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Detroito ir Clevelando 
skautai skovyklavo 
„Mindaugo giraitėje" 
Dainavoje. 

2psl. 

Žingsnelis po 
žingsnelio Lietuva 
žengia į priekį; dar iš 
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės XI 
seimo eigos. 

3psl. 

Ko nežinojote apie 
agurkus ir pipirus... 
sužinosite Seimininkių 
kertelėje; skaitytojai 
pasisako „Laiškų, 
nuomonių, komentarų" 
skiltyse. 

4 psl. 

Renginių kalendorius. 
5 psl. 

Dar galite tapti 
Violetos Urmanos 
koncerto mecenatais; 
profesorius turi naujas 
pareigas — virėjo; 

6 psl. 

Sportas 
* Jaroslavlyje (Rusija) 

surengtame Europos grei tu-
minių automodelių čempio
nate Lietuvos sportininkai iš
kovojo du medalius. Europos 
čempionu 3.5 kub. cm klasėje 
tapo Artūras Pilvelis, pasiekęs 
244.921 km/h greitį, o sidabro 
medalį S kub. cm klasėje iško
vojo Edvardas Štelingas — 
297.330 km/h 

* Prancūzijos vykstan
č ių 12-ųjų moterų dvirač ių 
lenktynių ..Grande Boucle 
Feminine" antrajame rate pir
madienį Edita Pučinskaitė, ats
tovaujanti ..Michela Fanini" 
komandai, atvažiavo trečia, o 
Jolanta Polikevičiūtė iš ..Team 
2002 Aurora" užėmė 4-tąją vie
tą. Bendrojoje įskaitoje jos už
ima atitinkamai 4 ir 5 vietas. 

* Lietuvoje šią savai tę 
pras idės iant i s E u r o p o s 
karšto oro balionų čempio
natas bus pirmasis tokio lygio 
renginys visoje Rytų Europoje. 
Vienos gražiausių aviacijos 
sporto šakų renginys — 13-asis 
Europos karšto oro balionų 
čempionatas Vilniuje, Trakuose 
bei geografiniame Europos cen
tre netoli Vilniaus vyks rugpjū
čio 8-17 d. Čempionatą orga
nizuoja Lietuvos oreivystės 
centras. Lietuvos aeroklubas ir 
Vilniaus miesto savivaldybė. 

Naujausios 
žinios 

* Teismas pr i s tabdė 
„Lietuvos jūrų laivininkys
tės" privatizavimą 

* Pietų Kaukazas s iekia 
per imti Baltijos va l s tyb ių 
bendradarbiavimo technologi
jas. 

* Lietuvos gyventoja i 
š iemet kazino paliko 16 mln. 
litų. 

* Lietuviško alaus eks
portas šiemet sumažėjo per
pus. 

* Viniaus s a v i v a l d y b ė 
prašo padėti policijai rasti 
sakurų medžių laužytojus. 

* Nedarbo lygis birželį 
pad idė jo iki 9.5 p roc . 

Premjeras skeptiškai vertina galimybę 
Lietuvoje statyti naują branduolinį reaktorių 

Vilnius , rugpjūčio 5 d. 
(Elta) — Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas skeptiškai 
vertina galimybę uždarius Ig
nalinos atominę elektrinę sta
tyti naują atominės elektrinės 
reaktorių. 

„Mes turime savo strategi
ją, patvirtintą Seime. Toje stra
tegijoje, kuri padaryta kelioli
kai metų į priekį, ten nesimato 
naujos elektrinės. Turi atsirasti 
naujų faktorių — turi atsirast i 
nauji vartotojai, tur i gal būt su
siformuoti šiame regione euro
pinė elektros rinka, į kurią įeitų 
Latvija, Lietuva, Estija, Suo
mija. Tuomet, jei susiformuotų 
toks elektros energijos poreikis, 
natūraliai iškiltų klausimas", 
antradienio interviu Lietuvos 
radijui pabrėžė vyr iausybės 
vadovas. Investicijos, anot jo, 
prasideda nuo poreikių. 

„Antra, kokios laikysis po
zicijos Europos Sąjunga, ar ji 
laikys reikalinga, kad toks 
energijos šaltinis būtų valstybi
nis, o ne komercinis — labai di

delis klausimas", abejojo prem
jeras. 

A. Brazauskas krit ikavo 
šiuo metu keliamą triukšmą dėl 
naujo atominės elektrinės reak
toriaus statybos. „Vyriausybė 
pasisako už reaktoriaus staty
bą, bet ne tokiais metodais kaip 
dabar, kai yra keliamas aliar
mas visoje Lietuvoje ir netgi už 
jos ribų. Man atrodo, kad tai 
neteisingas veiksmas", kalbėjo 
vyriausybės vadovas. 

Lietuva yra pasižadėjusi iki 
2005-ųjų pasirengti uždaryti 
pirmąjį Ignalinos atominės 
elektrinės bloką, o 2009 metais 
— antrąjį bloką, jei gaus reikia
mą tarptaut inę paramą. 

Kai kurie politikai siūlo iš
naudoti dabartines sovietų mo
delio atominės elektrinės pajė
gumus ir ateityje pastatyti nau
ją modernų vakarietišką saugų 
atominį reaktorių. 

Naujoviškas maždaug 1 
mln. kilovatų galingumo ato
minės elektrines blokas kainuo
tų apie 2 mlrd. dolerių. 

Premjeras A. Brazauskas kairėje; ekskursijoje po Ignalinos atominę elektrinę. Vladimiro Gulevičiaus ELTA nuoti 

Lietuvos b ė g i k a s 
P . S i lk inas a r t ė j a 

p r i e L o n d o n o 
A m s t e r d a m a s - V i l n i u s , 

rugpjūčio 5 d. (BNS) — Europą 
apibėgti pasiryžęs tolimųjų 
nuotolių bėgikas Pe t ras Silki
nas nuo Amsterdamo pajudėjo 
link Londono. 

P. Silkiną žygyje lydintis 
vadybininkas Anatolijus Simo-
novas sakė. kad link Londono iš 
Amsterdamo bėgikas ir jo paly
da pajudėjo pirmadienio vaka
rą. 

Antradienį po pietų P. 
Silkinas buvo nubėgęs apie 80 
kilometrų nuo Olandijos sosti
nės. 

A. Simonovo teigimu, P. 
Silkinas dėl tvyrančio karščio 
per dieną nubėga apie 60-70 ki
lometrų. Praėjusią savaitę vy
ravo palankūs bėgimui orai, to
dėl bėgikas per dieną įveikdavo 
po 80 kilometrų. Tačiau A. Si-
monovas pažymėjo, kad nepai
sant karštų orų, P. Silkinas 
jaučiasi gerai. 

P. Silkinui trečiadienį sueis 
62 metai, tačiau bėgikas gimta
dienio nesiruošia švęsti. J i s 
gimtadienį sutiks arba pakeliui 
link kelto į Didžiąją Britaniją, 
arba jau ilsėdamasis kelte per 
Šiaurės jūrą. N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuvos verslininkai Irako a t s ta tyme 
tikriausiai nedalyvaus 

Vi ln ius , rugpjūčio 5 d. 
I BNS i — Lietuva neskuba pasi
naudoti galimybe skirti savo 
atstovą laikinojoje Irako admi
nistracijoje bei nededa pastangų 
prisidėti prie karo nualintos 
valstybės atstatymo, antradieni 
rašo dienraštis „Kauno diena". 

Šią savaitę Jordanijos sos
tinėje Amane vykstančioje tarp
tautinėje dviejų dienų konferen
cijoje ..Irako rekonstrukcija: ga
limybes ir iššūkiai" nedalyvauja 
nė vienas Lietuvos verslininkas, 
o oficialaus atstovo paskyrimas 
dėl nežinomų priežasčių įstrigo 
Lietuvos Prezidentūroje. 

Konferenciją organizavo 
Amerikos-Irako prekybos rū
mai, kurie buvo įkurti kovo mė

nesį Vašingtone po -JAV vado
vaujamo karo Irake. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos ir verslininkus vie
nijančių organizacijų duomeni
mis, lietuvių atstovai šioje kon
ferencijoje nedalyvauja, nes tie
siog nebuvo pakviesti. Ankstes
niuose panašiuose forumuose 
lietuvių verslininkų atstovai 
dalyvaudavo. 

Vilniaus bendrovė „Mon
tuotojas" netgi buvo gavusi tam 
tikrų konkrečių pasiūlymų tapti 
subrangove atstatant 90 naftos 
talpyklų Irake. Buvo minima, 
kad pasirašius tokią sutartį su 
amerikiečiais, j karo nualintą 
Iraką galėtų vykti dirbti apie 
100 ..Montuotojo" darbuotojų iš 

Lietuvos. Tačiau šiandien, pra
ėjus jau dviem mėnesiams nuo 
šių žinių paskelbimo, „Montuo
tojo" vadovai tv i r t ina nieko ne
žinantys apie įmonės galimybes 
dirbti Irake. 

„Daug ka r tų ir su Užsienio 
reikalų ministerija, ir su Lietu
vos ambasadoriumi Vašingtone 
Vygaudu Ušacku bendravau, 
bet problemos sprendimas neju
da iš mirties taško. Kai kurios 
šalys jau seniai tur i savo ats
tovus Irake, su kuriais galima 
tiesiogiai bendraut i ir derinti 
projektus, tuo ta rpu Lietuva ofi
cialaus atstovo neturi . Nėra su 
kuo ten kalbėtis", sakė „Mon
tuotojo" d i r ek to r ius Alfonsas 
Jaras . N u k e l t a į 5 psl . 

Latvijos pasienyje — kelios valandos patyčių iš lietuviu 
Ryga-Vilnius, rugpjūčio 5 

d. (BNS) — Latvijos ir Estijos 
pasienyje esančio Ainažių-Iklos 
kontrolės posto pasieniečiai pa
neigė Lietuvos spaudoje pasiro
džiusią informaciją, neva muiti
ninkai pasityčiojo iš dviejų per 
sieną vykusių Lietuvos piliečių 
ir pavadino juos „lietuviškomis 
kiaulėmis". 

Kaip sakė Ainažių muitinės 
posto viršininkas Tomas Lem-
betas, rugpjūčio 1 dieną iš Šve
dijos grįžtantys lietuviai atsisa
kė deklaruoti turimus daiktus ir 
poste praleido daugiau kaip 4 
valandas, sugalvojo įvairiausių 
priežasčių, kad nereikėtų pil
dyti deklaracijų. Tačiau, parei
gūno teigimu, po pokalbio su pa

mainos viršininku lietuviai vis
gi užpilde deklaracijas. 

T. Lembetas sakė, kad nie
kas iš jo pavaldinių nepatvirti
no fakto dėl pasityčiojimo iš lie
tuvių, tačiau pr idūrė, kad liudi
ninkų apklausa dėl šio įvykio 
bus pratęsta . Pareigūnas taip 
pat pridūrė, kad lietuviai 

N u k e l t a į 5 psl. 

Apl inkosaug in inka i 
dėl K in tų naf tos 

g ręž in io nep r i ims 
skubo tų sp rend imų 

Vi ln ius , rugpjūčio 5 d. 
(Elta) — Aplinkos ministerija 
galutines išvadas dėl naftos 
gręžinio prie Kuršių marių pa
teiks tik visapusiškai apibend
rinusi vietinių gyventojų ir ver
slininkų nuomones. 

Tokią nuostatą antradienį 
kalbėdamas tiesioginėje Lietu
vos radijo pirmosios programos 
laidoje pareiškė aplinkos minis
tras Arūnas Kundrotas. 

Pasak ministro, galimo po
veikio aplinkai vertinimas šiuo 
metu yra dar tik pirmosios — 
viešojo svarstymo stadijos. Ant
rojoje stadijoje ataskaitą ver
tins visos sudomintos instituci
jos — tarp jų Klaipėdos apskri
ties viršininko administracija, 
Šilutės rajono savivaldybės ad
ministracija. 

Tačiau šiuo konkrečiu atve
ju labai svarbūs aplinkosaugos 
aspektai ir vietos gyventojų 
nuomonė. Nors patys Kintai 
nepatenka į saugomų teritorijų 
sąrašą, tačiau visai šalia yra 

Nuke l ta į 5 psl. 

„Nacių medžiotojas" uždavė 
mįslę Lietuvos teisėsaugai 

Vi ln ius , rugpjūčio 5 d. 
(BNS) —Pagarsėjęs nacių ir jų 
parankinių medžiotojas Efraim 
Zuroff teigia t u r į s duomenų, 
kad viename Rokiškio rajono 
kaime Antrojo pasaulinio karo 
meta is buvo nužudytos dvi žydų 
šeimos, tačiau Lietuvos teisė
saugininkams šio nusikaltimo 
pėdsakų niekaip nepavyksta at
ras t i . 

E. Zuroff iš vieno lietuvio 
gau tus duomenis apie 1941 me
tų rugpjūtį Panemunėlio kaime 
iššaudytas žydų Jofės ir Olkino 
šeimas ir 4 galimus įtariamuo
sius šių metų liepą persiuntė 

Lietuvos teisėsaugininkams. 
Valstybės saugumo depar

tamento Panevėžio skyrius, ga
vęs šią medžiagą, iškart pradėjo 
ikiteisminį tyrimą, kurio eigą 
organizuoja Panevėžio apygar
dos prokuratūra. 

Kaip sakė ikiteisminį tyri
mą organizuojantis prokuroras 
Romualdas Valiulis, kol kas nei 
saugumo, nei prokuratūros pa
reigūnams nepavyko surasti E. 
Zuroff nurodyto nusikaltimo 
pėdsakų. „Išsiuntėme užklau
simus į visus archyvus, saugu
mo pareigūnai buvo nuvažiavę į 

Nukel ta į 5 psl. 

,Palangos vandenys" 
nubausti už aplinkos taršą 

>v 

Po avarijos Palangos kana
lizacijos tinkluose aplinkosaugi
ninkai nubaudė bendrovę „Pa
langos vandenys". 

Už neteisėtai į aplinką iš
leistas nuotekas bendrovės „Pa
langos vandenys" direktoriui 
skir ta 450 litų bauda. Dar maž
daug 2,000 litų bendrovė turės 
sumokėti už gamtai padarytą 
žalą. 

Nus ta ty ta , jog maždaug 
prieš pusę mėnesio kurorte įvy

kusios kanalizacijos tinklų ava
rijos metu į Rąžės upelį ištekėjo 
apie 30 tonų teršalų. Dalis jų 
pateko ir į jūrą. Nors už tai nu
bausta bendrovė „Palangos 
vandenys", kurorto valdžia ban
do kal t in t i ir Basanavičiaus 
gatvėje veikiančias kavines bei 
restoranus. Teigiama, jog bū
tent dėl netinkamai naudojamų 
jų kanalizacijos tinklų susidarė 
riebalinis kamšt i s , užkimšęs 
vamzdyną. (Elta) 

Pasaulio naujienos 
įRerraantis AFP, Reuters. AP. tmerfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentorų pfar>es>Fiais) 

EUROPA JAV 
Londonas. JAV remiamos 

Irako televizijos direktorius pa
sitraukia iš posto ir teigia, kad 
JAV pralaimi propagandinį ka
rą tiek kaimyniniam Iranui , 
tiek besislapstančiam Saddam 
Hussem. Buvęs pabėgėlis iš 
Irako Ahmad Rikabi prieš tris 
mėnesius JAV lėktuvu atskrido 
į Bagdadą, kur ėmėsi iš naujo 
kurti Irako radiją ir televiziją. 
Tačiau dabar iliuzijos žlugo, ir 
jis ketina grįžti į Londoną. Pa
sak jo, kadangi JAV nerūpi in
vestuoti į irakiečių stotis arba 
išsaugoti vietinius darbuotojus, 
Irake vis sparčiau populiarėja 
tokie kanalai kaip Irano „Al 
Alam" ir Qatar'o „Al Jazeera". 

Ryga. 105 Latvijos gink
luotųjų pajėgų kariai antradie
nį išvyko į Iraką, kur ta rnaus 
JAV vadovaujamos koalicijos 
tarptautinėse stabilizavimo pa
jėgose. 

Vašingtonas . JAV prezi
dentas George W Bush pirma
dienį sakė. kad JAV skirs 26 
mln. dolerių skubiai padėti pa
lestiniečių pabėgėliams Vakarų 
Krante ir Gazos Ruože G. W. 
Bush nori paraginti palestinie
čius ir Izraelį imtis tolesnių 
veiksmų įgyvendinant JAV re
miamą taikos „kelio gairių" 
planą, kuriame numatyta 2005 
metais įsteigti Palestinos vals
tybę. 

Vašingtonas. CIA techni
nė analize parodė, kad šį sa
vaitgalį transliuotas garso įra
šas „tikriausiai" yra Ayman al-
Zawahan. kuris po Osama bin 
Laden yra antrasis pagal rangą 
žmogus „ai Qaeda". Sekmadie
nį transliuotame įraše kalban
tis vyras perspėja Jungt ines 
Valstijas, kad jos brangiai su
mokės, jei pakenks bent vie
nam iš sulaikytų asmenų, kurie 

yra laikomi amerikiečių Guan-
tanamo bazėje Kuboje. JAV 
žvalgybos agentūros mano, kad 
A. al-Zawahari ir O. bin Laden 
yra gyvi ir slapstosi Afganis
tano bei Pakistano pasienio re
gione. 

Vašingtonas. FBI slapta 
suėmė vieną pakistanietį. įta
riamą palaikius glaudžius ry
šius su „ai Qaeda" teroristinių 
atakų organizatoriumi Khalid 
Sheikh Mohammed. pirmadienį 
pranešė televizija NBC. 23 me
tų Uzair Paracha buvo sulaiky
tas prieš keturis mėnesius New 
York'e. importu užsiimančios 
fimos. kurioje jis dirbo, patalpo
se. FBI neturi informacijos, kad 
U. Paracha būtų planavęs iš
puolius, tačiau pareigūnai bai
minasi, kad jis galėjo naudotis 
savo šeimos drabužių bendrove, 
veikiančia Pakistane, kad pa
dėtų į JAV nelegaliai patekti 
teroristams. įvežti ginklų. 

Jungt inės Tautos. Nety
lant diskusijoms del to. ar rei
kėtų įteisinti homoseksualių 
asmenų santuokas. Jungtinės 
Tautos (JT) pirmadienį pranešė 
svarstančios galimybes suvie

nodinti savo heteroseksualių ir 
homoseksualių darbuotojų sta
tusą. „Gėjams. lesbietėms ir bi-
seksualiems žmonėms švyturys 
turėtų būti Jung t inės Tautos. 
Taip nėra", per pirmąjį JT spe
cialistų grupės posėdį dėl gėjų 
teisių sakė J T specialusis pa
siuntinys AIDS klausimais Af
rikoje Stephen Lewis. Vatika
nas praėjusią savaitę homosek
sualistų san tuokas pavadino iš
krypimu bei grėsme visuome
nei ir paragino par lamentarus 
katalikus nepr i ta r t i įstatymų 
projektams, kuriuose pripažįs
tamos tokios santuokos 

TRAKAS 
B a g d a d a s . JAV vadovau

jamos koalicijos pajėgos Irake 
šiuo metu nelaisvėje laiko 
5,000 asmenų, pirmadienį pra
nešė JAV sausumos pajėgų ka
rines policijos generole Janis 
Karpinski. Ta rp jų yra įvairių 
kategorijų suimtųjų — karo 
belaisvių. įprastų nusikaltėlių 
ir del saugumo sulaikytų as
menų 

B a g d a d a s . Kad butų gali
ma išsaugoti griūvančia Irako 

infrastruktūrą ir komunalines 
t a r n y b a s , valstybei reikės 5 
mlrd. dolerių pagalbos iš užsie
nio rėmėjų, antradienį sakė 
Jungt in ių Tautų humanitar i 
nės pagalbos I rake vadovas 
Ramiro Lopez da Silva. 

Bagdadas . Irake antradie
nį žuvo pagal sutartį dirbantis 
civilis amerikietis, po kurio au
tomobiliu į šiaurę nuo Tikrito 
miesto buvo susprogdinta bom
ba, pranešė JAV karinių pajėgų 
atstovas. Per išpuolius prieš 
JAV pajėgas nuo pagrindinių 
karinių veiksmų pabaigos ge
gužės 1 dieną jau žuvo 53 JAV 
kariai . Pasalose ta ip pat žuvo 
britų žurnalistas. Raudonajam 
Kryžiui dirbęs technikas iš Šri 
Lankos, bei JAV dirbęs ira
kietis vairuotojas 

moso agentūros vadovui Jurij 
Koptev kvietimą į vestuves". 
Neakivaizdžiai vyksianti 41 
metų kosmonauto santuokos su 
26 metų rusų kilmės JAV pilie
te Jekater ina Dmitrijeva regis
travimo ceremonija rugpjūčio 
10 dieną numatyta viename iš 
Houston. TX, restoranų. ..Ru
sijos aviacijos ir kosmoso agen
tūra nepr ieš tarauja dėl šios 
santuokos, vedybos — asmeni
nis kosmonauto reikalas", 
pabrėžė S. Gorbunov Tačiau 
kosmonautai neturi teisės sto
ties išteklių naudoti asmeni
niais tikslais. „Jaunasis galės 
paskambinti į Žemę tik bend
rauti su giminėmis ir artimai
siais skirtu laiku", sakė S. Gor
bunov. 

RUSIJA INDONESIA 

Maskva. Pirmosios vestu
ves kosmose vis dėlto įvyks. 
Kaip pranešė Rusijos aviacijos 
ir kosmoso agentūros oficialus 
a t s tovas Sergej Gorbunov. 
Tarptautinėje kosmoso stotyje 
(TKS) di rbant is J u n j Ma-
lenčenk „atsiuntė Rusijos kos-

Jakarta . Indonesia sosti
nės svarbiausiame verslo rajo
ne galingam sprogimui antra
dienį sudrebinus prabangų 
viešbutį „J\V Marriott" bei ap
linkinius pasta tus , žuvo ma
žiausiai 14 žmonių, apie 149 
buvo sužeisti 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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Prityrusios skautes ir vyr. skautės kandidates. Priekyje iš kaires : Greta Augyte ir Nida Hollal: stovi: vyr. skaute 
Teresė Paškonyte (pastovyklės komendante), Milda Maciulevičiūtė, Vija Underytė. Alaną Zomboraitė. Svaja 
Mikulionytė, Arija Kasputyte. Lina Aukštuolyte. J a n i n a Klimaitė , Laura Karvelyte. Milda Chmieliauskaitė. 

„Mindaugo giraites" stovykloje sveikinamas naujas vi lk iukas Andrius Gobis. 

„MINDAUGO GIRAITĖS" 
STOVYKLA 

Šiais metais lietuviai 
švenčia 750 metų Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo sukaktį. Taigi, Detroito 
ir Clevelando sesės ir broliai 
taip pat šį istorinį įvykį 
prisiminė „Mindaugo giraitės" 
stovykloje, Dainavoje, birželio 
28-liepos 5 dienomis. Stovyk
loje dalyvavo maždaug 150 
stovyklautojų, mažų ir dide
lių, o savaitgaliais mUsų skai
čius kilo iki 200 žmonių. 

Stovyklos pasisekimas 
daug priklauso nuo vadovų ir 
kitų talkininkų... Stovyklos 
viršininkas buvo „Baltijos" 
tunto tuntininkas Saulius 
Anužis. Stovyklos komendan
tas buvo skautas vytis Lukas 
Ląniauskas. 

Jaunų šeimų pastovyklei 
vadovavo Lidija Gobienė. 

Paukštyčių vadovė buvo 
Vilija Klimienė: jai padėjo 
vyr. skautė Lana Pollock. 

Vilkiukams vadovavo Ri
mas Matvekas; jam padėjo Li
nas Gobis ir skautas vytis 
Andrius Giedraitis. 

Skaučių viršininkė buvo 
Daiva Lukasievvicz; padėjėjos 
buvo Vilija Matvekienė. Alma 
Jankienė, vyr. skautės Vaiva 
Laniauskaitė ir Rūta Sventic-
kaitė. 

Skautų vadovas buvo Da
rius Rudis: su juo dirbo Kęs
tas Civinskas. skautai vyčiai 
Gintas Civinskas ir Andrius 
Miliūnas. 

Prityrusių skaučių ir vyr. 
skaučių kandidačių vadovė 
buvo Rasa Karvelienė; prisi
dėjo Virga Norkevičienė, Rasa 
Ramanauskienė, Virginija 
Rubinski, Kristė Zomborienė 
ir vyr. skautė Teresė Paško
nyte. 

Prityrusiems skautams 
vadovavo Paulius Jankus, 
kartu su padėjėjais — Donatu 
Ramanausku ir skautais vy
čiais Tadu Kaspučiu ir Gyčiu 
Mikulioniu. 

Vakarines programas ruo
šė Rūta Mikulionienė. Stovyk
los slaugė buvo Dalia Harp. 
Sportą vedė vyr. skautės Lina 
Beržinskaitė ir Genutė 
Tamošiūnaitė. 

Mus skaniai valgydino 
šeimininkė Alma Sventic-
kienė ir virtuvės štabas — 
Lina Anužienė, Loreta Mikes-
ka. Regina Puškorienė. Rasa 
Ramanauskienė, Margaret 
Rudienė, Kristina Zubric-
kienė. Ūkvedžiai Alma But-
kūnienė ir Kastytis Karvelis 
joms talkino. 

Mes labai džiaugiamės. 

kad jauni vadovai taip gražiai 
prisidėjo prie stovyklos, ne tik 
savo skirtose pareigose, bet ir 
prie bendrų dainavimo pa
mokų ir laužų vedimo. Prity
rusios skautės ir vyr. skautės 
kandidatės taip pat daug 
padėjo sesei Rūtai su vaka
rinėmis programomis. 

Nors pirmomis dienomis 
audros mus užpuolė, ir net ke
lias palapines išvertė, stovyk
lautojų nuotaika visados gera 
ir linksma. „Mindaugo girai
tėje" žaidėme Mindaugo karū
navimo žaidimą, lankėme 
viduramžių karnavalą, rinko
me karalaičiui žmoną. Statė
me vartus, kepėme lauko vir
tuvėse, sportavome ir vaka
rais prie laužo pasirodėme. 
Vyresnieji plaukė baidarėmis, 
skautės arkliais jodinėjo, 
skautai iškylavo ir pažvejojo, 
o jaunieji keliavo į javainių 
sostinę", Battle Creek, MI. 
Visi praleidome vieną dieną 
prie Wamplers ežero. Ketvir
tadienio vakare buvo šokiai, 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventės tema. o penktadienį, 
tradicinis amerikietiškas „bar-
becue". 

Stovyklos metu įvyko ir 
nemažai pakėlimų — Vilkiu
kų įžodį davė Erikas Anužis, 
Nikutis Busuito. Andrius 
Gobis ir Andrius Lukasievvicz. 

Skautais tapo Vytis Anu
žis. Mikas Giedraitis, Michael 
Harp. Marius Jankus, Matas 
Lukasievvicz. Algirdas Reven-
tas ir Juozukas Zubrickas. 

Skaučių įžodį davė Vilija 
Mikeskaitė, Regina Rama
nauskaitė ir Julija Sirgedaitė. 

Prityrusių skautų kak
laraištį užsidirbo Matas Anu
žis. Aras Butkūnas, Danius 
Giedraitis. Pauliukas Jankus 
ir Renatas Tukys. 

1 vyr. skaučių kandidačių 
eiles perėjo Arija Kasputytė, 
Laura Karvelytė. Svaja Miku
lionytė. Vija Underytė ir Ala
ną Zomboraitė. 

Skautais vyčiais tapo 
Andrius Giedraitis, Tadas 
Kasputis, Gytis Mikulionis ir 
Andrius Miliūnas. Sveikinam 
visus ir linkime toliau pa
vyzdingai skautauti. 

Dėkojame visiems, kurie 
prisidėjo prie stovyklos pasi
sekimo. Džiaugiamės glau
džiu bendradarbiavimu su 
Clevelando tuntais. Iki pasi
matymo 2004 metų stovykloje 
Dainavoje. O tiems, kurie 
ruošiasi vykti j Jubiliejinę 
Kalifornijoje — linkime geros 
kelionės ir sėkmingos stovyk
los, rk 
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prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
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"Httsikoa žinia• priedas. 
3003 sietai . 

Na: skautės Regina Ramanauskaitė , Julija Sirgedaitė ir Vilija Mikcska Mindaugo giraitėje" 

Skautai Vyčiai — Gytis Mikulionis. Andrius Giedraitis. Tadas Kasputis, 
Gintas Civinskas ir Andrius Miliūnas — duoda raportą stovyklos komen
dantui Lukui I^aniauskui. 

PATIKSLINIMAS 

„Drauge" (2003 m. balandžio 16 
d.) , ,Skautybės kelyje" buvo iš
spausdinta 2003-iosios Jubiliejinės 

stovyklos daina su žymia paklaida 
Kad vėl klaida nepasikartotų, spaus
diname dainą su visomis gaidomis 
Dėkojame muz. S. Sližiui už klaidos 
pastebėjimą ir atitaisymą. Red. 

k 

Šokiai 
Žaidimai 

Puiki muzika 
Gros ir dainuos kaimo 

kapela ,,Sodžius". Vadovas 
— Vytautas Jurevičius 

Garuojantys valgiai 
Jodinėjimas arkliukais 

Balionų dalybos 

Kviečiame j .DRAUGO gegužinę, kuri įvyks 

RUGPJŪČIO 10 d., SEKMADIENĮ, 

tėvų marijonų sodelyje. 

11 v.r. šv. Mišios, 

po jų — pietūs ir pramogos. 

Jei galite, praturtinkite mūsų laimėjimų skrynia, 

— atsilyginsime gera nuotaika. 

Garsusis laimėjimų traukimas 

Sveikatos patikrinimas 

Piešinių konkursas vaikams 

Knygų pardavimas ir malonūs 

susitikimai su draugais ir pažįstamais. J 
-•4-—fii" 
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PASAULYJE NEBLĖSTA LIETUVYBĖS ŠVIESA 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Tęsinys. Pradžia Nr. 150 
O kaip ryžtingai Lietuvos 

vardą, kultūrą Amerikos že
myne garsina JAV LB veikli 
Kultūros taryba su pareiginga 
pirmininke M. Reiniene! Jos 
iniciatyva į Ameriką pakvies
tas tarptautinio pripažinimo 
susilaukęs Lietuvos vaikų 
choras „Ąžuoliukas" koncerta
vo ne tik Čikagos lietuviškuo
se telkiniuose, bet ir Vašing
tone, DC, New Yorke, Cle-
velande, Otavoje. Toronto, 
taip pat atstovavo Lietuvai 
jaunimo chorų tarptauti
niame festivalyje Salt Lake 
City. Ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių didelį susidomė
jimą sukėlė vėlgi Kultūros 
tarybos pastangomis iš Nidos, 
Mizgirių muziejaus. į JAV at
gabenta gintaro paroda. JAV 
LB valdybos pirmininkas A. 
Gečys seimui pateiktame pra
nešime pažymėjo, kad šiuo 
lietuviško gintaro lobynu 10 
dienų amerikiečiai gėrėjosi 
Vašingtone, Post Office Buil-
ding paviljone, o vėliau — dar 
savaitę Lemonte. IL. 

Šioje PLB seimo sesijoje 
bene pirmą kartą taip plačiai 
Svarstytos užsienio lietuvių 
pastangos garsinti Lietuvos 
vardą pasaulyje, būti geros 
valios Lietuvos ambasado
riais. Pasirodo, kad dažno 
krašto mūsų tautiečių ben
druomenėse šia linkme jau 
nemažai nuveikta, kartais net 
ir kukliais, bet nuoširdžiais 
renginiais. Antai, šj pavasarį 
Baltarusijos LB pasirūpino 
išleisti ir visuomenei, o taip 
pat Lietuvos ambasadoje pris
tatyti į baltarusių kalbą išver
stą mūsų poetų rinktine ..Lie
tuvių poezija". Baltarusijos 
LB valdybos pirmininkė V. 
Tarnauskaitė sakė. kad eilė
raščius iš šios knygos vi
suomenei taip pat skaitė Bal
tarusijos Jaunimo teatro ak
toriai, baltarusių rašytojo M. 

Juozas Polikaitis — vienas XI PLB 
seimo delegatų iš Čikagos. 

A. Žižiūno nuotr. 

Tanko vardu pavadintame 
universitete — lietuvių kalbos 
kurso studentai. Moldovos 
LB. Kišiniove, surengtose Lie
tuvių dienose buvo atidaryta 
M. K. Čiurlionio paveikslų 
reprodukcijų paroda. Susirin
kusieji su įdomumu išklausė 
M. Andreičenko pasisakymą. 
Vokietijos LB pirmininkas A. 
Šiugždinis Seimo posėdyje 
kalbėjo apie ilgametę tradiciją 
— Europos lietuviškųjų studi
jų kasmetines savaites. Ren
giamos taip pat prie Vasario 
16-osios gimnazijos įkurto 
Lietuvių kultūros instituto 
savaitės bei konferencijos, ku
riose kartu su vokiečių moks
lininkais aptariami vokiečių 
ir lietuvių literatūrų santy
kiai, kitos lietuviškos temos. 
Pernai Vasario 16-sios gim
nazija kartu su Heseno vy
riausybe surengė Europos die
ną. Dalyvavo apie 250 žmo
nių, tarp jų — grupė Vokie
tijos politikų. Už kultūrinių 

PLB XI seimo dalvvės A. Zižaūno nuotr. 

ryšių tarp Lietuvos ir Vokie
tijos stiprinimą bei europie-
tiškos dvasios sambūvio popu
liarinimą Vasario 16-sios gim
nazijai buvo įteikta garbinga 
Europos federalistų organi
zacijos Bergstrasse apskrities 
Europos premija. 

Kalbant apie Lietuvos 
įvaizdžio sklaidą pasaulyje, 
jaudina, kad ir toks Austra
lijos LB pirmininkės L. Kalė
dos XI seime papasakotas 
nedidelis epizodas. Kamberos 
parke, kur yra daugelio pa
saulio šalių eksponatų, ben
druomenės lietuvis M. Mau-
ragis sukūrė Trakų pilies ma
ketą, tuo kitų kraštų žmo
nėms pagarsindamas Lietu
vos valstybės praeitį. Ši tiksli
ai atkurta Trakų pilis bei jos 
aplinka buvo apžiūrėta ir pa
gerbta Australijos politikų ir 
mokslininkų. 

Iš seimo posėdžių tribūnos 
ne vieno Europos krašto lietu
viai sakė, kad jie stengiasi 
paneigti ir objektyviai paaiš
kinti Vakarų spaudoje pasiro
dančius Lietuvą ir lietuvius 
be pagrindo šmeižiančius 
straipsnius, kurie, deja, kar
tais parašyti ir Lietuvos bul
varinės spaudos žurnalistų. 

Venezuelos. kurioje apie 
55 nuošimčiai gyventojų daly
vauja neoficialiame versle, 
spauda išpūtė įvykį, kai keli 
trumpam atvykę lietuvaičiai 
su narkotikais papuolė į poli
cijos rankas. Buvo sulaikyti 
keli nusižengę vyrukai, o laik
raštis nusikaltėliais išvadino 
vos ne visus lietuvius. 

— Norėdamas sumažinti, 
nukenksminti išpūstus kalti
nimus visai mūsų tautai, ka
talikiškasis Venezuelos jauni
mas neatstūmė tų kelių nu
sikaltėlių ar suklydėlių. Lan
ko juos kalėjime, kuo gali pa
deda. Lietuvos konsulatas tuo 
irgi domisi. Taip pat lanko ir 
rūpinasi nuteistųjų jaunuolių 
padėtimi. — kalbėjo Venezue
los LB atstovas A. Dugnas. 

Visuomenė pajuto, kad ži-
niasklaidos riksmas išpūstas, 
kad toli gražu ne visi lietuviai 
yra nusikaltėliai, kad jie 
palaiko vienas kitą, neatstu
mia, o padeda bėdon pakliu
vusiems tautiečiams. 

Lietuvos gero vardo garsi
nimas, jos teigiamo įvaizdžio 
skleidimas pasaulyje — nau
jas, iki šiol seimuose ir kitur 
menkai aptartas ir skatintas 
PLB veiklos baras. Todėl XI 
seimas priėmė rezoliuciją, 
raginančią visus pasaulio 
lietuvius kartu ir atskirai 
kurti teigiamą Lietuvos, kaip 
demokratinės ir suvenerios 
valstybės, įvaizdį kituose 
pasaulio kraštuose. 
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Danutė Bindokienė 

Ir naujasis — Gabrielius Žemkalnis, 
valdybos pirmininkai. 

Visi lietuviai yra lygūs 
tos pačios tautos vaikai 

tarp savęs broliai 
(Lietuvių Charta, 11 punktas) 

Kalbėdama seimo posėdy
je Philadelphijos apylinkės LB 
atstovė T. Gečienė sakė, kad 
naujai atvykę lietuviai ne tik 
gerokai papildė, bet ir pagyvi
no bendruomenės veiklą. Jei 
anksčiau į Mišias Šv. Andrie
jaus parapijoje susirinkdavo 
vos 40 mūsų tautiečių, tai 
dabar ateina koks 140. Kartu 
su vyresnės kartos lietuviais 
jie įsijungė į tautinių šokių 
grupes, įrengė elektroninį 
paštą, internetą. Naujai at
vykusieji senbuvių šiltai su
tinkami, pasveikinami, jiems 
įteikiami bendruomenės pa
rengti specialūs lankstinukai 
su informacija apie įsikūrimo, 
įsidarbinimo ir kitą tvarką. 
Šias žinias papildo pasitelktas 
teisininkas. 

— Žinoma, tarp atvykusių 
būna visokių, bet patyrę mūsų 
gerus norus, daugelis įsijungia 
į bendruomenės lietuviškąją 
veiklą, — kalbėjo T. Gečienė. 

JAV Vidurio Vakarų at
stovė A. Sakalaitė pridūrė, 
kad naujai atvykusieji, išsi
lavinę pradėjo dirbti lietuvių 
lituanistinėse mokyklose mo
kytojais. 

Kanados LB atstovai pa
pasakojo, kaip iš Lietuvos 
naujai atvykusiems teikiamos 
nemokamos paslaugos, pade
dama susirasti gyvenamąją 
vietą, nemokamas anglų kal
bos pamokas. atidaryti 
sąskaitas banke, gauti val
džios skiriamas pašalpas. To
kie nemokami patarnavimai 
asmenims, atvykusiems į 
Kanadą, teikiami 3 metus nuo 
atvykimo. O kitas Kanados LB 
atstovas, V. Kulnys, pasakė, 
kad Toronto Lietuvių namuo
se, nors ir su menkesniu atly
ginimu, pradžioje įdarbinama 
20, o slaugos namuose — 30 

Vytautas Kamantas PLB 
A. Žižiūno nuotr. 

atvykusių lietuvių. 
Australijos LB pirmininkė 

L. Kalėda seimo posėdyje, 
skirtame aptarti naujai atvy
kusių tautiečių įtraukimą į 
kraštų Lietuvių Bendruome
nes, sakė, jog naujųjų gretos 
pagyvino ėmusią merdėti lie
tuvišką veiklą. Jie pakeitė 
vyresnius lietuviškos spaudos 
leidėjus, lituanistinių mokyk
lų mokytojus, ėmė vesti radijo 
laidas. Kultūrinėse progra
mose pasirodo nauji talentai, 
jie vaidina statomose pjesėse. 
Beje, ir pati LB pirmininkė L. 
Kalėda — taip pat iš naujai 
atvykusių. O Prancūzijos LB 
atstovas L. Maknavičius pra
nešė, kad dabar du trečdalius 
jų bendruomenes sudaro nau
jai atvykę tautiečiai, jie dabar 
stovi ir prie bendruomenės 
vairo. Didžiosios Britanijos LB 
atstovė V. Gasparienė dabar 
jau neįsivaizduoja Lietuvių 
sąjungos veiklos be naujai 
atvykstančių jaunų tautiečių. 

Žinoma, ne visi jie linkę 
įsitraukti į lietuviškąją veiklą, 
kreiva akim žiūri į užsienio 
lietuvių vyresnes kartas. JAV 
atstovė B. Vindašienė pasipik
tino, jog kai kurie naujai at
vykusieji jaunuoliai, kviečia
mi į šokių, dainų vienetus, at
šauna: „O kiek mokėsite už 
dalyvavimą?!" 

Daugelis seimo narių po
sėdyje išsakė, jog dėl naujųjų 
nenoro, atsiribojimo nuo lietu
viškos veiklos neretai kalta ir 
vyresnioji išeivijos karta. 
Skaudžiai apie tai kalbėjo ta 
pati Australijos LB pirmi
ninkė L. Kalėda. Ji ir kiti nau
jieji, atvykę į šią tolimą šalį, 
patiria daug paniekos, užgau
liojimų. „Ko jums čia reikia?'7 

— kartais pasigirsta. Kitam 
jaunuoliui, atvykusiam studi
juoti, išmokti anglų kalbą, 
papriekaištauta: „Kam jums 
ta anglų kalba? Laikas ne 
mokytis, o pinigus uždirbti!" 

Bus daugiau 

Žingsnelis po žingsnelio 
vis į priekį 

Po šurmulingų švenčių ir 
kitų linksmybių iš Lietuvos 
pamažu pradeda grįžti mūsų 
tautiečiai, kurie ypač gausiai 
šią vasarą tėvynėje lankėsi. 
Grįžusiųjų įspūdžiai šį kartą 
daug šviesesni: kone visi pri
pažįsta, kad Lietuva visgi 
daro pažangą, ir žingsnelis po 
žingsnelio stumiasi į priekį. 
Net ir tautiečiai pačioje Lie
tuvoje mažiau nusiskundė 
įvairiomis negerovėmis. Gal
būt t ie, kuriems pasitaikė 
proga, išvyko į užsienį, o li
kusieji — apsiprato su esama 
padėtimi. Žinoma, dar gali bū
ti ir trečias atvejis: Lietuvoje 
gyvenimas pradeda slinkti į 
geresnę pusę. 

Iš dalies tai patvirtina ir 
š.m. liepos 8 d. Jungtinių Tau
tų Vystymo programos Lietu
voje pristatytas 2003 m. pra
nešimas apie žmogaus sociali
nę raidą. Pranešime paminė
tos 175 valstybės ir sudarytas 
jų žmogaus socialinės raidos 
indeksas. Pranešimas skirtas 
Tūkstantmečio plėtros tiks
lams, kurie buvo nustatyti 
2000 m. rugsėjį New Yorke 
vykusiame JT Tūkstantmečio 
viršūnių susitikime. 

Kur tarp tų 175 valstybių 
yra Lietuva? Pasirodo, kad ji 
užima 45 vietą. Galbūt tai nė
ra pati geriausia vieta, bet 
visgi reikia pabrėžti, kad per 
metus (naudojami 2001 m. 
statistiniai duomenys) Lietu
vos žmogaus socialinės raidos 
indeksas padidėjo nuo 0.808 
iki 0.824 (skalė yra nuo 0 iki 
1). Be to, Lietuva jau trečius 
metus iš eilės patenka tarp 
aukštą — didesnį, kaip 0.800 — 
žmogaus socialinės raidos in
deksą turinčių valstybių. Me
tų bėgyje Lietuva pakilo per 
keturias vietas — nuo 49 iki 45. 

O kaip su Lietuvos kaimy
ninėmis valstybėmis? Estija 
apskritai buvo indekse įrašyta 
aukščiau negu Lietuva — 42 
vietoje, bet per metus pakilo 
tik per vieną vietą (nuo 0.826 
iki 0.833). Latvija pernai buvo 
53-ioje vietoje; šiemet pakilo 
per tris vietas. Jos žmogaus 
socialinės raidos indeksas 
padidėjo nuo 0,800 iki 0,811. 

Iš visų Europos Sąjungos 
valstybių aukščiausią vietą 
užima Švedija su 0.941 indek
su, tačiau pirmauja Norvegija 
su 0,944. o po jos — Islandija 
su 0,942 (pastarosios dvi ne-

I priklauso Europos Sąjungai). 
Žmogaus socialinės raidos 

I indeksas padeda įvertinti 
i vidutinius valstybės laimėji-
j mus, atsižvelgiant į tris pa

grindinius žmogaus socialinės 
raidos veiksnius: a. ilgą bei 
sveika gyvenimą, kurį rodo vi
dutine būsimo gyvenimo truk
mė: b. žinias, kurias rodo su
augusiųjų raštingumo lygis ir 
bendras siekiančiųjų pradinio, 
vidurinio bei aukštojo išsila
vinimo koeficientas: c. aukštas 
gyvenimo lygis, kurį rodo ben
drasis vidaus produktas. 

Pirmasis Jungtinių Tautų 
Vystymo programos praneši
mas apie žmogaus socialinę 
raidą buvo pristatytas 1990 m. 
Tuo metu Lietuva į jį negalėjo 
būti įtraukta, nes tebesiūbavo 
ant ..būti ir nebūti" ribos, vos 
paskelbusi atkurianti nepri
klausomybę, bet dar galutinai 
neatsikračiusi okupanto ir 
nesulaukusi Vakarų valstybių 
pripažinimo. Kaip visgi toli 
per tuos trylika metų paženg
ta! 

Pagrindinis 1990 m. pra
nešimo tikslas buvo kiek ki
toks: buvo tikimasi pasiekti, 
kad. vykstant ekonominiams 
debatams, formuojant politiką 
ir atliekant propaguojamąjį 
darbą, plėtros proceso centre 
vėl atsidurtų žmonės. Po to 
jau kiekvienas vėlesnis pra
nešimas buvo skiriamas aktu
aliai temai — paskutinį 
praėjusio šimtmečio dešimt
metį visas dėmesys buvo su
telktas į 3 problemas: poreikį 
įvykdyti ekonomikos refor
mas; kurti stiprias institucijas 
ir gerinti valstybės valdymą, 
kad ilgainiui būtų užtikrina
ma įstatymų viršenybė ir už
kertamas kelias korupcijai; 
užtikrinti socialinį teisingu
mą. Stengtis įtraukti žmones į 
sprendimų, turinčių įtakos ir 
jiems, ir visai valstybei. 

Dar buvo siūloma pri
jungti ketvirtą klausimą: at
sižvelgti i struktūrinius su
varžymus, kurie stabdo ūkio 
augimą ir žmogaus raidą. 
Šiam veiksniui artimoje atei
tyje bus suteiktas atitinkamas 
dėmesys. 

Lietuva yra laikoma vals
tybe, įgyvendinančia Tūks
tantmečio plėtros tikslus, pris
kiriama prie šalių, turinčių 
aukštą žmogaus socialinės rai
dos indeksą. Galbūt, kai Lie
tuva taps lygiateise Europos 
Sąjungos nare. ta 45-oji vieta 
indekse dar sumažės. Minė
tame JT 2003 m. pasaulinia
me pranešime apie žmogaus 
socialinę raidą Lietuvai pasa
kyta nemažai gerų žodžių. 
Tikime, kad ji to verta ir atei
tyje dar labiau stengsis pa
gerinti savo žmonių gyvenimą. 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Žinojau, jie greitai paliks 
ne tik mokyklą, bet ir Pasvalį. 
daugelis jų išsisklaidys po visą 
respubliką. Reikėjo kažkokio 
didesnio darbo, kuriame at
sispindėtų visa. ką mokiniai 
buvo gavę ir por literatūros, ir 
per kitas pamokas, kažkokio 
akcento, kuris įsiręžtų į jų 
atmintį, paliktų pėdsaką emo
ciniuose išgyvenimuose. Min
tis apsistojo ties Pasvalio že
me, nuo seno turtinga ryš
kiomis, pasiaukojančiomis vi
suomenei asmenybėmis. Tai 
jos turėtų padėti dar kartą 
įsitvirtinti mokinio sąmonėje 
gimtųjų namų. gimtines vaiz
diniui, leistų giliau suvokti. 
kad „čia jo Svalia ir skiemuo". 
M. Karčiausko žodžiais ta
riant, primintų jo šaknis, jo 
pareiga šio krašto žmonėms. 
kultūrai, tradicijoms. Taip 
gimė scenarijus ..Cia mušu 
gimtinė ir žodis" ir buvo ati

duotas į Gintaro rankas. 
Spektaklį „Čia mūsų gim

tinė ir žodis" priskirčiau prie 
geriausių Gintaro darbų. 
..Pabudęs laikas ringuoja kaip 
žaltys iš poringių..." — įra
šėme vakaro programėlėje 
mūsų mokyklos auklėtinio 
poeto M. Karčiausko žodžius. 
Apie Laiko aš) Gintaras kom
ponavo Tėviškės žmones, jų 
likimus, įvykius. Pamenu, 
salėje įsivyraudavo mirties 
tyla. kai Egidijus Kavaliaus
kas sodriu, kupinu širdgėlos 
balsu užtraukdavo: 

Mes esam Siaurės krašto, 
Iš tolimo Krinčino... 
Dainą skausmingai kapo

damas žodžius, nutraukdavo 
Rimas Mockunas: 

Kur mus dabar surasti. 
Gal vienas Dievas žino. 
Prieš žiūrovo akis vėrėsi 

palyginti nesenų laikų tautos 
tragedija, kada „miestelin bro

liai ėjo. o brolžudžiais sug
rįžo". 

...Vėliau, jau Atgimimo 
pradžioje, Vytautas Rut
kauskas. Gintaro tėvas, buvęs 
mūsų mokyklos mokytojas, 
kalbės: „Ieškau medžio. No
rėčiau sukurti paminklą vi
siems Lietuvos žmonėms: 
stribams ir partizanams, 
tremtiniams ir tiems, kurie 
juos vežė. Jie visi yra sve
timųjų, okupantų, aukos. 
Paminklas turėtų stovėti 
netoli kelių sankryžos ir būti 
labai aukštas. Tegu visi mato 
— mes pasimokėme, mes nie
kada nebesmogsime savo 
broliui per veidą!" Deja, dar 
nepasimokėme... O ir Vytauto 
Rutkausko, tauraus, gera
širdžio, jau nebėra — senokai 
vaikštinėja po Anapilio girias, 
matyt, tebeieško savojo me
džio... 

Gintaro režisuotas spek
taklis, kėlęs asociacijas su 
tuometine Lietuvos situacija, 
žadinęs kilnių darbų ilgesį, 
žiūrovų buvo priimamas labai 
jautriai ir nuoširdžiai — po 
premjeros visa salė giedojo 

„Lietuva brangi", neoficialų 
ano meto Lietuvos himną. 
Taip nebuvo numatyta, ir tai 
buvo Gintaro darbo įvertini
mas. Su spektakliu buvo 
aplankytos kai kurios rajono 
mokyklos, tuometinis Vilniaus 
pedagoginis institutas, jis 
buvo parodytas rajono litu
anistams ir Pasvalio miesto 
visuomenei. 

Kaip ir ne vienas mūsų. 
Gintaras išbandė savo „viršū
nes ir gelmes'". Putino žodžiais 
tariant. Buvo metas, kai jis 
grūmėsi su „šliužais ir chi
meromis", tačiau teatras ne 
tik kitiems, bet ir jam pačiam, 
matyt, buvo tas atramos taš
kas, kuris leido nugalėti gel
mių trauką ir iškilti į saules 
šviesą... Šiandieną jis gerbia
mas Pasvalio krašto muzie
jaus režisierius, pastatęs daug 
gražių spektaklių, kaip „Jonas 
ir Aniutė". „Pakylėjimas". 
„Kilkime ir aukime" bei kitus, 
pelnęs respublikinę Aukso 
paukštę. Pasvalio krašto kul
tūros premiją. Bet svarbiausia 
— kaip ir anksčiau, dirba su 
mūsų mokyklos vaikais, atver

damas jiems duris į grožio, 
dvasinės kultūros pasaulį, 
skatindamas augti savo šalies 
piliečiais... 

Gal ir neišsivaikščios ta 
mūsų Lietuva po užsienius ir 

mokytojų. 

Tragiški ir komiški, liūdni 
ir besijuokantys. mylimi ir 

šitoje erdvėje, šitame laike. 
Grumdamiesi su kasdienybe, 
tenorėjome vieno — kad mūsų 
mokiniai augtų žmonėmis, 
kad mokykla žengtų į priekį. 
Kiek mums tai pavyko — 

svečias šalis, kol turime tokių atstumti mes buvome čia — spręs jau kiti. Pabaiga 

Vytauto Maželio nuotr. 
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MOKSLINĘ 
KONFERENCIJĄ 

Esu biomedicinos mokslų 
daktarė, dirbu vyresniąja 
mokslo darbuotoja Kauno me
dicinos universiteto Biomedi-
cininių tyrimų institute. Mano 
moksliniai darbai susiję su 
užterštos aplinkos poveikiu 
sveikatai. Prieš kelias savai
tes gavau kvietimą skaityti 
pranešimą XV tarptautinėje 
aplinkos epidemiologijos drau
gijos konferencijoje, kuri vyks 
šių metų rugsėjo 23—26 d., 
Perth, Australijoje. Tarptau
tinė aplinkos epidemiologų 
draugija apdovanojo mane 
1,500 AUD stipendija, už ku
rią jiems esu labai dėkinga. 
Tačiau tų pinigų užtenka tik 
registracijos mokesčiui, vieš
bučiui ir 2/7 keliones bilietui. 
Kadangi kelionė tolima, bilie
tas labai brangus (1,700 
USD), maniau, paprašysiu da
linės paramos, t.y. 3,500 Lt 
(1,150 USD), Lietuvos mokslo 
ir studijų fonde, kuris vienin
telis Lietuvoje teikdavo fi
nansinę paramą tokiose si
tuacijose. Tačiau pagal naują 
Lietuvos vyriausybės nu
tarimą, parama mokslinin
kams, vykstantiems į tarptau
tines konferencijas, daugiau 
šiame fonde nebus teikiama. 
Kauno medicinos universiteto 

Biomedicininių tyrimų insti
tutas, kuriame aš dirbu, taip 
pat turi lėšų tik atlyginimams 
išmokėti ir negali remti moks
lininkų, vykstančių į tarptau
tinius renginius. Aišku, labai 
norėčiau uždirbti tiek, kad 
nereikėtų nieko prašyti. Bet 
turbūt dar negreit taip bus 
Lietuvoje, kur mokslui pasta
ruoju metu visai neskiriama 
nei dėmesio, nei lėšų. 

Gal man galėtų kas pa
dėti? Už pagalbą būsiu Jums 
labai dėkinga.-

Pagarbiai, 
dr. Loreta Strumylaitė. 
Biomedicininių tyrimų 

institutas. Kauno medicinos 
universitetas, Eivenių 4, 

LT—3007, Kaunas 
Tel: 370-37-302-965 
Fax: 370-37-302-959 

E-mail: loretas@kmu.lt 

STRAIPSNIS DVELKIA 
RAMYBE 

Padėka dr. Leonui Milčiui 
už „Drauge", liepos 17-os lai
doje straipsnį „f ąžuolyną — 
pasitikti pavasario". Rašinys 
nuo pat pradžios iki pabaigos 
dvelkia įsismelkiančia širdin 
ramybe, grožiu, dvasine gied
ra. Ačiū! 

Iškilo atminimai „gyvi ki
tados"' — prieš daugelį metų 
vilkaviškiečių suvažiavimas 
gražioje dr. Vytauto ir Aldonos 

Mauručių sodyboje Cleveland 
pašonėje. Aš panevėžietė, bet 
mano Vytautas, Amžinybėn 
iškeliavęs, baigė Vilkaviškio 
gimnaziją ir jo šaknys — 
Keturvalakiai. Koks džiugus 
buvo jų „sugrįžimas" į jau
natviškas dienas. Ir mane džiu
gino jų prisiminimai, išgyven
tas džiaugsmas. Koks šiltas, 
širdį paglostantis šeimininko 
tartas „Izabeliukės" vardas. 
Dar atmintinas. Sodyboje Vil
kaviškio atminimui „Meilės 
tiltelis" Tikriausiai per Širvintą. 

Dabar Vilkaviškio pašonė
je sužaliavo ąžuolai — Lietu
vos Tautinio atgimimo ąžuoly
nas. Norėčiau, kad mano sva
jonė išsipildytų — ten paso
dinti savo Vytauto atminimui 
ąžuolą. Jis tokio atminimo 
tikrai vertas, kad jo vardą 
ąžuolo lapai šnabždėtų. 

Izabelė Žmuidzinienė 
Rochester, NY 

ŽVELKIME PIRMYN, 
NE ATGAL 

Sakoma, kad alkanas nuo
lat kalba apie duoną. Išalkę 
gryno lietuviško žodžio, šiame 
skyriuje pilasi laiškai ta tema. 
Su nusistebėjimo šypsena per
skaičiau laiškų skyriuje visą 
litaniją pažertų žodžių, per
sunktų slavizmu. Ir koks tiks
las prikelti iš numirusių 
„prieštvaninius" laikus, kai 
vos atsikuriančioje laisvoje 
Lietuvoje retkarčiais nugirs-
davai „perliukus": „čeverykai" 
(batai), „mačalka" (kempinė), 
„petelnia" (keptuvė) ar „vied-
ras" (kibiras)? Mūsų karta 

niekad tų žodžių nevartojo. 
Tuo pasirūpino ne tik tėvai, 
bet ir mokytojai, auklėtojai, pro
fesoriai, lituanistai, kalbinin
kai bei kiti atsakingi asme
nys. Mūsų tėvai, baigę rusų mo
kyklas, gal kartais ir pasiduo
davo silpnybei „sutarptau-
tinu" lietuvišką žodį. Tačiau tie 
„šedevrai" niekad neišvysdavo 
šviesos spaudos puslapiuose. 

Visai kitoks vaizdas da
bar. Net ir „Drauge" tik viena
me rašiny „sublizga" tokie 
„deimančiukai": „Aukcionas, 
dizaineriai, kruizas, maneke
nai, madų šou" (o kas nutiko 
madų parodai?). Tai tikra miš
rainė (ir visai nelietuviška!). 

Nepasiduokime lengvai 
nusidėjimui visaip iškever-
zuoti seną, garbingą, vertą ne 
tik dėmesio, bet ir meilės, 
gražią lietuvių kalbą! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

DARIAUS IR GIRĖNO 
ATMINIMAS MŪSŲ 

ŠIRDYSE 

S. Dariaus ir, S. Girėno 
žygdarbis Lietuvos nebuvo už
mirštas net sunkiausiu mūsų 
tautos gyvenimo laiku. 1943 
m. Šventojoje, tada buvau 
penktojo skyriaus mokinė, 
per muzikos pamoką mokyto
ja Misiūnienė mus. vaikus iš
mokė šiems Lietuvos didvy
riams atminti skirtą dainelę. 
Jos žodžių, nei melodijos ne
pamiršau iki šių dienų 

Už Atlanto vandenyno 
Prie Tėvynės mylimos 

Žuvo Darius ir Girėnas 
Liūdi širdys mūs tautos. 

Augalotos girių pušys 
Klausinėjo vien' kitos 
Kurgi dingo, kur gi žuvo 
Tie didvyriai Lietuvos? 

Laukė Nemunas senelis, 
Laukė Neris, Dauguva 
Ir Šešupė, ir Dubysa 
Laukė visa Lietuva. 

Ir sulaukė minių minios 
Ore skendant du laivu 
Nusileido jie prie Kauno 
Ir iškėlė du karstu. 

Vakar juokas mus kuteno, 
Linksma veido šypsena, 
Šiandien skamba liūdnos 

dainos, 
Verkia močiutė sena. 

Karui einant į pabaigą, 
priartėjus sovietų kariuome
nei prie Šventosios, gelbėda
miesi nuo bolševikinio tero
ro, nemaža pajūrio gyventojų 
dalis, laiveliais pabėgo į Šve
diją. Tarp pasitraukusių į Šve
diją buvo ir mokytoja Misiū
nienė su šeima. Čia jos liki
mas susiklostė tragiškai. Ji 
mirė Švedijoje gimdydama 
kūdikį. Jos vyras mokytojas 
Misiūnas, kaip seniau man 
pasakojo mano mokytojas J. 
Plačas, iš Švedijos vėliau per
sikėlė į Čikagą. Prisimenant 
šią dainelę, nuolatos pagalvoju ir 
apie savo mokytoją Misiūnie
nę. 

Justina Pronskutė-
Skališienė 

Waukegan, IL 
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SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

APIE AGURKUS 

Niekas taip neprimena va
saros, kaip agurkai. Kai ku
riose Lietuvos vietovėse buvo 
mada netikėtą arba labai 
mielą svečią vaišinti tik ką 
nuskintais iš daržo agurkais 
su šviežiu medumi. 

Agurkai yra kilę iš Indijos, 
vėliau paplito senovės Egipte. 
Mažojoje Azijoje. Graikų bota
nikas Teofrastas (370-288 m. 
pr. Kr.) aprašė tris agurkų rū
šis, pabrėždamas, kad agur
kus galima valgyti žalius, vir
tus, luptus ir neluptus. Ro
mėnai iš agurkų virė sriubas 
su pipirais, medumi ir vynu. 

Amerikoje parduotuvėse 
paprastai randame dvi agurkų 
rūšis — nedidelius, 
šviesiai žalius, čia 
vadinamus ..pick-
les" (nuo žodžio 
„pickle" — raugin
ti, marinuoti) ir il
gus, tamsiai žalius, 
storokus, kurių pa
viršius dažnai pa
dengtas vaško sluoks
neliu, kad agurkas 
taip greitai nesu
gestų. Pastaruoju 
metu galima gauti 
ir be sėklų (seedless) 
agurkų. Jų skonis 
labai panašus į 
didžiųjų agurkų 
skonį, tik švelnes
nis. Be abejo, patys 
skaniausi yra ma
žieji ..pickle?", ypač 
jeigu pasitaiko 
gauti šviežesnius. 

Agurkuose yra 
95-97 proc. vandens, 0,7 proc. 
baltymų, 2,5 proc. cukraus, 
taip pat šiek tiek mineralinių 
druskų, vitaminų, eterinių 
aliejų. Jie turi daug miner
alinių medžiagų ir mikroele
mentų: vario, cinko, geležies, 
jodo, mangano, floro. Agurkai 
žadina apetitą, valo orga
nizmą, turi visai mažai kalori
jų, todėl tinka ir besi

laikantiems dietos. 
Agurkai pasižymi gydomo

siomis savybėmis. Sergant 
viršutinių kvėpavimo takų 
ligomis, patariama gerti gry
nas agurkų sultis arba su

maišyti jas su medumi. Ge
riama po 2-3 šaukštus per 
dieną. Šitaip geriant, gydomi 
ir odos išbėrimai, bronchitas, 
kosulys. Uždėjus ant kaktos 
žalių agurkų žievelių, sumažė
ja galvos skausmas. Agurkai 
nuo seno vartojami kosme
tikoje — lygina raukšles, su
traukia poras, balina odą. Už
dėjus šviežius agurkų grie

žinėlius ant užmerktų akių 
vokų ir palaikius bent 15 
min., pailsi akys, žvilgsnis 
tampa žvalesnis, pranyksta 
vokų ir paakių paputimas. 

— Kad agurkai ilgiau išsi
laikytų švieži, sudėkite į 
negilų emaliuotą indą ir 
laikykite žemutinėje šaldytu
vo lentynėlėje. 

— Jei agurkus daugiau 
negu iki pusės panardinsite į 
vandenį žemyn nuskinta 
virkštele, jie išliks švieži 
keletą dienų. 

— Jei agurkai kartūs, nu
lupkite ir kelioms 

.: - <• minutėms pamerkite į 
truputį pasaldintą 
pieną, paskui nu
plaukite šaltu vandeniu: 

— Nelaikykite 
agurkų kartu su obuo
liais, nes dėl išsiski
riančių iš obuolių me-

fgį džiagų agurkai grei
čiau vysta. 

AGURKŲ LIZDELIAI 

1-2 agurkai 
1/2 sv. varškės 
1/2 puod. supjaus

tytų svogūno laiškų 
5-6 ridikėliai 
1/2 nedidelio rūgš

taus obuolio 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio druskos 
Agurkus nuplauti, nulup

ti, supjaustyti 3-4 cm storio 
griežinėliais. Juos išskobti 
taip. kad liktų dugnas. Svo
gūnų laiškus nuplauti (keletą 
aiškų pasilikti papuošimui) 

ir smulkiai supjaustyti. 
Obuolį nulupti ir supjaustyti 
šiaudeliais. Ridikėlius su
tarkuoti stambia tarka (2-3 
palikti papuošimui). Daržoves 
sumaišyti su varške, druska 
ir pipirais. Įdarą sudėti į 
agurkų ,,lizdelius", papuošti 
ridikėlių griežinėliais ir 
svogūnų laiškais. Išeina 4 
porcijos. 

AGURKŲ SALOTOS 
SU VAISIAIS 

3 agurkai 
1 kriaušė 
1 greipfrutas 
8 kietesnės slyvos 
1/4 sv. mozzarella sūrio 
2 šaukštai sumažinto rie

bumo majonezo 

2 šaukštai jogurto (be 
prieskonių) 

druskos ir maltų pipirų 
pagal skonį 

Agurkus ir vaisius nulupti 
ir supjaustyti kubeliais. Į juos 
suberti kubeliais supjaustytą 
sūrį, išmaišyti. Pasūdyti ir 
įberti maltų pipirų, užpilti 
majonezu, sumaišytu su jogurtu. 

AGURKŲ VALTELĖS 

4 agurkai* 
1 dėžutė tuną konservų 
1 konservuotas raudonasis 

pipiras (pimiento) 
3 kietai virti kiaušiniai 
2 šaukštai susmulkintų 

krapų 
10 alyvuogių 
4 šaukštai majonezo 
1 nedidelis pomidoras 
4 alyvuogės papuošimui, 
salotų lapai 
Agurkus nulupti, išilgai 

perpjauti per pusę, aštriu 
šaukšteliu išskobti sėklas, o 
vidų pabarstyti druska ir 
pjūviu žemyn padėti į lėkštę, 
kad išbėgtų sultys. 

Kiaušinius (išvirtus ir at
šaldytus) nulupti, supjaustyti 
smulkiais gabalėliais, įberti 
mažais gabaliukais supjaus
tytą pipirą, nuvarvintą ir ša
kute sutrintą tuną, krapus, 
supjaustytas alyvuoges. Užpilti 
majonezu ir gerai sumaišyti. 

įdarą išdalinti į visas 
agurkų „valteles", prieš tai 
dar pabarstytas maltais pipi
rais. Agurkus sudėti į lėkštę 
ant salotų lapų. papuošti po
midorų skiltelėmis, alyvuogių 
puselėmis ir svogūnų laiškais 
arba krapų šakelėmis. 

*Šiuose receptuose agur
kai yra „pickles" — mažieji. 
Jeigu būtų vartojami didieji, 
reikėtų daugiau tuną ir kitų 
produktų, nes „valtelės" būtų 
talpesnės. 

Paruošta pagal žurnale 
„Virtuvė" spausdintą medžiaga 

JUODIEJI IR BALTIEJI 
PIPIRAI 

Kartais recepte pažymėta, 
kad reikia įdėti tam tikrą 
kiekį juodųjų maltų pipirų, o 
kartais reikalaujama „baltųjų 
pipirų". Koks tarp jų skirtumas9 

Tiek juodieji, tiek baltieji 
pipirai yra džiovinti vijoklinio 
augalo, juodojo pipiro (Piper 

nigrum) vaisiai. Augalas yra 
daugiametis, sumedėjusiu stie
bu. Žiedai smulkūs, pilkai gel
toni arba balti, susitelkę žie
dynais. Vaisiai — apskriti , 
vienasėkliai kaulavaisiai. Iš 
pradžių j ie būna žali, vėliau 
raudoni ir galiausiai juodi. 

Juodieji pipirai kilę iš 
Indijos. Auginami Pietryčių 
Azijos. Rytų Afrikos ir Ame
rikos atogrąžiniuose kraštuo
se. Auginami plantacijose, kur 
jie vejasi an t aukštų kuolų 
arba specialiai tam pasodintų 
medžių. Vaisius pradeda vesti 
tik po 7-8 metų. Juodųjų pi
pirų vaisiai renkami du kar
tus per metus. Rinkimas trun
ka keletą savaičių, nes j ie 
bręsta ne visi iš karto. 

Juodieji pipirai yra džio
vinti nesubrendę juodojo pi
piro vaisiai. Vartojami malti ir 
nemalti. Ką tik sumalti, jie 
sust iprina daržovių, mėsos, 
žuvies ir šviežių vaisių skonį. 
Nemaltų pipirų dedama į sriu
bas, ma r ina tu s , padažus, 
sūdomą ar rauginamą maistą. 
Pipirai dedami, baigiant virti 
ar kepti, nes nuo ilgai ver
damo pipiro apkarsta valgis. 
Sumalti pipirai greitai pra
randa dalį savo kvapo, todėl 
geriausia turėt i malūnėlį ir 
sumalti pipirus pagal reikalą. 

Baltieji pipirai yra džio
vinti subrendę to paties auga
lo vaisiai, tik nuo jų atskiras 
apyvaisis (žievelė). J ie turi 
švelnesnį skonį nei juodieji ir 
yra ne tokie kvapnūs. Var
tojami, ka ip ir juodieji — 
malti ir nemalti , tik labiau 
tinka šviesiems patiekalams: 
veršienai, žuvims, paukštienai. 

Dar receptuose dažnai 
vartojame kvapniuosius pipi
rus (angį. allspice). Nors jie iš 
pažiūros panašūs į juoduosius 
pipirus, yra skirtingo tropikų 
augalo vaisiai: (mirtinių šei
mos — pimento augalo). Kva
pieji pipirai yra kiek didesni 
už juoduosius , turi lygesnį 
paviršių, yra rudos spalvos, su 
aštroku, iš dalies primenančių 
gvazdikėlių, iš dalies cina
mono, prieskoniu (todėl angį. 
ir vadinami allspice — daugia-
prieskoniniai). Kvapieji pipi
rai dedami į sriubas, marina
tus, padažus, mėsos, žuvų ir 
daržovių patiekalus, taip pat 
pudingus, pyragus ir pan. 

ParuoSta pagal jvairią spauda 

Kai visoje Lietuvoje vyko renginiai, skirti karaliaus Mindaugo karūnavi
mo 750 m. jubiliejui paminėti. Vilniuje — Užupio Respublikoje — taip pat 
renginių netrūko. Ta proga liepos 6 d. Vilneles krantinėje, priešais Užupio 
kavinės terasą, atidengtas Vilnios mergelės paminklas. 

Michailo Raškovskio (Elta) nuotr. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
Landmark Hjjį= 

- - -—»- properties įm 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

STATE F A R M INSURANCE 
ALTOMOHB JO. NAMU, SVHKATOS 

IR GYAYBĖS DRAUHMASL 
Aaentas Frank Zapolis irOff. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
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". ..deckV". „gutters".piokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas. 

dažvmas. Tunu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

SIŪLO DARBĄ 

CARPENTER - vvindovv install 
& outside trim: 2-3 yrs exp vvįth 

refs. valid dnv. lic. 
VVAREHOUSE Material 

Handler/Driver — vvindovvs. 
doors. e ta : mušt be certified to 
oper Forklift. 2-3 yrs exp vvith 

refs. valid driv. lic. 
Applv onlv in person at 

VYOODL.AND \VI\DOWS 
AND DOORS, located at 

25VV355 Lake St. on the corner 
of Lake & Garv in Roselle. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami du po 1 atskiri 
kambariai Burbank rajone — 

kaina $350 ir Lemont rajone — 
kaina $450 per mėnesį. 

Tel. 708-476-1155. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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DEMEStO' DĖMESIO! 
I Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto. tačiau skelbtis laikraštyje bran

giai kainuoja > Ne bėda. DRAUGAS ftou skefcima 
| Ktpausdtm nemokamai Tereikia paskambinti tel. 773- 585-9S00 ar užsuk

ti j DRAUGO 
administracija adresu 4545 VV. 63 St., Chfcago, H 60629. 
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Aplinkosaugininkai dėl Kintų naftos gręžinio nepriims skubotų sprendimų 
Situaciją apsunkina tai, kad 

nuolat didėja privačių miškų 
valdos — jų yra daugiau kaip 
180,000, kuriose kai kurie sa
vininkai nesugeba arba nenori 
tinkamai tvarkytis. 

Daugelį gyventojų taip pat 
domina naujos statybos pajūrio 
zonoje. Aplinkosaugos instituci
jos pasiryžusios imtis visokių 
būdų neleisti darkyti saugomo 
kraštovaizdžio, griežtai bausti 

Atkelta iš 1 psl. 
Kuršių nerijos nacionalinis par
kas, Nemuno deltos regioninis 
parkas, Kintų botaninis draus
tinis, o ir pačios Kuršių marios, 
kurios ypač vertingos ornitolo-
giniu požiūriu, ateityje galėtų 
būti paskelbtos saugoma terito
rija. Taigi ši vietovė yra labai 
perspektyvi turizmui ir poilsiui. 

Ministro A. Kundroto teigi
mu, Aplinkos ministerija visur, 
kur tik įmanoma, pirmenybę 

teikia ne gamtos išteklių eikvo
jimui, o poilsinėms reikmėms 
tenkinti. Be to, naftos gavyba 
Kuršių marių pakrantėje ap
sunkintų jau ir taip vangias de
rybas su Rusija dėl naftos tel
kinio „D-6" naudojimo. 

Tiesioginėje radijo laidoje 
aplinkos ministrui teko aiškinti, 
kokių užkardymo apsaugos 
priemonių numatoma imtis 
geriau kovojant su neteisėtais 
miškų kirtimais. savavališkų statybų pažeidėjus. 

Lietuvos verslininkai Irako atstatyme tikriausiai nedalyvaus 
Atkelta iš 1 psl. 

Užsienio reikalų ministerija 
tvirtina, kad oficialaus Lietuvos 
atstovo laikinojoje Irako admi

nistracijoje paskyrimo reikalais 
užsiima „aukštesnė instancija", 
tai yra Prezidentūra. 

Prezidento patarėjas Alvy
das Medalinskas sakė, kad 
„sprendimo šiuo klausimu pri

ėmimą stabdė neaiški situaci
ja", tačiau, jeigu Lietuvos versli
ninkai vėl imtų labai aktyviai 
domėtis Iraku ir „atstovo pa
skyrimo klausimas taptų vėl la
bai aktualus, matyt, galima bus 
kalbėti apie jo sprendimą". Pa
sak A. Medalinsko, kandidatų į 
Lietuvos atstovus Irake sąrašas 
daugmaž jau yra aiškus. „At

renkant juos, buvo labai svarbu, 
kad tie žmonės būtų lig šiol jau 
dirbę gana aukštose valstybės 
pareigose", sakė A. Medalins
kas. 

Tačiau kokie galimi kandi
datai į diplomatinius atstovus 
Irake, A. Medalinskas atsisakė 
pasakyti, tvirtindamas, kad tai 
dar nesuderintas klausimas. 

RENGINIAI ČIKAGOJE DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 6 d., trečiadienis 

„Nacių medžiotojas" uždavė mįslę Lietuvos teisėsaugai 
Atkelta iš 1 psl. 
Panemunėlio kaimą, apklausė 
ten gyvenančius žmones, bet ne 
kažin ką pešė — visi kažką yra 
girdėję, bet tiksliai nieko neži
no. Bet svarbiausia, kad mes 
nerandame paties pranešėjo — 
yra tik jo vardo raidė ir pavar
dė", sakė prokuroras. 

„Mes nežinome, už ko už
sikabinti. Nusprendėme parašy
ti malonų laišką pačiam E. Zu-
rofFui ir pranešti, kad vyksta 
tyrimas, tačiau mums reikalingi 
duomenys apie tą žmogų iš Lie
tuvos, kuris jam tas žinias su
teikė. Be to žmogaus parodymų 
nieko negalime padaryti", teigė 
R. Valiulis. 

Prokuroras teigė, kad pra
nešėjo pavardė Lietuvoje yra la
bai paplitusi, todėl to žmogaus 

niekaip nepavyksta surasti. R. 
Valiulis pasakojo, kad pareigū
nai nesurado ir galimos nusi
kaltimo vietos, nes vietovės, 
apie kurias kalbėta E. Zuroffo 
laiške, per 60 metų neatpažįsta
mai pasikeitė. Nesurasti ir įta
riamieji žydų šeimų išžudymu. 

Nuolat kritikuojantis Lietu
vą už vangumą baudžiant holo-
kausto vykdytojus E. Zuroff per
nai liepą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje paskelbė renginį „Ope
racija: Paskutinis šansas", siū
lydamas 10,000 JAV dolerių 
premiją už informaciją, padė
siančią patraukti į teismą nacių 
karo nusikaltėlius. Premija už 
informaciją buvo žadama tik tuo 
atveju, jei įtariamasis bus pa
trauktas baudžiamojon atsako-
mvbėn ir nubaustas. 

Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyriaus vy
riausiasis prokuroras Rimvydas 
Valentukevičius anksčiau sakė 
pastaraisiais metais iš E. Zuroff 
kelissyk gavęs informacijos, ta
čiau teigė, kad dauguma duo
menų yra „fragmentiški ir rea
liai nepagrįsti". „Dauguma E. 
Zuroffo duomenų gali turėti 
reikšmę istoriografijai ir archy
vams, bet, deja, jie netinka tei
siniam įvertinimui ir įtariamų
jų patraukimui baudžiamojon 
atsakomybėn", yra sakęs R. Va
lentukevičius. 

Tačiau, pasak prokuroro, 
remiantis naujaisiais baudžia
mojo proceso reikalavimais, į 
visus gautus duomenis buvo su
reaguota ir atliekamas ikiteis
minis tyrimas. 

Latvijos pasienyje — kelios valandos patyčių iš lietuvių keliautojų 
Atkelta iš 1 psl. 
raštiškų pretenzijų dėl pareigū
nų darbo nepateikė, piktinosi 
žodžiu. 

Latvijos pajamų inspekcijos 
atstovė Dita Klavina Lauberte 
taip pat teigė nieko nežinanti 
apie šį įvykį. 

Tuo tarpu dienraštis „Lie
tuvos rytas" antradienį rašo, 
kad incidentas įvyko rugpjūčio 
1-osios vakarą, kai Rokiškio gy
ventojas Gražvydas Lašas kartu 
su kitu rokiškėnu Jurijumi Še-
viakovu grįžo iš Švedijos miesto 
Maristado. Jie vežėsi draugų 
dovanotą naudotą žoliapjovę, 
elektrinę viryklę, drabužių. 

Sklandžiai pravažiavus Es
tijos muitinę, lietuvius Latvijos 

pareigūnai pasitiko nedraugiš
kai — jie pavargusių vyrų ėmė 
klausinėti, ar šie nėra girti. Vė
liau pareikalavo užpildyti dek
laraciją. Nuėjusiems prie lange
lio pildyti deklaracijų, rokiškė
nams buvo paaiškinta, kad to
kiems seniems skudurams dek
laracijų nereikia. Grįžę pas 
muitininkus, jie vėl išgirdo rei
kalavimą užpildyti šiuos doku
mentus. 

„Tuomet pagyvenęs mui
tininkas, kuris vėliau paaiškėjo 
esąs Janis Ailtas, pasakė, kad jo 
draugas tokias kaip mes lietu
viškas kiaules praleido, už tai 
turėjo daug nemalonumų", pa
sakojo G. Lašas. Jis neatmetė 
galimybės, kad latvių muiti 

Lietuvos bėgikas P. Silkinas artėja prie Londono 
Atkelta iš 1 psl. aplankė Rygą. Taliną. Helsinkį. 

Ištvermingasis bėgikas savo Stokholmą, Varšuvą, Berlyną, 
maratoną „Per Europos sosti- Kopenhagą. 

P. Silkinas planuoja aplan
kyti 44 Europos valstybių sos-

Dainininkas A. Motuzą Čikagoje rado savo laimę 
žiedus su turtinga našle iš Či
kagos Lucia Macenas. Tai jau 
ketvirtoji vilniečio A. Motuzos 
santuoka. Su savo trečiąja žmo
na jis išsiskyrė šį balandį. 

„Mane sužavėjo Algirdo 
muzika. Dabar jis mane žavi 
kaip vyras. Mes karštai mylime 
vienas kitą. Šį didelį jausmą no-
rėtume išlaikyti visą gyvenimą. 

ninkai, vaikydami pavargusius 
keliautojus, tikėjosi gauti kyšį. 

Lietuviai pareikalavo, kad 
J. Ailtas atsiprašytų, ir pagrasi
no ieškoti teisybės. Tuomet ro
kiškėnui buvo nurodyta važiuo
ti į specialią patalpą, kur pagal 
sąrašą buvo tikrinami visi jo 
daiktai. 

Pasak dienraščio, tikrinda
mi senus daiktus, keturi parei
gūnai visaip tyčiojosi iš keliau
tojų, grasino areštuoti vežamus 
daiktus. 

Rytą, Latvijos pasienio 
muitinėje praleidę 6 valandas, 
lietuviai buvo praleisti ir dabar 
svarsto, ar dėl tokio muitininkų 
elgesio nereikėtų kreiptis į teis
mą. 

nes už Lietuvą" gegužės 2 dieną 
pradėjo Kretingoje. Bėgikas jau 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (LR-
Elta) — „Manau, kad tai - pas
kutinės mano vedybos. Dabar 
esu susitvarkęs gyvenimą - ga
lėsiu kurti muziką, nesivaiky
damas menkų uždarbių", 
džiaugiasi populiarus estrados 
dainininkas Algirdas Motuzą. 

53 metų vyras tikina va-
saros pradžioje sumainęs aukso 

tinęs ir nubėgti iš viso maždaug 
16.000 kilometrų. 

Bėgimo baigmė numatoma 
lapkričio 21 dieną Italijos sosti
nėje Romoje. 

Man nesvarbu, kiek moterų ir 
žmonų iki manęs turėjo Algir
das. Aš gyvenu žvelgdama į 
rytojų, o ne į vakarykštę dieną", 
tvirtino L. Macenas-Motuzienė, 
kuri į Lietuvą atvyko šių metų 
birželį. 

„Pažintis su Lucia man yra 
tarsi dovana už sunkų gyve
nimą", įsitikinęs A. Motuzą. 

* Gavusi tikrintojų išva
das, Klaipėdos apygardos 
prokuratūra 12 asmenų pus
mečiui apribojo naudojimąsi 
pajūryje turimais žemės skly
pais. Jei pasitvirtins, kad skly
pai Girkalių kadastrinėje vieto
je — Karklėje ir jos apylinkėse 
— įsigyti pažeidžiant įstaty
mus, jų savininkai taps įtaria
maisiais Po patikrinimo nusta
tyta, kad žemes į pajūrį iš kitų 
vietų neteisėtai atsikėlė beveik 
25 asmenys. Jie užvaldė 200 
hektarų žemės ir valstybei pa
darė per 200,000 litų žalos. Ka
dangi dabar pajūrio žemės ver
tinamos kur kas brangiau, žala 
gali siekti kelis milijonus litų. 

(R-LR-Elta) 
* Kauno miesto tarybos 

narys ir vienas garsaus diplo
mato Cijunės Sugiharos fondo 

steigėjų Ramūnas Garbaravi-
čius šių metų pradžioje įsigijo 
pastatą, kuriame pirmosios ne
priklausomybės ir karo metais 
gyveno garsusis japonų diplo
matas. Dabar jame veikia mu
ziejus ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto (VDU) Japonistikos 
centras, kurio remontui VDU 
skyrė daugiau nei 100.000 litų. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
prorektorius studijoms Povilas 
Zakarevičius sako, jog ši žinia jį 
apstulbino — apie tai turėjo bū
ti pranešta universiteto vado
vams. Nors pirkimo-pardavimo 
sandėris įvyko vasario pabaigo
je, tačiau iki šiol garsaus diplo
mato namus už 400.000 litų įsi
gijęs politikas vengia juos įre
gistruoti. P. Zakarevičius kol 
kas nelinkęs komentuoti, ar 
aukštoji mokykla kreipsis į teis

mą, siekdama užprotestuoti 
pirkimo-pardavimo sandėrį. 

KD-Elta) 
* Vilniaus dešiniajame 

Neries krante statoma ne tik 
savivaldybė, prekybos centras 
„Europa". Pasak Vilniaus savi
valdybės atstovų, greitu metu 
prastos reputacijos Šnipiškių 
mikrorajonas taps vienu moder
niausių gyvenamųjų ir komer
cinių pastatų kvartalų. Čia jau 
vyksta neįprastos architektūros 
daugiabučio gyvenamojo namo 
statybos darbai. Statinys bus 
itin modernus, puslankio for
mos. Jame investuotojai žada 
įrengti 211 šiuolaikiškų butų, o 
pirmuosiuose aukštuose — ko
mercinės paskirties patalpas. 
Naujojo projekto vertė sieks 
maždaug 50 milijonų litų. 

(LŽ-Elta) 

2003 METAI 

RUGPJŪTIS 
Rugpjūčio 10 d., sekmadie

n į „Draugo" vasaros šventė t. 
marijonų sode, Čikagoje. 

— V.D.Š. rinktinės gegu
žinė Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. 

Rugpjūčio 14-17 d. 90-asis 
Lietuvos Vyčių suvažiavimas, 
šiemet ruošiamas Brocton, MA. 

Rugpjūčio 17 d., sekmadie
nį: JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia tuojau 
po pamaldų — 12 vai. 

Rugpjūčio 23-24 d. Augs
burgo gimnazijos moksleivių 
ir mokytojų suvažiavimas Či
kagoje. 

Rugpjūčio 24 d., sekmadie
nį: Illinois Lietuvių respubli
konų lygos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia 12 vai. 

— Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos piknikas įvyks 
Ateitininkų namų sodelyje, 
Lemont, IL. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 31 d., sekmadie
n į Lemonto LB apylinkės gegu
žinė PLC sodelyje. Pradžia 12 vai 

RUGSĖJIS 
Rugsėjo 2 d., sekmadienį 

PLC gegužinė. 
Rugsėjo 4-7 d. Santa

ros-Šviesos federacijos 50-asis 
suvažiavimas Pasaulio lietu
vių centre, Lemont, IL. 

Rugsėjo 5 d., penktadienį: 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos XVII tarybos ir PLB XI 
seimo narių posėdis Pasaulio 
lietuvių centro posėdžių kam
baryje, Lemont, IL. Pradžia 7 
vai. vak. 

Rugsėjo 7 d., sekmadienį: 
Beverly Shores, IN, Lietuvių 
klubo metinė gegužinė Bever
ly Shores Lituanikos parke. 
Pradžia 1 vai. p.p. 

Rugsėjo 12 d., penktadie
nį dail. Viliaus Ksavero Sla
vinsko tapybos ir koliažo dar
bų paroda ,Jmprovizacija" Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildija ruo
šia 35 metų sukakties pokylį 
Willowbrook salėje. Pradžia 
1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį Šiluvos atlaidų procesija 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje Marquette Parke. Pra
džia 1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį: Didysis operos solistės 
Violetos Urmanos-Urmanavi-
čiūtės koncertas Morton gim
nazijos auditorijoje. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. 

Rugsėjo 24 d., trečiadienį 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bo 80 metų sukakties pami
nėjimo priešpiečiai ir kelionė 
„Odyssey" laivu. 

Rugsėjo 26 d., penktadie
nį dail. Giedrės Žumbakienės 
retrospektyvinė dailės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

Rugsėjo 28 d., sekmadie
n į Lietuvių fondo 9-osios me
tinės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club lau
kuose. 

— „Vaiko vartai į mokslą" 
ruošia Rudens derliaus pietus 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

SPALIS 
Spalio 3 d., penktadienį 

Lithuanian Mercy Lift loteri
jos bilietų traukimas su vai
šėm PLC Bočių menėje. Pra
džia 7 vai. vak. 

Spaho 5 d, sekmadienį: PaL 
Jurgio Matulaičio misijos pa
bendravimo pietūs PLC Le
monte Bočių menėje. Pradžia 
12 vai. 

— Suvalkiečių draugijos 

gegužinė Šaulių namuose. 
— Šv. Kazimiero seserų 

rėmėjų metinis pokylis Hilton 
Oak Lawn viešbutyje, 94th ir 
Cicero Ave. Pradžia 1:30 vai. p.p. 

Spalio 12 d., sekmadienį 
Lemonto LB pietūs su didžiąja 
loterija PLC, Lemonte. 

Spalio 18 d., šeštadienį: 
JAV LB Waukegan/Lake County 
apylinkės metinis rudens po
kylis Crowne Plaza North 
Shore viešbutyje. Pradžia 6:30 
vai. vak. 

Spalio 19 d., sekmadienį 
„Draugo" tradicinis pokylis 
Martiniąue salėje, Evergreen 
Park , IL . 

— V.D.Š. rinktinės vasa
ros pabaigos gegužinė Šaulių 
rinktinės namuose, Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

Spalio 24 d., penktadienį 
lietuvių fotografijos paroda 
„Amžinoji moteris" Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spalio 24-25 d. Filatelistų 
draugijos „Lietuva" ruošiama 
filatelijos paroda LITHPEX 
XXLX, skiriama Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750 m. sukakčiai paminėti, Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, Čikagoje. 

Spalio 25 d., šeštadienį: 
Lietuvos Dukterų draugijos 
Rudens pokylis Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Pradžia 6 
vai. vak. 

Spalio 26 d., sekmadienį 
Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių salėje. Pradžia 12 vai. 

— Trečiasis lietuvių jau
nųjų atlikėjų festivalis Jauni
mo centre, Čikagoje. 

LAPKRITIS 
Lapkričio 6 d., ketvirtadie

n į Suvalkiečių draugijos me
tinis narių susirinkimas Šau
lių salėje. 

Lapkričio 8 d., šeštadienį 
Lietuvių fondo metinis vajaus 
užbaigimo pokylis PLC, Le
monte. 

Lapkričio 13 d., ketvirta
dienį Zarasiškių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
salėje. 

Lapkričio 15 d., šeštadie
n į LB Kultūros tarybos ruo
šiama Premijų šventė Lietu
vių dailės muziejuje, Lemont, IL. 

Lapkričio 16 d., sekma
dienį: Madų paroda PLC 
didžiojoje salėje. 

Lapkričio 22 d., šešta
dienį: metinis Lietuvių operos 
pokylis su programa Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

Lapkričio 23 d, mJcrnadignį-
Lietuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose, Čikagoje. 

Lapkričio 30 d., sekma
dienį: Tilžės akto minėjimas 
Šaulių namuose. Pradžia 2 vai. 

GRUODIS 
Gruodžio 5 d„ penktadie

n į Lietuvos Vaikų vilties ko
miteto Šampano vakaras. Ren
gia Gražina ir Jim Liautaud. 

Gruodžio 6 d., šeštadienį: 
PLC kalėdinė mugė centro 
patalpose. 

Gruodžio 7 d., sekmadie
n į Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė didžiojoje JC salėje. 

Gruodžio 13 d., šeštadie
n į Labdaros vakaras „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Socia
linių reikalų taryba. 

Gruodžio 14 d., sekmadie
nį: Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės bendros kūčios Šau
lių namuose. Pradžia 2 vai. 

Gruodžio 21 d., sekmadie
n į Kūčios PLC didžiojoje salėje. 

Gruodžio 31 d., trečiadie
nį: Naujų metų sutikimas 
PLC didžiojoje salėje. 

— Čikagos Lietuvių ope
ros rengiamas Naujųjų metų 
sutikimas Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

2004 metai 

Balandžio 11 d., sekma
dienį: ..Draugo" koncertas. 

AfA 
ELEONORA RASTENIENĖ 
Mirė 2003 m. rugpjūčio 3 d., Matulaičio Slaugos Na

muose. 
Velionė gimė 1908 m. Lietuvoje, Kalniškių kaime, 

Laižuvos valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Atvykusi į 
Ameriką gyveno Detroite ir vėliau Hot Springs, Arkan-
sas. Paskutinius gyvenimo metus praleido Matulaičio 
Namuose Putname, Connecticut. 

Gedulingos Mišios ir atsisveikinimas įvyks antra
dienį, rugpjūčio 5 d., Matulaičio Namų koplyčioje. 

Aa. Eleonora bus palaidota Čikagoje šį ketvirtadie
nį, rugpjūčio 7-tą d., I v . p. p. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, asistuojant Petkaus laidojimo namų įstaigai. 

Visi draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Liūdinčios dukros Aldona ir Laima su 
šeimomis 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. www.petkusftmeralhomes.com 

A f A 
ZUZANA MATULIS 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 4 d., sulaukusi 77 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis, anūkai Bethany Crispin 

su Jon, Christina Matulis; Nicholas Matulis, Eric Matu
lis; brolis Stephon Stonys su žmona Marion; seserys 
Helen Stonys ir Bronice Stonys. 

A. a. Zuzana buvo žmona a.a. Kosto ir mama a.a. 
Romo. 

Velionė pašarvota trečiadienį, rugjūčio 6 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 9 v.v. Archer laidojimo namuose, 6108 S. Archer 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. Iš lai
dojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 2745 W. 44 St„ Chi
cago, IL, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Archer F. H. Tel. 773-585-1003. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

AfA 
JURGIS GRIGALAUSKAS 

Prašome prisiminti savo maldose mūsų mylimą Tėve
lį, Uošvį ir Senelį, kurio netekome 1998 m. rugpjūčio 6 
d. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 9 d. 9 v. r. Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Nuliūdę: Jolanta ir Jonas Zubinai su šeima. 
Judita ir Robertas Yuskai su šeima. 

AfA 
kun. BRONIUI BACEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, reiškiu gilią užuojautą 

VACIUI ROCIŪNUI ir jo šeimai. 

Pranas Joga 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St.. Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip . 

telefono numeris 

http://www.petkusftmeralhomes.com


DRAUGAS, 2003 rugpjūčio 6 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" RĖMĖJAI 

N Ė R A J U O D Ų D A R B Ų 

Prof. Jonas Račkauskas 

Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, Lietuvių tyrimo ir studi
jų centro vedėjas, sutiko būti 
vyr. virėju Lietuvių fronto 
bičiulių studijų savaitėje š. m. 
rugpjūčio 17-24 d. Dainavoje. 
Profesorius užtikrina, kad 
visą savaitę bus tiekiami ska
nūs, įvairūs ir maistingi pa
tiekalai. 

Draugo fondo direktorių 
tarybos posėdis kviečiamas 
2003.08.12, antradienį, 4 vai. 
p.p., ,,Draugo" redakcijos pa
talpose. Dienotvarkėje daug 
svarbių reikalų. Visų direkto
rių dalyvavimas būtinas. 

Keliaujančios Švč. Merge
lės Marijos statulą rugpjūčio 
9-16 d. galėsite aplankyti Le-
monte, prie ,.Holy Family Vil
ią" koplyčios. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokykla (Na-
tivity BVM school) praneša, 
kad šiais metais bus atidary
tas papildomas skyrius - iki
mokyklinis (mokinių amžius 
3-5 m.). Mokslo metų atidary
mas - rugpjūčio 21 d. 7:45 vai. 
r. Ši diena bus trumpesnė -
iki 11:30 vai. r. nei įprastai. 
Pamokų laikas — nuo 7:45 vai. 
r. iki 2:15 v. p.p. Yra prailgin
tos dienos programa, kuri 
prasideda nuo 6:30 v. iki 7:45 
v.r. ir po pamokų 2:15-6:00 v. 
v. Turintys klausimų skam
binkite mokyklos tel. 773-
476-0571. 

Jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56th Str. Chicago, IL 
60636-1098, tel. 773-737-84001 
rugpjūčio 10-ąją dieną, pa
maldos vyks ne dešimtą, bet 
devintą valandą ryto. Kitų 
rugpjūčio, rugsėjo ir vėlesnių 
mėnesių sekmadienių pamal
dų tvarka, kaip ir anksčiau -
10 vai. r. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos tradicinė gegužinė 
rugpjūčio 17 d. PLC sodelyje, 
Lemonte, vyks po 11 vai. šv. 
Mišių. Bus namų gamybos 
maisto, smagios muzikos. 
Veiks loterija. Loterijai reika
lingi fantai. Kas gali paau
koti, prašomi juos įdėti į baž
nyčios prieangiuose esančias 
dėžutes. 

Atveskite savo vaikučius į 
..Pipirų ratelį", kuris veikia 
pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 9:30 v.r. iki 11:30 
v.r. ir trečiadieniais nuo 12 v. 
p.p. iki 2 vai. p.p. (Vaikai lan
ko kartu su tėveliais arba se
neliais;. Renkamės I^emonte, 
PLC. Kreipkitės į Rimą (Stro-
putė) Geimer 773-775-9498 
tarp 9 v. r. ir 5 v.v. Vaikus pri-
iminėsime tik iki spalio 1 d. 

Rugpjūčio 10 d. Švyturio 
jūrų šaulių kuopa rengia Pi
lėnų stovyklos vasaros gegu
žinę. Pilėnų vartai bus atdari 
nuo ankstyvo ryto. Sesės švy-
turietės vaišins lietuviškais 
patiekalais, o broliai švyturie-
čiai žiūrės, kad nebutute 

ištroškę. Gausiai dalyvaukite 
gegužinėje, nes savo atsi
lankymu paremsi te Pilėnų 
stovyklos išlaikymą. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose, Oak 
Lawn, organizuojamas vaikų 
darželis (day-care) . Vaikų 
amžius — 3—5 metai. Užsiėmi
mai vyks penkias dienas per 
savaitę nuo 8:30 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų, - leiskime 
mamoms dirbti! Jei susirinks 
pakankamai vaikų (bent 12), 
darželis pradės veikti 2003 m. 
rugsėjo 2 d. Dėl vaikų regis
travimo kreiptis teL 706-^2-1433 
iki rugpjūčio 26 d. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 McCart-
hy Rd., Lemonte. Visas pelnas 
skiriamas stipendijoms. Kvie
čiame ir ne golfo entuziastus 
atvykti į vaišes po golfo išky
los ir susipažinti su šių metų 
stipendininkais. Daugiau in
formacijos — skambinti Edui 
Modestui - 630-794-0500. 

Cook apskrities iždininkė 
Maria Pappas rengia priėmi
mą, skirtą estų, latvių ir lietu
vių kultūriam paveldui pa
gerbti. Kviečiame dalyvauti. 
Priėmimas vyks rugpjūčio 20 
d., trečiadienį, 10:30 vai. ryto 
Cook County Building - Room 
112, 118 N. Clark Street, Chi
cago, IL. Priėmimas, vaišės, 
kultūrinė programa. Pasi
kvieskite draugus. Laukiame 
visų. 

www.cookcountytreasur-
er.com 

Lietuvių fondo golfo 
diena-žaidynė8 vyks rugsėjo 
28 d., sekmadienį, Old Oak 
Country Club, Lock Port, IL. 
Norintys dalyvauti kviečiami 
registruotis iš anksto, kreiptis 
į Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

JAV LB Lemonto apylin
kės socialinių reikalų skyrius 
atostogauja. Į darbą grįžta 
rugsėjo 2 d. ir toliau veiks 
antradieniais ir penktadie
niais, kaip ir anksčiau. 

„Draugas" laukia savano
rių vasaros šventėje rugpjūčio 
10 d. Galintys ateiti į talką kvie
čiami paskambinti ..Draugo" 
valdybos pirm. Marijai Re
inienei 708-562-1448. 

SAUSRA! Kur gi ta saus
ra, tik turbūt ne Čikagoje (ir 
apylinkėse), juk kone kasdien 
lyja... Ne, ne tokia sausra, o 
toji, kuri atsirado ..Draugo" 
vasaros šventės „Laimės šu-
linėlyje". Kviečiame, prašo
me, raginame atnešti, atvežti, 
atsiųsti dovanėlių ir papildyti 
apysausį laimėjimų šulinį. 
Kadangi vasaros šventė jau šį 
sekmadienį, malonėkite pa
skubėti. Pasidairykite savo 
namuose —juk kiekvienas tu
rime gražių daiktelių, kurie iš 
esmės nereikalingi, o kažkam, 
iš ..Laimės šulinėlio" tą dova
nėlę ištraukus, padarys daug 
džiaugsmo. Dovanos laimėji
mams priimamos ..Draugo" 
administracijoje. Iš anksto dė
kojame už kiekvieną ,,lašelį", 
kuris suvilgys „Draugo" 
šventę, kad ji pražystų tikrai 
šventiška nuotaika. 

„DRAUGO" VASAROS 
ŠVENTEI PADOVANOJO 

Sofija Kikilas iš Everg-
reen Parko, IL, „Draugo" va
saros loterijai padovanojo ver
tingą paveikslą. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

„Lemonto apylinkės Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
širdingai dėkoja už skelbimus 
dienraštyje, todėl valdyba 
supranta dienraščio reikšmę 
ir siunčia 200 dol. auką. 
Linkime visiems 'Draugo' dar
buotojams geros sveikatos, 
stiprybės ir Dievo palaimos", 
— taip rašo apylinkės LB val
dybos iždininkas Eugenijus 
Stasiulis, atsiuntęs „Draugui" 
200 dol. paramą. Už nuošir
dumą ir tokią stambią auką 
nuoširdžiai dėkojame! 

Eugenija Baršketienė iš 
Hinsdale, IL; Aurelijus Pra
puolenis, Putnam, CT; Algis 
Paulius, Wayne, IL — 
kiekvienas su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė po 50 dol. 
auką. Už paramą esame labai 
dėkingi. 

„Worcester apylinkės LB 
dėkoja Draugui' už nuolatinį 
malonų patarnavimą ir per 

iždininką Algį Godą skiria 50 
dol. auką 'tepalui spausdinimo 
mašinoms patepti'. Čekį per
siunčia Janina Miliauskienė", 
— tokio turinio laiškelis su 50 
dol. auka atėjo iš Worcester, 
MA Jis „Draugo" darbuotojus 
tikrai pradžiugino. Ačiū! 

Vainutis K Vaitkevičius, 
M.D., Pleasant Ridge, MI, 
atnaujindamas „Draugo" pre
numeratą, pridėjo dosnią 100 
dol. auką. Ją nuoširdžiai įver
tiname ir tariame ačiū! 

Gailė V. Černiauskaitė, 
D.D.S. River Forest, IL, siųs
dama prenumeratos mokestį, 
kartu atsiuntė 60 dol. auką. 
Dėkui. 

40 dol. auką kartu su 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė „Draugo" rėmėjai: 

Elena Stanevičienė, Cold-
water, MI; V Šilėnas, Euclid, 
OH. Esame nuoširdžiai dėkin
gi-

Į D O M I O J I SKILTIS 

ALFONSAS EIDINTAS 

„LIETUVIŲ KOLUMBAI" 

Linksmi sveikinimai iš Nerijos . .Audros' pastovyklės! Visos sesės geros ir skautiškos nuotaikos, dirba, buriuoja 
ir stovyklauja kar tu . Stovykla ..Vėtrungė". 2003 m. Rakąs, Custer, MI. 

L I E T U V I U 

„Lietuvių kolumbai" - tai 
lietuvių emigracijos istorijos 
apybraiža. Žinomas istorikas 
Alfonsas Eidintas apžvelgia 
kone šimto metų laikotarpio 
lietuvių emigraciją, kai dėl 
ekonominių, politinių priežas
čių į įvairias šalis persikėlė 

apie ketvirtadalis lietuvių 
tautos. 

Šioje knygoje daugiausia 
kalbama apie emigracijos į 
JAV raidą, kadangi ji buvo 
reikšmingiausia lietuvių tau
tos gyvenime. Ši emigracija 
paliko pėdsaką literatūroje, 
raštijoje, spaudos istorijoje, 
knygų leidyboje. 

Taip pat apžvelgiami 
lietuvių tautos bei išeivijos 
ryšiai, jų reikšmė, istoriškai 
susiklosčiusios ekonominės, 
socialinės ir politinės lietuvių 
emigracijos priežastys (ypač 
1868 - 1944 m.). 

Medžiagą šiai knygai 
autorius rinko Amerikoje per 
mokslinę stažuotę 1984 -

1985 m. Peržvelgti JAV doku
mentų rinkiniai ir kiti ofi
cialūs valstybinių organizaci
jų raportai apie emigrantus. 
Knygos pabaigoje pateikiama 
daugybė nuotraukų, prade
dant 1906 m. ir baigiant 1948 
metais. 

Knygos kaina 10 dol., 
pridedant 8.75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis. Įsigyti norimų knygų 
galima ..Draugo" knygynėly
je, adresu 4545 West 63rd. 
Street, Chicago, IL 60629. 
Teirautis telefonu 773-585-
9500. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

DAR GALIMA TAPTI VIOLETOS URMANOS 
KONCERTO MECENATAIS 

Violetos Urmanos koncer
to organizacinio komiteto na
rė, atsakinga už bilietų plati
nimą, Irena Kriaučeliūnienė 
praneša, kad susidomėjimas 
būsimuoju žymios lietuvaitės 
koncertu, kuris rugsėjo 21 d. 
vyks Morton gimnazijos audi
torijoje, yra didelis. Bilietus 
įsigyja žmonės net iš kitų vie
tovių: Daiva Fuerst nupirko 
bilietus tėvams iš Los An
geles, juos įsigijo Tautos fondo 
tarybos pirm. Jurgis su žmona 
Nijole Valaičiai iš Stamford. 
CT; Z. Vaitkienė ir Kijauskai 
iš Clevelando, OH; Maldo
nienė 3 bilietus įsigijo savo 
viešnioms iš St. Petersburgo , 
keli bilietai buvo pasiųsti į Be-
verly Shores. IN ir kt. 

Yra ir naujų koncerto me
cenatų: sidabrinė mecenatė, 
paaukojusi 1.000 dol.. prašė 
neskelbti savo pavardės; taip 
pat nenorėjo skelbtis ir 565 

dol. aukotoja; mecenatai Rim
vydas ir Regina Griškeliai 
paaukojo 500 dol.; Irena 
Kriaučeliūnienė - 500 dol. Rė
mėjais tapo dr. A. ir A. Lips-
kiai bei J. ir B. Briedžiai, 
paaukoję po 250 dol. Dar gali
ma tapti koncerto rėmėjais ir 
mecenatais. Paaukoję ne ma
žiau kaip 500 dol.. mecenatai 
gauna du bilietus į koncertą ir 
yra kviečiami į vaišes po kon
certo, kuriose dalyvaus solistė 
Violeta Urmanavičiūtė. Me
cenatai taip pat gaus dovanų 
solistės kompaktinį diską. 

Du bilietai į Violetos Ur
manos koncertą buvo įdėti į 
„Draugo" laimikių kraitelę ir 
kažkas bus tas laimingasis, 
kuris juos laimės loterijoje. 

Bilietai į koncertą kainuo
ja nuo 25 dol. iki 65 dol. 

Rugsėjo 21 d. koncertą 
Morton gimnazijos auditorijo
je (J. Sterling Morton H. S. 

Auditoria. 2423 So. Austin 
Blvd., Cicero. IL. Pradžia 3 v. 
p.p.) rengia JAV LB Kultūros 
taryba (pirm. Marija Reinie
nė). Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" (2711-15 West 
71st Street. Chicago, IL 
60629) tel. 773-476-2655; fax 
773-436-6909. 

Dėl bilietų ir aukų koncer
tui surengti galima kreiptis ir 
į organizacinio komiteto narę 
Ireną Kriaučeliūnienę tel. 
630-734-9626 arba adresu 
Irene Leonas. 806 Kenmare 
Dr.. Burr Ridge IL 6052. 

Bilietų į Violetos Urma-
navičiūtės koncertą bus gali
ma įsigyti ir ..Draugo" vasaros 
šventėje ateinantį sekmadie
nį, rugpjūčio 10 d. 

Prie įėjimo prieš koncertą 
čekiai nebus priimami, todėl 
prašome išsikeisti čekius. 

Organizacinio komiteto 
užsakymu 

J. MONKUTES-MARKS MUZIEJUS-
GALERIJA KĖDAINIUOSE 

Redakcija gavo Janinos 
Monkutės-Marks laišką, ku
riuo ji atsiliepia į straipsnį 
„Pagiriamasis žodis Suvalki
jai" (liepos 30 d.) ir rašo. kad 
Trakuose, muziejų direktorių 
suvažiavime, dalyvavo ne 
kaip pagerbtoji, o kaip Jani
nos Monkutės-Marks muzie
jaus vardu rekomendavusioji 
pagerbti muziejaus rėmėją ir 
bičiulį Saulių Grinkevičių iš 
Kėdainių. Autorė rašo, kad 
muziejus-galerija yra jos 
dovana tėviškei ir yra išlaiko
mas Janinos Marks Chari-
table Foundation bei narių ir 
rėmėjų pagalba Lietuvoje ir 
JAV. 

Tuo pačiu kviečiame ap
lankyti Vidurio Lietuvos vie
ną iš naujausių kultūros židi

nių ir supažindiname su mu-
ziejaus-galerijos komitetu: 
direktoriai - Janina Monkutė-
Marks, Daniel Marks, Peter 
Marks, Paul Marks. Dalia 
Minkevičienė; garbės direkto
riai - Alma Adamkienė, Vik
toras Muntianas (Kėdainių 
miesto meras), Julius Lu
koševičius (Švietimo, kultūros 
ir socialinių reikalų departa
mento dir.), Egidijus Alek
sandravičius, (Kauno VDU 
senato pirm.). Juristas - Alex 
Domanskis, generalinė direk
torė - D. Minkevičienė. 

Janinos Monkutės-Marks 
muziejus-galerija yra ne pelno 
siekianti organizacija. įsikū
rusi Basanavičiaus g. 45 Kė
dainiuose. 

jmmgalerija@yahoo.com 
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LOTERIJA LAUKIA 

„ D R A U G O " VASAROS 

ŠVENTEI LABAI TRŪKSTA 

PRIZŲ LAIMĖJIMAMS! 

Žaislai, statulėlės, paveikslai, rankdarbiai, indai 
— viską, ko Jūs savo namuose šiuo metu 

nepritaikote, padovanokite mums! 
Jūsų dovanot i laimikiai pradžiugins kitus 

šventės dalyvius. 

„Draugo" vasaros >£><, 
šventės rengėjai Jums labai | | | 

dėkingi! ? | | 
m 

„Draugo" adresas: 4545 x3, 
VV. 63 St., Chicago, IL 60629. | | 

Tel. 773-585-9500. 

SKELBIMAI 

P la t i nk i t e DRAUGĄ 

* c > « i o W>ot oA<i 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

64.16 S.PuIaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal sus i ta r imą 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatvės nuo ..Draugo") 
T e l . 773-284-0100 . 

Tel. 630-257-0200, I>emont. IL 

Bilietų l solistes Violetos Urmanavičiūtės koncertą Pasaulio lietuvių centre reikėjo stovėti eilutėje: uš kaires ' .J. 
Kasis. R. Goodvvm. dr. O. Daugirdienė, dr 7,. Vaitkienė (viešnia iš Clevelando), G. Vaicaitienė ir V Krasauskienė. 
V. Jasinevičiaus nuotr. 

I M I G R A C I N E S TEISES 
A D V O K A T A S 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LiSaik' fl23nochicago. 11.60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6 2 4 7 S . K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o . II . 6 0 6 2 9 
T e l . 773 -776-8700 

E - m a i l : ( i i b a i t i s @ a o l . c o m 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo va i . n u o 8 v.r. iki 5 v.v. 
Coš tad . 8 v.r. iki 1 v p.p. 

http://www.cookcountytreasur-
http://er.com
mailto:jmmgalerija@yahoo.com
mailto:iibaitis@aol.com

