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‘ Karai - politikos tąsa, sako Bronius Nainys;
pradedame „serialą”:
Vidmanto Valiušaičio
įspūdžiai,^Automobiliu
per Kuršių Neriją”.
3 psl.

Laiškų ir nuomonių
skyrelyje ats. pik.
Romas Kilikauskas
klausia, ar „Williams”
pasitraukė, ar Lietuva
ją išvįjo; „Šeimininkių
kertelę” pamėgęs kun.
Jonas Kuzinskas siūlo,
kaip kepti lašišą ir
daryti pomidorų salotas.
4 psl.

Cicere kalbėta apie
naujausiąją lietuvių
imigraciją; atidaroma
Vilmos Repečkaitės
scenografijos paroda.
6 psl.

* NBA lygos Portland
„Trail Blazers” klubo va
dovai ir legendinio Lietuvos
krepšininko Arvydo Sabonio
agentas derina sutarties de
tales, tad sutartis oficialiai
kol kas dar nepasirašyta. 220
cm ūgio vidurio puolėjui, ku
riam gruodyje sukaks 38-eri,
po metų pertraukos Portland
klubas siūlo vienerių metų 7
mln. JAV dol. sutartį. Per sa
vo šeštąjį sezoną Portland’e
(200-2001) lietuvis uždirbo
11.25 mln. dol. A. Sabonis
2000-2001 m. sezone dėl trau
mų praleido 21 NBA rungty
nes, o vidutiniškai „Trail
Blazers” klubui per rungtynes
pelnė po 10.1 taško ir po krep
šiais atkovojo po 5.4 kamuo
lio.
* Kūno kultūros ir
sporto departamento gene
ralinis direktorius Vytas Nėnius ir Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos
generalinis direktorius Anta
nas Vinkus pasirašė bendra
darbiavimo sutartį. Santariš
kių klinika turi reikiamą me
dicininę aparatūrą, kvalifi
kuotus specialistus bei tyrimo
metodikas, todėl gali užtikrin
ti deramą aukšto meistrišku
mo sportininkų sveikatos
priežiūrą. Esant reikalui,
sportininkai bus siunčiami
reabilituotis į atitinkamo pro
filio sanatorijas.

Naujausios
žinios
* Generalinis prokuro
ras nurodė apklausti su
tartį su „Williams” palaimi
nusio buvusio konservatorių
kabineto narius.
* Prancūzijos pareigū
nai Italijoje apklausė dvi
ratininką Raimondą Rumšą.
* Vilnius parodomis ir
koncertais pagerbs rugsėjo
11-osios aukas.

* Užgesintas didelis
gaisras Smiltynėje.
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Humoro laidos
vedėjas nori tapti
prezidentu

„Jukos siūloma leisti perimti
„Williams” paskolą
Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS)
— Rusijos naftos milžinas
„Jukos”, kurį vyriausybė siūlo
paskelbti strateginiu investuo
toju j Lietuvos naftos ūkį,
trečiadienį turėtų būti patvir
tintas ir „Mažeikių naftos”
kreditoriumi.
Finansų ministerija siūlo
leisti „Jukos” iš JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal” perimti 75 mln. JAV dole
rių vyriausybės garantuotą
paskolą (tokios paskolos grąži
namos tik atsiskaičius su ki
tais kreditoriais), „Mažeikių
naftai” už 10 proc. metų pa
lūkanų suteiktą 1999 metais.
Finansų ministerijos Vals
tybės skolos departamento di
rektorė Daiva Kamarauskienė
sakė, kad „Jukos” perduoda
mos „Williams” paskolos sąly
gos nesikeičia — jos terminas
lieka 7 metai (su galimybe
pratęsti iki 2013 metų), palū
kanos — 10 procentų. Tačiau
kol kas neaišku, kuriai „Ju
kos” dukterinei įmonei — „Ju
kos OĮ1 Corporation” ar „Jukos
Finance B.V.” — ji bus per
duota.
Perėmus iš Lietuvos pasi-’
traukiančio „Williams” pas

kolą, „Jukos” bus paskolinęs
„Mažeikių naftai” iš viso 150
mln. JAV dol. Birželį, „Jukos”
įsigijus 26.85 proc. „Mažeikių
naftos” akcijų, Rusijos naftos
susivienijimas jau suteikė Lie
tuvos įmonei 75 mln. dolerių
paskolą, kurią taip pat garan
tavo vyriausybė.
„Williams” liepos mėnesį
norėjo parduoti paskolą JAV
bankui „J- P. Morgan”, tačiau
tam pasipriešino didžiausia
„Mažeikių naftos” akcininkė
vyriausybė (40.66 proc.), ku
riai „Williams” pasiūlytos są
lygos nebuvo priimtinos.
Praėjusį trečiadienį vyriau
sybė nutarė nepirkti JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal” parduodamų susivieniji
mo „Mažeikių nafta” akcijų, o
Seimas dar svarsto, ar suteik
ti „Jukos” strateginio inves
tuotojo statusą^
„Jukos” už 85 mln. JAV do
lerių ketina nupirkti iš „Williams” jo valdomą 26.85 proc.
akčijų paketą bei „Mažeikių
naftos” valdymo teisę. Rusijos
susivienijimas tuomet padvi
gubins savo valdomą „Mažei
kių naftos” akcijų paketą iki
53.7 procento.

„Jukos” atėjimas į Lietuvą atvers
duris kitoms Rusijos firmoms
Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS)
— Rusįjos naftos bendrovė
„Jukos” gali tapti ne tik
strategine investuotoja į Lie
tuvos naftos susivienijimą
„Mažeikių nafta”, bet ir tram
plinu į mūsų rinką kitoms Ru
sijos ar net Vakarų bendro
vėms, antradienį rašo dien
raštis „Verslo žinios”.
Rinkos žinovai kol kas tvirti
na, kad sunku tikėtis Rusijos
bankų žygio į Lietuvą, tačiau
neatmeta galimybės,
kad
„Jukos” čia gali sukurti rinką
kitoms ją aptarnaujančioms
firmoms.
Kol Seimas dar nepritarė
įstatymo pataisoms, leisian
čios rusų bendrovei tapti
strategine investuotoja į „Ma
žeikių naftą”, „Jukos” vengia
konkretinti savo planus Lietu
voje. „Jukos” finansų direkto
rius Bruce Misamore sako,
kad „Mažeikių nafta” pelninga

taps po 2-3 metų ir kad su ja
siejama daugybė investicinių
projektų.
Lietuvos premjero konsul
tantas privatizavimo klausi
mais Paulius Vilemas neabejo
ja, kad „Jukos”, pažangios Ru
sijos bendrovės, atėjimą gali
ma laikyti patikrinimu ne tik
Rusijos, bet ir kai kurioms
Vakarų bendrovėms. Pasak jo,
„Jukos” yra gana rimtas auto
ritetas tiek Rusijos bankams,
tiek kitoms rimtoms bendro
vėms. Jis teigia, kad bankinin
kystės rinka Lietuvoje pakan
kamai užpildyta, todėl labiau
tikėtina, kad valstybėje gali
pasirodyti Rusijos transporto
įmonių.
Lietuvos finansų ministrė
Dalia Grybauskaitė sako, kad
finansų institucijas pritraukia
ne tam tikros įmonės atėjimo
faktas, o investicijų kiekis.
Nukelta į 5 psl.

Degantys durpynai kelia pavojų žmonių sveikatai

Oro tarša Lietuvoje viršijo leistiną ribą
Ilgą laiką bėsitęsianti
sausra ir dėl jos kilę daugybė
durpynų gaisrų kelia pavojų
Lietuvos gyventojų sveikatai,
teigia visuomenės sveikatos
specialistai.
Nepalankios meteorologi
nės sąlygos — aukšta oro tem
peratūra, silpnas vėjas, be to,
miestuose padidėjusio trans
porto srautų keliama tarša
didina kietųjų dalelių koncen
traciją atmosferoje.
Lietuvoje leistina kietųjų
dalelių ore vidutinė paros kon
centracija yra 75 mikrogramai
(tūkstantoji miligramo dalis)
kubiniame metre, o Vilniuje
pastarosiomis dienomis ji sie
kia net 277 mikrogramus. Pa
vyzdžiui, Žirmūnų mikrorajo
ne įrengtas oro kokybės mata

JAV
Vašingtonas. JAV pa
skelbta saugumo institucijų
parengtis dėl galimų teroro
atakų trečiadienį, rugsėjo 11ąją, oro pąjėgų lėktuvai vėl
pradėjo 24 valandas per parą
skraidyti aplink New York’ą
bei Vašingtoną. Gynybos pa
reigūnai nurodo, kad ginkluo
tosiose pajėgose paskelbta
aukšto laipsnio parengtis.
FBI praėjusią savaitę perspė
jo policiją, elektrinių administracįįas, elektros tinklus bei
vandentiekį prižiūrinčias tar
nybas ir transporto kontrolie
rius būti budrius. „Kol kas
nėra jokios specifinės ir pati
kimos informacijos, kuri ro
dytų, jog teroristai taikytųsi į
kokį nors iŠ šių objektų”, sa
koma FBI Valstybinės infra
struktūros apsaugos centro
perspėjime.
New York. Rengdamas
operatyvinius smūgio Irakui
planus, Pentagonas siekia pa

vimo postas praėjusį sekma
dienį rodė net 4 kartus padi
dėjusią taršą.
Nors bendras pacientų ap
silankymų Vilniaus poliklini
kose skaičius nepadidėjo, ta
čiau Naujininkų, Naujosios
Vilnios, Antakalnio poliklini
kose apsilanko daugiau žmo
nių, kurie skundžiasi kosuliu,
bronchinės astmos paūmėji
mu. Vilniaus rajone tokių nu
siskundimų daugiau užregist
ruota Rudaminos, Nemėžio,
Pagirių, Rukainių ir kitose
ambulatorijose — tose vieto
vėse, kurios yra arčiau degan
čių ir smilkstančių durpynų.
Susidarius
nepalankiai
sveikatai situacijai, visuome
nės sveikatos specialistai pa
taria daugiau laiko praleisti

Lietuvoje susirūpinta „protą
nutekėjimu” į užsienį
Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS)
— „Protų nutekėjimui” skir
toje konferencijoje buvo siūlo
ma gerinti studijų materialinę
bazę, skatinti „sveiką” konku
renciją bei keisti „lietuvišką
mąstymą”.
Pagrindinis dėmesys pirma
dienį Vilniuje vykusioje konfe
rencijoje buvo skirtas dokto
rantų parengimo ir jų išlai
kymo Lietuvoje klausimams.
Konferencijoje Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto
(VDU) rektorius Vytautas Ka
minskas pateikė statistinius
duomenis apie doktorantų pa
rengimą Lietuvoje ir Danijoje.

Anot jo, Lietuvoje yra 2,500
doktorantų, Danijoje — 4,600 .
„Mes turime socialinių mokslų
doktorantų perteklių”, pažy
mėjo V. Kaminskas. Jo duo
menimis, 1993-2001 m. Lietu
voje kasmet vidutiniškai pa
rengta po 230 daktarų. VDU
rektorius spėja, jog ir 2002 m.
parengtų doktorantų skaičius
neviršys 300. Pasak V. Ka
minsko, kad nesunyktų Lietu
vos mokslininkų potencialas,
reikia atnaujinti tyrimų bazę
ir bent du kartus padidinti
dėstytojų bei mokslininkų at
lyginimus.
Nukelta į 5 psl.

kita Irako kariuomenė galės
sudėti ginklus, kaip tai
padarė 1991 metais.

EUROPA

QATAR
daryti kuo mažiausių nuosto
lių 300,000 karių Irako ka
riuomenei, tikėdamas, kad ji
pereis į jų pusę ir vėliau, kai
žlugs Saddam Hussein reži
mas, sudarys valstybės gink
luotųjų pajėgų branduolį,
antradienį pranešė JAV sa
vaitraštis „Time”. Žurnalas,
kuris gavo duomenų apie gali
mus būsimos JAV karinės
operacijos prieš Iraką scenari
jus, teigia, kad JAV laiko tokį
operacijos planą, pagal kurį ji
prasidės masiniais raketų ir
bombų smūgiais iš oro, nau
jausiomis bombomis ir laze
riais nutaikomomis raketomis
sunaikinant Irako priešlėktu
vinę gynybą ir vadovavimo
punktus. Tada būtų smogti
smūgiai Saddam Hussein rū
mams ir kitiems režimo
„valdžios simboliams", tarp jų
— TV centrams ir TV bokš
tams. JAV tikisi, jog Saddam
Hussein atsitrauks į savo gim
tąjį Tikrito miestą už 150 km
nuo Bagdado ir, išskyrus jam
ištikimą nacionalinę gvardįją,

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr

Doha. Qatar palydovinė
televizija „ai Jazeera” pirma
dienį parodė vaizdajuostės iš
traukas, kuriose girdisi, kaip
Osama bin Laden sako esąs
atsakingas už rugsėjo ll-osios
atakas JAV. Kitoje ištraukoje
matyti kovotojai, kurie, televi
zijos teigimu, buvo tarp rug
sėjo ll-osios atakas įvykdžiu
sių „ai Qaeda” narių. Juostoje
jie nufilmuoti susibūrę prie
skraidymo vadovėlių ir Penta
gono, kuris buvo tarp atakų
taikinių, žemėlapių. Talibano
kovotojai buvo nufilmuoti
Afganistano Kandaharo mies
te keli mėnesiai prieš tai, kai
jie išvyko į Jungtines Vals
tijas vykdyti atakų, kurios pa
reikalavo maždaug 3,000
žmonių gyvybių. Atakas pa
vadinęs „reidais New York’e
ir Vašingtone”, O. bin Laden
gyrė vyrus, kurie „pakeitė
istoriją ir apvalė (arabiškąją
ir islamiškąją) tautą nuo
klastingų tironų ir jų paval
dinių purvo”.

Vatikanas pirmadienį
įspėjo, kad karinė ataka prieš
Iraką negali būti surengta be
Jungtinių Tautų (JT) pritari
mo. Tokią Vatikano nuostatą
interviu katalikų dienraščiui
„Avvenire” išsakė Vatikano
užsienio reikalų ministras ar
kivyskupas Jean-Louis Tau
ran. „Akivaizdu, jog negalima
įveikti vieno blogio panaudo
jant kitą blogį. Jeigu tarp
tautinė bendrija, vadovauda
masi tarptautinės teisės nor
momis ir JT Saugumo Ta
rybos nutarimais, nuspręs,
kad atėjo laikas panaudoti jė
gą, šis sprendimas turi būti
priimtas Jungtinėse Tautose”,
sakė J.-L.Tauran.
Briuselis. Tik į Iraką su
grįžę Jungtinių Tautų (JT)
ginklų tikrintojai gali pateikti
įrodymų dėl šios valstybės
prezidento Saddam Hussein
režimo keliamos grėsmės,
antradienį sakė Europos Ko
misijos (EK) pirmininkas Ro
mano Prodi. Jis taip pat per
spėjo JAV nesiimti vienašališ
kų karo veiksmų prieš Iraką,
ries tai gali „sužlugdyti di
džiausią pergalę ir Amerikos

namuose, vėdinti patalpas,
langus ar orlaidės uždengiant
drėgna marška, drėkinti užuo
laidas.
Visoms ugdymo įstaigoms,
mokykloms patariama laiki
nai nutraukti kūno kultūros
pamokas ar renginius lauke,
neleisti vaikų žaisti kieme.
Įmonių, įstaigų vadovai,
darbdaviai, esant galimybei,
turėtų liberalizuoti darbo die
nos pradžią, kad žmonės į dar
bą galėtų vykti skirtingu me
tu, pavyzdžiui, tarp 8 ir 9.30
vai. ryto.
Rekomenduojama kuo ma
žiau
naudotis
asmeniniu
transportu, kuris didina taršą
mieste, atsisakyti deginti įvai
rias atliekas, ypač kaimo vieto
vėse, po rudens darbų. (Elta)

Per LNK televiziją rodomos
humoro laidos „Dviračio žynios” vedėjas Vytautas Šerė
nas tapo dar vienu prezidento
rinkimų maratono dalyviu,
teigia dienraštis „Respublika”.
Apie dalyvavimą rinkimuose
V. Šerėnas paskelbė pirma
dienį per LNK žinias prieš orų
prognozę.
„Tikiuosi kad rinkimuose
nesivaržys idėjos ir progra
mos, nes jų niekas nebeskaito.
Eisime, broliukai, į rinkimus
tik su veidais”, sakė V. Še
rėnas.
Neoficialiai V. Šerėnas yra
minėjęs, jog dalyvavimą rin
kimuose vertina kaip žaidimą.
Šiemet 43 metų gimtadienį
švęsiantis ekonomikos ir so
cialinių mokslų daktaras V.
Šerėnas, prieš ateidamas į hu
moro laidą, yra dirbęs Valsty
binėje konkurencijos taryboje,
dėstęs Vilniaus universitete,
rašęs mokslinius straipsnius
įvairiomis ekonominėmis te
momis.
(BNS)

Kandidatas
i prezidentus
skundžia teismui
V. Adamkų

Lietuvos žalieji
protestavo prieš
hidroelektrinių
statybą
Vilnius, rugsėjo 10 d.
(BNS) — Lietuvos žaliųjų ju
dėjimo (LŽJ) atstovai antra
dienį surengė protesto renginį,
kuriuo buvo siekiama atkreip
ti dėmesį į statomų hidroelek
trinių žalą upėms.
Renginys surengtas prie
Aplinkos ministerijos (AM),
kurioje tuo metu vyko hidro
elektrinių statybos aplinko
saugos aspektus nagrinėjanti
konferencija.
Kaip sakė renginio organiza
torius, LŽJ pirmininkas Ri
mantas Braziulis,
Nukelta į 5 psl.

diplomatijos šedevrą po rug
sėjo ll-osios — pasaulinę są
jungą prieš terorizmą”.

AFGANISTANAS
Kabulas. Afganų maišti
ninkų karo vadas Padsha
Khan pareiškė, kad jo pąjėgos
antradienį apsupo Chosto
miestą, kur kiek anksčiau nuo
raketų žuvo trys civiliai gy
ventojai. Pasak P. Khan, jis
ketina užimti miestą ir nuša
linti nuo valdžios Chosto pro
vincijos gubernatorių Hakeem Taniwal. Praėjusį sa
vaitgalį per derybas su JAV
kariškiais dėl tarpininkavimo
P. Khan vyrai buvo išprašyti
iš gubernatoriaus rūmų.

INDONESIA
J ak arta Su teroristų ke
liama grėsme, dėl kurios ant
radienį buvo uždarytos JAV
misijos Indonezijoje, siejama
„ai Qaeda”, sakė JAV am
basadorius šioje valstybėje.
Tačiau Indonezijos policija ir
aukšti saugumo pareigūnai
nurodo, kad neturi jokios
informacijos apie kokią nors
grėsmę ir kad amerikiečiai

Juozas Petraitis

Į prezidento postą kandida
tuojantis 44 metų išeivijos lie
tuvis Juozas Petraitis siekia
dar iki rinkimų pradžios susi
rungti su didžiausiu konku
rentu — dabartiniu preziden
tu Valdu Adamkumi.
Net dviem Lietuvos teis
mams antradienį J. Petraitis
įteikė ieškininį pareišk'imą,
kuriuo prašo pripažinti prezi
dento Valdo Adamkaus pada
rytą moralinę žalą jam ir vi
siems Lietuvos piliečiams.
Nukelta į 5 psl.
priimdami tokį sprendimą su
jais nesitarė. „Kol ‘ai Qaeda’
slapstosi, žinome, kad šis tin
klas dar toli gražu neįveiktas.
Per pastarąsias kelias valan
das matėme dar vieną vaiz
dingą pavyzdį — (sužinojome)
naujienas apie patikimą infor
maciją dėl specifinės teroristų
grėsmės mūsų ambasadai Jakartoje ir generaliniam kon
sulatui Surabajoje”, sakė JAV
ambasadorius Ralph Boyce.

KINIJA
Beijing. Tremtyje gyve
nančio Tibeto dvasinio Dalai
Lama du pasiuntiniai atvyko į
Beijing atnaujinti 1993 metais
nutrūkusius oficialius ryšius
su Kinijos vyriausybe. Šis vi
zitas atspindi sušvelnėjusią
Kinijos politiką Dalai Lama
atžvilgiu, sako apžvalginin
kai. Abi valstybės turi aptarti
galimybes surengti tolesnes
derybas, galbūt net Dalai La
ma apsilankymą Kinijoje,
tačiau pagrindinio nesutari
mo — dėl Kinijos reikalavimo
pripažinti Tibetą ir Taiwaną
Kinijos dalimi — tikriausiai
neišspręs.
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ŠALIS — RAKAS 2002”

Praėjo kelios savaitės nuo jau pranešęs apie vakarienę,
šios stovyklos paskutinės die vėliavų nuleidimą ir vakarinę
nos. Reikėjo gerai išsimiegoti, programą. Praeinu pro virtuvę
išsiblaškyti ir grįžti į „normą”, ir matau, kad ten vyksta
judėjimas
ir
kad galėčiau sklandžiai apie didelis
stovyklą parašyti. Tiek daug vakarienės ruošimas. Nuta
įvykių ir tiek daug dalykų riau netrukdyti. Gerai pažįstu
paliko ,neišdildoiną įspūdį, kad brolį Gražutį ir nenoriu jo
reikia gerai pergalvoti, norint gerai išvystytos sistemos
trukdyti! Grįžtu prie savo
viską atitinkamai aprašyti.
palapinės. Nespėju apsisukti
Ketvirtadienis, liepos 18 d. ir jau vakarienė, ir vėliavų
Jūrų skautų/čių „Nerijos” nuleidimas. Nuleidime visi
ir „Lituanicos” buriavimo dalyvauja vilkėdami darbo
stovykla 2002 m. jau smagiai uniformomis. Kai kurie tik
įpusėjusi. Pradeda rinktis vėliau galėjo atvykti ir pasto
„Pasakų šalies” stovyklos ir vykles dar nepilnai įrengtos.
Sveikinu visus atvykusius.
pastovyklių vadovai. Vyriau
sias šeimininkas, Gražutis Linkiu smagiai ir skautiškai
Matutis, atvykęs vakar, jau praleisti ateinančias 10 dienų
tarškina puodais „Lituanicos” „Pasakų šalies” stovykloje.
virtuvėje. Nors aš buvau Visi išmokstame stovyklos
pradėjusi virtuvės valymo šūkį, sukurtą gint. kand.
darbą, liko dar daug plovimo, Vaivos Rimeikaitės: „Pasakų
kad viskas būtų paruošta, kai šalis ... užburto Rako paslap
stovyklautojai atvyks. Kitur tis!!!” Pastovyklių komendan
vyksta palapinių statymas. tai perima komandą ir visi
Vadovai stengiasi būti pilnai išsiskirsto.
Vakarinė programa —
įsirengę, kad galėtų padėti
skautukams įsiruošti. Atva pastovyklių laužai. Tai puiki
žiuoja didžiulis sunkvežimis ir proga naujiems stovyklauto
palieka mums metalines dė jams susipažinti su kitais ir
žes, kurios greitai prisipildys. proga visiems kartu atsi
Per visą triukšmą girdisi palaiduoti po ilgos darbo
linksmi
pasveikinimai ir dienos.
Aš grįžtu prie savo palapi
pašnekesiai. Kai kas užeina ir
prie mano palapinės. Aš jau nės, kur kartu su pavaduotoja
gerai įsirengusi laukiu atvyks ps. Loreta Juciene ir adminis
tančių kitų štabo narių. tratore s. Jūrate Vallee, ko
Šnekučiuojamės ir visi greit mendantu Justinu ir iškylų
skuba savais keliais. Vėlai vadove Dalia Žygiene turime
vakare sueiname kai ką aptar progos trumpam posėdžiui.
ti ir visi greit dingsta. Reikia Jau 11 v.v. ir stovykloje įsi
gerai išsimiegoti, nes rytoj viešpatauja tyla. Miškas pa
autobusas su skautais atvyks mažu tilsta, lyg atsikvėpda
12 vai. p.p. Su jais atvyks ir mas nuo viso pirmos dienos
sunkvežimis,
kurį reikės triukšmo. Tilstame ir mes.
iškrauti ir bagažą į atitinka Visi einame miegoti.
mas pastovykles nuvežti.
Šeštadienis, liepos 20 d.
Linkiu visiems labos nakties
ir kartu su j.s. Dalia Žygiene
Visose pastovyklėse aidi
einame savų palapinių link. švilpukai ir raginimas „Kelki
Mudvi jau 6 metus šalia viena tės!!! Mankšta už 15 mi
kitos statome palapines „štabo nučių!!!” Guliu savo palapinė
kalne”. Laukiame kiekvienos je ir džiaugiuosi, kad manęs
stovyklos, kad ir vėl galėtume niekas neragina mankštintis!
Visi prausiasi ir ruošiasi
kartu padirbėti ir draugiškai
stovyklauti. Atsisėdame prie pusryčiams. Po pusryčių visi
palapinių ir dar šnekučiuo skuba baigti pastovyklių įren
jamės. Džiaugiamės šios nak gimus ir pradėti darbotvar
ties tylia ramybe. Rytoj kėse numatytas programas.
prasidės naktiniai žaidimai, Čia broliai prityrę skautai —
„puolimai” ir kiti skautų ir „pritsai”, vadovo v.s. Donato
skaučių ilgai laukti stovykli Ramanausko raginami, stato
niai užsiėmimai. Vėlu. Len vartus. Broliai skautai „dra
dame į palapines ir dar pasi- konai” su vadovu ps. Aidžių
Liubinsku dirba stalą ir
juokdamos užmiegame.
rankšluostines. Vilkiukai, su
vadovu s. Gintaru Aukštuoliu
Penktadienis, liepos 19 d.
Rytas. Paukščiai čiulba ir ruošia gaires, kad su jomis
vėliavų
beveik užmiršau kur esu. galėtų dalyvauti
Praveriu akis — šviesu ir šil nuleidime. Iš jūrų skautų „Žil
ta. Netrukus atvyks auto vino karalystės” pastovykles
busas. Keliuosi, žadinu Dalią sklinda komandos. Iš US
ir abi einame praustis. Greitai Marines atostogas paėmęs j.b.
užkandam. Pasigirsta sunkve Stepas Staniulis moko visus
žimio įvažiavimas. Brolis Edis gražiai lygiuoti ir darniai
Andriušis atvairavo sunkve žygiuoti. Rimti reikalai!!!
žimį. Man net nespėjus ap „Paparčių žiedo” pastovyklėje
sisukti, stovyklos komendan „Aušros Vartų”/„Kernavės”
tas s. vytis Justinas Andriu tunto sesės dainuoja. Smagu
šis, su savo broliu s.v. kand. matyti kaip vyresnės kartu
Danium jau nedideliu sunk dainuoja. Čia vienai ant kelių
vežimiu važiuoja prie sunk sėdi dvi paukštytės, čia viena
vežimio. Netrukus įrieda ir kitai pina plaukus. Skamba
autobusas. Iš jo lipa skautai, smagios dainos. „Nerijos”
skautės ir dvi šeimininkės. tunto, „Gyvasis vanduo” pas
Visi linksmi eina ieškoti savo tovyklėje vyksta valčių gairių
bagažo ir statyti palapines. darymas. Visos nori būti
Šeimininkės stato savo pala „Undinės”... bet ta garbė
pines ir eina „Lituanicos” vir tenka jūrų jaunėms. Ūdrytės
tuvės link, kur prasideda jų bėga persirengti ir pasiruošti
ilgas darbas. Atvažiuoja ir maudymuisi, nes artėja laikas
tėveliai su skautukais. Visi eiti prie ežero.
Virtuvės štabas dirba. Kai
linksmai sveikinasi. Visame
miške girdisi kalbos ir juokai. karšta lauke — virtuvėje dar
Nedėkingas
ir
Nors karšta, visų nuotaika karščiau.
pakili. Aplankau visas pasto sunkus darbas, bet visi labai
vykles, sveikinu visus. Ko gerai tarpusavyje sugyvena.
mendantas Justinas visiems Girdisi juokai ir linksmos kal-

Metams
$100.00
$115.00
Tik šeštadienio laida: - - •
$60.00
JAV
$65.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
JAV
........
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Čikagos skautų „Pasakų šalis” stovyklos Rako stovyklavietėje, vadovybė. Iš k: j.s. Dalia Žygiene, s. Jūratė Val
lee, g.v.V. Kristina Jonušaitė, ps. Loreta Jucienė, j.s. Dana Mikužienė, j.b. Tomas Mikužis, sk. vytis Justinas
Andriušis, s. Vytas Butikas, sk. vytis Linas Paužuolis ir s. dr. Mindaugas Griauzdė.
Nuotr. Jono Savicko

1/2 metų
$60.00
$65.00

.

$45.00
$50.00

3 mėn.
$38.00
$45.00
$33.00
$38.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500 00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00

įrišti

nasi. Broliai plaukus šukuoja.
Nutariau truputį pakeisti
$55.00
■ iv 1
Miškas pakvimpa kvepalais, o vėliavų pakėlimą. Seniau ofi
$85.00
uždarydavome
—
ne purškalais nuo uodų. Visi cialiai
subėgę šoka. Visiems smagu užbaigdavome stovyklą sugrį
pabendrauti, pasikalbėti ir žę namo. Sunku visus dabar
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
pašokti. Vyresni vadovai ir surinkti, nes visi savo pro
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
vadovės kviečia jaunesnius gramomis užsiėmę. Nutariau
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
šokti. Jaunos šeimos
su stovyklą užbaigti stovykloje.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
mažiukais taip pat šoka, bet Komendantas, Justinas And
gavus prašymą, ką nors skelbti.
anksti atsisveikina, nes jiems riušis parinko tris mano
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
vaikus — j.b. Tadą, j.b. Tomą
laikas eiti miegoti.
administracija@draugas.org
El-paštas:
Šokiai pasibaigia ir visi ir gintarę kand. Tarą būti vė
redakcija@draugas.org
eina atgal į savo pastovykles. liavininkais. Kėlėme vėliavas
rastine@draugas.org
skelbimaiMraugM.org
Rytoj keli išvažiuoja į iškylas giedant Lietuvos himną. Pa
ir prasidės šaudymo kursai su giedojus, Tara nuleido, jos pa
Dr. RIMAS NOVICKIS
ARAS ŽLIOBA, M.D.
skautu vyčiu Linu Paužuoliu. čios padarytą stovyklos gairę.
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
AKIŲ
UGOS-CHIRURGIJA
Visa diena ir laikas visiems Visi trys atnešė gairę ir man ją
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
219 N. Hammes Avenue
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
išsimiegoti. Prieš akis — ištisa įteikė. Man pačiai tai buvo
traumų specialistas
Joliet, IL 60435
savaitė įvairių užsiėmimų. labai jaudinantis momentas.
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL
Tel.
815-741-3220
Perėmusi
gairę,
paskel
Savaitė, nuo pirmadienio lie
60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
stovyklą
oficialiai
užda
biau
pos 22 d. iki šeštadienio, liepos
tarus. Kalbame lietuviškai.
Dr. Vida I.PuodžIūnlenė
28 d. vyksta sklandžiai. Michi rytą. Visi išsiskirstė į savo
Healthy Connectlon
■------- m- m r>-*- -iVIDAS J. NEMICKAS, M.D.
gan valstijos inspektorius pastovykles rengtis važiuoti
Untopraciic
& nerao
KARDIOLOGAS-SlRDES
LIGOS
buvo atvažiavęs ir žavėjosi, namo. Viena po kitos mašina
CMc
kad stovykloje visur, kur tik su skautukais išvažiuoja.
7722 S. Kedzie Avė.
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
jis ėjo, matė visus skautus ir Autobusas, nors ir pavėluotai,
Chicago, IL 60652
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
skautes užsiėmusius. Jam dar išvežė paskutiniuosius skau
Kab. tel. 773-471-3300
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
įdomiau buvo, kad visur tus. Rakė pasilikome tik aš su
patarimai.
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
1000 S. State Street,
Tara ir Gražutis Matutis,
girdėjosi lietuvių kalba.
Vaikų gydytoja
Šuto 2011002, Lockport, IL 80441.
Šaudymo vadovas s.v. kuris tik kitą dieną išskrenda
Tel. 815-834-9075/9076
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Linas
Paužuolis
aiškina atgal į namus, Texas valstijo
Kalbame lietuviškai
Tel. 708-349-0887.
šaudymo taisykles ir bendras je. Visur tylu. Mes trys atsi
Priklauso Palos ir Christ
žinias. Jam padeda j.b. Stepas sėdę klausėmės atsidustančio
ligoninėms.
DR. JOVITA KERELIS
Staniulis, pats būdamas mari miško garsų, žavėjomės ramu
DANTŲ GYDYTOJA
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
nas ir turįs daug patirties. mu, bent iki kitos stovyklos!!
9525 S.79 th Avė. J Hickory Hills, IL
DANTŲ GYDYTOJAS
Sesė Dana Mikužienė
Šaudyti reikia užsirašyti ir tik
Lietuviams sutvarkys dantis už
Tel. (708) 598-8101
nustatytu laiku galima ateiti.
prieinamą kainą. Pacientai priimami
r Valandos pagal susitarimą
Šaudymo vietovė — toli, toli
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
„SAULUTĖS”
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
Rako miške už „Aušros Vartų”
MARIUS KATILIUS, M.D.
PRADEDA VEIKLĄ
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL
ir plačios pievos.
CHIRURGAS
Tel. 708-422-8200
Visos pastovyklės gražiai
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
Šį šeštadienį, rugsėjo 14
žarnyno, endokrinologinė ir
įrengtos įdomia pionerija.
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
ląparoskopinė chirurgija.
1:15
vai.
p.p.
„Aušros
d.,
Įdomiausia
jaunų
šeimų
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet IL 60435
„Nykštukų” pastovyklėje, kur Vartų”/„Kernavės” tunto „Sau
Tel. 815-744-0330;
pastatyti gražūs vartai ir lučių” paukštyčių draugovė
lietuviškai
815-744-8Ž30
80128
1200 S. York,
tiltas. Visuomet žinai, jog pradės savo veiklą Pasaulio
630-941-2609
artėji prie „Nykštukų” pasto lietuvių centre, Lemonte.
------ DR. L PETRĖIKIS------Naujos veiklos metus
EDMUNDAS VENAS, MD„ SC.
vyklės, nes iš jos sklinda
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
DANTŲ GYDYTOJA
vaikučių krykštavimas ir pradėsime tunto sueiga, kurio
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Kalbame lietuviškai
juokas aidi nuo vieno galo iki je visos paukštytės dalyvauja
8918 W. Archer Avė. Sis 5 Ir8
Hills, IL
Tūl'^’jglfoOT?
kito. Čia vadovauja g.v. Onutė pilnose uniformose, t.y. — uni
1 myfe į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Savickienė ir j.ps. Laima forminiai mėlyni marškinėliai,
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Bacevičienė. Matosi išdėti tamsiai mėlynas sijonas (ne
vaikučių darbeliai. Keli „pade „shorts”), iki kelių tamsiai
da” statyti tiltą, kiti savo dar mėlynos kojinės ir tamsūs
bus dirba. Smagu toje pas batukai. Labai laukiame visų
964-9120, o berniukai į j.b.
Metinė narių registracija
tovyklėje!
Dar
smagiau sesių.
„Nerijos” tunto jūrų skau Robertą Jokubauską, tel. 815Dar ne vėlu užregistruoti
tėveliams, kurie, jauni būdami
čių ir „Lituanicos” tunto jūrų 838-8136.
čia stovyklaudavo, o dabar buvusias ir norinčias skautauskautų registracija 2002-2003
turi progą su savo atžalynu ti naujas mergaites (nuo 5
Iškyla burlaiviu Michigan
metų veiklai buvo vykdoma
pastovyklauti. Tikimės iš tų metų) į mūsų nuostabią veik
ežere
š.m. rugsėjo 7 d. Pasaulio
tėvelių sulaukti gerų vadovų, lą. Lietuviškas skautavimas
Jūros
skaučių
ir skautų
kai už kelių metų jų vaikučiai pagrįstas skautamoksliu, liau lietuvių centre, Lemonte. Tuo
tradicinė
naujos
veiklos
metų
pat metu buvo vykdoma ir regist
dies žaidimais, sportu, lietu
galės vieni stovyklauti.
pradžios
iškyla
laivu
vyks
šeš
Taip bėga diena po dienos. vių kultūra ir moraliniu auk racija ekskursijai laivu Michi
Sekmadienis, liepos 21 d.
tadienį,
rugsėjo
14
d.
Iškylai
gan ežere. Neužsiregistravę ir
Nuo pat ankstyvo ryto Jūrų skautai ir skautės bu lėjimu. Draugovė laukia visų.
jūriniu
skautavimu susi jau užsiregistravo 80 skaučių
„Saulutės”
laukia
jūsų
karšta! Oras tikrai nedė riuoja. Vandens sargai: j.b. To
domėję lietuvių kilmės mer ir skautų, o su vadovėmis ir
kingas. Seminaristas Patrikas mas Mikužis ir vyr. skautės kartu su jomis žiūrėti, matyti,
gaitės ir berniukai kviečiami re vadovais susidarys gražus
praveda susikaupimo — mal Rasa Milo su Audra Rupins- klausyti, budėti ir vykdyti!
gistruotis: mergaitės kreipiasi arti 100 asmenų būrys. Iškyla
vyr. sk. s. Audra
dos valandėlę. Visi jūrų skau kaite dienas praleidžia sau
į j.s. Aldoną Weir, tel. 630- didžiuoju „Windy” burlaiviu 3
Lintakienė
tai ir skautės žygiuoja prie godami ežerą ir jame plauki
vai. p.p. prasidės išplaukimu
ežero švęsti tradicinę Jūros kus bei buriuotojus.
iš Navy Pier Čikagoje. Grįši
Įvyko „vandens olimpia
dieną. Atvažiuoja gamtininkas
me 5 vai. p.p. Iškylos metu vyks
„Naturalist Jim”. Jis visų lau da”. Visi turėjo progos kartu
informacinės pamokos apie
kiamas, ypač jauniausių skau kanojomis lenktyniauti. Rei
laivininkystę ir jūreivystę.
tų, nes atsiveža visokių kėjo varlinėti ir taukuotą ar
gyvačių, varlių ir vabalų. Visi būzą nešti.
„Nerijos” tunto sueigos
Buvo ir progų iškylauti.'
skautukai/kės su vadovais
„Nerųos” jūrų skaučių
renkasi ir atidžiai klausosi. Jis Vieni važiavo į Hamlin ežerą,
tunto
vienetų pirmoji sueiga
moka vaikų dėmesį išlaikyti. kiti — kopų motoriniais veži
vyks š.m. rugsėjo 21 d. PLC,
Mažiukai žiūri ir klausosi. mėliais — „dune buggy” pava
Lemonte ir Jaunimo centre
išmokti
Visi nori gyvatę paliesti. Kai žinėti, dar kiti
Čikagoje po pamokų litua
kurie net nebijo ir ant kaklo ją virvėmis kalnais laipioti. Sma
nistinėse mokyklose.
užsidėti. Ir man teko baltą giausia matyti, kad visų ūpas
Pirmoji „Nerijos” iškilmin
geras ir visi smagiai stovyk
gyvatę palaikyti.
ga
tunto
sueiga ir vadovybės
Vakaro programa... Šo lauja. Nėra nusiskundimų.
pasikeitimas
pareigomis vyks
kiai!!! Šių laikų šokiai toli gra
šeštadienį,
spalio
5 d., PLC,
Sekmadienis, liepos 28 d.
žu nuo mano jaunų stovykla
Lemonte,
po
pamokų
litua
Paskutinis rytas stovyklo
vimo laikų. Tada buvo „Tauro
nistinėje
mokykloje.
Prašoma
rago” orkestras ir visi dėvėda je. Didelė dalis palapinių buvo
pasižymėti šią datą ir iš anks
vome išeigines uniformas. nugriautos šeštadienio vakare
to ruoštis sueigoje dalyvauti.
Laikai keičiasi. Komendantas ir skautai miegojo po žvaigždė
Daugiau informacijos bus
Justinas Andriušis tampa tu dangumi. Pavalgius pus ,Čikagos skautų stovyklos „Pasakų šalis" gairę stovyklos uždarymo apeipateikta ateinančios savaitės
stovyklos „DJ” ir įjungia ryčius rikiuojamės vėliavų goms neša j.b. Tadas, gintarė kand. Tara ir j.b. Tomas Mikuliai.
„Skautybės kelyje”.
Nuotr Jono Savicko
muziką. Sesės puošiasi ir dabi pakėlimui.

bos. Vis maloniau dirbti, kai
nuotaika gera! Jūrų skau
tininkas Romas Česas sudari
nėja sąrašą ko reikia pirkti ir
kur važiuoti. Vyriausias virtu
vės vadovas s. Gražutis
Matutis peržiūri „meniu” ir
tariasi su šeimininkėmis, ko
dar reikia iš miesto parvežti.
Ps. Petras Šalčiūnas eina iš
lauke stovinčio šaldytuvo
daržovių atnešti. Manau, kad
sklandžiai darbas vyksta, tai
nutariau tik pasisveikinti ir
toliau eiti pastovyklių lankyti.
Prie palapinės randu g.v.v.
Kristiną Jonušaitę, vakarinių
programų koordinatorę. Ji su
keliomis sesėmis tariasi apie
šio vakaro bendrą laužą.
Apsprendžiama kokias dainas
dainuoti, ką vaidinti.
Ateina mano pavaduotoja
ps. Loreta Jucienė ir stovyklos
administratorė s. Jūratė Val
lee. Jūratės rankose didžiulės
knygos. Tai visų stovyklautojų
registracijos lapai ir bendros
asmens žinios. Reikia pa
tikrinti, kad viskas būtų ati
tinkamai užpildyta, nes Michi
gan valstijos inspektorius at
važiuos ir kruopščiai viską
nagrinės. Peržiūrim, perkalbam ir einame toliau savo pa
reigas vykdyti.
Ambulatorijoje slaugė Ali
cija Vodickienė peržiūri visus
vaistus. Jau yra atėję keli
„pacientai”. Tai gerklės skau
dėjimas ir sloga. Jei kas svar
biau, tai ateina s. dr. Mindaugas
Griauzdė patikrinti. Jis dienos
metu nelabai matomas. Mat
jis dvigubą darbą dirba. Jis ne
tik daktaras, bet ir stovyklos
saugumo specialistas. Gerai
pažįsta Rako miškus ir jo gar
sus. Žino kada koks meškėnas
per mišką keliauja ir kada
koks „paklydęs” skautas eina
ieškodamas savo pastovykles.
Žinau, kad tikrai daug ramiau
miegu, kai Mindaugas ir nak
tinė sargyba stovykloje budi.
Vakaras. Visi ruošiasi ben
dram laužui. Smagu, nes visa
stovykla susirenka kartu.
Įdomūs vaidinimai ir linksmos
dainos. Visos stovyklos nuotai
ka gera, , nepaisant, kad
gerokai šilta, nors saulė seniai
nusileidusi.

artust, L

JUROS SKAUTŲ VEIKLA
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Bronius Nainy a

ALDONA PRAPUOLENYTĖ
Tragiškai rugsėjo 11 die
nai paminėti New Yorke, New
Yorko Filharmonija atliks
8:45 v. r. Mozart gedulingas
mišias — „Reųuiem”. Kartu su
N.Y. filharmonija, pagal kitų
valstybių laiko zonas, tą pačią
valandą skambės ta pati
muzika Maskvoje, Varšuvoje,
Rygoje • ir kitose koncertų
salėse. Bus liūdima, gedima
žuvusiųjų Prekybos centro
dangoraižiuose New Yorke.
Tai ne raudonasis teroras,
kuris išžudė milijonų milijo
nus, tarp jų kelis šimtus tūks
tančių liętuvių; tai ne rudasis
teroras, kuris nukankino dau
giau kaip šešis milijonus žydų
ir kitų tautybių žmonių. Tai
radikalieji musulmonai —
arabai. Jie atliko tą krauge
rišką aktą 2001 m. rugsėjo 11
d. New Yorke, o ir savo
etninės grupės kitaip galvo
jančius žmones žudo. Jie
pasiryžę sunaikinti JAV,
Izraelį...
Būtina tuos baisius įvy
kius prisiminti. Ne tik prisi
minti, bet ir žinoti, kas juos
įvykdė. Kaip tai galėjo įvykti?
Kas prie to privedė? Visomis
žmogiškomis jėgomis kovoti,
kad nepasikartotų. Kol žmoni
ja egzistuos, apie tuos krau
geriškus įvykius reikia byloti,
kad niekas neužmirštų.
Vilties ir Gedulo diena
Kaune buvo paminėta birželio

15 d. IX Forte, didžiulėje (ma
žiausiai 2,000-3,000 talpinan
čioje) muziejaus salėje. Salė
pilnutėlė žmonių. Sausakim
ša. Tamsi. Viduryje tik šešėlis
paminklo nužudytiems. Žva
kių simbolinės šviesos... Gir
džiu šalia manęs kalba: „Mes
atėjome pasiklausyti koncerto,
o ne klausytis tų pačių kalbų.
Jau nusibodo. Ir kodėl nelei
džia ploti?” Išdrįstu ir tyliai
prakalbu
lietuviškai,
ko
kaimynės, matyt nesitikėjo:
„Kaip greitai mums nusibosta
ir mes norime užmiršti išvež
tųjų kančias. Mano du maža
mečiai broliai buvo atskirti
nuo tėvų ir vieni išvežti”. Mo
teris pasitraukė...
Ir mes klausėmės Mozart
„Reųuiem”. Nuostabus prof.
Petro Bingelio Kauno valsty
binis choras, jo specialiai su
burtas simfoninis orkestras
groja Mozart gedulingas šv.
Mišias.
Nuo pirmųjų muzikos akor
dų, nuo pirmųjų gedulingų
mišių himno žodžių „Dies Illa,
Dies Irae”... — (Bus diena,
diena rūstybės, vargo ir de
jonių) Kauno Valstybinis
choras pritrenkia, surakina,
nepaleidžia. Klausantis „Reųuiem”, vyksta transformaci
ja. Lacrimosa. Tūba mirum.
Agnus Dei. Pasitikėjimas
Dievu, Jo gailestingumas
ramina, plauna, mazgoja.

Pagerbiant buvusiuosius New Yorke, Vašingtone ir Pennsylvanijoje, Lie
tuvoje rugsėjo 14 d. paskelbta Gedulo diena — valstybinės vėliavos iš
keltos su gedulo ženklais,Vilniuje buvo skambinama bažnyčių varpais ir
šis baisus įvykis prisimintas kitais būdais. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ (1)
f

VIDMANTAS VALIŲŠAITIS
Nr.2.
Įsikūrusi slėnyje aukštų
kopų, siekiančių net 40-50
metrų aukščio, Juodkrantė
yra
antroji
pagal
dydį
Neringos miesto gyvenvietė po
Nidos, turinti šiandien apie
800 gyventojų. Prie Juod
krantės yra išlikęs maždaug 3
kilometrų ilgio seno didelio
miško ruožas, kuriame auga
labai aukštos pušys, kurian
čios ypatingą ir išskirtinę šio
Neringos kurorto gamtinę
aplinką.
Antrojo pasaulinio karo
metais Juodkrantė buvo ge
rokai apgriauta. Pokariniais
sovietiniais metais iš dalies
atstatyta būdingais to meto
standartiniais statiniais, ne
turinčiais ryšio su krašto
istorijos ir architektūros tradi
cijomis. Kaip kurortą buvusia
me uždarame pasienio ruože,
Juodkrantę buvo pamėgusi

sovietų kariuomenės, KGB ir
kompartijos grietinėlė. Mies
telio kapinaitėse gausu pa
minklų su rusiškais įrašais ir
fotografijomis, kuriose miru
sieji įamžinti kariškių unifor
momis.
Tos Juodkrantės, kurioje
kadaise jautei gamtos ir archi
tektūros atotrūkį — nebelikę.
Daugelis nebūdingų šiam
kraštui pastatų jau perstatyti
arba perstatomi pagal tradi
ciškai susiklosčiusį architek
tūros
stilių,
atnaujintos
miestelio gatvių dangos, nau
jai pakloti dailūs, kokybiški
šaligatviai, nutiesti dviračių
takai. Ypač esmingai Juod
krantės veidą pakeitė šiuo
laikiškai rekonstruota marių
krantinė, su greta besi
driekiančiu akmens skulptūrų
parku bei patogia prieplauka.
Si krantinė ko gero yra
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Tačiau ir vėl! Nepamirškit Jo
teismo!
Mozart „Reųuiem” solistų
sudėtį sudarė čikagiečiams
gerai žinoma solistė Audronė
Simonaitytė-Gaižiūnienė ir
Čikagos
lietuvių operose
dainavę Lietuvos operos solis
tai: Rita Preikšaitė, Algirdas
Janutas, Juozas Malikonis. Jų
solo ir ansambliai puikiai
skambėjo.
Profesoriaus Petro Bin
gelio 1969 m. įkurtas, Kauno
Valstybinis choras yra nuos
tabus: koncertavęs Europos
prestižinėse koncertų salėse,

dalyvavęs muzikos festivaliuo
se, buvojo ir JAV. Šiais metais
birželio 15 d., Gedulo ir Vilties
dieną, IX forto muziejaus sa
lėje choro skambesys paliko
neužmirštamą, nepakartoja
mą įspūdį. Choristų balsų gro
žis, tiksli intonacija, žaibiškas
reagavimas į mažiausią diri
gento mostą, dinamika — nuo
švelniausio pianisimo ligi
smelkiančio trigubo forte! Tik
stipriausi superlatyvai būtų
pakankami prof. Bingelio ir
Kauno Valstybinio choro bei jo
diriguojamo viso ansamblio (ir
Pažaislio festivalio orkestro)

tobulumui apsakyti.
O, kad taip ir jie, rugsėjo
11 d., 8:45 valandą ryto, kada
pirmasis trenksmas nusmelkė
New Yorką ir visą pasaulį,
minint tą baisų įvykį, soli
darizuodami su kitų pasaulio
valstybių orkestrais, pri
sidėtų! Juk Lietuva išgyveno
Baisųjį birželį ir 50 metų
raudonojo teroro okupacijos
kančių! Ji gerai žino ir jaučia,
ką išgyvena rugsėjo 11d. aukų
artimieji ir visa Amerika. O ir
Amerika žinotų, kad Lietuva
su ja.

IMTIS ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO APLINKĄ
Kažkada Šiaurės keliauto
jas rašytojas Juozas Požėra
buvo parašęs romaną „Žuvys
nepažįsta savo vaikų”. Jis
gėrisi, kaip primityvios šiau
rės tautelės (evenkai, tungusai ir kiti) globoja savo gamtą,
moka ją saugoti (sumedžioja
elnių, pagauna žuvies tik tiek,
kiek būtina). Pagoniškas gam
tos garbinimas turėjo giluminį
praktinį gyvenimišką pagrin
dą — saugoti gamtą naudinga
— deja, dabartinio tariamai
visagalio žmogaus pamirštą.
Už tai tenka skaudžiai mokėti.
Apokaliptiniai, primenan
tys
kone
biblinį
tvaną,
potvynio siaubingi Vidurio
Europos vaizdai, kai vanduo
pakilo net 10 m ir po vandeniu
atsidūrė pusė Austrijos, didelė
dalis Čekijos ir pietryčių
Vokietijos,
sukelia
neri
mastingus apmąstymus. Iš
tiesų, protingiausias gamtos
tvarinys Homo sapiens, aki
vaizdu, kiek stiprus .savo
protu, tiek silpnas savo valia
(gobšumu gamtos atžvilgiu)
prisišaukė pats sau atokią
nelaimę. Šimtai milijonų auto
mobilių, šimtai tūkstančių
fabrikų, gamyklų, šiluminių
elektrinių (greitai, ES valia,
gali prisidėti ir mūsų Vievio),
nė sekundei nesustodami

teršia atmosferą, sudaro vadi
namąjį „šiltnamio efektą”, kas
veda prie klimato atšilimo, ir
štai katastrofiškas to rezul
tatas — išniekintos gamtos
kerštas.
Vidurio Europą siaubia
potvyniai, o pietinėms sritims
(Graikija, » pietų
Italija,
Ispanija) nuolat gresia saus
ra. Beje, mūsų Dzūkįja dėl
sausros šiais metais prarado
apie pusę derliaus. Neteko
girdėti, kad kam nors iš Žemės
ūkio ministerijos, Vyriausybės
ar Seimo ši tema būtų įdomi
(suprantama, prasideda prieš
rinkiminės žodinės peštynės,
todėl ponams ne tas galvoj).
Tad, visų pirma, patys
dzūkai, mūsų Sūduvos žem
dirbių pavyzdžiu (jie, deja,
vieninteliai savo akcijomis,
savo logiškais, pagrįstais
reikalavimais pilietina visos
Lietuvos visuomenę), turi
ryžtingai pareikalauti statyti
drėkinimo įrenginius, kol
Dzūkija nevirto pusdykumių
peizažu. Drėkinimo įrenginių
(beje, tokie kai kur buvo so
vietmečiu)
darbas parei
kalautų milžiniškų elektros
energijos
sąnaudų,
tad
Ignalinos AE
uždarymas
turėtų būti atidėtas iki geres
nių laikų, nes daugiau nei

naivu būtų tikėtis, kad
Europos Sąjunga, nors ir
žadėtų, ras pakankamai lėšų
Ignalinos AE uždarymui, iš
kilus jai pačiai milžiniškom
finansinėm problemom ryšium
su patirtais daugiamilijardiniais potvynio nuostoliais.
Pvz., Čekija patyrė 2 mlrd.
eurų nuostolių, o ES gali
pasiūlyti tik 60 mln. eurų
pagalbos (tai lašas jūroj). Šis
faktas aiškiai byloja, kad
turime pasikliauti tik savo
protu, kad netektų graužtis
nagų. Kartojantis panašiems
potvyniams dešimtims mili
jonų Vidurio Europos šalių
gyventojų gyvenimas potvynio
zonoje
gali
tapti
prob
lematiškas,
tad
Europos
laukia dabar dar sunkiai
suvokiamo masto išbandymai.
Nepaprastai išaugs reikš
mė tų regionų, kurie nepatiria
potvynių ar kitokių gamtos
kataklizmų (laimingi, kad
esame tokioje zonoje). Į tas sri
tis veršis gyventi žmonės iš
nesaugių Europos regionų, tad
žemės pardavimas užsienie
čiams gali būti labai ne
naudingas tautai (net mil
žiniškoje Rusijoje užsieniečiai
gali tik nuomoti žemę ilgiau
siai 49 metams).
Algimantas Lelešius

gražesnė net ir už Nidos, nes
naujesnė, moderniau supro
jektuota ir įrengta.

tai gražus kraštovaizdis —
miškas, vanduo, saulė ir labai
simpatingi žmonės”, — sakė
Juodkrantėje poilsiaujanti Ma
riane Stoerm iš Miuncheno.

keletą žodžių ji pati yra pra
mokusi lietuviškai. Į Juod
krantę visada atvyksta vasa
rą, liepos ar rugpjūčio mėne
siais.
„Visada atostogauju Juod
krantėje. Pažįstu taip pat Ni
dą. Bet Juodkrantės atmos
fera man arčiau širdies. Čia
nepaprastai
ramu,
labai
paprasta. Patogumus turiu
namuose, čia pasitenkinu kuk
lesnėmis sąlygomis. Man svar
bu pajusti tą gyvą ryšį su
gamta, kurio kitur nepatirsi.
Juodkrantės
miškas
yra
tiesiog su niekuo nepalygina
mas. Juodkrantė, mano nuo
mone, yra pati gražiausia
vieta Kuršių nerįjoje”, —
kalbėjo jau aštuntą kartą
Juodkrantėje atostogaujanti
viešnia iš Miuncheno Maria
ne Stoerm.

Patinka šalis ir žmonės
Poilsiautojų kultūrinio
gyvenimo centras — Juod
Gražiausia vieta —
krantės bažnyčia ir poilsio
Juodkrantė
namai Ąžuolynas". Bažnyčioje
Tuo tarpu iš Vyborgo
beveik kas vakarą vyksta miesto (Rusįjos Karelijoje)
turiningi gastroliuojančių at atvykęs Igoris Serpuchovas su
likėjų klasikinės muzikos kon šeima Juodkrantėje poilsiauja
certai, o poilsio namų am antrą kartą: „Čia puikus kli
fiteatro scenoje lengvesnio matas. Mes atvykom su vaiku,
turinio pramogos. „Ąžuolynas” jam čia labai patinka. Puikus
yra viena moderniausių Ne aptarnavimas, labai švaru,
ringos miesto poilsio įstaigų, daug žalumos, gėlių, nuos
teikianti plataus profilio turiz tabus paplūdimys, labai švari
mo paslaugas. Tiesiai nuo jūra”. Svečiai iš Rusįjos gyve
viešbučio įrengtas 1,600 metrų na poilsio namuose dviejų
ilgio takas iki jūros.
kambarių apartamentuose su
Poilsis Juodkrantėje nėra virtuve.
Kainomis nesis
pigus. Viešbučiuose naktis kundžia, sako, kad maisto
kainuoja nuo 40 iki 220 litų. kainos čia yra net žemesnės
Privačiai pas žmones galima nei Rusįjoje.
gauti ir už 26 Lt. Čia gausu
Vokietė Mariane Stoerm
užsienio turistų, ypač vokie gyvena privačiai, pas vietinius
čių ir rusų. Kodėl poilsiautojai žmones, ne poilsio namuose,
renkasi Juodkrantę?
kaip dauguma vokiečių. Su
„Pirmiausiai man patinka vietiniais susikalba iš dalies
šalis ir žmonės. Čia nepapras vokiškai, iš dalies angliškai,

Tą rytą paskambinau į
„Draugą” Audronė Škiudaitė
redagavo mano ruošiamą
knygą JAV LB penkiasdešimt
mečiui paminėti, ir norėjau
pasiteirauti, kaip jai sekasi,
nes laikas spaudė kaip galima
greičiau ją užbaigti. „Skubiai
įsijunk televiziją, kažkokie
lėktuvai daužo New Yorką,
Pentagoną... Karas...” — ne
žodžio
neleidusi
man
pasakyti, šūktelėjo Audronė.
Įsijungiau. Vieno bokšto vir
šūnė skendo dūmuose, o į kitą
už minutės rėžėsi didžiulis
lėktuvas... Ir nieko nesuvo
kiau. Nežinau, ar mačiau patį
smūgį, ar tik jo pakartojimą.
Po jo dūmuose skendo jau
dviejų bokštų viršūnės, o
apačioje šūkaudami žmonės
bėgo nuo jų tolyn. Ten pra
garas atsidarė, lyg ir girdėjosi
jų žodžiai. Nesusigaudžiau nė
kas iš tikrųjų vyksta, bet vaiz
do jau niekada nebeužmiršiu...
Šiandien to matyto vaizdo
metinės. Tokios pat gyvos,
kaip ir aną rytą. Tačiau kaip
tada, taip ir dabar, toks pat
negyvas klausimas: kas ir
kodėl? Tiesa, „kas” jau lyg ir
ryškėja: kažkokie, vieniem
mažiau,
kitiem
daugiau
aiškūs, teroristai, bet kodėl —
atsakymo pasaulis dar ilgai
ieškos, o gal jo ir neras. Vieni
jo ieškos vienur, kiti — kitur,
kiti dar kur nors, nes ant
tokių bėgių jie stojosi jau pir
moje įvykio minutėje ir vargu
ar kada nors nulips. Bus ir
tokių, kurie tikro atsakymo
gal ir nenorės rasti. Gal ir
trukdys jo ieškoti?
Įvykis labai šiurpus ir
ypač skaudus, nes netikėtas,
net nesvajotas, nesapnuotas.
Smūgis trenktas didžiausiai
pasaulio galybei, ir kaip tik
ten, kur niekas jo nelaukė.
Amerika — laisvės šalis, lais
vo žmogaus buveinė, de
mokratuos tvirtovė, nė vie
nam nekliudanti gyventi pagal
savo sąžinę, tik šias vertybes
puoselėjanti, į pasaulį nešanti,
jas net savo vaikų gyvybių
aukomis ginanti, viso pasaulio
žmones priimanti, priglau
džianti, pastogę suteikianti,
duonos kąsniu pasidalijanti.
Kam ir kodėl ji galėjo užkliūti?
Kerštas — už ką? Pavydas —
taip pat dėl ko? Nes ką šis
kraštas turi, pelnyta ne
karais, okupacijom, išnaudoji
mais, priespauda, bet tik
sunkiu darbu. Nuolatiniu,
išradingu, neatlaidžiu, kiek
vienam šalies gyventojui
žinant, kad niekas, niekada,
nieko nepelnyto neduos. Tad
dar kartą — kur šios šiurpios

masines žmogžudystes prie
žastis?
Smūgis — teroras: atsake i
klausimą Vašingtonas
ir
atitinkamai rikiavo savo
tolimesnio kelio
kryptis
Daugumas JAV piliečių galvo
ja taip pat. Jie nepasimetė, po
įvykio nepakriko, pritarė
prezidento tvirtai laikysenai
ryžosi su juo kartu ginti savo
šalį, parodydami nuoširdų ir
nemeluotą patriotizmą. Garbe
ir mums, lietuviams, šio kraš
to piliečiais būti, prezidentą
paremti ir padėti jam prieš
tokį
terorą
kovoti.
Be
abejonės, mes įvykį smerkiam,
nes tai yra nieku nepateisina
ma masinė žmogžudyste. Ka.gali būti bjauresnio, kaip.
pagrobus keleivinį lėktuvą,
kuriame nieku dėti žmones
skrenda savais reikalais,
paversti jį bomba ir trenkti į
pastatą, iš anksto žinant, kad
jie visi žus? Užmojis —
nepateisinamas jokia priežas
timi, nepaisant, kokia ji
bebūtų.
Tačiau kažin, ar taip pat
galvoja musulmoniški kraštai,
kurių bendraminčiai 2001 m.
rugsėjo 11-tą šį terorą įvykdė?
Viešų balsų iš oficialių jų vadų
bei politikų lyg ir nesigirdi,
tačiau kažin ar be jų paramos
šis, gerai išmąstytas, daug
laiko, bent dvejus metus, net
keliose valstybėse ruoštas ir
tiksliai įvykdytas, išpuolis
galėjo būti sėkmingas? Šalia
to, kur dabar yra Osama bin
Laden? Jeigu jis gyvas, ar
galėtų laikytis be kurio nors
krašto vadovo globos? O tai
jau išeitų iš teroro sampratai
atitinkančio aptarimo ir pa
našėtų daugiau į tarpvalsty
binio pobūdžio karo veiksmus,
atliekamus
teroristinėmis
priemonėmis. O karai — jau
politikos tąsa. Pokario metų
JAV politiką Artimuosiuose
Rytuose atidžiau stebinčiam ir
nuosaikiau vertinančiam daž
nokai pasikartojančius išpuo
lius prieš JAV ambasadas,
konsulatus, arabų karo prieš
Ameriką mintis galvos ne
kvaršinti negali. Tokią mintį
sutvirtina ir pasirinkti tai
kiniai. Kas juos parinko? Var
gu, ar tik tie patys bin Laden
klusnūs teroristai? Ypač jeigu
manoma, kad tikslo nepa
siekusio nukritusio lėktuvo
taikinys buvo Baltieji rūmai.
Tad kažin ar šio šiurpaus
išpuolio metines mininčiam
Vašingtonui nebūtų gerai ne
vien tik apie terorą, bet ir apie
karus keliančią arabų atžvil
giu politiką pagalvoti? Ypač
ruošiant karą prieš Iraką.

aplankyti Rusijai priklau
sančią Kuršių nerijos dalį.
Mano smalsumą dar labiau
didino tai, kad Kaliningrado
sritis šiuo metu yra atsidū
rusi Europos politikų dėmesio
centre, ryšium su vizų proble
ma, Lietuvai jungiantis į Šen
geno erdvę.
Tad atsisveikinęs su Juod
krante, drauge su savo šeima
(žmona ir dviem vyriausiomis
dukromis), automobiliu išvy

kau į Rusiją, kitaip tariant,
„pasukau į Vakarus”. Kaip
bebūtų paradoksalu, vienin
telei Lietuvai Rusija — taip
pat ir Vakaruose, nors visam
Vakarų pasauliui Rusija —
Rytai.
Nepraėjus
nė
pusva
landžiui jau buvome prie
Nidos pasienio posto ir lūku
riavome eilutėje įvažiuoti į
Rusijos Federacijos teritoriją.
Bus daugiau

Vienintelei Lietuvai
Rusįja — Vakarai
Kaip malonu bebūtų buvę
viešėti Juokrantėje, mano
tikslas šį kartą buvo kitas —

Laima Valiufiaitienė au dukrelėmis Rusne (kairėje) ir Mėta
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ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ
AR „WILL.IAMS” PASITRAUKĖ
AR LIETUVA JĄ IŠVIJO?
Lietuvoje tikrai netrūksta
nuomonių apie „Williams”
įmonės sprendimą pasišalinti
iš „Mažeikių naftos” įmonės,
bet tikrai trūksta objektyvaus
šio veiksmo įvertinimo. Dau
gelis kaltina „Williams” nesą
žiningumu, nekompetentingu
mu, vagystėmis, apgavystėmis
ir net išdavyste. Tačiau, atro
do, niekam į galvą neateina
mintis, kad „Williams” ne pa
sitraukė, o tiesiog buvo Lietu
vos kairiųjų valdžios išvyta.
„William§” atstovai Lietuvo
je dabar diplomatiškai aiški
na, kad JAV bendrovės finan
sinės problemos privertė ją
parduoti „Mažeikių naftos” ak
cijas, bet jie nė žodžio neprasi
taria apie pagrindinę šio
sprendimo priežastį:
„Williams” darbo santykiai su Lie
tuvos Vyriausybe pasidarė ne
įmanomi. Galbūt, grįžę į JAV,
jie aiškiau pasakys svarbiau
sią savo pasitraukimo priežas
tį
Labai sunku suprasti, kodėl
dabar kairiųjų partijų atstovai
taip nustebo, sužinoję apie
„Williams” sprendimą. Juk A.
Brazauskas ir jo bendražygiai
jau prieš praėjusius Seimo rin
kimus agitavo prieš „Williams” sutartį ir grasino su
jais susidoroti. V. Andriukai
tis viešai pareiškė, kad jis su
„Williams” kęvos iki galo ir po
rinkimų pergalės grasino „Ma
žeikių naftą” nacionalizuoti.
Turėdamas Lietuvos Seimo
nario mandatą, tas pats And
riukaitis nuvyko į Londoną
duoti parodymų ne „Mažeikių
naftos”, o „Fluor Daniels” nau
dai.
Premjeras A. Brazauskas po
vienos Vyriausybės posėdžio
spaudos konferencijos, KAM
ministrui
J.
Linkevičiui
šnabždant jam į ausį patari-

mus dėl draugiškų santykių
su amerikiečiais (TV3 žinių
reportažas), atsainiai tarste
lėjo, kad „Williams” jau „pa
grojo” ir jiems laikas pasiša
linti. Dar visai neseniai Vy
riausybė viešai pareiškė, kad
neprieštaraus „Williams” ak
cijų pardavimui.
Savaime suprantama, kad
„Williams” atstovai Lietuvoje
visa tai girdėjo ir viską gerai
suprato. Juk, norint bloginti
santykius, politinė taktika ir
siūlo viešus bei arogantiškus
pareiškimus.
Amerikiečiai
taip pat pastebėjo, kad Vy
riausybė visai nesidomi teigia
mais pokyčiais „Mažeikių naf
tos” gamykloje. Lietuvoje dau
guma žmonių net nežinojo,
kiek milijonų litų mokesčių
„Williams” kiekvieną mėnesį
mokėjo į Lietuvos biudžetą.
Taip pat ir apie 10 proc.
palūkanas už valstybės pas
kolą irgi mažai kas žinojo.
Todėl tikrai neverta stebėtis,
kad „Williams” priėmė spren
dimą pagaliau patenkinti Lie
tuvos Vyriausybės norus.
Žinoma „Williams” pasielgė
negarbingai, kai nusprendė
parduoti savo akcijas ir valdy
mo teises Rusijos naftos įmo
nei be jokių konsultacijų su
Lietuvos valdžia. Tai tikrai
buvo nepateisinamas dalykas.
Bet tą patį galima pasakyti
apie dabartinę Lietuvos val
džią: ji žinojo, kad visas žodi
nis ir rašytinis šmeižtas prieš
„Williams” ir demonstratyvus
nenoras normaliai dirbti su
šitos įmonės vadovais nepadės
pastatyti ant kojų „Mažeikių
naftos” gamyklos, juolab tikrai
nepritrauks į Lietuvą naujų
investicįjų iš Vakarų šalių.
Šioje istorijoje reziume pa
prasta: kryptingas darbas pa
dėjo pasiekti seniai numatytą

PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

mająNAMLSVEKAI
GYVYBČS DR41MVUS

GREIT PARDUODA

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654
STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits",„decks"„,gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

Landmark >
properties

Bus. 773-229B7B1
Aee. 708-425-7160
Mobi 773-6900205
Paper 630-31*4330

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAl.

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

SIŪLO IŠNUOMOTI

Oak Lawn apylinkėje nuo
spalio 1 d. išnuomojamas 2
mieg. butas. Kreiptis First Rate
Real Estate, 773-767-2400,
Aušra Padalino.

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos

Window Washers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessai^ Will train Mušt
have valid driver's license and transirtation Mušt be fluent in Enelish.
A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

2921 N. Milwaukee.

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

Tel. 773-278-0660.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1.800.

žinojimas.

Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.

ĮVAIRUS

Liaudies medicinom gydytojas
OI.EH t HEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais

Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (mob.l

Tel. 615-554-3161.

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
ii. šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Rlue Sky

Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Downers Grove, IL

60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
alnut gatvių
ga
greitkelio. Maple ir Walnut
kampe Tel 630-515-8706

Paruošia

Los Angeles daug metų didžiuojasi vyrų kvartetu, o dabar ir Čikaga gali pasipuikuoti „Kunigų kvartetu”, kuris
buvo labai šilta publikos sutiktas praėjusį sekmadienį, rugsėjo 8 d., parapijos salėje vykusiose vaišėse. Iš
kairės: kun. Algirdas Lukšas, parapijos administratorius kun. Jonas Kuzinskas, kun. Gintaras Lengvinas, pa
rapijos vikaras kun. Rimvydas Adomavičius. Malonu pažymėti, kad kun. J. Kuzinskas — daugialypė asmenybė:

jis tiek pat tinka prie altoriaus, scenoje ir prie viryklės — vėl musų „Šeimininkių kertelei” padovanojo du savo
receptus.

tikslą, todėl kairiųjų politikų
nuostaba ir pasipiktinimas —
tik pigus cirkas naivuoliams.
Ats. pik. Romas
Kilikauskas
DĖL R. VITO STRAIPSNIO
Noriu trumpai atsiliepti į
liepos 9 d. dr. Roberto Vito
straipsnį, „Neskubėkime atsi
kratyti archyvais”.
Straipsnio autorius mini,
kad a.a. Broniaus Kviklio ar
chyvai palikti dėžėse Lietuvių
išeivijos institute Kaune. Gy
venu Vilniuje, bet vakar lan
kiausi Kaune ir dar kartą ap
žiūrėjau mūsų tėvo Br. Kvik
lio, palikimą. Knygos sukata
loguotos ir sustatytos lenty
nose atskirame kambaryje,
pirmam aukšte, periodika ant
ram kambary, o trečioj patal
poj archyvinė ir rankraštinė
medžiaga sudėta specialaus be
rūgšties popieriaus vokuose,
kurie patalpinti kartoniniuose
padėkluose — dėžėse. Ant
kiekvieno — trumpas apra
šymas medžiagos, kuri yra toj
dėžutėje.
Spausdiniai įtraukti į bend
rą universiteto kompiuterinį
katalogą, o vietoje stovi karto
teka su mums įprastom kor■ telėmis.
Archyvinė medžiaga aprašy
ta kompiuteryje ir nurodyta,
kurioj dėžutėj jos ieškoti. Pa
vyzdžiui, radau ten sesers
laišką rašytą tėvui. Br. Kvik
lio archyvai yra baigti katalo
guoti. Šiuo metu yra aprašo
mas A. Štromo archyvas. Prieš
kambary kabo Br. Kviklio
portretas ir nuotraukos iš jo
kolekcijos.
Pati būdama bibliotekinin
kė, jaučiuosi kompetentinga
įvertinti instituto atliktą dar
bą. Manau, kad archyvas yra
sutvarkytas patogiam vartoji
mui. Mūsų, Kviklyčių seserų,
tikslas ir buvo palikti tėvo ar
chyvą ten, kur jis bus ne tik
saugomas, bet ir prieinamas
tiems, kurie nori jo surinkta
medžiaga pasinaudoti.
Rūta KviklytėKulikauskienė
Vilnius
IŠLAIKYKIME SAVO
ANTRUOSIUS NAMUS
— Rugpjūtis — poilsio mė
nuo, — sako Pasaulio lietuvių
centro Lemonte mėnesinis ži
niaraštis „Antrieji namai”, re
daguojamas Broniaus Nainio.
Greta savos pastogės rezi
dencijoje, „condo” ar „townhouse” tie „antrieji namai”,
nors gal tik savaitgaliais,
mums labai svarbos ir reika
lingi — su maldos namais, su
vasaros gegužinėmis, su rudene-žiemos-pavasario kultū
riniais renginiais, su lituanis
tinėmis mokyklomis, darže
liais, ateitininkų ir skautų or
ganizacįjų sueigomis, šventė
mis ir minėjimais.
„Antrieji namai” yra paskli

dę po visą Ameriką ir Kanadą,
kur yra didesni lietuvių telki
niai: Čikagoje, Lemonte, Klevelande,’ Detroite, New Yorke,
Philadelphijoje, Bostone, Los
Angeles, St. Petersburge, To
ronte, Hamiltone, Montrealyje
ir kitur, dažniausia greta lie
tuviškųjų parapijų. Tuos lietu
vybės centrus, tuos mūsų
„antruosius namus”, arba mū
sų mažąsias Lietuvėles, ku
rios, kaip salos dideliame van
denyne, padeda mums išlai
kyti mūsų tautines aspiraci
jas, tenka išlaikyti mums pa
tiems moraliai ir materialiai.
Tie „antrieji namai” išeivijo
je mums daugeliu atvejų at
stoja Lietuvą, ypač vyresnei
kartai, kuri tik retais atvejais
nusprendžia sugrįžti į tėvynę.
„Antrųjų namą” patalpų bei
priemonių išlaikymui, remon
tui, administravimui ir jų ren
giniams neužtenka savano
riško darbo. Tam reikia ir lė
šų, net stambiu mastu. Jų ne
suteiks JAV ar Lietuvos vals
tybinės institucijos. Jų nepa
aukos
mūsų milijonieriai.
„Antrųjų namų” išlaikymą pa
remia tik Lietuvių fondas. Be
abejo, tos paramos neužtenka
ir ta pareiga priklauso mums
visiems, savaitgaliais belan
kant „antruosius namus”.
Rugsėjis jau čia pat. Tuoj
prasidės rudens renginiai ir li
tuanistinės mokyklos mūsų
„antruose namuose”. Jų išlai
kymui reikalingas mūsų daly
vavimas renginiuose ir pri
sidėjimas aukomis.
Žvelgiant į Čikagos Jaunimo
centrą bei į Pasaulio lietuvių
centrą Lemonte, matosi nedi
delės grupelės ilgalaikių vado
vų ir darbuotojų, savanoriškai
atliekančių „antrųjų namų”
išlaikymo darbus per kelius
dešimtmečius. Jie laukia nau
jų talkininkų ir pavaduotojų iš
jaunesnės kartos. Renginiuose
jie laukia ypač „trečiabangių”
dalyvių, kad tie lietuvybės
centrai ir jiems būtų „antrieji
namai”. To paties laukia visi
lietuvybės centrai visuose lie
tuvių telkiniuose JAV ir Ka
nadoje.
Bronius Juodelis
Willowbrook, IL
KANDIDATAI Į
PREZIDENTUS BYRA
KAIP IŠ GAUSYBĖS
„RAGO”
Vieni jau pasiskelbė, kiti
dar galvoja, kada iš 39 Lietu
vos partijų susiblokavę rinki
kai paskelbs kandidatus.
Prezidento rinkimai Lietu
voje numatyti gruodžio 22
d.
Kaip „Lietuvos rytas” rašo,
atsirado dar vienas kandida
tas į Lietuvos prezidentus,
teisinę Lietuvos mokesčių sis
temą norįs pertvarkyti, Aust
raluos lietuvis Juozas Petrai
tis.
Jis atvyko iš Australuos

prieš 10 metų, atsiveždamas
200 milijonų litų.
Tačiau ir čia Lietuvoje įk
liuvo į bėdą, mokesčių slepi- j
mu ir samdymu nelegalių |
darbininkų.
„Vyksta kova dėl valdžios
ir kiti nenori įsileisti neprik- ]
lausomų žmonių”, — sakė
pretendentas į prezidentus.
Įdomu bus išgirsti, kiek šie
kandidatai
surinks
tikrai
vargstančių lietuvių balsų.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
KALTI PATYS TIKINTIEJI
Aleksas Vitkus savo ilgame
rašinyje „Draugo” dienraštyje
.Amerikoje vyksta religinis
karas”, aprašo Dievo išstūmi
mą iš visuomenės aplinkos.
Jis pažymėjo, kad jau nuo
1971 metų Amerika paskelbė'
karą prieš religiją.
„Religinius karus” veda ma
ža, turtinga žmonių grupė, bet
vieno asmens vardu. Tai įvai
rūs ateistai, agnostikai, pan
teistai ar asmenys, susilyginę
save su gamta. Šiandieną žydi
kaip gėlė, rytoj jau nebeegzis
tuoji. Patys nepripažindami
Aukščiausios Būtybės, nori,
kad ir kiti jais pasektų.
Aleksas Vitkus pastebėjo,
kad 90 nuoš. Amerikos gyven
tojų tiki į Aukštesnę Būtybę,
todėl ir kyla klausimas, kodėl
jie nusileidžia mažumos už
gaidoms? Jie turi tokias pat
teises kelti bylas Aukščiau
siajame Amerikos teisme.
Amerika yra laisvas kraštas,
nori — tiki, nori — gali ne
tikėti.
Apsileidimas yra tikinčiųjų,
kadangi jie negina savo teisių.
Amerikos vyriausieji tribuno
lai daugiausia yra liberalinių
pažiūrų ir jų nutarimai yra
paveikiami skundėjų, kurie
savo reikalavimus labai gerai
paruošia. 90 nuoš. Amerikos
tikinčiųjų turėtų įdėti daug
pastangų, kad apgynus savo
religinius įsitikinimus ir Die
vo vardo panaudojimą.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Adelė

ištepti riebalais, sudėti vyniotinius,
palaistyti
tirpintu
sviestu ar margarinu ir kepti
350 laipsnių F orkaitėje 20-25
minutes.
AGURKINIS PADAŽAS
(CUCUMBER DIP)
2 vidutinio didumo agurkai,
nulupti ir sutarkuoti burokine
tarka
1 pakelis minkšto sūrio — 8
uncijos (cream cheese)
1/2 šaukštelio česnako milte
lių arba česnako druskos
1/2 puod. smulkiai supjausty
to žaliojo pipiro
raudonųjų pipirų padažo —
pagal skonį (hot pepper sauce)
POMIDORŲ SALOTOS
Nusunkti sutarkuotus agur
Pomidorus supjaustyti rie
kutėmis. Sudėti į plokščią kus ir gerai išspausti visą
lėkštę (be kraštelių, be įdu skystį, bet jo neišlieti. Išsukti
bimo). Ant kiekvienos pomi minkštą sūrį, vis po truputį į
dorų riekelės uždėti po ploną jį pilant agurkų skysčio, kol
riekutę mozzarella sūrio, ant sūris bus lygus ir apyskystis.
sūrio — ploną riekelę svo Sudėti česnako miltelius (arba
gūno. Viską užpilti padažu ir česnakuotą druską), žalius pi
apibarstyti kapotais petražo pirus ir „karštąjį padažą”.
Išmaišyti. Sudėti nuspaustus
lių lapeliais.
agurkus, atšaldyti. Patiekti
Užpilas
svečiams su sausainėliais ar
2 šaukštai vandens
1/2 puod. alyvuogių aliejaus ba kukurūzų „drožlėmis”
(corn chips). Tinka ir įvairios
2 šaukštai medaus
1/4 puod. „balsamic” arba rau supjaustytos daržovės, pvz.,
morkų lazdelės, salierų kotai,
donojo vyno acto
1 šaukštas „dijon” paruoštų žiedinio kopūsto „žiedukai” ir
pan.
garstyčių.
Viską gerai sumaišyti, su
DUONA SU PARMESAN
plakti ir užpilti ant pomidorų
SŪRIU
salotų.
3/4 puod. parmesan sūrio
Šiuos du receptus atsiuntė 1/3 puod. sumažinto riebumo
kun. Jonas Kuzinskas
mąjonezo
2 šaukštai smulkiai sukapoto
RYTIETIŠKAS VIŠČIUKAS
svogūno
- viščiuko krūtinėlių pusės (be
5 riekės juodos duonos, per
.aulų ir odos)
pjautos įstrižai.
1 pakelis „Lipton” sausos svo
Sumaišyti sūrį, majonezą ir
gūnų sriubos
svogūnus, užtepti ant duonos,
1 buteliukas „Catalina” užpilo
sudėti ant skardos ir įkaitinti,
salotoms (salad dressing)
kol sūris susileis.
1 mažas indelis abrikosų uo
gienės
NAUDINGI PATARIMAI
Viščiuko krūtinėles sudėti į
•Nenaudojamos žvakės iš
kepimo indą, per daug nesu- liks sveikos ir nesulinkusios,
spaudžiant. Visus kitus pro jeigu jas sukišite į kartoninius
duktus sumaišyti ir užpilti vamzdelius, pvz., likusius, kai
ant mėsos. Kepti 350 laipsnių išsibaigia popieriniai rankš
F orkaitėje 1 valandą. Šiam luostėliai.
receptui nereikia vartoti drus
•Pritrukote skalbimo muilo
kos.
rankomis skalbiamiems dra
bužiams? Galima panaudoti
RŪKYTAS KUMPIS SU
kelis lašus šampūno: jis nepa
OBUOLIAIS
kenks medžiagoms ir labai ge
2 šaukštai sviesto ar marga
rai išskalbs.
rino
•Pamerktos gėlės ilgiau ne
4 riekės rūkyto kumpio
suvys, jeigu į litrą vandens va
2 dideli obuoliai, supjaustyti
zoje įpilsite 2 šaukštus acto ir
skiltelėmis
1 šaukštelį cukraus. Actas su
2 šaukštai rudo cukraus
naikins bakterijas, o cukrus
2 šaukšteliai citrinų sulčių
„maitins” gėles.
2 šaukštai paruoštų garstyčių
•Iš citrinų sulčių ir druskos
Kumpio riekes aptepti gars
padaryta tiršta tyre galima
tyčiomis, uždėti obuolių skil
gražiai nuvalyti varinius, žal
teles, pašlakstyti citrinos sul
varinius daiktus ir metalines
timis, apibarstyti cukrumi,
virtuvės
kriaukles. Patrynus
susukti voleliu ir persmeigti
pagaliuku (pvz., mediniudan- šia tyre, nuplauti šiltu vande
tų Krapštuku). Kepimo indą niu.

KEPTA LAŠIŠA
2 gabalai po 7-8 uncijas la
šišos (salmon fillets)
1 puod. rūgščios grietinės (su
mažinto riebumo)
1 šaukštas tarkuoto svogūno
pipirų ir druskos pagal skonį
pieno žuviai pamirkyti
Lašišą pamerkti piene ir pa
laikyti apie 1/2 vai. Išėmus iš
pieno, nusausinti, užbarstyti
druskos ir pipirų pagal skonį.
Įkaitinti orkaitę 375 laipsnių
F. Rūgščią grietinę sumaišyti
su svogūnais, aptepti lašišą.
Kepti 35 minutes.

imigracijos vizų ii Europos
bėgantiems žydams, tarpe jų
ir pasaulinio garso dailininkui
Mare Chagall. Kadangi tuo
met Amerika labai griežtai
„O KUR KITI DEVYNI?”
kontroliavo imigracines kvo
tas, o, prasidėjus karui, imig
„Draugo” š.m. birželio 29 d. raciją
Europos visai su
laidoje rašoma, kad Izraelio stabdė, Amerikos State De
Yad Vashem įstaiga pagerbė partment už tokį sauvaliavi
Česlovą ir Eleną Anužius už mą ji nubaudė, perkeldama jį
jų pastangas gelbėjant žydus žemesnėm pareigom Lisabo
nacių okupacijos metu Lietu noje, o vėliau ir visai išmetė ii
voje. Malonu skaityti apie mū diplomatinės tarnybos. Š.m.
sų tautiečių pažymėjimą. Kaip birželio 27 d., dalyvaujant pa
iš žinutės aiškėja, Česlovo jau čiam užsienio ministrui Collin
nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau Povvell, Bingham buvo pagerb
karas baigėsi prieš 57 metus. tas specialioje State Depart
Nejaugi tiek ilgai truko tiems ment ceremonijoje. Deja, pats
išgelbėtiesiems prisiminti, kas H. Bingham to nesulaukė —
juos išgelbėjo...
jis mirė 1988 m. Kur per visus
Neseniai žiniasklaidoje buvo tuos 82 metus buvo tie 2,600
pranešta
apie
išteisinimą išgelbėtieji?
amerikiečių diplomato Hiram
Čia prisimintinas ir Kaune
Bingham. 1940 m., būdamas 1939/1940 m. panašiai veikęs
vicekonsulu Marseille mieste japonų konsulas Ch. Sugiha
Prancūzijoj, jis išdavė 2,500 ra. Tiksliai net nežinoma, kiek

tranzito vizų jis išdavė iš Len
kijos bėgantiems žydams (kai
kuriais skaičiavimais — per
2,000). Tik praėjusiais metais,
po 60 ar daugiau metų, žydų
pastangomis prie jo gimtojo
namo Tokijo mieste buvo pri
tvirtinta memorialinė lentelė.
Ceremonijoje dalyvavo jo naš
lė ir sūnus. Jis pats buvo jau
seniai miręs.
Kai Jėzus išgydė 10 raup
suotųjų, ir vienas jų sugrįžęs
puolė Jėzui po kąjų dėkoda
mas, Jėzus paklausė: „Ar ne
buvo jūsų 10, kuriuos pagy
džiau? Kur kiti devyni?” Taip
aprašyta Luko Evangelijoje,
bet žydai nepripažįsta Naujojo
Testamento, tad apie tai nieko
nežino. Būdami nekrikščionys,
krikščioniška meilė ir dėkin
gumas jiems nelabai supran
tamos sąvokos.

Antanas Žukas
Chicago, IL
I

Trumpai apie viską
(Naudugantu „Uatuvaa ryto’ (LR), „Uatonoa tonių* (LŽ), „Koaputokoa" (B),
..Kauno dionua’ (KDl, ..Uatptdsa* (K) dienratoų, BNS ir Kito. .nftna>tt|«at«>

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta keliauto
jo, alpinisto, fotomenininko, lietuvių ekspedicijos Čilėje vadovo Vlado Vit
kausko fotografijų paroda „Ignoto Domeikos keliais — iki aukščiausio Že
mės ugnikalnio", skirta pasaulinio garso mokslininko Ignoto Domeikos
200-osioms gimimo dietinėms. Nuotraukos sukurtos šių metų vasario-ko
vo mėnesiais vykusios lietuvių ekspedicijos j Čilę, Atakamos dykumų, Do
meikos kalnagūbrį ir kopimo į aukščiausią Žemėje ugnikalnį Ochoe dėl Salado metu. Parodos atidarymo ceremonįjoje dalyvavo ekspedicįjos daly
viai, Valstybinės komisijos I. Domeikos 200-osioms gimimo metinėms pa
minėti nariai, valdžios institucijų atstovai, užsienio svečiai.
Nuotr.: Parodą surengęs keliautojas, alpinistas, fotomenininkas Vladas
Vitkauskas.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Kandidatas į prezidentus skundžia teismui
V. Adamkų
Atkelta iš 1 psl.
Pasak pareiškimo, šią žalą V.
Adamkus padarė savo neveiki
mu, kai po 2000 m. spalio 18
dieną paskelbto Konstitucinio
teismo nutarimo nesiėmė jo
kių teisinių priemonių, kad
būtų panaikinta ar ištaisyta
Konstitucijai prieštaraujanti
vyriausybės sutartis su ameri
kiečių bendrove „Williams”.
Turėdamas verslininko ir
teisininko patirties, J. Petrai
tis teigia iš anksto numatęs,
kad teismai gali nepriimti
ieškinio arba jį atidėlioti. To
dėl visiškai vienodi pareiš
kimų tekstai buvo įteikti Vil

niaus apygardos administra
ciniam teismui ir Vilniaus
miesto 1-osios apylinkės teis
mui.
Ar ieškiniai atitinka įstaty
mų reikalavimus ir gali būti
nagrinėjami, teismai turi nu
spręsti per 7 dienas.
„Prezidentas V. Adamkus
beveik dvejus metus negynė
valstybės interesų, leisdamas
ydingai sutarčiai tarp ^illiams’ ir Lietuvos vyriausybės
galioti bei daryti žalą valsty
bei ir tuo pažeidė savo prie
saiką būti ištikimas Lietuvos
Respublikai”, teigiama astuo
nių dalių pareiškime.
(Eito)

Lietuvoje susirūpinta
„protų nutekėjimu** į užsieni

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos jaunųjų moksli
ninkų sąjungos atstovas Ma
rius Mašalas „protų nutekė
jimą” siūlė stabdyti gerinant
doktorantūros studįjų kokybę,
neverdant doktorantų dirbti
neatlyginamą pedagogmį dar
bą, skelbiant kuo daugiau at
virų tarptautinių konkursų į
laisvas dėstytojų vietai.
> Biochemijos instituto docen
tas Gintaras Valinčius siūlė
pakviesti į Lietuvą talentin
gus rusus ar kinus ir tokiu
būdu kompensuoti „nutekė
jusius” iš Lietuvos specialis
tus. Jo nuomone, daug naudos
galėtų duoti „realios valstybės
priemonės” bei bendras gyve
nimo kokybės augimas — nu
sikaltimų mažėjimas, kultūri
nio gyvenimo intensyvėjimai.,
estetinis aplinkos gerėjimas.

Visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro „Vilmorus” rugpjūčio mėnesį atlikto
tyrimo duomenimis, laikinai
ar visam laikui išvykti iš Lie
tuvos norėtų beveik 80 proc.
jaunų Lietuvos gyventojų.
Anot tyrimo, bent 200,000
arba 8 proc. Lietuvos gyven
tojų norėtų visam laikui emig
ruoti. Dvigubai daugiau tokių
yra tarp jaunimo — 16 proc.
Daugiausia norinčių emigruo
ti iš Lietuvos yra tarp bedar
bių — 20 proc. Norinčių laiki
nai išvažiuoti į užsienį dirbti
ar mokytis tarp visų apklaus
tų Lietuvos gyventojų yra 28
proc. Ypač daug tokių tarp
jaunimo — apklausa rodo, kad
net 79 proc. Lietuvos gyven
tojų iki 29 metų norėtų laiki
nai ar visam laikui išvykti iš
Lietuvos.

* Šiemet specialiojoje
kaimo rėmimo programoje

paramai nelaimės atveju bei
draudimo įmokoms kompen
suoti numatyti 3 mln. litų.
Žemdirbiams, apdraudusiems
pastatus, žemės ūkio techniką
bei įrenginius, gyvulius,
paukščius, pašarus, pasėlius
bei kitą kilnojaihąjį ir nekilno
jamąjį turtą (išskyrus gyve
namuosius namus ir lengvuo
sius automobilius) savanoriš
kuoju draudimu, kompensuo
jamais proc. draudimo įmokų
sumos, sumokėtos per eina
muosius metus.
(Eitai
* Lietuvoje į pirmą klasę
atėjo arti 40,000 vaikų, jų

pernai mokėsi 2,000 daugiau.
Bendrojo lavinimo mokyklose,
kurių yra daugiau kaip 2,000,
iš viso sieks žinių 576,000
moksleivių, dirbs apie 50,000
mokytojų. Naujus mokslo me
tus pradėjo pagausėjęs Lietu
vos profesinių mokyklų pirma
kursių būrys — jų šiemet į 80
veikiančių mokyklų susirinko
Lietuvos žalieji protestavo prieš
16,000. Pernai profesines mo
hidroelektrinių statybą
kyklas baigė 14,000 jaunųjų
(KD, LŽ, Elta)
Atkelta iš 1 psl. šiuo rengi na švarią elektros energiją, specialistų.
niu buvo siekiama išsaugoti neteršia aplinkos, jų žala gam * Ketinimai Kaune pasta
tyti naujus sporto rūmus
upes. „Lietuvos upėms kyla tai yra „didesnė nei nauda”.
Pasak R. Braziulio, jei visos gali dar kartą žlugti. Devinto
daug grėsmių, o didžiausia jų
— hidroelektrinių statyba”, Lietuvos upės, išskyrus Ne dešimtmečio pabaigoje rūmai
muną ir Nerį, būtų užtvenktos nebuvo pastatyti, nes subyrėjo
sakė R. Braziulis.
Žaliųjų teigimu, kai kurios ir ten stovėtų hidroelektrinės, SSRS, vėliau pradėtam darbui
Lietuvos upės naktimis visiš jos pagamintų tik apie 2 proc. pritrūko pinigų, o dabar kau
kai užtvenkiamos ir nustoja visos Lietuvai reikalingos niečiams „pagalį į ratus” kiša
tekėjusios, kadangi tokiu bū elektros energijos. Dabar ma sostinė. Lietuvos vyriausybė
du hidroelektrinių savininkai žosios hidroelektrinės, kurių svarsto galimybę Vilniuje pa
kaupia vandenį turbinoms apie 40, pagamina tik labai statyti naują sporto kom
sukti. Kaip sakė R. Braziulis, nedidelę dalį visos elektros pleksą, kuriame neva vyktų
2007 metų Europos krepšinio
nors hidroelektrinės pagami- energijos - 0.3 proc.
pirmenybės. Manoma, kad
rūmų statyba gali kainuoti
„Jukos” atėjimas į Lietuvą atvers duris
apie 80 mln. litų.
(LŽ, Eita)
kitoms Rusijos firmoms
Atkelta iš 1 psl.
žinome, nepasirodė joks JAV
* Telekomo antrinė įmo
„Tik tuomet, jei investicijų yra bankas”, toliau aiškina mi nė UAB „Voicecom” pradė
gana daug, tikėtina, kad joms nistrė. Pasak jos, „Jukos” nu jo teikti internetinės telefonipavymui pasirodys ir finansų matomos investicijos kol kas jos paslaugą „Skambiuteris”,
institucija. Investicijų kiekis nėra tokio dydžio, kad taptų teikiančią galimybę skambinti
— būtina sąlyga. Tai įrodė prielaida čia įsikurti finansų į užsienį iš kompiuterio.
^filiams’, paskui kurį, kaip institucijai.
(VŽ, Elta)

DRAUGUI AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS
Yra asmenų, kurių pavar
dės retai linksniuojamos spau
doje arba per ilgą jų gyvenimą
daugeliui lieka visai nežino
mos. Galima tik karts nuo kar
to pastebėti jas įvairių aukoto
jų sąrašų margumyne. Jie gy
vena savo asmeninį, privatų
gyvenimą artimųjų ir draugų
ratelyje. Jie nepastebimai da
lyvauja visuomeniniame gyve
nime, kiek nuošaliau, nekišdami nosies į vedamą veiklą, o
tik stebėdami ją, savo tautinę
pareigą atlikdami tyliai, bet
jutėdami sielvartą ir dvasinę
išeivijos naštą nešdami ne
lengviau negu aršūs veikėjai,
visuomenės šulai, sėdintys pi
ramidės viršūnėje. Iš tikrųjų,
jie yra mūsų lietuviškos išei
vijos išsilaikymo pagrindas —
fundamentas. Vienas iš tokių
taurių, nepastebėtai per gy
venimą ėjęs, lietuvis patriotas
neseniai atsiskyrė nuo mūsų.
Jis iškeliavo amžinybėn be
medalių, tykiai, be didelės rek
lamos, garbės sargybos, be
karštų atsisveikinimo kalbų.
Itin sunkios ir skausmingos buvo
jo ligotos senatvės dienos. Jis
paliko žmoną, dukterį, sūnų,
anūkus ir ratelį artimų draugų,
kurie jo dar ilgai pasiges.
Vytautas
Ripskis
į
Amžinuosius namus iškeliavo
2002 m. liepos mėn. 29 d., su
laukęs 86 metų. Jis buvo gi
męs Lietuvoje, pasiturinčio
ūkininko aštuonių vaikų
šeimoje Joniškyje. Jauniau
sias iš keturių brolių ir dviejų
seserų. Lankė vietinę pradžios
mokyklą, po to porą metų jam
teko lankyti gimnaziją. Bren
do Lietuvos nepriklausomybės
atgimimo metais. Su pasidi
džiavimu tarnavo Lietuvos
kariuomenėje tankistu ir grį
žęs į tėviškę pradėjo ūkinin
kauti, kol 1944 metais su žmo
na Stefanija ir sūneliu Stasiu
ku nepasitraukė į Vakarus.
Vokietijoje tarnavo ame
l

rikiečių kariuomenės pagal
biniuose daliniuose vairuoto
ju. Ieškodamas savo šeimai
pastovesnio materialinio gyve
nimo 1949 m. emigravo į JAV.
Pradžia buvo sunki. Čikagos
„Armour” kompanijos įmonėje
dirbo transporto skyriuje, vė
liau perėjo į statybą, dirbo
meistru — stalium. 1979 me
tais baigė savo profesinę kar
jerą, būdamas aukštos klasės
statybos specialistas. Apsuk
rus, gudrus, talentingas bei iš
mintingai energingas jis buvo
žmogus. Iš arčiau susipažino
me gana vėlokai, jam jau bū
nant pensijoje. Jis mėgo kom
paniją, šnektas, diskusijas ir
politikavimą, bet kritiškai
rinkosi sau draugus. Ne su
visais sutarė ar draugavo, bu
vo kieto charakterio, nusi
statymo, užsispyręs, ambicin
gas. Savų draugų būrelyje
buvo malonus, mėgiamas ir
gerbiamas. Jo gyvenimo odisė
ja nebuvo paprasta. Pasaulį jis
išvydo pirmojo Pasaulinio
karo sūkuryje. Augo Lietuvos
valstybės kūrimosi ir formavi
mosi metais. Dažnai su pasi
didžiavimu prisiminė anuos,
gerus „Smetonos laikus” bei
didžiavosi savo tarnyba
Lietuvos kariuomenėje. Buvo
geras šaudymo specialistas, tą
talentą kruopščiai puoselėjo ir
demonstravo draugams iki
paskutiniųjų gyvenimo metų.
1940 metais sovietų okupacija
sudrumstė jo ir šeimos gyveni
mą. Tik per plauką liko ne
ištremtas, bet teko slapstytis,
kad išvengus Sibiro. Antrasis
pasaulinis karas. Vokiečių
okupacija Lietuvos ūkininkui
buvo ne pyragai. Žemės ūkio
prievolių našta atrodė tolygi
baudžiavai. Bet tas apsukrus
Lietuvos ūkininkas mokėjo
išsisukti, apgauti okupantą —
tiek rusą, tiek vokietį ir išsi
versti. Šermenų metu sutikau
buvusią Ripskio kaimynę, kuri

pasakojo, kad tik velionio dėka
šiandien ji yra gyva. Karo me
tais ji apsirgo, grėsė pavojus
gyvybei. Kaimynas V. Ripskis ati
davė atsargose laikytus vaistus.
Ir štai vėl užklumpa baisi
tautos tragedija — raudonasis
tvanas grįžta į Lietuvą. Pasi
rinkimo nėra. Laikas trauktis
į Vakarus. Palik dabar viską,
žmogau, viską, ką savo prakai
tu užsidirbai, kūrei, statei,
vargai, taupei. Bet kitos išei
ties nebuvo. Palikusi jo motina
1946 metais buvo ištremta į
Sibirą, kur daugiau iš ten ne
besugrįžo. Kita skaudi asme
ninė nelaimė, kurią jis labai
išgyveno ir kuri graužė jo ir jo
žmonos Stefanijos sąžinę —
tai mažametės dukrelės atskirtis. Sąlygoms susidėjus,
pasitraukimo maišatyje ji pa
liko Lietuvoje. Tik jo kieto cha
rakterio, užsispyrimo ir neap
sakomų pastangų dėka po
daugel metų jų dukra Vida
galėjo apkabinti savo mylimus
prarastus tėvus Čikagoje.
Jis mylėjo savo gimtąjį
kraštą, savo žemę, paliktus
namus ir gimines, kaimynus,
bet į Lietuvą lankytis nesiry
žo. Sielojosi už jos ribų, rėmė
organizacijas, dalyvavo rengi
niuose, buvo dosnus lietuviš
kiem reikalam. Atidžiai sekė
Lietuvos dabartinį, nepriklau
somą gyvenimą ir sielojosi ne
sąžiningu nomenklatūros sa
vivaliavimu bei apgailestavo
dėl Lietuvos ūkio merdėjimo.
Todėl jis nepuolė atgauti savo
prarastos nuosavybės, žino
damas, kad jos neatgaus. Ne
galėjo jis susitaikyti ir su min
timi, kad Lietuva, atgavusi
nepriklausomybę, turinti va
karietišką, demokratiškai iš
rinktą prezidentą, faktiškai
dar yra valdoma Sovietų Są
jungos laikais buvusių aukštų
funkcionierių. Tai graužė jo
patriotišką širdį.
Pranas Jurkus
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
JONAS KVIETKA
(KVIETKAUSKAS)
Jau praėjo vieneri metai, kai Dievas pasišaukė
mūsų mylimą Dėdę pas save namo. Mūsų šeimos pri
simena jį su didele meile. Mes meldžiamės, kad jis
ilsėtųsi ramybėje Dievo Tėvo palaimoje.
Šv. Mišios už a.a. Jono sielą bus atnašaujamos
šeštadienį, rugsėjo 14 d., 5 vai. p.p., Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome visus jį pažinojusius pasimelsti ir prisi
minti savo maldoje.
Nuliūdę giminės Amerikoje ir Lietuvoje

A. f A.

ZUZANA DAUKANTIENĖ
VILKAITĖ
Mirė 2002 m. rugsėjo 8 d., sulaukusi 96 metų.
Gyveno St. Petersburg, FL.
Gimė Balėnų kaime, Mažeikių apskrityje. Ameri
koje išgyveno 54 metus.
Nuliūdę liko: duktė Milda su vyru Stasiu; sūnus
Vaidotas su žmona Raimona bei kiti giminės Lietuvoje.
A.a. Zuzana buvo žmona a.a. Blado.
Velionė buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 10 d.
Aa. Zuzana bus laidojama St. Petersburg, FL, šalia
savo vyro a.a. Blado.

Nuliūdę artimieji

A. t A
SALOMĖJAI JURJONAITEI
ŠMAIŽIENEI
išėjus į Amžiną Tėvynę, reiškiu gilią užuojautą
dukterims SILVIJAI, RASAI su šeima, VIDAI su
šeima, sūnui SAULIUI ŠMAIŽIUI, broliui PRA
NUI JURJONUI, seseriai GAILUTEI PALIO
NIENEI ir kartu giliai liūdžiu.

Lietuvos partizanų šalpai aukojo:

$300 Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL (viso 900).
$200 Ona Adomaitienė, Sunny Hills, FL (viso $600);
Algimantas Balčiūnas, MD, Placerville, CA: Al
berto Chalmeta, Alexandria, VA; John ir AgathaRipskis Dancy, Redondo Beach, CA; dr. Birutė
Kasakaitis, Oak Lawn, IL (viso $600); Jonas Kas
putis, Bristol CT; Stephanie Laucius, Elizabeth,
NJ; Monika Lembertas, Santa Monica, CA (viso
$1,600); Vitalis Lembertas, Santa Monica, CA
(viso $850); Barbara Plikaitis, Arlington Hts (viso
$1,500); Joseph ir Valeria Stanaitis, Oak Lawn,
IL; Šarūnas Užgiris, Highland Park, IL (viso
$400).
$110 Maria Žigaitis Gelažius, St. Pete Beach, FL.
$100 Jonas Balbatas, Cleveland, OH; Joana Drukteinis, Omaha, NE; Vladas ir Maria Gelažius, St.
Pete Beach, FL; Algirdas Nakas, Sunny Hills, FL
(viso $600); Pijus Pazerunias, Melrose Park, IL;
Algis Regis, Chicago, IL (viso $350); Jonas Vasys,
Dedham, MA (viso $300); Aldona Juozevičius,
Oak Lawn, IL (viso $375).
$80 Walter ir Anelė Barkauskas, Pt Pleasant, NJ
(viso $100); Kazys Baronas, Ormond Beach, FL
(viso $75); Vitas ir Justina Bemadišius, Orland
Park, IL (viso $100); Joseph Dautartas, Cleve
land, OH; Vandelinas Domanskis, Westmont, IL;
Algis Druseikis, Rochester, NY (viso $100); Dana
Elsbergas, Prospect Hts, IL; Jadvyga Gruodienė,
Chicago, IL (viso $450); Vitoldas Gruzdys, Euclid,
OH (viso $75); Genovaitė Kaufinanas, Springfield, VA (viso $80); Algirdas Keblinskas, Hinsdale, IL (viso $100); John ir Stasė Latvys, Wheaton, IL (viso $145); Eugenįja Liaugaudienė,
Parsippany, NJ (viso $150); Mėta Linkus, Sunny
įsiės Beach, FL (viso $175); V. A Mažeika, Colbert, GA (viso $150); Ona Norvilas, Lemont, IL
(viso $430); Rimantas Pauliukonis, Strafford, NH;
Vytautas ir Stefa Prialgauskas, Palos Hills, IL;
Antanas Sereika, Willow Springs, IL (viso $120);
Balys ir Aldona Slonskis, Oak Lawn, IL (viso
$100); Jonas ir Irene Smalstys, Lockport, IL; Juo
zas ir Margie Vizgirdas, Putnam, IL (viso $270).
$40
Henrikas Laucius, Paterson, NJ (viso $390).
$30
Genė Čyvienė St. Pete Beach, FL (viso $210); Da
nutė Garbonkus, Chicago Ridge, IL (viso $60);
Frank ir Irene Juodaitis, Holden, MA (viso $80);
Gediminas Rygertas, Putnam, IL* Dennia ir Vai
da Trimakas, Westlake, OH (viso $80); Vladas ir
Raminta Sinkus, Lemont, IL (viso $305).
$38
Ilena Baranauskas, Boston, MA; Eugene ir Dan
guole Bartkus, Beverly Shores, IN (viso $500);
Ramonas Bigelis, Congers, NY; Henrikas Čepas,

Aldona Vasonienė

$20

$18
$10

Medford, MA (viso $225); Joseph Giedraitis, East
Northport, NY; Algimantas ir Virginija Gureckas,
Germantown, MD; Salomėja Idzelis, Cleveland,
OH; Povilas Karosas, New Britain, CT (viso $50);
Vaclovasjtt Asta Kleiza, Lockport, IL; Kęstutis ir
Aurelija Kriaučiūnas, Oak Ląwn, IL; Kazys ir
Elena Majauskas, Chicago, IL; Petronilla Mesec,
Waukegan, IL; Bronius Mikėnas, Woodridge, IL
(viso $190); Mečys ir Janina Mikutaitis, Chicago,
IL; Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL (viso $225);
Vladas ir Gražina Plečkaitis, Richmond Hts, OH;
Kazė Ratnikas, Sunny Hills, FL; kun. Antanas
Rubšys, Bronx, NY (viso $75); Vytautas Šarka,
Cashiers, SC; Frank ir Milda Šilbajoris, Columbus, OH; Donatas Uogintas, Oak Lawn, IL; Eilėn
Wam-Vamas, Slidell, LA.
Ona Barauskienė, Woodhaven, NY; Joseph Bla
žys, Holliston, MA; Algirdas Dysas, Dayton, OH;
Stephanie Galesas, Dundee, IL; Aniceta Giedrai
tienė, Willowick, OH; Romualdas Gruodis, Mt.
Airy, MA; Sabina Henson, Oak Brook, IL; Irma
Ibenskis, Cleveland, OH; Ludwig Kirkus, Le
mont, IL (viso $70); Vytas ir Stasė Macys, Chipley, FL; Victor ir Rūta Monoenko, Webster, NY;
Birutė Navickienė, Lemont, IL; Elizabeth Navi
kas, East Hartford, CT; Jonas ir Valeria Pleirys,
Chicago, IL; Jadvyga Povilaitienė, Omaha, NE;
Balys Raugas, Delran, NJ; Teodoras ir Ritonė Ru
daičiai, Lemont, IL; Sofija Skobeikienė, Richmond
Hill, NY; Irena Sušinskienė, Cleveland, OH; Vla
das ir Stefanija Vasikauskas, Seminole, FL.
Algimantas ir Danutė Uogintai, Waterbury, CT.
Tadas ir Regina Balčiūnai, Oak Lawn, IL; Albert
Balilionis, Philadelphi4a, PA; Frank Baras, Media, PA; Vytautas Bindokas, Chicago, IL (viso
$30); Vladas Gedmintas, St. Pete Beach, FL; Al
Kalvaitis, Alexandria, VA; Feliksas ir Laima Kontautas, South Boston, MA; Birutė Prapuolenis,
Oak Lawn, IL; Natalie Sodeika, Cicero, IL; Irena
Sullivan, Palos Heigts, IL; Julia Vailokaitis, Be
verly Shores, IN; Antanas ir Stella Vaitkus, Berwyn, IL.

Lietuvos

partizanų

globos

fondo

valdyba

nuoširdžiai dėkoja už atsiųstas aukas. Labai dėkingi par
tizanai, kad įvertinote jų pasiaukojimą dėl Lietuvos
laisvės.

Prašome ir ateityje padėti mūsų laisvės kovotojams.
Aukos yra nurašomos nuo pąjamų mokesčių (Tax I.D.
#36-3163350) ir prašome siųsti: L.P.G. Fund, 2711
Weet 71st Street, Chicago, IL, 60629.
«

»
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rugsėjo 11d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dar ne vėlu, bet laikas ne
gailestingai bėga ir su savimi
nešasi neišnaudotas progas...
Lietuviai — ne meksikiečiai,
jiems manana (viską atidė
lioti rytojui) neįprasta, tad
užsisakykite bilietus — ar
stalus — į „Draugo” pokylį
jau šiandien, atsilankydami
administracijoje arba paskambindalni „Draugo” telefonu.
Pokylis šįmet vyks rugsėjo 29
d.,
sekmadienį,
šaunioje
„Sabre Room” salėje, 8900
West 95th Str. Labai lau
kiame visą, kam dar rūpi lie
tuviški reikalai ir maloniai
praleisti rudenėjančią sekma
dienio popietę su gražiu būriu
tautiečių iš arti ir iš toliau.
Pietūs!

Pietūs!

Pietūs!

Sekmadienį, rugsėjo 15 d., po
10:30 v. r. šv. Mišių, visus
kviečiame į Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salę,
kur galėsite pasivaišinti ska
niais naminiais kotletais su
bulvių koše, salotomis ir py
ragėliais prie kavos. Pietūs
ruošiami Šiluvos atlaidų už
darymui. Norėdami sutaupyti
jūsų brangų laiką, kad nerei
kėtų grįžti į namus ir vėl at
vykti į Šiluvos atlaidų proce
siją, siūlome papietauti para
pijos salėje.
Visus maloniai kviečiame

į Pasaulio lietuvių centro ren
giamus pietus rugsėjo 15 d.,
12 vai., po šv. Mišių. Progra
moje Stasės Jagminienės va
dovaujama „Tėviškės kapela".

Negausi Cicero Lietuvių
Bendruomenė, bet naši savo
darbais. Ypač pasižymi dosnu
mu ir gerais artimo meilės
darbais. Iš kuklių „mažosios
sekmadienio seklyčios” suren
kamų aukų ji remia studentus
Lietuvoje, našlaičius, parėmė
jaunimo suvažiavimą, kuris
įvyko Toronte, remia „Drau
gą” aukomis ir darbais bei kt.
labdaringus darbus. Išeivijos
knygų mugei Frankfurte, Ci
cero „Sekmadienio seklyčia”
parėmė 100 dol. auka. LB
Kultūros taryba nuoširdžiai
dėkoja už dosnią auką.
Lietuvos Dukterys vėl
kviečia visus ir visas po karš
tos vasaros atsikvėpti ir malo
niai praleisti keletą valandų
jų ruošiamame Rudens poky
lyje, kuris įvyks spalio 19 d.,
6 vai. p.p., Jaunimo centre.
Bus įdomi programa, vaišės,
šokiai, laimėjimai. Tuo pačiu
prašome laimikių, kurie pa
įvairins vakarą. Juos atnešti,
taip pat užsisakyti bilietus ga
lite Nameliuose, 2735 W. 71
str. Chicago IL. 60629, Tel. 1773-925-3211 nuo antradienio
iki šeštadienio, 10 vai. ryto iki
2 vai. p.p.

Iškiliosios lietuvės mo
ters žymuo spalio 5 d., šešta
dienį, Šv. Kazimiero seselių
vienuolyne bus įteiktas seselei
Elenai Rūtai Ivanauskaitei.
11 val.r. - šv. Mišios, po to bus
pietūs ir 1 vai. p.p. — seselės
Elenos pagerbimas. Norėdami
užsisakyti bilietus, rašykite:
Sister Mary Velliere, Our Lady of Sorrovvs Convent, 261
Thatcher St., Brockton, MA
02302 arba skambinkite Vero
nikai Bižinkauskaitei tel. 508586-0650.
Vaikučiai nuo 18 mėne
siu iki 4 metu kviečiami į
„Pipirų ratelį”! „Pipirų rate
lis” vyksta pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 9:30 val.r.
iki 11:30 val.r. ir trečiadie
niais nuo 12 vai. iki 2 vai.p.p.
Vaikai lanko kartu su tėve
liais arba seneliais vieną kar
tą per savaitę. Renkamės Le
monte, Pasaulio lietuvių cent
re. Kreipkitės į Renatą Stan
kuvienę tel. 312-943-9168 ar
Lydiją Polikaitienę tel. 630241-0074. Dėmesio! Vaikus
priimsime tik iki spalio 1 d.

Spalio 25 d. 7:30 val.v.
ruošiama kasmetinė dr. Bud
rio archyvo metinė fotoparoda
Čiurlionio galerįjoje, Jaunimo
centre.
Šv.

Kazimiero

seselių

Dailininkės Lauros Ža- rėmėjos rengia pokylį seselių
veckaitės meno darbų paro naudai. Šįmet ši organizacija
dos atidarymas vyks rugsėjo jau mini 83 metų gyvavimo
20 d., penktadienį, 7:30 val.v. sukaktį. Visi seselių kazimieČiurlibttio galerijoje, Jaunimo riečių rėmėjai ir bičiuliai
centre. Parodos atidaryme da kviečiami atvykti spalio 6 d.,
lyvaus pati dailininkė, atvyku sekmadienį, į Oak Lawn Hilton viešbutį (prie Cicero ir 94
si iš Kauno.
Kanados lietuviu daili gatvės). Pokylis prasidės 1:30
ninku parodos atidarymas v. popiet. Bus skanūs valgiai,
vyks spalio 11 d., penktadienį, įdomi programa, žaidimai,
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo laimėjimai. Rėmėjos kviečia
je, Jaunimo centre. Parodą rezervuoti vietas iki spalio 1
rengia
Kanados
Lietuvių d., skambinant sės. Genovai. tei 773-776-1324.
Bendruomenė.

Vytautas Šliūpas, grįžda
mas iš Lietuvos, aplankė Litu
anistikos tyrimo ir studijų
centrą, kur tarėsi su prof. dr.
Jonu Račkausku apie archyvų
išlaikymą ir išsaugojimą bei
LTSC/PLA periodinių rinkinių
papildymo iš dr. Jono Šliūpo
archyvo.
Besisvečiuodamas
LTSC, V. Šliūpas pasidžiaugė
iš Lietuvos parsivežtu A.
Adamkienės padėkos raštu,
kuriame ji dėkoja V. Šliūpui
už suteiktą pagalbą A. Adam
kienės našlaičių fondui.
Danutė ir Romas Puo
džiūnai, gyvenantys Chicago,
IL, padovanojo Stasio Džiugo
knygų fondui vertingų knygų
ir kitokių leidinių, išleistų
dar pirmaisiais pokario me
tais Vokietijoje, o taip pat ir
Čikagoje. D. ir R. Puodžiūnai
šiomis dienomis keliasi gyven
ti į patogesnius namus ir į
naują vietovę — Lockport, IL.
Romas yra veiklus skautų or
ganizacijoje, o Danutė dirba
Lietuvių šalpos organizacijoje
(BALF) centre Čikagoje.

sios dramos akcijoje, Studentų
meno dienose 2000, kur, beje,
laimėjo prizinę vietą, o taip
pat visai neseniai — studentų
dizaino parodoje Čikagoje.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje rugsėjo 14 d. ren
giamoje parodoje pamatysime
pastarųjų metų V. Repečkai
tės darbus: teatrinį maketą,
eskizus ir kostiumus Moljero
„Skapeno klastoms” (1999),
marionetes lėlių spektakliui
pagal Šekspyro „Vasarvidžio
nakties sapną” (2000), eskizus
ir kostiumus G. Puccini „Ma
dam Baterflai” (2000), eskizus
bei kostiumus Šekspyro trage
dijai „Ričardas III” ir kt.

Rugsėjo 8 d. JAV LB Brigh
ton Parko apylinkės valdyba
suruošė pietus LB Švietimo
tarybos (lituanistinėms mo
kykloms) reikalams. Pelno tu
rėta 422 dol. Dėkojame darbš
čioms talkininkėms Valei Rai
lienei, Stasei Viščiuvienei, Ja
ninai Mikutaitienei, Vidai
Tįjūnėlienei, visuomet paslau
giems Jonui Vyšniauskui, Ka
ziui Dauliui, Mečiui Mikutaičiui. Dėkojame LB valdybos
veiklos rėmėjams, kurių dėka
mūsų darbas buvo sėkmingas.
Prie gautų lėšų dar gali pri
sidėti visi norintieji, bet ne
galėję atvykti į mūsų ruošia
mus pietus, paremti Ameri
koje lituanistines mokyklas.
Čekius rašyti: Lithuanian
Educational Council ir siųsti
mūsų valdybos iždininkui Vy
tautui Stanevičiui adresu: Vy
tas Stanevičius, 2546 W. 46th
Street, Chicago, IL 60632.
Tel.: 773-847-5895.
Be šio vąjaus Brighton Par
ko LB valdyba buvo suruošusi
pietus Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažny
čios vitražų remonto vąjui
rugp. 4 d. Parapijai buvo
įteikta 241 dol. Be jau išvar
dintų asmenų, mūsų rengi
niuose noriai talkina Ona
Gradinskienė, Evelina Oželienė, Birutė Barodicaitė, Petras
Peleckas, Povilas Juodvalkis.
Visiems LB valdybos rėmė
jams, talkininkams — mūsų
nuoširdi padėka.
S. Daulienė

„Aš visą laiką norėjau, kad
žiūrovas, atėjęs į mano spek
taklį, nesnaustų. Kiekvieną
pjesę aš stengiuosi pastatyti
netradiciškai, kitaip, taip,
kaip dar pasaulis nematė. Tie
siog neįsivaizduoju spektaklio
be scenografijos, man tai yra
būtinas ir vienas reikšmin
giausių spektaklio elementų”,
— sako Vilma Repečkaitė.
Dailininkė dalyvaus parodos
atidaryme šeštadienį, rugsėjo
14 d., 7 vai. v. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, 6500
S. Pulaski Road, Chicago. Pa
roda veiks iki šių metų spalio
11d. Daugiau informacįjos te
lefonu 773-582-6500.

Repečkaitės scenografija Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnui*' (2000). Dailininkės parodos atidarymas
d. šeštadienį, 7 vai v Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 6500 S. Pulaski Rd., Chicago

vyks rugsėjo 14
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ALGIMANTO KEZIO MENO ARCHYVAI JAU PERDUOTI LTSC

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro valdybos pirminin
kas prof. dr. Jonas Rač
kauskas su dideliu džiaugs
mu praneša, kad Algimanto
Kezio meno archyvai š. m.
rugsėjo 8 d. pasiekė LTSC-rą.
Algimantas Kezys yra tarp
tautiniai žinomas fotomeni
ninkas, išleidęs daug knygų,
kalendorių, parodų katalogų.
Jo parodos rengiamos įvai
riuose pasaulio kraštuose. Šį
savo archyvą jis kruopščiai
rinko ir tvarkė daugiau kaip
penkiasdešimt metų! Archy
vas susideda iš septyniasde
šimt didelio formato dėžių.
Pirmąją to rinkinio dalį suda
ro lietuviai dailininkai nuo A
iki Z. Toliau yra šie rinkiniai:

(1) dailės darbų nuotraukos;
(2) parodų katalogai nuo 1950
iki 2002 metų; (3) Viktoras
Petravičius (penkios dėžės);
(4) M. K. Čiurlionis (viena dė
žė); (5) Freiburgo meno mo
kykla (viena dėžė); (6) lietuvių
parodos internete; (7) Mikšys;
(8) V. K. Jonynas; (9) O. Dokalskaitė; (10) V. Ignas; (11)
A. Kurauskas; (12) A. Dargia;
(13) A. Marčiulionis; (14) A.
Plioplys; (15) M. Stankūnienė;
(16) E. Marčiulionienė ir (17)
Akvila — Australuos lietuvė
menininkė. Šalia minėtų ar
chyvinių rinkinių yra gausybė
meno darbų — Petravičiaus,
Plioplio, Strungio, Sodeikienės, Mitkutės, Mikšio. Taipgi
yra įvairių Sutkuvienės ir Au-

giaus plakatų.
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras didžiuojasi gavęs
tokio masto archyvą, kurį jau
dabar pradėta tvarkyti tin
kamam priglaudimui. Algi
mantas Kezys pasiryžęs ir to
liau šį archyvą tvarkyti bei
papildyti. Šis įvykis itin svar
bus lietuvių išeivįjos kultūrai.
LTSC-ras skatina visus lietu
vius menininkus sekti Algi
manto Kezio dosnumo ir susi
pratimo pavyzdžiu, tuo užtik
rindami ir savo sukaupto kul
tūrinio, istorinio lobio būtiną
išsaugojimą, tiek dabarčiai,
tiek ateities kartoms.
Skirmantė Miglinienė

LTSC Archyvų direktorė

CICERO LIETUVIAI PAMINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ
KALENDORIUS
Rugsėjo 12 d.: Diemedis, Gvidas,
Mantnhnė, Marija, Ovidijus, Sirvy
das, Tolvaldas, Vaidmantė.

Skelbimai
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
136 S LaSalle #2300Ok#) IL80608
Galimos konsultacijas Šeštadieniais

• A. a. Algio Navicko at
minimą pagerbdami, Milita ir
Aleksas Lauraičiai, Birutė ir
Ignas Navickai suaukojo $75
įvairiems Lithuanian Mercy
Lift darbams Lietuvoje.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos
Heigbts, IL 60463. TeL: 708952-0781. Tax ID #363810893.

Vilmos

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (iš kairės): prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Remigijus Misiūnas iš Vilniaus
universiteto, besidarbuojantis LTSC archyvuose, Kristina Lapienytė - mokytoja iš Vilniaus, užbaigusi savo dar
bą apie žinomą išeivijos mokytoją lituanistą Juozą Masilionį, Vytautas Šliūpas - ką tik grįžęs iš Lietuvos, su
rengęs „Auksučiuose" seminarus Lietuvos ūkininkams, Milda Šatienė - naujoji Pedagoginio lituanistikos insti
tuto direktorė, dr. Jonas Dautaras, baigęs savo knygą apie mokytoją Juozą Plačą, Skirmantė Miglinienė - LTSC
archyvų direktorė.
Jūratės Remeikienės nuotr.

Valdybos pirm.

Civilinės ir

„VIENKARTINĖ ERDVĖ”

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus rudens sezoną pra
deda, kviesdamas į jaunos, ta
lentingos scenografės Vilmos
Repečkaitės „Vienkartinė erd
vė” parodą. Gimus Panevėžyje
1979 m., Vilma studijavo Vil
niaus Dailės akademijoje. Jos
specialybės dėstytojais buvo
vieni žymiausių Lietuvos sce
nografų — Virginija Idzelytė,
Vitalijus Mazūras, Adomas
Jacovskis. Šiuo metu Vilma
mokosi Tarptautinėje dizaino
ir technologijos akademijoje Či
kagoje. Jauna menininkė jau
spėjo sudalyvauti keliolikoje
parodų, tarpe jų ir prestižinėje
Prahos kvadrianalėje, Naujo-

VAJAI IR JŲ TIKSLAI

• A. a. Olga Markūnas at
minimą pagerbdamas, Valdas
Aušra aukojo $20, kuriuos pa
skyrė Olgos gimtinei — Degu
čių kaimui prie Tauragės. Ši
auka padės šelpti sunkiai ser
gančius ligonius. Nuoširdžiau
siai dėkojame aukotojui. Li
thuanian Mercy Lift, P. O.
Boa 88, Palos Heigbts, IL
60643. Tel.: 706-952-0781.
Taz ID # 36-3810693.

Kaip ir ankstesniais metais,
taip pat ir šiemet, jau ne taip
gausus Cicero lietuvių telki
nys gražiai paminėjo vieną iš
didesniųjų prieškarinės Lietu
vos valstybinių švenčių —
Rugsėjo 8-ją, vadinamą Tau
tos švente.
Praėjusio sekmadienio rytą
šios šventės minėjimo progra
ma prasidėjo Šv.''Antano pa
rapijos bažnyčioje. Čia šv. Mi
šias atnašavo svečias iš Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos Brigh
ton Parke, kun. Jaunius Kelp
šas, pavaduodamas laikinai
dėstyti Lietuvon išvykusį Ci
cero lietuvių sielovadininką
kun. dr. Kęstutį Trimaką.
Kun. J. Kelpšas pamaldų me
tu pasakė ir prasmingą pa
mokslą.
Po to daugiau negu šimtinė
tautiečių susirinko į Šv. Anta
no parapijos salę, kur buvo
tęsiama minėjimo programa.
Pradžioje čia pasistiprinta
rengėjų parūpintu maistu,
(šeimininkė Michalina Bikulčienė), o tada eita prie akade
minės dalies. Ją rengėjų var
du atidarė LB Cicero apylin
kės pirm. Mindaugas Baukus
ir Cicero ALTo skyriaus pirm.
Stasys Dubauskas.
Ramūno Astrausko
paskaita

Į susirinkusius prabilo pir
mą kartą Cicero lietuvių salė
je viešintis Lietuvos Genera
linio konsulato Čikagoje ata
šė Ramūnas Astrauskas. Kaip
iš kalbėjusio prisistatymo pa
aiškėjo, jis kartu su savo
žmona dr. Asta Amerikoje gy
vena jau 11 metų ir per tą lai
ką spėjo gerai susipažinti ne
vien su ankstesnės kartos lie
tuviais, bet ir su taip vadina
mais
„trečiabangininkais”.
Todėl jo paskaitos tema buvo
„Trečioji banga — mitai, vil
tys ir realybė”.
Trumpai priminęs Tautos
šventės užuomazgą bei reikš
mę, kalbėtojas pažvelgė į lie
tuvius imigrantus Čikagoje.
Paskaitininkas pabrėžė, kad
„trečios bangos” migracija
prasidėjo prieš apytikriai du
dešimtmečius ir tęsiasi iki šių
dienų. Jo žodžiais, didesnė
dalis šių imigrantų savo na

mus atrado Čikagoje.
Žinoma, jog pateikti tikslaus
„trečiabangininkų” skaičiaus
Čikagoje ir kituose JAV mies
tuose praktiškai neįmanoma,
tačiau, pasitikint įvairių lietu
viškų organiziacįjų duomeni
mis, galima spėlioti, jog vien
tik Čikagoje yra apie 2530,000 naujųjų imigrantų.
„Mums žinoma, kad pastaruo
sius 5 metus lietuviai lai
mėjo net 6,500 ‘žalių
jų kortelių’, tapdama viena iš
pirmaujančiu šabų pagal iš
loštų kortelių skaičių”, — aiš
kino kalbėtojas.
Tobau R. Astrauskas atsa
kė į klausimus, kas yra tie
naujieji imigrantai ir kas ska
tina emigraciją iš Lietuvos?
„Tikrai nenorėčiau sutikti
su kartais girdimomis nuomo
nėmis, jog naujieji Uetuviai
imigrantai yra tokie, apie ku
riuos rašo spauda kriminali
nių nusikaltimų skiltyse arba
tie, kurie savo iššaukiančiu el
gesiu įvairių renginių metu
patraukia visuomenės dėme
sį”. Savo mintį pratęsdamas,
R. Astrauskas teigė: „Dirbant
Lietuvos generaliniame kon
sulate Čikagoje kasdien tenka
bendrauti su naująja imigran
tų karta, kurią sudaro įvai
raus amžiaus, išsilavinimo ir
įvairių profesijų žmonės. Bū
tų nesąžininga suskirstyti
juos į kažkokias tai griežtas
grupes. Visi jie, bet kokiu at
veju yra taip vadinami eko
nominiai imigrantai”.
Kalbėtojas, nurodęs, jog čia
atvykusieji daugiausia dirba
ne pagal specialybę, pažymėjo
kad čia atvažiuoja ir perspek
tyvaus akademinio jaunimo —
pagal tarptautinius susitari
mus studijuoti įvairiose aukš
tosiose JAV mokyklose, kiti
studentais tampa būdami jau
čia. Daugumai studįjas ten
ka derinti su darbu vakarais
ir savaitgaliais ir tam reikia
nemažai ryžto bei užsispyri
mo. O baigę studįjas tokie jau
nuoliai suranda neblogus dar
bus JAV kompanijose, gauna
darbo vizas, aitrios konkuren
cijos bodu užsitarnauja geras
rekomendacijas. Tuomet pa
siekę nuolatinio JAV gyven
tojo statusą, tampa pilnaverte
šio krašto visuomenės dalimi.

R. Astrauskas savo 20 mi
nučių užtrukusioje paskaitoje
nurodė ir „trečiabangininkų”
įnašą į vietos Uetuvių gyveni
mą. Jis pabrėžė, kad tūkstan
čiai jų lankosi renginiuose Willowbrook ir Hetuvių bažny
čioje Marąuette Parke, o da
bar — ir Brighton Parke.
„Daugiausia kredito už tai
reikėtų atiduoti iš Lietuvos at
vykusioms kunigams, kurie
deda daug pastangų įtrau
kiant jaunimą į betuvišką
veiklą”, kalbėjo paskaitinin
kas.
Paskaitininkas nurodė ir
„trečiabangininkų” pasireiški
mus kultūrinėje ir švietimo
srityse, o taip pat ir Lietuvių
Bendruomenės veikloje. Jis
pažymėjo, kad Čikagos šiau
rėje esančiai Lake County LĖ
valdybai pirmininkauja ir dalį
valdybos sudaro naujai atvy
kusieji, kurie aktyviai daly
vauja visuose darbuose.
Kalbėjo ir Saulius
Kuprys
Trumpą ir tikslų žodį tarė
Cicero lietuvių telkinyje gimęs
ir čia augęs, dabartinis ALTo
pirmininkas advokatas Sau
lius Kuprys. Jis pradžioje nu
rodė, kad Lietuva krikščiony
bę priėmė per vėlai ir, jeigu ji
būtų atėjusi Mindaugo laikais,
lietuviai būtų gerokai pažen
gę įvairiose srityse.
Kalbėtojas nurodė, kad tikė
jimas Lietuvai visais laikais
atnešė daug teigiamų dalykų,
nes galybė glūdi dvasinėje
plotmėje. Net ir sovietiniais
laikais lietuvių tikėjimas dau
geliu atvejų juos gelbėjo, todėl
į mūsų tėvynę važiuodavo
mažiau rusų.
Į susirinkusius su sveikini
mo žodžiu Šilinių švenčių pro
ga prabilo ir Šv. Antano para
pijos klebonas kun. Jamas
Kastigar, kuris ilgą laiką lie
tuviams nebuvo palankus.
Meninėje dalyje pasirodė
skaitovės Laima Bareikienė,
Laima Lukauskienė ir parapi
jos choras.
Minėjimas baigtas visų daly
vių sugiedota „Lietuva branP- -
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