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Lietuva vėluoja pateikti
argumentus dėl Ignalinos
elektrinės uždarymo

Lenkijos lietuviai
praturtina lenkų
kultūrą
Pasakų šalis - Rakąs;
k i e k v i e n a b r o l i o v . s.
Stasio Ilgūno diena
pažymėta geru darbeliu.
2 psl.
P a s a l ū n i š k ą „VY'illiams"
politiką Bronius Nainys
vedamajame pavadino
smūgiu žemiau juostos;
Algimantas Patašius:
laisvėje paklydusi karta.
3 psl.
Laiškų, n u o m o n i ų ir
komentarų skyrelyje
Algimantas Gureckas
klausia, kada liausimės
šventę pralaimėjimą;
šeimininkės siūlo
mėlynių sriubą s u
leistinukais ir pataria
apie vaisių šaldymą.
4 psl.

L i t h u a n i a n M e r c y Lift
šventiška akcija
salvatoriečių misijoje.
6 psl.

Sportas
* Lietuvos futbolo rinkti
nės vyriausiasis treneris Ben
jaminas Zelkevičius 2004
metų Europos futbolo čem
pionato atrankos ciklo pirmo
sioms rungtynėms rugsėjo 7
d. Kaune su pasaulio vicečem
pione Vokietija kviečia 18 fut
bolininkų. Visi rinktinės žai
dėjai rungtyniauja dešimties
užsienio valstybių klubuose.
* Kauno „Žalgirio" krep
šinio komandai susigrąžinus
tris buvusius žaidėjus — Min
daugą Timinską, Gintarą Ei
nikį ir Saulių Štombergą, Lie
tuvos moterų krepšinio rinkti
nės vyriausiasis treneris Vydas Gįedvilas numato atkaklią
kovą artėjančiame Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) sezone.
Jo manymu, LKL pirmeny
bėse dėl nugalėtojo vardo vel
žais Kauno „Žalgiris" ir Vil
niaus „Lietuvos rytas", o šių
komandų pajėgumas dabar
esąs beveik vienodas.

Naujausios
žinios
* Verslo darbdavių konfe
deracijos prezidiumas reika
lauja, kad asmenine atsako
mybę dėl „Mažeikių naftos"
skandalo prisiimtų preziden
tas, konservatorių vadovai ir
kiti sandėrį rėmę politikai
* V. Adamkus esąs „la
bai arti" apsisprendimo del
kandidatavimo prezidento
rinkimuose.

Varšuva, rugpjūčio 27 d.
(BNS) — Didžiausio Lenkijoje
dienraščio ,,Gazeta VVyborcza" nuomone, Lenkijos lietu
viai, kurių d a u g u m a — apie
15,000 — gyvena Punske, Su
valkuose ir Seinuose, savo
liaudies tradicijomis pratur
tina
lenkų
kultūrą.
P r i s t a t y d a m a s Lenkijos
lietuvių leidinius, laikraštis
pastebi, jog tautinių mažumų
spauda Lenkijoje y r a labai
spalvinga, įdomi ir svarbi ne
tik mažumoms, b e t ir lenkų
kultūrai. ..Kiekvienas smagu
ris Lenkijoje žino, kad cepeli
nai — tai t a u t i n i s lietuvių
valgis, kurių galima paragau
ti beveik kiekvienoje Lenkijos
lietuvio šeimoje, o Goldapio
miestelyje k a s m e t vyksta j ų
valgymo pasaulinės varžy
bos", rašo „Gazeta VVyborcza".
Nukelta į 6 psl.

Užsienio lietuviai
laukia pasaulio
lietuvių d a i n ų šventės
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė jaučia stiprų įvairių
Lietuvos institucijų palaiky
mą, daug džiaugsmo išeivijos
lietuviams t e i k i a sėkmingi
meno kolektyvų bei atskirų
menininkų i š Lietuvos pasi
rodymai JAV ir kitose pasau
lio valstybėse, pirmadienį kul
tūros ministrei Romai Dovy
dėnienei sakė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas Vytautas Kamantas.
Susitikime buvo aptaria
mi rugpjūčio 11-15 d. Druski
ninkuose vykusio PLB ir Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos kraštų pirmininkų suva
žiavimo rezultatai, kalbėta
apie pasirengimą kitų metų
Pasaulio lietuvių dainų šven
tei. 11-ta^jam P L B Seimui ir
Pasaulio jaunimo kongresui.
V. Kamantas pabrėžė, jog
lietuvių išeivijos kolekty
vams, kurių meninis lygis dar
nėra toks a u k š t a s kaip vei
kiančių Lietuvoje, labai svar
bu dalyvauti bendrose šven
tėse. Pasak j o , kitąmet liepos
mėnesį
Nukelta \ 5 psL

Lietuvos kramtos .ipsau^os ministrą Linas Linkevičius ka.r
pulkininkas Safar Abijev apeina Garbes sargybos rikiuotv

Azerbaidžano gynybos ministras, generolas
Kęstučio Vanago ' Elta P nuotr.

Lietuva perima politikos kūrėjos vaidmenį
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(Elta) — Perteikdama Pietų
Kaukazo valstybėms — Armė
nijai, Gruzijai ir Azerbaidža
nui — kelyje į NATO sukaup
tą patirtį, Lietuva tikisi pri
sidėti prie saugumo stiprini
mo šiame regione.
Krašto apsaugos ministro
Lino Linkevičiaus teigimu,
„nekeldama sau p e r daug
ambicingų tikslų, Lietuva gali
ir turi dalyvauti stiprinant
stabilumą Pietų Kaukazo re
gione". Pasak jo, Lietuva ne
gali išspręsti čia susiklosčiu

sių interesų konfliktų, bet gali
priartinti šias kaimynines
valstybes prie NATO ir per tai
prisidėti prie saugumo didini
mo.
Krašto apsaugos minist
ras atkreipė dėmesį, kad iki
šiol Lietuva paprastai priim
davo užsienio valstybių pagal
bą, o dabar pradeda pati teik
ti paramą ir konsultacijas.
Antradienį Vilniuje Lietu
vos ir Azerbaidžano gynybos
ministrams pasirašius susita
rimą dėl valstybių bendradar
biavimo karinėje srityje, baig-

ta kurti teisinė bendradarbia
vimo baze su visomis trimis
Pietų Kaukazo valstybėmis.
Pirmą kartą Lietuvoje vie
šintis Azerbaidžano gynybos
ministras, generolas pulki
ninkas Safar Abijev teigė, jog
Azerbaidžanas
bendradar
biauja su daugeliu valstybių,
bet tokio susitarimo kaip su
Lietuva dar neturi pasirašiusi
ne su viena iš jų.
Ministras teigė, jog Lie
tuva ir Azerbaidžanas kasmet
papildomai pasirašys atskirus
Nukelta į 5 psl.

Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(Elta) — Lietuva vėluoja
Europos Komisijai pateikti
argumentus dėl papildomo
finansavimo poreikio Igna
linos atominės elektrinės už
darymo pasekmėms įveikti,
nors daugumą darbų buvo
numatyta atlikti iki šio mėne
sio vidurio, tačiau jie arba ne
padaryti, arba nebaigti.
Liepos 12 d. vykusiose
konsultacijose Europos Ko
misija pasiūlė Lietuvai pa
rengti argumentuotą informa
ciją dėl papildomo finansavi
mo poreikio Ignalinos AE nu
traukimo pasekmių įveiki
mui. Kitas technines konsul
tacijas numatoma surengti
rugsėjo 12 d. Briuselyje. Todėl

Lietuvai atstovaujančios de
rybų komisijos posėdyje buvo
nuspręsta, kad ministerijos
iki rugpjūčio 15 d. pateiks
medžiagą, kurios pagrindu
bus parengtas Lietuvos doku
mentas, pagrindžiantis para
mos Ignalinos AE uždarymo
pasekmėms spręsti principus
ir detalų finansavimo poreikį
2004-2006 metams.
Europos Komitetas vy
riausybei pateiktoje pažymoje
primena, kad pavyzdžiui.
Ūkio ministerija iki šiol ne
pateikė nuostatos, kokiais
šaltiniais ir kodėl reikia fi
nansuoti alternatyvių gene
ravimo pajėgumų sukūrimą,
įskaitant ir privatizavimo pa
sekmes.
Nukelta į 5 psl.

Mirė prelatas Antanas Rubšys

Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(Lietuvos Vyskupų Konferen
cija) — Rugpjūčio 27 dieną
New Yor'ke ištiktas insulto
mirė Nacionalines premijos
laureatas, Senojo Testamento
vertėjas, prelatas, profesorius
Antanas Rubšys.
Prelatas, profesorius An
tanas Leonardas Rubšys gimė
1923 m. lapkričio 5 d. Bučių
kaime, Laukuvos valsčiuje,
Tauragės apskrityje. Baigęs
Vokiečiai susirūpinę Šilalės gimnaziją, įstojo į Tel
šių kunigų seminariją. Karo
Kauno elektrinės
metu buvo nublokštas į Vo
privatizavimo
kietiją, filosofijos studijas tęsė
Archeologams visą laiką
skaidrumu
Eichšteto kunigų seminarijo
kėlė nuostabą tai, jog ši mies
Vokietijos
energetikos je. Karui pasibaigus, buvo pa
to dalis buvo apgyvendinta
bendrovių
„Verbundnetz siųstas į Italiją — į Grigaliaus
gana vėlai, nors paprastai
universitetą Romoje teologijos
miestai plečiasi aplink pilis, o Gas"ir „Stadwerke Leipzig"
studijoms. 1948 m. įšventin
Vilnius augo daugiausia į pie sudarytas susivienijimas —
tas
kunigu.
tus nuo Šventaragio slėnyje vienas iš trijų paraiškas įsigy
Po
papildomų studijų įgi
esančios pilies ir Katedros. ti Kauno elektrinę pateikusių
jęs
Šv.
Rašto licenciato laips
„Mes stebėjomės, kodėl žmo investuotojų — pasipiktino,
nį,
1951
m. atliko apžvalginės
nės negyveno šalia pilies, o jog buvo nušalintas nuo elekt
archeologijos
kelionę po Arti
rinės privatizavimo.
dabar aišku, jog tai buvo relje
Vokietijos energetikai pa muosius Rytus — lankėsi
fo problema", sakė archeolo
reiškė susirūpinimą dėl Kau Egipte, Libane, Sirijoje, Jor
gas.
no elektrinės privatizavimo danijoje, Turkijoje, Graikijoje.
Tačiau tyrėjai dar nežino,
skaidrumo. ..Stebina, kad Tų pačių metų rudenį išvyko į
kokiu būdu pelkės buvo nu
JAV dėstyti Šv. Raštą ir biblisausintos. „Dar neaišku, ko Kauno miestas atsisako gali
mybės pradėti derybas su in nes kalbas San Diego kunigų
dėl 16 amžiaus viduryje čia
seminarijoje.
pradėjo keltis žmonės. Gal vestuotoju, pasiūliusiu aukš
1958 m. Romoje, Popiežiš
pelkės buvo užverstos, o gal čiausią kainą už Kauno elekt
kajame
Šv. Rašto institute,
rinę", pirmadienį išplatinta
vandens lygis nukrito", spėlio
įgijo
daktaro
laipsnį ir buvo
me
Nukelta \ 5 psl.
jo G. Vaitkevičius.

Archeologai atskleidė viduramžių
Vilniaus plėtros paslaptį
Archeologai nustatė, ko
dėl Vilnius viduramžiais plė
tėsi ne dabartinio Gedimino
prospekto kryptimi, bet į kitą
Šventaragio slėnio pusę.
Vilniaus Gedimino pros
pekte archeologai aptiko relje
fo duomenų, paaiškinančių,
kodėl į visai šalia pilies esan
čią teritoriją žmonės pradėjo
keltis tik 16 amžiaus viduryje.
„Dabartinio Gedimino pros
pekto atkarpa nuo buvusio
*Vaikų pasaulio' iki Katedros
tuomet buvo kalvota, o kalvų
papėdėje telkšojo pelkės. Aiš
ku, kad į tokią vietovę žmonės
ilgai nenorėjo keltis gyventi",
sakė archeologinių tyrimų va
dovas Gediminas Vaitkevi
čius.

penkių Amerikoje nuo juodli
gės užkrato mirusių žmonių.
Pasak Miami FBI vadovo
(Remtenfe AfP. tauto*, AP im*iax. ITAR-TASS. BNS
Hector Pesąuera, bus ieškoma
^jpy
kaip juodligės sporos pateko į
pastatą. Skirtingai nuo kitų
tina suderinti šnipinėjimo, vietų, kur 2001 m. buvo rasta
JAV
infiltravimo bei likvidavimo juodligės sukėlėjų, šioje vieto
operacijas, siekdami uždengti je nebuvo rasta jokio laiško,
valstybę strateginio saugumo arba kito nešėjo.
Vašingtonas. Praėjus vie
skraiste.
Nashvffle, TN. JAV vice
neriems metams po rugsėjo
Vašingtonas įtraukė Ki prezidentas Diek Cheney
11-osios tragedijos, JAV ren
nijos Sindziango srityje vei įspėjo, kad JAV ir sąjunginin
giasi naujam teroristų puo
kiančią musulmonų uigurų
kai negali sau leisti ignoruoti
limui. Amerika žino, jog dabar
separatistinę grupuotę į sa grėsmę, kurią kelia Irako
yra geriau apsiginklavusi ir
vąjį „teroristinių" organizaci prezidento Saddam Hussein
pasirengusi kovai su teroris
jų sąrašą, pirmadienį prane režimas. J o teigimu, masinio
tais, tačiau t a i p p a t suvokia
šė Beijing viešintis JAV vals naikinimo ginklų platinimas
negalinti sužlugdyti visų jų
tybės sekretoriaus pavaduoto kartu su Hussein nenoru pri
planų. ,,Man nekyla jokių
jas Richard Armitage „Ati tarti veiksmingam jo ginkluo
abejonių, k a d m u s vėl už
džiai išnagrinėję, m e s n u  tės inspekcijų mechanizmui
puls", sakė buvęs FBI kontrsprendėme, kad tai y r a tero sudaro „prielaidą imtis už
teroristinių operacijų vadovas
ristinė organizacija. J i vykdė kardymo veiksmų".
Dale VVatson, kuris neseniai
smurto aktus prieš neginkluo
atsistatydino iš šio posto.
tus civilius, visiškai neatsi
,,Osama bin Laden teroristų
EUROPA
žvelgdama, kas per juos nu
tinklo 'al-Qaeda' nariai vis
kenčia", sakė R Armitage.
Briuselis. Europos Sąjun
dar veikia J u n g t i n ė s e Vals
Miami, Florida JAV FBI gos vadovybe antradienį pa
tijose ir rengiasi naujiems iš
puoliams", pirmadienį pareiš pirmadienį pranešė, kad at reiškė „itin didelį susirūpi
nimą" dėl to, kaip laikomasi
kė valstybinio saugumo direk naujina tyrimą dėl bendrovei
,American
Media
Inc."
pri
žmogaus teisių ir demokrati
torius Tom Ridge interviu
klausančio
pastato
Floridoje
jos
nuostatų Baltarusijoje,
BBC. Birželio mėnesio pabai
užkrėtimo
juodligės
sporomis
taip
pat del naujo tikėjimo
goje Centrinės žvalgybos val
ir
ieško
laiško
arba
kitų
daik
laisvės įstatymo projekto.
dybos vadovas George Tenet
tų, su kuriais prieš dešimt Šiuo įstatymo projektu, Briu
informavo JAV Kongresą, kad
saugumo tarnybų vadovai ke mėnesių sporos pateko į pas selio nuomone. ..toliau varžotatą. Jame užsikrėtė vienas iš

Pasaulio naujienos

ma sąžinės laisvė, jis sudaro
galimybes diskriminuoti reli
gines bendruomenes".
Praha. Čekijos preziden
tas Vaclav Havel antradienį
spėliojimus, jog artėjantis
NATO viršūnių susitikimas
dėl Čekiją nuniokojusių di
džiulių potvynių nebus ren
giamas Prahoje, pavadino
..absurdu". Čekijos sostinėje
lapkričio 21-22 d. NATO vals
tybių vadovai turėtų susirink
ti į pirmąjį viršūnių susitiki
mą po rugsėjo 11-osios išpuo
lių JAV. jame turėtų būti
sprendžiami NATO plėtros
klausimai.

RUSIJA

pranešime. Pasak dokumento,
Rusijos „svarbiausias tikslas
— paversti Europą taikos že
mynu be skiriamųjų linijų, o
tai numato galimybes Rusijai
plačiai integruotis į Europos
ekonominę, teisinę ir humani
tarinę erdvę".

PAKISTANAS
Islamabadas. Afganistano
užsienio reikalų ministras
Abdullah Abdullah antradienį
po susitikimo su Pakistano
prezidentu Pervez Musharraf
pareiškė, kad Pakistanas ir
Afganistanas toliau bendra
darbiaus, kovodami prieš te
rorizmą šiame regione. „Man
atrodo, kad šios pastangos yra
bendros, ir Pakistano duotas
įsipareigojimas tarptautinei
bendrijai šiuo klausimu yra
ilgalaikis, o kampanija (tęsis
ilgai)", sake A. Abdullah.

Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin pasiūlė
Europos Sąjungos valstybių
vadovams ateityje užtikrinti
bevizę Rusijos ir Europos
Sąjungos valstybių piliečių
tarpusavio kelionių tvarką. Į
IRAKAS
Į
..Rusijos prezidentas vylėsi,
jog iki Rusijos ir Europos Są
Bagdadas. Jungtinių Tau
jungos šalių vadovų susitiki tų (JT* vyriausiasis gink
mo Kopenhagoje lapkritį ben luotes tikrintojas Hans Blix
dromis pastangomis bus pa yra ..šnipas", nepasižymintis
sirengta savitarpiškai priimnei taktu, nei geromis ma
tiniems susitarimams del Ka nieromis, antradienį išplatin
liningrado problemų", sakoma
tame interviu pareiškė Irako

Prelatas Antanas Rubšys

pakviestas į New York'ą dės
tyti Šv. Raštą Manhattan ko
legijoje.
1990 m. vyskupas Paulius
A. Baltakis, įgaliotas Lietuvos
Vyskupų Konferencijos, pa
vedė A. Rubšiui versti Senąjį
Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių
kalbą. 1994 m. popiežius
Jonas Paulius II suteikė jam
Popiežiaus rūmų prelato vardą.
1994-2002 m. prof. A.
Rubšys dėstė Šv. Rašto egze
gezę Vilniaus ir Telšių kunigų
seminarijose, Vytauto Didžio
jo
Nukelta į 5 psl.
viceprezidentas Taha Yassin
Ramadan. Jis apkaltino H.
Blix „netaktiškai" atsakius į
Bagdado pasiūlymą JT gene
raliniam sekretoriui Kofi
Annan surengti technines
diskusijas dėl galimo gink
luotės patikrinimų atnaujini
mo. H. BIix atmetė Irako pa
siūlymą kaip „nelabai pro
duktyvų" ir išreiškė neprita
rimą bet kokioms sąlygoms
dėl patikrinimų.

Kairas. Visos arabų vals
tybes nepritaria galimam
JAV kariniam smūgiui prieš
Iraką, antradienį pareiškė
Egipto prezidentas Hosni
Mubarak, kuris kalbėjo kita
dieną po JAV viceprezidento
Dicko Cheney raginimo nedel
siant smogti pirmiems. „Aš
nemanau, kad yra nors viena
arabų valstybė, norinti, kad
Irakui būtų smogtas karinis
smūds. Tam nepritaria nei
Kuvvait'as, nei Saudi Arabia.
nei kuri nors kita valstybe",
sakė Egipto vadovas. „Saudi
Arabia ... aiškiai pareiškė, jog
neleis naudotis jos bazėmis
rengian*
karinį
smūgi
Irakui", pridurejis.
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1/2 metų
JAV
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T i k šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur .US.)
Užsakant i Lietuvą:

T o k s j i s — m ū s ų b r o l i s v.s. Stasys I l g ū n a s
Žmogaus gyvenimo metų su
kaktys — lyg slenksčiai, prie
kurių stabtelėjus, verta su
simąstyti, apžvelgti nueitą ke
lią, pasidžiaugti tuo, kas nau
dingo buvo nuveikta, kas pa
siekta. Tai tylus paties žmo
gaus apmąstymas,
tačiau
darbštaus žmogaus visuome
niškos veiklos paminėjimas to
kiomis progomis — tai jau ir
būtinybė. Tik ką daryti, kai
sukaktuvininkas kuklus, neieškąs pasigarsinimo, savo nu
veiktų darbų
išvardinimo?
Taip nutiko ir su v.s. Stasiu
Ilgūnu, savo amžiaus 80-ties
metų sukaktį tyliai paminėju
siu savo šeimos ratelyje (gi
męs 1920 m. vasario 27 d.
Mikšiškių km., Žeimių vis.,
Kėdainių apskr.).
Netrumpas šio veiklaus lie
tuvio gyvenimo kelias. Kiek
kilometrų, mylių ir Lietuvoje,
ir Vokietijoje, ir JAV-se jo iš
važinėta! Kokiu tikslu tai da
ryta? Tikslų daug: jis nuo
ankstyvos jaunystės prisirišo
prie teatro scenos, tikriau —
jos užkulisių Valstybės teatre,
Kaune, k u r šio keturiolikamečio jaunuolio „debiutas" —
statistų grimavimas J. Karnavičiaus operoje „Radvila Per
kūnas". Lygia greta tuomet jį
pririšo ir skautybė.
Prisiminti šį daugelio lietu
vybės labui atliktų gerųjų dar
bų ir darbelių atlikėją, nuo
pat paauglystės metų labai
veiklų, pareigingą
skautą,
paskatino „Draugo" kultūri
niame priede tilpę du apra
šymai apie Vilniuje, Teatro,
muzikos ir kino muziejuje nuo
2001 m. birželio mėn. veikian
čią parodą „Lietuvių kūryba
svetur" (paroda veiks iki š.m.
rugsėjo 5 d.). Rengėjų pakvies
tas, šiai parodai savo turėtus
eksponatus nusiuntė ir St. Il
gūnas (jų tarpe buvo ir gas
trolėse jo visur kartu vežiotasi
grimo dėžutė).
Sunku suminėti viską, kas
šio pareigingo ir labai darbš
taus mūsų brolio gyvenime at
likta. Nuo keturioliktųjų savo
amžiaus metų jis — grimoriaus mokinys, aštuoniolikos
— jau padėjėjas. 1939 m., Lie
tuvai atgavus sostinę Vilnių,

Pirmoji p a t i r t i s scenoje Valstybes
teatre K a u n e , operoj ..Fra Diavolo"
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jis režisieriaus Romualdo Juk
nevičiaus kviečiamas grimavimo skyriaus vedėjo pareigoms
Vilniaus Dramos teatre. 1943
m. jis vėl Kauno Dramos teat
re, kurio gastrolių metu teko
daug važinėti po Lietuvą.
1944 m. atsidūrus Vienoje,
Austrijoj, kurį laiką teko dirb
ti tenykščiame Raymond ope
retės teatre. Vėliau, YViesbadeno stovykloje, Vokietijoje,
jis — muz. Stp. Sodeikos ir
rež. G. Veličkos suorganizuoto

v.s. Stasys Ilgūnas

lietuvių Tautinio meno an
samblio dalyvis: choristas, šo
kėjas, grimuotojas, perukų ga
mintojas (1945-1948 m.). Juos
jis yra gaminęs ir lietuvių sta
tytai operai „Sevilijos kirpė
jas" (Detmolde), baletui „Coppelia" (Augsburge), Augsburgo
Dramos teatrui, „Atžalyno"
teatrui Hanau stovykloje.
1949 m. atvykęs į JAV-es,
Rochesterin, NY, jis vėl kvie
čiamas talkinti vietoje, vėliau
Montrealyje, Kanadoje, rež. B >
Pūkelevičiūtės režisuotoje B.
Sruogos „Milžino paunksmėje"
jos sukurtame filme „Auk
so žąsis". Su Hamiltono „Au
kuru" St. Ilgūnas išdirbo arti
30 metų. Los Angeles lietuvių
dramos teatrui vykstant gas
trolių į Lietuvą, vyko ir jis.
Anksčiau jam teko grimuoti
atlikėjus komp. D. Lapinsko
operoje „Dux Magnus". Hamil
tone, Kanadoje, vykusiame
daugiakultūriniame
festiva
lyje jis grimavo kanadiečių
grupę ir buvo apdovanotas
„Special make-up effects" pa
žymėjimu. Ir taip per 45 me
tus — grimas, perukai, ke
lionės, ruoša prieš ir po spek
taklių.
Keturiolika metų praleista
mokant tautinių šokių „Laz
dyno" grupėje, dalyvaujant ko
ne visose Tautinių šokių šven
tėse. Kartkartėmis jis pamo
kydavo ir lituanistinių mo
kyklų mokinius, skautus, atei
tininkus. Dainavo Rochesterio
Lietuvių Bendruomenės cho
re. Negalima pamiršti ir Ro
chesterio lietuvių radijo prog
ramos. Jei ne brolio Ilgūno ir
jo dukters Rūtos pareigingu
mas, kažin ar toji savaitinė ra
dijo valandėlė džiugintų šio
telkinio lietuvius? O laiko jos
paruošimui vėl gi reikia iš
kažkur „išpešti"!
Na, o kaip su skautiška
veikla? Brolis Stasys dar vis
veiklus nuo tada, kai 1934 m.
Kaune tapo „Pilies" tunto
skautu, vėliau — „Dariaus ir
Girėno" draugovės drauginin
ku.
Vokietijoje, Wiesbadeno ir
Seligenstadto lietuvių stovyk
lose taip pat skautavo. Rochesteryje išbuvo 5 metus

3 men.
$38.00
$45 00

$60 00
$65 00

$45.00
$50 00

$33.00
$38 00

$500 00
$250 00
$100 00
Reguliariu paštu
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160 00
$85 00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
* Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba.
* Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
* Redakcija uz skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos.
gavus prašymą, ką nors skelbti.
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją
El-paštas
administracija9draugas.org
redakcija9draugas.org
ra8tine9draugss.org
skelbimai9draugas.org
Oro paštu

Čikagos skautai ir skautes, vadovaujant v.s. Marytei L'tz. daug metų dalyvaudavo Svc. M. Marijos Gimimo pa
rapijos Marquette Parke Šiluvos atlaidų procesijoje. Būtų gražu, jei ir šiemet, sekmadienį, rugsėjo 15 d. vyk
siančioje procesijoje Dievo Motinos garbei plevėsuotų skautiška vėliava, lydima uniformuotų sesių ir brolių.

draugininku ir 25-rius —
„Dainavos" vietininkuos vieti
ninku, dar vykdydamas ir Lie
tuvių Skautybės fondo atstovo
pareigas. Yra baigęs „Miško
ženklo" kursus, stovyklavo vi
sose Tautinėse ir Jubiliejinėse
stovyklose, pareigingai dar
buodamasis
stovykliniame
pašte. Dalyvavo ir Tautinėje
stovykloje, vykusioje 1993 m.
Lietuvoje, Gulbinuose. Be kitų
jo skautiškos veiklos įvertini
mų 1991 m. jis buvo apdova
notas „Geležinio Vilko" ordi
nu. Vieno skautininko žo
džiais, šis ordinas įteiktas
„tikram, juodadarbiui skau
tui". Čia tiktų paminėti br.
Stasio atsakymą anketoje į
klausimą, kuo jis galėtų tal
kinti skautijos darbuose: „prie
visokių darbų". Štai kur glūdi
mūsų organizacijos stiprybė!
Be visų šių, taip vadinamų,
„visuomeniškais pagrindais"
atliekamų užsiėmimų (kai ke
lionių išlaidas pats apsimoki,
dar ir „savų" pridėdamas), juk
reikėjo išlaikyti šeimą, iš
mokslinti vaikus (duktė Rūta
— vyr. skautė, sūnus Algis —
sk. vytis, abu chemikai). Be
dirbdamas dar ir Rochesterio
Technologijos institutą baigė,
gaudamas „tool engineering"
diplomą.
Darnūs ryšiai šeimoje, žmo
nos Irenos talka ir pritarimas
šeimos vadovą įgalina iki pat
dabar sukiotis „veiklos lanko

se", nes jis be jos nenustygsta.
Kasmet, prieš Velykas, dar
savo skutinėtais margučiais
draugus pamalonina, su dau
geliu jų pastoviai susirašinėja,
įvairiomis progomis pasveikin
ti nepamiršta.
Kas labiausiai stebina, tai
— jo noras vis kur nors prik
lausyti, prisidėti, pagelbėti. Ir
taip nuo pat jaunumės iki da
bar: kartais net širdžiai ėmus
„ožiuotis", įgimtas pareigingu
mo jausmas vėl pastato „ant
kojų". Tai jam „įaugę į krau
ją": kaip čia imsi ir atsisakysi,
jei kas prašo, kaip neatliksi,
jei tai svarbu lietuvybei čia ar
ten, tėvynėje, „kur visa pra
sidėjo"...
Ilgūnų šeimoje svetingai pri
imami šeimos pažįstami, vi
suomenininkai,
menininkai,
tarp jų (jau mirę) dail. Alf.
Dargis, rašytojas Jurgis Jan
kus, pravažiuojantys skautų
veikėjai. Kitus net iš toli kvie
čia: „Atvažiuokit, pamatysit
mūsų garsiąją alyvų žydėjimo
šventę!". Jo žodžiais, „mes vi
suomet savo namuose turime
žmonių, kurie neturi kur eiti;
nenorime, kad jie būtų vieni".
Abu su žmona jautrūs ir dos
nūs lietuviškiems reikalams,
artimą nelaimei ištikus. Jų
pavardę užtiksi ir didesnėmis
sumomis aukančiųjų sąrašuo
se.
Visur, kur Stasio Ilgūno per
ilgą metų eilę dalyvauta, dar

buotasi, liko ženklūs pėdsa
kai: visų jis mėgiamas, visur
kviečiamas, įvertinamas, turįs
pasitikėjimą, kad kiekvienas
prisiimtas darbas bus sąžinin
gai atliktas. Štai tik pora Ro
chesterio „Dainavos" vietininkijos padėkos žodžių, atsiųstų
1985 m.:
„Mielas Broli, Tu visą savo
gyvenimą paaukojai jaunimo
švietimui ir visokeriopam me
nui; turi auksines rankas. Dė
kojame už nesuskaitomas va
landas, padovanotas vietinin
ku'ai, už kantrybę ir jautrumą
auklėjant eilių eiles sesių ir
brolių Rochesteryje".
Vasario 16-tos minėjimo ko
miteto padėkoje rašoma: „Dė
kojame Jums už J ū s ų pasiau
kojantį ir nepailstantį darbą
išsaugojant lietuvybės dvasią
Rochesteryje".
Kiekvienam žmogui Kūrėjo
atseikėta tam tikra dalis ga
bumų, darbštumo, energijos,
pozityvumo — tik ne visiems
po lygiai. Mūsų broliui Stasiui
Ilgūnui to viso teko nemažai, o
dar besivadovaujant Geležiniu
įstatu: „Skautas sąžiningai at
lieka visas savo pareigas",
prasmingai pažymėtas aštun
tas jo gyvenimo lapas, atvers
tas devintasis.
Dar daug jaunatviško entu
ziazmo mūsų broliui v.s. Sta
siui Ilgūnui!
Sesė Sofija J e l i o n i e n ė

EDMUNDAS Vfi&NAS, M D , SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6ei8W.ArchBrAve.Ste.5ir6
Chicago, IL 60638

Tei. 773-229-9966

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

Tat. 706-422-8260
—

lbHbSEKA4AUSKAS,MI)
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VDASJ.NBflCKAS.MJ).
KAroOLOGAS-SJFOES UQ0S
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualine fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

6645W. Stantoy Ave., Bemyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

ARAS 2LIOBA, M.O.
AKJUUOOS-CHRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. LPhlHblKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
Tel. (706) 598-4056
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIEUUS
Inkstų, pOilėi, pro6tato6
gydymas bei chif urgsjs
Cente* for HsMRh,

1200& Yort, Ortum. L6012B
630-941-2609
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
3MBarnevDr., SultsA
Joitot.lL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

VYDŪNO FONDO VEIKLOS IR DARBŲ APŽVALGA
Sėkmingai atšventus Vydū
no fondo 50 metų veiklos su
kaktį, valdyboje įvyko pasikei
timai. Naujuoju VF valdybos
pirmininku buvo išrinktas
jaunesnės kartos atstovas fil.
Šarūnas Rimas. Ilgametis val
dybos pirmininkas fil. Vytau
tas Mikūnas liko valdyboje
pirmininko pavaduotoju. Pra
dėti darbai vyksta toliau, val
dyba sutartinai dirba vis
įtraukiant kitus jaunesniuo
sius akademikus skautus. Vy
dūno fondas yra seniausias
fondas išeivijoje ir jo veikla
yra reikalinga. Jie atlieka tai,
ko kiti fondai savo veikloje ne
daro. Tad su nauja vadovybe
yra pradėti naujo penkias
dešimtmečio darbai.
Vydūno fondo veiklai yra
pažadėti keli palikimai, kurie
netrukus bus pervesti fondui.
Akademinio Skautų sąjūdžio
fil. Juozas Kviklys yra užrašęs
100,000 dol. fondo darbams
vykdyti. Fil. Marija Milvydai
tė Ročkuvienė yra palikusi
dalį turto Vydūno fondui, ku
ris tvarkys įkurtą fil. Juozo
Milvydo stipendijų fondą Lie
tuvos studentams, ši stipendi
ja teks Kauno Technologijos
universiteto studentams. Ja
me fil. Juozas Milvydas sėk
mingai dėstė iki jo tragiškos
žūties vaduojant Kauno mies
tą. Tai bus geriausias atmini
mas ir pagarba žuvusiam ko
votojui.
Yra ir kitais būdais remiami
studentai Lietuvoje. Pavyzdin
giems ir darbštiems studen
tams ar magistrantams yra

teikiamos atžymos po 1,000
dol. Jos yra duodamos univer
sitetų sudarytoms komisijoms
atrinkus tinkamus kandida
tus. Jomis norima prisiminti
ir pagerbti A.S.D. ir Korp! VY
TIS garbės narius: mokytoją
Sofiją Čiurlionienę, daininin
kę Vincę Jonuškaitę-Zaunienę, prof. Steponą Kolupailą,
prof. Igną Končių ir visuome
nininką Bronių Kviklį. Šios
atžymos yra teikiamos jau tre
jus metus ir sulaukia sėkmės
ir padėkų iš jas gavusių.
Prof. Birutė Ciplijauskaitė
pavedė Vydūno fondui išmo
kėti ispanų kalbą sėkmingai
studijuojančiam
stipendiją,
kuri suteikia galimybę tobu
lintis tą kalbą Ispanijoje. Ap
mokama studijų išlaidos ir ke
lionė į Ispaniją, egzaminai.
Pagerbdama savo tėvo dr. J.
Ciplijausko atminimą, paska
tinti gailestingųjų seserų pa
žangą, prof. B. Ciplijauskaitė
įsteigė kasmetinę atžymą, ku
ri išmokama kiekvienų metų
gruodžio mėnesyje gailestin
gųjų seserų mokyklos steigėjo
dr. J. Ciplijausko gimtadie
nyje.
Dar yra skiriama po 40 sti
pendijų Lietuvos studentams,
kurie gerai studijuoja ir yra
veiklūs studentų organizaci
jose arba dirba visuomeninį
darbą. Tokių stipendijų jau
yra išmokėta 250. Jas gauna
Vilniaus Vytauto Didžiojo,
Kauno technologijos, Klaipė
dos ir Šiaulių universitetų
studentai. Visus atžymų ir sti
pendijų reikalus sėkmingai

tvarko Vydūno fondo įgalio
tinis Lietuvoje fil. Edmundas
Kulikauskas. Jo darbo sritis
yra labai plati, bet r a n d a laiko
ir Vydūno fondo darbams at
likti. Jo vadovaujamos atžymų
įteikimo iškilmės Lietuvos
Muzikos akademijoje pasižymėtinos ir sutraukia pilną sa
lę dalyvių. Gegužės mėnesį
Signatarų rūmuose vyko iš
kilmės, kuriose iškilmingai
buvo įteiktos E. ir K. Sidabrų
vardo rašinių konkurso daly
viams dovanos. Šventėje daly
vavo ir dovanas įteikė iš JAV
atvykęs mecenatas Kęstutis
Sidabras. Pažymėtina, kad
konkurse dalyvavo 150 daly
vių. Konkusas gražiai pavyko.
Kitas prel. ps. Juozo Prunskio vardo konkursas kiekvie
nais metais vyksta JAV. Jį
sėkmingai veda fil. Vida Brazaitytė. Yra skiriamos 3-5 at
žymos.
Knygų leidyboje Vydūno fon
das dirba toliau. Fil. Vytautas
Mikūnas lankėsi Vilniuje ir
tarėsi su prof. Edvardu Guda
vičium dėl tolimesnio Lietuvos
istorijos rašymo. Pirmas to
mas turėjo labai didelį pasise
kimą. Buvo išleista keturios
laidos ir visos yra išparduotos.
Tokios plačios apimties istori
jos dar niekas nebuvo parašęs,
tai ir užtikrino istorijos pasi
sekimą Lietuvoje ir JAV (Vy
dūno fondas dar turi nedidelį
kiekį šių knygų. Kviečiame ją
įsigyti. Kaina tik 25 dol., gau
nama Vydūno fondo būstinėje
Lemonte). Profesorius pažadė
jo istorijos rašymą pradėti ne-
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trukus. Vydūno fondui tik gar
bė ir privilegija jos leidimą
tęsti.
Rašytoja Nijolė JankutėUžubalienė yra gerai pažįs
tama parašiusi keletą knygų.
Jos parašyta knyga „Atviru
kai", buvo pakartota antrąja
laida. Tai retas reiškinys kny
gų leidyboje. Greitai išleisime
jos poezijos knygą, kuri taip
pat sudomins skaitytojus. Lei
dėjas yra Vydūno fondas. Dar
dvi knygos ruošiamos spaudai.
Jų sutvarkymas užtruko kiek
ilgiau.
Knygų siuntimas į Lietuvą
vyksta toliau. Buvo išsiųstos
dvi knygų siuntos Vilniaus ir
Kauno skautų centrams. Tai
daugiausia
skautiška lite
ratūra, vadovavimo vadovė
liai. Nemažai jų yra anglų kal
ba. Jie yra reikalingi tarptau
tiniam bendravimui ir anglų
kalbos pamokoms. Prie per
siuntimo išlaidų padengimo
prisidėjo Filisterių
skautų
skyrius Čikagoje. Esame dė
kingi.
Per 50 metų veiklos susi
darė daug vertingų dokumen
tų, nuotraukų. Juos tvarkyti
yra pakviesti filisteriai: A. Ka
raliūnas, L. Maskaliūnas, V.
Mikūnas ir A. Stepaitis. Dėl
vasaros karščių darbai yra
pertraukti. Rudenį darbai ir
vėl vyks Vydūno fondo būsti
nėje Lemonte. Reikės sutvar
kyti šūsnis popierių, kad liktų
ženklas atliktų darbų.
Kalėdinių atvirukų spausdi
nimą tvarko fil. Jūratė Variakojienė ir fil. Leopoldas von

Braun. Gausūs pirkėjai ne
trukus gaus kalėdinius atvi
rukus, kuriuos sukūrė dail.
Zita Sodeikienė ir dail. Ada
Sutkuvienė. Tai nuolatinės
nepavargstančius Vydūno fon
do talkininkės, kurių darbais
džiaugiasi Vydūno fondo dar
bų rėmėjai ir dėkoja joms už
meno kūrybą.
Vydūno fondas yra išleidęs
veiklai aptarti lankstinuką. Jį
galima gauti Vydūno fondo
būstinėje adr.: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Jį
galima gauti ir paštu krei
piantis minėtu adresu.

V. Mikūnas
ATLANTO R A J O N O
TINKLAMS
LSS Atlanfc rajono tinklapis veikia. Įsijunkite. Pamaty
site nuotraukas, sužinosite
daugiau apie mūsų veiklą. Pa
siskaitę žiniomis pasidalinkite
su kitais, paraginkit įsijungti:
www4ttlantorajonas.org
Pranešk.te ką galvojate apie
website
SKAUČIŲ REGISTRACIJA
„Aušros Vartų7„Kernavės"
skaučių tunto narių registra
cija naujiems veiklos metams
bus vykdoma š.m. rugsėjo 7 d.,
šeštadienį, nuo 9 vai.r. Pasau
lio lietuvių centro žemutinėje
salėje, Lemonte, o taip pat ir
Čikagos Jaunimo centro pir
mame aukšte. Kviečiamos į
tuntą jungtis ir dar neskautavusios lietuvių kilmės mer
gaitės.
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LAISVĖJE PASIKLYDUSI
KARTA?

Bronius

Smūgis žemiau

ALGIMANTAS PATAŠIUS
Ką r o d o t y r i m a i
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2001 m. Vilniaus pedagogi
nis universitetas išleido Mari
jos Barkauskaitės monografiją
„Paaugliai:
sociopedagoginė
dinamika" Autorė apibendri
na ne vienus metus vykdytą
moksleivių vertybinės orienta
cijos kitimo tyrimą. Jo rezulta
tai liūdni. Knygoje pateikiama
devintokų — t.y. penkiolikmecių-šešiolikmečių — ap
klausų statistika; moksleiviai
atsakė į gana plataus spektro
klausimus apie jų užsiėmi
mus, interesus, laiko sunaudo
jimą, apie jiems svarbius ir
nesvarbius dalykus; buvo pa
klausti ir apie rūpestį dėl Lie
tuvos problemų. 1993-1994 m.
paauglių, atsakiusių, jog Lie
tuvos problemos jiems nerūpi,
buvo mažiau nei penktadalis
— 17.2 proc.; 1998-1999 m.
abejingų Lietuvos problemoms
buvo jau 26,9 proc. — daugiau
nei ketvirtadalis, o 2001 m. —
net 66,6 proc., t.y. du trečda
liai. 1993-1994 m. 39 proc. ap
klaustųjų pabrėžė, jog jiems
rūpi Lietuvos problemos, o po
penkerių metų — tik kas
šeštas, t.y. 16,3 proc.
Panašūs klausimai buvo pa
teikti ir Pedagoginio universi
teto studentams. Būsimieji
mokytojai — ateinančios kar
tos auklėtojai pasirodė ne ką
didesni patriotai: lygiai pusė
jų atsakė, jog Lietuvos proble
mos, juos mažai jaudina, o dar
7,4 proc. — kad visai nejaudi
na. Nežinia, ar tai bent kiek
jaudina dabartinius švietimo
•sistemos vadovus: tautinės
fcMfcyklos idėja, suformuluota
Atgimimo metais, nebemini
ma, dabar vykdomos švietimo
reformos koncepcijoje ir naujo
jo Švietimo įstatymo projekte
doros, tautiškumo, patriotiz
mo ugdymui neteikiama reikš
mės. Jei šitokia tendencija iš
liks, tuščios pasirodys lengva
tikių viltys, jog Lietuva sa
vaime išbris iš korupcijos, nu
sikalstamumo, smurto, savi
žudybių, alkoholizmo, narko
manijos liūno, vos tik subręs
ir visuomenės bei valstybės
svertus perims nauja, laisvėje
užaugusi ir sovietinio maraz
mo neužnuodyta karta. Kad
tik neatsitiktų priešingai, kad
tik nesusilauktų Lietuva po
kelių dešimtmečių tokios atei
ties, kokią išpranašavo nese
niai Atviros Lietuvos fondo fi
nansuotame studentų futuro
loginių rašinių konkurse vieno
ii premijuotų darbų autorė:
anot jos, Lietuvos visuomenė
vis labiau senės, darbingas
jaunimas, ypač išsilavinęs,

išsisklaidys po pasaulį, nuneš
damas „šuniui and uodegos"
valstybės į švietimą investuo
tas lėšas, depopuliacija pro
gresuos, šalis grims į vis di
desnį atsilikimą, socialinius
kontrastus ir skurdą, masiš
kai atplūs imigrantai iš dar
skurdesnių ir tamsesnių šalių,
kils tautinė ir rasinė įtampa ir
net atviri konfliktai, pasikeis
šalies etninis tapatumas, lie
tuvių kultūra sunyks, ilgai
niui lietuvių tauta taps savo
žemėje etnine mažuma ir iš
tirps.
Neseniai LTV laidoje „Pra
šau žodžio" buvo paminėtas ir
toks skaičius: sociologinių ty
rimų duomenimis, 80 proc.
Lietuvos jaunimo pasišovę iš
vykti iš Lietuvos, jei būtų gali
mybė. Aišku, ne dėl politinių
priežasčių, nes jų nėra. Ir
anksčiau minėtoji devintokų
apklausa parodė, jog dabarti
niams
penkioiikmečiams-šešiolikmečiams iš visų dalykų
užvis labiau rūpi pinigai. Tokį
romantikos, idealizmo am
žiaus paauglių orientacijos pa
krypimą į materialinius daly
kus galima aiškinti įvairiai: ir
vis dar atsiliepiančiais neiš
gyventais posovietinės visuo
menės sindromais, ir sunkia
krašto ekonomikos būkle, ir
žemu pragyvenimo lygiu, ta
čiau aišku, jog veikia ir nuo to
nepriklausančios universalios
priežastys, pasireiškiančios ne
tik Lietuvos tikrovėje ir ne
nuo šiandien.
Pasiūla kuria paklausą
Yra vienas paprastas lauki
nio kapitalizmo, o gal ne tik
laukinio, rinkos dėsnis. Pa
klausa sukuria pasiūlą: jeigu
žmonėms stinga daiktų, be
kurių negalima išsiversti, atsi
ras kas jų pakankamai pa
rūpins. Tačiau toliau vyksta
atvirkščias procesas: pasiūla
kuria paklausą. (Čia laisvai ci
tuojamos ne kokio filosofo ar
sociologo, o menininko Mikalo
jaus Vilučio įžvalgos, išspaus
dintos žurnale „Kultūros ba
rai", 2002 m., Nr. 4 su rubrika
„Kintantys identitetai: realybė
ir iliuzijos".) Masinės produk
cijos laikais, kai pridaroma
daugybė vienodų daiktų, rei
kia ir daugybės vienodai mąs
tančių, gal tiksliau — nemąs
tančių žmonių, kad jie tuos
daiktus pirktų. Prekės gami
namos dėl pelno, o ne todėl,
kad jos iš tikrųjų reikalingos.
Iš pradžių pagaminamas daik
tas, po to — žmogus pirkėjas.
Geriausia žaliava tam yra vai
kai ir jaunimas. Jaunais žmo
nėmis lengva manipuliuoti.
Stokodami patirties, jie dar

LIETUVAITE KELIAUTOJA
PRIEŠ 100 METŲ
ALEKSAS VITKUS
Ta mat nebus nei ku
nigu, nei daktaru, nei advokatu, tai kokiems galams ją
leisti į mokslus? Anava kumelės kaip žydo dvėsenos.
Vely tėvas geresnius arklius įsitaisytų, ne ką dukterį
leidęs į kliasas. O bene kas da su tokia norės pačiuoties, žiūrėk rankos kaip drobė, matyt darbo niekad
nemėginusios. Tai, ugi ar ji eis už mužiko — veizėk
skrybėliuota, jai tik abieščikas ar felčeris pritiktų".
Atsiminus 1904 metų revoliuciją, laisvės siekimus ir
su tuo surištus neramumus, kuriuos ji vadina „Kudlamečiu", Julė, nusivylus ir Lietuvos kaimo jaunimu:
„Kudlametis paliko nemažą peiktinų pėdsakų. Jauni
mas daugumoje neklauso tėvų, niekina senus paliki
mus, apsileidžia tikėjimo pareigose. Nedėldienyje per
sumą mačiau būrius vaikinų su merginomis siaučiant
kapinėse arba sukniubus pavėsyje miegant. Seniau,
kiek pamenu, to nebūdavo".
Rado autorė ir daugiau negerumų Lietuvoje: „Sunku
neužtėmyti apgailėtinos atmainos mūsų namų pra
monėje. Ūkininkių pirštų audeklai vis dažniau pa
keičiami pabrikų išdirbiniais Tarnaites ir bernaičiai
parsisamdydami išsidera sykiu prie algos, kad jiems
pirktinis, o ne austinis būtų duotas drabužis T,KS

K. Vanago • F.lv.i; nuotr
negali nustatyti, kas ko ver
tas, be to, jie savarankiškai
dar nemąsto. O to daryti ir ne
reikia, nes pardavėjai jiems
pasako, ko norėti, kuo žavėtis
ir kaip gyventi. Pardavėjams
naudinga, kad žmonės kuo
mažiau gaivotų arba galvotų
pilvo sritimi. Madingas gyve
nimo būdas yra „čia ir dabar"
— tai reiškia negalvoti nei
apie praeitį, nei apie ateitį.
Gyvenimas „čia ir dabar" yra
apostazė — grįžimas į palai
mingą gyvulio būseną.
Jauni žmonės paklusnūs
madai, jie lengvai padaromi
daiktų narkomanais, kuriems
reikia vis naujos ir vis dides
nės daiktų dozės. Tik pasiekę
brandaus ar net senyvo am
žiaus ir nusivylę išorinio pa
saulio siūlomais džiaugsmais,
žmonės ieško savo prigimties
ir mąstymo modelį apverčia
aukštyn kojom — svarsto ne
ko jiems reikia, bet ko nerei
kia šiame gyvenime. Pasirodo,
yra be galo daug dalykų,
kurių visai nereikia ir niekad
nereikėjo. Senstantieji nustoja
būti pirkėjais ir darosi nenau
dingi pardavėjams. Todėl se
nius stengiamasi išstumti iš
visų gyvenimo sričių ir šiuos
laikus vadinti jaunimo era.
Kiekvienai naujai kartai įtei
giamas jaunimo mitas, išreiš
kiamas šūkiu „Su mumis atei
na nauji laikai, iki mūsų buvo
niekai", primetamos naujos
mados, gyvenimo stilius, įpro
čiai, manijos, elgsenos stan
dartai, niekur nevedantys ta
riami judėjimai (hipių, pankų
ar pan.), seksualinės revoliuci
jos ir t.t. Nihilizmas pilietinių,
tautinių, moralinių vertybių ir
tradicijų atžvilgiu skatinamas
su tiksiu —jis ruošia rinką at
naujinamai perkamų-parduodamų daiktų, masinės kultū
ros pramogų ir apskritai su jo
kia kultūra nieko bendra ne
turinčių malonumų pasiūlai,
kuri turi duoti kuo didesnį
pelną. Štai pas mus vietoj Vė
linių prigydyti be tikrojo turi
nio ir esmės triukšmingą im

portinį Haloiveeną
užsimojo prasmingai užpildyti bei kū
ne koks nors etninės kultūros rybiškai save realizuoti. Pra
centras, o naktinių pasilinks moninėse Vakarų šalyse švie
minimo įstaigų bosai, kuriems suomenė jau seniai suvokė,
tradiciškos Vėlinės neduoda jog reikalingas vaistas nuo
pelno; tais pačiais sumetimais žlugdančio tokios socialinės
propaguojama nebuvėlė šv. tikrovės poveikio augančiai
Valentino diena su masiniais kartai, ir nuo XIX a. vidurio
ilgiausio bučinio konkursais ir ėmė rastis masinės jaunimo
kitokiais pakvailiojimais, po ugdymo organizacijos, kurios
kurių išsipagiriojus nebūna sieke įtraukti jauną žmogų į
nei jėgų, nei noro prisiminti savo orbitą nuo mažų metų ir
Vasario 16-ąją; tie patys par lydėti jį iki visiškos asmeny
davimų didinimo interesai sly bės brandos.
pi po kalbomis, kad mūsų tau
Pirmiausia iniciatyvos ėmė
tos ir valstybės istorinių datų si dvasininkai. 1844 m. Angli
paminėjimai
esą
pernelyg joje ėmė kurtis Jaunųjų krikš
liūdni, neįdomūs ir nepalydi- čionių asociacija, kurios tiks
mi linksmybių. Šiame vora las buvo ugdyti asmenybės
tinklyje muselėmis pakibo (ar taurumą, krikščionišką cha
vorais kopinėja?) j a u ir Seimo rakterį, kurti krikščionišką pi
politikai, balsuojantys už įsta lietišką veiklą, bendravimą su
tymo pataisą, atleidžiančią > gamta, fizinį auklėjimą, įvai
privačių valdų savininkus nuo rias švietimo formas. Po de
pareigos iškelti tautinę vėlia šimtmečio susikūrė atskira
vą net per Kovo 11 d. šventę, Jaunųjų moterų krikščionių
pasiverčiantys pigius šlageriu- asociacija. Netrukus tokios
kus dainuojančiomis ir straka- asociacijos atsirado Australi
liojančiomis televizijos šou joje, Šiaurės Amerikoje, kitose
marionetėmis. Ir čia komerci šalyse. Ilgainiui jos susivienijo
nis išskaičiavimas; pabrangin į pasaulines Jaunuolių ir Jau
ti savo populiarumą ir gerai jį nųjų moterų krikščionių aso
parduoti per artėjančius rinki ciacijas. Šiuo metu jos jungia
m u s jaunimui, kuriam nebe organizuotą jaunimą 130 šarūpi Lietuvos problemos.
lių.
Bus daugiau
Žiupsnelis istorijos
Suirus agrarinei ikiindustrinei visuomenei, kai augdamas
jaunuolis pamažu natūraliai
įsiliedavo į savo šeimos ūkinę
veiklą ir bendruomenės gyve
nimą, urbanizuota pramoninė
rinkos civilizacija žmogų nuas
menina, nuskurdina dvasiš
kai, unifikuoja, ypač per žiniasklaidą ir laisvalaikio, pramo
gų industriją. Gyvenimas tirš
t a m e daugiabučių namų tan
kumyne paverčia jį anonimu
tokių pat susvetimėjusių ano
nimų aplinkoje, jiems už nie
ką neatsakingu ir niekam ne
įsipareigojusiu. Mažėja namų,
šeimos įtaka, mokyklos vaid
muo taip pat ribotas. Tampa
akivaizdus neatitikimas tarp
ilgėjančio vaikų bei jaunimo
laisvalaikio ir galimybių jį

aprėdalas, anot jų, poniškesnis. To pasekme linai, vil
nos parduodama žydeliams už pusdykį ir tuo men
kučiu pelnu perkami skysti kartūnai, korteliai. Liūd
na, liūdna tai regėti".
Atvykus į Kauną, autorė pirmiausia priėjo prie laik
raščių kiosko ir paklausė: „Ar neturite kokio lietuviško
laikraščio?" „Kokio? — atsakė išvertus nustebusias
akis pardavėja. — Ne, tokio, esą, čia nėra, nelaikau".
„Šia tau, Jurgi, ir Lietuva, — pagalvojau. — O kurgi
'Lietuvos Ūkininkas' ar 'Lietuvos Žinios"?". Šiaip jau
Kaunu ji patenkinta, pasakodama: „Mūs kalbą gatvėje
girdi bemaž ant kožno žingsnio. Su vežėjais, tramvajų
konduktoriais ir net policija ar bilietų pardavėjais sto
tyje gali susikalbėti lietuviškai. Apie tai keli metai at
gal čia nė nesapnuota".
Nusivylusi Pranaitytė ir Lietuvos inteligentija: „Lie
tuvos ponai stovi nuošaliai nuo kaimo žmonių. Taip
žlunga daug gražių tautai naudingų sumanymų. Ame
rikoje negali susitaikyti laisvamaniai su katalikais, o
Lietuvoje — aristokratai su demokratais. Neturį uni
versiteto dipliomų (šiandien gal prisimintume popu
liarų posakį — „su aukštuoju" — A.V.) — inteligentai
priskaitomi prie demokratų. Kitur pažanga lygina luo
mas, o Lietuvoje tveria, ir toliau kits nuo kito skiria".
Štai lietuviško užsispyrimo pavyzdys. Pasikalbėjusi
su keliais Kauno žymesniais lietuviais, autorė su
širdgėla sužinojo, kad „tautiškas himnas 'Lietuva Tė
vyne Mūsų' viešuose susirinkimuose j a u nebegiedarnas" KoueP Pa.-irocii;. kad Rusijos valdžia leido giedo
ti tautišką himną, l>et tik su sąlyga, kad pirmiausia

*
Prezidentas
Valdas
A d a m k u s d o v a n ų gavo savo
autobiografinės knygos ..Liki
mo vardas Lietuva"5 vertimą į
japonų kalbą. Dovaną jam
įteikė vertimo autorius, indo
europiečių lingvistikos specia
listas, lituanistas Ikuo Murata. Jis yra Tokyo Ekonomikos
universiteto profesorius, lietu
vių kalbą pradėjęs studijuoti
1970 m. -JAV Ohio universi
tete. Lituanistine veikią I.
Murata pradėjo lietuviškų pa
sakų vertimais. Jis yra pirma
sis ir kol kas vienintelis lietu
vių literatūros klasikų Kristi
jono Donelaičio. Antano Bara
nausko, taip pat poeto ir alter
natyvaus kino kūrėjo Jono
Meko kūrybos vertėjas į ja
ponų kalbą.
'BNS>

Padorus verslininkas pir
miausia butų pasiūlęs Lietu
vos vyriausybei su „VVilliams
International" sudarytą „Ma
žeikių naftos" sutartį atpirkti,
sudarydami sąlygas Lietuvai
susigrąžinti visus jos „Williams" duotus įsipareigojimus
ir teises. B e t ši amerikiečių
bendrove n e iš tų. J i pasalo
mis susiunkštė su Rusijos šios
srities verslininkais ir viską,
ką buvo išlupusi iš Lietuvos
— akcijas, visas teises, taigi ir
teisę 15 metų vienašališkai
valdyti „Mažeikių naftą", vi
sus jos padalinius bei seseri
jas, kaip, pvz. Būtingės plū
duras — jiems pardavė. Ir tik
po savaites malonėjo pranešti
Lietuvos vyriausybei.
Smūgis žemiau juostos, su
šuktų bokso rungtynių teisė
jai, jį kirtusį varžovą išmestų
iš ringo, o gavusį paskelbtų
nugalėtoju. Tačiau šiuo atveju
— pasekmės aukštyn kojom.
Pripažįsta jį gavę ir šokinėja
Lietuvos vadovai, tik turbūt
be bet kokių nors galimybių
laimėti. Čia net teisėjo nėra,
tačiau, jeigu jis ir būtų, nieko
negalėtų padaryti. Žaidimas
atliktas pagal iš anksto sura
šytas ir Lietuvos valdžios kar
tu su „Williams International"
pasirašytas taisykles. Kviečia
si įžeistas prezidentas Adam
kus premjerą Brazauską, eko
nomikos, finansų ministrus į
prezidentūrą aptarti derybų
su nauju savininku planą, bet
greičiausiai — veltui. Visiems
aišku, Lietuvos atžvilgiu žai
dimas nešvarus, tačiau jį lai
mėjusios Rusijos bendrovės
„Jukos" atstovas M. Brudno juo
patenkintas, teigia laimėjęs
viską, ko norėjo, ir su Lietu
vos vyriausybe derėtis nei
siąs. Spaudos žiniomis, „Ma
žeikių naftos" aplinkoje jau
rodosi rusiški užrašai. Kodėl
taip pasidarė ir kas toliau?
Neetiškas sutarties kritikų
priminimas „ar aš nesakiau,
kad taip bus", bet turbūt jo
reikia, nes į tokią absurdišką
padėtį Lietuvą, beje, paties
prezidento tyliai pritariami,
įvėlę, konservatoriai dabar vėl
net priekaištaudami, dabarti
nei vyriausybei šokosi nuro
dinėti, kaip ji turi su „Jukos"
derėtis ir neduoti teisės „Ma
žeikių naftos" valdyti, kai ne
kieno kito, bet tik jų pastango
mis toji teisė buvo atiduota
„VVilliams" dargi su teise ją
perleisti kitiems. Ir visa tai —
penkiolikai metų. Tad kas ir
kaip tą sutartį panaikins?
Iš tikrųjų, net derybų pra
džioje atidžiau „Williams" lai
kyseną stebėję suvokė, kad tik
tokios arba į ją panašios baig

būtų sugiedotas rusų himnas „Dieve gink carą",
„Latviai sutikę ir šiandien savo vakaruose, atlikę gies
mę už carą, pilnomis krūtinėmis rėžia savo tautiškąjį
himną, o lietuviai gi savo patriotiškame bet netoližvalgiame uždidegime liko be nieko", — atsidūsta
Julė. Gerai, kad tokios problemos šiandien neturime
demokratinėje Amerikoje.
Mylėjo ji Kauną ir jo gražias apylinkes, prisiminda
ma: „Seniaus, man važiuojant per Kauno apylinkes
vakacijoms tėviškėn, taip jausliai jos mane paža
dindavo, kad negalėdavau išturėtų nesusigraudinus,
kai 'Kur banguoja Nemunėlis' ilgesingos dainos žo
džiai patys lėkdavo iš krūtinės. Kartais norėdavai
išlipti iš vagono ir karštai išbučiuoti mūsų žemelės
išsidabinusį veidą. Širdyje kildavo vienatinis troški
mas: pabaigus mokslą, apsigyventi Kaune".
Vienas Pranaitytės kelionės tikslų buvo aplankyti
savo brolį, kun. Justiną Turkestane. Tai taip pat labai
jdomus žmogus, profesorius, misijonierius. Baigęs Pet
rapilio dvasinę akademiją ir įšventintas į kunigus, jis
toje pačioje akademijoje kurį laiką dėstė hebrajų kal
bą. Kaip kovotojas prieš rusicizmą, 1895 metais buvo
trumpam ištremtas į Tverę, o vėliau jau vyskupo pa
siųstas tvarkyti katalikų reikalus Turkestane. Jo sie
lovados darbas ten apėmė milžiniškus vidurinės Azijos
plotus.
Ten ir keliavo jaunosios keliautojos — pro Vilnių,
Minską, Maskvą. Apsistojo Vilniuje „Lietuviškame
viešbutyje", kur nelauktai patyrė, kad viešbutyje buvo
galima visaip susikalbėti, bet tik ne lietuviškai. Lai
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mės tebuvo galima tikėtis. Ta
čiau jų elgesį kritikuojantieji
bei apie galimas jo pasekmes
įspėjantieji, tiesiog Lieuvus
priešais buvo apšaukiami.
„Kas ne su 'Vv'illiams', tas su
Maskva" — rėkė jie. „Kas
prieš 'VVilliams', tas prieš Lie
tuvą", — sklido aidas iš dau
gumos dešiniųjų lizdų. Net
apspjaudyti buvo teigiantieji,
kad verslui, ypač tokiam pur
vinam kaip naftos, niekas
daugiau nerūpi kaip tik pel
nas, ir nė kokios gerovės Lie
tuvai iš „VVilliams" nereikia
tikėtis. Juk ir Paksas, suvo
kęs, kur tokia sutartis Lietu
vą stumia bei nutaręs jos ne
pasirašyti, turbūt dėl to ne
drįso premjero kėdėje likti ir,
kaip tikram valstybininkui
dera, neleisti jos įteisinti.
Amerikiečiams
pataikauda
mas, Seimas net įstatymus
perrašė, o šie, jais naudoda
miesi, kiek galėdami srėbė
sau naudą, nė akies mirksniu
neatsižvelgdami į Lietuvos
siekius. Net ir dabar, bankro
to akivaizdoje, iš Lietuvos jie
pabėga pelnydamiesi. Kam
jiems sutartį parduoti atgal
Lietuvai, jeigu žino, kad iš „Ju
kos" daugiau laimės. Ir tik nai
vuoliui gali būti neaišku, jog
jau daugiau kaip metai „VVil
liams" tokiam sandoriui su
„Jukos" ruošėsi, įtaigaudamas
Lietuvos vyriausybę parduoti
dalį akcijų ir, pridėjus savas,
įgalinti rusus vėl tapti Mažei
kių šeimininkais. Būdinga
tik, kad ir dabartinio premje
ro Brazausko bandymas to
kiam ėjimui prieštarauti buvo
sutramdytas net JAV prezi
dento George Busri-ft- Valsty
bės sekretoriaus Colin Powell
raštais. Kažin kur čia šuo pa
kastas? Neįeisim į NATO, rik
telėjo oficialioji Lietuvos poli
tika, ir premjeras nutilo.
Taigi įvyko tai, kas ir turėjo
įvykti. Juk pačioje derybų
pradžioje „VVilliams" aiškino,
kad jų tikslas — naftos vers
las Rusijoje. Lietuva tik to
žingsnio tarpinė pėda. Kodėl
tai buvo nepanorėta girdėti?
O ar dabar girdim, kas į Lie
tuvą ateina? Ar žinom, kad
„Jukos" savininkas, 38 metų
milijardierius Michail Khodorkovsky, dar taip neseniai
Vakarų verslo pasaulyje žino
mas kaip savo partnerių
„murdytojas" ir dėl to laikytas
panieka, dabar jau turtingiau
sias Rusijos žmogus ir jų
draugas. Ko iš jo galima lauk
ti?
Tai štai, kur tas išbučiuotas
strateginis investuotojas iš
Vakarų Lietuvą nugrūdo.

mei sužinojo, kad kaip tik tą dieną būsiąs Lietuvių
Mokslo draugijos susirinkimas. Apie jų nuotykius te
papasakoja pati autorė.
„Eidamos į ten, tikėjova pamatysiančios gryną, ma
lonų lietuviškos inteligentijos grupą. Smagu buvo
širdžiai, ir kojos ten lėkte lėkė. Vos svetainės slenkstį
peržengėva, šaltis net ir iki užpenčių r-"ne persmelkė.
Ponai ir ponios išdidžiai dairosi į
is, lyg rodos
norėtų kiekvienam užimponuoti savo protu ir titulu.
Neradusios pažįstamų, atsisėdova nuošaliai ir stebėjova. Kai kitų tautų susirinkimuose dailioji lytis
tirpdina pirmuosius ledus, įneša daugiau šilumos, gai
vina konversaciją, čia gi to viso labai stigo. Kai kurių
mūsų damų aprėdalai liudijo jas pasirengus ant tos
dienos vakaro šokių ar operos. Atėjo vyras su pačia,
sesuo su broliu, vaikinas su mergina, tai vien tos savo
kompanijos ir laikosi. Susitinka pažįstamą, ištiesia
jam savo dešinę ir be žodžio tuoj prasilenkia, arba pa
sitenkina stereotypiškai linktelėjimu vieni kitiems iš
tolo. Tokia etieta mane begalo nustebino, tečiaus
mano giminaitę nei maž. Girdi, ji prie to pripratusi".
O mes panelę Pranaitytę šiandien ar kartais irgi ne
nustebintume?
Pats tas susirinkimas gal nedaug skyrėsi ir nuo kai
kurių mūsų šių laikų, ar kiek ankstyvesnių, energijos
pilnų posėdžių. Pranaitytė dėsto: „Bet štai varpelio
balsas praneša netrukus prasidėsiant sesijas. Posėdis
atidaryta pereitos dienos protokolo skaitymu, pataisy
mais negerai užrašytų punktų ir t.t.
(B.d.)
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būtų tiksliau vadinti ne Tau
tos, o tautininkų švente.

III

Bronius Nainys siūlo Liepos
6-tajai suteikti tautos šventės
turinį. Iš tikro būtų svarbu,
kad ne tik Liepos 6-toji, bet ir
KADA LIAUSIMĖS ŠVENTĘ
Vasario 16-toji, ir Kovo 11-toji,
PRALAIMĖJIMĄ?
būtų švenčiamos kaip valstytybės
ir tautos šventės. Svar
ir,
kaip
Prūsuose,
daug
gyven
Mindaugas turėjo daug
bu
pabrėžti,
kad Lietuva yra
priešų. Ne tik svetimų, bet ir tojų būtų išnaikinę, likusius
savų — kunigaikščius: Taut pavertę vergais-baudžiaunin- tautinė valstybė. Tokia ji bu
vilą. Edivydą. Žemaičių kun- kais, kraštą apgyvendinę vo vo Mindaugui kuriant valsty
gaikštį Vykintą. O dabar dar kiečių kolonistais ir šiandien bę. Nors jis prijungė kai ku
prisidėjo ir Bronius Nainys. nebūtų nė lietuvių tautos, nė rias gudiškas žemes prie Lietu
Savo redakciniame straips Lietuvos, nebent gal tik vo vos, bet bendras jo valstybės
nyje „Po karaliaus šventės" kiškam kraštui būtų pasilikęs pobūdis dar buvo lietuviškas.
(„Draugas", 2002 m. liepos 17 Litauen vardas. Tad nebūtų Tokia ji išliko iki karaliaus
d.), jis suabejojo, a r Mindau teisinga Mindaugo ir jo ka Gedimino, kuris, užimdamas
gas buvo svarbiausias Lietu rūnavimo šventės reikšmę nu gudų, rusų ir ukrainiečių že
mes, kūrė plačią, daugiatautę
vos valdovas, o jo „...karūna vertinti.
vimo data, virtusi d a r viena
Berods kai kurie Kanados ir Lietuvos imperiją. Nors vėliau
Lietuvos valstybės diena, tau Australijos lietuvių telkiniai Lietuva žymiai susiaurėjo, bet
tai reiškia ne tiek j a u daug. mini Liepos 6-tosios Valstybės ji vis dar apėmė visą Gudiją ir
Nuobodi darosi ir visa jos eiga. šventę. J ą visada prisimena liko daugiataute valstybe iki
Mažai ja domisi ir užsienio lie „Draugas" ir Pasaulio Lietu pat padalinimų. Tik po 123
tuviai". Užuot Liepos 6-tos jis vių Bendruomenė. Bet tiesa, metų svetimųjų valdžios, tar
pasigenda Rugsėjo 8-tos, bu- kad Amerikos lietuvių išeivija pukario nepriklausoma Lietu
vusios Tautos šventės, kada j a nesidomi. Vietoj jos Čikagoj va buvo atkurta kaip lietuvių
1930-193S metais Lietuva iš kasmet minima Rugsėjo 8-oji, tautos tautinė valstybė.
kilmingai švęsdavo neįvykusi neįvykusio, lenkų sutrukdyto,
Pagal dabartinės 1992 metų
Vytauto Didžiojo karūnavimą. Vytauto Didžiojo karūnavimo
Lietuvos
konstitucijos pream
Lietuvos valstybės valdovų diena. Keista šventė, skirta
bulę,
kur
kalbama apie lietu
svarbumo eilę t u r b ū t neįma prisiminti nebuvusį įvykį, o
noma nustatyti. Jie valdė skir tai, kas iš tikro tada nutiko, vių tautą, kaip valstybę ku
tingais laikotarpiais, kai Lie "buvo didelis Vytauto Didžiojo riantį veiksnį, tokia ji turėtų
tuvai iškildavo skirtingi pavo ir Lietuvos valstybės pralai būti ir dabar. Deja, Lietuvoj
jai ir uždaviniai. Vieni jų mėjimas, kurio skaudžios pa stipriai reiškiasi priešinga
pasižymėjo vienose valstybės sekmės buvo jaučiamos šimt nuostata, kuri paneigia tautos
reikšmę valstybėje ir stengiasi
gyvenimo srityse, kiti kitose. mečiais net iki mūsų laikų.
tautą
supriešinti s u pilietine
Bet Mindaugas išsiskiria iš jų
Kaip teisingai yra nurodęs
visuomene.
visų, nes jis užbaigė Lietuvos Juozas Vytėnas („Tautos šven
sujungimą į vieną, tvirtą vals tės ir išeivija", „Tėviškės ži
Jei vis tik reikėtų rinktis,
tybę. Tai buvo labai svarbus buriai", 1999.11.02), Rugsėjo kurias šventes laikyti vals
laimėjimas mūsų kraštui ir 8-tąją švęsti sugalvojo tauti tybinėmis, kurias tautinėmis,
tautai. Juk, jei Mindaugas, ar ninkai 1930 metais, kad atsi gal geriau tiktų tautine švente
kas kitas jo vietoj, nebūtų kratytų jiems nemalonios, iki laikyti ne Liepos 6-tąją, bet
tada subūręs lietuvių kiltis į tol švęstos, Gegužės 15-tosios, Vasario 16-tąją, nes, kaip Bro
vieną valstybę, nėra abejonės, kuri
minėjo
demokratinio nius Nainys teisingai nurodo,
kad lietuvių tautą būtų ištikęs Steigiamojo Seimo sušaukimą ji buvo „...Lietuvių tautos atgi
prūsų likimas. Vokiečių rite ir Lietuvos paskelbimą respub mimo baigminis vainikas".
rių ordinai būtų vieną po kitos lika 1920 metais. Tuo būdu
užkariavę pabiras kiltis, ma Rugsėjo 8-toji buvo antide
Algimantas G u r e c k a s
žas ir silpnas kunigaikštystes, mokratinės kilmės šventė. Ją
Germantown, MD
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PASLAUGOS
U' U l \ t M X l M M L SVHKA'K K R
O M U S DRALUMVi
Agentas Hrjnk Zapohs u Olt \\p
Aukso S Kjne kalba lieluwsk.ii
FRANK ZAPOI.IS
320H 1/2 VVest <*5th Street
lel. 70S-424-K654 773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių Įrengimas, priestatai;
keramikos plyteles. ..sidings",
..soffits "...decks"„.gutters'\plokšti
ir ..shingle" stogai: cementas,
dažvmas Tunu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1*12

LR garbes konsule Cieveiand. OH. Ingrida Bubliene su Ohio 2emes ūkio
departamento direktorium Fred Dailey peržiūri statistinius duomenis,
gautus iš AGROBALT Žemės ūkio parodos rengėjų Lietuvoje. Šiemet Vil
niuje ruoštoje parodoje dalyvavo keturios bendroves iš Ohio valstijos.

ELEKTROS
{VEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
_jg
*•*•*_

Landmark
properties ųt.-

Bu& 773^2^6761

Rre. 706-425-7160
Mttl 773*000205
Pager63T>3l4-4330

1 4 I
fl^C £

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkaina\ima.s veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolų
• Pensininkams nuolaida

SIŪLO DARBĄ
SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia A d e l e
K E P T O S VIŠTŲ
ŠLAUNELĖS

ŠALDYTI VAISIAI
Po L/4 puod. raudonų ir žalių
(,be sėklų) vynuogių
6 žali svogūnai su laiškais
2 bananai, nulupti ir supjaus
6 šaukštai šviežio imbiero
tyti 1/4 colio storio griežinė
iginger), smulkiai sukapoto
liais
1/4 puod. citrinų sulčių
2 šaukšteliai tarkuotos citri 1 nedidelis saldusis moliūgas
nos žievelės (tik geltonoji da imelon), bet kokios rūšies
2 puod. braškių, perpjautų
lis)
1 ir 3/4 puod. jogurto — be per pusę
L/4 puod. smulkaus 'ne malto)
jokių prieskonių
cukraus
1 šaukštelis druskos
2 šaukštai šviežių čiobrelių 1 pluoštelis šviežių mėtų
Plokščią indą iškloti plast
(thyme) lapelių
masiniu
„popieriumi". Moliū
12 vištos šlaunelių
gą
(melon)
nulupti, supjaustyt
Svogūnus, imbierą, citrinų
ti
maždaug
1/4 colių storio
sultis ir žievelę sudėti į ..food
processor"
arba
plaktuvą skiltelėmis, vynuoges nuplau
(blenden ir sukapoti, kol pasi ti — palikti nepjaustytas. Vi
darys tiršta tyrė. Pamažu sus vaisius išdėlioti inde, kad
maišant, šaukštu į šią tyrelę nesusisiektų vienas su kitu
sukrėsti jogurtą, po to čiob (geriausiai tinka sausainiams
relių lapelius (nuimtus nuo kepti keptuvas), apibarstyti
smulkiu cukrumi, uždengti
kotelių ir susmulkintus).
„popieriumi",
Vištos šlauneles nulupti, plastmasiniu
nupjaustyti visus riebalus, su įdėti į šaldiklį ir sušaldyti
guldyti kepimo inde šalia vie (apie 4 vai.). Patiekiama 6 as
nas kito ant viršaus užpilti jo- menims taip: atskirose lėkš
gurto-prieskonių mišinį, ap- telėse vienodai išdėstomi su
verčiant, kad padengtų visą šaldyti vaisiai, papuošiama
vėsos paviršių. Marinuoti šal mėtomis.
dytuve 1 vai.
MĖLYNIŲ SRIUBA SU
Įkaitinti orkaitę iki 425
LEISTTNUKAIS
laipsnių F. Kepti neuždengtą S r i u b a
55 min.. kol vištieną pradeda 3 puod. mėlynių
ruduoti, o marinadas visai su 3/4 puod. cukraus
tirštėja.
Galima
patiekti 1 puod. rūgščios grietinės (su
karštą arba šaltą. Pakanka 6.
mažinto riebumo — light)

galime naudoti, sako Vitkus ir paaukštintas, nes prieš pus
A. Vitkaus laiškas apie lie atsisako išduoti jai vairuotojos metį taip p a t už vieną veda
pos 24 d. vedamąjį, kuriame bu leidimą. Musulmonė skun mąjį vieno asmens buvau su
vo plojama už „konstitucines džiasi teismui. Jai paneigta gretintas su KGB ir už tai bu
teises" Floridoje išsikovojusią teisė šiame krašte vairuoti au vau nubaustas. Kokia pažan
musulmonę (jai buvo leista tomobilį dėl prisilaikymo savo ga.
Dėkui, Aleksai, už mano ve
vairavimo pažymėjime turėti tikėjimo tiesų, puoselėjamų
milijonų
musulmonų.
Taigi
damojo
pagarsinimą. Manau,
uždengtu veidu nuotrauką) ir
pažeista
jos
sąžinės
laisvė,
skaitytojai tuo nesiskųs.
man nuskambėjo neįtikėtinai.
Konstitucijos
užtikrinta
vi
B r o n i u s Nainys
Ir štai del ko. Veido dengimas
siems
JAV
gyventojams.
Kaip
Lemont, IL
yra kai kurių musulmoniškų
Aleksas
Vitkus
teisme
savo
kraštų tradicija, o p a t s Kora
PATIKSLINIMAS
nas to nereikalauja. Ko jis poelgį teisintų, siekdamas by
lą
laimėti?
reikalauja, tai, k a d moteris
Birželio 5-tos dienos „Drau
dengtų galvą, ypač plaukus,
Toliau. Aleksas Vitkus vado go" laidoje Bronius Nainys ve
kurie laikomi vyro aistros dil- vauja JAV kariniam daliniui, damajame „Užtarnauta padė
gikliais. Bahrain, Abu Dhabi, suburtam kovoti prieš tero ka 'Saulutei' " rašė: „...moky
Jemen, vairavimo pažymėji rizmą ir maitinamam iš bend mo priemonių nugabenama į
muose yra matomas vairuoto ros virtuvės. Dalinyje — žy Lietuvą, Lithuanian Mercy
jos veidas. Saudi Arabijoje, das, kuriam jo tikėjimas drau Lift parūpintais, JAV apmo
nors moterim vairuoti nelei džia valgyti kiaulieną. Pie kėtais, talpintuvais".
džiama, tačiau paso nuotrau tums — kiaulienos kepsnys.
Ne pirmą kartą skaitau, kad
ka yra atidengtu veidu, kada Po pietų — kautynės. Ar dali JAV apmoka Lithuanian Mer
šiaip vietinė arabė y r a užsi nio vadas savo karį siunčia į cy Lift (LML) parūpintų taldengusi nuo galvos iki kojų. kautynes alkaną, ar palieka pintuvų siuntas. Klaidinga
Dažnai pasitaikydavo, kad pa užnugary, a r liepia virėjui jį žinia. Siuntas apmoka viena
sus tikrinantis kariškis mo pavalgydinti kitu atitinkamu stambi (PVO). nepelno sie
ters paprašydavo veidą ati maistu, kurio virėjas kautynių kianti privati labdaros orga
dengti ir jį palygindavo su lauke gali ir neturėti. Koks nizacija, Christian Relief Ser
pase esančia nuotrauka. Apie Vitkaus sprendimas ir kodėl?
vices, (CRS), kurios statusas
jokias „konstitucines teises" ji
Nežinau, kam per nosį yra panašus į LML. CRS susi
kariškiui aiškinti nemėginda sprakteli Alekso teiginys — rado LML ir „susižiedavome".
vo. Iš k u r žinau? Alacho „ro „Perskaitęs Broniaus Nainio Jų raštinės yra Virginija vals
juje" išgyvenau
devynerius net \ vedamąjį išaukštintą... tijoje. Jie išsilaiko iš stambes
metus.
straipsnį". Iš tikrųjų tas mano nių bendrovių fondų ir aukų.
L i u d a G e r m a n i e n ė rašinys nebuvo nei išaukš Siuntom plaukti laivais kon tuvos medicina eina priekin,
Lisle. IL tintas, nei nužemintas, bet kursą laimėjo „Christian Re ką siuntėme prieš 10-12 metų,
išspausdintas toje vietoje, ku- lief Expeditors" iš New Or- nebereikalinga. Su CRS daž
KLAUSIMAI
roje jis turėjo būti, nes pra leans, Louisiana. CRS apmoka nai pasitariam apie siuntas ir
ALEKSUI VITKUI
ėjusį rudenį „Draugo" pa už 50-60 talpintuvų per me jiems suteikiam kopijas, pra
Atsiliepiu į jo pastabas kviestas rašyti po vieną ve tus. LML su jais jau dirba 10 nešame, ką siunčiame.
Venos Lauraitienės atmini
(„Draugas". 2002.08.21) apie damąjį per savaitę ir siųsti jį metų.
trečiadienio
laidai,
tą
man
pa
mui,
CRS jos vardu ligoni
Lietuva,
CRS
ir
LML
irgi
šio dienraščio ' 2002.07.241 ve
tikėtą
uždavinį
stropiai
vyk
nėms
skiria kas mėn. 2,000
nukentėjo
nuo
rugsėjo
11damuoju išspausdintą mano
dau.
dolerių
fondą, kad nupirktų
osios nelaimės. Tos siaubingos
rašinį
„Patriotizmas
Flori
reikalingų
reagentų labora
Taip pat man neaišku, kodėl tragedijos sustabdė labdaros
doje".
torijoms.
Tarkim Aleksas Vitkus va aš, pritardamas Floridos vals siuntas į Lietuvą iki 2002 m.
Jeigu nebūtų CRS, visos lab
dovauja kurioje nors valstijoje tijos pareigūnų sprendimui sausio mėn., nes pinigų aukos
ėjo
nukentėjusiems
šelpti.
Tos
daros
organizacijos, kurias
išduoti
musulmonei
vairuoto
vairuotojų leidimus išdavinėsiuntos
neatsiranda
paprastai.
mes
aprūpiname,
turėtų pa
jos
leidimą,
atsižvelgiant
į
jos
jančiai įstaigai. Į ją ateina tei
Popierizmo
susidaro
100
arba
religinius
įsitikinimus,
Alek
čios
apsimokėti
nuo
4,000 iki
sėtai JAV gyvenanti, tikėjimo
daugiau
lapų.
Tą
darbą
5,000 dolerių už savo siuntas.
tiesų pagal savo sąžinę griež sui Vitkui tapau liberalu. Juk
Taigi, nepamirškite LML ir
tai prisilaikanti, uždengtu vei- aš tik sutikau su jų sveika lo kruopščiai atlieka viena LML
du musulmonė, išlaiko egza- gika, atitinkančia žmogaus steigėjų, administratorė Vili- nedelsdami sudarykite stalus
gaile Lendraitienė. Yra labai į mūsų rudeninį pokylį, kuris
minua tačiau del tų pačių ti teises pripažįstančio amerikio
griežta tvarka, ką siunčiame, įvyks lapknči > 23 d
čių
gyvenimo
tikrovei.
Tačiau
kėjimo įpareigojimų fotogravažiuojame, apžiūrime gautas
čia.
tokiu
manęs
sugretinimu
Pranė Šlutienė
fu'r.iM t.i;;.) pat ;;zdentrtu vei
dovanas,
aparatūrą,
nes
Liesu
liberalais,
tikrai
jaučiuosi
LML prezidente
du Tokios nuotraukos mes ne
VEIDO DENGIMAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

6 puod. vandens
1 sutarkuota citrinos žievelė
truputis cinamono
Leistinukai
1 puod. miltų
1 šaukštas sviesto
1 kiaušinis,
vandens virimui
truputis druskos
Nuplauti mėlynes, sudėti
uogas, prieskonius į vandenį
ir virti, kol mėlynės visai su
minkštės. Išvirus pertrinti per
sietuką. įdėti cukrų ir grieti
nę, gerai užkaitinti, bet neuž
virinti.
Leistinukus išvirti atskirai
vandenyje, nusunkti ir įdėti į
kiekvieną
lėkštę
atskirai,
prieš patiekiant į stalą.

Ligonio priežiūros darbas.
Pageidautina patirtis su ligoninės
aparatais arba noras išmokti.
Gyvenimas šeimoje, privatus
kambarys. New Orleans.
Louisiana, priemiestyje
Kazys Varnas, 143 Kue
Esplanade, Slidell. LA 70461.
Varnas<« bdlsouth.net

Des Pfcunes salonui
reikalinga kirptja-stilistt.
turinti licenciją. Tu pnvulai uždirbti
tiek. kiek esi verta Geras atlygini
mas, premija, klientūra apmukamus
aortogos. apmokymas, vadenavirno
aalimvbes.
Tel. 847-317-1382.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir 1N
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1.800.
Tel. 615-554-3161.

Window VVashers N'eeded!
40.000 per year. We need
100 crews.
No exp. necessary v*'1'! train. Mušt
have valid dnver's license and transportation. Mušt be fluent in English
LA. McMahon Window Vv'asning.
Chicago and Miivvaukee area.
' Tel. 800-820-6155.

Sumaišyti javainius ir cuk
rų. Nuluptus bananus per
pjauti išilgai, pamirkyti apel
sinų sultyse, pavolioti javainiuose. Sudėti ant truputi
pateptos sausainiams kepti
skardos, vienodai ant jų
išdėlioti-mažus sviesto ga
balėlius ir kepti įkaitintoje iki
400 laipsnių F orkaitėje 15
minučių.
J U L I A CHILD ŠVENTĖ
GIMTADIENI
Šiame krašte
geriausiai
žinoma (iš TV programų ir pa
rašytų virimo knygų) prancū
ziškos virtuvės propaguotoja
Julia Child neseniai šventė
savo 90-ąjį gimtadienį. Pa
klausta, kokį tortą ji gimtadie
niui kepė ir svečius vaišino,
Julia pateikė šį šokoladinio
torto receptą. Torto paruo
šimas kepimui ilgokai užtrun
ka (visi Child receptai yra šiek
tiek sudėtingi, visgi verti pa
stangų), bet tortas tikrai neei
linis. Labai tinka ypatingoms
progoms, laukiant svečių ar
švenčiant šeimos šventes.

2 šaukšteliai ..instant espresso" kavos miltelių
1/4 puod. verdančio vandens
7 uncijos kepimui naudojamo
šokolado (semisweet)
2 uncijos nesaldyto (kepimui
naudojamo) šokolado
4 kiaušiniai, atskyrus balty
mus nuo trynių
2/3 puod. plius 3 šaukštai cuk
raus
1 lazdelė d/4 sv.) sviesto
žiupsnelis druskos
3/4 puod. persijoto krakmolo
šokolado ir sviesto aptepimas
Įkaitinti orkaitę iki 350
laipsnių F. Sviestu ištepti 2,
kiekvieną 8 colių skersmens,
apvalius tortui kepti keptu
vus, po to apačias iškloti
vaškuotu popieriumi, o ant jo
užbarstyti
truputį
miltų.
Įmaišyti kavos miltelius į ver
danti vandenį, gerai išplakant
elektriniu plakikliu. Sukapotą
'smulkiaii šokoladą sudėti į
kavą ir leisti pamažu ištirpti.
Tuo tarpu elektriniu plakikliu
(atskirame dubenyje) gerai
BANANU SKANĖSTAS
trynius,
2 puod. aitrintų kukurūziniu išplakti kiaušinių
pamažu
suberiant
2/3
puod.
javamm lornflake erumbs)
cukraus. Plakti, kol tyrė pasi
i Šaukotas cukraus
darys šviesiai geltona ir tiršta,
1-6 prin-ikc l>."i:i,iii.u
apie 3 minute1 4 p'.ioc. .įprl-mu - u i n u
šokolado ir kavos mišinį
1 s;nik.-t;i> .->\. !<•>(') arba m a r vel suplakti elektriniu plakik
liarmo

liu, kol bus visai lygus, apie 2
minutes. Toliau plakant, su
dėti sviestą, o po to viską su
maišyti su išplaktais kiau
šinių tryniais ir cukrumi.
Atskirame dubenyje, gerai
nuplovus elektrinio plakiklio
dalis, kad butų visai švarios.
išplakti kiaušinio baltymus,
kol pradės putoti — apie 1
min. Suberti druską ir plakti,
kol baltymai pasidarys tiek
tiršti, kad bus galima pastaty
ti „minkštas viršūnėles". Su
berti likusius 2 šaukštus cuk
raus ir pačiu
didžiausiu
greičiu plakti, kol baltymai
bus visai kieti, žvilgantys ir
„viršūnėlės" tvirtos t apie 3
minutes).
Jeigu, beplakant baltymus,
šokolado, kiaušinių trynių ir
sviesto masė spėjo per daug
sutirštėti. geriausiai ją su
minkštinti, panardinant du
benį į karštą vandenį. Kai
masė bus vėl minkšta, ant jos
viršaus per sietelį užbarstyti
1/4 puod. krakmolo, tada
sudėti apie 1/4 baltymų, atsar
giai (tai labai svarbu) įmaišyti
gumine lopetėle, sudėti liku
sius baltymus ir vėl užbarstyti
likusį krakmolą, viską atsar
giai sumaišant.
Sukrėsti tešlą į paruoštus
keptuvus, išlyginti lopetėle.
Kepti (apie 15 min.). kol pyra
gas pakils iki keptuvų viršaus
ir tik pačiame centre d a r bus
truputį skystokas (pajudinus
keptuvą, sulinguos, arba „su
banguos"). Atvėsinti keptu
vuose, po to padėti į šaldytuvą
ir palaikyti bent 1 vai., kol vi
sai atšals.
Vieną pyra
pusę apverst
ant lėkštės, aptepti paruošta
mase, a n t viršaus uždėti antra
pusę — vėl aptepti viršų ir
šonus. Palaikyti šaldytuve, kol
aptepimas sustings, tuomet
bus lengviai. pjaustyti.
Aptepimas.
Sumaišyti 2 šaukštus ver
dančio vandens su 1 šaukš
teliu espresso (instant) milte
liais, įmaišyti 4 uncijas suka
poto ,,semisweet" šokolado ir 1
unciją
nesaldyto
šokolado.
Maišyti, kol šokoladas sutirps,
apie 1 min. Įdėti 1/2 lazdelės
sviesto, išplakti elektriniu pla
kikliu. Įstatyti dubenį į kitą
kuriame pripilta šalto van
dens įgalima d a r Įmesti ledo;,
plakti, kol masė sutirštės
(apie 3 min.). pakanka aptepti
torto vidų. viršų ir šonus.

•I

•

Mirė prelatas Antanas Rubšys

Lietuva perima politikos kūrėjos vaidmenį
Atkelta i i 1 psl. bendradar
biavimo protokolus.
Lietuvos Krašto apsaugos
ministerija Gruzijai, Armėni
jai ir Azerbaidžanui yra pasiūliusi
bendradarbiavimo

projektus aplinkosaugos, kri
zių valdymo srityje, yra pasi
rengusi pasidalyti savo patir
timi tobulinant teisinę bazę,
apmokant karinius specialistus.

Lenkijos lietuviai praturtina lenkų kultūrą
Atkelta i i 1 pal.
Tačiau,
dienraščio manymu, mažai
kam yra žinomas kasmet
Punske vykstantis klojimo
teatrų festivalis. Pasak dien
raščio, tai nepakartojamas
renginys, , atsiradęs 19 am
žiaus pabaigoje prasidėjus
lietuvių tautiniam atgimimui.
Dienraštis
informuoja
apie tris Lenkijos lietuvių
turimus leidinius. Dvisavaiti
nis žurnalas , Aušra" pradė
tas leisti 1960 metais, nuo
1992 m. Suvalkuose pasirodo
ketvirtinis žurnalas „Suval
kietiško prieš 5 metus Len
kijos lietuvių vaikams imtas
leisti spalvingas ,Aušros"

priedas .Aušrelė".
Lenkijos lietuvių kultūri
nis gyvenimas labai turtingas
ir garsus ne tik cepelinais, to
dėl gerai būtų, kad Punske
apsilankytų valdininkai iš
Varšuvos, gal tada suprastų,
kad pinigai skirti Lietuvių
kultūros namų statybai nebus
'išmesti į balą' ", teigia dien
raštis.
Punsko kultūros namai
jau statomi 14 metų. Šiemet
tikimasi nors iš dalies juos
užbaigti, nes Lenkijos vyriau
sybė savo pažadą įvykdė ir
suteikė
450,000
zlotų
(383,000 litų) jų statybai.

Atkalta i i 1 pal. universiteto
Katalikų teologijos fakultete
ir Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Tikybos katedroje.
1995 m. prelatas profeso
rius Antanas Rubšys buvo ap
dovanotas Lietuvos nacionali
ne premija už Senojo Testa
mento vertimą iš hebrajų,
aramėjų ir graikų kalbų bei
knygas „Raktas į Senąjį Tes
tamentą" ir „Raktas į Naująjį
Testamentą".

Lietuvių kalba dar yra iš
leistos prelato A. Rubšio kny
gos „Šventojo Rašto kraš
tuose" ir „Raidė užmuša, Dva
sia gaivina".
Visi, pažinojusieji prelatą,
visuomet prisimins jo jaut
rumą, šilumą, optimizmą. Jis
vien jau savo buvimu gaivino
žmones, dalindamasis su jais
gyvenimo džiaugsmu.
Prelatas Antanas Rubšys
bus laidojamas Laukuvoje.

Vokiečiai susirūpinę Kauno elektrinės
privatizavimu

Atkelta ii 1 paL pranešime ras Paulauskas, su kuriuo pir
spaudai tvirtino bendrovės madienį susitiko Vokietijos
„Stadwerke Leipzig" regiono verslininkai, pasiūlė jiems
vadovas Thorsten Koerner.
pasinaudoti galimybe apskųs
Vokietijos susivienijimas ti konkurso rezultatus vyriau
pranešė už Kauno elektrinę sybės Viešųjų pirkimų ko
pasiūlęs 127 mln. litų, investi misijai.
cijoms numatė skirti nuo 178
Bendrovės „Kauno energi
mln. iki 518 mln. litų, o šilu ja" valdyba praėjusią savaitę
mą parduoti už 6.24 cento už nutarė siūlyti Kauno miesto
kilovatvalandę (kWh) ir keisti tarybai elektrinės privatizavi
ją tik priklausomai nuo dujų mo konkurso nugalėtoju pa
kainos bei infliacijos. Susi tvirtinti Rusijos bendrovės
vienijimo vadovai teigė, jog jie „Gazprom", Lietuvos įmonės
nebuvo informuoti apie poky
„Dujotekana" ir JAV įmonės
čius privatizavimo konkurse,
„Clement Power Venture
jiems nebuvo suteikta ga-li- Inc." susivienijimą.
mybė supažindinti Kauno
„Kauno energijos" valdy
Lietuva vėluoja pateikti argumentus dėl
miesto tarybos narių su savo bos pirmininkas ir elektrinės
Ignalinos elektrinės uždarymo
pasiūlymu.
pardavimo konkurso darbo
„Gazprom" už Kauno grupės vadovas Ramūnas
Atkelta i i 1 paL Šioje nuosta lutinės Ignalinos AE pirmojo elektrinę pasiūlė 116.5 mln.
Garbaravičius teigė, kad Vo
toje turėtų būti atsakyta į
ir antrojo blokų uždarymo pa litų, investicijoms žada skirti kietijos susivienijimo pateik
klausimą, kiek Lietuva gali
sekmių įveikimo 2003-2006 nuo 400 iki 700 mln. litų, par tas pasiūlymas neatitiko ke
prisidėti prie papildomo fi
m. programos ir jos krypčių po duoti šilumą po 6.20 centų už lių esminių konkurso rei
nansavimo, ir koks išliktų fi
2006 m. darbų tvarkaraščio.
kWh bei nekeisti šios kainos 5 kalavimų, kurių privatizavi
nansavimo poreikis. Ūkio mi
metus.
mo darbo grupė nutarė neko
* P e r 2002 m. I pusmetį
nisterija taip pat nėra iki galo
Seimo pirmininkas Artū mentuoti.
detalizavusi naudojimo nu Lietuvoje buvo įregistruo
traukimo darbų kaštų pagal tos 3,599 įmonės, o pernai be
projektus — pirmojo bloko ir veik dvigubai daugiau —
Užsienio lietuviai laukia pasaulio
8,195. Kaip ir anksčiau, dau
antrojo bloko uždarymą.
lietuvių dainų šventės
Iki šiol nedetalizuota, giau steigiama individualiųjų
kiek žmonių liks dirbti jėgai įmonių negu uždarųjų akcinių Atkelta ii 1 pal.
„Lietuva viešnią dalyvauti atidarant
nėje ir kaip jie pasiskirstys bendrovių. Specialistų teigi taps Meka, į kurią suvažiuos vienuoliktąjį pasaulio lietu
pagal veiklos sritis pertvar mu, įmonių skaičiaus mažėji viso pasaulio lietuvių bend vių bendruomenės Seimą
kius elektrinę. Nors buvo pla mas yra normalus reiškinys, ruomenių atstovai".
kitų metų liepos 7 dieną
nuota parengti iki rugpjūčio I nes rinka jau perpildyta.
V. Kamantas pakvietė Lietuvos sostinėje Vilniuje.
(VŽ. Eltai
dienos, tačiau iki šiol nėra ga
(Elta)
kultūros ministrę kaip garbes

KALBOS IR DARBAI VALDOVŲ RŪMAMS
BR. JUODELIS
Valdovų
rūmų informacija valdybos pastangomis. Auko
„Užteks kalbų, imkimės
darbo", sako Algimantas Ge rašo, kad pro naujai pastaty tojai, daugiausia, buvo Ameri
čys, JAV LB Krašto valdy tus karališkosios pilies vartus kos lietuviai. Spaudoje apie tą
bos pirmininkas „Draugo" per metus praėjo 112,389 lan aukų rinkimą Amerikoje ra
2002.08.16 laidoje. Lietuvoje kytojai. Iš jų buvo 34,138 au šyta labai mažai. O tam reikia
kalbos apie Valdovų rūmų at kotojai ir buvo surinkta aukų labai daug rašalo išlieti, pozi
statymą Vilniuje tęsiasi jau 67,438 litai, kas sudaro 2 litų tyviai pristatant patį reikalą,
keletą metų. Valdovų rūmų vidurkį nuo žmogaus. Valsty pozityviai nuteikiant aukoto
atstatymui Vilnius ir jo vado bės iždas pradžiai paskyrė 7 jus, kad jų aukos bus raciona
vaujantys asmenys rodo daug mikjonus litų. Didieji aukoto liai panaudotos ir kad tikslas
entuziazmo, tačiau provincija jai yra iseivįjos lietuviai: dr. bus pasiektas apie 2009 me
ir net Kauno gyventojai į rū Juozas Kazickas ir dr. Albinas tus.
mų atstatymą žiūri skeptiš Šmulkštys. Spauda kol kas
Sėkmingam aukų rinkimui
kai. Rūmų atstatymui reikės neskelbia apie rūmų atstaty reikalingi vajai, žmonių, orga
daug milijonų litų. Iš kur tos mui gautas stambias aukas iš nizacijų, prekybininkų adresai
dabartinių Lietuvos milijonie- ir visa armija žurnalistų, nuo
lėšos rūmų atstatymui ateis?
rių-pramonininkų
ir biznierių. lat skelbiančių pasisekimus ir
— Kaip jūs žiūrite į Valdovų
rūmų atstatymą? — paklau Tad aukų rinkimas Lietuvoje pastangas, nes reklama yra fi
nansų telkimo pagrindas.
siau kritiško žvilgsnio žurna dar labai menkas.
Sėkmingam lėšų telkimui
listą, visuomenininką Bronių
Prieš dvejus metus Vilniuje
Nainį.
vykusiame Pasaulio Lietuvių Amerikoje Valdovų rūmų at
— Pritariu, jei rūmų atsta Bendruomenės 10 seime buvo statymui rezoliurijos JAV LB
tymas bus vykdomas asmenų priimta rezoliucija, pritarianti Tarybos sesijoje priėmimo ne
suaukotais pinigais, ne vals Valdovų rūmų atstatymui Vil užtenka. Ta rezoliucija liks
tybės iždo lėšomis. Bet kur tie niuje. Per tuos metus vyko rašalu ant popierio, jei jai ne
kuklus aukų rinkimas PLB pritars dauguma Amerikoje
aukotojai?
gyvenančių lietuvių, jei rezo
•aaa
•Ji
liucijai vykdyti nebus vienin
gų, darbščių rankų, tam dar
bui vykdyti sudaryto plataus
komiteto, atstovaujančio mū
sų organizacijas, draugijas ir
sambūrius.
— Ar Lietuvių fondas pa
rems Valdovų rūmų atsta
tymą? — užklausiau LF tary
bos pirm. dr. Antaną Razmą.
— Be abejo. Lietuva turės
pastatyti Valdovų rūmų sie
nas ir stogą. Mes įrengsime
salę ar biblioteką.
Amerikos lietuviai neatstatys Valdovų rūmų, bet gali
nemažai prisidėti lėšomis prie
įrengimo.
Priėmus dar vieną rezoliu
ciją, dar šiais metais būtina
sudaryti Amerikos lietuvių ko
mitetą Valdovų rūmams rem
ti, atlikti organizacinius dar
bus ir 2003 m. pradžioje in
Draugijos „Pilis" leidinys apie Vilniaus pilis Nuo leidinio kainos 10 proc tensyviai pradėti lėšų telkimo
skinama Valdovų rūmų atstatymui
vajų.

* Lietuvoje
prasidėjo
Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos konvenci
jos 13-ojo protokolo dėl mir
ties bausmės panaikinimo vi
sais, taip pat ir karo atvejais,
patvirtinimo procedūra. Tre
čiadienį vyriausybė kreipėsi į
prezidentą su prašymu teikti
Seimui tvirtinti šį dokumentą.
13-asis protokolas buvo pasi
rašytas Vilniuje gegužės mė
nesį Europos Tarybos (ET)
Ministrų komiteto sesijos me
tu. Tuomet dokumentą pasi
rašė 36 ET narės, tarp jų ir
Lietuva. Kitame — 6-tajame
Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos
protokole dėl mirties bausmės
panaikinimo — numatyta iš
imtis, kad šalys gali taikyti
mirties bausmę, jei asmuo nu
sikalto karo metu arba esant
karo grėsmei. Mirties baus
mė Lietuvoje buvo panaikinta
1999 metais. Tuo tarpu liepos
mėnesį atlikta apklausa pa
rodė,, kad net 73 proc. ap
klaustųjų Lietuvoje yra už
mirties bausmę ir tik 15 proc.
tokiai bausmei prieštarauja.
(BNS)

* Nuo Kauno Vytauto
bažnyčios į Raudondvari
pradės nuolat plaukioti laivasrestoranas .Aitra". Praėjusių
metų rudenį bendrovė „Kauno
tarptautinis upių uostas" nu
sprendė buvusioje smėlio bar
toje įkurdinti restoraną. Vers
lininkai į šį projektą investa
vo apie 200,000 litų. Denyje
įrengta 80 vietų. Laivas tu
rėtų plaukioti 5-6 mėnesius
per metus.
<KD, QU)
* Valstybė labiausiai re
mia kūdikius iki 1 metų, o
didžiausią mokesčių sumą su
moka ir mairusią valstybės
finansavimą gauna 43 metų
amžiaus gyventojų grupė. To
kie duomenys pateikti Lietu
vos ekonominėje programoje
laikotarpiui iki stojimo į Eu
ropos Sąjungą.
(Eita,

SAUGOKIME SAVO DUKRELES!
Paskutiniuoju metu visoje
žiniasklaidoje vyrauja grau
dūs pranešimai, kad iš namų
ar šalia jų nenormalūs asme
nys grobia jaunutes mergai
tes, jas kažkur nugabena ir
net nužudo. Pagal statistinius
duomenis, šiais metais jau pa
grobtos net 64 mergaitės. Kai
kurios buvo pagrobtos, žai
džiant kieme ar prieš namus.
Pereitą savaitę vakarinės Vir
ginija valstijoje devynerių me
tų Jennifer Short buvo pa
grobta nakties metu iš jos
miegamojo kambario, o tėvai
buvo sušaudyti. Nepaisant
įtemptų polirijos pastangų iki
šiol dar nepavyko sugauti nei
vieno grobiko. Taip pat Los
Angeles mieste buvo pagrobta
ketverių metų mergaitė. Vie
nos mergaitės lavonas buvo
surastas apie 100 mylių nuo
namų, o ir septynerių metų
Daniele buvo rasta negyva.
Graudu buvo televizijoje ste
bėti vienos pagrobtos mer
gaitės tėvą, kuris su ašaromis
akyse maldavo ją atgauti.
Nuolatos matome pagrobtų
mergaičių nuotraukas, rau
dančius tėvus, tačiau dar ne
sugautas nei vienas grobikas.

lydėti vienas tėvų ar kuris
nors suaugęs giminaitis.
Žiniasklaidoje nuolatos ma
tome katastrofas, gaisrus ar
apiplėšimus, arabų ir izraelitų
tarpusavio kovas, tačiau pas
kutiniuoju metu plačiai ko
mentuojami labai jaunų mer
gaičių pagrobimai užpildo
naujienų pranešimus ir laik
raščių puslapius. Svarbu, kad
bet kur gyvenantys lietuviai
tėvai imtųsi apsaugos priemo
nių, taip pat ir rimtu žodžiu
įspėtų savo dukreles. Tas siau
čiantis nenormalių psichopatų
elgesys jau rimtai gąsdina
dukreles auginančius tėvus,
todėl reikia imtis apsaugos
priemonių ir tokiems netikė
tumams paruošti savo duk
reles. Turėkime viltį, kad to
kia nelaimė neištiks jokios lie
tuviškos šeimos.
Aurelija M. Balasaitienė
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A. t A.
V Y T A U T U I POLTERAIČIUI
taip staigiai ir netikėtai pasitraukus iš šio pasaulio,
žmonai RITAI, sūnums, dukrai, seseriai DANUTKI
LIAUGAUDIENEI su šeima gilią užuojautą reiškia ir
kartu liūdi
Aldona Drukteinienė
Edmundas
Drukteims
Albertas

ir Jūra

Drukteimai

Dainius ir Saulius

Drukteiniai

TAUTINE SAVIŽUDYBĖ
Vincas Pietaris savo atsimi
nimuose rašė, kad jo gerų dar
bų skrynelė, kai būsianti ati
daryta pas Dievą, pasirody
sianti tuščia. O viena didžiau
sių savo nuodėmių jis laikė
mišrią santuoką. Tačiau, jei
bandytų ją naikinti, nutrauk
damas santuoką, rašytojas
tokį žingsnį pavadino dar di
desne nuodėme. Savo vedybas
jis pateikė kaip blogą pavyzdį,
kad jis pasitarnautų lietuvy
bei išsaugoti, kitiems tokios
klaidos išvengti. Tautinį atgi
mimą skatinančia veikla, pa
triotiniais raštais nusikaltimą
tautai V. Pietaris išpirko su
kaupu, o jo, kaip gydytojo, tik
rai pasiaukojanti veikla tą
skrynelę užpildė kilniais dar
bais. Ar pasiekė rašytojo per
sergėjimas iš tolimo Rusijos
užkampio Ustiužnos mūsų lai
kus, atsakymą galėtume ras
ti santuokų biuruose, žinias
klaidoje. Vien vardų ir pa
vardžių skirtinga kilmė rodo,
kad mišrios santuokos nebe
laikomos tautine nuodėme, be
laikoma nuodėme virstanti
mada gyventi nesantuokoje ar
kaip žvirblelių poravimasis
kas pavasarį.
Reiškinys, kai etninė grupė
ar tauta, gyvendama tarp kitų
tautybių, netenka savo tauti
nio veido, susilieja su kita tau
ta, perima jos kalbą, kultūrą,
papročius, vadinamas asimi
liacija. Sovietinė ideologija ir
praktika, siekdama išugdyti
beveidį „tarybinį žmogų", vyk
dė tautų maišymo — „tautų
draugystės" politiką, masiškai
trėmė į SSRS gilumą ma
žesnes tautas, jų vietą užpil
dydama migrantais iš SSRS.
Daug lietuvių, ypač intelek
tualų, tautiškai susipratusių
tikrų patriotų, nuo raudonojo
tvano pasitraukė į Vakarus,
kur nutautimui, dėl supran
tamų priežasčių, sąlygos taip
pat palankios. Du dešimt
mečiai nepriklausomybės tarp
okupacijų, kryptingas dorovi
nis ir tautinis ugdymas paliko
gilų pėdsaką lietuvio širdyje ir
sąmonėje, tačiau keliskart di
desnis okupacinis periodas,
moralę ir tautiškumą žlug
dantis poveikis lietuvio veidą
pakeitė. Skaistybė, santuoka,
tautybė jau mažiau vertina
mos nei kūno ar rūbo pa
puošaliukai.

Atgavus
nepriklausomybę,
nutrūko atvira ateistinė pro
paganda, atsivėrė uždarytų
ir naujai pastatytų bažnyčių
Lietuvos Respublikos mi
Stebint tas graudžias žinias,
durys. Nors vangiai, tikybos
nistras pirmininkas 2002 m.
tenka pastebėti, kad tokių
dalykas įsileidžiamas į mo
rugpjūčio 21 d. pasirašė Vy
žiaurių pagrobimų dar nebūta
kyklas, tačiau
įsišaknijusį
riausybės nutarimą, kuriuo iš
nei Ohio, nei Illinois valstijoje,
ateizmą ir įsigalintį, palaidu
Vyriausybės 'rezervo fondo
tačiau lietuviai tėvai privalo
mui prilygstantį, liberalizmą
skirta 110,000 litų Vokietijos
atkreipti dėmesį į tuos tragiš
stabdyti sunku.
Bažnyčios
Lietuvių Bendruomenės kul
kus pranešimus ir imtis prie
padėtis Lietuvoje dabar nėra
tūros, švietimo ir informacijos
monių apsaugoti savo duk
lengva, jos balsas didžiosios
centrui Hiutenfelde remontuo
reles. Joms nereikia leisti
dalies tautos nepasiekia. Kas
ti. Už l a u lėšas bus likviduota
žaisti ar vaikštinėti namo
lankosi bažnyčioje, kas klau
avarini pastato būklė, užtik
priekyje, jei jis atsiremia į
sosi Dievo žodžio, tas nesėdi
rinti priešgaisrinės apsaugos
pravažiuojamą gatvę ar platų
už grotų, nežudo, nevagia, ne
reikalavimai.
šaligatvį. Jos privalo skubiai
kalba netiesos, tačiau, kas la
J. Ruaia biausiai turėtų išgirsti tą žodį.
pasitraukti, jei sustojusio au
Tautinių mažumų ir išeivijos į bažnyčias neateina, nuo melo
tomobilio vairuotojas neva
ėaptrtainento pria Lietuvon apkurtusios ausys kvietimo
prašo informacijos. Jei mer
Respublikos Vyriausybes
gaitei reikės tolokai vienai
Informacijos analizes grupė* neišgirsta. Atsakęs \ klau
keliauti mokyklon, ją privalo
simą, kam gyvename žemėje.
vadovas
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suradęs vietą tikinčiųjų ben
druomenėje, tikintysis labiau
ieško, randa ir įprasmina savo
buvimą tautoje, istorinio liki
mo bendryste paženklintoje
visuomenėje. Tautiškumo sar
gas tarp tikinčiųjų buvo ir
tebėra ne tik pasaulietiškų
pažiūrų bendrystė tarp su
tuoktinių, bet ir priklausymas
tai pačiai religinei konfesijai,
kuri kiekvienoje tautoje pa
prastai turi ir tautinių savi
tumų. Dera pastebėti, kad dėl
tautinio drungnumo, perdėto
lietuviško pakantumo bei pa
garbos kitiems tikėjimams ir
tautybėms, mišriose šeimose
vaikai dažnai patiria kita
taučio ar kitatautės didesnę
įtaką.
Atspara nutautėjimui, asi
miliacijai labiausiai priklauso
nuo pagrindinio tautos po
žymio — istorinio likimo bend
rystės —- suvokimo, įsisąmo
ninimo ir puoselėjimo. Pa
vyzdžiu gali būti žydų tauta.
Netikęs ir neatitinka tikrovės
pasklidęs posakis — „Gyven
kim kaip broliai* skaičiuokimės kaip žydai". Iš tikrųjų
žydai, išblaškyti po visą pa
saulį, kiti pamiršę savo kalbą,
atitolę nuo savo tikėjimo, iki
1948 m. neturėję savo vals
tybės, nenutautėja, nes turi
itin tvirtą, brolišką istorinio li
kimo bendrystės jausmą. Rei
kia pritarti profesorės Onos
Voverienės raginimui mokytis
iš žydų, kaip reikia vertinti
savo tautos kraują („Lietuvos
aidas", 2002.05.31). Ir todėl
derėtų sakyti: „Gyvenkime ir
skaičiuokimės kaip žydai", nes
iš anų nepriklausomybės lai
kų žinome, kad žydai buvo
sąžiningi
verslininkai
bei
prekeiviai, nelaužė net žodi
nių sandorių, nesukčiavo, to
dėl ir jų „skaičiavimasis" tebe
laikomas pavyzdingu.
Istorinio likimo bendrystėje
istorijos gelmėse gimsta tau
tos, o tą bendrystės jausmą
dar vadina šeštuoju, tėvynės
arba motinos (nuostabus su
gretinimas!) jausmu. Lietuvių
tauta nuo amžių buvo sėsli.
mylinti savo kraštą, žemę,
tautą, todėl iš tikrųjų tą
šeštąjį jausmą turi; išvykę į
svečias šalis suserga nostalgi
ja, tėvynės ilgesiu. Tačiau,
anot rašytojo V. Alanto, „Tė
vynėje lietuvir neatlaiko 'sve
timo klimato', irs savybėje jo
narsybė neginčytina". Šeštojo
jausmo, tėvynės ir motinos
meilės praradimas, ypač ne
skaitlingoms tautoms, yra
tautinė nuodėmė, prilygstanti
tautinei savižudybei, jos išri
šimas įmanomas tik atsiverti
mu, kokio pavyzdį žinome iš
Vinco Kudirkos gyvenimo
Didelėms tautoms asimilia
cijos pavojus negresia, jos
„minta" ir tvirtėja mažesniųjų
įsiurbimu, jų kultūrų pasisavi
nimu. Mums, ypač mažėjant
gimstamumui, atsivėrus sie
noms ir dėl dorovinio nuosmu
kio, pavojus realus, jis jau
keičia lietuvio veidą.
Moraliniu ir tautinio atgimi
mo sietuva Saukiasi Jsikl;:
.--ykime. išgirskime!
Algimantas Zoluh.i*.
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Lift. A. V. Š. ). Pvz.. radom, pasitaikė apsiniaukęs oras,
kad daugelis ligoninių turėjo buvo šalta, bet man ten buvo
kraujo tyrimo aparatus, bet taip gražu ir gera, kaip kitam
neturėjo
reagentų
atlikti kur nors Karibų jūros salose.
pačius kraujo tyrimus, - sake
Apie Mercy Lift veiklą nuo
Jurgis Lendraitis.
lat „Drauge" pasakoja orga
Užkalbinta Viligaile Lend nizacijos prezidentė
Pranė
raitiene papasakojo, kad iš Šlutienė, todėl tik priminsiu,
viso per 12 metų Mercy Lift kokios jų programos, daugiau
jau yra išsiuntusi į Lietuvą sia prevencinės, šiuo metu yra
daugiau kaip 80 mln. dol. vykdomos Lietuvoje. Tai krū
vertes labdaros (kasmet 50-60 ties vėžio programa (su Onko
talpintuvų}. O vieno talpintu- logijos centru). Šių metų Mer
vo vertė kartais būna įver cy Lift
pokylis
vadinsis
tinama 10,000 dol., o kartais .Ateities šypsena". Tai dalis
ir 1 mln. dol. Siunčiama Svei antrosios - dantų higienos katos apsaugos ministerijos programos dalis.
adresu, kartu pasiunčiami ir
- Šį projektą skiriam dr.
sąrašai remiamųjų. Tie, kam Leonidui Ragui remti, - sake
siunta priklauso, patys atsi Pranė Šlutienė. J i s ką tik
ima iš ministerijos sandėlių.
grįžo iš Lietuvos ir ištyrė, kur
Buvo malonu išgirsti, kad labiausiai lėšos yra reikalingos
amerikiečiai pasitiki labdaros
O atsakydama į klausimą,
gavėjais ir mano, kad jų siun kaip panaudotos
praėjusių
tiniai nueina ir panaudojami metų pokylių lėšos, P. Šlu
pagal paskirtį. Apie tai smul tienė pasakė, kad, pvz., už
kiau pasakojo Petras Joku pernai pokylio metu surinkto
bauskas, kuris 3 kartus jau mis lėšomis jau įrengta Že
buvo Lietuvoje Mercy Lift rei maitijos akių klinika Klai
kalais, važinėjo per ligonines pėdos centrinėje ligoninėje.
(kelionę jie apsimoka patys) ir Nupirktas lazerinis aparatas,
žiūrėjo, koks jų labdaros liki kuriuo daromos kataraktos ir
mas. Jis sako radęs viską gleukomos operacijos.
tvarkoje. Ta pačia proga pa
Mercy Lift yra daug investa
klausiau Petrą, kaip jam atro vusi ir į ne pirmi metai vei
do Lietuvos medicina.
kiančią gamtosaugos progra
- Kai nuvažiavau pirmą mą. Joje dalyvauja amerikie
kartą 1992 m., atrodė labai čiai profesoriai iš Illinois uni
skurdžiai, ypač kaimo ligo versiteto. Vienas jų - prof. Va
ninės. Bet po 2 metų jau buvo cys Šaulys yra Mercy Lift na
daug geriau, - sakė jis.
rys. Taip pat veikia Motinos ir
Kai dabar girdėsiu sakant, vaiko programa, šiemet bus
kad antroji išeivių karta nu švenčiamas jos 10-metis. Rug
tautėjusi, galėsiu pasakyti: sėjo mėn. pradžioje Vilniuje
netiesa. Aš mačiau n e t 10vyks rV Europos AIDS preven
žmonių, kurie Lietuvą paži cijos konferencija. Jos dalyvė
nojo tik iš tėvų pasakojimų, yra ir Mercy Lift; dalyvavimas
bet jie subrendo tokie patys joje bus dalis šios organizaci
Lietuvos patriotai, kaip ir jų jos vykdomos Lietuvoje AIDS
tėvai. Atrodo, kad lietuvių net prevencinės programos. Pranė
kraujas yra lietuviškas. Štai iš Šlutienė paminėjo ir dar vieną
Petro Jokubausko, gimusio
- tuberkuliozės prevencijos ir
Vokietijoje, išgirdau iškal
gydymo programą. J i džiau
bingą pasakojimą, kaip jis
giasi, kad Lietuva jau pati pa
pirmą kartą važiavo į Lietuvą.
sigamina šios rūšies vaistų ir
- Aš nenorėjau važiuoti, dabar Mercy Lift perka iš Lie
prisipažįsta jis, - todėl pasiė
tuvos ir skiria vaikų gydymui.
miau draugą (mes norėjom ten O tuberkuliozė Lietuvoje kelia
išleisti Neo-Lithuania korp. nemažą rūpestį.
knygą). Prisimenu, kai išskriIš šios kelionės parsivežiau
dom iš Kopenhagos, pamačiau
dar
vieną patvirtinimą, kad
apačioje vandenį, atrodė, pa
Dievui
gimti užtenka tvarte
našu į Michigano ežerą. Pas
lio,
šventam
aktui atlikti pa
kui pamačiau Baltijos krantą,
supratau, kad jau esu virš Lie kanka sandėlio, o dideliam
tuvos ir pradėjau verkti kaip kalnui pajudinti užtenka bū
mažas vaikas. Aš buvau suau relio veiklių, organizuotų, bet
gęs vyras, ir man buvo labai ne vien sau gyventi išmokytų
gėda, bet a š nieko negalėjau žmonių.
su savimi padaryti... Lietuvoje
Audronė V. Škiudaite

Politologas Vincentas VoDarbo dieną Labor Day),
rugsėjo 2 d., pirmadienį, bolevičius, iš Vytauto Didžio
..Draugas" nedirbs. Rugsėjo 3 jo universiteto, dabar studi
d., antradienį, dirbsime, taigi juojantis New Yorke, Santa
išleisime trečiadienio, rugsėjo ros-Šviesos 49-tame suvažiavi
4 d., numerį. Šį šeštadienį jau me nagrinės pažinčių įtaką
pasirodys poatostoginis prie buvusių Sovietų Sąjungos res
publikų tarpusavio prekybai.
das.
Pirmoji Lietuvių operos
Dr. Saulius J . Jankaus
repeticija vyks rugsėjo 6 d., kas, gyvenantis Atamonte
penktadienį. 7:30 val.v. Jauni Springs, FL, atsiuntė 50 dol.
mo centre (5620 S. Claremont auką, skirtą paremti a.a. ra
Ave.. Chicago). Maloniai lau šytojo Jurgio Jankaus užbaig
kiame naujų narių.
tos knygos ,Pušis" išleidimą.
Po labai sėkmingo vasa Vanda Bagdonas, Marija
Mercy Lift delegacija, atvykus: į vienuolių salvatoriečių misiją, pasveikinti brolio Regio su 50-ąją vienuolystes
ros sezono visi Čikagos pa Jankauskas, Pelagija Le sukaktimi (j£ kaires*: Laima Jurkūniene. Jurgis Lendraitis. Aušrele Sakalaite, Prane Šlutienė. Raminta Japlūdimiai uždaromi rugsėjo 2 vickas, visi gyvenantys Day- kobs. Angele Dirkiene. Virginija Jokubauskiene. Audrone V. Škiudaite. Viligaile Lendraitiene, Daina Rudaid., pirmadienį, 9:30 val.v. tona Beach Shores, FL, at tiene I Petras Jokubauskas Aušreles fotoaparatu fotografuoja
South Shore paplūdimys bus siuntė po 25 dol. auką. Aukas
uždarytas 8 val.v. Taip pat 8 galima siųsti Lithuanian Wrival.v. nustos veikti ir atviri ters Association vardu, c/o
Čikagos baseinai. Šią vasarą Stasys Džiugas, 5729 Edge
Čikagos paplūdimiuose apsi Lake Dr., Oak Lavvn, IL
Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, pro milžiniškų sandelių duris kesnis. Jį pasveikinti išėjo ir
lankė daugiau nei 29 mln. 60453-4509.
turėjau progos pabūti Ameri i nuostabu, nes kelionėje buvo Lithuanian Mercy Lift atsto
čikagiečių.
LIETUVIŠKA
koje gimusių lietuvaičių drau pasakyta, kad vykstame daly vai, bet brolis Regis pageida
„Lyric Opera" žvaigždės MOKYKLĖLĖ ŠIAURĖJE!
gijoje. Tą dieną Lithuanian vauti šv. Mišiose), pirmiausia vo, kad į priekį išeitų ir visa
- nemokamame koncerte
Visus (tėvelius, mokytojus ir Mercy Lift organizacijos 10 į akis krito kalnai dėžių ir tik grupė. Pranė Šlutienė pasakė
Grant Parke! Rugsėjo 8 d.. rėmėjus), susidomėjusius lie žmonių vyko VVisconsino vals- per vidurį buvo praskirtas ta padėkos broliui Regiui, ses.
sekmadienį. 7:30 val.v. Petril- tuviškos mokyklėlės steigimu tijon. kur vokiškame Holstei- kas, kuname buvo stalai, nu Dorai ir visai misijai kalbą,
lo Band Shell scenoje pasiro Čikagos šiaurėje, kviečiame į no miestelyje yra įsikūręs vie kloti nuostabiausiais skanės kuri sujaudino susirinkusius.
dys šį sezoną .,Lyric Opera" susirinkimą-pasitarimą š. m. nuolių salvatoriečių misijos tais. Ir Cikagiškių grupė atva Žinoma, ji kalbėjo ir apie Lie
dainuosiantys dainininkai - rugsėjo 8 d., sekmadienį, 1 sandėlys 'Salvatorian Mission žiavo ne tuščiomis - atsivežė tuvą, todėl ir pati jaudinosi.
Samuel Ramey, Dolora Zajick, vai.p.p. Libertyville Civic Cen- Warehouse>. Šiame miestelyje šakotį (nors Lietuvoje sakoma, Po iškilmių, mačiau, kad daug
Johan Botha, Svetla Vassile- ter, 935 West Church Street, gyvena t i k 4 vienuoliai, bet kad šis pyragas yra vokiečių kas prie jos ėjo ir dėkojo u ž
va.
Sondra
Radvanovsky, Libertyvill, IL. Informacija per jų r a n k a s pereina tiesiog kilmes ir vadinasi „baum- jaudinančius žodžius. Mercy
Jean-Philippe Lafont, Mariusz skambinant Ingridai Špokie stulbinantys kiekiai labdaros. kuchen". bet šie vokiečių kil Lift jubiliatui įteikė atminimo
Kvviecien ir kt. Solistai kartu nei tel. 815-334-1970 arba Ra Ten dirbantys ses. Dora ir bro mes amerikiečiai tokio pro adresą - stiklinę skulptūrėlę
su „Lyric Opera" orkestru ir munei Bružinskienei tel. 847- lis Regis j a u 10 metų remia dukto nepažinojo; tik kai pra su įrašu. Buvo matyti, kad lie
choru, kuriems diriguos An 263-9308. Kviečia JAV LB Amerikos lietuvių organizaciją sidėjo vaišės, lietuviškas ska tuvaičiai čia gerbiami (pagal
drei' Davis ir Bruno Bartolet- Waukegan/Lake County apy Lithuanian Mercy Lift. Dar nėstas ant stalo neužsibuvo). vojau, kad jie moka dirbti šį
ti. atliks populiarias operų linkės valdyba.
kelionėje sužinojau, kad iš 550 Gretimame sandėlyje, taip pat darbą). Juos nuoširdžiai pri
arijas ir chorines scenas.
talpintuvų. kuriuos LML per apsuptame dėžių su labdaros ėmė susirinkusieji, o Viligaile
Vaikams
12 metų yra pasiuntusi į Lie prekėmis, stovėjo apie 30 dide netgi liko pusiau alkana, nes,
Naudinga
tuvą,
trečdalį
parūpino vo lių stalų (po 10 vietų), lau vaišėms tik prasidėjus, brolis
Apie aitvarus, turtus ne
Visą mėnesi - nuo rugsė
kiečių kilmės brolis kun. Regis kiančių svečių. Priekyje pama Regis nekantravo su ja pasi
j o 3 d. iki spalio 4 d. - vai šiojančias mitines būtybes, Fust. SDS. Taigi tą sekma čiau užuolaida atitvertą kam tarti dėl būsimų labdaros
ruotojai galės susimokėti bau galima ne tik pasakose skaity dienį buvo proga lietuvaičiams pą su užrašu: ,.Salvatorian siuntų. Salvatoriečiai vienuo
das, padarytas iki 2000 metų, ti, bet ir patiems juos pasiga padėkoti savo geradejui ir Mission sekretoriatas". Atvy liai remiamųjų turi visame pa
be pavėlavimo mokesčio. Po minti, leisti į dangų. Čia, Či kompanionui už nuoširdžią kę tiksliai kviestu laiku (kad saulyje; buvo perskaityti pa
spalio 5 d. Čikagos miestas kagoje, rugsėjo 28 d. prie pagalbą savo organizacijai ir neatvyktume per anksti, vie dėkos laiškai net iš Afrikos.
ant taisyklių pažeidėjų maši Mokslo ir pramonės muziejaus Lietuvai. Mat mes vykome į name iš gretimų miestelių, Paprastai iš čia Mercy Lift
nų ratų galės „užmauti batą" prasidėsiančiame kasmetinia kasmetinį Salvatorian Mis kaip sakė Pranė Šlutienė, gauna vaistų, higienos prekių,
už tris nesumokėtas baudas. me vaikų ir aitvarų festivalyje sion savanorių suvažiavimą. panašiame į Molėtus, buvome vitaminų, mineralinių maisto
Visi, kurių įsiskolinimai siekia įvairaus amžiaus čikagiečiai Tik šis suvažiavimas nebuvo sustoję nusifotografuoti), jau priedų ir kt. Kaip vėliau pa
5.000 dol ar mažiau, gali da turės progos patys sulipdyti, eilinis. Šiemet brolis Regis radome visus svečius suvažia pasakojo Jurgis Lendraitis,
lyvauti šioje programoje. Pas suklijuoti spalvingus skrai švente 50 metu vienuolystės vusius, taigi gavome jau tik šiuos siuntinius į Lietuvą
kutinį kartą tokia amnestija dančius žaislus. Festivalis sukaktį.
27-tą stalą, vadinasi, buvome jiems padeda išsiųsti dar kita
vairuotojams, nesilaikantiems vyks nuo 10 vai.r. iki 4 vai.
Kelionėje patyriau daug at beveik paskutiniai. Iš mašinų, - labdaringa, krikščioniška or
automobilių pasistatymo tai p.p. (jei lis lietus, šventė bus radimų. Pirmiausia buvo įdo stovėjusių prie sandėlių, gali ganizacija
iš Vašingtono
syklių, buvo įvykdyta 1987 m. nukelta į rugsėjo 29 d.). Be mu ir malonu pabendrauti su ma buvo suprasti, kad su (Christian Relief Services),
vasario mėnesį. Tuomet surink aitvarų, rengėjai paruoš ir ki dar nepažįstamais tikraisiais važiavę daugiausia vietiniai - kuri kasmet vien tik Mercy
ta apie 4 mln. dol. Vairuotojai tų žaidimų, užsiėmimų. At amerikiečiais - gimusiais, au Wisconsino valstijos gyvento Lift labdarai transportuoti į
savo baudų sąrašą gali pama vyks dailininkai, žonglieriai, gusiais ir išlavintais Ameri jai. Tiesa, vieną mašiną ma Lietuvą išleidžia 300,000 dol.
tyti bet kuriame Department klounai. 1-3 vai.p.p. čia kon koje. Tuo maloniau buvo at tėme su Mississippi numeriu. (ir taip jau 10 metų). Jurgis
of Revenue centre arba gauti certuos Brazilijos muzikantų rasti, kad jie kartu yra ir tikri Publika
gana
pagyvenusi, priminė ir Lithuanian Mercy
pa.-kambinę tel. 312-744-7275. grupė. Kita aitvarų šventė lietuviai, kurie n e tik kalba daugiausia moteriška, nors Lift įsikūrimo aplinkybes:
Baudas galima >umoketi per tradiciškai vyks pavasarį - ba lietuviškai, bet ir dėl Lietuvos prie keleto stalų sėdėjo šeimos
- Kai Lietuvoje rusai pra
landžio 28 d. Montrose prie
internetą
daro didelius darbus. Jiems su paaugliais vaikais, buvo dėjo elgtis ne taip, kaip reiktų,
plaukoje.
Daugiau
informaci
www.cityofchicago.org
senųjų
lietuvių matyti viešnių vienuolių. Ant grupė žmonių įsteigėme Lit
jos tel. 312-744-3315 arba in vadovauja
Ar žinote, jog vidutinė ternete
dukra Pranė Šlutienė. kuri stalo kiekvieno svečio laukė huanian Headline organiza
amerikiečių šeima už savo namane ir pakvietė į šią kelionę. dovanėlė — saldaininė su sal ciją Lemonte, PLC. kad lietu
www.cityofchicago.org I
mų komunalines paslaugas
Susipažinau
su Viligaile ir dainiais. Mišios vyko čia pat. viai galėtų gauti informaciją,
specialevents
per metus sumoka apie 1,300
Jurgiu Lendraiėiais. aplink sandėlyje, jas aukojo jaunas, kas vyksta Lietuvoje, nes susi
dol.? Ši suma galėtų būti daug
Skelbimai
kuriuos sukasi praktiškasis simpatiškas ir labai modernus rūpinimas buvo didelis. T a
mažesne! Dėl nesandariai už
organizacijos gyvenimas. Mū gretimos parapijos klebonas. grupė dirbo kokius 1,5 metų.
Advokatas
darytų langų ir durų labai
sų mikroautobusą
vairavo Čia buvo giedama pritariant Paskui prasidėjo Rusijos eko
Vytenis Lietuvninkas
daug brangios energijos nuei
Petras Jokubauskas, važiavo gitarai. Pamaldų dalyviai gie nominė blokada ir pagalvo
4536 W. 63 Street
na vėjais. Pasinaudoję keliais
taip pat ir jo žmona Virginija. dojo labai darniai ir balsingai. jome, kad tikriausiai lietu
Chicago, IL 60629
patarimais, savo komunalinių
Kiti bendrakeleiviai: Raminta Po to buvo pagerbti seniausi viams reikalingi vaistai (kai
(Skersai gatvės nuo „Draugo"
paslaugų
mokesčius galėtu
Jacobs. Angelė D-.rkienė. Lai misijos savanoriai, dirbantys sovietiniais metais išeiviai
Tel. 773-284-0100.
mėte sumažinti 10-50 proc.
ma Jurkūnienė. Daina Rudai- čia po 20, 30 metų. Buvo kele važiuodavo pas gimines, visa
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Užsisakykite naujai išleistą
tienė ir Aušrelė Sakalaite. Be tas žmonių, kurie jau 35 metai da veždavo aspiriną). Taip ir
nemokamą 33 psl. knygelę
šių įdomių žmonių ir malonių padeda vienuoliams tvarkyti, pradėjom 1990 m. pabaigoje.
Advokatas
..Energy Savers: Tips on Sapažinčių d a r įgijau labai savo rūšiuoti labdarą. Viena šeima Mūsų yra apie 20 žmonių. Vi
Jonas Gibaitis
vings Energy & Money at
tišką patyrimą ir pačioje Sal pristatyta dirbanti čia jau 4 ligaile kasmet vyksta į Lie
Civilines ir
Home" ir sužinosite, kaip su
kartos. Sukaktuvininkas bro tuvą ištirti, ko ten kam reikia.
vatorian Mission.
kriminalines bylos
tvarkyti savo langus ir duris,
J savo suvažiavimus šios lis kun. Regis savo šventės (Reikia pridurti, kad ir Vili6247 S. Kedzie Avenue
kad namas ar butas būtų
misijos savanoriai atvyksta su dieną atrodė labai kukliai - gailės Lendraitienės motinai
Chicago, IL 60629
efektingai apšildomas a r at
savo vaišėmis (lietuviškai bū paprastais dryžuotais marš mirus, jos šeima paskyrė Prane Šlutienė ividuryje), ses. Dora
Tel. 773-776-8700
šaldomas, kaip patobulinti
tų sambariai). Kai įžengėme kinėliais, tik gal jaunatviš 30,000 dol. Lietuvai per Mercy tografavo.
K-mail: Gibaitis@aol.com
vamzdžių sistemą, kaip nau
ToUfree24 hr. 888-776-6742
dotis židiniais, nustatyti ter
Santaros-Šviesos 49-tame
„Unclaimed property" Antanas Juodvalkis, gyve
„Draugo" rėmiįml
mostatus, kaip prižiūrėti van Darbo vai nuo 8 v.r. iki 5 v v
suvažiavime
Lituanistikos
tai ne tik užmirštos bankų są
nantis
Burbank, IL, iš do
Šeštad 8 v.r. iki 1 v.p.p.
dens šildymo aparatą, kaip
Lietu viii opera į „Draugo"
skaitos, neiškeisti čeliai, bet ir katedros doktorantė Dalia Civanų,
gautų
jo 90 metų sukak
prie namų sodinti medžius ir
kitos milžiniškos nuosavybes, dzikaitė skaitys paskaitą te pokylį užsisakė 2 stalus ir jau ties proga, „Draugui" paskyrė
Advokatas
krūmus, kad šie galėtų padėti
kurios ilgą laiką nesulaukė ma „Filmo anotacija — iš pari atsilygino. Dėkojame už tokią 200 dol. Ačiū už bendradarbia
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
taupyti elektrą ir dujas, ko
savininkų
dėmesio. Jas atsi bio į vis labiau populiarėjantį aktyvią paramą ir laukiame vimą ir dosnumą!
6436 S Pulaski Rd.. Chicago.
kias lemputes apšvietimui
imti
kviečia
Illinois valstijos žanrą'. Audra Savickaitė, ma malonaus susitikimo „Sabre
IL 60629
Elena Janeckas, gyvenanti
pasirinkti. ka;p pirkti ir nauiždininke Judy Baar Topinka. gistrante, kalbės apie propa Room" salėje rugsėjo 29 d.
Tel. 773-582-4500
Warren,
MI, atsilygindama už
dotis Šaldytuvais ir indų plovigandos
apraiškas
Antano
Škė
..Chicago Tribūne" '2002 m.
Bronius Juodelis, Draugo
Valandos pagal susitarimą
„Draugo"
pokylio laimėjimų
•r. mašinomis, kaip taupiai
mos
dramose.
Rimas
Žilins
rugpjūčio 25 d. i laikraštyje
fondo pirmininkas, suorgani
bilietėlius,
paaukojo 50 dol.
udot: vandenį skalbiant ir
kas,
Baltistikos
katedros
IMIGRACINĖS TEISĖS
spausdinamos
tūkstančių
zavo du stalus svečių „Drau
Esame
labai
dėkingi!
M. Non-dam: užsisakyti šią
ADVOKATAS
žmonių pavardės (šį numerį Seattle University of Wa- go" pokylyje rugsėjo 29 d.
patarimu knygelę, skambinkiR. ir E. Vaisniai iš North
AURELIUS BUTVILAS
turime ..Drauge"). Pavardes shington doktorantas, nagri „Sabre Room" salėje ir visi jau
tc v l :>, 12-744-3630 arba atsinės
temą
„Neperskaitytas
Al
Haven,
Ct, pratęsdami prenu
Tel. 312-580-1217
taip pat galima pasitikrinti in
atsilygino už pokylio bilietus.
'- r rakite interneto
puslapį
gimantas
Mackus:
negrų
klau
meratą,
„Draugo" iždą parė
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uww.cashdash.net
Už tai nuoširdžiai dėkojame!
135 S LaSaūe #2300 Chicagn. IL 90603
www.eren.doe.gov I
simas
ir
tautinės
literatūros
arba skambinti tel. 866-458Smagu bus pabendrauti ir pa mė 50 dol. auka. Tariame nuo
Galimos konsultacijos šeštadienia i s
consumennfo Ienergy _savers
kritikos ribos".
širdų ačiū!
7327.
sidalinti naujienomis.

ŠVENTAM DARBUI ATLIKTI PAKANKA
SANDĖLIO

ir br. Regis atsisveikindami nusifo
Aušrelės Sakalaitės nuotr.

Teodoras Rudaitis, Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos
Čikagos
skyriaus pirmininkas, ne tik
atvyks į iškilmingą „Draugo"
pokylį, bet ir pasikvies daug
savo draugų, su kuriais užims
visą pokylio stalą. Labai
džiaugiamės!

KALENDORIUS ""
Rugpjūčio 28 d.: Šv. Augustinas;
Augintas, Liūtas, Mėta. Tarvilas
Rugpjūčio 29 d.: Adolfas. Barvydas. Beatriče, Gaudvyde, Jonas, Sabi
na, Svajone

