuosius laikus prieš daugiau Po šio žuvusiųjų pagerbimo
Toli free 24 hr. 888>77fr6742
kaip 60 metų ir pasidalinti „Neries" kavinėje bus atsisvei
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
mintimis apie vargus ar pasi kinimo pietūs.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p
sekimus iki šių dienų.
Tie, kurie pageidaus, galės
apsistoti
už visiems prieina
Pagal numatytą darbotvar
Advokatas
mą
kainą
pačiame „Neries"
kę, rugsėjo 21 d. nuo 10 iki
GINTARAS P. ČEPĖNAS
11 vai. r. vyks suvažiavusių viešbutyje, skambinant telefo
6436 S.Pulaski Rd., Chicago,
registracija
buvusios .Aušros" nu 011-370-3720-4224 ar fak
IL 60629
berniukų gimnazijos patalpose su 011-370-3720-5289.
Tel. 773-582-4500
Papildomų informacijų gali
(Laisvės ai. 95) ir gimnazijos
Valandos pagal susitarimą
muziejaus aplankymas. 12:30 ma gauti kreipiantis į Vladą
IMIGRACINĖS TEISES
vai. gimnazijos salėje vyks su Dambrauską Kaune telefonu
ADVOKATAS
sitikimo pokalbiai, dalyvau 011-370-3772-3674, o Ameri
AURELIUS BUTVILAS
jant dabartiniams tų gimnazi koje — į Daną NeveraviTel. 312-580-1217
jų direktoriams. Nuo 2 iki 3 čiūtę-Anužienę tel. 248-344135 S LaSdfe #2300 Chicago, IL 60608 vai. p.p. bus pietūs „Neries" 0782, į Jurgį Bobelį tel. 860viešbučio kavinėje; o poto— 521-8973 arba į Kęstutį MikGalimos konsultacijos šeštadieniais
ekskursija autobusu po mies lą tel. 561-863-8030. k k m
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo JDraugo")
T e l . 773-284-0100.

JAV ambasadorius
apgailestauja dėl
„Williamsn
pasitraukimo
Atkelta iš 1 psl.
JAV vei
kianti „Williams Companies*
— patiria veiklos sunkumų.
Šiemet bankrutavo jos pada
linys „Williams Communica
tions".
JAV ambasadorius pabrėžė,
kad „Williams" sprendimas
parduoti savo akcijas nėra su
sijęs s u situacija Lietuvoje.
„JAV Vyriausybė stipriai pa
laiko Lietuvą kaip puikią
vietą investicijoms", sakė J.
Tefft.
„Gėda, kad taip atsitiko,
tačiau tikiuosi, kad Lietuvos
politikai ir žmonės supras, ko
kios yra tokio sprendimo prie
žastys", kalbėjo JAV ambasa
dorius Lietuvoje.
Tuo tarpu Lietuvos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas
teigia, jog šis sandoris liudija
Lietuvą tapus integruoto eko
nominio
pasaulio
dalimi.
Tačiau ambasadorius pridūrė,
kad labiausiai pribloškė ir nu
vylė tai, jog „Williams* nein
formavo Lietuvos vyriausybės
apie savo sprendimą parduoti
„Mažeikių
naftos"
akcijas
*Jukos".
(BNS)
tas kaip nuolat kenčiantis
maisto ir energijos stygių bei
valdomas nusikalstamų gru
puočių.
'BNS.

„Williams" pasitraukimas vertinamas
prieštaringai
Atkelta iš 1 psl.
parlamentaras Vy
tautas Landsbergis. 1999 m.
spalį, kuomet buvo pasira
šytas susitarimas dėl „Ma
žeikių naftos" akcijų pardavi
mo „Williams", konservatoriai
buvo valdančioji partija, vy
riausybei laikinai vadovavo
konservatorė Irena Degutienė,
o susitarimą pasirašė tuometi
nis valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras
konservatorius Sigitas Kak
tys.

nau, prezidentas ir visa visuo
menė turi tarti savo žodį: ar
mes tvirtai pasiryžę visą savo
energetiką perduoti į Rusijos
rankas?" sakė V.Babilius.

* Banko „Hansa-LTB" fi
n a n s ų žinovas Tomas Langaitis „Williams" ir „Jukos"
susitarimą vertino peaimistiškiau ir spėjo, kad trumpu
laikotarpiu „Mažeikių naftos"
veiklą įmonės valdytojo pasi
keitimas paveiks neigiamai.
Jis taip pat sakė, jog sunku
* „Mano nuomone, n e  vertinti ilgalaikę „Jukos" pozi
reikėtų prieštarauti, kad cijų sustiprėjimo „Mažeikių
^illiams' turimos 'Mažeikių naftoje" įtaką bendrovės veik
naftos' akcijos būtų parduotos, lai, kadangi daug kas priklau
tačiau būtina priimti spren sys nuo politinių susitarimų
dimą, kam ir kokiomis są bei to, ką derybose pavyks pa
lygomis. Svarbu, koks tokiu siekti vyriausybei.
atveju būtų valdymo sutarties
* FMJ „Finasta" makleris
bei kitų susitarimų su JAV Aurelijus Rimkus sakė, kad
kompanija likimas", sakė fi
smulkieji akcininkai turėtų
nansų ministrė Dalia Gry
teigiamai įvertinti „V/illiams"
bauskaitė.
pasitraukimą iš „Mažeikių
* Daugiau k a i p prieš 4 naftos".
* „Si naujiena i i principo
m e t u s oficialias Lietuvos
tikrai
yra netikėta, tačiau
derybas su „Williams" pra
tokio
įvykių
scenarijaus buvo
dėjęs buvusios konservatorių
vyriausybės ūkio ministras galima laukti, jis jau ne kartą
Vincas Babilius išsakė su buvo prognozuotas. Tiesiog
sirūpinimą, kad i i strateginė galbūt viskas įvyko kur kas
investuotoja traukiasi ii Lie greičiau nei buvo galima ti
tuvos, ir todėl gali būti pa kėtis", sakė FMJ JSuprema"
žeista įtakos Lietuvei naftos makleris Arvydas Jankevi
ūkiui pusiausvyra tarp Va čius.
(BNS-HU)
karų ir Rytų bendrovių. „Ma

