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Lietuva į Libaną gali siųsti „mažą"

Lietuvos taikdarys Afganistane.

KAM nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS)
— Premjeras Gediminas Kirkilas ne
atmeta galimybės, kad „maža" Lie
tuvos karių misija vis dėlto gali būti
nusiųsta į karo nuniokotą Libaną.

„Ar reikėtų prisidėti prie šitos
misijos, turėtų nuspręsti Valstybės
gynimo taryba. Tokio pasiūlymo kol
kas nėra. Priklausys nuo to, ar mums
bus pasiūlyta, kas pasiūlyta ir kokios

pajėgos. Jei būtų nedidelės pajėgos,
tai aš galvočiau, kad, galbūt, reikėtų
prisidėti", — interviu Lietuvos radi
jui sakė premjeras.
Jis teigia nenorintis kategoriškai
sakyti, kad Lietuva būtinai turi daly
vauti Jungtinių Tautų sankcionuoto
je taikos palaikymo misijoje Libane,
tačiau negalintis ir kategoriškai pa
sakyti, kad „mes tikrai nedalyvau
sime".
Tuo tarpu prezidentas Valdas
Adamkus skeptiškai vertina siūly
mus dalyvauti misijoje Libane bei
teigia nematąs jokio reikalo šiuo
klausimu kviesti Valstybės gynimo
tarybą.
Krašto apsaugos ministras Juo
zas Olekas penktadieni sakė, kad
KAM ir Lietuvos kariuomenės vado
vybė nėra linkusi imtis papildomų
tarptautinių misijų be jau vykdomų
Afganistane, Irake ir Kosove, tačiau
svarstytų galimybę dalyvauti taikos
palaikymo operacijoje Libane, jeigu
tam pritartų Valstybės gynimo tary-

Įsidarbinti gali sutrukdyti Prieš „Mažeikių
naftą" — d a r
ir horoskopo ženklas
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS)
— Lietuvoje tiek personalo atranka,
tiek darbuotojų pasiruošimas po
kalbiams su būsimais darbdaviais
profesionalėja, tačiau vis dar išlieka
subjektyvių priežasčių, dėl kurių
žmogus gali netapti įmonės darbuo
toju. Tai gali lemti ūgis, priklausomy
bė vienam ar-kitam miestui, vardas
ar netgi horoskopo ženklas.
Konsultavimo jmonės „Lokada"
direktorius, psichologas Vitoldas Ma
salskis sakė, kad neformaliuose po
kalbiuose Lietuvos įmonių vadovai
pasidalina nuomonėmis apie Vilniaus
ir Kauno darbuotojų skirtumus.

„Pavyzdžiui, yra susidaręs tam
tikras vilniečių stereotipas kauniečių
atžvilgiu, taigi kartais darbui renka
masi 'negrynieji' kauniečiai",- — aiš
kino V. Masalskis.
Jo teigimu, egzistuoja ne vienas
darbuotojų atrankos kriterijus, kuris
dažniausiai nuo žmogaus kompeten
cijų nepriklauso.
„Kai kurios pakankamai didelės
kompanijos kreipia dėmesj į horos
kopo ženklus, vadovai tiek 'pasinešę'
į šią sritį, kad būtinai renkasi dar
buotojus, pavyzdžiui, gimusius po
Avino ar Ožiaragio ženklu", — sakė
V Masalskis.
Nukelta i 6 psl.

Krepšininkai iškovojo įspūdingą pergalę
Hamamatsu, rugpjūčio 22 d.
(ELTA) — Pirmąją pergalę 15-ajame
pasaulio vyrų krepšinio čempionate
Japonijoje iškovojo Lietuvos rinkti
nė, trečiosiose C grupės rungtynėse
antradienį 106:65 sutriuškinusi Ka
taro komandą.
Mūsų šalies rinktinėje rezulta
tyviausiai žaidė Kšištofas Lavrinovičius, pelnęs 20 taškų. Linas Kleiza
surinko 14 taškų, Arvydas Macijaus
kas įmetė 13, Darjušas Lavrinovičius
pridėjo 12, o Manto Kalniečio sąs
kaitoje — 10 taškų.
Lietuviai nuo pat susitikimo pra
džios ėmė diktuoti savo žaidimo sti
lių. Po pirmojo kėlinio mūsiškiai pir
mavo 20 taškų skirtumu (31:11), o po
antrojo pranašumas šoktelėjo iki 32
taškų (60:28).
Po ilgosios pertraukos Lietuvos

L. Kleiza meta į Kataro krepšį.
EPA/ELTA nuotr.

rinktinės žaidimas ėmė šiek tiek
strigti. Tačiau per ketvirtąjį kėlinį
mūsiškiai ne tik susigrąžino turėtą
persvarą, bet ir sugebėjo ją padidinti
iki 41 taško.

vienas išpuolis
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS)
— Maskva, bandydama sužlugdyti
bendrovės „Mažeikių nafta" parda
vimą Lenkijos kompanijai „PKN Orlen", rengia ataką po atakos.
Dienraščio „Lietuvos rytas" ži
niomis, Rusijos prokurorai atsiuntė
laišką Lietuvos generalinei prokura
tūrai, primygtinai reikalaudami, kad
nedelsiant būtų pateikti „Mažeikių
naftos" akcininkų sąrašai. Esą jų pri
reikė tiriant buvusiems susivieniji
mo „Jukos" vadovams iškeltas bylas.
Tuo metu, kai aukščiausi Lietu
vos vadovai, diplomatai ir „Mažeikių
naftos" vadovai suko galvą, ką dary
ti Rusijai nutraukus žaliavos tiekimą
naftotiekiu, Lietuvos prokurorai tie
siog žaibiškai puolė vykdyti Maskvos
nurodymų.
Reikalavimą dėl akcininkų sąra
šų Generalinė prokuratūra žaibiškai
persiuntė Mažeikių apylinkės proku
ratūrai. Šios vadovas Jurij Malinin
„Mažeikių naftos" vadovybei tuoj
pat pateikė nurodymą vykdyti Rusi
jos reikalavimus.
Uoliai paklusdami Maskvos va
liai Lietuvos pareigūnai tarsi pa
miršo, kaip įžūliai Rusija elgėsi su
Lietuvos prokurorais, bandžiusiais
aiškintis, ar nesuklastotas susikom
promitavusio Darbo partijos veikėjo
Viktoro Uspaskicho diplomas.
Gavusi Mažeikių prokuratūros
vadovo raštą. „Mažeikių naftos" va
dovybė atsakė, jog akcininku sąrašų
rusams nepateiks, kol nesulauks tai
įpareigojančio teismo sprendimo.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL 773 585 9500 • FAX 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

misija

ba ir šalies vadovai priimtų politinį
sprendimą.
Kai kurie ekspertai skeptiškai
atsiliepia apie Lietuvos karių siunti
mo į Libaną galimybę, kur nebus net
aišku, kurią iš kovojančių pusių rei
kėtų ginti, ir kur Lietuvos valstybė
neturi jokių apčiuopiamų interesų.
Liberalų ir centro sąjungos frak
cijos narys Jonas Cekuolis ta tema
surengė spaudos konferenciją „Ar
Lietuva turi padėti Libanui?".

• Skautybės kelias.
• „Darbininkas" užvertė
paskutinį puslapį.
•Lemtingojo rugpjūčio
atgarsiai.
• Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Istorines sukaktis mini
Lietuvos miesteliai.
• Mūsų virtuvė.
•Kun. Algirdo Palioko,SJ,
išleistuvės.
•Z. Lukošius ir U-505.
•Kiekvienas tiki savais
prietarais.
Valiutų santykis
1 USD — 2.683 LT
1 EUR — 3.452 LT
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SKAUTYBES

KELIAS

R e d a k t o r ė j.v.s. I r e n a R e g i e n ė

«ZZ&

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. pastas: ausra67@sbcglobal.net

Jaunų šeimų pastovyklė Rakė
v

Sią vasarą Rako stovykla atšventė 50 metų sukaktį. Džiugu buvo matyti, kiek daug stovyklautojų suvažiavo į gražų Rako mišką. Vaikams yra

leidžiama stovyklauti be tėvų nuo 8nerių metų. Jaunų šeimų pastovyklė
priima tėvelius su jaunesniais vaikais. Šiais metais šeimoms vadovavo
Busimos paukštytės ar udrytės šios vasaros stovykloje Rakė.

jauniausi stovyklautojai šeimų pastovyklėje.

j.s. Aldona Weir. Jos vaikai jau patys
stovyklauja ir viena dukra net va
dovauja. Sesė Aldona gražiai sudarė
dienotvarkę ir koordinavo vaikų
užsiėmimų pravedimą. Visi tėveliai
prisidėjo prie programos įvykdymo:
užsiėmimus pravedė, iškylas paruo
šė, vartus statė, laužus pravedė,
tvarkė pastovyklę.
Jaunos šeimos paruošė dvi įdo
mias iškylas: kanojų ir gamtos išvy
ka. J.b.fil. Andrius Rasutis jau ant
rus metus vedė smagią kanojų iškylą
Pere Marąuette upe. Šeimos irklavo
dvi valandas, apsuptos nuostabios
gamtos. Plaukiant teko matyti vėž
liukus, bebrų statybą ir įvairių

Įspūdžiai iš Rako stovyklos 2006 m.
Š.m. liepos mėnesį turėjau pro
gos dirbti Rako stovyklos ambula
torijoje gailestingąja sesute. Buvo
įspūdinga grįžti į tą pačią stovyklą,
kurioje aš pati stovyklavau kaip
„Aušros Vartų" tunto paukštytė,
skautė, vyr. skautė ir akademike. Kai
buvau jauna, Rako miškai atrodė
labai toli ir dideli. O dabar viskas
arčiau ir daug mažesnio masto.
Važiuojant į stovyklą, vis yra
daug darbo. Išsivalyti, apsitvarkyti,
susiorganizuoti visus savo daiktus.
Tai užtruko dvi dienas. Negaluojan
tys stovyklautojai tuoj pradėjo apsi
lankyti sveikatos patikrinimui ir
vaistų atsiėmimui, kuriuos atsivežė
iš namų.

Per pirmąją savaitę daugiausia
sveikatos problemų buvo tik nuo
uodų įkandimo, bičių įgėlimo ir įsipjovimų. Tai buvo progos stovyklau
tojus pamokyti, kaip reikia gerai
nusiprausti, sveikai valgyti, gerti
daug vandens, pailsėti ir nuo uodų
apsiginti.
Ačiū Dievui, kad nei vienas sto
vyklautojas sunkiau nesusirgo. Buvo
progos kartu su visais stovyklauto
jais valgyti, padiskutuoti dienotvarkę
ir net prie laužo smagiai padainuoti.
Įspūdingiausias įvykis buvo di
džiojo savaitgalio metu, kei keturios
buvusios „Kernavės" tunto vyr. skau
tės: Guoda Jelionytė, Ramunė Martytė, Viktorija (Algė) Bukaveckaitė ir

Milda Petkutė, uniformuotos įžygia
vo į iškilmingą vėliavų nuleidimą.
Jos kasmet suvažiuoja pabendrauti.
Šiais metais pasirinko susitikti ir
surasti savo pėdsakus Rako stovyklo
je bei kartu atšvęsti jubiliejų.
Stovyklos viršininkė, sesė Dana Mikužienė apdovanojo jas minkštais
meškiukais, pasipuošusiais mėlynais
kaklaraščiais. Smagu buvo matyti jų
draugiškas šypsenas.
Lankymo metu man labiausiai
patiko matyti seses ir brolius. Atsipūsdavome nuo dienos darbų. Tikiu,
kad Rako stovykla gyvuos dar 50
metų ir skautybė žydės ir mūsų nuo
taika bus visada pakili.
Ps. Shirley Plepytė-Ambutienė

paukščių. Pusiaukelyje visi sustojo
smėlėtoj pakrantėj ir atsigaivino
upėje. Po irklavimo visi papietavo.
Džiaugėmės, kad šiais metais nei
viena kanoja neapsivertė!
Antroji iškyla įvyko pas j.ps. fil.
Paulių Jozaitį. Jis su šeima netoli
Rako stovyklos turi namelį ir žemės
visai arti Du Sable upės. Šeimos ke
liavo gamtos takeliu, plaukiojo šal
tame, bet gaivinančiame upės van
denyje, pasivažinėjo „go kart" ir la
bai skaniai pavalgė. Nuoširdus ačiū
broliui Pauliui ir jo šeimai.
Jaunos šeimos, maždaug 50
stovyklautojų, smagiai praleido laiką
Rako stovykloje ir, tikiu, kad teks vėl
kartu stovyklauti kitais metais.
Iki malonaus pasimatymo.
j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta
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LEMTINGOJO RUGPJŪČIO
ATGARSIAI
EDMUNDAS SIMANAITIS
Kiekvienas mėnuo
Lietuvai
kupinas reikšmingų ir lemtingų įvy
kių. Esu tikras, kad daug jų, o ypač iš
žilųjų amžių, nuskendo nežinioje.
Dabar mažiau negrįžtamai pražūs
ta vertingų pastebėjimų, nors nu
skandinti užmarštin kai kuriuos
įvykius arba perdaryti Lietuvos is
torijos lūžinius momentus
pagal
okupanto kurpalį ir šiandien mėgėjų
netrūksta.
Gėdingas suokalbis nelaimiu pradžia
Vienas iš jų — 1939 m. rugpjūčio
23 d. Stalino ir Hitlerio grobikiškas
suokalbis pasidalinti Rytų Europos
nepriklausomų valstybių teritorijas.
Pradžioje Lietuva atiteko Reichui,
vėliau, kaip įprasta stambaus kalibro
plėšikams, buvo išmainyta ir par
duota sovietams. Iš šio suokalbio
plaukia visos didžiosios XX amžiuje
Lietuvą užgriuvusios nelaimės, kurių
pasekmės dar ir šiandien tautą
vargina.
Įdomi detalė, kuri, atrodo, iki
šiol dar deramai neįvertinta istorikų,
byloja, kad tuometiniam Lietuvos
Respublikos pasiuntiniui Berlyne
pik. K. Škirpai buvo žinomas slaptųjų
M-R pakto protokolų turinys, va
dinas, Lietuvos valstybės vadovams
taip pat buvo žinoma dviejų „so
cialistinių" totalitarinių režimų Lie
tuvai skirta lemtis — iš dviejų blo
gybių rinktis mažesnę. Tai ne tuščias
klausimas, kas būtų buvę, jeigu būtų
kitaip ryžtasi. Atsakymas į jį šach
matininkų kalba reiškia numatyti
kelis ėjimus į priekį. Tai verta dė
mesio tema.
Pirmas viešas žodis apie
niekšybę
Okupacijos metais pirmasis vie
šas gėdingo suokalbio paminėjimas
įvyko Vilniuje 1987 m. rugpjūčio 23 d.
prie poeto Adomo Mickevičiaus pa
minklo. Kalbėtojai V Bogušis, R Ci
dzikas, N. Sadūnaitė, A. Terleckas ir
R. Grigas reikalavo Lietuvai, Latvijai,
Estijai laisvės. Masinis mitingas,
sutelkęs apie tris tūkstančius daly
vių, „geležine uždanga" atskirtoje
nuo laisvojo pasaulio Lietuvoje, liu
dijo bręstantį Tautos pasipriešinimą
okupacijai.
1989 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje
Demokratinės sąjungos partija pa
skelbė pareiškimą, kuriame buvo ir
tokios frazės: ,,Kolonijinės SSRS po
litikos grobiu tapo Estija, Latvija,
Lietuva, Vakarų Ukraina, Vakarų
Baltarusija, Besarabija ir dalis Suo
mijos. (...) Neįmanoma išsilaisvinti iš
nacionalinės priespaudos, neišsivada
vus iš politinės. (...) Rusai ir Pabaltijo
tautos, armėnai ir azerbaidžaniečiai,
gruzinai ir abchazai, visi mes turime
bendrą priešą ir vieną kelią į laisvę.
(...) Neišsiveržus iš totalitarizmo
rėmų, be imperijos dezintegracijos,
neįmanoma išspręsti nacionalinių
problemų."
Grandinė iš keturių
milijonų rankų
Tą pačią dieną Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimas priėmė
pareiškimą, kuriame buvo pabrėžta,
kad artėja diena, kai SSRS vyriau
sybė turės pripažinti Lietuvos oku

pacinį statusą ir jo panaikinimo
galimybę, kad Stalino-Hitlerio juo
dojo suokalbio 50-mečio proga ren
giamas „Baltijos kelias - tai pas
kutinis kolonijinių teritorijų išlais
vinimo Europoje kelias." Tuomet du
milijonai iš pavergtųjų lietuvių,
latvių ir estų tautų gyvąja grandine
susikabino rankomis nuo Vilniaus
per Rygą iki Talino. Daugelis iš mūsų
esame šio pasaulio istorijoje neregėto
unikalaus įvykio dalyviai arba
liudininkai.
Apie šią okupuotų šalių gyven
tojų solidarumo demonstraciją pa
kankamai daug parašyta straipsnių
bei knygų, vertintinų trimis požiū
riais: pavergtųjų tautų siekio išsi
laisvinti, okupanto itin intensyvaus
demagogijos srauto paveikumo ir
gerokai nustebinto laisvojo pasaulio
nevienareikšmės reakcijos. Nūdienos
Lietuvos istorikų, politologų bei fi
losofų nėra išsamiau nagrinėtas
pseudomokslinės marksizmo-leniniz
mo, lygiai taip pat ir Trečiajame
Reiche kultivuoto nacionalsocializmo teorijų dėsningų bankrotų reiški
nys. Šie pseudomoksliniai paistalai
buvo grindžiami tautų bei visuome
nės sluoksnių tarpusavio neapykan
tos kurstymu, smurtu, prievarta ir
organizuotu melu.
„Mokslinių" utopijų dar
neįvertinta
„Sovietų sistema buvo grindžia
ma baime ir neapykanta ne vien
išorės pasauliui. Vidaus politika tu
rėjo analogišką parengiamąjį tikslą atimti asmens ir tautų vertybes, pa
laužti visų iki vieno dvasią ir do
rovę", — konstatavo pirmasis atsi
kūrusios Lietuvos valstybės vadovas
prof. V Landsbergis 1990 m. rugpjū
čio 28 d. Oslo konferencijoje „Neapy
kantos anatomija" (V. Landsbergis.
Laisvės byla. 132 p.). Tačiau politikų
vertinimų nepakanka. „Mokslinių"
utopijų atsiradimo, jų praktiško
taikymo, siekiant užmaskuoti geno
cido bei karo nusikaltimus, priežastis
ir padarinius derėtų visapusiškai
ištirti. Vertas analitikų dėmesio mi
nėtų utopijų vaidmuo, mėginant pa
teisinti plėšikiškus svetimų terito
rijų grobimus. Plintančio globalizmo
sąlygomis tokie tyrimai ir išvados
tiesiog neatidėliotinai būtini. Impe
riniai siekiai gajūs, gebą prisitaikyti
prie kintančių pasaulio realijų. Euro
pos tautų taikaus sambūvio gerovė
sukurta demokratijos vertybių ger
bimo pagrindu. Tokia yra būtinoji
tęstinumo sąlyga. Globalizacijos am
žiuje iškilo nauja globalinio teroriz
mo grėsmė. Koks jos santykis su
totalitariniais režimais?
P u č a s - egzaminas Rusijai,
Lietuvai ir ...
1991 m rugpjūčio 19 d. ankstų
rytą Maskvos televizija pradėjo skelb
ti pučistų parengtus dokumentus dėl
valdžios užgrobimo. Rusijos Federaci
jos prezidentas B. Jelcin savo įsaku
paskelbė pučistų komiteto veiklą an
tikonstitucine, t.y perversmo orga
nizavimu. LR Aukščiausioji Taryba
tą pačią diena reagavo pareiškimu,
kuris bylojo: „Šiandieną mes griežtai
smerkiame nusikalstamą kėsinimąsi
nuversti teisėtą, demokratiškai iš
rinktą Rusijos valdžią, įvesti karinės
diktatūros režimą, kraujyje paskan
dinti demokratiją Rusijoje ir kitose

DANUTĖ BINDOKIENĖ

„Darbininkas" užvertė
paskutinį puslapį

J

au prieš kiek laiko skelbta,
kad t. pranciškonų Brooklyn,
NY, leistas dienraštis-savaitraštis (vėliau dar didesniais
tarpais tarp numerių) „Darbi
ninkas" po 91 m. netrukus išspaus
dins savo paskutinę laidą. Toji
laida, pavėluotai pasiekusi skaity
tojus (birželio nr. atėjo rugpjūčio
viduryje) pirmame puslapyje pa
tvirtina liūdną žinią: „Šis yra
paskutinis 'Darbininko' numeris
— jo leidyba, pagal pranciškonų
provincijolo t. Benedikto Jurčio
sprendimą — suspenduojama nuo
2006 m. liepos 1 d."
Tai iš esmės užsienio lietuvių
(ne tik Amerikoje gyvenančių)
realybės dalis: periodiniai leidiniai
— dienraščiai, savaitraščiai, mėn
raščiai, žurnalai — gimsta, bet
ilgainiui ir išnyksta. Kiek jų jau
seniai sugulė į archyvus, kiek savo
egzistenciją baigė pastaraisiais
dešimtmečiais, sunku būtų greito
siomis suskaičiuoti, bet tikrai —
nemažai. Kai kurie buvo perkelti į
laisvą Lietuvą, nors jų „naujasis
gyvenimas" ne visai pateisino
buvusių leidėjų ir skaitytojų vilčių;
kai kurie — tik sustojo... Šiuo
metu dar bent vienam, leidžiamam
Čikagoje, artėja tokia „tyli ir skau
di pabaiga", o iš visų gausių dien
raščių, leistų Amerikoje, tebe
gyvuoja vienas — „Draugas", nese
niai šventęs 97-ąjį gimtadienį ir
pasiruošęs ne tik sulaukti šimtojo,
bet savo leidybą tęsti dar toliau į
ateitį.
Jeigu tai natūralus mūsų lie
tuviškos spaudos gyvenimo ciklas,
dėl ko jaučiame tokį nusivylimą
„Darbininko" uždarymu? Galbūt
dėl to, jog iš ankstesnių redaktorės
A. Žumbakienės užuominų laik
raštyje ir kitų šaltinių galėjome
suvokti, kad „kažkas ne visai ska
niai kvepia", o galbūt ir dėl to, kad
daugelio atmintyje tebebuvo gyvi
Kultūros židinio Brooklyn, NY,
uždarymo ir iš to kilusių nesuta
rimų tarp t. pranciškonų bei lietu
vių visuomenės atgarsiai.
„Darbininko" redaktorė A.
Žumbakienė paskutiniame laik
raščio numeryje rašo: „Bet gyveni
mas diktuoja savas taisykles. Tarp
jų ir faktas, kad 'Darbininkas'

sustabdomas. Dėl to sustabdymo
teko daug, neįtikėtinai daug, ir
liūdnų, ir piktokų atsiliepimų iš
girsti ir skaityti. ...Bandžiau aiš
kinti, kad, jeigu skaitytojams liūd
na ir skaudu, tai man pačiai dvi
gubai skauda, juk laikraštis buvo
mano mėgstamas darbas, kurį
dirbau be atlyginimo, kad tik jis
eitų toliau, kad neužsidarytų. Bet
neišgelbėjau..."
Redaktorės nuomone, „'Darbi
ninkas' neturėtų būti atgaivintas
Klaipėdos kultūros centre, kaip
pranciškonų vyriausybė numatė.
91 metus jis buvo išeivijos laik
raštis, išeivijoje prasidėjo, čia turi
ir baigtis. Lietuvos lietuviai nesu
pras nei jo iki šiol skelbtų idėjų,
nei jo reikšmės skaitytojams. Ne
bus tęstinumo. Skiria mus pilie
tinės integracijos ir kultūrų skirtu
mai".
„Darbininkas", kaip ir „Drau
gas", turi ypatingą reikšmę Ame
rikos lietuvių gyvenimui bei kul
tūros raidai. Jis perėjo ilgą ir daž
nai sunkų, taip būdingą lietuviškai
spaudai, leidžiamai už Lietuvos
ribų, kelią, ypač pastaruoju laiko
tarpiu, kai sparčiai pradėjo retėti
vyresniųjų skaitytojų gretos, didėti
spausdinimo išlaidos ir jaučiama
spaudos darbuotojų stoka. Tačiau
ar reikėjo skubėti „užspausti
akis", kai ligonis dar nebuvo mi
ręs? „Darbininkas" tebeturėjo dar
nemažai skaitytojų ir redaktorę,
kuri, kaip pati teigia, net dirbo be
atlyginimo, kad tik laikraštis gy
vuotų. Juo labiau, kad rytinėje
JAV pusėje gyvena daug vyresnio
sios kartos mūsų tautiečių ir vis
gausėja naujųjų imigrantų iš Lie
tuvos. Turintis tvirtas krikščio
niškas šaknis bei tradicijas, laik
raštis būtų galėjęs jiems visiems
dar ilgai tarnauti. Bet — kieno ga
lia, to ir valia... T. pranciškonai
tarė savo žodį, kuris yra paskuti
nis. Tegalime sakyti „Darbinin
kui" — ačiū už atliktą didelį ir
svarbų
krikščioniškos bei lietu
viškos kultūros puoselėjimo, tėvy
nės reikalų okupacijos dešimtme
čiais gynimo darbą. O Amerikos
lietuvius raginame branginti lietu
višką spausdintą žodį, kol jo dar
visiškai nepraradome...

Sovietų Sąjungos respublikose. Šian
300,000 plieninių antrankių
dien jie pasirengę tankais traiškyti
„pribaltams"
demokratiją Maskvoje, rytoj jie tą vėl
darys Vilniuje, gali daryti ir bet kur
Kelios ištraukos iš tos dienos
kitur pasaulyje. Bet jiems nepavyks!" užrašų:
Nerimas buvo ne be pagrindo.
Rugpjūčio 19 pabudau anksti.
Tuomet ėjau Sąjūdžio Jonavos rajono Dar ?nustelėjau. Be 18 min. septy
tarybos pirmininko pareigas, taip pat nios. Radijas praneša, kad Gorbačiov
buvau vilniškės LS tarybos narys. nuverstas. Įjungiu televizorių skai
Pučas mane užklupo besigydanti tomas Janajev pareiškimas. Kari
Romainiuose. Jonavos rajone.padėtis nis perversmas įvyko! GB, MVD ir
buvo grėsminga ir įtempta. Rukloje Sovietų armija užgrobė valdžią? Koks
dislokuotoje desanto divizijoje buvo „Gorbio*' likimas? Kas laukia Jelcin?
paskelbta kovinė parengtis. Rajono Kas nutiks Rusijos demokratijai?
valdžia ir vietinė Sąjūdžio taryba Ar nekils sovietijoje pilietinis karas?
vengė veiksmų, galinčių išprovokuoti Ko imsis represinės jėgos Lietuvokonfliktą su okupacinės kariuomenės je?
daliniu. Tačiau maža kas gali atsi
V Landsbergis per radiją įspėjo
tikti. Svetima kariuomenė nepavaldi žmones dėl galimo įsiveržimo į AT
Vilniui. Ar nepasikartos sausio 13- ir Ministrų tarybos rūmus ir pakvietė
osios kruvinoji tragedija? Dabar ji vilniečius rinktis prie Parlamento
būtų baisesnė - per visą Lietuvą.
rūmų.
Nukelta j 5 psl.
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NUO HIPOTEZĖS ARČIAU TEORIJOS
Ne per seniausiai buvo prista
tyta Jūratės Statkutės-de Rosales
„Goths and Balts" knyga, kurioje
autorė pateikia sensacingą hipotezę
apie lietuvių su gotais ryšį ir jų įtaką
kituose kraštuose.
Informacija panašia tema ran
dama ir mano tėčio Antano Ra
gausko (publicistinėje) knygoje „Gin
čai dėl skonio", 431 puslapyje, iš
1958 m. straipsnio „Arčiau istorinių
faktų". Straipsnis yra apie diskusi
j a s ginčo forma tarp lenkų publicisto-rašytojo vilniečio Juozapo Mac
kevičiaus (Joseph Mackievvicz) ir
istoriko prof. Oskaro Haleckio (Oskar Halecki) dėl Algirdo - Kęstučio Vytauto Lietuvos. Be šios pagrindi

nės temos šiame straipsnyje yra pa
minėta ir pašalinių žinių, būtent,
kad lenkų mokslininkai yra sukūrę
hipotezę, jog Lenkijos valstybei pag
rindus suteikė gotai (gotiškoji Len
kijos genezė), kurie buvo lietuvių
protėviai „litvvanai" („gethas id est
litvanos"). Straipsnyje (prieš 48 m.)
A. Ragauskas ragino mūsų istorikus
sukurti lietuvių gotiškąją hipotezę.
Tam pradžia yra jau padaryta
J ū r a t ė s de Rosales, belieka tik pa
linkėti mūsų mokslininkams šią hi
potezę, su vis naujais istoriniais fak
tais, privesti iki patikimos teorijos.
L e o n i d a s Ragas
Itasca, IL

ES IR KALBŲ KLAUSIMAS
Europos Sąjungoje (ES) šiuo
metu yra 26 valstybės, o oficialių ES
kalbų yra 20 (alfabetiškai): anglų,
čekų, danų, estų, graikų, ispanų, ita
lų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių,
olandų, portugalų, prancūzų, slo
vakų, slovėnų, suomių, švedų, veng
rų, vokiečių.
Reikia čia pat pastebėti, kad ES
Taryba jau yra nutarusi 2007 metais
pridėti dar vieną (21-ąją) kalbą —
airių kalbą, kuria, esą, dabar Airijoje
kalba apie milijonas žmonių.
Kadangi visi pagrindiniai ES
organų (Parlamento, Tarybos, teis
mų, komitetų...) dokumentai turi
būti išversti į visas 20 oficialių kal
bų, susidaro kalnai dokumentų, ir
šiuo metu Briuselyje dirba apie
25,000 vertėjų!
Ateityje į ES ketina įstoti ir dau
giau valstybių: Rumunija, Bulgarija,
Turkija ir pan. Tada oficialių ES
kalbų būsią 22, 23, 24... Dėl to dabar
yra svarstoma trys planai.
1. Praktiškai būtų daug geriau
ES turėti vieną oficialią kalbą, nes

tada visi pagrindiniai ES dokumen
tai būtų rašomi (ir spausdinami!)
viena kalba, o ES narės (valstybės)
galėtų, reikalui iškilus, tuos doku
mentus išsiversti į savo kalbą. Tada
nereikėtų tų 25,000 vertėjų, ir doku
mentų kalnai gerokai sumažėtų.
. 2. Kai kurios ES narės siūlo, kad
ES liktų trys oficialios kalbos: anglų,
prancūzų ir vokiečių. Tai jau kelis
kartus sumažintų vertėjų ir doku
mentų skaičių.
3. O kai kurios ES narės (valsty
bės) nori, kad viskas liktų, kaip yra
dabar: 26 valstybės, 20 (21) oficialių,
ES kalbų. 25,000 vertėjų ir kalnų kal
nai dokumentų dvidešimčia kalbų.
Šios — daugiausia mažesnės — vals
tybės tiki, kad tokiu būdu yra (bus)
labiau užtikrinama tų („mažesnių")
kalbų ir kultūrų išlikimas. Ir, žino
ma, keliasdešimt tų kalbų vertėjų
ES garantuoja neblogą atlyginimą...
O kaip iš tikrųjų bus ateityje,
sunku pasakyti.
A n t a n a s Klimas
Rochester, NY

AR TAI NE RASIZMAS?
„Čikagos Cabrini-Green rajono žurnalistas, ir toliau aprašo neseną
gyventojai gal turėtų teisės daug kuo įvykį Marąuette Park apylinkėje.
skųstis savo gyvenimu, bet tik ne dėl
„Sena 94 metų amžiaus moteris,
to, kad policija pašovė keturiolika- išdrįsusi grįžti į savo kadaise ten gy
metį vaikėzą, kuris policininkui gra ventą rajoną nusipirkti lietuviško
sino revolveriu", - taip pradeda savo maisto, buvo užpulta juodo, gal ko
straipsnį „Chicago Tribūne" žurna kių 35-ių metų, staiga iš kažkur išlistas Dennis Byrne komentarų pus lindusio vyro ir parmušta a n t žemės.
lapyje praėjusios savaitės laikraščio Ranka sulaužyta, reikėjo operacijos
laidoje.
Holy Cross ligoninėje. Policija išaiš
Miesto meras Richard M. Daley kino, kad nukentėjusioji yra Salo
tuoj po įvykio pareiškė, kad tai buvo mėją J a n u š k a , balta, o jos užpuo
tragedija, ir kad jis tikisi, jog pašau likas - j u o d a s , tie du faktai, kuriuos
tasis pasveiks. O Byrne toliau dėsto, žiniasklaida vengė paminėti, nes tai
kad, nors ir tregedija, tai nėra joks būtų laikoma rasizmu. Nebuvo nei
pateisinimas didelei juodųjų miesto jokių ilgų straipsnių, jokių ir demon
gyventojų miniai pasirodyti prie stracijų".
miesto rotušės ir protestuoti prieš
Dennis Byrne savo straipsnį bai
tariamą policijos brutalumą. „Jei gia šitaip: „Žygiuok ir demonstruok,
koks 'pankas' policininkui grasinan kai kas atsitinka kokiai juodos rasės
čiai atstato kokį nors ginklą, nerei 'aukai', bet nekelk triukšmo, kai
kia stebėtis, kad policininkas, save balta senutė moteris yra užpuolama
gindamas, į tai reaguoja", - sako juodo vyro. Kitaip tai būtų berei
Byrne, ir maždaug taip dėsto toliau: kalinga rasių apybraiža (geru-rab.za„Visa bėda yra ta, kad, kai tik tion profiling), iššaukianti nebetoleatsitinka toks ar panašus incidentas ruotiną rasizmą, kurio juk turime
su juodosios rasės atstovais, tuojau vengti". Kaip gerai, kad ir didžiojoje
yra kai kurių juodųjų oportunistų Amerikos žiniasklaidoje dar yra to
organizuojamos piktos demonstraci kių drąsių žurnalistų kaip Dennis
jos, spaudoje pasirodo ištisi straips Byrne, kurie nebijo pasakyti tikros
niai, kaltinantys baltuosius rasiz teisybės.
mo nuodėme. Kodėl taip nebūna, kai
A l e k s a s Vitkus
nukenčia baltas žmogus?" - klausia
Palos H--;,-r.*.-. IL

KULTŪROS DARBO
APVAINIKAVIMAS
Lietuvių Bendruomenė, lyg mū
sų motina, rūpinasi lietuvių dvasine
gerove: steigia naujus skyrius tel
kiniuose, skleidžia lietuvybę, rūpi
nasi atžalyno švietimu, puoselėja
tautos istoriją, remia papročių, tra
dicijų tęstinumą ir dar daugiau. LB
Kultūros taryba, tarsi jos „amba
sadorė" vykdo ir plečia LB užmojus,
naujas lietuvybės skleidimo gaires ir
visa kita. Viena pačių veikliausių LB
istorijoje, Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, it LB vė
liavos nešėja, visad kupina naujų
idėjų, siekianti kultūros „žvaigž
džių", savo ryžtu, valingu sumanu
mu suranda ir atlieka didingus
uždavinius lietuvybei. Pats paskuti
nis jos „kūdikis" — didžiulė (800 psl.
su 800 nuotraukom, d a u g u m a
spalvotomis) istorine tikrove (fak
tais) paremta knyga. „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje". M. Remienė ne tik
to milžiniško darbo pradininkė,
sumanytoja, bet ir medžiagos rinkė
ja, per visą Ameriką ir dar sunkiau
sio darbo — lėšų kaupėja! Neparem
ta Lietuvių fondo (nors prašyta), ji
nesurinko aukų nei pusės (knygos iš
leidimas — per 20,000 dol.), prisidėjo
sol. V. Urmanos koncerto pelno li
kutis.
Didžiulį kultūros darbą atliko
M. Remienės parinktoji redaktorė,
žurnaliste dirbusi 4 metus „Drauge"
ir gerai pažinusi išeiviją, Audronė V.
Škiudaitė. Ji ne tik sudarė knygą,
bet ir savo straipsnių pridėjo iš pa
tyrimų, važinėjant su M. R. po lietu
viškus telkinius. Savo puikiu talentu
A.V. Š. pavertė knygą įdomiai skai
toma.
Sugrįžę iš Lietuvos, LB nariai
pasakojo, kaip labai iškilmingai
buvo sutikta knyga, o LB ir Kultūros
taryba susilaukė ypatingo dėmesio.
Vilniuje „Panorama" kartojo įvykį 3
kartus; 2 pokalbiai radijo laidoje;
rašė keli laikraščiai — dienraštis
„Lietuvos žinios", „XXI Amžius",
„Voruta". Į Taikomosios dailės mu
ziejų rugpjūčio 8 d. susirinko per 400
Vilniaus šviesuomenės: mokslinin
kai, istorikai, politikai — vysk. Juo
zapas Matulaitis iš Kaišiadorių, Kul
tūros ministras Jonas Jučas, buv.
Kultūros viceministras Faustas La
tėnas, kuris pasakė, jog JAV yra
daugiau lietuviškumo bei tautišku
mo nei Lietuvoje; Išeivijos tautinių
mažumų dept. dir. Antanas Pet
rauskas, PLB XII seimo dalyviai ir
kt. Meninėje dalyje dainavo operos

sol. Vyt. Juozaitis ir iš Kauno „Tuto"
ansamblis. Viso šio darbo didžioji
„kaltininkė" — k u l t ū r i n i n k ė , fi
l a n t r o p e , nepailstamoji visuome
nininke M. Remienė — buvo apipilta
gėlėmis ir pagerbta apdovanojant
naujais žymenimis: Garbės aukso
ženklu „Už nuopelnus" (įteikė Tau
tinių mažumų ir išeivijos dept. gen.
dir. A. Petrauskas); Padėkos raštą
už patriotinę veiklą JAV, puoselė
j a n t lietuvių kultūrą, istoriją, tradi
cijas (Taut. m a ž u m ų ir išeivijos
dept.); Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio I laipsnio žvaigžde; Padėka už
dvasingumą ir meilę gimtojo krašto
žmonėms, už svarų indėlį Musninkų
krašto bendruomenei (Širvintų ra
jono savivaldybė — meras Vyt. Šimonėlis); Musninkai paskelbė M.
Remienę Garbės piliete, įteikė pla
kėte, ženklą.
M. Remienė, surinkusi lietuvių
istorijos po trupinėlį iš visų JAV,
visą rinkinį padovanojo Lietuvai.
Tokiu būdu ir pačią knygą Lietuvoje
gavo: Švietimo ministerija 500 (po 30
Lt kiekviena), Kultūros ministerija
150 knygų.
Knygoje aprašyti pėdsakai nuo
p a t pirmo lietuvio atvykimo į JAV.
Tai n ė r a istorija apie parapijas, nes
t a m t u r ė t ų b ū t i a t s k i r a knyga.
Knygoje — pirmosios žinios apie
lietuvių ankstyvą imigraciją ir jos
priežastis; liet. parapijų atsiradimą;
j a u n i m ą ir organizacijas, jų veiklą;
spauda, radijas, kultūra ir buitis;
svajonės ir tikrovė; meninė raiška —
ansamblių, chorų kūrimas; naujų
bažnyčių statyba; spaustuvės, liet.
vadovėlių leidimas ir jų rėmėjai;
s k a u t ų stovyklos ir vienuolijos; taut.
k a p i n ė s ir d i n g s t a n t y s Čikagos
rajonai; Bostono enciklopedija —
JAV lietuvių inteligentų žygdarbis;
išeivija ir Lietuva; kintantys požiū
riai ir santykiai ir daugiau...
Taigi ši knyga, toji išminties,
laimės ir galybės šaltinis, turėtų pui
kuotis kiekvieno lietuvio lentynoje,
nes j u k ir lotynų priežodis sako, jog
n a m a i be knygų y r a kūnas be sielos!
Valio! Sveikiname LB, Kultūros
tarybą, knygos „motiną" M. Remienę
knygos redaktorę — sudarytoją A.
V. Škiudaitę, parnešusioms mums
bei Lietuvai kultūros derliaus vai
niką — „Lietuvių pėdsakai Ame
rikoje"!
S t a s ė E. S e m ė n i e n ė
Baraboo, WI

JAV LB K'iit j ros t a r y b o s m i n a t v v . i p . i m o š f o > k n v e o s . . L i e t u v i u p ė d s a k a i
Amerikoje" s u t i k t u v ė s e Taikomo.-ms d , u l e s muziejuj*- V i l n i u j e kolba
Algimantas Gečys, sėdi
-JAV I.B K u l t ū r o s t . i r v b o s pirm Marija Remienė ir
Taikomo.-:*)- dailės mu/.n-Įaus d i r i - k t o m - R o m u a l d a - B u d r y s
A l g i m a n t o Žižiūno r.uotr
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LEMTINGOJO RUGPJŪČIO ATGARSIAI
TV redakciją Daukanto gatvėje
Agresija jau prasidėjo. Sovietų užėmė ginkluoti sovietų kareiviai. Į
kareiviai užėmė Sitkūnus. 10-45 vai. Maskvą skuba trys ar keturios tankų
radijas praneša, kad netrukus bus divizijos... Jonavoje dar ramu.
išjungta žinių transliacija 450 banga.
14-38 radijas perduoda Sąjūdžio
Siūlo klausytis 192 banga. Nerimas kreipimąsi - jei įvyks perversmas,
stingdo sielą. Mintys skrieja telegra nedelsiant pradėti politinį streiką.
fiškai... Sukraunu raštus, Sąjūdžio Būkime pasirengę dirbti
karo
bylas, dar rezistencijos tyrimų ap padėties sąlygomis".
lankus j du lagaminus ir krepšį.
Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba
Kritišku atveju krata ir areštas ne platina lapelius. Juose rašoma:
išvengiami. Per Maskvos radiją aršus „Mieli ir brangūs Lietuvos Respub
sovietikas Alksnis pasigyrė, kad likos piliečiai! Neabejojame, kad at
„pribaltams" jau yra parengti 300 naujintos agresijos sąlygomis susi
tūkstančių antrankių. Ne naujiena, telkusios ir laisvę mylinčios Lietuvos
man - vienam iš pirmųjų tektų. La nepavyks pasmaugti. Siaučiantis
gaminus išvežti turėtų saugesnėn raudonasis teroras nesugebės pa
vieton sūnus Lemas. Reikia išsau laužti mūsų valios ir ryžto. Agreso
goti. _
riaus okupacija - tik laikinas impe
Žmonai pasakau, kad nuneštų rijos priešmirtinės agonijos etapas.
Vadovaukimės tik Lietuvos Res
straipsnį apie Juodojo kaspino dieną į
„Jonavos balso" redakciją. Tik ar publikos Konstitucija ir įstatymais,
spės išspausdinti? Reikėtų vykti į pažangos jėgų nurodymais.
Vilnių, Sąjūdžio tarybos posėdin, bet
Fiksuokime visus agresoriaus
negaliu - be galo svarbus susitikimas nusikaltimus, kad visomis galimomis
čia. Lietuvos atgimimo siekiams pa priemonėmis apie tai informuotume
lankių karininkų buvo ir okupacinėje pasaulio visuomenę.
kariuomenėje. Su jais buvo užmegz
Boikotuokime mums primestą
tas neoficialus, griežtai slaptas ry radiją, televiziją, spaudą, įvairius
šys. Ir ši kartą buvo iš anksto nu referendumus, bet kokias nuomonių
matyta susitikti su „Andriejumi" ir tyrimo anketas ir kitus dokumentus.
susitarti kai ką perimti iš Ruklos
Rodykime nepasitikėjimą, nepa
karinių sandėlių. Tačiau pučas klusnumą ir viešą panieką naujai
Maskvoje šią operaciją sužlugdė. Sa paskirtiems visų lygių adminis
vanorių atstovas - majoras iš Vil tratoriams ar jų bendradarbiams.
niaus pranešė neatvyksiąs.
Žinokime, kad šios - gal jau pas
kutinės — okupacijos metu išryškės
tikrosios kiekvieno asmens pažiūros
Priešmirtinė imperijos
ir tautiškumo nuostatos.
agonija
Būk ištvermingas ir budrus,
12-45 radijas praneša: „Kauno Lietuvos žmogau!
Atkelta iš 3 psl.
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ilniuje jį sutiko trys vyskupai. Valančius pa
sinaudojo proga ir perdavė carui įrašą, vaiz
duojantį lietuvių liaudies Golgotą. Jis skundėsi
blaivybės priešais, valdininkais, policija, žydais ir
dvarininkais. Didžiausi blaivybės priešai, anot vys
kupo yra žydai, kurie skleidžia įvairius, nepagrįs
tus priekaištus prieš kunigus. Žydai skatina
žmones gerti apgaulingu būdu, veltui duodami deg
tinę ir pakišdami pasirašyti skundus prieš kunigus
ir blaivybės platintojus. Vyskupas prašo carą ginti
kunigus ir liaudį nuo policijos ir žydų hegemonijos.
Caras pagyrė Valančių už jo rūpestį įvesti blaivy
bę, bet daugiau nieko nedarė. Tačiau caro pagyri
mas Valančiui buvo ginklas, kurį jis vartojo prieš
administracijos valdininką sauvaliavimą.
Apie Valančiaus veiklą sužinojo ir popiežius.
Dominikonas T. Sonaillard gyvenęs Petrapilyje,
grįžęs Romon, plačiai aprašė Valančiaus darbus.
Yra žinomas tik vienas atvejus, kada Valan
čius pateikė statistinius duomenis gubernatoriui
Narimovui. Iš 820,754 gubernijos katalikų, blaivy
bės įžadus davė 688,464 asmenys. Kai kuriose pa
rapijose blaivininkų buvo 90 proc. visų parapijiečių.
Atsirado naujas paprotys statyt „Blaivybės kry
žius". Jie buvo statomi iškilmingai su eisenomis ir
giesmėmis.
Blaivybės akstinas iš esmės pakeitė Lietuvos
gyvenimą. Valančiaus bendraamžis prelatas Rač
kauskas taip rašo:
„Palaimino Dievas vyskupo uolumą ir dvasiš
kių darbą; visa tauta išsižadėjo degtinės, užsirašė
blaivybėn, nustojo lankyti smukles ir gavo tikrai iš
ganingos naudos: Dievas tapo pagarbintas, suma
žėjo nuodėmių skaičius, įsiviešpatavo namuose ra
mybė, santaika tarp kaimynų, namus aplankė iš
teklius. Tapęs blaivus, kaimietis buvo pajėgus mo
kėti, išsivadavo iš skolų, pradėjo geriau valgyti, ge
riau rengtis, rūpestingiau vesti ūkį ir rūpintis savo
vaikučių apšvieta".* {vyko neįtikėtinas dalykas:
visoje Europoje vienintelė visiškai blaivi vyskupija
buvo Žemaičių vyskupija.
•Račkauskas Jet Przegląd Katolicki, 1875, Nr.
36.

Tauta verta tiek laisvės, kiek jos
pati išsikovoja!"
Čia pakartoti tik šeši iš atsi
šaukime išspausdintų šešiolikos
kreipinių.
Savanorių netrūko, o ginklų labai...
Dar viena pastraipa iš užrašų:
„Sąjūdžio tarybos nariai grįžo iš
įgaliotinių susirinkimo Kaune. Visai
jauni veidai ir vyresnių daug. Jokios
panikos. Jau neturim TV ir radijo.
Okupuota telefonų stotis. Žmonės
rengiasi priešintis.
Rytoj 11 vai. prie Vytauto Di
džiojo paminklo šaukiamas mitingas.
Reikia paremti Rusijos socdemokratus. Prieš karinę chuntą! Tą pačią
valandą prasidės vienos valandos
solidarumo streikas. Jei naktį būtų

1991 metų rugpjūtis Maskvoje.

VYSKUPAS
MOTIEJUS VALANČIUS
Dr. RIMVYDAS SIDRYS
Nr.4

metai, brendo sukilimas. Jo svarbiausia priežastis,
bent jau tarp valstiečių, buvo nepasitenkinimas,
kad baudžiava panaikinta, o žemė neišdalinta, tik
pažadėta. O tačiau, bent Lietuvoje, sukilimą ruošė
sulenkėję dvarininkai. Vienas tik Kalinauskas,
Lietuvon sukilėlių komiteto narys, palaikė Lietu
vos savarankiškumą, kirtosi su Varšuvoje sėdinčiu
„Lietuvos reikalams" paskirtu V. Pšybilskiu. K
Kalinauskas net buvo išleidęs antspaudus su Lie
tuvos Vyčiu, be erelio. Deja, jo pastangų kiti bajorai
nepalaikė.
yskupas Valančius, mužikų vyskupas, ne
galėjo būti abejingas valstiečių troškimams,
bet tokiam sukilimui, kokį jie dabar rengė, jis ne
pritarė. Dar pusmetį prieš kovų pradžią Lietuvoje
jis Varniuose įšventė į kunigus grupę lietuvių
klierikų. Subūręs juos, jis taip kalbėjo:
„Dabar jau jūs nebe mano vaikai, bet Viri Fratres. Žinote, kas pasaulyje dedasi. Demonstracijos
pasibaigė, prasideda karo baisenybės. Jaučiu, kad
ir lietuviai įsimaišys, bus daug nelaimių. Katalikų
Bažnyčia daug nukentės. Taip jaučia mano širdis.
Nesimaišykit į politiką, laikykitės savo pareigų,
altoriaus ir brevijoriaus. Liūdni ateina laikai".
(Užrašyta kun. Šaulevičiaus)
Valančiaus priešiškumas sukilimui, atrodo,
buvo nuoširdus. Jis matė sukilimo beviltiškumą,
skaitydamas užsienio spaudą, žinojo, kad užsienio
pagalba, kuria taip vylėsi sukilėliai, buvo tik iliu
zija. Tačiau tai supriešino Valančių su karštako
šiais sukilėlių vadais. Jis gaudavo grasinančius
laiškus, į vieną buvo įdėta kanapinė virvė vaizduo
janti kartuves, turėjo netgi laikinai pasitraukti iš
Varnių į Šiaulius.
Muravjov Lietuvoje
Lietuvai atėjo Valančiaus pranašautieji liūdni
laikai. J Vilnių atvyko Michail Muravjov su ypatin
Prisiartino Lietuvos žmonėms lemtingi 1863 gais įgaliojimais sutraiškyti sukilimą. Žiaurumu jis
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užimti Rusijos parlamento arba
mūsų AT rūmai - visuotinis vienos
dienos streikas visoje Lietuvoje.
Eina ir eina jauni, žvalūs vyru
kai ir prašosi užrašomi į savanorius.
Mes dar negalime viską patys. įvykiai
Rusijoje lems tolesnius mūsų žings
nius.
Dabar jau 23-30. Parlamentaras
Č. Stankevičius praneša, kad AT 84
balsais ratifikavo sutartį su Rusija.
Niekas prieš, niekas nesusilaikė...
Kokia nerami naktis laukia mū
sų. Debesiu tamsiu slenka neganda, o
stovėti turime. Rytoj nersiu į Vilnių,
skubinai!"
Pučas žlugo. Dviejų ryškių asme
nybių mūsiškio prof. V Landsbergio
Lietuvoje ir Rusijos Federacijos prezi
dento B. Jelcin Rusijoje elgsena
tomis dienomis žavėjo nuoseklia po
zicija, atviru tiesos sakymu ir ryž
tingumu. Taip buvo ginami gležni de
mokratijos daigai.

buvo pagarsėjęs jau 1830 m., malšindamas tą pir
mąjį sukilimą. Vilniuje jis tuoj parodė, kad jam
negalioja jokie teisiniai varžtai. Rado jau 5 ne
laisvės metams teismo nuteistą kun. Išorą, — įsakė
jį pakarti. Taip pat nužudė ir grafą Platerį- Po
dviejų dienų įsakė sušaudyti ir 70 metų amžiaus
kunigą Žemackį.
rasidėjo siaubo dienos. Sukilimo malšinimas
Muravjov bei Rusijai buvo proga sunaikinti
viską, kas buvo lietuviška. Muravjov tuoj pat at
leido visus vietinio kilimo valdininkus, jų vieton
paskyrė rusus. Sudarė kaimo sargybų būrius, bet
ginklų jiems nedavė, juos turėjo tik viršininkai, ru
sų puskarininkiai ir kareiviai. Uždarė Blaivybės
draugiją ir visas kitas labdaros draugijas. Buvo
uždrausta statyti kryžius prie sodybų, statyti juos
kapinėse reikėjo gauti leidimą. Muravjovas už
draudė dėvėti gedulo rūbus! Paskelbė, kad už ge
dulo rūbų dėvėjimą bus baudžiama 23 rubliais, jei
pakartotinai bus pagauta — 50 rub. Trečią sykį pa
gauta, moteris bus tremiama kaip sukilėlė. Vil
niuje, jei norėjai vaikščioti su lazda, turėjai gauti
leidimą!
Dvasininkams buvo uždėtas specialus 10 proc.
mokestis. Rusų bei vokiečių kilmės dvarininkai te
mokėjo 5-1,5 proc. Dvarai, kurių savininkai buvo
išvykę, buvo konfiskuojami, jų pajamos atitekdavo
karinei vadovybei. Naujieji savininkai, aišku, buvo
rusai. Jiems buvo suteiktos lengvatos, 3 metus ne
turėjo mokėti jokių mokesčių. Naujai įsteigtose
cerkvėse popai gaudavo išpūstas algas, iki 700
rublių per mėnesį. Į Lietuvą iš Rusijos pradėjo
plūsti karjeristai bei visokios rusiškos atmatos. Kai
kuriuos Muravjov turėjo grąžinti į Rusiją.
Kyla netgi mintis, ar Muravjov genai, atitinka
mai paaštrėję, kažkokiu paslaptingu būdu po 80
metų persikėlė į Stalin kūną. Gaisrų dūmai temdė
Lietuvos dangų, girgždėjo surakintų tremtinių
grandinės. Jei kaime kada nors sukilėliai veikė, tai
kaimas būdavo sudeginamas, gyventojai ištremia
mi, statistikos išliko tik nuotrupos, bet yra žinoma,
kad buvo sudeginti Meiliūnų kaimas, Ibėnų k.
Sališkiai, Ažytėnai, Vyšnėnai ir daug kitų kaimų.
Jų gyventojai daugiausia buvo tremiami į Astra
chanės ir Samaros gubernijas. Iš Dusetų valsčiaus
buvo ištremta 117 gyventojų, iš Užpalių — 127
gyventojai.
Bus daugiau.

P

6

xJi^\^.

VJ.-V.S. ^ U U D I i i .

I'U

uciu zo a.. trečiadienis

M i n i m a j u o d o j o kaspino diena

Evangelikus skaido tarpusavio kovos

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS)
— Evangelikams reformatams Lietu
voje nepavyksta gyventi darniai dėl
užsitęsusių dviejų tikinčiųjų stovyklų
nesutarimų.
Lietuvos Evangelikų reformatų
bažnyčia šiuo metu yra suskilusi į dvi
religines bendrijas, kurios preten
duoja būti vienintelės visos tradi
cinės Evangelikų reformatų bažny
čios Lietuvoje atstovės.
Pirmoji bendrija — Lietuvos
Evangelikų reformatų bažnyčia, va
dovaujama kunigo Algirdo Kvedaravičiaus, antroji — Lietuvos Evangeli
kų reformatų bažnyčios sinodas, va
dovaujamas Rimo Mikalausko.
Abi pusės siekia pakeisti esamą
padėtį, į pagalbą pasikvietus Teisin
gumo ministeriją, kuri, anot evange
likų reformatų, turėtų veikti kaip ar
bitras.
Antradienį vykusiame abiejų
Paktą pasirašiusieji asmenys (iš kairės): V Molotov, J. von Ribbentrop, A. Hitler. ginčo pusių ir Teisingumo ministeri
Eltos nuotr
jos susitikime pastaroji laikėsi valsty
Ši diena reiškia ir susitelkimą, bės nesikišimo į religinių bendrijų vi
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (ELTA)
— Rugpjūčio dvidešimt trečioji — pasmerkimą, ryžtą kovoti. 1989 me daus reikalus principo, siūlydama
Juodojo kaspino diena. Šiandien pri tais šimtai tūkstančių Estijos, Lat ginčus spręsti konfesijos viduje, o pri
simename tą 1939-ųjų metų rugpjū vijos ir Lietuvos gyventojų, sudaryda reikus — kreiptis į teismą.
čio 23-iąją, kai Maskvoje buvo pasira mi gyvą grandinę, susikibo rankomis,
„Siūlėme visų pirma išsiaiškinti
siekdami
pademonstruoti
savo
soli
šytas baisus išdavystės ir būsimo pa
bažnyčios hierarchinę sistemą ir pa
saulinio karo pradžios dokumentas darumą.
gal ją susitarti bažnyčios viduje, kaip
Ši grandinė — Baltijos kelias — veikti Lietuvoje. Abiejų pusių norai
— Molotov—Ribbentrop paktas, —
kai buvo. pasmerktos ištisos tautos, pabaltijiečių pastangomis nusidriekė gali būti įvairūs, tačiau kai kurie —
nuo Vilniaus iki Talino.
teisiškai neįmanomi, tarkime vienas
buvo pasmerkta pasaulio taika.
iš norų, kad ginčo baigtį nulemtų Tei
singumo ministerija. Mes pasiruošę
patarti, kaip spręsti ginčą, tačiau ak
centavome, jog užsitęsusius nesuta
Vilnius, rugpjūčio 21 d. (BNS) terį. Ant galinės automobilio sėdynės rimus reikėtų spręsti bažnyčios vidu
je", — antradienio susitikimą ko
— Prieš tampant vidaus reikalų mi sėdėjo 2—3 metų vaikas.
mentavo Teisingumo ministro atsto
nistru, Raimondui Šukiui teko patir
Automobilyje sėdėjęs vyriškis lie
vas spaudai Dainius Radzevičius.
ti, kas gali atsitikti eiliniam piliečiui pė R. Šukiui dingti.
atsiliepus į pagalbos šauksmą ir įsi
Viena iš stovyklų — evangelikų
„Jis aiškino, kad čia ne mano rei
kišus į konfliktą.
kalas", — antradienį teismui pasako
Vilniaus miesto 3-asis apylinkės jo nukentėjusiuoju pripažintas vi
teismas antradienį pradėjo nagrinėti daus reikalų ministras R. Šukys.
baudžiamąją bylą, kurioje vilnietis
Tarp dviejų vyrų kilo konfliktas
Vilnius, rugpjūčio 22 d. (ELTA)
Eimutis Čiukšys įtariamas dabarti — E. Čiukšys smogė ranka R. Šukiui
nio vidaus reikalų ministro, tuomet į skruostą, suėmęs už gerklės grasino — Nuo rugsėjo pirmosios Lietuvos
bendrojo lavinimo įstaigų darbuotojų
— parlamentaro R. Šukio užpuolimu. įmesti į Vilnelę.
R. Šukys nukentėjo gegužės 27„Supratau, kad mano įkalbinėji tarifiniai atlyginimai padidės viduti
sios vakarą sostinės Užupio rajone, mai gali būti nerezultatyvūs. Tada niškai 12.6 procento. Labiausiai atly
kai bandė padėti pagalbos besišauku pasakiau, kad jis pasielgė netinka ginimai didės jauniems pedagogams,
siai moteriai.
mai, aš esu Seimo narys ir kviesiu po turintiems aukštąjį išsilavinimą ir
dar negavusiems kvalifikacinės kate
Netoli turgelio Aukštaičių gatvė liciją", — prisiminė R. Šukys.
je automobilyje pora audringai aiški
Išeidamas pasivaikščioti su šuni- gorijos.
Iki šiol jauni specialistai dėl ma
nosi savo santykius.
mi R. Šukys mobiliojo telefono nepa
Kaltinamasis E. Ciukšys teismui siėmė. Vyriškis bandė prašyti pagal žų atlyginimų nenoriai eidavo dirbti į
pasakojo, kad tądien jis sužinojo, kad bos dviejų pro šalį automobiliu važia mokyklas ar ikimokyklinio lavinimo
jo draugė ir vaiko motina jį apgaudi vusių vyriškių, tačiau iš jų kalbos su įstaigas.
Švietimo ir mokslo ministerijos
nėja su kitu vyru. Supykęs ant myli prato, kad telefono jie neturi.
mosios, jis bandė automobilyje su ja
R. Šukiui teko grįžti į namus, pa ryšių su visuomene skyriaus vedėjos
Nomedos Barauskienės teigimu, iki
pasikalbėti. Kai moteris bandė išlipti, siimti telefoną ir išsikviesti policiją.
E. Ciukšys užtrenkė automobilio du
E. Ciukšys nešvankiais žodžiais šiol buvo labai didelis jaunų ir vyres
reles.
išplūdo policininkus, atvykusius į nių pedagogų atlyginimų skirtumas.
Padidėjus atlyginimams, atotrūkis
Tada moteris ėmė šauktis pagal įvykio vietą.
bos. Ją išgirdo netoliese šunį vedžio
„Aš buvau labai susinervinęs, turi sumažėti.
Šiuo metu vidutinis pedagogo at
jęs R. Šukys.
nenorėjau, kad į mano asmeninius
Pasukęs automobilio link, jis pa reikalus kištųsi pašaliniai žmonės",
matė jame sėdinčią ir verkiančią mo — teisinosi vyriškis.

Teisiamas m i n i s t r o užpuolikas

reformatų bažnyčios sinodas, Lietu
voje pradėjęs veikti 2002-aisias, pasi
ryžęs toliau aiškintis, kas turėtų ats
tovauti Evangelikų reformatų baž
nyčiai Lietuvoje.
„Konkrečių rezultatų nėra, vėl
palikta nemažai vietos interpretaci
joms. Buvo kalbėta, kad jei atsirastų
galimybė susitarti konfesijos viduje,
abi pusės tą noriai darytų. Konfliktas
visuomet vyko, tik šiuo metu labiau
iškeltas į viešumą. Mūsų bendruo
menė toliau sieks, kad Lietuvoje
evangelikų reformatų bažnyčios var
du kalbėtų viena bendruomenė, o ne
dvi jėgos", — po susitikimo su teisin
gumo ministru Petru Baguška antra
dienį sakė kunigas R. Mikalauskas
Paklaustas, ar evangelikų refor
matų bažnyčios įvaizdis Lietuvoje dėl
kivirčų nenukentėjo, R. Mikalauskas
teigė, jog bažnyčios įvaizdis kenčia
dėl tokių žmonių, kaip A. Kvedaravi
čius, iki šio pavasario neturėjusio jo
kio teologinio išsilavinimo.
1995 m. Lietuvoje pradėjusios
veikti Lietuvos Evangelikų reforma
tų bažnyčios galva A. Kvedaravičius
kaltina Teisingumo ministeriją dėl
padarytų klaidų, įteisinant Evangeli
kų reformatų bažnyčios sinodo ben
druomenę.
„Negali būti jokių susitarimų,
kol pažeidžiami įstatymai ir nesi
skaitoma su bažnyčios vidaus teise.
Atskyla grupė iš mūsų bažnyčios, or
ganizuoja slaptą sinodą, tada juos įre
gistruoja ir sulaužo bažnyčios vidaus
taisykles.
Manau, kad daugelio Teisingumo
ministerijos Religijos reikalų tarny
bos pareigūnų profesinė kvalifikacija
neatitinka užimamų pareigų", — sa
kė A. Kvedaravičius.

i sulaikyti jaunus pedagogus
lyginimas siekia 1,449 litus.
Turintiems iki 3 metų pedago
ginio darbo stažą už 18 savaitinių
darbo valandų atlyginimai didės 25
procentais, turintiems nuo 3 iki 10
metų darbo stažą — 23.8 procento, o
dirbusiems pedagoginį darbą nuo 10
iki 15 metų — 19.7 procento.
Maksimalus mokytojo darbo krū
vis — 36 valandos per savaitę.
Lietuvos bendrojo lavinimo įstai
gose daugiausia dirba pedagogų, tu
rinčių didesnį nei 15 metų darbo sta
žą. Jų Lietuvoje yra apie 28,000.
Gausiausia pagal amžių yra 45—
49 metų mokytojų grupė. Pradinio
ugdymo klasėse dirba daugiausia
30—49 metų mokytojų, o jaunesnių
kaip 30 metų ir vyresnių kaip 60 me
tų dirbančių mokytojų daugiausia
5—12 klasėse.

Įsidarbinti gali sutrukdyti ir horoskopo ženklas

* Trečiąsias pergales iš eilės grupės trečiojo rato rungtynėse po
Japonijoje vykstančiose pasau pratęsimo 87:90 turėjusi pripažinti
lio vyru krepšinio pirmenybėse antrą pergalę iškovojusios Puerto
iškovojo bei vietas 24 komandų var Rico komandos pranašumą. Kinijos
žybų aštuntfinalyje antradienį užsi rinktinės, kurios galimybės grupėje
tikrino Turkijos ir JAV komandos. C užimti ketvirtąją vietą bei iškopti į
grupės trečiojo turo rungtynėse Tur aštuntfinalį tapo ypač menkos, greto
kijos krepšininkai po atkaklios kovos se rezultatyviausiai rungtyniavo Yao
73:71 nugalėjo antrą nesėkmę pa Ming (29 tšk.).
tyrusią ketvirtadienio lietuvių var
* Kauno „Sūkurio" klubo šo
žovę Brazilijos komandą.
kėjai Arūnas Bižokas ir Edita
* Trečią pralaimėjimą iš eilės Daniūtė Štutgarte vykusiose at
Japonijoje vykstančiose pasau virosiose Vokietijos sportinių šokių
lio vyru krepšinio pirmenybėse pirmenybėse ,,IDSF Grand Slam
patyrė Jono Kazlausko treniruoja Standard" užėmė antrąją vietą, pra
ma Kinijos rinktinė, antradienį D laimėję tik italų porai.

Atkelta iš 1 psl.
Jo teigimu, šie kriterijai taikomi
ne tik į darbą priimant naujus dar
buotojus, bet ir esamus skiriant į tam
tikras pareigas.
„Kiekvienas žmogus yra susi
daręs individualius stereotipus kitų
žmonių atžvilgiu. Vienas jų, požiūris į
vyrus ir moteris. Netgi tarp konsul
tacinių įmonių yra tarptautinė ben
drovė, kurioje nesurasite konsultan
tų moterų, nors oficialiai tai nedek
laruojama", — sakė specialistas.
Darbdavių stereotipai gali apimti
labai įvairias sritis, daug stereotipų
žmonės turi iš asmeninės patirties.
„Fiat LUX Personalo projektai"
projektų vadovė Kristina Žemaitytė

sakė pastebėjusi vieną ryškią tenden
ciją Lietuvoje — jei darbuotojas iš
mažesnio miestelio atvažiuoja į Vil
nių, tai kai kurie darbdaviai mano,
kad jam galima mokėti mažesnį atly
ginimą nei miestiečiui.
Anot jos, kartą taip pat teko su
sidurti, kai vadovui buvo svarbu dar
buotojų horoskopo ženklas.
Taip pat pasitaiko, kad darbda
viai pageidauja įdarbinti žmones tik
iš tam tikro universiteto.
„Pakankamai įprasta, kad va
dovas, ieškantis administratorės, pa
geidauja, kad ji nebūtų aukštesnio iš
silavinimo už jį patį", — administra
torių pasirinkimo kriterijus aiškina
pašnekovė.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Iranas atmetė Vakarų pasiūlymus

EUROPA
LONDONAS
Didžioji Britanija iki kitų metų
vidurio gali per pusę sumažinti savo
karių Irake skaičių, pranešė aukštas
britų kariuomenės vadas. Kalbėda
mas su sąlyga, kad nebus atskleista
jo pavardė, vadas žurnalistams sakė,
kad Britanija, per devynis mėnesius
perdavusi irakiečiams atsakomybę
už saugumą šalies pietuose. Pasak jo,
Irake gali likti nuo 3,000 iki 4,000
britų karių. Irake šiuo metu yra
7,000 britų karių.

Irano prezidentas M. Ahmadinejad bei JAV prezidentas G. W. Bush.
AP fotomontažas.

Tehran, rugpjūčio 22 d. („Reuters"/BNS) — Iranas antradienį pa
teikė oficialų atsakymą į valstybių
pasiūlymus, kuriais siekiama įtikinti
jį sustabdyti urano sodrinimą. Prieš
šalies prezidentui Mahmoud Ahma
dinejad išdėstant šalies argumentus,
Irano aukščiausiasis vadovas ajatola
Ali Khamenei, kuris priima galuti
nius sprendimus visais svarbiais poli
tikos klausimais, pirmadienį sakė,
kad jo šalis yra pasiryžusi tęsti savo
branduolinę programą nepaisydama
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo
Tarybos nustatyto mėnesio pabaigos
termino, iki kurio iraniečiai turėtų
sustabdyti branduolinio kuro ciklo
darbus.
JAV prezidentas George W. Bush
iš karto pareikalavo, kad Saugumo
Taryba pasinaudotų savo įgaliojimais
ir sutramdytų Iraną.
„Irano Islamo Respublika padarė
sprendimą ir, branduolinės energe
tikos klausimu, toliau galingai eis į
priekį. Jie gaus saldžius savo pastan
gų vaisius", — sakė A. Khamenei, ku
rio žodžius citavo Irano valstybinė te
levizija.

Po Europos Sąjungos (ESft plėt
ros 2004 metų gegužę dirbti į Di
džiąją Britaniją atvyko per 427,000
imigrantų iš aštuonių naujų ES na
rių. Nuo 2004 metų gegužės iki birže
lio pabaigos prašymus dirbti Didžio
joje Britanijoje pateikė 447,000, o
427,095 prašymų buvo patenkinti. Į
šį skaičių nepateko sau dirbantys as
menys. Manoma, kad šiai kategorijai
save priskiria dauguma statybose
. dirbančių atvykėlių iš Rytų Europos.
• Iš ES Rytų Europos naujokių dirbti į
Didžiąją Britaniją atvykusių imi
grantų didžiausia dalis yra lenkai.
1
Taip pat į šalį dirbti keliauja nemažai
| lietuvių, latvių, slovėnų, slovakų,
vengrų, estų ir čekų.

„Arogantiškos valstybės, ku
rioms vadovauja Jungtinės Valstijos,
bijo islamiškų šalių pažangos. Todėl
branduoliniu klausimu, net žinoda
mi, kad Iranas nesiekia branduolinių
ginklų, jie didina spaudimą, kad su
trukdytų mūsų mokslinei pažangai",
— sakė jis.
Ajatola kalbėjo tuo metu, kai Ira
ne vyksta karinės pratybos, per ku
rias iraniečiai išbandė naujas rake
tas.
RYGA
„Atsižvelgiant į Irano moksli
Buvęs Rusijos prezidentas Boris
ninkų padarytą techninę pažangą, I Jelcin optimistiškai teigia, Latvijos ir
urano sodrinimo atidėjimas dabarti Rusijos santykiai gerės. Tai jis antra
nėmis aplinkybėmis yra nebeįma dienį pareiškė Rygos pilyje, kai Lat
nomas", — sakė Atominės energeti vijos prezidentė Vairą Vike—Freikos organizacijos vadovo pavaduoto berga įteikė jam Trijų žvaigždžių or
jas Mohammad Saeedi.
diną. Garbingas apdovanojimas 75Kitas organizacijos pareigūnas erių metų B. Jelcin buvo įteiktas už
sakė, kad Iranas antradienį raštu pa Latvijos nepriklausomybės pripažini
teiks „išsamų atsakymą" į tarptau mą 1991 metais, indėlį į Rusijos katinės bendrijos pasiūlymus, kuriuos ; riuomenės išvedimą iš Baltijos šalių
remia Vokietija ir JT Saugumo Tary ir demokratinės Rusijos kūrimą.
bos penkios nuolatinės narės Didžioji
Britanija, Kinija, Prancūzija, Rusija
VARŠUVA
ir Jungtinės Valstijos. Pasiūlymai pa
Vienas profesinės sąjungos „So
teikiami mainais į urano sodrinimo lidarumas" įkūrėjų, jos legenda Lech
bei perdirbimo įšaldymą.
Walęsa pasitraukė iš šios organizaci
jos. Praėjusiais metais L. Walęsa už
siminė, kad planuoja pasitraukti iš

JAV n o r i naujos rezoliucijos
Jungtinės Tautos, rugpjūčio 22
d. („Reuters"/BNS) — Jungtinės
Valstijos nori, kad Jungtinių Tautų
(JT) Saugumo Taryba priimtų naują
rezoliuciją dėl „Hezbollah" nugink
lavimo, pareiškė JAV ambasadorius
JT John Bolton.
J. Bolton sakė, jog terminas, ka
da turėtų būti priimta naujoji rezo
liucija, nėra numatytas, ir pažymėjo,
kad toks žingsnis yra būtinas kaip
priemonė, kuri papildytų ankstesnį
Saugumo Tarybos reikalavimą šiai
Pietų Libane veikiančiai šiitų parti
zanų grupuotei sudėti ginklus.
„Darbotvarkėje akivaizdžiai yra
klausimas dėl veiksmų 'Hezbollah'
atžvilgiu arba dėl jų pačių virtimo
tikra politine partija iš teroristinės
grupuotės. Tačiau termino nėra", —
sakė J. Bolton.
Jis pridūrė, kad šis žingsnis ne
turi sulėtinti išplėstinio JT laikinųjų
pajėgų Libane (UNIFIL) kontingento
dislokavimo šalies pietuose.
Kiekviena šalis, pareiškusi gali
mą norą dalyvauti naujos sudėties
UNIFIL kontingente, turi pati pri-

imti galutinį sprendimą, o tada JT
generalinis sekretorius Kofi Annan
koordinuos pajėgų dislokavimą, nu
rodė J. Bolton.
J. Bolton taip pat pažymėjo, jog
naująja rezoliucija, kurią pasiūlys
JAV, bus siekiama įgyvendinti 1559ąją JT ST rezoliuciją, reikalaujančią,
kad nusiginkluotų visos grupuotės
Libane.
Drauge jis atmetė galimybę vesti
derybas su „Hezbollah" tokia, kokia
ji yra dabar, taip pat su Sirija ir Iranu
dėl Libano ateities. „Hezbollah"
Jungtinėse Valstijose yra laikoma te
roristine grupuote.
„Bendromis Libano ir UNIFIL
pastangomis turi būti pasiekta, kad
Izraelis galėtų išvesti savo pajėgas iš
Pietų Libano ir šioje vietoje nesusi
darytų vakuumas", — pabrėžė J. Bol
ton.
„Be to, mes reikalaujame, kad
'Hezbollah' būtų nuginkluota kuo
greičiau, ir demokratiškai išrinkta
Libano vyriausybė galėtų visiškai
kontroliuoti visą šalies teritoriją", —
sakė jis.
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„Solidarumo", kuris Gdanske susi
kūrė 1980 metais ir tapo pirmąja lais
va profesine sąjunga komunisti
niame bloke. Pernai rugpjūtį, per
„Solidarumo" 25-ųjų metinių minė
jimą, buvęs šalies prezidentas pa
reiškė, kad „tai nebe jo profesinė są
junga, nes dabar kiti laikai, kiti žmo
nės ir kitos problemos". Pasak „Soli
darumo" aktyvistų, L. Walęsa ketina
boikotuoti rugpjūčio 31 dieną įvyk
siančias oficialias „Rugpjūčio susita
rimų" pasirašymo 26-ųjų metinių iš
kilmes. L. Walęsa šiuose renginiuose
nedalyvaus dėl to, kad nesutinka su
brolių Kaczynski politika.

JAV
WASHINGTON, DC
Buvusiam JAV prezidentui Gerald Ford pirmadienį buvo įsodintas
kardiostimuliatorius širdies darbui
pagerinti. 93 metų G. Ford dabar il
sisi po šios procedūros, atliktos Mayo
klinikoje, į kurią buvo paguldytas
prieš savaitę. Liepos pabaigoje buvęs
prezidentas dėl dusulio dvi dienas
gulėjo Colorado valstijoje. G. Ford,
kuris yra seniausias tebegyvenantis
buvęs JAV prezidentas, 2000 metais
patyrė insultą, o 2003 metų gegužę
buvo paguldytas į ligoninę dėl to, kad
vos nenualpo golfo aikštelėje.
CAPE CANAVERAL
JAV nacionalinė aeronautikos ir
kosmoso agentūra (NASA) rengiasi
sekmadienį paleisti daugkartinio
naudojimo erdvėlaivį „Atlantis" ir
pradėti įgyvendinti ketveriems me
tams numatytos Tarptautinės kos
moso stoties (TKS) tolesnės statybos
programą. NASA atliko tik du erdvė
laivio paleidimus po erdvėlaivio „Columbia" žūties 2003 metais. Jų tiks
las buvo išbandyti erdvėlaivio kon
strukcijų pakeitimus.

RUSIJA
MASKVA
Tiriant bylą dėl pirmadienį įvy
kusio sprogimo turgavietėje Mask
voje buvo sulaikyti du studentai che
mikai. Prekiautojų dėmesį atkreipė
pasirodę trys jauni nepažįstami jau
nuoliai, kurie „elgėsi nervingai". Vie
nas iš nepažįstamųjų prieš pat spro
gimą išėjo iš turgavietės, o kiti du,
puolė bėgti pasigirdus sprogimui.

1-800-775-SEND

or/3.

www.atlanticexpresscorp.com

Oceat
Kroviniu gabenimas
laivu i visas oasaulio saiis
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Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio saKs.
AlrFreight
Automobiliu pirkimas be<
I siuntimas i visas pasaulio šalis.
r**-^fir

Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Small Packaaes

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Uetuvoje. Latvijoje.
Estijoje Baltarusijoje be< Ukrainoje

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
TeL 1 800-775-7363
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MŪSŲ
VZR717VE
Paruošia Julija K.

„SKĘSTA" POMIDORUOSE
„Mieloji Julija, mes tiesiog 'skęstame' pomidoruose — atrodo, kad visi
kartu prinoko ir ilgai neišsilaikys. Prižiūrėjau, laisčiau, rūpinausi ir laukiau
prinokusių, o dabar tiesiog nežinau, ką su jais daryti. Kaimynai nenori nei su
manimi kalbėti, kad nepasiūlyčiau pomidorų, nes visus jau apdalinau. Kiek
pagaliau galima suvalgyti salotų su pomidorais? Žinau, žiemą laižysiuosi, tik
apie šviežius, iš savo kiemo pomidorus pagalvojusi, bet šiuo metu jau jų iki
soties..."
Nusišypsojau, perskaičiusi šį laiškelį, bet tai šiemet nenaujiena, nes kaž
kodėl viskas lyg nenormaliai auga, noksta, vystosi. Žinoma, pomidorų gaila,
todėl siūlyčiau juos ne tik salotose arba tiesiai iš daržo valgyti, bet gaminti
įvairius patiekalus, taip pat išvirti ir konservuoti.
P o m i d o r ų sultys
Kadangi pomidorai turi natū
ralių rūgščių, juos konservuoti leng
va, tereikia gerai nuplauti, išpjauti
žalias ar kitaip netinkamas vietas,
supjaustyti, sudėti į didelį puodą,
užvirti (pradžioje maišyti, kol sultys
pradės tekėti, vandens jokiu būdu
nepilti) ir pavirinti apie 30-40 min.,
kol visiškai susileis. Po to truputį
atvėsinti, pertrinti per sietelį, kad
liktų sėklos ir žievelės. Pomidorų sul
tis palaikyti puode ar didesniame
inde bent per naktį, kad į paviršių
iškiltų permatomas skystis, o tirščiai
nusėstų ant dugno. Skystį atsargiai
nupilti, sultis sumaišyti ir dar kartą
visą procesą pakartoti.
Šiuo būdu pomidorų sulčių kiekis
sumažės maždaug trečdaliu, bet jos
bus labiau koncentruotos, tirštesnės.
Tuomet jau galima jas konservuoti
arba sušaldyti.
Prieš sušaldant nereikia įkai
tinti ar užvirti, tik supilstyti sultis į
plastmasinius, uždaromus, nedide
lius maišelius (freezer bags) ir sudėti
į šaldiklį. Taip sušaldytos sultys tinka
įvairiems patiekalams ir gerai išsi
laiko kelis mėnesius. Aš dar tebevartoju praėjusių metų sultis ir jos labai
geros.
Jeigu norima konservuoti, bū
tina supilstyti į stiklainius. Tuomet
reikia stiklainius (vartokite „pints",
t.y. apie 2 puod. talpos) gerai išplauti
su muilu, apverstus sudėti į didelį
puodą, įpilti vandens, užvirti ir pavi
rinti 15 min., jei jie mažesni, o 20
min., jei didesni (ąuarts). Stiklainius
laikyti karštame vandenyje. Užvirti
kitame puode vandens, sumesti į jį
dangtelius ir palaikyti bent 5 min.
Pomidorų sultis užvirti ir karš
tas pilti į karštus stiklainius. Švariu,
drėgnu popieriniu rankšluostėliu
nuvalyti stiklainio kraštus ir viršų,

nedelsfant uždėti dangtelį, užsukti,
priveržti ir sustatyti atgal į tą patį
puodą su karštu vandeniu, kuriame
virė stiklainiai. Jeigu vanduo stik
lainių neapsemia, tuomet įpilti dar
karšto vandens iki pat puodo viršaus,
užvirti ir pavirinti 15 min. Išimti
stiklainius iš vandens (atsargiai —jie
labai karšti), priveržti dangtelių
užsukimus ir atvėsinti. Po kiek laiko
pradėsime girdėti „paptelėjimus", kai
stiklainiai sandariai užsidaro. Tuo
met juos galima padėti vėsioje vietoje
ir laikyti bent metus.
Norint patikrinti, ar stiklainis
sandariai užsidarė, reikia pirštu pas
pausti dangtelio vidurį: jeigu jis „ne
pajuda" — stiklainis uždarytas, jeigu
jaučiate, kad dangtelio vidurys paju
da aukštyn ir žemyn, stiklainis ne
uždarytas ir sultys jame ilgai neišsi
laikys. Tuomet galima tas sultis
padėti į šaldytuvą ir suvartoti per
savaitę ar dvi.
Na, o jeigu nenorite pomidorų
šaldyti ar konservuoti, štai keli recep
tai, kuriuos galite lengvai pasiga
minti.
Kepti pomidorai
8 vid. dydžio pomidorai
2 šaukštai sviesto
1/4 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio (ar mažiau) maltų
pipirų
Įkaitinti orkaitę iki 350 laipsnių
F. Karščiui atsparų indą ištepti svies
tu. Pomidorus nulupti (kad būtų
lengviau nulupti, reikia apie 30
sekundžių panardinti į verdantį van
denį, išgriebti, pakišti po iš čiaupo
tekančiu šaltu vandeniu — žievelė
atšoks ir lengvai nusiners, žinoma,
jeigu pomidoras gerai išnokęs), pa
badyti šakute arba aštraus peilio
galu, sudėti į paruoštą indą, ant
kiekvieno pomidoro viršaus uždėti

mažą gabaliuką sviesto, apibarstyti
druska ir pipirais. Kepti apie 10-12
min. Patiekti karštus.
Galima paruošti ir mikrobangėje.
Pomidorai,
įdaryti paprastai
4 dideli pomidorai
2 kiaušiniai
2 vid. dydžio raudonieji ar bal
tieji svogūnai (jie ne taip kartūs)
2 skiltelės česnako
2 šaukštai aliejaus arba sviesto
1 puod. baltos duonos džiūvėsė
lių
1/2 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
petražolių lapelių
Kiaušinius kietai išvirti, nulupti
ir sukapoti nedideliais gabaliukais.
Pomidorų viršų nupjauti ir šaukš
teliu atsargiai išgramdyti minkštimą
bei sėklas. Pomidorų vidų pasūdyti ir
kiekvieną pomidorą apversti, kad
išbėgtų sulčių perteklius.
Svogūnus, česnaką ir petražoles
smulkiai supjaustyti, pakepinti alie
juje, sudėti supjaustytus kiaušinius,
išskobtą pomidorų minkštimą, džiū
vėsėlius, pipirus, gerai sumaišyti ir
pakaitinti apie 2-3 min. Įdarą pada
linti į keturias dalis ir sudėti į
paruoštus pomidorus.
Įkaitinti orkaitę iki 350 L E, rie
balais ištepti kepimo indą, į jį sus
tatyti paruoštus prikimštus pomi
dorus ir kepti 25 min. Po to kiekvieną
pomidorą uždengti jo nupjautu viršu
mi ir kepti dar 10 minučių.
Šį patiekalą galima paruošti ir
mikrobangėje — įdarytus pomidorus
kepant gilesniame inde apie 10 min.
Pomidorai patiekiami kaip karš
tas užkandis. Beje, ruošiant įdarą,
galima dar įberti apie 2 šaukštus tar
kuoto Parmesan sūrio arba jį už
barstyti ant įdarytų pomidorų prieš
įdedant į orkaitę.
P o m i d o r a i , Įdaryti m ė s a
4 dideli, gerai išnokę pomidorai
2 riekutės baltos duonos (geriau
siai tinka kiek senesnėj

1/2 puod. pieno.
1/2 sv. ar kiek daugiau liesos
maltos mėsos
1 svogūnas
1 česnako skiltelė
1 kiaušinis
2 šaukštai sviesto
1/2 puod. baltos duonos džiū
vėsėlių
1/2 šaukštelio
druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Nupjauti pomidorų viršų ir
šaukšteliu atsargiai išgremžti minkš
tąją dalį kartu su sėklomis. Pomidorų
vidų pasūdyti, juos apversti, kad iš
varvėtų dalis skysčio.
Baltą duoną užpilti pienu, kad
suminkštėtų. Po to nuspausti kiek
galima daugiau pieno. Susmulkinti
svogūną ir Česnaką, pakepinti 1
šaukšte sviesto, kol bus permatomi,
bet neparudavę.
Maltą mėsą sumaišyti su mir
kyta duona, svogūnu, česnaku, mal
tais pipirais, kiaušiniu (pirma jį kiek
paplakus). Galima, jei norima, įdėti į
mėsą ir kiek pomidorų minkštimo,
kad būtų sultingesnė, bet nebūtinai.
Pomidorus prikimšti įdaru, su
dėti į karščiui atsparų indą, viršų
pabarstyti baltos duonos džiūvėsė
liais ir a n t kiekvieno uždėti po
gabalėlį sviesto, panaudojant antrąjį
sviesto šaukštą.
Kepti iki 350 laipsnių F įkaitinto
je orkaitėje apie 30 min., kol mėsa
bus gerai iškepusi. Po to pomidorus
uždengti atpjauta dalimi ir kepti dar
10 min.
Beje, kad sutrumpinus kepimo
laiką, maltą mėsą galima pakepinti
keptuvėje, kol p r a r a s rausvumą,
t u o m e t truputį atvėsinti, sudėti
kiaušinį ir kitus produktus. Kepimo
orkaitėje laikas sumažės perpus. Taip
pat paruoštus kepimui pomidorus
galima sudėti į mikrobangei tinkantį
gilesnį indą ar dubenį, truputį pri
dengti vaškuotu popieriumi arba
plastmasine plėvele ir kepti pačia
aukščiausia temperatūra apie 10-15
min. Jeigu mikrobangės apatinė
lėkštė nesisuka (nėra „carousel")
tuomet po kelių minučių pomidorų
indą reikia truputį pasukti, kad visi
iškeptų tuo pačiu metu.

SKELBIMAI
STASYS

PASLAUGOS

CONSTRUCTION

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

PARDUODA
Skubiai, be tarpininko, parduodamas,
2 aukštų, 2 šeimoms, 212 m 2 namas
su 12 arų žemės sklypu Vilniuje,
prestižiniame Žvėryno rajone. Namas
kraštinis, ribojasi su miško draustiniu.
Kaina 1,1 milijono dolerių.
Tel. Vilniuje 0 1 1 - 3 7 0 - 6 9 8 - 7 2 7 4 8 ;
arba 6 3 0 - 6 7 0 - 8 3 3 6 ; r e p l e s & t a k a s . l t

ĮVAIRUS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
[§___.

* Moteris ieško bet kokio darbo. Tel. 773414-1763.
* 60 m. moteris gali išleisti atostogų arba
ieško darbo. Buitinė anglų kalba, rekomen
dacijos, patirtis, nevairuoja. Tel. 630-5530980 arba 630-212-9098.
* 39 m. moteris ieško darbo senelių prie
žiūroje su giižimu namo. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 708-691-8650.

First L a n d m a r k Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• T arpinmkau|ame gaunant paskola
• Pensininkams nuolaida

DRAUGAS, 20uo m. rugpjūčio £••> a., ireciuaieiiis

Vienas po kito
istorines sukaktis mini
Lietuvos miesteliai
A U D R O N Ė V. SKIUDAITĖ
Rugpjūčio 12-13 d. plačiai ir
iškilmingai 445 m. jubiliejų šventė
Musninkai - miestelis Širvintų ra
jone. Ta proga buvo atidaryti para
pijos laidojimo namai, Įrengti se
nojoje klebonijoje. Musninkų vidu
rinėje mokykloje vyko minėjimas, po
to - šv. Mišios Svč. Trejybės baž
nyčioje (statytoje 1865 m.), na, o dar
po to prasidėjo ilga ir linksma šventė
miestelio aikštėje, prie Šv. Mykolo
Arkangelo skulptūros (dail. prof.
Antanas Kmieliauskas), Marijos Re
inienės ir ses. Margaritos Bareikaitės
padovanotos miesteliui prieš keletą
metų. Šių moterų, kilusių iš Mus
ninkų, rūpesčio dėka miestelis labai
atgijo, čia prasidėjo aktyvus kultū
rinis gyvenimas. Šventėje dalyvavęs
buvęs musninkietis, dabar gyvenan
tis Ukmergėje ir vadovaujantis gar
siam Lietuvoje moterų ansambliui,
atvykęs su savo ansambliu stebėjosi,
kad jo tėviškė neatpažįstama - mat
šventėje pasirodė net keletas vietinių
muzikos kolektyvų. Štai ką reiškia
vieno žmogaus iniciatyva. Pirmiausia
Marija Remienė skyrė lėšų parapijos
bažnyčios sutvarkymui, paskui ėmė
rūpintis mokykla (skyrė sporto salės
įrengimui, tautinių rūbelių įsigijimui
ir kt.) ir pagaliau pačiu miesteliu. Ir
šiemet, dalyvavusi laidojimo namų
šventinime, pamatė, kad dar yra
nebaigtų dalykų - neįrengtas sani
tarinis mazgas, ir vėl išsitraukė iš
kišenės pusę tūkstančio dolerių, nors,
kaip pati sako, tėra tik pensininkė ir
jokių kitų pajamų neturi.

Pasakodama apie Musninkų istoriją
buvusi mokytoja Filomena Vaicekaus
kienė stabtelėjo prie Nepriklausomy
bės akto signataro kun. Alfonso Pet
rulio kapo Musninkų bažnyčios šven
toriuje.
Oficialiojoje dalyje, vykusioje
mokyklos salėje, svečiai sužinojo
daug įdomaus iš šios apylinkės
istorijos, ko nežinojo ir patys
musninkiečiai. Mat, kaip ir dažname
miestelyje, čia jau yra daug naujų
gyventojų, atvykusių iš kitų Lietuvos
regionų. Tokios progos padeda iš
užmaršties prikelti vietovės istoriją.
Apie tai plačiai kalbėjo buvusi
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Afchflnf SBfidaBbtai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-ChRuRCIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Te!. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS V I Ž J N A S , M.D., i.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. Sts. 5 ir6
Chicago, IL 60638

Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMKKASt MJX
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSK1S, M D
TERRJ D A L I A S PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RAIMA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinofspatn.com

Chirurgai
EUGENE C DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Architektūriniu paminklu paskelbtoje
Musninkų bažnyčioje (statytoje 1865
m.) ypač vertingi šio šoninio altoriaus
apkaustai.
mokytoja Filomena Vaicekauskienė,
pati kilusi nuo Panevėžio, bet čia
mokytojavusi, čia ištekėjusi ir čia
užsilikusi. Ji daugelį dalykų priminė
kalbėdama minėjime, bet dar dau
giau - vedžiodama šių eilučių autorę
po miestelį ir bažnyčios šventorių.
Musninkuose mokėsi rašytojas Ignas
Šeinius. Mokytoja lituanistė kraš
totyra domėjosi iš žingeidumo, nors
nevadovavo jokiam kraštotyros bū
reliui. Ypač daug dėmesio tam skyrė
v

jau išėjusi į pensiją. I. Šeiniaus kū
ryba ir gyvenimas buvo jos vieno
kursinio darbo tema, kai ji dar stu
dijavo Vilniaus universitete. Iš jos
sužinojome, kad Musninkuose būta
savų knygnešių, kad čia šiandien
stovinti bažnyčia yra jau trečioji pirmoji buvusi dvaro teritorijoje,
antroji, statyta 1614 m., vėliau per
statyta į dabartinę varpinę. Beje, tai
ko gero pats seniausias išlikęs mies
telio pastatas, kuris buvo statytas be
vinių, o langai - dar be stiklų. Po
senąja bažnyčia dar tebesiilsi didikų
Podbereckių palaikai.
Mokytoja papasakojo, kad prieš
karą miestelyje gyveno daug žydų,
kurie užėmė tris didelės turgaus
aikštės pakraščius. Ketvirtąją kraš
tinę užėmė katalikų bažnyčia. Kaž
kada tik 8 namai miestelyje priklausę
ne žydams, kurie buvo įvairiausių
sričių amatininkai. Jų ypač daug čia
ir žuvo holokausto metais - išvežta į
Ukmergę ir sunaikinta net 180 žmo
nių, kai tuo tarpu gretimoje Ker
navėje ir Čiobiškyje žuvo vos po ke
liolika žydų. Mokytoja Filomena pri
simena daugelio jų pavardes: reznikas (skerdikas) Berzakas, Vulf, En
gei, Šprinc ir kt. Čia gyveno ir vienas
kitas totorius, užsiėmęs kailių
dirbimu.
Musninkų istorijai savo kalbą
minėjime skyrė ir neseniai iš spaudos
išėjusios didžiulės knygos apie Mus
ninkus sudarytojas istorikas Stanis
lovas. Buchaveckas iš Vilniaus (beje ir
prie Musninkų monografijos išleidi
mo prisidėjo kraštiečiai Marija Re
mienė, Jonas Jurkūnas ir kt.). Mo
kyklos direktorius Vladas Traki
mavičius džiaugėsi, kad musninkiečų
vaikai - gabūs ir šaunūs, bet ap-

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,

Chicago, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 .
gailestavo, kad kasmet iš čia mokytis
ir dirbti išvažiuoja po 40 abiturientų,
kurių tėviškė n e t e n k a . Žodį t a r ė
„Vorutos" savaitraščio redaktorius,
kilęs iš Musninkų, Juozas Vercinkevičius, taip pat istorijos dr. Aldona
Vasiliauskienė - viena iš monogra
fijos autorių, buvęs Musninkų para
pijos klebonas Rokas Puzonas.
„Esu namuose, nepaisant to, kad
augau ir mokiausi bei gyvenimą
nugyvenau svetimam krašte", - sakė
ses. Margarita Bareikaitė, kreipda
masi į savo kraštiečius. Musninkų
bendruomenės p i r m i n i n k a s J o n a s
Obelevičius M. Remienei padėkojo už
nuolatinį rūpestį savo tėviške ir
įteikė Širvintų garbės piliečio (vardas
suteiktas dar pernai) regalijas. Mus
ninkų šventėje dalyvavo ir kalbėjo
rajono meras Vytas Šimonėlis, kaip
bebūtų keista, ištvėręs visas ilgas
ceremonijas iki galo ir išklausęs gau
sių vietinių ir svečių muzikos ko
lektyvų koncerto. Paprastai aukštieji
svečiai, atidavę mandagumo duoklę,
greitai išvyksta.
Visi musninkiečiai tą dieną su
laukė gausių svečių - kraštiečių ir
giminių. Šurmuliavo
kiekvienas
miestelio kiemas, ne tik aikštė prieš
bažnyčią, šalia Mykolo Arkangelo.

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, ElmhursL IL60126
630-941-2609

Musninkų mokyklos jauniausieji, pa
sipuošę M. Remienės dovanotais tau
tiniais rūbeliais, pasiruošė šv. Mišių
aukas nešti prie altoriaus.
Prisiminti jiems bus ką visus metus.
Šventės nuotaiką palaikė puikus to
sekmadienio oras.

Musninkų 445 m. jubiliejaus šventė šurmuliavo prie M. Remienės ir ses. M.
Bareikaitės gimtajam miesteliui padovanotos šv. Mykolo skulptūros.
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KUN. ALGIRDO PALIOKO SJ,
IŠLEISTUVĖS
Kun. A. Paliokas, SJ, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte, IL, yra iškeliamas Dievo
tarnystei į Lietuvą. Misijos taryba
kartu su parapijiečiais 2006 m.
rugsėjo mėn. 16 d., šeštadienį 4 vai.
p.p. ruošia kunigo A. Palioko išleis
tuves PLC. Išleistuvės prasidės iš
kilmingomis šv. Mišiomis bažnyčioje.
Po šv. Mišių svečiai rinksis \
PLC didžiąją salę išleistuvių po
būviui. Pasisvečiavimas 5 vai., 6 vai.
sėsime prie stalų programai ir 7 vai.
vakarieniausime, Algimantui Barniškiui grojant žavią muziką.
Trumpą atsisveikinimo žodį tars
dr. Jonas Šalna, meninę programą
-atliks smuikininkė Dainora Petke
vičiūtė ir Dalia Žarskienė.
Visus svečius ir misijos narius
kviečiame dalyvauti ir atsisveikinti
su kapelionu. Atsisveikinimo visos
aukos skiriamos kapeliono naujos
knygos išleidimui.
Norint užsisakyti vietas, pra
šome skambinti Vandai Gvildienei
tel. 630-271-9136 ir susimokėti iki
rugsėjo 10 dienos, sekmadieniais,

Kun. Algirdas Paliokas

bažnyčios vestibiulyje. Prie įėjimo
bilietai nebus pardavinėjami.
Lauksime visų.
Misijos taryba

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Susipažinkime - režisierius
Paulius Budraitis
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus rugpjūčio 26 d., šeštadienį, 7
vai. v. maloniai kviečia visuomenę į
režisieriaus Pauliaus Budraičio pas
kaitą apie šiandieninį Lietuvos
teatrą. Režisierius pasidalins asme
niniais įspūdžiais bei patirtimi Lie
tuvoje, kur studijavo ir dirba nuo
2001 metų. Paskaita — anglų kalba.
Prelegentas kalbės šiomis te
momis: Lietuvos teatro populiarumo
pasaulyje fenomenas; lietuvių reži
sierių darbai : vyresniosios kartos —
Jono Vaitkaus, Eimunto Nekrošiaus,
Rimo Tumino ir jaunesniosios kartos
— Oskaro Koršunovo, Gintaro Varno,
Cezario Graužinio; aktorių ruošimo
metodai (Jono Vaitkaus bei Vestos
Grabštaitės mokyklos); dabartinė
rašytojų ir dramaturgų situacija bei
pastangos puoselėti naują Lietuvos
dramaturgų kartą.
Bus rodomi trumpi video filmai
bei fotonuotraukos apie R Budraičio
darbus Lietuvoje. Režisieriaus nese

niai įkurta teatro grupė „Empiric
Theatre Works" vaidins ištrauką iš
teatro atidarymui ruošiamo spektak
lio pagal Fiodor Dostojevskij romaną
„Nusikaltimas ir bausmė". Po pro
gramos bus galima padiskutuoti, pa
sivaišinti, pabendrauti.
Švenčiantis savo 40-metį Balzeko
lietuvių kultūros muziejus džiaugiasi
galėdamas pristatyti Amerikos lietu
vį teatralą ir kviečia bei skatina visas
Čikagos teatrų grupes burtis vai
singam bendradarbiavimui. Muziejus
siūlo teatralams savo patalpas, prieg
lobstį ir bazę ruošiant programas,
dalinantis informacija ir puoselėjant
savo veiklą.
Muziejaus adresas — 6500 S.
Pulaski Rd. Darbo valandos — nuo
10 vai. r. iki 4 vai. p.p. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500.
Visi maloniai kviečiami pasisemti
lietuviškos nuotaikos.
Giedrė Gillespie

Z. LUKOŠIUS IR U-505
Zenonas Lukošius, II Pasaulinio
karo veteranas., gimęs Čikagoje,
Roselando apylinkėje, mirė š.m. rug
pjūčio 5 d. Apie jį ne kartą buvo rašy
ta „Draugo" dienraštyje. Jis, kaip
žinia, išgarsėjo 1944 m. pavasarį,
kuomet amerikiečiai (JAV povan
deninio laivo įgula) Atlanto van
denyne užtiko Vokietijos povande
ninį laivą U-505. Amerikiečiai „pa
vaišino" vokiečius giluminėmis bom
bomis. Vokiečiai pasiduodami į ne
laisvę paliko atvirus laivo koštuvus.
Per juos sunkėsi vanduo. Tokiu bū
du tikėtasi laivą nugramzdinti van
denyno dugnan. Zenono Lukošiaus
apsukrumo dėka buvo pašalintas
laivo nuskendimo pavojus.

Lukošiaus pavardė ir jo nuopelnai.
Neseniai šis laivas buvo perkel
tas į specialiai įrengtą patalpą. Jos
įrengimas pareikalavo apie 35 mln.
dolerių. Yra žinomi Lukošiaus pi
nigų telkimo nuopelnai.
Zenonas Lukošius gimė Roseland gyvenusių lietuvių ateivių
šeimoje. Būdamas 14 metų amžiaus
neteko savo tėvo. Tėvas žuvo eismo
nelaimėje. Tėvui mirus, Zenonas bu
vo priverstas ieškoti darbo. Dirb
damas per savaitę gaudavo 8 do
lerius. Vieną dolerį pasilikdavo sau,
o likusiais prisidėdavo prie šeimos
išlaidų padengimo. Prasidėjus karui,
stojo kariuomenėn. Trumpų atosto
gų metu vedė Dorothy Lebus. Jauna
šeima — greit susilaukė pirmagimio.
Jo žmona mirė 1995 m. Tebegyvena
duktė Catherine, sūnus Paul ir sep
tyni vaikaičiai.
Zenonas Lukošius pastaruoju
metu gyveno South Holand, netoli
Čikagos. Beveik 40 metų jis dirbo
stogdengiu. Įtariama, kad stogų den
gimui naudojamoje dervoje esamas
asbestas turėjo neigiamos įtakos jo
sveikatai (kvėpavimo organams). Vis
daugiau ir daugiau negaluodamas
gydėsi ir stengėsi atgauti jėgas.
Mūsų tautietis Zenonas Luko
šius nebuvo pagyrūnas. Jis niekuo
met nesididžiavo savo žygdarbiais.
Kalbėdamas apie karo metų nuti
kimus, kukliai pastebėdavo, jog jis
Povandeninis laivas U-505 muziejuje.
visuomet stengdavosi atlikti jam
1954 m. šis laivas buvo at patikėtas pareigas.
plukdytas į Čikagą ir perduotas
Mūsų tautietis mirė Ingallis MeMokslo ir pramonės muziejaus ži morial ligoninėje. Amžinam poilsiui
niai. Ilgainiui jis tapo didelio dėme atgulė Čikagoje, Šv. Kazimiero lietu
sio objektu. Prie laivo buvo pritvir vių kapinėse.
tinta lentelė, kurioje buvo įrašyta
P e t r a s Petrutis

MARGUTIS
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
1 4 5 0 A M b a n g a iš W C E V s t o t i e s
KLAUSYKITE AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ
KIEKVIENĄ VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
Tel. 773-476-2242

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lankėsi režisierius Paulius Budraitis.
Susitikimo metu iš kairės: Undinė Uogintaitė, Paulius Budraitis, Karilė Vaitkutė,
Meridith MacColeman, muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr, Zach Zulavf
ir straipsnio autorė Giedrė Gillespie.
Ritos Janz nuotrauka

Radistui E Jankauskui 80 metų
Lietuvoje gyvenantis radijo mėgėjas Romualdas Raguckas atsiuntė žinu
tę, jog savo aštuoniasdešimtmetį neseniai atšventė radijo mėgėjas Flavius
Jankauskas - K3JA (lietuviškas šaukinys - LY2JA).
Visi, kurie dirba telegrafu (CW) ne kartą yra su juo užmezgę ryšius. Esant
menkiausiam praėjimui i Ameriką, pašaukus CQ (dėmesio visiems), didelė
tikimybė, kad atsilieps dažnai eteryje būnantis K3JA. Flavius yra labai akty
vus JAV radijo mėgėjų bendruomenės narys, gerai žinomas ir Lietuvos ,,ham"
(radijo mėgėjams).
Šis radijo mėgėjas gerai žino Lietuvos radijo istoriją, asmeniškai pažinojo
pirmuosius Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narius, kurių dauguma yra emi
gravę Į JAV F. Jankausko e-paštas: k3ja(S enter.net, tel. 215-672-0750.
Edvardas Sulaitis
D ė m e s i o išeivijos dailininkams!

Skelbiamas dailės kūrinių konkursas
Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus,
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio (18931987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės kūrinius kon
kursą tema „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti viso pasaulio lietu
viai dailininkai, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys
užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos skiriamos už tapybos ir skulp
tūros darbus ir trys T. Petraičio premijos už akvarelės ir grafikos darbus.
Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas vyks 2006 m.
lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siusti iki rugsėjo
25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL60439 Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034.
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AtA
TEODORA KUNDROTAITĖ
PLYTNIKIENĖ
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Su liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2006
m. rugpjūčio mėn. 18 d., sulaukusi 77 metų amžiaus, į
Amžinybę iškeliavo mūsų mylima mama ir močiutė

i

Mirė 2006 m. rugpjūčio 20 d., sulaukusi 91 m. Čikagoje
išgyveno 56 metus.
Gimė Lietuvoje, Tytuvėnuose, Raseinių apylinkėje.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. Šv. Mišios už
jos sielą bus aukojamos 9 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 West 44th Street.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, šalia a.a. vyro Antano Plytniko.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
v a u t i šiose laidotuvėse.
Nuliūdę giminės
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www. petkusfuneralhomes. com

SAVAM RATE - SAVI PRIETARAI
Daugelis pasakytų — prietarais
netikime. Tačiau pasiknaisiojęs at
minties vingiuose kiekvienas gali
paskaičiuoti: kiek kartų nevalingai
nusispjovė per kairi petį ir tukseno į
stalą prakalbus apie nelaukiamus
įvykius, kiek kartų bambėjo grįžę į
butą pasiimti pamiršto daikto ir kiek
kartų dėl nesėkmių bėdą suvertė try
liktai dienai.
Šių dienų žmonės ne tik laikosi
senų, bet ir kuria naujus prietarus.
Kiekvienas savo galvoje turi prie
tarų sistemą. Vieni baidosi tam tikrų
skaičių, kiti gamtos reiškinių, treti
susigalvoja individualių, gyvenimo
būdui pritaikytų taisyklių. Skir
tingus darbus dirbantys žmonės taip
pat turi savų, profesinių prietarų.
Jūrininkai - prietaringiausi
Patys jūrininkai pripažįsta, kad
jie yra prietaringi, tačiau kokiais liki
mo siųstais ženklais tiki - atvirauti
nelinkę.
Kapitonas Sigitas Šileris pra
sitarė, kad jūrininkai stengiasi nie
kur neplaukti pirmadieniais ir penk
tadieniais, o ypač tada, kai šios sa
vaitės dienos kalendoriuje pažymėtos
skaičiumi 13. Jūreiviams taip pat
nevalia spjaudyti prieš vėją ir sėsti į
viršininko kėdę.
S. Šileris įsitikinęs, kad prietarai
tikrai veikia. Pasak jo, norint prisi
šaukti vėją, tereikia pakrapštyti bu
rės stiebą nagais ir pašvilpauti.
N ė r a trylikto aukšto
Su velniu siejamas skaičius 13
prastų asociacijų kelia ir kitų profesi
jų atstovams.
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centro vyriausioji spe
cialistė Irena Niuniavaitė pasakojo,
kad šis skaičius magišku laikomas
nuo senų laikų ir jeigu jis kaip nors
„įsipainioja" į nelaimingą nutikimą,
žmogui labai paprasta rasti bėdos
kaltininką.
Taip tryliktam skaičiui bėdas

Remklte

Ir platinkite
THE

mėgsta sumesti žvejai ir vairuotojai.
Jie tryliktą dieną paprasčiausiai sten
giasi neatlikinėti jokių darbų.
Vakarų valstybių verslininkai,
norėdami įtikti klientams, linkę net
pagudrauti. Kai kuriuose viešbu
čiuose tiesiog nėra trylikto kambario,
o po daugiaaukščių namų dvylikto
aukšto iš karto seka keturioliktas.
JAV kompanijų lėktuvų salonuose
nėra tryliktos eilės.
Menininkams - atvirkščiai
Linkę į menus žmonės prietarais
taip pat tiki, tačiau dažnai jų įsitiki
nimai būna priešingi plačiosios visuo
menės nuostatoms.
Grupės „Bavarija" narys Juozas
Liesis pasakojo, kad jų grupė jokių
prietarų neturi. „Vardan vienybės
mes prieš koncertą sudedame rankas
ir pasakome stebuklingą žodį", —
tikino J. Liesis. Koks tas stebuklin
gas žodis, „Bavarija" paslapties neiš
davė.
Skirtingai nei visiems, J. Liesiui
skaičiai 12, 13 yra labai sėkmingi.
Šių skaičių nebijo ir fotografas
Gintas Palaima. Fotomenininkui taip
pat labai geras ženklas, jeigu prieš
darbą jis ką nors paliko namie ir teko
sugrįžti. Geriausia, jei taip sugrįžo ne
vieną, o kelis kartus.
Kur moteris - ten bėda
Etnokultūros centro vyriausio
sios specialistės I. Niuniavaitės tei
gimu, prietarai gali būti skirstomi į
tuos, kurie yra jau įaugę į mūsų
sąmonę ir jais mes priversti tikėti, ir
tuos, kuriuos kiekvienas žmogus
susigalvoja laikui bėgant.
Be maginių skaičių, juodos katės
ir sudužusio veidrodžio, blogu ženklu
dar laikomos moterys. Pasak I. Niu
niavaitės, įvairių profesijų vyrai
garantuoja nesėkmes, jei išsiruošę į
darbą pirmiausia gatvėje sutinka
dailiosios lyties atstovę.
„Klaipėda"

katalikišką

LITHUANIAN

spaudą

VVORLO-VVIDE

AtA
BRONĖ
KELMELIENĖ
MAILAITĖ

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų parapi
joje, Sausininkų kaime. Gyveno Čikagos Brighton Parko apy
linkėje. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Dideliame liūdesyje liko: sūnus Viktoras, duktė Aldona
Plačienė, žentas Gintaras, anūkai: Petras, Krista ir Julytė su
vyru Andrium Kudirka; sesuo Danutė Mieliulienė su vyru Pra
nu ir jų šeima, sesers a.a. Onos Drūtienės vyras Antanas su
šeima, sesers a.a. Elenos Šepikienės šeima, sesers a.a. Magdale
nos Petrulienės šeima ir Lietuvoje brolio a.a. Jono Mailos
šeima; krikšto dukterys Joana Drūtytė ir Onutė Keblienė bei
kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Bronė buvo a.a. Viktoro Kelmelio žmona.
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijai, Lietuvių Bendruomenei ir Brighton Parko lietuvių Namų
savininkų draugijai.
A.a. Bronė pašarvota Gaidas-Daimid laidojimo namuose,
4330 S. California Ave., Chicago, IL ketvirtadienį, rugpjūčio 24
d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v., atsisveikinimas 6:30 vai. vak.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 25 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po pamaldų Bronė
bus nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.
Nuliūdę artimieji
Laid. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

AtA
BRONEI KELMELIENEI
mirus, skausmo valandoje sūnui VIKTORUI, dukrai
ALDONAI PLAČIENEI su seimą, visiems giminėms
ir artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
v

Brighton Park, Svč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios lektoriai ir kantoriai

Mūsų mielą, ilgametę sesę — giedrininkę IRENĄ, jos
vyrą JUOZĄ ir visą gausią POLIKAIČIŲ šeimą, ne
tekus brangios Mamytės, Močiutės, Promočiutės ir
Uošvienės

AtA
AGOTOS VALAITIENĖS,

DAILY

„ D R A U G A S i n f o r m u o j a , „DRAUGAS formuoja;
„ D R A U G A S " : l i e l v l j o s i r L i e t u v o s Jungtis!
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s š v y t u r y s Ir sargas!
P r e n u m e r u o k i m e ir s k a i t y k i m e „DRAUGĄ!

giliai užjaučiame ir liūdime kartu.
Korp! Giedra
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DRAUGO7
• C h i c a g o Cultural Center, 77 gose. Primename, kad tą sekmadienį
East Randolph, pirmo aukšto Michi- nebus 12:15 vai. popietinių šv. Mišių.
gan Avenue galerijose atidaryta Jo
no Dovydėno foto meno paroda „Ano- • R u g s ė j o 8-10 d., Pasaulio lietu
ther Country Also Mine" (Sugrįži vių centre, Lemonte, IL, organizuo
mas į paliktą kraštą). Nuotraukose jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
pristatomi įvairūs Lietuvos 1996- deracijos suvažiavimas. Trijų dienų
2002 metų kasdieninio gyvenimo suvažiavimo metu bus galima pasi
vaizdai. Paroda tęsis iki spalio 22 d. klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos
Ketvirtadienį, rugpjūčio 24 d., 12:15 mokslininkų pranešimų. Penktadie
vai. p.p. Sofia Žutautas, viena Čika nį pranešimus skaitys: Algis Mickūgos miesto Kultūros centro parodų nas, Giedrius Subačius, Laimonas
kuratorių, pristatys šią parodą ir Briedis, Julius Šmulkštys, Jonas Do
praves diskusijas. Įėjimas į parodą vydėnas. Šeštadienį bus galima pa
nemokamas. Tel. pasiteiravimui: siklausyti Neringos Klumbytės, Dia
312-744-6630, tinklalapis: www. nos Mincytės, Daivos Litvinskaitės,
chicagoculturalcenter.orgailininkas
Undinės Uogintaitės, Dariaus Kuo
lio pranešimų. Vėliau vyks pokalbis
'•Rugpjūčio 26 d., šeštadienį, Šv. apie išeivių kultūrinį gyvenimą bei
Kazimiero kongregacijos seserys diskusija apie lietuvių išeivių spau
9:30 vai. r. maloniai kviečia daly dos problemas. Šeštadienio vakarą
vauti šv. Mišiose ir kartu pasi bus rodomas Ilonos Čiapaitės vado
melsti, kad kongregacijos įsteigėja vaujamo teatro sambūrio „Žaltvyk
Motina Marija Kaupaitė būtų pas slė" K. Ostrausko dramos „Gyveno
kelbta palaimintąja. Taip pat šios senelis ir senelė" pastatymas. Sek
Mišios bus skiriamos ir Šv. Kazi madienio rytą vyks susitikimas—po
miero seselių kongregacijos įstei kalbis su Pilietinės visuomenės ins
gimo šimtmečiui paminėti. Mišios tituto direktoriumi Dariumi Kuoliu.
vyks seselių motiniškajame name, Dėl išsamesnės informacijos prašo
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. me kreiptis į Marytę Paškevičienę,
Mišias aukos Čikagos vyskupas Gus tel.: 630-852-3887.
tavo Garsia-Siller, M.Sp.S. Maloniai
kviečiame dalyvauti.
• K u n . Algirdo Palioko, SJ, iš
leistuvės ruošiamos rugsėjo 16 d.,
• N u o rugsėjo 2 d., šeštadieniais, šeštadienį, 4 vai. p.p. pradedant iš
šv. Mišios lietuviškai bus laikomos 4 kilmingomis šv. Mišiomis. Po to PLC
vai. p.p. Tą dieną išpažinčių bus didžiojoje salėje — pabendravimas,
klausomasi nuo 3 vai. p.p. iki 3:45 programa ir vakarienė, grojant Al
vai. p. Ryšium su pablogėjusia pa gimantui Barniškiui. Vietas galite
rapijos apylinkėje kriminaline si užsisakyti paskambinę Vandai Gviltuacija, vėliausia jungtuvių valanda dienei tel. 630-271-9136.
bus 2:30 p. p.
• Po skambios ir įsimintinos
• R u g s ė j o 2-3 d., Darbo dienos vasaros, daina atsiliepusios ne vieno
savaitgalį, Dainavoje, Manchester, lietuvio širdyje, prasideda naujas
MI, stovyklos 50-ties metų jubilie LMA „Dainava" repeticijų ir koncer
jaus proga Dainavos administracija tų sezonas. Visi - ir senieji nariai, ir
rengia Dainavos rėmėjų ir bičiulių norintieji įsilieti į jos gretas - antra
šventę. Dėl registracijos ir informa dienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v. kvie
cijos prašome kreiptis į dr. Marių čiami į pirmąją repeticiją PLC že
Laniauską, tel.: 440-205-9273 arba mutinėje salėje (prie Lietuvių dailės
ei. paštu: mmldds@comcast.net Kvie muziejaus), 14911 127 th Street. Lečiame visus atvykti į šią šventę. mont. Ypač laukiami dainingi vyrai.
Norėdami užtikrinti Dainavos jau
nimo stovyklos ateitį, kviečiame pri
IŠ ARTI IR TOLI.
sidėti ir paremti naujai steigiamą
Dainavos fondą. Aukas prašome
siųsti: „Camp Dainava Foundation", • Lietuvos Vyčių 82 kuopa,
c/o Albertas Sušinskas, 5348 Ri- ALTas, Rytų Čikagos Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė (IN) ir Šv.
chards Dr., Mentor, OH 44060.
Kazimiero bažnyčios (IN) parapi
• R u g s ė j o 8 d. Švč. Mergelės Ma jiečiai bei draugai rugsėjo 17 d., sek
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje madienį, 12:30 vai. p.p. organizuoja
prasidės Šiluvos Marijos Novena. tradicines 9-tąsias šv. Mišias po
Rugsėjo 10 d. po 10:30 vai. r. šv. Mi atviru dangumi, kurias atnašaus
šių vyks procesija. Kviečiame visus kun. I. Urbonas. Po Mišių vyks ge
gausiai dalyvauti iškilmingose apei gužinė. Gros akordeonistas Bronius
Mūras. Renginys vyks: VFM Post
1563, 6880 Hendricks, Merrillville,
IN. Prašome užsiregistruoti tel. 219Skelbimai
884-2220 (Joanna Rudzevičius) iki
A l
1
rugsėjo 10 d.

Advokatas
«4§t
Jonas Gibaitis £ * *

Criminal cases,
WJ\
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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
DARIUS R DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tol. 877-Gynejas arba
877-496-3527

PAGALBININKAI

Penktadienį, rugpjūčio 18 d.. ..Draugo patalpose darbavosi grupė talkinin
kų: Antanas Valavičius, Algirdas Čepėnas Kazys MaiausKas. Jurgis Vidžiūnas,
Elena Majauskienė, Aldona LeKeckienė, Viktorija Valavičienė, Vitalius Lekeckas, Vaclovas ir Danutė jakovickai, ir Adelė Lietuvninkienė. Jie dienraščio
skaitytojams išsiuntinėjo loterijos bilietus. „Draugo" administracija nuo
širdžiai dėkoja šauniai padirbėjusiems talkininkams. Silvijos Krumplienės
nuotraukoje talkininkai poilsio valandėlės metu.
Mieli skaitytojai, „Draugo" gegužinei, kuri įvyks rugsėjo 17 d.,
reikalingi laimėjimai loterijai. Maloniai prašome galinčius atnešti
laimėjimams skirtus daiktus i „Draugo"
administracijg.

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI
Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir L Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

Spaudos apžvalga
Pasirodė „Skautų aido" lie
pos-rugpjūčio numeris. Pirmąjį vir
šelio puslapį puošia graži „Min
daugo" draugovės nuotrauka. Joje
matome daug mažųjų skautų.
Žurnale pristatomi Geležinio
Vilko ordino nominantai: v.s. Hen
rikas Antanaitis iš Australijos, v.
s.fil. Zita Čereckaitė-Rahbar - Aka
deminio skautų sąjūdžio vadijos pir
mininkė, v. s. kuri. Gediminas Kijauskas, SJ, ilgametis skaučių, o nuo
2003 m. LSS katalikų dvasios vado
vas.
Žurnale pasiskaitysite ir Rako
skautų stovyklos, kuriai šiais metais
sukanka 50 metų, istoriją. 40 metų
sukaktį mini ir Ramiojo vandenyno
rajono Rambyno stovykla, o Aust
ralijoje „Židinys" taip pat švenčia
50-metį.
Skautai galės sužinoti, apie LSS
nuostatų pasikeitimus, kurie 2006
m. balandžio 29 d. Lemento buvo
įteikti visiems skautų vadovams
Žurnale atsisveikinama su Anapilin išėjusia s Liuda Sendžikiene.

SKAUTŲA/DAS
A* Y
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s. Modestu Jakaičiu, v. s. Gerardu
Juškėnu.
Galėsite perskaityti ir daug kitų
įdomių straipsnių iš skautų gyveni
mo.
Žurnalą leidžia Lietuvos skautų
sąjunga. Prenumerata JAV metams
- 10 dol

