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Lietuvių skautų
sąjungos rašinių
konkursas 2002 m.
2 psl.

Bronius Nainys
džiaugiasi, kad pasaulio
lietuvių organizacijos
pabrėžia lietuvybės ir
tautinio tapatumo
išsaugojimą, ir tų
vertybių neranda
kandidato į prezidentus
skelbiamoje programoje;
kelionės į JAV metu
Valdas Adamkus
nuveikė daug darbų.
3 psl.

Kauno Vytauto Didžiojo
karo muziejaus
darbuotojos įrodinėja,
kad Lietuvoje gerai
saugomas istorinis
palikimas; šeimininkė
kviečia į virtuvę...
4 psl.

Rugsėjo 22 d. Lemonte,
PLC, vėl „Trys mylimos”;
„Žaibas” Japonijoje.
6 psl.

Sportas
* Ispanijoje vykstančia
me pasaulio akademinio
irklavimo čempionate antra

dienį dvi Lietuvos įgulos pa
guodos plaukimuose iškovojo
kelialapius į pusfinalį. Kovą
dėl apdovanojimų toliau tęs
vyrų dvivietė (Giedrius Žadeika ir Einius Petkus) bei pori
nė dvivietė (Kęstutis Keblys
ir Einaras Šiaudvytis), kurios
savo plaukimuose užėmė tre
čiąsias vietas.
* Tarptautinės dviračių
sporto sąjungos paskelbtoje

naujoje pasaulio plento dvira
tininkių reitingų lentelėje iš
lietuvių aukščiausią vietą —
septintą — užima 26 metų pa
saulio vicečempione Edita Pu
činskaitė (410.35 tšk.). Pa
saulio čempionė Rasa Polike
vičiūtė (377 tšk.) aštunta,
Diana Žiliūtė (204 tšk.) — 15ta.
* NBA lygos Clevelando
„Cavaliers” krepšinio klubo

vidurio puolėją Žydrūną IIgauską sulaikė policija bei pa
teikė jam kaltinimą dėl auto
mobilio vairavimo išgėrus. 27
metų Lietuvos krepšininko
vairuojamą automobilį Ohio
valstijos Bay Village vietovės
policininkas sustabdė anksty
vą sekmadienio rytą. Ž. IIgauskas sulaikymo vietoje ne
išlaikęs blaivumo testo. Ž. IIgauskas automobiliu važiavo
vienas bei sulaikomas ben
dradarbiavo su policijos pa
reigūnais. Pirmadienį lietuvis
už užstatą buvo paleistas iš
policijos areštinės, trečiadienį
jis turės atvykti į teismą.
* Viena pajėgiausių pa
saulio dviratininkių 26 me

tų lietuvė Diana Žiliūtė Itali
joje įregistravo savo santuoką
su italu Maurizio Maria. Dvi
ratininkės ir buvusio slidi
ninko santuoka vienoje Ita
lijos bažnyčių bus palaiminta
lapkričio 16 dieną, o vestuvių
pokylis numatomas lapkričio
19 d. Lietuvoje.
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Lietuviai galės išsaugoti
pilietybę užsienyje

„Jukos” antrinė
bendrovė investuos į
„Mažeikių naftą”
Vilnius, rugsėjo 17 d.
(BNS) — Nyderlanduose re
gistruota ribotos atsakomybės
bendrovė „Yukos Finance”
patvirtinta investuotoju, peri
mančiu JAV bendrovės ,,Williams International” teises ir
pareigas.
Nepaisant
opozicijos
prieštaravimų, Seimas ypa
tingos skubos tvarka antra
dienį priėmė atitinkamą nu
tarimą. Tačiau „Yukos Fi
nance”, skirtingai nei bend
rovei „Williams”, nesuteiktas
strateginio investuotojo į su
sivienijimą „Mažeikių nafta”
statusas.
Seimo nutarimas yra pas
kutinis Lietuvos valdžios
sprendimas, būtinas baigti
rugpjūčio mėnesį „Williams”
ir Rusijos naftos milžino
„Jukos” pasiektą susitarimą
dėl 26.85 proc. „Mažeikių naf
tos” akcijų ir valdymo teisių
pirkimo-pardavimo. 85 mln.
JAV dol. vertės sandorį baigti
numatoma šį ketvirtadienį.
Seimo sprendimu, „Williams” teises ir pareigas peri
mančiu investuotoju taip pat
galės būti su bendrove „Yu
kos Finance” susijusios įmo
nės (ją kontroliuojančios ar
jos kontroliuojamos), tačiau
tik tol, kol bendrovę „Yukos
Finance” arba su ja susijusias
įmones
Nukelta į 5 psl.

Vilniuje iškils
paminklas
Napoleono kariams
Vilniuje, Antakalnio ka
pinėse, ketinama pastatyti
paminklą Napoleono kariuo
menės kareiviams.
Paminklo projektą pasiū
lys Prancūzijos gynybos mi
nisterija, o Vilniaus miesto
valdžia skirs architektą-restauratorių paminklo įkomponavimo į kapinių aplinką pro
jektui parengti.
Kaip sakė Vilniaus mero
padėjėja Rasa Razgaitienė,
Antakalnio kapinėse Napoleo
no kareiviai bus palaidoti gar
bingoje vietoje — netoli Sau
sio 13-osios aukų paminklo.
Nukelta į 5 psl.

JAV viešėjęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) rugsėjo 9 d. Čikagoje įteikė apdovanojimus Lietuvai
nusipelniusiems Amerikos lietuviams. (Iš kairės) Gedimino ordinu buvo apdovanotas buvęs Kristijono Donelaičio
lituanistinių mokyklų direktorius Julius Širka, Vyčio kryžiumi — Lietuvos rezistencijos, sovietų ir nacių oku
pacijos dalyvis Pilypas Narutis, Gedimino ordinu — ASS Vydūno jaunimo fondo pirmininkas Vytautas Mikūnas.
Jono Tamulaičio nuotr.

Seimo frakcijos turi bendrą nuostatą
dėl tranzito į Karaliaučių
Vilnius, rugsėjo 17 d.
(Elta) — Seimo valdančiųjų ir
opozicinių frakcijų nuomone,
Lietuva tranzito į Karaliau
čiaus sritį klausimu turi būti
vertinama kaip ir kitos valsty
bės, besiribojančios su Kara
liaučiaus sritimi.
Parlamentinių frakcijų va
dovai taip pat pareiškė, kad
„Lietuva sutiks su Rusijos
tranzito į Kaliningrado sritį ir
iš ten lengvatomis, jeigu jos

Konservatoriai ragina atsargiau
elgtis santykiuose su Rusija
Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS)
— Opozicinė Tėvynės sąjunga
(Lietuvos konservatoriai) rei
kalauja, kad Algirdo Brazaus
ko vyriausybė būtų atsarges
nė, įsileisdama Rusijos kapita
lo įmones.
Tėvynės sąjungos prezidiu
mo antradienį išplatintame
pareiškime teigiama, kad Ru
sijos valdžia „atkakliai atsisa
ko” sudaryti nelegalių migran
tų grąžinimo sutartį, vengia
patvirtinti 1997 metais pasi
rašytą ir Lietuvos Seimo 1999
metais patvirtintą sienos su
tartį, o Rusijos politikai „nau
doja šią padėtį politiniam
spaudimui”.

Pasaulio naujienos
EUROPA
NATO gene
ralinis sekretorius George Ro
bertson antradienį pasveikino
Irako pasiūlymą vėl įsileisti
Jungtinių Tautų (JT) ginklų
tikrintojus, tačiau sakė, kad
pasauliui labiau reikia Sad
dam Hussein darbų, o ne žo
džių. Dėl tarptautinės bendri
jos spaudimo ir JAV grasini
mų imtis karo veiksmų Sad
dam pirmadienį vakare sutiko
po beveik 4 metų pertraukos
vėl įsileisti JT ginklų tikrinto
jus ir paskelbė pašalinęs visas
priežastis jį pulti. Tačiau Va
šingtonas ir Londonas sakė
bet kokiu atveju sieksią nau
jos JT rezoliucijos Irako klau
simu.
Briuselis. Europos Są
jungos atstovas antradienį pa
reiškė, jog Irako pasiūlymo
įsileisti ginkluotės tikrintojus
jau ilgai laukta, tačiau atsi
sakė komentuoti galimus 15
narių sąjungos nesutarimus
šiuo klausimu.
Briuselis.

neprieštaraus Šengeno sutar
čiai ir bus vienodai taikomos
visose šalyse, besiribojančiose
su Kaliningrado sritimi”.
Laikytis tokios nuostatos
Lietuvos vyriausybei siūloma
antradienį Seimo frakcijų se
niūnų pasirašytame pareiški
me „Dėl Rusijos pasiūlymų
tranzito į Kaliningrado sritį ir
iš ten klausimu”.
„Tai reiškia, kad Rusijos
Europos Sąjungai pateikti pa-

Londonas. Vašingtonui
planuojant karinę operaciją
prieš Bagdadą, JAV karinės
jūrų pajėgos rengiasi iš Euro
pos į Persijos įlanką nupluk
dyti karinės automobilinės
technikos ir šimtų talpintuvų
su amunicija krovinį. JAV ka
riuomenės Jūrų krovinių ga
benimo biuro vadovybė išsi
nuomojo didelį krovininį lai
vą. Tai bus jau ketvirtasis ir
didžiausias prekybiniu laivu
gabenamas ginkluotės krovi
nys nuo rugpjūčio pradžios.
Šiuo laivu galima gabenti
daugiau nei 3,000 tonų krovi
nį. Ekspertų nuomone, šis
sunkiosios ginkluotės gabeni
mas į Persijos įlanką labai
primena veiksmus prieš 1991
m. Persijos įlankos karą ir
liudija, kad prieš karinį smūgį
JAV siekia didinti spaudimą
regione.
Berlynas. Vokietijos kan
cleris Gerhard Schroeder
antradienį padėkojo Jungti
nių Tautų generaliniam sek
retoriui Kofi Annan už vaisin

Konservatoriai teigia, jog
Rusija atsisako bendradar
biauti, pažeisdama teisinio
bendradarbiavimo
sutartį,
„dėl Rusijos teritorijoje pri
glaustų karo nusikaltėlių ir
teroristų persekiojimo”.
Lietuvos
teisėsauga jau
dešimtmetį nesėkmingai ban
do patraukti teisminėn atsa
komybėn kelias dešimtis Rusi
joje apsigyvenusių 1990-1991
metų antivalstybinės veiklos
dalyvių — buvusių komparti
jos, SSRS kariuomenės ir kitų
jėgos struktūrų darbuotojų.
„Tokiomis aplinkybėmis Lie
tuvos atvėrimas Rusijos
Nukelta į 5 psl.

gas pastangas įtikinėjant
Bagdadą vėl įsileisti į valsty
bę ginkluotės tikrintojus ir
pasiūlė įtraukti į tikrintojų
komandą vokiečių specialis
tus.
Briuselis. Europos Komi
sija šią savaitę turėtų pateikti
pasiūlymą, kuris turėtų iš
spręsti Europos Sąjungos ir
Maskvos ginčą dėl vizų reika
lavimo Karaliaučiaus srityje
gyvenantiems Rusijos pilie
čiams. EK ruošiamame pro
jekte ES valstybėms siūloma
svarstyti galimybę leisti Ka
raliaučiaus srities gyvento
jams į likusią Rusijos teritori
ją keliauti beviziais tranzi
tiniais traukiniais.
Varšuva. Vokietija savo
kaimynams lenkams, kurie
net ir įstoję į NATO tebėra
ginkluoti sovietų gamybos
tankais, pirmadienį perdavė
15 savo naudotų tankų „Leopard II A4”. Tankais „Leopard IIA4” yra ginkluotos Ny
derlandų, Belgijos, Graikijos,
Italijos ir Austrijos kariuo
menės. Jis gali išvystyti 70 ki
lometrų per valandą greitį ir
yra palyginti manevringas.
Haga. Antradienį Hagos
apygardos teismas pradėjo

siūlymai dėl Rusijos piliečių
tranzito per Lietuvą Lietuvai
yra nepriimtini”, sakė šį pa
reiškimą pasirašęs Seimo kon
servatorių frakcijos seniūnas
Andrius Kubilius.
Pasak Seimo valdančiosios
Socialdemokratinės koalicijos
frakcijos seniūno Juozo Oleko,
Lietuva turėtų laikytis tų
susitarimų, kurie padaryti su
ES. Jeigu ateityje bus taria
masi
Nukelta į 5 psl.

Bevizių traukinių
kelionės per Lietuvą
gali tapti tikrove
Lietuvos premjeras Algir
das Brazauskas neatmeta ga
limybės, kad ateityje per Lie
tuvą tarp Karaliačiaus srities
ir likusios Rusijos teritorijos
gali riedėti beviziai tran
zitiniai traukiniai.
Kaip antradienį interviu
Lietuvos radijui sakė A. Bra
zauskas, Europos Sąjunga do
mėjosi, „ar galima organi
zuoti traukinių eismą per Lie
tuvos teritoriją — apie 230 ki
lometrų maršrutu Kena-Kybartai ir kokių reikėtų imtis
priemonių, kad traukinys ga
lėtų judėti
Nukelta į 5 psl.
nagrinėti medicinos sesers,
kaltinamos nužudžius 13
žmonių, tarp jų 4 kūdikius,
bylą. 40-metė Lucy de Berk,
kaip mano tardymas, suleis
davo savo aukoms — dažniau
siai pagyvenusiems žmonėms
— mirtiną vaistų dozę. Šie
žmonės buvo nužudyti keliose
ligoninėse, kuriose kaltina
moji dirbo nuo 1997 m. va
sario iki 2001 m. rugsėjo. Pro
kuratūra priskiria Liusi de
Berk klasikiniam psichopatų,
kuriuos užvaldžiusi mirties
idėja, tipui. Tai pirmasis to
kių žmogžudysčių serijos at
vejis Olandijos ligoninėse.

JAV
Vašingtonas. Baltieji rū
mai antradienį paragino
Jungtines Tautas (JT) ir JAV
Kongresą tęsti spaudimą Ira
kui, tuo patvirtindami savo
skeptišką požiūrį į Bagdado
ketinimus besąlygiškai įsi
leisti į valstybę JT ginkluotės
tikrintojus. „Įvykiai liudija,
kad Saddam Hussein reaguo
ja tik į maksimalų spaudimą.
Dabar ne laikas jį mažinti —
tiek kalbant apie JAV Kong
resą, tiek ir apie tarptautinę

Vilnius, rugsėjo 17 d.
(BNS-Elta) — Seimas antra
dienį priėmė naujos redakcijos
Pilietybės įstatymą, kuris leis
išlikti Lietuvos piliečiais as
menims, priėmusiems kitos
valstybės pilietybę.
Pagal iki šiol galiojantį įs
tatymą, kitos valstybės pilie
tybę įgiję asmenys netekdavo
Lietuvos pilietybės.
Naujos redakcijos įstaty
me numatyta, jog kitos valsty
bės pilietybę įgiję asmenys ga
li išsaugoti jų turėtą Lietuvos
pilietybę, jeigu jų „tėvai ar
seneliai arba vienas iš tėvų ar
senelių yra ar buvo lietuviai
arba Lietuvos piliečiai ir pats
asmuo pripažįsta save lietu
viu”.
Taip pat Lietuvos pilie
čiais gali išlikti asmenys, ku
rie iki 1940 metų birželio 15
dienos turėjo Lietuvos piliety
bę bei jų vaikai, vaikaičiai ir
provaikaičiai, su sąlyga, jog jie
nerepatrijavo.

Naująjį įstatymą pasiūlė
Liberalų frakcija, o jį parėmė
valdančioji Seimo dauguma.
„Iki šiol atimdavome Lie
tuvos Respublikos pilietybę
visiems lietuviams, dėl įvairių
priežasčių tapusiems kitų val
stybių piliečiais. Tiek mažai
gyventojų turinti Lietuva ne
gali taip lengvai švaistytis
savo piliečiais”, aiškino įstaty
mo nuostatas Pilietybės įsta
tymo teikėjas Seimo Liberalų
frakcijos narys Arminas Ly
deka.
Tikimasi, kad naujasis įs
tatymas pasitarnaus keliems
šimtams tūkstančių užsienio
valstybėse gyvenančių lietu
vių ir lietuvių kilmės asmenų.
Padėti neprarasti Lietuvos
Respublikos pilietybės užsie
nio lietuviai prašė šį pavasarį,
kai JAV lankėsi Lietuvos libe
ralų sąjungos pirmininkas Eu
genijus Gentvilas. Pasak jo,
Amerikoje teko įsitikinti, kad
nemažai
Nukelta į 5 psl.

Seimas pritarė Lietuvos karių
siuntimui į Afganistaną
Vilnius, rugsėjo 17 d. operacijoje, Lietuva galėtų pa
(BNS) — Seimas antradienį sinaudoti ir JAV vyriausybės
pritarė nutarimo projektui dėl teikiama finansine parama
Lietuvos karių siuntimo į Af įsigyti šiuolaikinės karinės
ganistaną dalyvauti antitero- įrangos.
ristinėje operacijoje.
Kitais metais Lietuvai iš
„Nutarimas patvirtintų JAV karinės finansavimo pro
mūsų valstybės deklaruojamą gramos ketinama skirti 40
nuostatą prisijungti konkre mln. litų.
čiai prie antiteroristinių pa
Tuo tarpu Valstiečių ir
stangų ir veikti kaip JAV bei Naujosios demokratijos parti
NATO sąjungininkė”, sakė nu jų frakcijos narys Viktoras
tarimo projektą pristatęs Rinkevičius piktinosi, esą „al
krašto apsaugos (KA) minist kanam ir basam valstiečiui ši
ras Linas Linkevičius.
ta misija visiškai nereikalin„Tai iš tiesų įtvirtintų mū
a. Jam svarbiau pavalgyti.
sų žingsnius ne tik kelyje į
lia toks plikbajorio autorite
Prahos viršūnių susitikimą. tas — nesvarbu, kad plikas,
Mes galutinai išsklaidytume svarbiausia — sū kardu”.
tų skeptikų mintis, esą Lie
Prezidento Seimui pateik
tuvos kariuomenė nėra profe tame nutarimo projekte siūlo
sionali, nėra pasirengusi su ma šešiems mėnesiams pa
dėtingoms operacijoms”, pažy siųsti iki 40 Lietuvos specia
mėjo jis.
liųjų pajėgų karių dalyvauti
' Lietuva tikisi šių metų JAV vadovaujamoje kovos su
lapkritį Prahoje vyksiančiame terorizmu operacijoje „Tvirta
Šiaurės Atlanto sąjungos susi taika” Vidurio ir Pietų Azijos
tikime būti pakviesta į NATO. regione. Į šią pusę metų truk
KA ministro teigimu, daly siančią operaciją ketinama
vaudama
antiteroristinėje siųsti
Nukelta į 5 psl.

?

bendriją”, sakė pareigūnas,
prašęs neskelbti jo pavardės.
„Jei Saddam Hussein žodis
būtų ko nors vertas, Irakas
jau seniai būtų nusiginkla
vęs”, pridūrė jis.
Vašingtonas. JAV iždo
sekretorius Paul O’Neill, ant
radienį
kalbėdamas
per
CNBC televiziją, tikino, kad
JAV ekonomika yra pakanka
mai didelė ir pakankamai ge
ros būklės, kad atlaikytų karą
Irake. Jis taip pat išreiškė
nusivylimą, kad žiniasklaida
neskyrė daugiausiai dėmesio
palankiems JAV ekonomikos
pokyčiams, pavyzdžiui, ne
darbo lygio sumažėjimui ar
dideliems automobilių parda
vimams.
Baltųjų
rūmų
ekonomikos patarėjas Lavv
rence Lindsey leidinyje ,,Wall
Street Journal” pirmadienį iš
spausdintame interviu pareiš
kė, kad karo sąnaudos gali
siekti 100-200 mlrd. dolerių.

RUSIJA
Maskva. Rusija ir NATO
susitarė bendradarbiauti po
vandeninių laivų gelbėjimo
operacijose, kad ateityje būtų
išvengta tokių tragedijų, kaip

atominio povandeninio laivo
„Kursk” nuskendimas ir 118
jo įgulos narių žūtis. Prieš 2
metus, kai laivas nuskendo,
NATO, o vėliau norvegų ir
britų pagalbos atsisakiusi Ru
sija susilaukė griežtos tarp
tautinės bendruomenės kri
tikos.
Maskva. Rusijos didžiau
sios naftos bendrovės „LUK
oil” viceprezidento pagrobėjai
pareikalavo už jį 6 milijonų
JAV dolerių išpirkos. Šiuo
metu deramasi dėl 48 metų
Sergej Kukura, kuris buvo už
finansus atsakingas „LUKoil”
viceprezidentas, paleidimo.

ARTIMIEJI RYTAI
Hebronas, Vakarų Kran
tas. Penki palestiniečiai vai
kai buvo sužeisti per bombos
sprogimą, kuris nugriaudėjo
pradinėje mokykloje netoli
Vakarų Kranto Hebrono
miesto. Kol kas atsakomybės
už išpuolį niekas neprisiėmė,
policija neturi jokios informa
cijos. Įtariama, kad sprogsta
mąjį užtaisą mokykloje galėjo
paslėpti žydai naujakuriai iš
netoliese esančios gyven
vietės.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
RAŠINIŲ KONKURSAS
2002 METAI
Lietuvių skautų sąjunga
skelbia 2002 metų rašinių
konkursą L.S.S. nariams ir
narėms Šiomis nurodytomis
sąlygomis:
Laikas:
Temos turi būti atsiųstos
iki 2002 m. spalio mėn. 28 d.
(pašto antspaudas).
Dalyviai — grupė A:
1. Jaunesnieji skautai ir
jaunesniosios skautės, ir kitos
tokios pat amžiaus grupės.
2. Skautai ir skautės, ir ki
tos tokio pat amžiaus grupės.
3. Virš minėtų grupių
draugovės.
Tema:
„Man patinka stovyklau
ti”.
1. Konkurso dalyvis, daly
vė paruošia rašinėlį, kuriame
aprašo, kodėl patinka sto
vyklauti (programa, vadovai,
draugai, vieta ir t.t.) Rašinėlis
gali būti
iliustruotas nuo
traukomis ar piešiniais su
antraštėmis.
2. Draugovė paruošia
„didelę
knygą”,
kurioje
aprašo, kodėl draugovės nari
ams patinka stovyklauti (pro
grama, vadovai, draugai, vieta
ir t.t.). „Didelę knygą” sudaro
narių rašinėliai, nuotraukos,
piešiniai su antraštėmis ir t.t
Reikalavimai:
Pavieniams dalyviams:
Rašinėlis
turi būti ne
trumpesnis, kaip vieno rank
raščio puslapis (neskaičiuo
jant nuotraukų, iliustracijų).
Draugovėms:
Draugovės projektas —
„didelė knyga” turi turėti ne
mažiau kaip 10 puslapių.

Premijos:
1. Pavieniai dalyviai:
a) jaunesnieji
skautai,
jaunesniosios skautės ir kiti
tokio pat amžiaus dalyviai
I vieta 50 dol., II vieta 25
dol., III vieta 15 dol.
b) skautai, skautės ir kiti
tokio pat amžiaus dalyviai
I vieta 75 dol., II vieta 50
dol., III vieta 25 dol.
2. Draugovės: Pirma vieta
100 dol.
Dalyviai — grupė B:
1. Prityrę skautai, prityru
sios skautės ir kitos tokio pat
amžiaus grupės.
2. Skautai vyčiai, vyres
niosios skautės ir kitos tokio
pat amžiaus grupės.
3. Virš minėtų grupių
draugovės.
Tema:
„Atsimenu, kaip mes
linksmai stovyklavom!”
1. Konkurso dalyvis, da
lyvė paruošia rašinį, kuriame
aprašo dalyvavimą vienoje
skautiškoje stovykloje. Čia
gali būti aprašyta išeita pro
grama, įdomesni įvykiai, pri
statyti sumanūs vadovai ir t.t.
Projektas gali būti iliustruo
tas nuotraukomis, piešiniais,
iškarpomis ir t.t.
2. Konkurse dalyvaujan
tys vienetai paruošia rašinių
rinkinį, kuriame atsispindi
vienos skautiškos stovyklos
gyvenimas (programa, vado
vai, nuotaika ir t.t). Rinkinys
gali būti iliustruotas nuo
traukomis, piešiniais, iškar
pomis ir pan.
Reikalavimai:
Pavieniams dalyviams:
Rašinys turi būti ne
trumpesnis,
kaip
du
rankraščio puslapiai (neįskai

tant nuotraukų, iškarpų)
Draugovėms:
Rašinių rinkinys turi
turėti ne mažiau kaip 20 pus
lapių.
Premijos:
1. Pavieniai dalyviai:
a) Prityrę skautai, prityru
sios skautės ir kiti to paties
amžiaus dalyviai:
I vieta 100 dol. II vieta 75
dol. III vieta 50 dol.
b) Skautai vyčiai, vyr.
skautės ir kiti to paties am
žiaus dalyviai:
I vieta 125 dol., II vieta
100 dol. III vieta 75 dol.
2. Draugovės: Pirma vieta
150 dol.
Pristatymas:
Po rašiniu ar prie drau
govės projekto pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti
skautišką šaką. f atskirą už
klijuotą vokelį įdėti savo tik
rą vardą, pavardę, adresą, te
lefono numerį, vieneto vardą
ir vietovę. Viską sudėti į voką
ir su visa medžiaga išsiųsti
šiuo adresu: Laima Kiliulienė
— L.S.S. konkursas, 17 Tyler
Road, Lexington, MA 02420
Mecenatas:
L.S.S. Tarybos Pirmija,
naudojanti prel. S. Juozo
Prunskio Lietuvių fonde pa
skirtos sumos palūkanas.
Vertinimas:
Speciali komisija.
Pastabos vadovams:
1. Patartina rašinius ruošti
sueigos ar stovyklos metu.
Tuo būdu konkursas taptų
programos dalis, o ne kaip
kažkoks pašalinis įsipareigoji
mas skautams ir skautėms.
2. Įsijungimas į konkursą
ir konkurso pasisekimas pri
klausys nuo vadovų
ir
vadovių tinkamo dėmesio ir
naudos supratimo.
Dėl papildomos informaci
jos skambinkite v.s. Laimai
Kiliulienei 7818611465
Sėkmės rašyboje!
LSS Tarybos Pirmija
LSS RAŠINIŲ
KONKURSAS
LSS Pirmija sveikina visas
seses ir brolius sugrįžusius iš
vasaros skautiškų stovyklų.
Kol dar malonūs įspūdžiai
primena smagiai praleistas
dienas skautiškoje aplinkoje,
raginame seses, brolius, skil
tis ir draugoves dalyvauti pa
skelbtame LSS rašinių kon
kurse, kurio tema ir sukasi
apie vasaros stovyklinius
įspūdžius. Siųskite savo skau
tiškų stovyklų aprašymus,
dienraščius, skilties ar drau
govės „dideles knygas” rašinių
komisijai šiuo adresu: Laima
Kiliulienė, 17 Tyler Road,
Lexington, MA 02420 ne vė
liau š. m. spalio mėn. 28 d.
pašto atspaudas.
Jeigu norėtumėte turėti
daugiau informacijos apie šį
LSS rašinių konkursą, kreip
kitės į savo vieneto vadovus
arba skambinkite Laimai
Kiliulienei telefono numeriu
781-861-1465
(e-mail: kiliulis@rcn.com).

Komisija
nekantriai
laukia jūsų rašinių!
LSS Rašinių vertinimo
komisija

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams.
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant į Lietuvą:

STOVYKLA „BUDĖK”
Stovykla vyko 2002 birže bimas”, kurio metu rūko dū Pasiūlėme sesėms ten nueiti.
lio mėn. 17-24 d. Valakampiuose. mai, aidėjo šūviai, gulėjo „nu Taip ir padarėme. Lipant
Tai oficialioji stovyklos data. šautieji”.
laiptais į antrą aukštą jame
Kaip žinia, visada porą dienų
Kadangi šį kartą stovyk pasigirdo
aižus metalinis
anksčiau atvyksta skautai pio lavome palapinėse, tai ypatin garsas. Tuojau pat puolėme ir
nieriai. Taip pasielgėme ir gą dėmesį paskyrėme stovyk apieškojome visus antrojo
mes.
los apsaugai. Taigi, kiekvieną aukšto kambarius, bet nieko
Jau birželio 15-osios rytą naktį nuo 22-3 vai. patruliavo neradome. Staiga apačioje
stovyklavietėje pokšėjo kirviai sargybiniai. Čia pasižymėjo pasigirdo nubėgančio žmo
ir plaktukai. Ir darbų netrūko brolis Teodoras, kuris buvo gaus bildesys. Iš to namo
— reikėjo pastatyti suolus, labai budrus, ir nemiegodavo išbėgo sesės ir puolė mums
stalus, įrengti laužavietę, iš iki 6 vai. ryto.
aiškinti, kad čia tikrai vaide
kasti šiukšliaduobę, užtverti
Vieną naktį nusprendžiau nasi. Mes joms neprieštara
nereikalingus praėjimus ir t.t. patikrinti, kaip savo pareigas vome, tik nutylėjome, kad tie
Šiaip taip suspėjome iki atlieka stovyklos apsauga. „vaiduokliai” buvo broliai
atvykstant stovyklautojams.
Nakties metu nepastebimai Simas ir Andrius.
Pagaliau išaušo birželio pasišalinau ir iš kitos pusės
Tai — nauji keli mūsų sto
17-oji. Atvyko „Birutės”, „Ge sėlinau į stovyklą. Tik štai vyklos elementai. Kaip visa
ležinio vilko” draugovių skau švystelėjo du prožektoriai ir da, mus stovykloje lydi ir
tai „fanatikai”.
ėmė link manęs artėti. Kai pri dainos, ir skautamokslis, ir
Ištisą dieną vyko tas gerai artėjo prie manęs apie 3 m rikiuotė, ir daug „ir, ir”...
skautams žinomas veiksmas — atstumu, pašokau ir „pasilei
Šį kartą stovyklą baigėme
įsikūrimas stovykloje.
dau į kojas”. Sargybiniai puo savotiška apeiga. Ant beržo
Kita diena — stovyklos lė vytis; Kai nepaklusau jų tošies surašėme visų stovyk
atidarymas. Čia mus savo šaukiamam „stok, stok”! išgir lautojų vardus ir kiekvieno
apsilankymu nudžiugino nuo dau užtaisomo ginklo garsą. būdingą bruožą, kuris paste
latinė mūsų „šefė” v. s. Alina Tuomet* jau sustojau. Mane bėtas stovyklos metu. Prie
Dvoreckienė ir Krašto apsau tuojau sučiupo du budėtojai ir savo vardo kiekvienas pasi
gos Savanorių pajėgų atsargos atpažinau brolius Edgarą ir rašė švienčiant žibalinėms
karininkė Onutė Adomavičie Edviną. Savo sargybiniais li lempoms (apeiga vyko nakties
nė. Iškilminga rikiuotė. Vėlia kau patenkintas.
metu) ir šaudant' ugnies sal
vos pakėlimas, malda į Aukš
Štai dar vienas nuotykis, vėms, beržo tošį gerai suvynio
čiausiąjį, svečių žodis, stovyk kurį vertėtų aprašyti. Sesės jome ir užkasėme, kad kitais
los vadovo išsamūs paaiškini pasiskundė, kad nėra žygio. metais vėl atkastumėme.
mai. Vakare — laužas.
Tad, nubarėme jį surengti. Jau
Štai ir baigėsi stovykla. Iki!
Broliai Gintautas, Edga dieną aš su keliais „sąmoks
ras, Andrius ir Edvinas pa lininkais” pradėjome kalbą
demonstravo skautišką spek apie netoliese esantį namą,
prit. skautas Gintautas
taklį „Priešo karininkų likvi kuriame ne kartą „vaidenosi”,
Ciunis
davimas ir dokumentų pagro- lankosi benamiai ir t.t.
Stovyklos vadovas

IŠ VĖLIAUSIO „AD MELIOREM!”
Neseniai mus pasiekė
Akademinio Skautų sąjūdžio
šią vasarą išleistas „Ad Meliorem!” Susipažinkime: šio
12-kos puslapių leidinėlio pir
mąjį ir paskutinį psl. sudaro
viršeliai. Pirmajame — leidi
nėlio pavadinimas, ASS vadi
jos pirm. fil. Rimanto Griškelio adresas ir adresato pa
vardė ir adresas. Paskutinį,
12-jį psl., puošia ąžuolo lapų
vainiku apsupti Korp! Vytis ir
Akademikių skaučių draugo
vės ženkliukai.
Antrajame psl. 2000-2002
metų kadenciją baigiančios
ASS vadijos narių pavardės, jų
pareigos ir adresai. Viduriniai
— 5,6,7 ir 8 psl. skirti sep
tynioms nuotraukoms iš per
nai Las Vegas, Nevadoje,
vykusio ASS akivaizdinio
suvažiavimo.
2,3,9 ir 10 psl. lietuvių ir
anglų kalbomis kreipiasi į
ASS narius, informuoja apie
pernai rudenį Las Vegas, NE,
vykusį ASS suvažiavimą, 2003
m. vasarą Big Bear, CA, vyk
siančią LSS Jubiliejinę sto
vyklą ir antrą kadenciją bai
giančio ASS vadijos pir
mininko atsisveikinimas.
11-tas puslapis — ASS
nario mokesčio informacija.
Lauksime kito, išsamesnio
„Ad meliorem!”, informuo
jančio apie ASS pastarųjų
trejų metų veiklą ir pa
siekimus. O šiuo tarpu — kele
tas žinučių iš čia minimo leidi
nėlio.
IR

MIELI SESĖS IR
BROLIAI AKADEMIKAI!
Ir vėl vasara, ir vėl gamta
vilioja mus visus laukan.
Baigiasi mūsų Vadijos 3 metų
kadencija, ir kaip jau daugu
ma iš Jūsų žinote, L.S.S. rinki
mai prasidėjo. Netrukus tu
rėsime visai naujas vadijas
Seserijoje, Brolijoje ir Aka
deminiame Skautų sąjūdyje.
Balsuojantys turėtų atkreipti
ypatingą dėmesį ir paremti
tuos kandidatus, kurie savo
veikloje pasižymėjo iniciatyva,
ryžtu ir kurie palaiko mūsų
skautavimo pagrindus. Šie
rinkimai taps ypatingai svar
būs mūsų organizacijos atei
čiai, ir gal labiau, mūsų visam
ateityje skautaujančiam jau
nimui.
LAS VEGAS

Praėjusių metų lapkričio
24 d. ASS sušaukė akivaizdinį
narių suvažiavimą Las Vegas
mieste. Šalia labai smagiai
praleisto laiko, atlikome ne
mažai svarbaus darbo ir dis
kutavome įvairius klausimus.
Suvažiavimas buvo teisėtai
sušauktas, remiantis mūsų
nuostatais, ir tuo metu tapo
vyriausiu organizacijos or
ganu, turėdamas teisę spręsti
organizacinius reikalus bal
suojančių dalyvių nuožiūra.
Svarbiausias
sprendimas
vyko, kada nariai nubalsavo
pakeisti
nario
mokesčio
tvarką:
pradedant
2002

metais, visi nariai savo nario
mokestį siunčia tiesiogiai
vadijos
iždininkui,
kuris
paskirsto mokestį pagal LSS
nuostatus: „Skautų aidui”,
Pirmijos iždui, Skyriaus iždui
ir Vadijos iždui. Pagrindinė
pakeitimo priežastis: skyriai
nerenka, arba atvirkščiai,
surenka mokesčius, bet kar
tais
nepristato
Vadijai.
Tuomet narių pavardės neper
duodamos Pirmijai ir tie
asmenys neįeina į teisėtų LSS
narių sarašą.
Tai ypač svarbu tiems,
kurie nori dalyvauti ar kandi
datuoti rinkimuose, nes jeigu
nario mokestis nesumokėtas
bent trejus paskutinius metus,
tas narys neturi teisės daly
vauti rinkimuose. Tikimės,
tiesioginis nario mokestis
Vadijai šį reikalą atitaisys nes
Vadija šiuo sprendimu tapo
įpareigota tvarkingai perduoti
mokesčius ir narių pavardes
Pirmijai.
Suvažiavime dalyvavo arti
60 narių iš plačios Amerikos ir
Kanados, kaip matyt nuo
traukose. Buvo smagu vėl
susitikti
su
pažįstamais,
pabendrauti ir pasidžiaugti
savųjų tarpe. Atrodo, norisi
dažniau, taip ir buvo kalbėta,
gal New Orleans ruošti
ateinantį.
Jubiliejinė stovykla

Kaip jau minėjome, pasku
tiniame, „Ad Melioremų!”,
LSS Taryba parinko B.S.A.

Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas:
administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Dr. RIMAS NOVICKIS

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL
60402. Tel. 708-484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

■TV Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection

\

Chiropractic & Rehab
Clhic

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.
1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076

Kalbame lietuviškai
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

stovyklavietę Big Bear Camp,
Hokum Valley, už Los An
geles, San Bernardino kalnų
aukštumose, ateinančiai Ju
biliejinei stovyklai rugpjūčio
4-16 dienomis. Būtina mums
gražiai pasiruošti ir pavyzdin
gai joje dalyvauti.

Atsisveikinimas

Greitai prabėgo tie 6 me
tai. Kaipo Vadijos pirmi
ninkas, stengiausi nukreipti
Sąjūdį kita linkme su tikslu
prisitaikyti prie šių dienų
gyvenimo sąlygų ir mūsų jau
nimo skirtingų prioritetų.
Susilaukėm gražių pasekmių,
bet tuo pačiu daug ko nesuge
bėjome įveikti. Tačiau, galų
gale, man atrodo, kad Sąjūdis
pasuko į geresnę pusę, pa
gyvėjo Vadijos organizacinė
veikla, pasisavinome naujų
darbo metodų, ypač tech
nologinių, kurie taip domi
nuoja mūsų visų dabartinį
gyvenimą ir kurie tapo labai
naudingais. Būtina suteikti
forumą nariams prasmingai
reikštis ir vesti Sąjūdį ateitin.
Dabar turime pagrindą...
reikia tik darbo ir pasišventi
mo. Svarbiausia... laukiame
JŪSŲ įnašo, nes tik Jūsų pa
stangomis Sąjūdis gyvuos.
Linkiu viso geriausio nau
jai Vadijai. Iki pasimatymo
Jubiliejinėje stovykloje!
Ad Meliorem!
Fil. Rimantas Griškelis
Akademijos Skautų
Sąjūdžio
19972002 Vadijos
Pirmininkas
Liepos mėn., 2002 m.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

www.centerfocsurgefyancfcreastheaRh.com
ČIKAGOS SKAUČIŲ
TUNTAS PRANEŠA
„Aušros Vartų’7,,Kernavės”
skaučių tunto sesės naujuo
sius veiklos metus šeštadienį,
rugsėjo 14 d., pradėjo iškil
minga tunto sueiga Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte.
Tunto draugovių sueigos
vyks šeštadieniais po pamokų
lituanistinėse mokyklose Jau
nimo centre, Čikagoje, ir PL
centre, Lemonte.
Tuntui vadovauja tuntinin
kė s. Rasa Conklin, tel. 630953-2463.
Draugovių vadovės:
Skaučių — vyr. skautė
Indrė Žukauskaitė.
Prityrusių skaučių — vyr.
skautė Niką Aukštuolytė.
Vyr. sk. kandidačių — s. Jū
ratė Vallee.
Paukštyčių „Saulučių” —
s. Audra Lintakienė.
Paukštyčių „Dubysos” —
Onutė Gecevičienė ir v.s. Ma
rytė Utz.
Visi vyresniųjų skaučių bū
reliai kviečiami jungtis tunto
veiklon.
Visiems tunto vienetams
linkima smagių ir darbingų
veiklos metų.

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

PREZIDENTAS V. ADAMKUS
NEW YORKE

Į

vadovai — ambasadorius V.
Ušackas, dr. G. Šerkšnys, gen.
konsulas dr. R. Morkvėnas. Iš
viso apie 20 asmenų. Dr. Ka
zickas pasveikino prezidentą,
pasidžiaugė jo sprendimu kandi
datuoti į Lietuvos prezidento
postą ir pažadėjo paramą.
Rugsėjo 11 d. prezidentas
pusryčiavo su Lietuvos vers
lininkų ir prezidento delegaci
jomis. Čia dalyvavo ir Lie
tuvos garbės konsulas Detroi
te, buvęs aukštas pareigūnas
Ford
bendrovėje,
Jurgis
Jurgutis. Buvo pasidalinta
įspūdžiais apie šio vizito eigą.
Tuoj po pusryčių prezidentas
susitiko su Danijos ministru
pirmininku. Šis pokalbis buvo
svarbus, nes Danija šiuo metu

Prezidento Valdo Adamkaus apsilankymo New Yorke metu. Iš kairės:
Lietuvos konsulas New York dr. R. Morkvėnas, Lietuvos prezidentas ir
„Navesink Technical Services” bendrovės vadovas Liūtas K. Jurskis.

Lankydamasis New Yorke rugsėjo 11-12 d., Lietuvos prez. Valdas Adamkus dalyvavo susitikimuose su JAV
verslo bei politikos vadovais. Vienas tokių susitikimų įvyko Union League klube, kur prezidentas atidarė
Lithuanian Business Forum susirinkimą. Nuotraukoje — susitikinio dalyviai klausosi Valdo Adamkaus kalbos.
Pirmasis iš dešinės — dr. Juozas Kazickas.
Liūto Jurskio nuotrauka.

pirmininkauja Europos Sąjun atidarė Lithuanian Business
gai, kurios nare Lietuva tikisi Forum susirinkimą Union
tapti. Diskusijos apėmė ir League klube. Šio susirinkimo
Karaliaučiaus (Kaliningrado) tikslas buvo pademonstruoti
srities problemas. Pokalbyje JAV verslininkams, kaip pa
su Danijos premjeru dalyvavo trauklu ir pelninga investuoti
ir Lietuvos užsienio reikalų kapitalą į Lietuvą. Trys jauni
iš
Lietuvos
ministras Antanas Valionis. profesionalai
Tarp kita ko — A. Valionis padarė pranešimus — Re
turėjo plačią ir aktyvią pro migijus Kabečius, Rolandas
gramą New Yorke. Buvo susi Valiūnas ir Sigitas Baltuška.
tikęs su daugelio valstybių Pranešimai buvo dalykiški,
atstovais.
Tą pačią dieną gerai paruošti ir paliko gerą
prezidentas Adamkus buvo įspūdį apie Lietuvos eko
susitikęs su JAV žydų komite nomiką. Kalbėjo ir US Dept.
to vadovais — American Je- Commerce atstovas William
Spitler. Jis gyrė
Lietuvą,
wish Committee.
ir pats neseniai
Vakare prezidentas daly kurioje
vavo amžinosios ugnies įžiebi lankėsi. Susirinkimą vedė
mo iškilmėse, Battery Park, gen. konsulas dr. R. Mork
Manhatten. Ši ugnis įžiebta, vėnas. Dalyvavo apie 40 as
norint pagerbti ir prisiminti menų. Tuoj po savo kalbos
teroristų nužudytus žmones prez. Adamkus, lydimas am
2001 rugsėjo 11 d. Iškilmėse basadorių dr. G. Šerkšnio, V.
dalyvavo 91 valstybės vado Ušacko ir UR ministro A.
Valionio, išskubėjo į JT. Ten
vai.
Rugsėjo 12 d. prezidentas jis pasakė kalbą. Prezidento

kalba buvo palankiai sutikta.
Jis pabrėžė tautų solidarumo
svarbą kovoje su terorizmu.
Tos pačios dienos vakare
prez. Adamkus dalyvavo priė
mime valstybių vadovams.
Priėmimą rengė JAV prezi
dentas George W. Bush ir
Laura Bush. Priėmimas įvyko
„Financial Center” žiemos
sode. Po vidurnakčio prez.
Adamkus su svita iš oro
uosto pakilo skrydžiui į tė
vynę.
Reikia paminėti, kad prez.
Adamkaus lankymosi metu
buvo numatytas ir jo susitiki
mas su lietuvių visuomene.
Tačiau susitikimas neįvyko.
Prezidento programa New
Yorke per tokį trumpą laiką
buvo taip apkrauta svarbiais
susitikimais ir posėdžiais, kad
dr. Morkvėnas su apgai
lestavimu prezidento susi
tikimą su visuomene turėjo
atšaukti.

ARGENTINOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLA
Šiuolaikinę ALJS valdybą 1
sudaro; pirmininkas, Juan
Pablo Luna-Pupelis; vicepir
mininkas, Santiago Butkus;
sekretorius, Gustavo Miškinis;
iždininkė, Diana Butkienė;
kiti nariai, Karina Naya ir
Esteban Dulkė (Berisso lietu
vių jaunimo koordinatoriai);
Christian
Mahne-Zavickas
(Buenos Aires miesto koordi
natorius); Mario Kalainis
(Rosario jaunimo koordinato
rius); Užsienio reikalų sekre
torius,
Federico
MahneZavickas. Naujas ALJS elek
troninio pašto adresas:

palaiko glaudų ryšį su visomis
Argentinos lietuviškomis orga
nizacijomis.
Taip, kaip ir visur Pietų
Amerikoje, laikui bėgant,
Argentinos Lietuvių Bendruo
menės dalyvių skaičiai mažė
ja. Dabartinis Argentinos LJSos pagrindinis tikslas yra
kovoti prieš trečiosios ir
ketvirtosios lietuvių kartos
nutautėjimą. Nors yra aišku,
kad apskritai mūsų lietuvių
jaunimas lietuviškai beveik
nekalba, dalis jų stengiasi,
kiek įmanoma, neprarasti
savo tapatybės, suprasdami ir
aįjsąjunga@yahoo.com.ar
įvertindami
savo senelių
nuopelną.
Trumpa apžvalga
2002 m. sausio mėnesio
ALJS valdybos nariai pradžioje, Argentinoje įvyko
aktyviai dalyvauja beveik Pietų Amerikos lietuvių jauni
visose Argentinos lietuvių or mo suvažiavimas. Susirinki
ganizacijose ir spaudos tary mų pagrindinę temą užėmė
bos
institucijose,
žodžiu, „Lietuvių Chartos” analizė.

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Nr.7

Tačiau būdinga jiems buvo
tai, kad šie pastatai neturėjo
jokio architektūrinio ryšio su
skurdžia ir nugyventa aplin
ka, buvo atitverti nuo jos akli
nomis, dviejų trijų metrų
aukščio tvoromis. Vienintelė
„kavinė”, kurią teko pastebėti
Pilkopėje, buvo priekaboje ant
ratų
įrengtas
savotiškas
kioskas, kuriame buvo pre
kiaujama sausainiais, kram
tomąja
guma,
limonadu,
alumi, rūkalais ir kitokiomis
smulkmenomis.
Ta priekaba ir didesnė
erdvė aplink ją buvo aptverta
pinučių tvora, kiemelyje pa
statyta pora lengvų skėčių nuo
saulės, ir visa tai „tarnavo”
kaip lauko kavinė, nors fak
tiškai nieko valgomo ten
negalėjai gauti. Nebuvo nė
žmonių. Keli murzini vaikai
žaidė kiemelio smėlyje. Priėjęs
arčiau prie langelio, radau už
stiklo užkištą popieriaus skiautę,
ant kurios ranka buvo užrašy
ta: „Techničeskij perreryv”

(Techninė pertrauka, rus.)
Panašų įspūdį paliko ir
Pilkopos parduotuvė, įrengta
sename vokiškame medinia
me name. Langai grotuoti, o
stiklai tiek nešvarūs ir
apnešti, kad pro juos nieko
nebegalėjai matyti. Viduje
žmonių nebuvo, išskyrus nuo
bodžiai rymančią pardavėją.
Prekių pasirinkimas turtin
gesnis negu „lauko kavinėje”,
tačiau
pasirinkimas
irgi
nelabai didelis: rusiška degti
nė, kaukazietiškas konjakas,
kelių rūšių moldaviški vynai,
žuvies konservai, virta dešra,
mėsos faršas, kruopos, actas,
cukrus, druska, duona, pa
sitikėjimo nekeliantys pieno
produktai. Vitrinose taip pat
matėme skalbimo priemonių,
visokių plastmasinių dirbinių,
net aprangos elementų. Nors
prekių kokybė nebuvo paten
kinama, tačiau kainos ne ką
skyrėsi nuo lietuviškų, tik
degtinė buvo bemaž perpus
pigesnė.

Bronius Nainyš\

Tautos išlikimo garantas

ROMAS KEZYS
Prez. V. Adamkus atvyko
trumpam vizitui į JAV rugsėjo
7-12 d. Pagrindinis vizito tik
slas buvo dalyvauti Jungtinių
Tautų generalinės asamblėjos
suvažiavime ir ten pasakyti
kalbą.
New Yorke prezidentas
buvo rugsėjo 10-12 d. Jis ir jo
delegacija‘buvo apsistoję Do
rai Park Avė viešbutyje. Jo bu
vimo metu virš pagrindinių
viešbučio durų buvo iškelta
didelė Lietuvos trispalvė
drauge su JAV vėliava.
Rugsėjo 10 d. Juozas Ka
zickas Yale Club patalpose
surengė prez. Adamkui priė
mimą —- darbo posėdį, kur
dalyvavo tik Lietuvos dele
gacija ir mūsų diplomatijos
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Suvažiavime buvo viešai pri
pažinta, kad svarbiausias lie
tuvybės darbas pietų ameri
kiečiams yra lietuvių kalbos
mokymasis. Nors lietuviai
Argentinoje visuomet atsispin
dėjo, kaip garbingi Lietuvos
vaikai, kalbos skleidimas kar
tais neatsiliepė į naujos kartos
reikalavimus.
Tokia situacija dabar
priverčia mus eiti kitu keliu.
Prieš keletą metų pradėjome
jaunimą jau stipriau raginti
laikinai išvažiuoti į užsienį
lietuvių kalbos patobulinimui,
(t.y. metus į Vokietijos 16osios gimnaziją, porą mėnesių
į Lietuvos universitetų vasa
ros kursus, ir t.t.) 2002-aisiais
metais stipendijų prašymus į
Lietuvių fondą išsiuntė 6 kan
didatai. Kitiems metams sti
pendijų prašytojų yra per 10.
Argentinos lietuvių jaunimas

supranta, kad, jeigu „lietuviais
turime ir būt”, prie lietuvių
tautinių šokių ansamblių ir
prie jaunimo metinių stovyklų
būtina prijungti lietuvių kal
bos mokymą.
Lietuvių kalba šiuo metu
nėra mums tiktai tautinė
garbė, o garantija ateityje išsi
laikyti sąmoningais lietuviais.

Tapo aišku, kad Pilkopėje
užsibūti negalima ir reikia
vykti toliau.

nė prisiminti. Užmario žemė
Kuršių nerijoje beveik visur
užklota smėlio, bet aplink Ra
sytę juodžemio sluoksniai išei
na į žemės paviršių. Prieška
rio laikais gyventojai čia ver
tėsi ne tik žvejyba, bet ir že
mės ūkiu. Tarp apaugusių
smėlio kalvų ir miškų plotų,
čia matyti buvus ir javų lau
kų, pievų, tebėra užsilikusių
pelkių ir liūnų. Rasytės vieto
vė dokumentuose minima
1372 m., pilis statyta 1403.
Šiandien turistui didžiausia
Rasytės įžymybė — šalia
kelio, prie įvažiavimo į mies
telį, pastatyta atvira, sezoninė
užkandinė, vietinių vadinama
„traktierium”, kur galima
daugiau mažiau prieinamomis
sąlygomis užkąsti ir atsigert.
Pačiame miestelyje nieko pa
našaus nėra.

Rasytėje ir Šarkuvoje —
neužsibuvome
Pavažiavus dar 10 km
Kuršių nerija — Rasytė (vok.
Rossitten), dabartinis Rybačij.
Žymiai didesnė gyvenvietė už
Pilkopę, dydžiu turbūt pri
lygstanti Nidai, tačiau so
cialiniu standartu — tolygi
Pilkopei.

Primena žvejų kolchozą
Sunykęs, apleistas, nešva
rus miestelis, nė iš tolo
nepanašus į pajūrio ar
Užmario kurortą. Gatvės taip
pat neįsivaizduojamai išdau
žytos, nuo Užmario pusės
matyti vaiduokliškų gamy
binių pastatų, surūdijusių
žvejybinių laivelių. Ir pats
rusiškas gyvenvietės pavadi
nimas nurodo, kad žvejybos
verslas čia pažįstamas. Tačiau
visas miestelis palieka didelio,
apleisto žvejybos kolchozo
įspūdį.
Jeigu ne skirtinga nei
kitur Kuršių nerijoje gamta,
Rasytės veido nebūtų galima

Argentinos LJS-os veikla

ALJS visuotiniai susirinki
mai vyksta kas mėnesį. Jie
ruošiami atitinkamai kiekvie
noje lietuviškoje institucijoje
bei organizacijoje. Taip daro
ma, kadangi jaunimas yra iš
sisklaidęs atskiruose miestuo
se ir ne visi gali dažnai nuva
žiuoti ton pačion vieton. Į
kiekvieną posėdį sueina apy
tikriai 25 nariai.
Kiekvienais metais vyksta
ALJS-os metinė stovykla, į

Patogumai — riboti ir
nepigūs
Rasytėje suradome vadi
namuosius poilsio namus, kur
bandėme
laimę
gauti
nakvynę. Pastatas Stalino
laikų architektūrinio stiliaus,
iš paviršiaus mėlynai padažy
tas, viduje — remonto ne

kurią suvažiuoja jaunimas iš
visos Argentinos. Šiais metais
ypatingą dėmesį skiriame
naujiems jaunuoliams, kurie
visai nedalyvauja, arba pir
mąkart girdėjo apie orga
nizuotą lietuvišką veiklą. Jų
vardus ir adresus paprastai
surandame internete. Antras
metodas yra ieškoti lietuviškų
pavardžių telefono numerių
knygose. Šis variantas yra
žymiai lėtesnis, tačiau be galo
efektyvus. Stovyklos data: lap
kričio mėn. 9-10 d., Buenos
Aires apylinkėje. Stovyklose
dalyvauja per 100 žmonių.
Dažnai prisideda ir Urug
vajaus lietuvių jaunimas.
. Sporto varžybos sudomina
visų lietuviškų organizacijų
jaunuolius, kurie vieną dieną
sportuoja Lietuvos vardu.
Nukelta į 5 psl.

matęs daugybę metų.
Iš karto trenkė slogus kva
pas, kokį skleidžia daug metų
eksploatuoti ir tik paviršuti
niškai prižiūrimi miegamieji
minkšti baldai: toks švelnus
rūkalų, šlapumo ir chlorkalkių
mišinys. Kambariuose —- po

Atvirukas iš Kuršių nerijos

„Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Pasaulio Lie
tuvių jaunimo sąjungos kraštų
pirmininkų metinis suvažiavi
mas, įvykęs 2002 m. rugsėjo
11-15 d. Druskininkuose, Lie
tuvoje:
1. Džiaugiasi, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė
plečiasi, stiprėja ir aktyviai
rūpinasi lietuvybės išsaugo
jimu už Lietuvos ribų.
2. Ragina, kad šis darbas
būtų tęsiamas PLB, PUS, ir
Lietuvos Respublikos pajė
gomis;
3. Prašo Lietuvos Respub
likos valstybines institucijas
bei pasaulio Lietuvių Ben
druomenę rūpintis tautiniu
ir pilietiniu lietuvių jaunimo
auklėjimu, nes tai yra tautos
išlikimo garantas”. (Iš PLB
valdybos pirm. Vytauto Kamanto išplatintų nutarimų).
Nutarimų — dvidešimt,
bet kol kas tašką dėkime čia.
Tie trys pirmieji tikslūs, taik
lūs, išmintingi, — nebent
šiurkštus svetimžodis „garan
tas” galėtų būti pakeistas
lietuvišku žodžiu, — ir laiku.
Tik trys mėnesiai iki Lietuvos
vyriausio vadovo rinkimų.
„Jei Jūsų valia, mieli žmo
nės, man tektų ir toliau eiti
prezidento pareigas, siekčiau
telkti visuomenės ir politikų
jėgas spartesniam mūsų vals
tybės, mūsų gyvenimo moder
nizavimui, mūsų
gerovės
kėlimui, pilietinės bendruo
menės stiprinimui” (mano
paryškinta B.N.) skelbia dalį
savo programos Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus,
apsisprendęs
kandidatuoti
antrai
kadencijai.
(BNS
09.05.') Apie tautinį auklėjimą
— nė žodžio. Programoje —
tik pilietinė visuomenė, kurios
kursas į vidurines mokyklas jo
pastangomis buvo įvestas pir
mos kadencijos pradžioje. Apie
Bendruomenės vadovų pra
šomą tautinį auklėjimą neiš
girs nei 576,000 į vidurines
mokyklas šį rudenį grįžtančio
jaunimo, nei apytikriai tiek
pat jo kasmet ir per atei
nančius penkerius metus, jei
gu rinkėjų valia Valdui Adam
kui teks ir toliau eiti preziden
to pareigas.
„Lietuvių tauta užsigrūdi
nusi amžių kovose dėl teisės
laisvai ir nepriklausomai gy
venti savo tėvų žemėse, vie
ninga valia siekia savo gyvy
bę, kalbą, tautines bei valsty
bines tradicijas išlaikyti, kurti
ir ugdyti, kad savo tautine
kultūra visuotinei žmonių

giminės pažangai bendradar
biaudama, vykdytų Visagalio
valią ir laisvo žmogaus pa
šaukimą”, — skelbia Lietuvių
Charta, toji užsienio lietuvių
evangelija, surašyta ir pa
skelbta tremtyje 1949 birželio
14 d. ir uoliai vykdoma iki šios
dienos. Laisvalaikį, savaitga
lius, atostogų savaites naudo
dami, kiti net karjeras auko
dami, steigėme lietuviškas
mokyklas, stovyklas, jaunimo
organizacijas, statėme buvei
nes, šaukėme jaunimo susi
rinkimus, kongresus, jauni
mui į galvas kalėme tautą,
tautinį susipratimą, jausdami
tėvynėje likusių okupuoti^
brolių įpareigojimą ir nenorė
dami jų nuvilti, kai, Lietuvai
atgavus
laisvę,
vėl visi
bendrai galėsime džiaugtis iš
saugotomis tautinėmis verty
bėmis. O dabar kas? Net va
dams jos nė motais. Čia tik pi
lietinė visuomenė.
„Pabrėžia lietuviškos šei
mos svarbą jaunimo tauti
niam auklėjimui...” — teigia
35 kraštams suvažiavime ats
tovavusių 93 bendruomenininkų šeštasis nutarimas.
„Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šei
mą”, — sako Lietuvių Charta.
Kokius geresnius pavyzdžius
tautos gyvybei palaikyti kas
nors dar galėtų nurodyti?
„Gyvenu Amerikoje su
savo sužadėtiniu jųodaodžiu
ir.kokia laiminga esu. Ir dėko
ju Dievui, kad aš su juo, o ne
su kokiu lietuviu savimyla ir
bukapročiu”, — „Lietuvos ry
tas” (2002.09.10) skelbia čia
neseniai atvykusios lietuvai
tės -gyvenimo ^credo”. Aišku
— aukščiausio laipsnio pilieti
nės visuomenės pavyzdys. Lie
tuvaitė jau ne tik su kita
taučiu, kitos religijos, bet su
kitos rasės vyru susidėjusi gy
vena. Laimės, žinoma, linkim,
tik kaip sų ta šeima tautos
gyvybei palaikyti ir kitais
tautos išlikimo „garantais”?
Suprantu, pavyzdys — ne
paskiausio penkmečio kūri
nys, bet nebeturėtų būti nė
„homo sovieticus” laikų pa
likimas. Jeigu tautinis auk
lėjimas į Lietuvos mokyklas
būtų įvestas tuojau nepri
klausomybę atgavus, gal lietu
viai tokie „savimylos ir
bukapročiai” nebūtų? Ir gal
neskelbtų statistika, kad 80
proc, jaunimo nori bėgti iš
tėvynės laimės pas juoda
odžius ieškoti. Ar preziden
tiniams kandidatams tai irgi
nė motais?

dvi arba po keturias kušetes,
greta — naktinės spintelės,
kiekviename — dar ir po rūbų
spintą.
Aštuonis arba dešimt kam
barių jungiančio koridoriaus
gale -— bendri patogumai: du
šas ir tualetas įrengti toje pa

čioje patalpoje, tik prausimosi
erdvė
atitvertą,
mūrine
sienele. Aitrus, nevaržomai
naudojamų chlorkalkių kva
pas iš karto užlaužė nosį.
Bus daugiau
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DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 18 d., penktadienis

APIE ARCHYVUS IR DR. R. VITO
STRAIPSNĮ
Dr. Roberto Vito straips
nyje „Neskubėkime 'atsikra
tyti archyvais’ ”, išspausdin
tame "Drauge” š.m. liepos 9 d.,
rašoma, kad Lietuvoje nesi
rūpinama iš užsienio gautais
archyvais, kad jie „lieka trū
nyti persiuntimui naudotose
dėžėse”. Norėtume išsakyti sa
vo nuomonę šiuo mums ir išei
vijai svarbiu klausimu. Gaila,
kad autorius neįvardija kon
krečių archyvų, kuriuose taip
blogai
saugomi
išeivijoje
sukaupti dokumentai. Todėl
negalime nei patvirtinti, nei
paneigti išdėstytų faktų, bet
norėtume papasakoti apie Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus
patirtį renkant ir saugant eks
ponatus.
Nuo pat Atgimimo pra
džios į Lietuvą pradėjo grįžti
mūsų išeivijoje kaupti ekspo
natai ir archyvai. Šie archyvai
pateko į Sąjūdžio būstines,
Tremtinių sąjungą, atsikūru
sią Šaulių sąjungą ir kitas
organizacijas. Deja, į visai
Lietuvai ir išeivijai gerai
žinomą Vytauto Didžiojo karo
muziejų niekas nesiuntė nei
eksponatų, nei archyvinės
medžiagos. Mus, muziejinin
kus, pasiekdavo lietuvių išei
vių skeptiška nuomonė apie
valstybinius muziejus, kurie
dar „kvėpuoja komunistiniu
tvaiku” ir nereikia jiems siųsti
jokių archyvų, kad viskas vėl
bus sunaikinta... Mūsų muzie
jus pirmasis Lietuvoje jau
1989 m. rugpjūčio 23 d. ati
darė didžiulę parodą, skirtą
Ribentropo-Molotovo paktui ir
pirmą kartą po antrosios so
vietų okupacijos eksponavo
ilgą laiką saugotas tarpukario
Lietuvos relikvijas (Šaulių są
jungos vėliavas, Lietuvos ka
riuomenės karininkų unifor
mas bei sovietinių lagerių ka
linių daiktus). Toliau sekė
kitos svarbios visiems lietu
viams parodos: „Lietuviai
tremtyje” (1990), „Iš Lietuvos
kariuomenės istorijos” (1990
m. vasario 16 d.), „Steigiama
sis Seimas 1920-1990 m.”
(1990 m. gegužės 15 d.) ir t.t.
Visos šios parodos buvo su
rengtos atgimusioje Lietuvoje
pirmą kartą ir iš muziejuje iš
saugotų ir iš Lietuvos žmonių
surinktų eksponatų. Vytauto
Didžiojo karo muziejus ne tik
dirbo savo tiesioginį ekspo
zicinį darbą, bet ir prisidėjo
atstatant Karo muziejaus so
delį ir atkuriant tarpukario
Lietuvos tradicijas ir net Lie
tuvos kariuomenę. Deja, išei
vija neparėmė mūsų muzie
jaus eksponatais ar archyvais.
Tik nuo 1994 m. pasiekdavo
vienas kitas eksponatas iš už
jūrio. Rašėme laiškus į išeivi
jos organizacijas, jų spaudą ir
atskiriems asmenims. Laukto
eksponatų antplūdžio nesu
laukėme. Todėl norime pa
klausti, kodėl atvykę iš už
sienio tautiečiai ieško muzie
juje savo tėvų, senelių ar kitų
giminaičių nuotraukų ar ap
dovanojimų, jeigu jų ten ne
perdavė? Juk išeivijos archy
vai nesusikūrė tuščioje vieto
je, įjuos pateko ir eksponatai,
išvežti iš Lietuvos. Kaipgi mes
galime parodyti Lietuvos
istoriją ar net atskiro asmens
gyvenimą, jei dalis archyvų
yra užsienyje? Ar mes turime
teisę skaldyti mūsų tautos
istoriją į Lietuvoje gyvenančių
ir išeivijoje? Ar tai ne vienas
kūnas ir ne viena istorija? Tik
įvairūs okupantai mus bandė
suskaldyti ir išbarstyti mūsų
tautą, sunaikinti relikvijas. Ar
ir dabar dar reikia dalintis —
mūsų archyvai, jūsų... Juk
lietuvių tiek nedaug ir argi
sunku mokslininkui, norin
čiam susipažinti su Lietuva ir

jos archyvais, atvykti į šią ša
lį? Visi lietuvių archyvai la
biausiai reikalingi tik Lietu
vai ir lietuviams.
Mes, muziejininkai, savo
parodomis ir eksponatais auk
lėjame jaunimą, mokome juos
didžiuotis Lietuva ir jos praei
timi bei dabartimi. Išeivijos
archyvų nebuvimas Lietuvoje
atveria didelę tuštumą nau
jausių laikų istorijoje. O septinto-aštuhto
dešimtmečio
„Draugo” laikraštyje mirgėjo
straipsniai apie meilę paliktai
tėvynei ir išeivio pareigą au
koti ir padėti atkurti Nepri
klausomą Lietuvą, perduo
dant jai viską, kas buvo su
kaupta išeivijoje. Tada nebuvo
svarstymų, ar palikti archy
vus užsienyje, buvo viskas
daroma Lietuvos ateičiai. Kas
pasikeitė? Gal atsirado nauja
karta, kuriai Lietuva nėra
tokia brangi, kaip jų tėvams ir
seneliams?
Mes gerai žinome, kad. ne
visi pamiršo Lietuvą ir savo
pareigas Tėvynei. Vytauto Di
džiojo karo muziejus pratur
tėjo ne vieno išeivio dovano
tais eksponatais ir archyvais.
Mes ypač dėkingi už dovano
tus eksponatus prezidento A.
Stulginskio dukrai Aldonai
Juozevičius, prezidento K.
Griniaus artimiesiems, užsie
nio reikalų ministro D. Zau
niaus dukroms Giedrei Zauniūtei ir Augustai Šaulys, Sei
mo nario J. Pajaujo dukrai
Danutei Anonis, diplomato E.
Turausko dukterėčiai Karolinai
Masiulis-Paliulis iš Prancūzijos,
JAV armijos pik. ltn. Donatui
Skučui, pik. Algiui Garsiui,
mjr. Algirdui Kanaukai, Lie
tuvos kariuomenės vadui gen.
mjr. Jonui Kronkaičiui, pik.
Romui Kilikauskui, mjr. Al
giui Česoniui, brg. gen. Faustinui Švenčioniui iš Argen
tinos, Lietuvos kariuomenės
karininkų žmonoms ir vai
kams: Reginai Steikūnaitei
Čiburkienei, Daliai Razgaitienei, Onai Andrašiūnienei,
Kęstučiui Škirpai, Audronei
Dragūnevičiūtei-Pakštys, Jo
nei Pečiulionytei, A. Šovai,
Liutermozoms, Los Angeles
„Ramovės” skyriui per iždinin
ką Antaną Bulotą, Gintautui
Vėžiui, Elenai Vodopalienei,
Aleksui Merūnui ir Baliui Nemeikai iš Australijos, Jurgio
Tumavičiaus testatoriui, Ade
laidės lietuvių muziejui-archyvui, Jonui Variakojui, Sta
sio Virpšos dukrai, Reginai
Ošlapienei, Edmundui Jasiūnui, Henry L. Gaidžiui, Vy
tautui Abromaičiui, Pranui
Zundei, Toronto Lietuvių Fi
latelistų ir Numizmatikų
draugijai iš Kanados, K. Čerškui iš Kanados, Henrikui
Markšaičiui iš Švedijos, Toleikiui iš Kanados ir kitiems.
Šių puikių lietuvių dovanoti
daiktai ir archyvai padeda
mums rengti parodas ir ekspo
zicijas bei ruošti pranešimus
ir straipsnius. Nuoširdus ačiū
jiems visiems.
Deja, muziejaus nepasiekė
žadėtasis Laisvės kovų mu
ziejus ir jo rinkiniai, kurie
buvo perduoti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
trui. O Balzeko muziejus nuė
jo dar toliau — renka eks
ponatus Lietuvoje ir prašo
lietuvių siųsti savo relikvijas į
Ameriką... Autorius rašo, kad
išeivijos archyvai yra tvarko
mi profesionalų. Kyla klausi
mas, kodėl tada Lietuvos
istorikai ir muziejininkai
kviečiami į Ameriką tvarkyti
lietuvių archyvų? Lietuvos
istorija labiausiai reikalinga
Lietuvai ir jos žmonėms. Juk
ir taip daug netekome per

visas okupacijas.
Brangūs lietuviai, išsau
gokime nors tai, kas liko ir
neišblaškykime savo relikvijų
po visą pasaulį, o sutelkime
jas Lietuvoje.
Aušra Jurevičiūtė ir
Audronė ŽemaitytėVeilentienė
Vytauto Didžiojo karo
muziejaus bendradarbės
***
KODĖL LIETUVA
NEATSIGAUNA?

Jau 12 ir pusė metų
Lietuva yra laisva, bet gyveni
mas Lietuvoje vis negerėja, o
kai kuriais atžvilgiais dar
pasunkėjo.
Mano nuomone, tai atsi
tiko dėl šių penkių pagrin
dinių priežasčių.
1. Lietuvos žmonių lauki
mo nuotaika. Per 50 okupaci
jos metų Lietuvos žmonės
buvo priversti visą laiką lauk
ti ko nors (visko?) „iš vir
šaus”: iš valdžios, iš vyriausy
bės, iš savivaldybių, darbovie
tės, net iš šalpos sambūrių.
2. Nomenklatūra, dabar
įsikūnijusi Lietuvos biuro
kratijoje. Sakoma, kad oku
pacijos metais nomenklatūros
buvę apie 100,000. Šiuo metu
Lietuvoje išvešėję valdinin
kai, tarnautojai, vadybininkai
sudaro apie 200,000 pasipū
tusių biurokratų „klasę” — su
aukštomis algomis, priedais,
premijomis, dovanomis, įvai
riomis lengvatomis ir kyšiais.
3. Visiškai sunaikintas
Lietuvos kaimas. Prieš oku
paciją viso Lietuvos dvasinio,
moralinio ir tautinio gyveni
mo šaltinis, visos tautos gyvy
bės šaknys buvo kaime.
Okupantai šį tautos šaltinį
visiškai
sunaikino.. Deja,
laisvos Lietuvos vadovai to
nesupranta,'ir ligi šiol Lietu
vos kaimas neatsigavo.
4. Bėgimas iš Lietuvos.
Kaip 1950-1990 metais Lie
tuvos kaimo jaunimas masiš
kai bėgo iš kolchozų baudžia
vos į miestus ir miestelius,
taip po 1990 metų jau apie
400,000 stiprių, jaunų žmonių
išbėgo Lietuvos ir pasklido po
visą Europą, JAV, Kanadą,
net Australiją ir P. Ameriką.
Kartu sumažėjo gimstamu
mas ir Lietuva pati įsirašė į
išmirštančių tautų tarpą...
5. Niekas nenorėjo grįžti.
Iš laisvajame pasaulyje (Eu
ropoje, JAV, Kanadoje, P.
Amerikoje,
Australijoje...)
pasklidusių lietuvių tik pora
šimtelių sugrįžo gyventi į Lie
tuvą. Kiti visi, nors ir žadėję
grįžti, pasiliko savo „pato
giose rezidencijose”.
Antanas Klimas
Rochester, NY

ginę ar sąžinės laisvę — nei vasarį lietuvių ir anglų kalba,
žodžio. Tiesą pasakius, ir pati buvo platinama įvairiose pa
konstitucija (1787 metų) iš rapijose, parduotuvėse ir mo
viso jokių laisvių nemini, ir kyklose per visas JAV-as.
tik jos las pataisymas kalba Anketa taip pat buvo pa
apie žodžio ir spaudos laisvę talpinta JAV Lietuvių Ben
bei draudimą valstybei steig druomenės tinklalapyje. Ši
ti religijas ar varžyti jų laisvą informacija buvo skelbta
išpažinimą. Aš Korano ne spaudoje, įskaitant „Draugą”
skaičiau, bet devynerius me bei „Amerikos lietuvį”. Tikslas
tus arabų kraštuose išgy buvo ne tik suartinti visus lie
venusi Liuda Germanienė sa tuvius JAV-se, bet taip pat
ko, jog moters veido dengimo geriau suprasti jų poreikius ir
Koranas nereikalauja. Tai kaip JAV LB gali tuos porei
kaip mes čia tai maldingai kius tenkinti. Anketos klausi
musulmonei galėjom nusidėti? mai apima daugelį temų,
Kadangi aš karo mokslų kurios rūpi visiems lietuviams
nesu ragavęs, antras patyru JAVse. Taip pat buvo skirta
sio karininko Nainio klausi vietos parašyti komentarus,
mas yra man kiek sunkesnis. ką daugelis padarė. Kviečiu
Jei aš, pagal Nainį, tariamai visus pasižiūrėti į rezultatų
vadovaučiau JAV kariniam suvestinę
daliniui, suburtam kovoti
www.javlb.org Didžiausia
prieš terorizmą, mano spren nauda yra, kad, pamačius re
dimas būtų toks. Mano daliny zultatus iš beveik 500 atsako
je, ypač fronto linijose, ir vų, galime daryti geresnes
musulmonai, ir žydai — val išvadas apie lietuvių veiklos
gytų kiaulieną, indai — jau ateitį negu tik vadovautis savo
tieną, o katalikai, nors ir nuomone.
penktadienį, gal ir pasigedę
Aldas Kriaučiūnas
žuvies, ar valgytų ką nors, kas
Ann Arbor, MI
ir nepatiktų, arba kovotų
alkani.
SAVO „KIEMO” PRAEITIS
Kaip prieš daug metų
priėmiau JAV pilietybę, po
Fulbright stipendininkas
priesaikos man teisėjas įteikė
antropologas
dr. Vytis Čiubknygutę, kurioje buvo minėta
ir tokia piliečio pareiga: rinskas pasikalbėjime su
„Reikalui esant, aš turiu ginti Petru Petručiu („Draugas”,
savo
kraštą,
prisitaikyti 2002.08.23) supažindina mus
(abide by) prie daugumos, su maždaug 1850-tais metais į
remti savo vyriausybę, taip Texas valstiją, netoli Yorkkad pavojuje‘f-'mūsų valstybė town miestelio, atvykusiais
būtų vieninga”. Aš to nepa lietuvininkais. Daugumas jų
emigravo iš Rytų Prūsijoje vo
miršau.
Klausimas redaktorei. Gal kiečių kaizerio valdomo Heyskaitytojams ■ šis mudviejų dekrug. Jų palikuonys dabar
dialogas jau įkyrėjo? Jei taip, žino, kad tuometinis Heydetai aš su Broniumi tą dialogą krug yra dabartinė Šilutė.
Man dažnai tenka ne tik
tarpusavyje dar tęsime, bet
skaitytojų nebevargintume. susitikti, bet ir bendrauti su
Šilutėje gyvenančiais bei gi
Ačiū ir taip už jų kantrybę.
■' Aleksas Vitkus musiais po ,1944 metų. Iki šiol
31
Palos Heights, IL nei vienas jų dar nežinojo, kad
Redaktorės pastaba: tikrai jų gimtasis miestelis Šilūtė ikt"'
šia tema „diąlogų” daugiau 1945 m. buvo žinomas kaip
nespausdinsiiųe.
Linkime Heydekrug.
Vieni žino istoriją, anot dr.
abiem mūsų bendradarbiams
Čiubrinsko,
kokia ji yra po 150
tarpusavyje išsiaiškinti.
metų, o kiti, anot manęs neži
no, kokia ji buvo jų gimtinėje
BEVEIK 500 NUOMONIŲ
prieš 57 metus.
SUTELKTA VIENOJE
Sovietmečiu istorija buvo
VIETOJE
slepiama, tai faktas, bet ste
biuosi, kad jau po 12 m. sa
Džiaugiuosi
turėdamas varankiškoje Lietuvoje vis dar
progą atsakyti į Tomo Ge yra, net su aukštuoju mokslu,
rulaičio komentarus bei rū nesusipažinusių su savo „kie
pesčius „Bičiulystės” skyriuje mo” artima praeitimi.
(2002.08.02) apie JAV Lietu
vių Bendruomenės anketą.
Leonidas Ragas
Anketa, paruošta šių metų pa
Itasca, IL

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

ATSAKYMAI B. NAINIUI

Tikiuosi, kad redaktorė
duos progą „Draugo” skaity
tojams susipažinti su mano
atsakymu į Nainio man pa
teiktus du klausimus ir pa
stabas jo 02.8.28. laiške
„Laiškai, nuomonės ir komen
tarai” skyriui. Jei taip, tai tęs
kime šį nepiktą dialogą to
liau.
Nainys tvirtina, kad to už
dengto veido Floridos musul
monei buvo pažeista Konsti
tucijos užtikrinta jos sąžinės
laisvė. Perskaičiau, jau ne
pirmą kartą, JAV konstituci
ją, su visais jos 25 pataisy
mais, ir niekur neradau, kad
konstitucija garantuotų „są
žinės” laisvę. Gal ir gerai,
kad taip atsitiko, nes juk vis
puikiai žinome, kad „sąžinės”
ir jos laisvės sąvoką žmonės
gali labai plačiai interpre
tuoti. Todėl konstitucijos ir jos
pataisymų rašytojai tos są
žinės ten ir nepaminėjo.
1776 m. Amerikos neprik
lausomybės
paskelbimo
pratarmėje yra minimos
teisės į gyvenimą, laisvę ir
laimės siekimą, o apie reli

Paruošia

VEGETARIŠKI
BALANDĖLIAI
1 baklažanas (eggplant —
apie 1 sv.)
2 šaukštai ir 2 šaukšteliai
alyvuogių aliejaus
1 puod. šviežių kukurūzų
grūdų (nupjautų nuo maždaug
3 burbuolių)
1 šaukštelis druskos
1 nedidelė kopūsto galvutė
1 vidutinio dydžio svogūnas
2 česnako skiltelės
1 šaukštelis vengriškų
paprikos prieskonių
1/4 puod. pieno
1 kiaušinis
1/2 tarkuoto „cheddar”
sūrio
1/4 puod. sausų duonos
trupinėlių
1 puod. pomidorų košės
1/2
puod.
tarkuoto
„parmesan” sūrio
Įkaitinti orkaitę iki 425
laipsnių F. Baklažaną per
pjauti išilgai per pusę, kiek
vieną nupjautos pusės pa
viršių aptepti 1 šaukšteliu
aliejaus. Karštoje orkaitėje
pakepinti 20 minučių. Kuku
rūzų grūdus nupjauti nuo bur

Adelė

buolių, sumaišyti su 1 šaukštu
aliejaus ir 1/2 šaukštelio
druskos, išdėlioti kepimo inde
šalia eggplant — jie iškeps
kartu su baklažanu. Išėmus iš
orkaitės atvėsinti.
Sumažinti karštį orkaitėje
iki 350 laipsnių F. Išimti
kopūsto kotą ir išskirstyti la
pus. Paruošti, kaip papras
tiems su mėsa balandėliams.
(Įtapus galima suminkštinti,
sumetus į verdantį vandenį
kęlioms sekundėms, arba mikrobangėje. Tuomet reikia su
dėti į indą, užpilti porą šaukš
tų vandens, kopūstlapius
uždengti (galima plastmasine
plėvele) ir karščiausia tempe
ratūra pavirinti apie 5 min.)
Smulkiai sukapotą svogū
ną pakepinti likusiame alieju
je, kol suminkštės, sudėti ka
potą česnaką ir vengriškus
pipirus, pakepinti 1 min. Di
deliame dubenyje sumaišyti
svogūnus, česnakus, iškeptą ir
smulkiai supjaustytą bak
lažaną, kukurūzus, pieną,
kiaušinį, sūrį ir duonos tru
pinėlius. Įdėti likusią druską
ir truputį maltų pipirų. Ant

SKELBIMAI
PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

AUTOMCJC1 NAMŲ, SVHKATOSIR
GYVYlflPS DRAUUMAS

GREIT PARDUODA

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

Landmark'
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FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Bus. 773-229-8761
Res. 706425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 6303144330

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

ĮVAIRUS
Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.

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

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.
Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.
Reikalingi mūrininkai ir

pagalbiniai darbininkai.

Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need lOOcrevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon VVindovv VVashing.
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

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

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

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
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky

VVindovv Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Dovvners Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
greitkelio, Maple ir VValnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706.

SIŪLO IŠNUOMOTI
Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas vienas
Kamoarys su Daniais.

Kaina $325.
Tel. 708-476-1155.

Brighton Park išnuomojamas 2
mieg. butas I ar 2 vyresnio amžiaus

žmonėms. Naujas kilimas, šaldytuvas,
dujinė viryklė. Nerūkyti ir be
gyvulėlių. Tel. 773-624-1542,
708-485-4961, palikti žinutes.

Oak Lawn išnuomojamas 4
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma.
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
Šalia teniso kortai ir baseinas.
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paruoštų kopūsto lapų išdėlio
ti įdarą, kiekvieną lapą suvy
nioti (kaip paprastiems ba
landėliams), sudėti į keptuvą,
viršų aptepti pomidorų koše,
apibarstyti parmesan sūriu ir
kepti apie 40 min. Tinka ir ve
getarams.
Šis receptas iš tikrųjų
nėra komplikuotas, tik paruo
šimas užima šiek tiek laiko.
Bet prityrusi šeimininkė tą
laiką gali vykusiai sutrumpinti.
LASAGNOS VYNIOTINIAI
12 išvirtų lasagna makaronų
1/2 puod. tarkuoto „mozzarella” sūrio
15 uncijų indelis sausos
varškės
1/2 puod. šaldytų špinatų
1/4 šaukštelio tarkuoto
muškato riešuto (nutmeg)
druskos ir maltų pipirų
pagal skonį
1/4 puod. kapotų petra
žolių ir baziliko
16 uncijų skardinukė arba
stiklainis „pasta sauce” (bet
kokios firmos)
Dubenyje sumaišyti atšil
dytus ir gerai nusunktus špi
natus, sūrį, varškę, pipirus,
druską ir kitus prieskonius.
Ant vaškuoto popieriaus arba
lentelės išdėstyti lasagna ma
karonus; ant kiekvieno ma
karono galo dėti po du šaukš
tus įdaro, atsargiai makaroną
suvynioti, sudėti į keptuvą ir
užpilti karštu padažu (pasta
sauce). Kepti karštoje (350
laipsnių) orkaitėje apie 5-8
min., kol gerai įkais. Labai
lengva šį patiekalą paruošti
mikrobangėje — sudėjus į
mikrobangei tinkantį indą ir
užpylus karštu padažu, vynio-

First Rate Real Estate, 773-7672400, Aušra Padalino.

tintus pakaitinti 3-5 minutes.
ITALIŠKOS KOPŪSTŲ
SALOTOS
1 maža galvutė žaliojo
kopūsto
1 galvutė raudono kopūsto
1/4 puod. raudonojo vyno
acto
1/4 puod. „balsamic” acto
3 šaukštai paruoštų gars
tyčių
1/4 puod. geros kokybės
alyvuogių aliejaus
4 didelį pomidorai, sukapoti
1/2 puod. kapotų baziliko
lapelių
1 raudonasis svogūnas, su
pjaustytas plonomis riekelė
mis
druskos pagal skonį
maltų pipirų pagal skonį
Nuimti viršutinius kopūs
tų lapus; perpjauti galvutes į
ketvirčius, po to kiek galima
smulkiau sujaustyti. Sudėti į
didelį dubenį. Atskirame
dubenėlyje suplakti actą,
garstyčias, įplakti 1/2 puod.
aliejaus, sudėti druską ir
pipirus.
Keptuvėje įkaitinti 1/4
puod. aliejaus, sudėti svogū
nus ir palaikyti, kol paruduos
— apie 6 min.; sudėti į kopūs
tus ir ant visko užpilti
paruoštą užpilą. Palaikyti
bent 1 vai.
Tuo tarpu sumaišyti
kapotus pomidorus, baziliką ir
likusį 1/4 puod. aliejaus.
Užpilti ant kopūstų; atsargiai
sumaišyti.
Šis receptas tinka
pavaišinti didesnę grupę
žmonių.

Trumpai apie viską

Konservatoriai ragina atsargiau elgtis
santykiuose su Rusija

Vilniuje iškils
paminklas
Napoleono kariams

Atkelta iš 1 psl.
kapi riaus Virgilijaus Bulovo neofi
talo politinei įtakai reikalauja cialius svarstymus apie būsi
Atkelta iš 1 psl. Pamink
didesnio atsargumo, negu ma mas vizas Rusijos piliečiams
Lietuviai galės išsaugoti
lo
statybos
išlaidas padengs
tome A. Brazausko vyriau kelionėms į Karaliaučiaus sri
pilietybę užsienyje
sybės slaptuose sandėriuose”, tį, kurie kertasi su Lietuvos Prancūzijos vyriausybė. Vil
teigiama konservatorių pa įsipareigojimais Europos Są niaus savivaldybė finansuos
Atkelta iš 1 psl. tėvynainių bę susigrąžinti anksčiau ją
Napoleono karių kapavietės
reiškime, kurį pasirašė parti jungai.
Lietuvos pilietybės JAV atsi turėjusiems tautiečiams.
Konservatorių pareiškime ištyrimą ir palaikų perlaido
„Seimas ir toliau tęsia ver jos pirmininkas, Seimo narys
sako ne savo noru, o yra pri
Dalį
perlaidojimo
taip pat primenama ir sveiki jimą.
versti tai padaryti dėl santuo tybių devalvaciją. Po šio įsta Vytautas Landsbergis.
išlaidų
finansuoti
žada ir
Rusijos dujų bendrovė „Gaz- nama Rusijos demokratinių
kų su užsieniečiais arba leidi tymo priėmimo pilietybė nebe
Prancūzijos
ambasada.
mo apsigyventi kurioje nors bus vertybe”, teigė liberaliai prom” šiuo metu dalyvauja jėgų parama praėjusio dešimt
2001 m. lapkritį, vykdant
užsienio valstybėje ilgesniam nuostatai dėl pilietybės išsau „Lietuvos dujų” privatizavimo mečio pradžioje įtvirtinant statybos darbus buvusios ka
nepriklausomybę.
laikui. „Tačiau atimdami gojimo prieštaravęs valdančio konkurse ir yra realiausia Lietuvos
„Kelyje
iš
sovietinės
okupaci rinės bazės teritorijoje Šiaurės
tiems žmonėms pilietybę mes sios Naujosios sąjungos (NS, kandidatė įsigyti trečdalį pri
miestelyje, buvo surasti žmo
praktiškai užkertame kelią socialliberalų) frakcijos narys vatizuojamos įmonės akcijų, o jos į atkuriamą nepriklauso nių kaulai. Kadangi prie kau
Rusijos naftos bendrovė „Ju mybę demokratinės jėgos ir
jiems kada nors sugrįžti į Lie Egidijus Klumbys.
lų buvo aptiktos metalinės sa
kos” ketina perimti iš JAV visuomenę plačiai apėmęs Lie
„Uždaros
nekaltų
vaidilu

tuvą. Negalime atmesti gali
gos
su numeriais, nekilo abe
mybės, jog išlaikę Lietuvos čių valstybės vizija niekaip bendrovės „Williams Interna tuvos Sąjūdis rėmėsi ir Rusi jonių, kad tai yra Napoleono
Respublikos pilietybę ir taip nesiderina su mūsų integraci tional” trečdalį „Mažeikių naf jos demokratinių jėgų bei dar karių kapavietė, nes tik šios
išsaugoję ryšius su tėvyne ja į pasaulio bendruomenę”, tos” susivienijimo akcijų ir tei bininkijos supratimu, prita armijos karių sagose buvo žy
rimu. Lietuva žengė petys į
dalis1 lietuvių, ypač jaunų ir kritikavo griežtos nuostatos sę valdyti įmonę.
mimas pulko numeris.
petį su atsinaujinančios de
Konservatoriai
pirmadienį
šalininkus
socialdemokratas
gabių žmonių, ateity grįš į
susitikime su vidaus reikalų mokratinės Rusijos politine
„Jukos” antrinė
Lietuvą”, teigė Liberalų sąjun Justinas Karosas.
ministru
Juozu Bernatonių vadovybe ir sparčiai bei drau bendrovė investuos į
Naujasis Pilietybės įstaty
gos pirmininkas.
Naujasis įstatymas leis mas įsigalios nuo 2003 m. griežtai pasipiktino ir kaip ne giškai normalizavo dvišalius
„Mažeikių naftą”
leistiną veiklą įvertino Vidaus santykius”, rašo konservatorių
Lietuvos Respublikos piliety sausio 1 d.
reikalų ministerijos sekreto vadovybė.
Atkelta iš 1 psl. kontroliuos
Seimas pritarė Lietuvos karių
Rusijos bendrovė „Yukos Oil
Bevizių traukinių kelionės per Lietuvą
siuntimui į Afganistaną
Corporation”.
gali
tapti
tikrove
Šį saugiklį parlamentarai
Numatoma,
jog
Lietuvos
Atkelta iš 1 psl. tik profe
priėmė
nuogąstaudami, jog
sionalios tarnybos karius-sa- kariai vykdys specialiąją žval Atkelta iš 1 psl. greitai — 130 kilometrų per valandą
ateityje
„Jukos” gali be Lie
vanorius. 40-ties karių būrio gybąvirš 100 kilometrų per valan greičiu, žinoma, posūkiuose,
tuvos
valdžios
žinios perduoti
Misijos išlaidos sieks maž
daugumą sudarys Kauno Vy
kreivėse ir geležinkelio stotyse
dą vidutiniu greičiu”.
„Mažeikių
naftos
” valdymo
tauto Didžiojo jėgerių batalio daug 1 mln. litų, kurie bus
„Į tą trasą investuota apie tas greitis būtų mažesnis —
teises
valstybei
nepriimtinam
no kariai, taip pat planuoja skirti iš krašto apsaugai nu
150 mln. litų per pastaruosius 60-70 km per valandą, tai lyg
ma, jog jame bus ir karių iš iki matyto biudžeto. Vienam ka
metus. Jos techninis paruoši ir patenkintų visus poreikius investuotojui.
Opozicijos atstovai teigė,
šiol ypač įslaptinto ypatingo riui per mėnesį vidutiniškai
mas dar pareikalautų apie 400 kaip tranzitinio, nesustojančio
jog
priimdamas nutarimą,
sios paskirties dalinio „Ait bus mokamas 1,000 JAV do
mlų. litų, ir mes tai išdėstėme traukinio”. „•
Seimas
atiduota „paskutinį
lerių atlyginimas.
(BNS)
varas”.
Panašius pasiūlymus dėl
Europos
Sąjungai”, sakė
kozirį
„pakeisti
1999 m. pasi
dideliu greičiu Lietuvos teri
premjeras.
Seimo frakcijos turi bendrą nuostatą
rašytas
sutartis
dėl „Mažeikių
A. Brazausko teigimu, to torija riedančių tranzitinių
dėl tranzito į Karaliaučių
naftos
”
privatizavimo
Lietu
kie tranzitiniai traukiniai „ir traukinių,' kurių keleiviams
vai
palankesne
kryptimi.
Atkelta iš 1 psl. dėl tranzi valdančiosios Socialdemok
gi yra variantas, techninis va nereikėtų vizų, Europos Są
to lengvatų, Lietuva, anot jo, ratinės koalicijos, Naujosios
riantas”. Pasak jo, Jeigu tra jungai neseniai pateikė Rusi
Konservatorių,
sutiks, jeigu jos neprieštaraus sąjungos,
sa būtų techniškai paruošta ir jos prezidentas Vladimir Pu
* Išgąsdinti nuo spalio
Šengeno sutarčiai ir bus vie Valstiečių ir Naujosios de traukiniai galėtų judėti 120- tin.
r/žJi
įsigaliosiančiais naujais se
nodai taikomos visose valsty mokratijos partįjų, Liberalų,
nų automobilių muitais, Rusi
bėse, besiribojančiose su Ka Liberaldemokratų, Jungtinė
* Partijos “Socialde
* Į Klaipėdos uostą jau jos prekiautojai šią savaitę
Centro sąjungos, Moderniųjų mokratija 2000” taryba už gali įplaukti laivai, kurie tiesiog šluote šlavė Marijam
raliaučiaus sritimi.
Pareiškimą dėl Rusijos pa krikščionių demokratų sąjun registravo partijos grupę, įsi pakrauti nugrimzta iki 12.5 polės turgavietes. Per savait
siūlymų tranzito į Karaliau gos ir Lietuvos lenkų rinkimų steigusią Brazilijoje. Ją suda metro. Iki šiol didžiausia leis galį ir šios savaitės pirmomis
i ro išeivijos nariai.
čiaus sritį klausimu pasirašė akcijos frakcijos.
(BNS) tina grimzlė buvo 10.6 metro. dienomis Marijampolėje nu
pirkta apie 6,000 automobilių.
organizacijos veikia Minske, goginiame universitete veikia
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAUNIMO
* Ledo šokėjai Margarita
lietuvių
kalbos
studijos.
2000
Gardine,
Lydoje,
Astravo,
VaDrobiazko
ir Povilas Vana
SĄJUNGOS VEIKLA
renavo, Breslaujos, Rodūnios metais Rimdžiūnuose įsteig gas rengiasi nudžiuginti savo
Atkelta iš 3 psl.
Argentinos Lietuvių centre ir rajonuose.
tas lietuvi^ kultūros, švietimo gerbėjus įspūdingu pasirody
Futbolas yra populiariau Susivienijime lietuvių Argen
Rimdžiūnuose ir Pelesoje ir informacijos centras, bib mu. „Norime įgyvendinti savo
sias sportas mūsų šalyje. ALJS tinoje (Buenos Aires mieste). dirba lietuviškos vidurinės lioteka.
seną svajonę: Lietuvoje su
tokių renginių koordinuoja du Šios institucijos finansiškai bendrojo lavinimo mokyklos.
Tautinių mažumų ir rengti įspūdingą parodomąją
kartus į metus.
remia šiuos kursus (iš viso 36 Nuo 1999 m. M. Tanko pedaišeivijos dep.
dailiojo čiuožimo programą.
2002 metų darbai
mokiniai, visokio amžiaus).
Joje
dalyvautų ištisas pasau
Įvyko Pietų Amerikos Lie 2002 m. AJS nariai prisidėjo
SUDOMINO
KARTONINIAI
lio
čiuožėjų
žvaigždynas, kurį,
tuvių jaunimo suvažiavimas. prie įvairių lietuviškų švenčių
šviečiant
ne
vienerius metus,
POLICININKAI
Sausio mėn. nuo 5 d. iki 13 d. organizavimo. Pvz., liepos
mūsų
žiūrovai
matė tik per
‘
ffPf
Kartu su argentiniečiais daly mėn. Mindaugo Karūnavimo
televiziją.
Jau
pavyko
susitar
Vilniaus
savivaldybės
ini

sios
Britanijos
BBC
News
vavo jaunimas iš Urugvajaus, šventėje Berisso mieste ir
ti
su
žymiaisiais
Marina
Aniciatyva
miesto
gatvėse
pa

interneto
svetainėje.
Brazilijos, Kanados, Australijos, birželio mėn. prie įvykusios
sina
ir
Gvendaliu
Peizera
iš
„Tai
pirmas
toks
projek

Vokietijos ir iš Lietuvos. Iš „Dobilo” ansamblio Joninių, sirodę kartoniniai policijos pa
Prancūzijos
bei
kitų
šalių
at

viso 44 dalyviai. Suvažiavimą Susivienijime Lietuvių Argen truliai sulaukė teigiamų tarp tas buvusiose sovietinėse
stovais,
beliko
išspręsti
orga

tautinės
žiniasklaidos įver Baltijos šalyse”, — skelbiama
finansavo PLB ir PUS, Lie tinoje).
nizacinius
klausimus
”
,
teigė
tinimų. Apie sostinės savival JAV naujienų agentūros
tuvių fondas ir Kanados Lie
AUS ateities projektai:
tuvių Bendruomenė. Mūsų
dalyvauti būsimam Pietų dybės idėją nauju būdu draus „Associated Press” interneto P. Vanagas, sugrįžęs į savo
(KD, Elta)
globėjas per šį suvažiavimą Amerikos lietuvių jaunimo minti vairuotojus šią savaitę svetainėje. Vairuotojai, pama gimtąjį miestą.
užsienio naujienų tę policininkų muliažus, kaip
buvo kunigas Edis Putrimas iš suvažiavime (nuo sausio 4 d. skelbia
agentūros:
Didžiosios Brita ir tikėtasi, nuspaudžia stab
Kanados.
iki 12 d. Urugvajuje, Montevi* Baltijos jūroje nusken
nijos BBC NEWS, Jungtinių džių pedalą. „Eismo saugu
Gegužės mėn. AU Sąjun deo mieste);
do
įžymus Lietuvos buriuo
ga parūpino lietuvių tautinių
pagaliau sudaryti AUS Amerikos Valstijų naujienų mo didinimas — vienas svar
tojas
Saulius Tamkvaitis, (g.
agentūra „Associated Press”, biausių Vilniaus prioritetų”,
šokių video įrašus ir kompak interneto puslapius;
1951
m.),
1989 m. kaip „Lietu
tines plokšteles kiekvienai
toliau tęsti lietuvių kalbos Australijos laikraštis „The — „Associated Press” cituoja
Australian” „The Washing- ma Vilniaus mero padėjėja vos” įgulos narys su „Daile” ir
Argentinos lietuvių tautinių mokymą;
„Audra” perplaukęs Atlantą.
šokių grupei, (po 4 video
traukti daugiau jaunimo į ton Post” interneto svetainė. Rasa Razgaitienė.
Pastarosiomis dienomis vyko
„Siekiant
padidinti
po
Naujienų
agentūra
prime

įrašus ir 5 kompaktus visas lietuviškas organizacijas
tradicinė regata kapitono Sta
atostogų
į
mokyklą
grįžusių
na
apie
panašią
akciją,
or

kiekvienai grupei iš viso 7 ir jose aktyviai dirbti, kad to
sio Marcinkevičiaus taurei
ganizuotą
Danijoje
1980-aivaikų
saugumą,
300
kar

grupės). Tikslas — naujų liau išsilaikytų;
laimėti.
Joje dalyvavo dešimt
toninių
policininkų
buvo
pa

siais.
Akcija
nepavyko,
nes
medžiagų suteikimas. Tai
surasti lėšų AUS atsto
jachtų.
Įgulos teigimu, S.
kartoninius
policininkų,
sėd

statyti
prie
90
Vilniaus
miesto
įvykdė vicepirm. Santiago vams kitam PUK;
Tamkvaitis
išėjo į denį, tvarkė
inčių
ant
motociklų,
maketus
mokyklų
perėjų.
Kaip
parodė
Butkus, AUS vardu.
išlaikyti anksčiau pažymė
burę
ir
staiga
krito į vandenį.
pavogė
—
greičiausiai
tai
buvo
pirmosios
dienos,
šie
policijos
Nuo 2001 m. kovo mėn.: tus darbus;
Tai
pastebėję
įgulos nariai
pagalbininkai
tikrai
veiksmin

suvenyrų
mėgėjai.
„Bet
Vil

naujo lietuvių kalbos kurso
išlikti lietuviais ir džiaug
niaus
kelių
patruliai
patikėti
šoko
į
guminę
valtį gelbėti,
gi,
—
sako
Vilniaus
meras
įkūrimas Argentinos lietuvių tis Argentinos lietuvių jau
90
mokyklų,
ir
mokiniai
po
bet
S.
Tamkvaitis
buvo iš
Artūras
Zuokas.
bendruomenėje. Dėstytojas nimu.
trauktas
iš
vandens
jau
nebe
pamokų
patys
pasirūpina
juos
„Kartoniniai
kelių
poli

yra Federico Mahne-Zavickas.
Gustavo Miškinis
gyvas.
Artimųjų
teigimu,
cininkai
pasirodė
prie
Lietu

įnešti
į
vidų
”
,
—
sakoma
BBC
Pamokos vyksta kas savaitę
AUS sekretorius
vos sostinės Vilniaus gžitvių NEWS. Todėl tikimasi, kad prieš šešerius metus jį buvo
sankryžų, siekiant liauju šią eismo saugumo programą ištikęs infarktas, vėliau spor
BALTARUSIJOS LB SUVAŽIAVIMAS
būdu užtikrinti eismo saugu Vilniuje bus galima tęsti tininkas taip pat skųsdavosi
Rugsėjo 7 d. Minske vyko direktorius Antanas Petraus mą. 300 žmogaus dydžio kar keletą mėnesių.
širdies negalavimais.
trečiasis Baltarusijos Lietu kas.
toninių maketų, vaizduojančių
„Lietuvos vyriausybė gali
(K, LR, Eite)
vių Bendruomenės suvažiavi
Bendruomenės pirmininke kelių policininką žalia unifor tik džiaugtis tokia programa,
mas, į kurį atvyko 60 delega ketvirtai kadencijai iš eilės iš ma, pastatyti prasidedant —skelbia BBS NEWS. — „Ke
* Mažeikiškis Aleksand
tų. Jie išrinko pirmininką, rinkta Virginija Tarnauskaitė, mokslo metams. Miesto val lių policijai trūksta persona ras Niaunys pakliuvo į ab
valdybą, apsvarstė bendruo jos pavaduotoju tapo Jonas džia tiki, kad netikri poli lo, o už kartoninius policinin surdišką situaciją —jis turėjo
menės veiklą per pastaruo Matiulevičius.
cininkai privers vairuotojus kus sumokėjo vietinis pakuo sumokėti baudą už tai, kad
sius trejus metus. Suvažiavi
Šiuo metu Baltarusijoje sumažinti greitį šioje buvu čių gamintojas”. Kartoninių neišleido atsotogauti žmonos,
me dalyvavo ir Lietuvos Res gyvena apie 20,000 lietuvių sioje
sovietinėje Baltijos policininkų gamyba bendrovei dirbančios jo individualioje
publikos ambasadorius Balta kilmės žmonių. Šalies lietuvių respublikoje, kurioje žuvu „Kapppa Packaging Baltic” įmonėje. Darbo teisės specia
listai tikina, kad tokia bauda
rusijoje Jonas Paslauskas, bendruomenė įkurta 1994 m., siųjų eismo nelaimės rodiklis kainavo apie 35,000 litų.
įmanoma, nes įstatymuose nė
Tautinių mažumų ir išeivijos suvažiavimai vyksta kas 3 yra vienas aukščiausių Eu
ra išimčių. (LŽ, Elta)
V. Sorkinienė
departamento
generalinis metai, nuo 1996-jų. Lietuvių ropoje”, — skelbiama Didžio
(Naudojanti* „Lietimas ryto' (LR,. „Lietuve* tusių” (LŽ), „Respublikos' (K),
„Kauno dieno** (KD). „Klaipėdos" <K> dsenraAčių, BNS ir Eito* infbnoacljonua,
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
AfA
DR. DANGUOLĖ

KAZIMIERA

SURANTIENĖSTANKAITYTĖ

Jau praėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis
Tave atskyrė iš mūsų tarpo ir mus palikai 1997 m. rugsėjo
22 d. Laikas slenka, bet Tavęs niekada nepamiršime.
Gailestingas Dievas tesuteikia Tau amžiną ramybę.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti velionę Danguolę savo maldose.
Prisiminimo Mišios bus aukojamos sekmadienį, rugsėjo
22 d., 7:45 vai. ryto St. Bernadette's church Rockford, IL.
Liūdinti Surantų šeima

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
SOFIJA SLIVINSKIENĖ

A. t A.

ALBINAS SLIVINSKAS
Minint mūsų mylimų Tėvelių ir Senelių, kurių
netekome 1997 m. rugsėjo mėnesį, mirties sukaktį, šv.
Mišios už velionis bus aukojamos 2002 m. rugsėjo 22 d.,
9 v.r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio
je.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a.
Sofiją ir a.a. Albiną.
Nuliūdę: sūnus Romas su žmona Jūrate, duktė
Virginija, Romas Kankus, anūkai Dana sU'vyru
Shawn Emery, Edvvard su žmona Jennifer
Slivinskas, Robertas su žmona Teresa Kankus,
Rita Kankus, Andrea Kankus ir 3 proanūkės.

A.fA.
NATALIJAI FRYDAI
PETKEVIČIENEI

mirus, mūsų širdinga užuojauta seseriai HEDVIGAI ir ALFONSUI KAIRELIAMS, jų sūnui
VIKTORUI ir VIDETAI KAIRELIAMS su šeima,
jų dukrai KRISTAI ir JOSE CABANIN su šei
ma, seseriai ANAI ČESNIENEI, jos sūnui RI
ČARDUI ir HELENAI MARGIAMS,
pussese
rėms bei kitiems giminėms Amerikoje, Kanado
je, Lietuvoje, Vokietijoje ir Australijoje.

Levutė Giečienė
Videta ir Viktoras Kaireliai su šeima
Irena ir Nikolas Belos su šeima

Lietuvių namų gimnazijos direktorius Alfonsas Rudys (kairėje) ir Tremti
nių grįžimo fondo pirm. Vytautas Cinauskas.
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Vytauto Landsbergio vi
suomeninė ir politinė veik
la buvo įvertinta ne tik Lietu

voje (Lietuvos Vytauto Didžio
jo I laipsnio ordinas ir kiti ap
dovanojimai), bet ir susilaukė
didelio tarptautinio pripažini
mo. Prof. V. Landsbergis tapo
Čikagos Loyola universiteto
teisės gaębės daktaru, Ogden
(JAV) Weber universiteto hu
manitarinių mokslų daktaru,
Helsinio universiteto garbės
daktaru, Kardito universiteto
(JK) garbės pariu, Sorbonos
universiteto (Prancūzija) gar
bės daktaru. Šiam žymiam
svečiui ranką paspausti galė
site atvykę į „Draugo” pokylį
rugsėjo 2b d., sekmadienį. Ats
kirų vietų ir viso stalo bilietų
dar turime! Šventė prasidės 5
val.v. „Sabre Room” (8900 W.
95th Street, Hickory Hills).
Ruošiatės dalyvauti mū
sų smagiame „Draugo” po
kylyje ir išbandyti laimę „lai

mės šulinyje”? Puiku! Tik dar
kartą pasitikrinkite, ar jau su
grąžinote laimėjimų bilietėlių
šakneles, ar užpildėte savo
vardą, pavardę, adresą ir tele
foną? Užpildytą kairiąją lai
mėjimų knygelės dalį atsiųski
te mums, o dešiniąją pasiliki
te. Taip žinosite, koks laimin
gasis' numeris bus ištrauktas.
Galbūt pasiseks?
Danutė ir Juozas Doveiniai,
gyvenantys Clinton

Twp„ MI., atsiuntė 50 dol.
auką, skirtą paremti a.a. ra
šytojo Jurgio Jankaus užbaig
tos knygos „Pušis” išleidimą.
Aukas galima siųsti Lithua
nian Writers Association var
du, e/o Stasys Džiugas, 5729
Edge Lake Dr., Oak Lawn, IL
60453-4509.
BRANGENYBĖS AR
ŠIUKŠLĖS?

Kaip atskirti vertingą daik
tą nuo beverčio, brangenybę
nuo šiukšlės? Patarimų šiuo
klausimu galėsite gauti atvy
kę į Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Moterų gildijos ren
giamą popietę, kuri vyks rug
sėjo 22 d., sekmadienį, Ginta
ro salėje. Antikvarinių daiktų
vertę bus įmanoma aptarti su
šios srities specialiste Judith
Martin (ISA, CAPP). Svečiai
gali atsinešti vieną daiktelį,
kuris bus įvertintas veltui, už
kitų daiktų įvertinimą reikės
mokėti. Daiktų įvertinimo
pradžia - 11:30 val.r., pietūs 1 val.p.p. (bufetas). Papieta
vus, J. Martin kalbės apie an
tikvarines vertybes bei jų at
pažinimą. Vėliau, likus laiko,
bus tęsiami brangenybių įver
tinimai. Vietas užsisakykite
skambindami Sofijai Žukaitei
tel. 773-582-3820. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus
adresas - 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago. Laukiame!

ŽAIBAS” SUŽAIBAVO JAPONIJOJE

Lietuvos Dukterų Ru
dens pokylis jau čia pat -

spalio 19 d. 6 val.v. Jaunimo
centre. Kviečiame visus ir vi
sas ateiti, paremti mus mora
liai ir materialiai, kartu pasi
klausyti įdomios programos,
pasivaišinti ir pašokti, paban
dyti laimę loterijoje, kuriai la
bai prašome paaukoti laimi
kių. Juos atnešti ir kartu už
sisakyti bilietus ar net viso
stalo vietas galite nuo antra
dienio iki šeštadienio (nuo 10
val.r. iki 2 val.p.p.) Name
liuose, 2735 W. 71st Str., Chi
cago, IL 60629 (tel. 773-9253211). Lauksime!
Ona Adomaitienė, gyve

nanti Sunny Hills, Florida, at
siuntė 275 dol. auką ir sąrašą
aukotojų, gyvenančių ten pat,
a.a. rašytojo Jurgio Jankaus
knygos „Pušis” išleidimui pa
remti. Aukojo: Algis Savickas
— 40 dol., po 25 dol. parėmė
Ona Adomaitienė, Kazė Ratnikienė, Jonas Šiurila, Juozas
Mačiulaitis ir Danutė Vėlavičienė. 20 dol. pridėjo Marija ir
Vincas Derenčiai, Julija Jano
nienė, Bronė ir Alfonsas Na
kai bei Julija ir Algis Nakai.
10 dol. aukojo Albina ir Jonas
Vyšniauskai ir Marta Okienė.
Po 5 dol. — Viktorija Dėdinienė ir Elena Lukienė. Ona
Adomaitienė visų aukotojų var
du palinkėjo Rašytojų draugi
jos valdybai sėkmės ir kad visi
rašytojo Jurgio Jankaus raštai
būtų išleisti. Aukas galima
siųsti Lithuanian Writers As
sociation vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL 60453-4509.
Ar atsimenate linksmą ir
nuotaikingą Žemaitės ko
mediją „Trys mylimos”, ku

rios pastatymas prieš keletą
mėnesių sužavėjo Čikagos
žiūrovus? Kviečiame dar kartą
pasidžiaugti jaunosios režisie
rės Ilonos Čiapaitės sėkme ir.
spektaklyje įtaigiai vaidinan
čių aktorių sugebėjimais. At
vykite ir tie, kurie neturėjote
progos išvysti šio „Žaltvyks
lės” teatro pastatymo! JAV LB
Kultūros tarybos Čikagoje įs
teigtas ir globojamas teatras
rugsėjo 22 d., sekmadienį, at
vyks į Lemontą ir Pasaulio lie
tuvių centre, Lietuvių fondo
salėje, šios apylinkės lietu
viams pakartos pavasarį Čika
gos Jaunimo centre sėkmingai
suvaidintą Žemaitės komedi
ją. PLC lankytojų patogumui
vaidinimas vyks dienos metu
- 12:30 vai. p.p., netrukus po
Mišių. Spektaklį ruošiantis
PLC renginių komitetas, su
daręs tokias palankias sąlygas
centro lankytojams, prašo vi
sus po pamaldų neskubėti na
mo, bet išgėrus kavutės, eiti į
LF salę pažiūrėti profesiona
liai vaidinamos nuotaikingos
komedijos.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) gegužinėje, „Lauko kavinėje”, bendrą kalbą rado (iš
kairės): „antrametis” sąjungos narys Anzelmas Tursa su žmona Jovita, ALIAS meno ir kūrybos parodos dalyvės
dailininkės Liucija Kryževičienė ir Aldona Pečiūrienė bei ALIAS Čikagos skyriaus senbuviai Jonas Variakojis ir
Juozas Liubinskas.

Skubiai reikalingas vyras

Jaunimo centrui prižiūrėti.
Skambinkite tel. 773-7787500 (Jaunimo centras), 773778-7500 (Dana) ar 708-4090216 (Milda).

spalio 2 d., trečiadienį, Čika
gos miesto centre, Chicago
Athletic Association rūmuose,
12 S. Michigan Avenue (Michi
gan ir Madison gatvių kam
„Draugo" rėmėjai
pas, įėjimas - iš Madison gat
Lithuanian Mercy Lift vės). Pradžia - 11:30 val.r. Bi
nariai, negalėdami atvykti į lietus užsisakykite ALTo būs
„Draugo” pokylį, atsiuntė 200 tinėje, 6500 S. Pulaski Rd.,
dol. auką. Dėkojame už nuo Chicago, IL 60629; tel. 773širdžią paramą!
735-6677; faksas 773-735Jonas ir Antanina Reje- 3946; ei. paštas
riai, pratęsdami „Draugo” ALTcenter@aol.com Visuome
prenumeratą, dar pridėjo 100 nė kviečiama iš anksto užsisa
dol. auką. Tariame ačiū už dė kyti vietas. Visus kviečia
mesį lietuviškai spaudai!
Amerikos Lietuvių Taryba.
Vincas ir Genovaitė Ma
ciūnai, gyvenantys Philadelp

hia, PA, atsilygindamai už
„Draugo” pokylio laimėjimų
bilietėlius, paaukojo 50 dol.
Esame labai dėkingi!
Suvalkiečių draugija per
Ritą Blekienę atsilygino už

viso stalo „Draugo” pokylio bi
lietus. Labai jums dėkojame ir
laukiame malonaus susitiki
mo!
Roma Mastis, gyvenanti
Pinellas Park, FL, pratęsda
ma prenumeratą, „Draugą”
parėmė 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!
Jonas Talandis iš Santa
Monica, CA, pratęsdamas pre
numeratą, mūsų dienraščio
paramai pridėjo 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi!
Vladas Navickas, gyvenan

tis Chicago, IL, atsilyginda
mas už artėjančio „Draugo”
pokylio prizų bilietėlius, mūsų
dienraščio iždą papildė 40 dol.
auka. Ačiū už paramą!
Gina ir Ipolitas Janušiai

iš Fort Myers, FL, užsisaky
dami „Draugą”, paaukojo 50
dol. Dėkojame už lietuviško
žodžio palaikymą!
Marija Bąjorūnienė, gyve
nanti Pompano Beach, FL, at
silygindama už „Draugo” po
kylio laimėjimų bilietėlius, at
siuntė 50 dol. auka. Tariame
nuoširdų ačiū!
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
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-77645742
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

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildijos narės rugsėjo 22 d.,
sekmadienį, planuoja antikvarinių brangenybių popietę „Treasured
Keepsakes” muziejaus patalpose. Sėdi (iš kairės): Irena Norbutienė, Albi
na Rosengard (renginio komiteto pirmininkė). Stovi: Patricija Kamar, Ma
rija Krauchunienė, Sofija Žukaitė (gildijos pirmininkė).

Prof. Vytauto Landsber
gio pagerbimo pietūs vyks

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle 112300 Chicago, IL60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Lietuvių fondo dėka Miz
girių
gintaro
kolekcija

Lietuvių tautinių šokių an
samblis „Žaibas” iš Madison,.
Wisconsin, pakviestas šokti
Japonijoje. Kartu su „Oneida
Native American Nation”
šokėjais žaibiečiai atstovauja
Wisconsin valstijai kultūros
festivalyje „Wisconsin Sister
State” Chiba (Čiboje), esan
čioje kitapus įlankos, ant ku
rios stovi Tokyo. Grupė iš
skrido rugsėjo 13 d. ir grįžta
rugsėjo 21 d. Išvykoje šokėjų
laukia trys pasirodymai, jie
dalyvaus pokalbiuose su mo
kyklų grupėmis, kitoje „Sister
State” veikloje, įskaičiuojant
ir 2 dienų viešnagę japonų šei
mose. Kadangi pakvietimai
gauti 8 ansambliečiams, tai

nemažai choreografinių rūpes
čių sudarė ansamblio vadovei
Astai Šepetytei. Ji pertvarkė 5
šokius: „Jurginų valsą”, „Va
karuškas”,
„Blezdingėlę”,
„Kubilą”, „Gegužinę polką”,
tinkančius šokti 6 moterims ir
2 vyrams. Šokėjai Elise ir Pet
ras Etzvvileriai, Chris Senie
nas Etzvviler, Debbie Kmetz,
Daina Penkiūnaitė, Jolanta
Vidugirienė, Gina Ward ir
Rima Žikaitė visi yra lietuviai
arba lietuvių vaikaičiai. Pro
gramą remia ,,Wisconsin Arts
Board” ir „Wisconsin-Chiba
Sister State”. Įspūdžius iš ke
lionės žada parašyti Jolanta
Vidugirienė, PHD.
S. E. S.

ĮSPŪDINGOS PRAEITIES PRISIMINIMAI
Žvilgsnis į 1952-ųjų metų vasarą Čikagoje

buvo atvežta į JAV. Gintaro
EDVARDAS ŠULAITIS
parodos atidarymas WashingDar daug kas iš „Draugo” kagos pasilinksminimų vietoje
ton D.C., bus jau šį penktadie
nį, rugsėjo 20 d., 5 val.p.p. Vė skaitytojų prisimena 1950- — Rivervievv Parke. Į „Margu
liau Gintaro paroda atkeliaus 1970 metų laikotarpį, kuomet čio” suorganizuotą vasaros
į Lemontą ir veiks tik 3 die lietuviška veikla Čikagoje ir šventę, kurios metu paminėta
nas: spalio 5, 6 ir 7 d. JAV LB apylinkėse klestėjo. 1949- 30-ties metų sukaktis nuo
Kultūros taryba nuoširdžiai aisiais į šį kraštą gausiai va JAV pripažinimo Lietuvą „de
dėkoja Lietuvių fondui už gin žiuoti pradėję karo pabėgėliai, jure”, sugužėjo daugiau negu
taro parodos kelionės išlaidų vadinamieji D.P. („dypukai”), į 10,000 lietuvių.
ankstesnės Amerikos lietuvių
Šioje šventėje vyko plati
finansavimą.
emigracijos
narių
tarpą
įnešė
programa:
vyko simfoninis
Vytauto Didžiojo šaulių
naujo,
gyvybingo
kraujo,
kuris
koncertas,
jaunimui
skirti pa
rinktinė ruošia linksmą ge
atgaivino
jau
senąją
emigra

sirodymai,
solo
dainos,
' tauti
gužinę, kuri vyks šį sekmadie
ciją.
nių
šokių
pasirodymas,
kal
nį, rugsėjo 22 d., 12 vai. Šau
Tie,
kurie
pergyvenome
tą
bos,
o
pabaigai
—
parodytas
lių namuose, 2417 W. 43rd
lietuviškos veiklos pakilimą Clevelando Jaunimo teatro
Greater Southvvest Deve Street. Bus įvairaus maisto, prieš maždaug pusšimtį metų, vaidinimas „Burtininko pink
lopment Corporation kartu veiks baras, „laimės šulinys”, su savotiška nostalgija prisi lėse” (rež. P. Mieželis).
su Neighborhood Housing Ser gros ir dainuos Algimantas mename tas džiugias dienas,
Beje, simfoniniam orkestrui
vices namų pirkėjams rengia Barniškis. Visi kviečiami ir kurios vargu ar kada nors pa dirigavo neseniai miręs muzi
pamokas. Šiose pamokose bus laukiami.
kas Aleksandras Kučiūnas,
„Dublis” - dailininkės Lau sikartos.
aiškinama, kaip pasiruošti na
dainavo Prudencija Bičkienė,
O
tie,
kurie
patys
tų
dienų
mo pirkimui - bus kalbama ros Zaveckaitės retrospektyvi neprisimena, gali pavartyti tautinių šokių vaizdelį parodė
apie biudžeto ir kredito reika nė spalvotos grafikos paroda anų metų lietuviškos spaudos Izoldos Ralienės vadovauja
lus, kaip ieškoti ir rinktis na bus atidaroma rugsėjo 20 d., komplektus, kurie akivaiz mos grupės atstovai.
mą, kas vyksta, kai sudaromi penktadienį, 7:30 val.v. Čiur džiai byloja apie didingą pra
Oficialioje vasaros šventės
galutiniai pirkimo dokumen lionio galerijoje, Jaunimo eitį. Iš praeities, kaip žinome, dalyje (ją vedė adv. Antanas
tai. Šios pamokos sudaro visą centre. Maloniai kviečiame vi galime stiprybės pasisemti. Olis) kalbėjo didelis liėttiVltį
kursą, kuris vyks per tris va sus atsilankyti.
draugas, Pennsylvanijos vals
Tad pabandykime...
karus ketvirtadieniais - rug
Vaikų choras „Vyturys”
tijos gubernatorius John S.
Gausus Dariaus-Girėno
sėjo 26 d., spalio 3 d. ir spalio jau pradėjo repeticijas. Visi
Fine. Jis, pažymėjęs, kad
minėjimas
10 d. nuo 6 val.v. iki 8 val.v. vaikai nuo antro skyriaus yra
Pennsylvanijoje gyvena daug
Maria aukštesniosios mokyk kviečiami dalyvauti antradie
Čia pabandysime pažvelgti lietuvių kilmės žmonių, pa
los patalpose, 6727 S. Califor niais nuo 6:30 val.v. iki 7:30 į bent porą lietuviškų rengi reiškė, jog Europos mažųjų
nia. Pamokos - nemokamos! val.v. Pasaulio lietuvių centre. nių, įvykusių lygiai prieš 50 valstybių, įskaitant ir Lietu
Daugiau informacijos skambi Norėdami daugiau informaci metų.
vos, pavergimas įvyko dėl
nant tel. 773-436-1000 (ext. jos skambinkite Dariui PoliJeigu šiemet Čikagos lietu Amerikos užsienio politikos
112).
kaičiui tel. 630-241-0074.
viai pamiršo paminėti Atlanto silpnumo. Kalbėtojas kvietė
didvyrių — Dariaus ir Girėno JAV vyriausybę pereiti prie
LIETUVIŲ FONDO POSĖDIS
skrydžio į Lietuvą sukaktį, tai stiprios, aiškios ir nedvipras
ji prieš pusšimtį metų buvo la miškos pavergtųjų tautų lais
Rugsėjo 10 d. įvyko pirmas bus įteikta dr. Antano Razmos bai įspūdingai atšvęsta 1952 vinimo politikos.
LF valdybos posėdis po vasa vardo premija, laimėta muzi m. liepos 13 d.
Toks milžiniškas mūsų tau
ros atostogų. Posėdis, kaip ir kos srities atstovo. Prieš tai,
Iškilmėse, nepaisant atosto tiečių būrys, susirinkęs į šią
visada, buvo Pasaulio lietuvių bus atidaryta dail. P. Dom- gų ir vasaros karščių, dalyva tuomet vadinamosios „Margu
centro posėdžių kambaryje, pir šaičio paveikslų paroda Lietu vo daugiau negu 5,000 žmo čio imperijos” (ji apėmė ne
mininkaujant valdybos pirm. vių dailės muziejuje. Ta proga nių, iš kurių pora tūkstančių vien tik radijo programas, bet
Povilui Kiliui. Posėdis buvo bus išleistas ir katalogas apie žygiavo parade. Jame matėme ir žurnalą) renginį, byloja, kad
daugiau informacinio pobū dail. P. Domšaitį, ir trumpa Amerikos Legiono postų (ne tų laikų lietuvių dėmesys sa
džio, bet buvo priimta ir kele LF įsikūrimo istorija.
vien tik lietuviškųjų) atstovus, vam kraštui ir išeivijos visuo
tas nutarimų, kurie bus pa
Pirmininkas P. Klimas savo uniformuotus skautus, visuo meninei bei kultūrinei veiklai
skelbti spaudoje, kai bus pa pranešimą papildė pridurda meninių organizacijų narius, buvo tikrai nuostabus.
tvirtinti LF Tarybos.
mas, kad yra nupirktas nau „Dainavos” ansamblio, tauti
Baigiant šią kuklią ekskur
jausias
kompiuteris. Tikimasi, nių šokių grupių, vilkinčių siją į praeitį, norisi paklausti
Praėjusio posėdžio protoko
las buvo priimtas be jokių pa kad jis palengvins ir pagrei tautinius rūbus, atstovus, — ką gi skaitys „Draugo” ar
keitimų. Namo vertė Berlyne tins techniko darbo atlikimą. JAV armijos V dalinio orkest kito lietuviško laikraščio skai
mažėja, nes neatsiranda rimtų 2003 metų LF kalendorius bus rą ir kt. Organizacijos bei le tytojai po 50 metų apie šios
pasiūlymų, o namų kainos tokios pat formos kaip ir 2002 giono postai ir organizacijos vasaros įvykius Čikagos lietu
šiuo metu krinta. Viena euro metų. Bus išspausdintas su nešė savo vėliavas, o tauti viškoje padangėje?
piečių šeima yra suinteresuo Lietuvos Respublikos žemėla niais rūbais pasipuošusios lie
Atrodo, kad 2052-siais me
ta pirkti, bet su tam tikromis piu. Kalendorių paštu gaus tuvaitės — didžiulę Lietuvos tais Čikagos lietuvių praeities
sąlygomis. Vedamos derybos. visi LF nariai.
trispalvę.
tyrinėtojai turės nuliūsti, nes
Dr. Antanas Razma, LF ta
Žemės sklypai Arizona ir MasaPrie Dariaus-Girėno pa pamatys, kad mūsų tautiečiai
chusetts valstijose taip pat rybos pirmininkas, pasidžiau minklo Marąuette Parko lietu jokių didingesnių renginių ne
dar neparduoti. Apie LF fi gė, kad Čiurlionio muziejaus vių telkinyje pastatytoje tri surengė. Gal tik galės pami
nansinę būklę susilaikyta kal pastatas Kaune baigiamas re būnoje matėsi daug garbingų nėti kiek daugiau žmonių su
bėti, nes iš fondo finansų tvar montuoti ir jo atidarymas svečių ir kalbėtojų. Čia kalbas traukusią „Draugo” gegužinę”.
kytojo nebuvo gauta paskuti vyks lapkričio mėnesį. Pagal sakė Lietuvos konsulas dr. P.
gautas apmokėtas sąskaitas ir Daužvardis, Sanitarinės apy
nių duomenų.
Atsiųsta paminėti
kitus atliktus reikiamus dar gardos prezidentas adv. A.
Vytas Vaitkus, golfo žaidy bus Lietuvių fondas išpildė
„Skautų aido” žurnalas
nių vadovas informavo, kad savo pažadą, įvykdė pasku Olis, JAV senatorius Paul (2002 m. liepos-rugpjūčio nu
iki šiol jau yra užsiregistravę tinį išmokėjimą — nusiuntė Douglas, JAV Kongreso narys meryje pasakoja apie 25
74 golfo žaidėjai. LF golfo 62,705.50 dol. čekį iš LF skir Fred Busbey. Šie kalbėtojai skautų kelionę į Lietuvą ir
pabrėžė, jog Lietuvos okupan
žaidynės vyks rugsėjo 22 d., tos sumos tam reikalui.
tai komunistai turi būti išva Lietuvos prezidento V. Adam
sekmadienį. Pradžia 10:30 v.
Posėdyje dalyvavo: Ramū ryti ir Lietuvai bei kitoms pa kaus apdovanojimą Geležinio
ryto Old Oak Country club, nas Astrauskas, Sigita BalVilko ordinu, jaunoji skautė
Orland Park, IL. Po žaidynių zekienė, Stasys Baras, Stasys vergtoms valstybėms turi būti Lina Wallace dalinasi savo
bus labai gera vakarienė ir Džiugas, Povilas Kilius, Vaclo atstatyta nepriklausomybė.
Ši sukaktis plačiai nuskam mintimis apie skautišką gyve
turtinga loterija. Dovanomis ir vas Kleiza, Alė Razmienė, Ra
nimą, spausdinamos kun. An
kitais tos vakarienės reikalais moną Stephens-Žemaitienė, bėjo Čikagos didžiojoje ameri tano Saulaičio, SJ, knygos
rūpinasi Alė Razmienė ir Ra Vytas Vaitkus, LF tarybos kiečių spaudoje, kuri, beje, ta „Trys dešimtmečiai Pietų
da buvo gausesnė ir įvairesnė
moną Stephens-Žemaitienė.
pirm. dr. Antanas Razma ir negu šiandien.
Amerikoje” ištraukos ir t.t.
Lietuvių fondo 40 metų garbės k-to pirm. dr. Jonas
Žurnalo redaktorė - v.s. Alė
„Margučio” vasaros šventė Namikienė, administratorė įsisteigimo sukakties pokylis Valaitis.
vyks lapkričio 9 d., šeštadienį,
Nutarta kitą valdybos posė
Dar didingesnis renginys v.s. Albina Ramanauskienė
Pasaulio lietuvių centro di dį sukviesti spalio 5 d.
buvo suruoštas 1952 m. liepos (4613 W. 106th Place, Oak
džiojoje salėje. Pokylio metu
St. Džiugas 20 d. tuomet populiarioje Či Lavvn, IL 60453-5246).

