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Šiame

Rusijos kapitalo
atėjimas gresia
demokratėj os
suvaržymu

BBC atsiprašė Lietuvos už
skelbtą neteisingą informaciją
Vilnius,

Vilnius, rugpjūčio 30 d.
Liepos 26 d. tarėsi
(BNS) — Opozicinės Tėvynės
ateitininkai sendraugiai. sąjungos (Lietuvos konserva
2 psl.
torių) atstovai įspėja, jog Rusi
jos kapitalo atėjimas į vals
tybės energetikos ūkį gali
Danutė Bindokienė: ši
turėti įtakos vidaus santvar
diena - ne darbui;
kai net Lietuvai tapus NATO
Bronius Nainys dar apie ir Europos Sąjungos nare.
„Rusijos kapitalo įtaka Lie
nesibaigiantį „Mažeikių i
tuvoje gresia ribotos demonaftos” egzaminą.
kratijos modelio atsiradimu”,
3 psl.
penktadienį Seime surengtoje
spaudos konferencįjoje pa
reiškė TSLK atsakingasis sek
J. ir E. Sinkių fondas.
retorius parlamentaras Jurgis
4 psl.
Razma. „Didelę įtaką darys in
vestuojami pinigai. Nuo to
priklausys kokiu keliu — po
Eglė Juodvalkė
sovietiniu, azįjiniu ar vakarie
atsisveikina su Poetu;
tišku — pasuks Lietuva”, pa
A. Kučiūno netekus;
žymėjo jis.
J. Razmos teigimu, Lietuvos
režisierė N. Friedman
politikos
nuo Rusįjos kapitalo
duoda interviu, kodėl ji
įtakos neapsaugos nei narystė
pasirinko lietuvišką
NATO, nei ES. „Tiek narystė
dramą; SantarosNATO, tiek Europos Sąjun
Šviesos suvažiavimas;
goje negarantuoja, kokia vi
dinė demokratįja egzistuos
moterų dailininkių
Lietuvoje. Nereikia turėti iliu
paroda Lemonte.
zijų, kad ateis geras dėdė iš
Kultūros priedas
NATO ir įves pas mus tvar
ką”, teigė J. Razma.

J. ir G. Liautaud
sodyboje atostogavo
„Vaikų vilties” savanoriai;
kaip saugotis plėšikų?
5 psl.

Draugo fondas kviečia
į lėšų telkimo vąjų.
8 psl.

Sportas

* Lietuvos futbolo A ly
gos debiutantai Marijampo
lės „Sūduvos” futbolininkai
ketvirtadienį įrašė ryškiausią
puslapį klubo istorijoje, Kau
no Dariaus ir Girėno stadione
laimėję atsakomąsias Eu
ropos futbolo klubų UEFA
taurės atrankos varžybų
rungtynes prieš Bergeno
„Brann” (Norvegija) 3:2 ir iš
kovoję teisę dalyvauti pa
grindinėse varžybose.

* Kandidatai į prezi
dentus pradeda varžytis ir
internete.
* Vėl rengiamasi taisyti
įstatymus, susijusius su
„Mažeikių naftos” privatiza
vimu.
* Editos Rumšienės ad
vokatai įteikė dar vieną iš
laisvinimo prašymą.
* Rugpjūčio privatiza
vimo derlius — 15 mln. litų.
* Kaune įsteigtas infor
macijos technologijų parkas.

Vilniuje, prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų penktadienį buvo pastatyta 300 kartoninių „policininkų”. Tikimasi,
kad naujosios „policijos pajėgos” padės drausminti vairuotojus ir mokinius prie 90-ties sostinės mokyklų esančių
pėsčiųjų perėj ų. Už policininkų „budėjimą” bus atsakingi Vilniaus moksleiviai, todėl tikimasi, jog šios eismo sau
gumo priemonės dėka jie patys bus atidesni ir budresni gatvėse, pranešė savivaldybė. Kartoninių policininkų
gamybos išlaidas apmokėjo gamintojas — bendrovė „Kappa Packaging Baltic”. Apie saugų eismą bus primena
ma ir specialiuose lankstinukuose, kurie išplatinti visoms sostinės ugdymo įstaigoms Lankstinukuose pateikia
ma informacįja, kaip saugiai pereiti gatvę, važinėti dviračiu, yra patarimai tėvams, kurie mažiesiems eismo da
lyviams yra didžiausi autoritetai.
Nuotr.: Prie kartoninio policininko — Vilniaus meras Artūras Zuokas (dešinėje) ir Vilniaus miesto policijos
vyriausiasis komisaras Erikas Kaliačius.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr

Jaunimas nori emigruoti iš Lietuvos

Didžioji Lietuvos jaunuo
menės dalis norėtų emigruoti
iš Lietuvos arba kuriam laikui
Š. Marčiulionio
išvykti padirbėti ar pasimoky
ti, rodo viešosios nuomonės ty
mokyklai —
rimas.
akademijos statusas
Anot apklausos, kurią politi
Lietuvos krepšinio legendos kos savaitraščio „Atgimimas”
Šarūno Marčiulionio krepšinio užsakymu atliko visuomenės
mokyklai, švenčiančiai 10 me nuomonės ir rinkos tyrimų
tų. įkūrimo jubiliejų, tarptau centras „Vilmorus”, laikinai ar
tinės krepšinio federacįjos visam laikui išvykti iš Lietu
FIBA Europos taryba suteikė vos norėtų beveik 80 proc.
Krepšinio akademijos statusą. jaunų gyventojų.
Kaip teigiama FIBA Euro
Anot tyrimo, bent 20,000
pos tarybos prezidento George arba 8 proc. Lietuvos gyven
Vassilakopoulo ir Jaunimo tojų norėtų visam laikui emig
komisįjos prezidento Asterois ruoti. Dvigubai daugiau tokių
Zois pasirašytame sveikinime yra tarp jaunimo — 16 proc.
Š. Marčiulioniui, akademijos Daugiausia norinčių emigruo
statusas mokyklai suteikia ti iš Lietuvos yra tarp bedar
mas už šios krepšinio mokyk bių — 20 proc.
los trenerių ir absolventų pro
Noras emigruoti yra tiesio
fesionalumą, didelį asmeninį giai susįjęs su šeimos materia
Š. Marčiulionio indėlį ir nuo line padėtimi: tarp tų, kurių
pelnus Lietuvos krepšinio plėt pajamos šeimos nariui nesie
rai bei įtaką Europos krepši kia 200 litų, net 12 proc. tei
nio augimui bei įvaizdžiui.
gia, kad norėtų visam laikui
Kaip sakė Š. Marčiulionis, jo išvykti gyventi į užsienį. Tose
vardo mokykla yra pirmoji šeimose, kur vienam nariui
Europoje, gavusi akademijos pąjamų tenka po 500 ir dau
statusą.
(BNS)
giau litų per mėnesį, norinčių

p. Reuters. AP. m<arfax. ITAR-TASS, BNS
Brtų agentūrų pranettmels)

priemonė”. Penktadienį L.
Pastusiak susitiko su Dmitrij
Rogozin, Rusijos Valstybės
Helsingborg,
Švedija. Dūmos tarptautinių reikalų
Europos Sąjungos (ES) už komiteto pirmininku ir prezi
sienio politikos vadovas Javier dento specialiuoju įgaliotiniu
Solana penktadienį pareiškė Karaliaučiaus srities proble
tikįs, jog Jungtinių Tautų (JT) moms. „Lenkijos vizų sistema,
generalinis sekretorius Kofi numatanti greitai išduoda
Annan gali išspręsti nesu mas, lengvai gaunamas, pi
tarimus dėl ginkluotės patik gias, ilgalaikes ir daugkarti
rinimų Irake ir užkirsti kelią nes vizas, gali būti palyginta
galimam karui. „JT privalo su VISA kredito kortele, kuri
tęsti savo darbą ir padidinti palengvina žmonėms galimy
spaudimą Irakui, kad pastara bes keliauti po pasaulį”, sakė
sis vėl įsileistų į valstybę tik Senato pirmininkas.
rintojus”, tvirtino J. Solana.
Vesterosas, Švedija. Iš
Švedįjos užsienio reikalų mi Tuniso kilęs švedas, kuris
nistrė Anna Lindh pritarė jo ketvirtadienį buvo sulaikytas
išsakytiems žodžiams. Šiuo Vesteroso oro uoste Švedijos
atveju per daug veikėjų nebū rytuose, kai pas jj buvo rastas
tų gerai. Mes švedai turime pistoletas, penktadienį apkal
patarlę: ‘Kuo daugiau žmonių tintas mėginimu pagrobti lėk
virtuvėje, tuo prastesnė sriu tuvą. Kaltinamasis rengėsi
ba’ ”, teigė ji.
sėsti į lėktuvą, kuris per Lon
Varšuva. Lenkijos Senato doną turėjo skristi į Birminpirmininkas Longin Pastusiak gamą Anglijoje. Policija nuro
mano, kad lenkų politikams dė, kad jis yra žinomas teisė
pavyko įtikinti rusus, kad „vi saugos
pareigūnams
dėl
zų režimas nėra tokia jau baisi ankstesnių įstatymų pažeidi

emigruoti yra tik 4 proc.
miestų gyventojai — 30 proc.
Tyrimas parodė, kad vienas Mažiausiai patenkintųjų savo
stipriausių veiksnių, sulaikan padėtimi Lietuvoje yra tarp
čių nuo emigracįjos, yra už jaunimo — 14 proc. ir rąjonų
sienio kalbų nemokėjimas — centruose — 15 proc.
net 54 proc. apklaustų gyven
tojų su nebaigtu viduriniu
išsilavinimu teigia, kad bijo
prisitaikymo užsienyje sun
kumų.
’*
Norinčių laikinai išvažiuoti į
užsienį dirbti ar mokytis tarp
visų apklaustų Lietuvos gy
ventojų yra 28 proc.
Tyrimo autoriai pastebi, kad
didžiausias motyvas neemig
ruoti yra ne gera gyvenimo ko
kybė Lietuvoje, o baimė, jog
bus sunku prisitaikyti užsie
nyje. Tik 23 proc. žmonių tei
gia, kad jie save visiškai rea
lizuoja Lietuvoje, o 35 proc.
teigia nenorintys važiuoti gy
venti ar dirbti į užsienį, nes
ten būtų sunku prisitaikyti.
Daugiausiai gyvenimu Lie
tuvoje patenkinti turintys uni
versitetinį išsimokslinimą —
31 proc.,' didesnes pajamas
(500 litų ir daugiau šeimos na
riui)
33 proc., didžiųjų
mų, įskaitant vagystę ir už
puolimą, tačiau daugiau bylos
detalių neskelbia. Kartu su
juo buvo sulaikyta ir apklaus
ta dar 20 žmonių, turėjusių
skristi tuo pačiu „Ryanair”
lėktuvu, tarp jų — du vaikai.
Kai kurie iš tų žmonių jau bu
vo įlipę į lėktuvą. Šie žmonės,
kurie vyko į islamo konferenci
ją Birmingame, buvo paleisti.
Varšuva. Lenkijos vyriau
sybės Europos Sąjungos infor
macijos biuro vadovas Slawomir Wiatr, pasiūlęs paramos
eurointegracijai kampaniją,
prisipažino, jog praeityje buvo
komunistinių slaptųjų tarny
bų agentas. 49 metų S. Wiatr,
kurį buvusios komunistinės
valdančiosios koalicijos vy
riausybė savo įgaliotiniu ES
informacijos klausimams pa
skyrė vasario mėnesį, atsisakė
atskleisti savo bendradarbia
vimo detales, kad neišduotų
valstybinės paslapties. Tačiau,
pasak jo, jis neužsiėmė šni
pinėjimu ir neckrbo operatyvi
nio žvalgybinio darbo.
Roma. Italija ketvirtadie
nį įšaldė 14-kos, kaip mano
ma, su įtariamais „ai Qaeda”
tinklo finansuotojais Yussef
Nada ir Ahmed Idrid Našred-

rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Britų visuomeninis
transliuotojas atsiprašė Lietu
vos už tai, kad savo informaci
joje paminėjo Lietuvą tarp
valstybių, pažeidusių ginklų
embargą Rytų Afrikos valsty
bei Somaliui.
„Pripažįstame, kad Lietuvos
vardas nėra minimas (Jungti
nių Tautų ataskaitoje — BNS)
ir tai patvirtina, kad prane
šimas buvo klaidingas”, teigia
ma atsiprašymo laiške, kurį
gavo Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerįja. Laišką pasi
rašė BBC Skundų dėl pro
gramų skyriaus vadovas Fraser Steel. Jis pareiškė apgai
lestaująs dėl įvykusios klaidos
ir patikino, kad informacija
apie ją bus paskelbta naujau
siame BBC Skundų dėl pro
gramų biuletenyje.
Liepos 11 d. Prancūzijos
naujienų agentūra AFP ir kitą

JA\T
San Antonio, Texas. JAV
prezidentas George W. Bush,
prieš puldamas Iraką, pasitars
su JAV Kongresu ir Vašing
tono sąjungininkais, ketvirta
dienį žadėjo viceprezidentas
Diek Cheney. Šis pažadas nu
skambėjo po kelių griežtos re
torikos dienų, kurios privertė
daugelį apžvalgininkų, ypač
europiečių, manyti, jog Va
šingtonas nepaisydamas G. W.
Bush pažadų tartis rengiasi
imtis vienašališkų veiksmų ir
nuversti Irako vadą Saddam
Hussein.
Vašingtonas. Penktadie
nį JAV karo lėktuvai, atsaky
dami į pakartotines Irako pa
stangas numušti „neskraidymo” zonoje budinčius ameri
kiečių ir britų reaktyvinius
lėktuvus, valstybės pietuose
esančioje zonoje atakavo prieš
lėktuvinių raketų aikštelę,
pranešė JAV kariuomenė. Tai
jau aštuntas JAV naikintuvų
puolimas per mažiau kaip dvi
savaites prieš Irako oro gyny

Tačiau iš tiesų minėtame ra
porte nurodoma, kad 1994 m.
kovą į Somalį tam tikrą kiekį
granatsvaidžių, automatinių
pistoletų, pistoletų, revolverių
ir šaudmenų nusiuntė Latvi
jos bendrovė „Arnex” bei Len
kijos firma „Cenrex”.
Vakarų
valstybių
žiniasklaida savo pranešimuose
Lietuvą supainiojo su Latvįja.
Liepos viduryje UR vicemi
nistras Justas Vincas Paleckis
AFP ir BBC išsiuntė laiškus,
kuriuose pareiškė viltį, kad
ateityje Lietuvos ir Latvįjos
pavadinimai nebus painioja
mi.

Prancūzijos teismas apklausė
lietuvių dviratininko žmoną
Bonneville-Vilnius,
rug
pjūčio 30 d. (BNS) — Bonne
ville teismas penktadienį ap
klausė lietuvių dviratininko
Raimondo Rumšo žmoną Edi
tą, kurios advokatas ketina
įteikti dar vieną prašymą pa-

Vilniuje, Krašto apsaugos ministerijoje, penktadienį akredituotas nauja
sis JAV gynybos ir kariuomenės atašė Lietuvoje pulkininkas leitenantas
Larry Beisel. Jis pakeitė nuo 1999 metų JAV ginkluotosioms pajėgoms
Lietuvoje atstovavusį pulkininką leitenantą Albert Zaccor. Akreditavimo
ceremonijoje Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (deši
nėje) pažymėjo, kad karinis diplomatas į Lietuvą atvyko valstybei atsa
kingu momentu — Prahos susitikimo, kuriame Lietuvi) tikisi būti pa
kviesta į NATO, išvakarėse Savo ruožtu, L. Beisel sakė, kad nors Lietuvo
je jis dar visai neilgai, jau spėjo pajusti „ypatingą Lietuvos ir JAV karinio
bendradarbiavimo atmosferą”.
Kęsttieio Vanago (ELTA) nuotr.

din susijusių firmų, o taip pat
11-os arabų kilmės asmenų
sąskaitas.

dieną BBC išplatino informacįją apie JT ekspertų raportą,
kuriame Lietuva neva minima
tarp valstybių, per pastaruo
sius 10 metų pažeidusių organizacįjos paskelbtą ginklų em
bargą Somaliui.

bos taikinius šiame rajone.
New York. Pirmųjų tra
gišku rugsėjo ll-osios įvykių
metinių minėjimo dieną virš
Nėw York’o ir Vašingtono bus
uždrausti užsienio lėktuvų
skrydžiai, pranešė JAV Fede
ralinė aviacijos administracija
(FAA). Pasak FAA atstovo
spaudai, šių apribojimų lai
kas, kuris New York’e bus pra
tęstas iki rugsėjo 12 dienos,
sutaps su visose trijose vietose
organizuojamų tragiškų įvy
kių minėjimo ceremonijų lai
ku. Per skrydžių draudimo zo
nas galės skristi tik tie JAV
oro linijų lėktuvai, kurių lakū
nų kabinose yra įrengtos su
stiprintos durys arba tie, ku
riais skrenda federaliniai teis
mo vykdytojai.

PAKISTANAS
Larkana. Pakistano rin
kimų komisija atmetė buvu
sios Pakistano ministrės pir
mininkės Benazir Bhutto kan
didatūrą dalyvauti spalio mė
nesį įvyksiančiuose rinkimuo
se, penktadienį pranešė rinki
mų komisijos atstovas. „An
tikorupcinis teismas yra pri
pažinęs ją kalta (dėl slapsty-

leisti ją į laisvę.
„Nedaug ką galiu pasakyti.
Tai buvo ilga apklausa, kuri
buvo labai naudinga tiesai ir
kuri, aš tikiuosi, tokia bus ir
jos greitam išlaisvinimui”, po
apie tris valandas trukusio
teismo posėdžio sakė vienas
Rumšų advokatų Alexandre
Varaut.
Šių metų prestižinių daugia
dienių lenktynių „Tour de
Franc-'” III vietos laimėtojo R.
Rumšo žmona yra įkalinta
Prancūzuos Bonneville mies
to kalėjime dėl kaltinimų
draudžiamų dopingo prepa
ratų gabenimu ir platinimu.
Šamberi miesto apeliacinis
teismas trečiadienį atmetė
antrą Rumšų šeimos advokatų
prašymą paleisti E. Rumšienę
į laisvę.
Teismui atmetus antrąjį ad
vokatų prašymą, Lietuvos
URM Informacįjos ir kultūros
departamento vadovas Petras
Zapolskas pareiškė, kad Lietu
vos pareigūnai E. Rumšienės
išlaisvinimo iš kalėjimo sieks
„taip pat užsispyrusiai, kaip
tos šalies teisėjai atmetinės
apeliacįjas”.
mosi nuo teisingumo), todėl ji
netinkama dalyvauti rinki
muose, pareiškė rinkimų ko
misijos atstovas.

Maskva. Rusijos gynybos
ministras Sergej Ivanov penk
tadienį patvirtino, kad rug
pjūčio 19 d. Čečėnijoje sudužęs
karo sraigtasparnis buvo nu
muštas raketa. Šiam sraigta
sparniui nukritus prie Čečė
nijos sostinės Grozno, žuvo
118 juo skridusių žmonių. Mi
nistras tiesiogiai nekaltino če
čėnų sukilėlių dėl šios atakos,
kurios metu Rusįja patyrė
didžiausius nuostolius per be
veik 3 metus vykstantį parti
zaninį karą.
Maskva. Dirbti naujais
Tarptautinės kosmoso stoties
(TKS) moduliais, kurie bus
pagaminti 2003-2005 metais,
atrinkta 10 astronautų iš Eu
ropos, Azįjos ir JAV, pranešė
Rusijos kosmoso agentūros
pareigūnai. Moduliai — europietiškasis „Columb” ir eks
perimentinis Japonijos kos
moso agentūros — greičiausiai
bus sukonstruoti ne anksčiau
kaip po 2-3 metų.

»
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija,
Ateitininkų puslapis,
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
vyksta
kasmet
Beūžiant įsibėgėjusiems vėjo dienos
malūnams drėgną, karštą Dainavoje Darbo šventės
vasaros popietę Dainavoje, savaitgalį — paskutinėmis
dvidešimt du ateitininkijos vasaros dienomis. Ruošos
kopirdarbuotojai iš Filadelfijos, komisiją sudaro:
Bostono, Clevelando, Detroito mininkai prof. dr. Vainis
ir Čikagos susėdo Dainavos Aleksa ir dr. Linas Sidrys,
Baltųjų rūmų posėdžių salėje Taura Underienė, Jonas ir
Šįmet
prie bendro prailginto stalo Stasė Kazlauskai.
bus Marius
aptarti <ateitininkįjos veiklos komendantu
dabartį ir ateitį Amerikoje. Polikaitis. Ši grupė jau trečius
Pasitarimas vyko penktadie metus ruošia studijų dienas.
nį, liepos 26 d., ateitininkų Ruošos komitetas sudaro
sendraugių
stovykloje, akademinę programą, akcen
Dainavoje. Posėdį vedė Šiau tuodamas ateitininkams itin
rės Amerikos ateitininkų tary svarbią katalikiško tikėjimo
bos (ŠAAT) narys ŠAAT misiją bei programose įpin
Programos komisijos pir damas ateitininkų Veiklos
mininkas dr. Petras Vytenis svarstybas, tuo pačiu vieni
Kisielius. Posėdyje dalyvavo jant moksleivių, studentų bei
Šiaurės Amerikos ateitininkų sendraugių ateitininkų veiklą.
metais
Dainavos
tarybos (ŠAAT) bei ŠAAT Šiais
Programos komisijos nariai: Ateitininkų studijų dienų pro
dr. Ona Daugirdienė, kuri yra gramoje dalyvaus Lietuvos
taip pat Jaunučių ateitininkų Studentų ateitininkų sąjungos
sąjungos centro valdybos pirm. Vytautas Girdzijauskas,
pirmininkė
ir
Darius iš Varšuvos — istorijos prof.
Polikaitis, iždininkas dr. dr. Bronius Makauskas, psi
dr.
Vytenis
Aloyzas Pakalniškis, Fila chologijos
delfijos jaunučių kuopos globė Damušis. Dr. Onilė Šeštokie
ja Violeta Razgaitienė ir nė kalbės apie savo patirtį
Šiaurės
Kazys Razgaitis, Detroito pirmininkaujant
Amerikos
moksleivių
atei
jaunučių kuopos globėjos:
tininkų
sąjungai.
Prof.
dr.
Alma Jurkuvienė ir Rita
Aleksa
atsakė
į
dalyvių
Giedraitienė, Bostono atei
tininkai dr. Andrius ir Lionė klausimus.
Susirinkime toliau vyko
Kazlauskai, Clevelando atei
tininkai Jonas ir Stasė Jaunučių ateitininkų sąjun
Kazlauskai, Staniškis ir stu gos (JAS) pranešimai bei
dentas Simas Laniauskas, svarstytos. Dr, Ona Daugir
Cincinnati studentas Kęstutis dienė, JAS centro valdybos
supažindino
Aukštuolis, Čikagos jaunučių pirmininkė,
kuopos
globėjos
Rasa dalyvius su aktyvia JAS veik
Kasniūnienė
ir
Laima la. Šiaurės Amerikoje veikia
Aleksienė,
Ateitininkų „šešios jaunučių kuopos: ČikaDainavos studijų dienų ruošos ga, Clevelandas, Detroitas,
pakraščio
kuopr
komiteto kopirmininkas dr. rytinio
Baltimor
Vainis Aleksas, Ateitininkų (Filadelfija,
sendraugių Dainavos stovyk Vašingtonas), Hamiltonas
los komendantas Marius Los Angeles. JAS centre
valdyba kasmet paskelbia
Kasniūnas.
Studentai Simas Laniauskas metų veiklos šūkį, kurį vykdo
ir Kęstutis Aukštuolis entu visos kuopos. JAS metų veik
ziastingai pristatė išsamų, los šūkis koordinuojamas su
konkretų, išvystytą planą Šiaurės Amerikos ateitininkų
atgaivinti Amerikos Studentų tarytos programos komisijos
veiklos
programa.
ateitininkų sąjungos (SAS) metų
kuopos
veiklą. SAS veiklos komisijos Sąjungos gairėse
iniciatoriai
yra
Simas vykdė: „Tilto projektą” —
Laniauskas, Kęstutis Aukš kiekviena Šiaurės Amerikos
tuolis, Lina Šeštokaitė, Vija kuopa susiporavo ir įvairiais
Sidrytė ir Saulius Kliorys. būdais bendravo su viena atei
Branduolio
vizija
yra tininkų kuopa Lietuvoje. JAS
inspiruoti studentus veiklai centro valdyba taip pat
per suvažiavimus, studijų paskelbė vajų savo nariams
dienas, per internetą • bei užprenumeruoti katalikišką
spaudą. Taip pat siekiama vaikų savaitraštį „Kregždutę”,
pastoviai įtraukti studentus į leidžiamą Lietuvoje. 2001 m.
jaunučių bei moksleivių atei rūgs. mėnesį Čikagoje vyko
tininkų veiklą. Savo vietovėse kuopų globėjų sąskrydis sukostudentai praves bent vieną ordinuoti visų jaunučių glo
susirinkimą per metus moks bėjų veiklą; buvo didelis
Balandžio
leiviams bei jaunučiams. Bus pasisekimas.
mėnesį
Čikagoje
vyko
atei
siekiama pritraukti „trečios
tininkų
stovyklų
vadovų
bangos”
studentus.
kursai.
Branduolys ruošia studentų paruošiamieji
studijų dienas Dainavoje Dalyvavo 16 vadovų. Kursai
spalio 11-14 dienomis. Bus buvo labai sėkmingi.
Dešimties dienų Jaunučių
akademinė
programa
su
vyko
Dainavoje
paskaitų ciklu. Savaitgalio stovykla
metu studentus globos jauni liepos mėnesį; dalyvavo 123
sendraugiai Marius Polikaitis jaunučiai. Stovykla buvo
ir Liudas Landsbergis. Studįjų labai sėkminga. Šįmet būrelių
savaitgalyje įžodį duos nauji vadovai — moksleiviai ir stu
turėjo
daugiau
nariai,
norintys stoti į dentai
Studentų ateitininkų sąjungą. atsakomybės vadovavime. Jie
Simas Laniauskas pranešė, savo darbą atliko pavyzdingai.
kad Šiaurės Amerikos atei Baigdama savo pranešimą dr.
tininkų taryba jau paskyrusi Daugirdienė padėkojo visiems
2,(XX) dolerių veiklos planavi vietovių tėveliams ir vietovių
studentams už jų pagalbą
mo vykdymui.
Visi audringai pritarė studen kuopų globėjoms ir prašė, kad
ir
toliau
imtųsi
tų pristatytam projektui. tėvai
atsakomybės
už
savo
kuopų
Profesorius
dr.
Andrius
gyvavimą.
Kazlauskas ir kiti pasisiūlė
Po to vyko trumpi jaunučių
padėti jiems kiek galėsią.
kuopų
pranešimai. Detroito
Toliau prof. dr. Vainis Aleksa
apibūdino Dainavos studijų jaunučių kuopos globėjos Rita
dienų ruošą. Dainavos studįjų Giedraitienė ir Alma Jankienė

Studentų ateitininkų veiklą atgaivinti pasiryžusių entuziastų būrelis po
susirinkimo Dainavoje. Iš k.: I eil. — Austė Kuolaitė, Lina Šeštokaitė, Lu
kas Laniauskas, Rita Bradūnaitė. II eil. — Simas Laniauskas ir Kęstutis
Aukštuolis.
programa.
Clevelando moksleiviams
ateitininkams vadovauja —
Švarcienė ir dr. Marius La
niauskas. Kuopa susirenka
kas mėnesį. Buvo suruošta
rekolekcįjos. Veikla stipri.
Čikagos moksleiviams atei
tininkams vadovauja Liudas
Landsbergis, Laura Lapšytė ir
Marius Polikaitis. Moksleiviai
turi gausius ir
dažnus
susirinkimus; padeda globoti
jaunučius ateitininkus. Veikla
efektinga.
Dr. Petras Vytenis Kisielius
pasveikino visus Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos
(ŠAAT) vardu. Apgailestauta,
kad ŠAAT pirmininkė nega
lėjo dalyvauti šiame posėdyje.
Buvo padėkota Dainavos
Sendraugių ateitininkų sąjun
gos stovyklos ruošos komite
tui, vadovaujamam Viktutės
S iii ū menės, už labai puikią
stovyklą, kuri pasižymėjo savo
ateitininkiškumu ir dėmesiu
tikėjimui bei pasauliečių apaš
talavimo misijai. Trumpai bu
vo
susumuoti
svarbiausi
punktai ŠAffT posėdžio, vyku
sio Dainavoje liepos 21 d.,
darbo sumetimais tarybos
pirmininkas dr. Vytas Narutis
ir
vicepirmininkė
Nijolė
Balčiūnienė
apsikeitė
pareigomis. Nauja tarybos
pirmininkė
yra
Nijolė
Balčiūnienė, o dr. Vytas
Narutis perima vicepirm.
pareigas. Tarybos kadencija
baigiasi 2003 m. pavasarį.
Naujosios tarybos rinkimai
vyks šių metų rudenį.
Dr. Aloyzas Pakalniškis,
ŠAAT tarybos iždininkas,
atliko
ŠAAT
finansų
pranešimą. Dr. Pakalniškis aiš
kino, kad ŠAAT yra oficialiai
inkorporuota Illinois valsti
joje kaip pelno nesiekianti
organizacija, kuri yra atleista
nuo federalinių mokesčių. Dr.
Pakalniškis
pabrėžė
finansinius ir teisinius niuan
sus bei atsakomybes atei
tininkų vienetams, norint
taisyklingai naudoti naują
na vietovės studentai ir moks
ateitininkų federalinį mo
leiviai.
Posėdyje moksleivių kuopų kesčių numerį.
Dr. P. V. Kisielius, pro
globėjų nebuvo, bet informaci
ją pristatė vietovių atei gramos komisijos (dr. O.
tininkai. Dr. Onilė Šeštokienė Daugirdienė,
dr.
P.
V.
prof.
dr.
V.
baigia savo MAS centro valdy Kisielius,
Liulevičius
ir
D.
Polikaitis)
bos pirmininkės kadenciją.
vardu
apibūdino
ŠAAT
Centro valdybos pirminin
Programos
komisijos
strate
kavimą
perima
Liudas
ginį supratimą ateitininkų
Landsbergis.
Detroito moksleivių kuopa istorinės misijos. Komisija
stipri ir veikli, globojama Rus tiki, kad ateitininkų sąjūdis
nės Kasputienės. Moksleiviai Lietuvos istorjjoje suvaidino
ateitininkai aktyviai įsijungę į unikalų vaidmenį katalikiško
savo parapijos veiklą, naudoja sios lietuvių tautos atgimime,
ŠAAT programos komisijos komisija tiki, kad iš visų
2001-2002 metų veiklos prog nūdienos lietuviškų sąjūdžių
ramą. Kuopa suruošė veiklos bei organizacijų ateitininkų
savaitgalį Dainavoje ir vėl sąjūdis turi bene didžiausią
potencialą sugrąžinti lietuvių
ketina tai daryti šįmet.
Filadelfųos - Baltimorės - tautą į Dievo skirtas kristoVašingtono moksleivių kuopa centrines vėžes; kad, atei
turi savo susirinkimus tuo pa tininkuos darbas yra Dievo
čiu metu kaip ir jaunučių numatytam planui — lietuvių
kuopa. Kuopa stipri ir efektin tautos ateičiai. Mes tikime į
gai veikia, globojama MAS ateitininkįją, mes tikime, kad
centro valdybos pirmininkės ji ištęsės. Ateitininkįją lietu
dr. Onilės Šeštokienės. Kuopa viškoje visuomenėje turi tvir
irgi seka ŠAAT metų veiklos tai pasisakyti už Kristų ir

pranešė, jog Detroito kuopa
turi
30
narių
ir
turi
susirinkimus kas mėnesį.
Globėjos pabrėžė, kad ŠAAT
programos komisijos bei JAS
centro valdybos paskelbtos
veiklos programos labai pade
da, duodamos kryptį tų metų
veiklai. JAS globėjų sąskrydis
labai padėjo jaunučių ir moks
leivių globėjoms patobulinti
savo
veiklos
metodiką
sklandžiau vesti susirinkimus
ir efektingiau pritaikyti pro
jektus.
Jonas ir Stasė Kazlauskai
bei
studentas
Simas
Laniauskas pranešė, kad
Clevelando jaunučių kuopa
labai aktyvi, turi 30 jaunučių
ir dažnai turi susirinkimus.
Kuopai vadovauja Teresė
Beržinskienė, Regina Idzelienė ir Ramunė Totoraitienė.
Užsiminta,
kad
esančios
globėjos, nors itin pasišventusios, laukia pertraukos, ieško
ma pakaitalų.
Filadelfijos jaunučių kuopos
globėja Violeta Razgaitienė
pranešė, jog Filadelfijos,
Baltimorės ir Vašingtono
jaunučiai ateitininkai yra
susįjungę į vieną kuopą, tu
rinčią 20 jaunučių. Trečdalis
jaunučių yra „trečios bangos”
vaikai. Kuopa labai gražiai
veikia. Buvo pabrėžta, kad
kasmetinės ŠAAT metų veik
ios programos labai pagelbsti
jų veiklos planavimą.
Bostono ateitininkai dr. And
rius ir Lionė Kazlauskai
skundėsi, jog jų pastangos
įsteigti jaunučių kuopą Bosto
ne nepasisekė, kad jaunučių
ateitininkų veikla Bostone
silpna,
i
Tuo tarpu Čikagos globėjos
Rasa Kasniūnienė ir Laima
Aleksienė dejavo, kad Čikagos
kuopoje yra tiek daug dalyvių,
kad nelengva juos sutalpinti į
Ateitininkų namus susirinki
mų metu. Jaunučių Čikagoje
yra 140. Jaunučių moksleivių
tėvai
efektingai
padeda
jaunučių veiklai. Veiklai talki

pabrėžti savo katalikiškąją
misiją. ŠAAT Programos
komisija
kasmet pasiūlo
ŠAAT Šiaurės Amerikos ateįtininkijos metų veiklos pro
gramą. 2001-2002 metų veik
los šūkis buvo: „Drįsome būti
kitokie 1911 metais; drįs
tame būti kitokie ir šiandien”.
Ateinančių
2002
metų
vasaros - 2003 m. vasaros
veiklos metų programa akcen
tuoja ateitininkės kankinės
Adelės Dirsytės Sibiro mal
daknygės 50 metų pasirody
mo
sukaktuves.
Adelei
Dirsytei skiriamas veiklos
šūkis: „Paženklinkime mūsų
pasaulį meile ir viltimi”.
Programos komisija palaiko
veiklos ryšius su ateitininkais
sendraugiais Los Angelėje,
Detroite, Clevelande, Vašing
tone, Filadelfijoje ir Čikagoje.
Ji
taip
pat
sudariusi
sendraugių
ateitininkų
įžodžio ruošos programą ir ją
pristačiusi Clevelando, Los
Angeles bei Čikagos sendrau
giams. Komisija taip pat yra
paruošusi naujiems sendrau
giams ateitininkų įžodį.
Šiuo metu Programos
komisija, kartu su ŠAAT dva
sios tėvu kun. dr. Kęstučiu
Trimaku rūpinasi, kad atei
tininkai bei visa lietuvių
visuomenė tinkamai pami
nėtų Adelės Dirsytės Sibiro
maldaknygės „Marija, gelbėki
mus” 50 metų pasirodymo
sukaktį su akademine progra
ma bei montažu. Taip pat
komisija yra pradėjusi pla
tinti ateitininkų stovyklose
peticiją, kad Lietuvos valdžia
sudarytų galimybes surasti
Adelės Dirsytės palaikus
Sibire ir juos grąžinti į
Lietuvą.
Šiam reikalui
Ateitininkų
sendraugių
sąjungos stovykloje buvo
surinkta 100 parašų Lietuvos
prezidentui ir 100 parašų
Lietuvos Seimo pirmininkui.
Ateitininkiškos veiklos posė
dis Šiaurės Amerikos atei
tininkų sendraugių sąjungos
stovykloje Dainavoje baigėsi
nauju ryžtu bei entuziazmu
vykdyti savo sąjūdžio šūkį —
„Visa atnaujinti Kristuje”.
Dr. Petras Vytenis
Kisielius

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

6646W. Stanley Avė., Benvyn, IL
60402.i. Tel. 706 --...............
484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

GEDAS M. ORINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
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Specialybė - vidaus ligos
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Akių ligos / Chirurgija
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TERRIDALLAS PRUN8MS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-7264)600
East Dundee: 847-651-1212
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EUGBE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
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Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
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Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
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Valandos pagal susitarimą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
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Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
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migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

1000 S. State Street,
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Kalbame lietuviškai
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Dantų gydytoja
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Akių ligos ir chirurgija
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Dr. RUSSELL MILER, MD
šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Benvyn, IL 60402
Tel. 706-484-1546.
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DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
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Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235W. 111 8L CNagoi L80865
773-233-0744 eibe 773-489-4441
DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė.,

Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
Dr. DALIA ECS’aE.DDS.
Dantų gydytoja
10745 Wirrterset Dr.
Orland Park, IL 60467
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Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA

Kalbame lietuviškai
640 Kinaety Highway
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10 S.

Tel. 630-323-2246
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal sueita
RAMONA C. MARSH, MD

Obstetrica & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite
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MES IR PASAULIS
Paruošia

Danutė Bindokienė

Bronius Nainys

Ši diena — ne darbui

AR YRA IŠEITIS?

L

Ji visada yra, klausimas tik
— kokia? Ir kaip, ir kas jos
ieško? Tad ir po „Williams”
smūgio Lietuvai žemiau juos
tos dar gali kas nors išeiti,
jeigu visi trys vadovai —
prezidentas,
Seimo
pir
mininkas ir premjeras su
nauju
„Mažeikių
naftos”
valdytoju sutars kalbėti vienu
ir tuo pačiu balsu. O tokių
ženklų lyg ir nusimato.
Spaudai paveikiai sukilus,
Valdui Adamkui ir Algirdui
Brazauskui stipriau pareiškus
savo nepasitenkinimus, tuo
jau po sutarties pasirašymo
sakęs su Lietuvos vyriausybe
nekalbėsiąs, „Jukos” vyriau
sias derybininkas Michail
Brudno savo nuomonę keičia,
o verslovės savininkas Michail
Kbodorkovskįj net apie jį ■ ir
rusus
gražiai
čiulbančią
lakštingalą atsiuntė. Ir ne bet
kokią, bet garsų britą, buvusį
Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų bei sveikatos apsaugos
ministrą ir daugybę kitų ti
tulų pilną lordą David Anthony
0wens7 Mat jis dabar yra
Londone neseniai šios Rusijos
vęrslovės įsteigtos „Jukos
International”
valdybos
pirmininkas. Tik kažkaip
keišta, kad, apgautai Lietuvai
dar nesuskubus,
išeities
pradėjo ieškoti apgavikų ben
drininkai, švelniau juos apibū
dinant. Nors dabar dar ir
neaiškų, ką tai galėtų reikšti,
tąčiau. Lietuvos vadovai bent
jau šį kartą neturėtų leistis
antrą kartą užliūliuojami. Tur
būt neužmiršome, kai prezictentui^damkui suabejojus sū
„Williams” pasirašomos sutar
ties nauda, tuolaikinis JAV
ambasadorius —' berods,
Keith Smith — apsilankęs pas
jį,įtikino kitaip, ir kas iš to
Lieluvai išėjo. Tačiau pats
ambasadorius, Vilniuje tarny
bą baigęs, toje amerikiečių
bendrovėje gerai atlyginamą
darbą gavo. Todėl ir vargu, ar
tokių lakštingalų čiulbėjimai
ką nors reiškia, ir tai Lietuvos
vftdovai turi įsidėmėti.
Kiekvienas supranta, kad su

„Jukos” derybos bus sunkios,
nėš visi koziriai ant jų stalo,
visos amerikiečių turėtos tei
sės- dabar rusų nuosavybė.
Tačiau vis tiek Lietuvos vy
riausioji trijulė turi sutarti,
nesibądyti vienas į kitą pirštąis, bent pirmoji imtis pag

rindinio vaidmens ir per „Williams” - „Jukos” susitarimo
įštgaliūjimo laiką bandyti iš
nišų atsiimti bent vienašališ

kas Mažeikių valdymo teises.
O tam tikslui siekti reikia
labai gerai žinoti sutartį, visas
jos smulkmenas ir tuos įslap
tintus skirsnelius, kurie iki
šiol dar nebuvo paskelbti.
Šiam uždaviniui atlikti rug
sėjo antrą neeilinės sesijos
susirinkęs Seimas neturėtų
šokti tuojau ieškoti kaltų —
tai bus galima atlikti ir vėliau,
— bet sudaryti rimtą darbo
komisiją, pasikviesti gerus
teisininkus, net ir užsie
niečius, ir sutartyje paieškoti
spragų, kurios galėtų padėti
Vilniaus senamiestis, kaip ir kiti didmiesčiai, jau susiduria su transporto priemonių pertekliumi.
bent to vienašališko valdymo
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
teises panaikinti. Taip pat
panaikinti ir tiesiog absur
Dargi jų okupacijos nuskur dentus Andrius Kubilius.
diškus skirsnelius, įpareigo
dujas, ES narystė privers
dintų mokesčių mokėtojų pini Pasakyk man, garbus valsty
jančius
Lietuvos
valdžią
uždaryti Ignaliną, ir taip
gais. O kad iš tikrųjų gera bininke, kuris išmintingas
mokėti verslovės nuostolius.
rusai
kontroliuos
visą
„Jukos” bendrovė, galime politikas galėjo tuo netikėti?
Atidžiai pažiūrėti ir kitus,
Lietuvos energiją, ir Maskva
lengvai įsitikinti, susipažinę
Tad po tokios skaudžios
Lietuvai žalingus, skirsnelius
siurbs naudą. Ką tai tautos
ir bandyti juos pakeisti. Šalia* ekonominei gerovei, nekal su jos savininku oligarchu pamokos gal nebebus tokie
Michail Khodorkovskij, kuris, naivūs šiandieniai Lietuvos
to, neatsisakyti minties ir į
bant jau apie politines
buvęs vargšų tėvų sūnus, dar vadovai, derėdamiesi su „Ju
vadinamą arbitražo teismą
pasekmes, reikš Kremliaus
Londone kreiptis, arba visa
artimame užsienyje, prijun neturėdamas nė 40 metų, jau kos”, jeigu Khodorkovskij į
pusiškai bent tokio ėjimo ga
gus Gudiją, Rusijos spaudžia turi didžiulį banką, per jį tokias derybas leisis. O kad
kontroliuoja 15 milijardų ver toji pamoka būtų veiksminga,
limybes apsvarstyti. Gal tokį
mame iš dviejų šonų.
skundą būtų galima grįsti
Tačiau jūs to visiškai nebi tės „Jukos” akcijas ir mėgau nors nebūtinai šiandien, bet
politinio spaudimo baime, nes jokite, Lietuvai čiulbėjo prieš jasi 3.7 milijardų vertu savo visgi nedelsiant, Seimo su
asmenišku turtu. Dar visiškai daryta komisija visą „Wilporą
dienų
„Šekspyro”
„Jukos” aukštų pareigūnų yra
neseniai jis, į savo alyvos lau liams” absurdą turi nuodug
dabar arba anksčiau yra
restorane
su prezidentu
kus Sibire šulinių gręžti niai ištirti, surasti už jį atsa
buvusių Putin vyriausybėje. Ir .Valdu Adamkum pietavęs
pasikvietęs AMOCO, vos tik kingus asmenis, jų pavardes
tikrai naivus yra seimūno
anglų lordas Davis Owens, tą
Gedimino Kirkilo teiginys,
pačią giesmelę vėliau pakar atlikusią darbą ir išleidusią paskelbti visuomenei, elgesį
300 mln. dol., bendrovę išvijo, vertinti atiduoti įstatymui.
kad „Jukos” yra privati ben
todamas Seimo pirmininkui
drovė, todėl bet kokiam poli Artūrui Paulauskui, prem užsitarnaudamas vakariečių Per maža šio egzamino
buvusiems
tiniam spaudimui į Lietuvą iš jerui Algirdui Brazauskui, verslininkų panieką. Tad ne- neišlaikiusiems
nustebkim, jeigu jis, pirktas iš valstybės vadovams parašyti
ūkio ministrui Petrui Čėsnai
jos pavojaus nėra. Nėra? Kuris
rusas ir šiandien nenorėtų
ir finansų ministrei Daliai „Williams” teises parduotų blogą pažymį, bet reikia palik
kokiam nors aiabui, vadina ti ir kokį nors įspėjimą dabar
Lietuvos
prijungti
prie
Grybauskaitei. Rusai jau
mam Saddam Hussein. „Kas tiniams bei būsimiems. Nes
Maskvos, jeigu tik galėtų?
nebe tokie, po Berlyno sienos
gi
galėjo tikėti, kad „Williams” šis neatsakingas žaidimas gali
Vilnius Lenkijai, Klaipėda
griuvimo jie visiškai paRusįjai dažniau negu retkar-,,, , sikeitė. Dabar jie geručiai, parduos Mankius rusams ir labai neigiamai atsiliepti į
dfeis visokie alksniai šūkauja
nekalti avinėliai, net subliau dar už Lietuvos "valdžios lietuvių tautos bei valstybės
nugaros”, — trauko pečiais ateitį ir neturi būti be niekur
Rusįjos Dūmoje.
ti kaip reikiant nebemoka,
dešiniųjų kandidatas į prezi nieko nustumtas užmarštin.
Nors šiandien ir neaišku, ką
suokė britas. Ir kaip gaila,
net išmintingiausių žinovų
kad tokių naivuolių ir tarp
pateiktais tikroviškais argu
lietuvių, net išeivių, atsiran
mentais bei politikų kietu
da. Pasakykite man, ger
Lietuvos reikalų gynymu
biamieji, jeigu jie jau tokie
derybose su „Jukos” galima
geri, kodėl jau net septyneri
laimėti, bet su jais kautis
metai Rusijos-Lietuvos sienos
reikia iki paskutinio prakaito
sutarties nepatvirtindami,
lašo, ir nedovanotina būtų,
apie čia minėtą artimąjį
jeigu
mūsų
vadai
su
užsienį gieda, nenori net
„Williams” sudarytą Lietuvai
girdėti apie 20 milijardų
žalingą sandorį be kovos
dolerių okupacijos žalos atly
pakartotų. Iš premjero Algirdo
ginimą, negrąžina mums ne
Brazausko užuominų atrodo,
tik carų laikais išgrobto turto
kad jis kautis žada. Linkėkim,
bei archyvų, bet stropiai nuo
kad neatlyžtų. Nes šiam san
mūsų saugo ir bolševikmečio
doriui įsiteisėjus — tokiam, jų nusikalstamus darbus įro
koks jis yra, — iš rusų pusės
dančius archyvus, atsisako
Lietuvai darosi jau gerokai
išduoti Lietuvai pas juos
pavojinga padėtis. Atrodo, kad
prieglobstį radusį lietuvių
šalia
„Jukos”
įsigytų
žudiką Raslaną? Negi jau
Mažeikių, „Gazprom” nupirks
pamiršome, kieno apiplėštus
LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr (kairėje) ir bu
Kauno elektros jėgainę, vėliau
ir sudegintus valdovų rūmus
vęs bankininkas Adolph Balionas diskutuoja Lietuvos verslo klausimais,
— gal ir daugiau jų, Lietuvos
mes dabar atstatinėjame?
susitikę garbės konsulate Palm Beach.
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Toliau Julė aprašo, kaip ji aplankė savo senąją Šv.
Katarinos mergaičių gimnaziją P^e Nevos prospekto.
Čia ji prisiminė, kiek iškentėjo už prigimtos kalbos
branginimą. Ji turėjo labai gražiai išleistą lietuvišką
maldaknygę „Aukso Altorėlis”. Julė taip pasakoja:
„Vieną dieną mokytoja pastebėjo tą maldaknygę. Prisiartinus ji paprašė parodyti, klausdama, kur gavau
taip dailią maldaknygę. Nespėjau burną atidaryt, kad
atsąkjus, kaip — 'žiūrėkit tik, tokiuos brangiuos apdaruoš, o pagoniška kalba’ — ryktelėjo sarkastiškai mo
kytoja, kuri pati gimė ir augo pačioje Lietuvos širdyje
— Vilniuje- Mane, tarytum, perkūnas nutrenkė. Ausyse fivilte svilo, — prisipažįsta Julė, ir mąsto: Ar lietu
vių kalba yra pagoniška? Juk melstis mane mokyta
lietuviškai, lietuviškai ir tikybos dogmatai man
apreikšta. Juk bažnyčioje kas nedėldienį ir šventėmis
peršamą ir prieš mišias, tarytum, aniolų pulkai taip
žavėtinai lietuviškais žodžiais giedodavo Valandas,
Rąžančių, Pulkim ant kelių, ir t.t. Tad kur čia pagoniškumas? Pačioje lietuviškoje kalboje? Ne, juk kadaise tiek lenkai, rusai, vokiečiai, prancūzai glūdėjo nugrimzdą pagonybėje. Lotynų kalbą dabar ne tik nieks
neišdrįstų pavadinti 'pagoniška', nors rymiečiai ilgus
amžius dovįjo krikščionis”.
<
„Juk mes lietuviai seniai paliovėme garbinti savo

pranokėjų Perkūnus, Patrimpus ir Pikuolius, — minti
jo toliau lietuvė katalikė Julė. — Kodėl mano katali
kiškoje mokykloje taip storžieviškai mindžiojama mūs
tėvų kalba, tuo tarpu kai Šv. Katarinos bažnyčioje ant
klausyklų tarp įvairiausiomis kalbomis parašų — kaip
galima išpažinti savo nuodėmes — ir lietuviškas. Kur
teisybė, kur liogika?”

Šiandien žmogus pagalvoji, ar tai buvo religijos, ar
lenkiškumo stūmimas? Deja, kaip šiandien mes ži
nome, Vilniaus krašte ir dabar lenkiškumas gerokai
apvaldęs religiją.
„’Poganska mowa’ sakinys kartojosi mano mintyse,
— pasakoja Julė, — ir vis negalėjau suprasti, kodėl
man prisiegė prievardę ’zaklenta žmudzinka’ — už
keikta žemaite, nors buvau ir vienintelė iš septynių
lietuvaičių — suvalkietė”.
Kiek drąsos jaunai gimnazistei reikėjo, kai istorijos
pamokoje, priėjus prie Vytauto laikų, ji, pašaukta at
sakinėti, šitaip prabilo: „Lenkės savo istoriją mokos ir
atsakinėja lenkų kalba, kitų tautų auklėtinės savo
tėvynės istoriją irgi turi teisę mokyties prigimtąja kal
ba. Aš gi, nors esu lietuvė, bet Lenkijos istoriją mo
kaus noriai lenkų kalba. Tačiau šiai dienai buvo už
duota mums iš Lietuvos istorijos skirsnys — apie didkunigaikštį Vytautą. Naudodamasi mokyklos suteikto
mis lygiomis teisėmis visų tautų mokinėms, aš šitą
lekciją irgi išmokau lietuviškai ir malonėčiau tąja kal
ba apsakyti”.
Gal skaitytojui būtų įdomu sužinoti, kokia buvo į tos
patriotės lietuvaitės suvalkietės kalbos reakcija? „Visų
mokinių veidai akimirksnyje atsigrįžo į mane. Mokyto
jas pabalo, jo rankos ir barzda pradėjo drebėti. Moky
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Daugelyje valstybių vienas
šventadienis metuose skiria
mas „darbo žmonėms”. Tiek
Europoje, tiek kai kuriuose
kituose žemynuose, ši šventė
paprastai švenčiama gegužės
pirmąją. Amerikoje Darbo
šventė visuomet būna pirmąjį
rugsėjo mėnesio pirmadienį.
Prasidėjusi gan kukliai: 1882
m. „Knights of Labor” organi
zacijos suruoštu paradu New
York mieste, ilgainiui išsivys
tė į šventę, kurią mes čia visi
žinome. Pagal pradžios datą,
šiemet Labor Day-Darbo šven

tė gali didžiuotis 120 metų
sukaktimi. Nors pradžioje
šventės data kurį laiką buvo
kaitaliojama, bet dabar ta pati
visoms valstijoms, įskaitant
District of Columbia, kuriam
priklauso valstybės sostinė, ir
Puerto Rico teritorijai.
Jeigu kai kurios valstybinės
šventės turi savo įvaizdį, savo
„veidą ir tradicijas”, Labor
Day šiuo atžvilgiu per stipriai
neužsirekomenduoja. Tiesa,
daugelyje vietų, ypač, kur įsi
tvirtinę darbininkų unijų cen
trai arba artėja svarbūs rinki
mai, pasistengiama suorgani
zuoti vieną kitą margą ir
triukšmingą paradą, ne tik su
įprastais
šiam
renginiui
priedais, bet ir su prakalbomis
iš pagrindinės svečių tribūnos.
Darbo šventės paradai sutei
kia pramogą jų dalyviams,
žiūrovams (ypač vaikams), o
politikai gali pasirodyti ir pri
sistatyti savo rinkėjams. Ta
čiau už palyginti paviršu
tiniškų šios šventės žymių
visgi glūdi ilga ir kartais skau
di, net kruvina, darbo žmonių,
siekiančių savo pagrindinių
teisių, geresnių sąlygų dar
bovietėse, aukštesnio atlygini
mo, sveikatos andraudos ir
kitų lengvatų, istorija. Į jos
puslapius ne vieną epizodą
įrašė ir mūsų tautiečiai — pir
mieji emigrantai iš Lietuvos,
kurių sunkumai svetimame
krašte, dominuojamame dau
giausia kelių gausesnių tauty
bių (airių, vokiečių, italų, net
lenkų), šiandien sukelia šiur
pą ir užuojautą.
Jeigu pastaraisiais metais į
Ameriką atvykę lietuviai
nusiskundžia, kad, nepaisant
pasiekto aukštojo mokslo, turi
dirbti pačius juodžiausius,
prasčiausius darbus, imi
grantai, atvykę prieš ir po
Pirmojo
pasaulinio
karo
kitokios dalios net nesitikėjo.
Anglių kasyklos, geležies ir
plieno liejyklos, skerdyklos —
tai jų darbovietės, kuriose
liejo prakaitą (neretai ir krau
ją), kad sukurtų geresnį

tojas susivaldė, ir nuduodamas, kad kaip nieko nebu
vę, iššaukė tuojau kitą mokinę. Ir tik po to jis pradėjo
be įžangos, būk veltui esą auklėti tokias idėjas, kurios
niekad neišsipildys, kad lietuviai gali likti lietuviais ir
nevartodami savo kalbos, kaip kad airiai yra airiais
kalbėdami angliškai, — kad lietuvių kalba seniai jau
atgyvenusi savo amžį ir būtų neišmintinga stengties
atgaivinti tai, kas jau nuslinko praeitėn, ir t.t.”.
„Keli metai praslinko nuo šio atsitikimo, — pasakoja
toliau Julė Pranaitytė, — ir man tiek iš to buvo nau
dos, kad prancūzų, rusų ir vokiečių mokytojų opinijoj
pakilau keliais coliais aukščiau. Nors garsesnių riau
šių už lietuvystę jau nebekeldavome, kaip kada ge
rame ūpe lietuvaitės susitarusios laikydavome savo
mitingus prigimta kalba, kurios nesuprasdamos len
kės iš apmaudo netverdavo savo kailyje”.
„Kitas mūsų kliasoje lietuvaites pasisekė mokyklos
patrįjotams perdirbti į dvilypes esybes — lenkeslietuves. Gal šitame žvilgyje nebūtų buvęs taip kietas
ir mano sprandas, jei tuomet gyvenę Peterburge mano
broliai, ypač kun. Justinas, o taipogi ir a.a. Pranciškus
Vaičaitis nebūtų nuolatos kėlę mano tėvynmeilės
jausmą”, — prisipažįsta Julė. Ak, tas Vaičaitis, anuo
met pavergęs ne vien Julės širdį, ar nepavergė ir
mūsų su savo eilėmis:
Vai, lėkite dainos, ii vargo nupintos,
Ii kaimo į kaimą pas jaunus senus,
Paguoskite Širdis, nelaimių sutrintas,
Nuiluostykit aiaras, kelkit jausmus!

Štai kaip aprašo Pranaitytė lietuviškus pasilinks
minimus Peterburge:
„Teatras! Atsidaro scena, ant estrados pasirodo gie-

gyvenimą
ir
sau,
ir
saviesiems, ir dar galėtų
padėti pasilikusiems tėvynėje.
Nepaisant, kaip sunkūs ir
pavojingi buvo tie darbai, visgi
visi galėjo užsidirbti taip gei
džiamų dolerių. Vilkę darbo
naštą iki švilpuko, skelbiančio
dienos (ar darbo pamainos)
pabaigą, žinojo, kad likęs
laikas priklauso jiems: niekas
negali diktuoti, kaip jie turi
gyventi, niekas nepersekioja,
nekliudo, nedraudžia įsijungti
į organizacinę veiklą, paskai
tyti laikraštį ar knygą savo
kalba, pabūti su artimaisiais
ar savo idėjos draugais. Šian
dien mus tiesiog stebina, kiek
tie anksčiausieji lietuviai imi
grantai spėjo sukurti, nuveik
ti, pasiekti. Juos nuo vėlesnių
imigrantų bangų labiausiai
skiria tai, kad didžioji dalis tų
pasiekimų
nebuvo
vien
asmeniškai gerovei, bet visų
savo tautiečių labui. Išleistos
knygos, laikraščiai, kiti lei
diniai; įkurtos parapįjos, pa

statytos gražios bažnyčios,
lietuvių namai su salėmis ir
mokyklomis; bankai, apdraudos įstaigos, brolijos, organi
zacijos, draugijos, sąjungos...
Kai kurie anuometinių dar
bų ir veiklos vaisiai išlikę iki
mūsų dienų, kiti — tik archy
vuose, leidiniuose ir dokumen
tuose. Tačiau užvis didžiausią
pagarbą užsipelnė tie ankstyviausieji lietuviai imigrantai,
kad savo dvasinių vertybių
neatsisakė dėl sunkaus kas
dieninio darbo ir nemažiau
sunkių gyvenimo sąlygų.
Eilinis amerikietis nedaug
sau galvą suka, dėl ko ir kas
sumanė pirmąjį rugsėjo*, pir
madienį skirti švėrttėtf.M Tai
paskutinis ilgas savaitgalis
prieš rudenį, tarytum vasaros
užsklanda. Baigiasi atostogų
laikotarpis, daugelyje valstijų
oras jau dvelkia rudeniu, po
Labor Day prasideda mokslo
metai... Besinaudodami tuo

ilgu savaitgaliu, tūkstančiai

pasipila iš miestų, tikėdamiesi
pasivyti vasaros malonumų
likučius. Atitinkamos eismo
reguliavimo įstaigos jau iš
anksto pranašauja, kiek žmo
nių dardės keliais ir greitke
liais, kiek avarijų atsitiks...
Bet tokie tamsūs spėliojimai
retai ką atbaido nuo ilgesnių
ar trumpesnių kelionių.
Po Darbo šventės, kaip ir
kiekvieną rudenį, pagyvės ir
lietuviškoji veikla. Linkime
visiems skaitytojams, ben
dradarbiams ir „Draugo”
draugams (net ir nedraugams)
malonaus savaitgalio, o po to
— sėkmingų darbų!

dorių būrys tautiškuose parėduose, ir tu mintimi akymirksnyje atsidūrei, kur tai toli, toli Pašešupės kaime
lyje. Paskui teatras vėl naują Lietuvos vaizdą at
skleidžia. Teatrą baigia skambiomis mus dainomis,
kurių meliodįjos ne vienam akis aprasoja ilgesio
ašaromis. Triukšmingi delnų plojimai, maišosi su
šaukimais ’bis’, žiūrovai daužo čebatų kurtomis į grin
dis ir stengiasi iškviesti giedorius ant estrados. Ir cho
ras išeina, ir antrą, ir trečią kartą, o publika vis šau
kia ’bis”. Bet uždanga daugiau nebekila. Muzikantai
taisosi griežti valsą, kadrilių ar linksmą lenkų ma
žorą. Pasirodo salėje tos pačios dainininkės lietuvaičių
tautiniuose parėduose, kitaip nesukalbamos kaip len
kų, rusų ar kitokiais liežuviais. Nekurie mus poneliai
atsivedę 'balandėles* — nieks nežino kokios tautos ar
tikybos, ir joms tik terūpi kaip apsukti galvą kuriam
nors lietuviškam Adonisui.
Lietuvių balius! — jau vien tas užvardis it su elektra
persmelkia tėvynainio širdį. Kiek linksmybių jis pa
tieks. Ir traukia iš visų miesto kampų žmoniukai, ve
dami kokios tai nesuprantamos spėkos. Deja, sykį pa
ragavę tų išsvąjotų linksmybių, daugiau jų jau nebe
laukia. Pirmučiausia, suerzina tave svetimų kalbų
zurzėjimas. Ponių ir panelių tik reta jų vos įstengia
pratarti kelis lietuvių kalboj sakinius. Dauguma len
kės, rusės, kurios su pasiilgimu laukdavo tų vakarų”.
„Atsimenu, — pasakoja toliau Julė, — sutikau laip
tais besiskubinančią išsidabinusią rusų tarnaitę. Kur
tu, Dūnia, taip pasipuošei?, — klausiu. Juk — šį va
karą lietuvių balius, — atžeria ji man, — ir mudvi su
Nataša ten būsiva.
Bus daugiau
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JULIJOS IR EMILIO SINKIŲ
FONDAS

'

Pačiame pavasario žydėjime
santamonikietis Emilis Sinkys
šventė gražų 90-tų gimtadienį
giminių ir artimų draugų bei
kaimynų būrelyje. Buvo per
skaityta daugybė sveikinimo
telegramų iš žymiausių Lie
tuvos žmonių: prezidento Val
do Adamkaus, Seimo nario
prof. Vytauto Landsbergio ir
žmonos Gražinos, rašytojo Ka
zio ir Gražinos Sajų, Lietu
vos Respublikos garbės gene
ralinio konsulo Vytauto Čeka
nausko ir žmonos Janinos, Ei
šiškių krašto Rapalionio mo
kyklos mokinių ir daugybės
pasaulyje išsimėčiusių gimi
nių, tautiečių. Šventei vado
vavęs Albinas Markevičius ju
biliatui užrišo plačią tautinę
juostą su išaustu sveikinimu.
Prezidentas Valdas Adamkus
savo sveikinime jubiliatui ra
šo:
„Jūs ir Jūsų žmona Julija
esate žmonės, kurių tauri
veikla nuo pat valstybės ne
priklausomybės
atkūrimo
lengvina likimo nuskriaustų
Lietuvos vaikų dalią. Jūsų fi
nansinė parama labdaros fon
dams, švietimo bei gydymo įs
taigoms ne tik sustiprina dau
gybės negalios slegiamų žmo
nių viltį, bet ir tapo veiklaus
humanizmo pavyzdžiu dauge
liui žmonių”.
Julija ir Emilis Sinkiai sa
vo sukurtam fondui nuo 1992
m. iki šių metų vidurio paau
kojo 723,000 dolerių. Nuosta
biausia, kad trečdalį visos šios
sumos suaukojo Sinkių sūnų,
Alberto ir Augustino, šeimos.
Paskutinieji iš tos didelės su
mos 4,500 dol. buvo neseniai
įteikti „Lietuvos Vaikų vilties” Los Angeles skyriui, ku
ris tęsia apdegusių vaikų ligo
ninės pastato statybą Vilniu
je. Julijos ir Emilio Sinkių
triūsu įgytas nuosavas turtas
labdaringai aprūpino daugy
bę Lietuvos mokyklų kompiu
teriais, ligonines naujais įren
gimais bei vaistais, kalėjimų
suimtuosius žmoniškesne bui
timi, vaikų mokymo ir gyveni
mo įstaigas trūkstamais bal
dais ir įranga. Neįkainuoja
mą pagalbą E. J. Sinkiai su
teikė visiems atsikuriančios
Lietuvos universitetams ir
aukštosioms mokykloms. Vy
tauto Didžiojo universiteto
(VDU) Kaune atkūrimui ir

kompiuterinei įrangai įsigyti
buvo paaukota per 80,000 dol.,
Klaipėdos universitetui, Šiau
lių ir Vilniaus Pedagoginiams
universitetams — po 5,000
dolerių. Už fondo lėšas buvo
nupirkti trys stomatologijos
įrenginiai — dviems senelių
ir neįgalių žmonių namams
bei Vilniaus mokyklai Lietu
vių namai, kurioje mokosi ir
gyvena iš viso pasaulio su
važiavę lietuvių tremtinių vai
kai. Fondo pinigai buvo pa
naudoti ir kalinių buičiai. Lu
kiškių kalėjimui buvo nupirk
ta 2,000 čiužinių ir pagalvė
lių. Be to, paaukota dalis lė
šų kalinių šeimų sąlygoms
pagerinti.
Per Santa Barbara miesto
labdaros
tarptautinę firmą
„Direct Relief International”
Sinkių fondas „Lithuanian
Foundation” išsiuntė šešis
talpintuvus ir dvi papildomas
siuntas
vaistų,
medicinos
įrengimų ir kitų gydymo prie
monių už tris milijonus dole
rių. Davusi pradinį įnašą, toji
firma pradeda rūpintis gauti
aukų iš medicinos įrengimų
ir farmacijų bendrovių. Kar
tais už kiekvieną taip paau
kotą dolerį gaunama nuo 15
iki 20 dolerių vertės vaistų
ir medikamentų. Vien tik šiai
„Direct Relief International”
organizacijai Sinkių fondas
paaukojo per 150,000 dolerių.
Dalis Sinkių fondo lėšų,
110,000 dolerių, buvo perves
ta Vytauto Landsbergio fon
dui, kad aprūpint Lietuvos vi
durines mokyklas kompiute
riais, daugiausia Rytų Lietu
vos mokykloms.
Kas paskatino šiuos du, ne
be pirmos jaunystės, žmones
tapti vienais didžiausių Lie
tuvos žmonių rėmėjais ir glo
bėjais? Kodėl kitų vargas ir
nelaimės taip artimos šių
dviejų žmonių širdims ir sie
loms?
Viename autobiografinių pa
sakojimų Emilis Sinkys yra
aprašęs nepaprastą savo šei
mos istoriją. Emilis Sinkys
gimė Gargžduose, muitininko
šeimoje. Prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui, tėvas bu
vo pasiųstas caro kariuome
nėn, o šeima evakuota į Smo
lenską. 1918 m. grįžo į Mari
jampolę, kur Emilis baigė Ry-

Julija ir Emilis Sinkiai Klaipėdoje
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Julija ir Emilis Sinkiai Kalifornijoje.

giškių Jono gimnaziją. 1935
m. baigia Vytauto Didžiojo
universiteto teisės fakultetą.
1937 metais, užbaigęs karo
mokyklą, veda mokytoją Ju
liją Galminaitę. Dirbo Klaipė
dos ir Vilniaus pasienio ap
saugose, išsitarnavęs iki ka
pitono laipsnio. Sovietams
okupavus Lietuvą, buvo atleis
tas iš darbo. Artėjant antrai
okupacijai, su šeima traukėsi
į Vokietiją, ^>et karo sumaiš
tyje buvo atskirtas nuo šei
mos, kuri liko sovietų oku
puotoje Lenkijoje. Karui bai
giantis, sušlubavus sveikatai,
jis paguldytas į džiovininkų
sanatoriją Vokietijoje. Ligoni
nėse Emilis Sinkys sirgdamas
išgulėjo net ketverius metus;
čia jam buvo padaryta sudė
tinga plaučių operacija.
Šioje sanatorijoje įvyko di
dysis jų šeimą lietęs stebuklas:
po 2,5 metų nesimatymo ir ne
žinios, žmona Julija su ma
žais sūneliais Albertu ir Au
gustinu sugebėjo ištrūkti iš
sovietų okupuotos Lenkijos ir
atvykti į vakarų Vokietiją.
1949 m. Sinkiai persikėlė į
Ameriką, apsigyveno Bostone;
kaip sako pats Emilis, jie nie
ko neturėjo, išskyrus jaunystę
ir labai sveiką požiūrį dirbti
ir mokytis. Žmona Julija ga
vo darbą siuvykloje, o jis —
lėkščių plovėjų milijonierių
klube už 65 centus į valandą.
Vėliau dirbo geležies liejykloje
sunkioje nakties pamainoje,
dar vė2!&u — mašinų fabrike,
kuriame po metų jau buvo
pirmos eilės mašinistu.
Taip prabėgo pirmasis emi
gracinio gyvenimo dešimtme
tis. Per tą laikotarpį jie taupė,
pirko pirmuosius pastatus, re
montavo ir pardavinėjo, gau
dami pelno. 1959 m. persikėlė
į Kaliforniją ir čia vertėsi in
vestavimais į nekilnojamąjį
turtą. Kaip rašo Emilis, jie
neturėjo jokių iliuzįjų: „Reikė
jo pripildyti keturis pilvus, ap
sirūpinti šilta pastoge ir turėti
atsargų ligos ar nelaimės at
veju. Kartu su žmona Julįja
dirbome, kartu planavome,
kartais aš net abejodavau, o
Julįja buvo drąsi ir labai ryž
tinga. Gyvenimas buvo ne

St. Xavier universitetas, Chicago, IL, rugpjūčio 6 d. pagerbė šį universitetą baigusią Lorettą Kassel-Stukienę
už jos humanitarinę krikščionišką veiklą, ypač dirbant su Lietuvos Vyčiais, remiant gyvenimo nuskriaustuo
sius Lietuvoje. Loretta Stukienė, žinoma visuomenininke, gyvenanti Watchung, NJ, baigė Šv. Kazimiero aka
demiją Čikagoje, ją žymenimis apdovanojo popiežius Jonas Paulius II bei Lietuvos prezidentas. Dabar Loretta
Stukienė daug pastangų įdeda, garsindama Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje, kad kuo daugiau
žmonių sužinotų apie šią stebuklų vietą ir joje apsilankytų. Nuotraukoje — pagerbimo dalyvių būrelis: St. Xavier un-to prezidentas ir CEO dr. Richard Yanikoski, viceprez. Rebecca Foumier, Irena Valaitytė-Polikaitienė,
sės. Cathleen Cahill, Silvija Kučėnaitė-Fotti, Loretta Stukienė, abiturientų koordinatoriai Deborah Hughes ir
John Stachniak.
Indrės Paliokaitės Tijūnėlienės nuotrauka.

lengvas ir neglostė, bet mes
buvome tarsi iš anksto tam
pasiruošę. Aš dirbau prie
mūsų namų kaip stogininkas,
santechnikas, elektrikas, sta
lius, dažytojas, valytojas, o
žmona kaip dažytoja, valytoja,
dekoratorė ir labai geras biz
nierius”. Pirmą labdaringą
darbą Sinkių šeima įvykdė jau
po trįjų savaičių, atvažiavę į
Ameriką. Jie supirko maisto,
drabužių ir keturis siuntinius
išsiuntė giminėms, likusiems
Vokietįjos lageriuose. Skolin
tu rankiniu vežimėliu teko
stumtis pėsčiomis gatvėmis
tris mylias, išstovėti net ke
lias valandas eilėse, kad pri
duoti siuntinį.
Nuo 1989-ųjų metų sovietų
okupuotoms tautoms pradė
jus judėti, reikalauti savo tei
sių, jautėsi ateinąs laisvės
pavasaris. Tais metais Juli
jos iniciatyva Sinkiai paauko
jo 50,000 dolėrių Tautos fon
dui Čikagoje su sąlyga, kad
tie pinigai gali būti panaudo
ti tik Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Šios sumos vė Žura. Antanas Juodvalkis savo padėkos žodyje pasidžiaugė, kad tiek daug artimųjų ir jo gerbėjų susirin
Uosio Juodvalkio nuotrauka
liau ir buvo panaudotos Lie ko pasveikinti 90-ojo gimtadienio proga.
tuvos išdraskytų aukštųjų mo
kyklų atkūrimui. 1991 m. J.
MANE NUDŽIUGINO PARODYTAS DĖMESYS
Sinkienės iniciatyva įkuria
mas „Julįja & Emil Sinkys
Mano 90-to gimtadienio pro saulėžiūros skiriasi, bet ran tuvių dienraščiui „Draugas”,
Lithuanian Foundation”, ku ga, vaikai Eglė ir Uosis su šei dame bendrą kalbą, siekdami savaitraščiams
„Dirva”,
ris iki šiandien gelbsti Lietu momis surengė pietus ir pa pagrindinių tikslų.
„Amerikos lietuvis”, dvisavai
Tą šeštadienio popietę buvo tiniam „Lietuvių balsui”, To
vos ligonines, kalėjimus, vai bendravimą š. m. rugpjūčio
kų ir neįgalių žmonių bend 10 d. „Seklyčioje”, Čikagos smagu valandėlę pabendrauti ronto „Tėviškės žibiniams”,
rijas, mokyklas, prieglaudas Marąuette Parke. Dalyvavo su buvusiais kolegomis ir ben Vilniuje leidžiamoms „Tauti
ir vaikų bendrabučius. Fondo didokas būrys giminių, drau dradarbiais visuomeninio dar ninkų žinioms”, radįjui „Mar
lėšos negali būti panaudotos gų, rašto žmonių, lietuvių vi bo baruose. Pasakyti sveikin gutis II”, „Amerikos Lietuvių
privatiems asmenims.
suomenės veikėjų. Mane labai tojų įvertinimo žodžiai ir iš radįjui” (A. Siutas), Lietuvių
Abu Sinkiai aplankė tėvų nudžiugino dalyvių skaičius ir reikšta padėka už bendrą dar fondui, LB Kultūros tarybai,
kraštą ne vieną kartą. Jie čia parodytas dėmesys mano as bą bei parodytas dosnumas LB Socialinių reikalų tarybai,
buvo sutikti su didele pagar meniui, nors jau pastaruosius mane labai jaudino.
Amerikos Lietuvių tarybai,
ba. Lietuvos valdžia įvertino kelerius metus aktyviai nesiNesu nei vargšas, nei tur Čikagos Lietuvių operai, lietu
Sinkių fondo taurią veiklą, rodau spaudoje ir visuomeni tuolis ir anksčiau gautų pre- vių Svč. M. Marįjos Gimimo
apdovanojusi fondo prezidentę nėje veikloje.
mįjų nepanaudojau savo ar Marąuette Parke, Lietuvių ra
Juliją Sinkienę IV laipsnio
Mano labai trumpas ir kuk šeimos reikalams, bet grąži šytojų draugijai.
Gedimino ordinu. Lietuvos lus pasireiškimas Lietuvos gy nau visuomenei, įstodamas Ypatingą padėką reiškiu
žmonėms dar sunku gyventi venime (okupacijų metais re nariu į įvairius fondus, remda Korp! Neo-Lithuania vyr. val
ir dirbti demokratuos sąlygo zistencinėje veikloje) plačiau mas kultūrinę, visuomeninę dybai ir Amerikos Lietuvių
mis. E. ir J. Sinkių gyveni atsiskleidė išeivijoje. Tai joks ir švietimo veiklą. Tad ir šį tautinės sąjungos valdybai
mas, pasiryžimas ir sėkmė nuopelnas, o tik mažytė skolos kartą gautas pinigines dova bei kitiems asmenims už ver
yra didelis pavyzdys lietuviš dalis atiduota nepriklausomai nas (buvo pageidauta — jokių tingas dovanas — paveikslus
ko paprastumo, darbštumo ir Lietuvai už suteiktą mokslą dovanų) grąžinu lietuvių išei ir padėkos plokštę.
prisirišimo prie savo tėvų že ir šviesesnį gyvenimą.
vijos dirbamų gerų darbų pa Didžiausia padėka mano
mės. Su tokių žmonių pagal Aš ir didžioji dalyvių dalis ramai.
vaikams Eglei ir Uosiui su šei
ba mūsų tėvynei bus lengviau buvome nepriklausomos Lie Jas paskirstau: Lietuvių momis už suruošimą mano gy
atsikurti.
tuvos auklėtiniai ir savo tėvy partizanų globos fondui, Al venimo saulėlydyje šios reikš
Regina Gasparonienė nės mylėtojai. Nors mūsų pa mos fondui, Vaikų vilčiai, lie mingos dienos, ir visiems taip
gausiai dalyvavusiems mano
šventėje.
Te Dievas laimina Lietuvą,
DARIUS RADVILA BAIGĖ GIMNAZIJĄ
tolimesnę lietuvybės išlaiky
Šiais metais birželio 5 d. „State of Illinois Certificate of miais, šoko tautinius šokius
mo Veiklą ir visų nsnuminį gyDarius sėkmingai baigė Carl Achievement” iš gubernato „Grandis” ansamblyje, pri
venimą.
Sandburg gimnaziją Orland riaus George Ryan ir 1,500 klausė ir skautam ir ateitinin
Antanas Juodvalkis
Park, IL. su aukštais pažy dol. stipendija iš Orland Park kam, daugelį metų stovyklavo
miais ir pasiekimais. Jis sto Kiwanis klubo už gerą mo Dainavoje. Visur Darius pa
vėjo kaip 18 iš 800 gimnazistų kymąsi.
sižymėjo, kaip rūpestingas,
ir per savo ketverius metus
Gimnazijoje Darius priklau jautrus ir gabus jaunuolis.
* I didžiulį poilsiautojų
beveik visi pažymiai buvo „A”, sė „National Honors Society” Šiuo metu jis ruošiasi lankyti
Lietuvos
pųjūryje
būrį
o paskutiniais metais net visi ir matematikos garbės orga- Illinois universitetą Chamkiekvienais
metais
įsilieja
ne
„A”- Daugumas jo kursų buvo nizacįjai Mu Alpha Theta. paign-Urbanoje, Inžinerijos fa
įgalieji.
Maždaug
už
8
kilo
„Advanced Placement" lygio, Žaidė ledo ritulį savo gimnazi kultete. Jo tolimesnis sieki
metrų nuo Palangos esančiose
už kuriuos užsitarnavo uni jos komandoje ir taip pat pri mas yra baigti mediciną,
Monciškėse vasarą atidaroma
versiteto kreditus. Seųjorų klausė „Varsity" golfo koman vaikų gydimo srityje, nes jis
žmonių su negalia stovykla.
garbės pobūvio metu jis buvo dai. Palos Community ligoni labai myli vaikus.
Šiuo metu palapinėse ir medi
apdovanotas šiais pažymėji nėje kaip savanoris dirbo 2
niuose nameliuose ten gyvena
Linkime būsimam studentui
mais: už puikų akademinį pa metus.
Lietuvos paraplegikų asociaci
siekimą High Honors AcadeDarius baigė Maironio litua Dariui daug sėkmės ir Dievo
jos nariai.
(U, glu)
mic Achievement pažymėjimu, nistinę mokyklą gerais pažy palaimos.
Dariu* Radvila
■f
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GRYBAI ŠVILPIA
Arba septynios dienos su „Lietuvos Vaikų vilties”
savanoriais Wisconsin miškuose
Kiekvieną vasarą „Lietuvos
Vaikų vilties” (LW) savano
riai turi progą praleisti
nuostabią savaitę šios organi
zacijos pirmininkės Gražinos
Liautaud ir
jos vyro Jim
vasarvietėje. Taigi ir šį rudenį
būrelis darbščiųjų Gražinos
pagalbininkų, su energingąja
Birute Jasaitiene priešaky,
susirinko prie Bond ežero, to
limoj Wisconsin šiaurėj.
Nedidelis Bond ežeras, bet
jo vanduo skaidrus ir šiltas,
pakrantės smėlėtos, o krantai
— eglynai, pušynai ir, žino
ma, lietuvišką gomurį vilio
jantys grybai! Čia visa gamta
labai lietuviška, todėl ir LW
savanorių vakarais traukia
mos dainos gerai tinka.
Atvykus pas Gražiną ir Jim
Liautaud į svečius, jautiesi
kaip namie, nes jiė reto drau
giškumo ir šilumos žmonės.
Jų šaunios vasarvietės durys,
atrodo, niekad neužsidaro; jie
bendrauja su kiekvienu, dalin
dami šypseną ir dėmesį.
Pirmas žvilgsnis į šį švel
nios gamtos kampelį užkliūva
už aukštam stiebe vėjo plaz
denamos lietuviškos trispal
vės. Prie skaidraus ežero, tarp
eglių ir pušų vėliava pri
tinka, ir pasijauti lyg būtum
kur Zarasuose ar Ignalinoj.
Žemiau trispalvės, plakasi ir
kita vėliava — tamsiai mėly
na su baltu trikampiu, kuria
me tupi baltagalvis Amerikos
erelis. Užrašas sako: „Welcome to Bondwood, USA!” Tai
Jim Liautaud giminės ženk
las.
Gražina Liautaud pasakojo,
kad. Antrajam pasauliniam
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karui baigiantis, jos vyro tė
vas ir penki draugai už 600
dol. nusipirko ežerėlio pa
kraštį. Laikui bėgant ir šei
moms gausėjant, jie pasista
tydino vasarvietes, namus. Jei
kuris iš draugų mirdavo, ar
persikeldavo kitur, savo pa
ežerės dalį perleisdavo tik
likusiems draugams. Taip
šioje gražioje apylinkėje plė
tėsi graži draugų ir giminių
bendruomenė. Ne veltui ežero
vardas Bond (Ryšys). Tas
ryšys gyvas ir dabar, nes čia
gyvena jau antra ir trečia
Liautaud karta. O Čikagos
lietuviams jis taip pat pras
mingas, nes Gražina ir Jim
yra ypatingi mūsų draugai:
be jų dosnios pagalbos nebūtų
įmanoma LW plati veikla, ir
šimtai luošų Lietuvos vaik
nebūtų gydomi, ir daug Ame
rikos gydytojų — specialistų,
gal nebūtų sudominti padėti
Lietuvos gydytojams ir ligoni
ams. Seną posakį: „ne turte
laimė” čia reikėtų pakeisti
.jautri širdis+turtas=laimė
vargstantiems”.
LW savanoriai visą savai
tę ne tik džiaugėsi Bond ežero
lietuvišku gamtovaizdžiu, bet
ir maudėsi, meškeriojo, ant
„waverunners” per bangas
šuoliavo ir, Čikagos Al Capone „prisiminimui”, fotogra
favosi prie Jim įsigyto to laiko
tarpio automobilio. Tačiau pa
grindinis užsiėmimas buvo —
grybavimas! Nes šios apylin
kės miškai ne tik medžiais į
Lietuvos panašūs, bet ir gry
bais. Bond ežero miškuose gry
bų beveik kaip Baranausko
.Anykščių šilely”: ir ūmėdės,

Dalis svečių laukia sugrįžtančių grybautojų. Ii kairės: Alė Kėželienė, Gražina Liautaud, Birutė Jasaitienė, Liu
N. Užubalienės nuotr.
das Ramanauskas, Antanas Valavičius ir Viktorija Valavičienė.

ir šilbaravykiai, net raudo
nikiai ir vienas kitas bara
vykas, o voveraičių —geltoni
kupstai-kupsteliai!
Žinoma, ne visiems grybau
tojams sekėsi: ne visiems, pro
šalį einant, grybas paslapčia
Jvilpteri! Tą ypatingą „švil
pesį” geriausiai girdėjo Albina
ir Eugenija. Jos kasdien į vir
tuvę vilko krepšius ir krep
šelius girios skanėstų. Grybų
patiekalus ir kitas skanybes
visiems gamino LW kulina
rės — Viktorija, Albina, Regi
na ir pati šeimininkė Gražina,
o šiuo talentu neapdovanotos
dengė stalus ir plovė indus.
Vakare grįžę iš pasiplaukio
jimo aplink ežerą su „Nojaus
arka” (kapitonas, deja, ne
Nojus, o Albinas), vieni stum
dė bilijardo kamuoliukus, kiti
žiūrėjo TV programas mil
žiniškame ekrane, dar kiti
skaitė. Nes knygų Jim ir
Gražinos vasarvietėje — be
galės! Didžiulės lentynos
nukrautos enciklopedijomis

(International,
Collegiate,
Our ' Wonderful
World,
Medical & Health) ir garsiųjų
rašytojų rinkiniais, kaip Šeks
pyro dramos, Tesaurus of
American Literature, Treasury of Essay ir eile lengvo
pasiskaitymo knygų. Tik sėsk
prie ąžuolinio stalo ir skaityk.
Ką ne vienas LW savanoris

ir darė, prieš eidamas ilsėtis į
patogiai įrengtas svečių tro
beles. Bet Gražina ir Birutė
vis dar pasklaidydavo Lietu
vos laikraščius, aptarinėdamos tolimesnės LW veiklos ir
šalpos reikalus.
Septynios dienos prie Bond
ežero prašuoliavo septynmy
lėmis pušnimis, kaip tas ba
tuotas pasakos katinas, ir
reikėjo grįžt Čikagon. Malo
nūs šeimininkai visus išlydė
jo, išmojavo. Ačiū jiems už ne
pamirštamą savaitę! Lyg
kelionėn palydėdamas, gry
nam danguj sklandė didžiulis
baltagalvis erelis. Tik grybai
neatėjo atsisveikinti, nes visi
jau buvo suvalgyti...

Šeimininkai Jim ir Gražina Liautaud.

Ten buvusi ir grybavusi N.U.
Vytautas ir Viktorija tariasi, kaip geriausia paruošti šviežias voveraites.

Albina Ramanauskienė
„grybų Švilpimo’. t
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Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
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Pagal organizacijos „The
Burglary Prevention Council”
surinktą informaciją, JAV
vagis-plėšikas
įsiveržia į
namą ar butą kas 15
sekundžių. Aišku, Amerika
yra didelė, čia daug žmonių
gyvena, bet vis tiek tai labai
didelis apiplėšimų procentas.
Vagys mėgsta lengvus taiki
nius ir gerą orą — daugiausia
apiplėšimų įvyksta, kai šilta ir
niekas jiems netrukdo. Vagys
labai mėgsta dirbti, kai
žmonės atostogauja, tada jie,
įsiveržę į namą ar butą, gali
tvarkytis be jokių trukdymų.
Čikagoje esantis „Burglary
Prevention Council” praneša,
kad beveik trečdalis gyvena
mųjų namų ar butų yra api
plėšiami, įeinant pro neužra
kintas duris ar atdarą langą.
Net nereikia naudoti jėgos į
namą įsiveržti.
„The Burglary Prevention
Council” duoda patarimų,
kaip apsisaugoti nuo vagių:
1. Visada patikrinkite, kad
visos durys ir langai, jums ne
esant namuose, būtų gerai ir
saugiai uždaryti. Kiekvienos
laukinės durys dėl saugumo
turėtų vadinamąjį „deadbolt
lock”. Tokie užraktai kainuoja
nuo 10 iki 20 dolerių. Jei nėra
lango 40 colių nuo užrakto,
kurį būtų galima išmušti, ga
lima naudoti „deadbolt lock”
užraktą su velke (latch), kas
leistų jums atidaryti iš vidaus
be rakto. Duryse, kurios turi
stiklo langus ar langelius, įsi
taisykite užraktą, kuris užsi
rakina ir atsirakina iš lauko
bei iš vidaus su raktu.
Nepalikite rakto užrakte. Jei
priekinės durys neturi lange
lio, įsitaisykite „vilko akį”
(peep hole). Praverti duris ir

k

pažiūrėti, kas už jų yra, gali
būti nesaugu, o kartais ir
mirtina, nes apsauginė gran
dinėlė, laikanti duris tik šiek
tiek atidaras, ne visada
apsaugo.
Pasirūpinkite, kad langai
turėtų specialius užraktus.
Labai pigus būdas pačiam tai
pasidaryti — išgręžti skylutes
lango rėme ir ten įkišti dide
les, storas vinis. Tos vinys
neleis lango atidaryti plačiai,
kad per jį kas galėtų įlįsti.
2. Kad slankiojančios stik
linės durys būtų saugiau už
darytos, įdėkite metalinę ar
medinę lazdelę į durų slankio
jimo kelią ir įtaisykite verti
kalius užraktus.
3. Visada užrakinkite gara
žo, kuris yra pristatytas prie
namo duris. Nepasitikėkite
vien tik automatiška garažo
atidarymo/uždarymo sistema.
Net ir tada, kai durys, vedan
čios iš namo į garažą yra už
rakintos, vagis, įsibrovęs į ga
ražą, turi pakankamai laiko ir
privatumo pralaužti užraktą.
4. Sudarykite vaizdą, kad jūs
esate namuose, nors ir esate
išvykę. Naudokite specialius
laikrodžius prie lempų, kad
jos užsidegtų ir užgesintų
įvairiomis valandomis. Tokį
įjungimo laikrodį, prijungus
prie radijo ar televizijos, susi
daro įspūdis, kad kas nors yra
namuose.
5. Pasistenkite, kad namo
laukinė aplinka būtų gerai
apšviesta. Žemo voltažo lem
pos ne tik pagražina jūsų na
mo išorę vakare, bet apsaugo
ir nuo vagių, kurie mėgsta
tamsą. Ypač veiksminga yra
Judesio lempų” įjungimo sis
tema (motion detector), kuri
automatiškai uždega lempas,

prie jų priartėjus per tam
tikrą atstumą.
6. Niekada nepalikite ženk
lų, kad jūsų nėra
Su

stabdykite pašto ir laikraščių
pristatymą, arba paprašykite
patikimą kaimyną, kad jis
paimtų jūsų paštą ir laikraš
čius. Praneškite vietipęi. poli
cijai, kad išvykstate atostogų.
Daug policijos skyrių padaro
sąrašą namų, kurių savinin
kai yra išvykę ir periodiškai
tikrina jų namus.
7. Kai kurių langų uždengi
mus, užuolaidas neužtrauki
te. Namas, kuriame visi lan
gai uždengti, atrodo apleistas,
negyvenamas.
8. Niekada nepalikite žinu
tės savo telefono atsakove ar
„voice mail”, kad jūs esate
išvykę ir kada grįšite. Palie
kant tokią žinutę, suteikiate
geriausią informaciją vagims.
9. Apkarpykite krūmus ir
medelius prie įėjimo ir šalia
namo. Žaliatvorės gali suteik
ti gerą galimybę vagims pasis
lėpti, atidaryti duris ar langą,
arba jus pačius, grįžtant
namo, užpulti.
10. Suorganizuokite kaimy
nystės apsaugos programą
(neighborhood watch prog
ram). Tai duos progos jums
geriau susipažinti su kaimy
nais ir pabendrauti, be to,
tokiu būdu jūs saugote vienas
kito nuosavybę. Bet ir jei
neturite
tokios
grupės
kaimynystėje,
turėtumėte
žinoti, kas yra jūsų artimiausi
kaimynai ir atpažinti jų auto
mobilius.
Atrodo, kad vagysčių ir api
plėšimų nebūna tol, kol mums
patiems tai neatsitinka. Api
plėšimai atsitinka visur —
dideliuose miestuose, pras
tuose rajonuose ir labai
brangiuose
užmiesčiuose.
Vagys ir plėšikai darosi vis
įžūlesni ir drąsesni, o mes.
žmonės, kurie pasitikime
visais, daromės vis neap
dairesni.
Šie patarimai atrodo tokie
paprasti ir kiekvienas juos tu
rėtų žinoti, bet ar mes taip da
rome, ar mes esame atsargus9
Naudotasi įvairia spauda.
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