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„Inkaro" darbininkai nesutinka 
po lygiai dalintis pinigus 

Kaunas , rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Bendrovės „Inkaro 
avalynė" kreditorių komitetui 
nusprendus už realizuotą įmo
nės produkciją gautus pinigus 
padalinti po lygiai visiems 
įmonės darbininkams, prie 
bendrovė* vartų kilo sąmyšis. 

Trečiadienį bendrovės kredi
torių komitetas nusprendė 
gautus pinigus už realizuo
jamą avalynę padalinti lygio
mis dalimis visiems 1,200 
žmonių, kuriems yra skolinga 
bendrovė, bei nuvyko į teismą 
patvirtinti šį sprendimą. 

Antradienį vyriausybė leido 
Krašto apsaugos ministerijai, 
taip pat apskritims, globos ir 
švietimo įstaigoms be konkur
so pirkti „Inkaro" batų. Iš viso 
tokiu būdu „Inkaras" turėtų 
parduoti produkcijos už 
550,000 litų. 

Nors apie pusę milijono litų 
jau garantuoti, prie „Inkaro 
avalynės" vartų budintys dar
bininkai trečiadienį pradėjo 
šurmuliuoti, nes jų netenkina 
kreditorių komiteto sprendi
mas padalinti pinigus visiems 
po lygiai. Budintys prie ben
drovės vartų darbininkai pa
reiškė, kad neketina dalintis 
išsikovotų pinigų su bendra
darbiais, kurie nedalyvavo 
protesto renginiuose. 

Tuo tarpu prie „Inkaro ava
lynės" vartų badaujančios ke
turios moterys neketina nu
traukti jau mėnesį trunkančio 
badavimo, kol negaus reika
laujamų pinigų. 

Iki trečiadienio nesulaukę 
žadėto pusės milijono litų, 

darbininkai pradėjo piktintis 
jų tikslams atstovaujančiu 
„Inkaro avalynės" darbuotojų 
profesinės sąjungos pirminin
ku Kazimieru Ruževskiu, kurį 
apkaltino neveiklumu. 

K. Ruževskis prisipažino, 
kad „žmonės tiek įsiutę, jog 
gali jį pakarti". Savaitės 
pradžioje K Ruževskis sakė 
tikįs, kad prie įmonės vartų 
stovintys bei badaujantys 
bankrutuojančios bendrovės 
darbuotojai jau trečiadienį at
gaus uždirbtus pinigus ir 
„galės gerti šampaną". 

Prie „Inkaro avalynės" vartų 
trečiadienį žmones aplankė 
Kauno miesto meras Vytautas 
Šustauskas, kuris tvirtino, 
kad savivaldybė pinigų neturi 
ir negali padėti jiems, tačiau 
gali surengti bendrovės pa
gamintos produkcijos mugę 
Laisvės alėjoje. Buvę ben
drovės darbuotojai nepriėmė 
V. Šustausko pasiūlymų ir 
mero paprašė skirti autobusą, 
kuriuo žada važiuoti į Vilnių 
prie vyriausybės bei Seimo 
rūmų. 

Kauno savivaldybė ketvirta
dienį nupirko bankrutuo
jančios „Inkaro" bendrovės 
produkcijos už 100,000 litų. 

Savivaldybės finansų sky
riaus vedėjas Algimantas Lau
cius sakė, kad „Inkaro" paga
mintą avalynę numatoma 
skirti socialiai remtiniems as
menims, daugiausia vaikams. 
„Tokiu būdu bus dviguba nau
da: ir inkariečiams, ir kai ku
riems Kauno gyventojams", 
pažymėjo A Laucius. 

Baltijos valstybės greitai taps ES 
ir NATO narėmis 

Middelfart, Danija, k a spręsti daugelį sudėtingų 
rugpjūčio 30 d. (Reuters— problemų, „pradedant žemės 

transporto ir baigiant 

Įtampa bankrutuojančiose 
įmonėse — priešrinkiminė kova 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(Elta) — Ūkio ministro Valen
tino Milaknio nuomone, šiuo 
metu padidėjusi įtampa bank
rutuojančiose įmonėse yra 
tam tikra prasme ir prieš
rinkiminės situacijos padari
nys. Pasak jo, Lietuvoje gali 
susidaryti padidinta įtampa, 
kuri buvo ir prieš savivaldy
bių rinkimus. 

Tai ūkio ministras pažymėjo 
ketvirtadienį iš Seimo tribū
nos pateikdamas vyriausybės 
informaciją apie žingsnius 
sprendžiant „Inkaro" darbuo
tojų problemas. Valstybė, pa
sak V. Milaknio, neturi atsa
kyti už privačių firmų prob
lemas, už tai turi atsakyti sa
vininkai. Ūkio ministras pažy
mėjo, kad vyriausybė nutarė 
elgtis tik vadovaudamasi pri
imtais įstatymais. 

„Mes galime atlikti kai ku
riuos netiesioginius veiks
mus", sakė jis. Ministras teigė 
negalįs pažadėti atvežti pini
gų maišo. „Sukeltume grandi
ninę reakciją visoje šalyje ir 
tada kreditorinius įsiskolini
mus, kurie sudaro beveik 100 
milijonų litų, mums reikėtų 
tenkinti visos valstybės mas
tu. Tai iš viso būtų precenden-
tas, kuris rinkos ekonomikos 
šalyse neturėtų būti daro
mas", sakė V. Milaknis. 

Ūkio ministras pažymėjo, 
kad darbuotojų kreditoriniai 
įsiskolinimai bus tenkinami 
tik per turto ir produkcijos 
pardavimą. Jis pastebėjo, kad 
„Inkaro" produkcija nėra blo
ga arba nepaklausi. Ministro 
duomenimis, valstybės insti
tucijos gali įsigyti šios produk
cijos apytikriai už 400,000 li
tų, Kauno savivaldybė — gal
būt už 100,000 litų. 

Pasak V. Milaknio, vyriau
sybė rekomendavo, kad įsisko
linimai būtų išmokami pagal 
įstatymą lygiai visiems. Jo 
nuomone, socialiai pažeis
tiems žmonėms, kurių yra 
apie 100, laikinai pinigai gali 
būti greičiau išmokami, tačiau 
paskui, atstatant lygias teises, 
visiems. „Jeigu kreditorių ko
mitetas priimtų tokį nutari
mą, jį dar turėtų patvirtinti 
teismas", sakė V. Milaknis. 

Ministras iš Seimo tribūnos 
taip pat sakė, kad teisėtvar
kos, kontroliuojančių instituci
jų veikla yra nepakankama, 
nėra atlikta išsamių patikrini
mų, nepakankamai atlieka
mas operatyvinių tarnybų 
darbas. ' 

I 
* „Klaipėdos transporto 

laivynas" pateikė pareiškimą 
Klaipėdos miesto apylinkės 
teismui, kad jis nustatytų, jog 
šiemet birželio 21 dieną Ra
miajame vandenyne atogrąžų 
ciklono „Carlotta" metu įvyko 
nelaimingas atsitikimas, ku
rio metu nuskendo „Klaipėdos 
transporto laivynui" nuosa
vybės teise priklausantis 
transportinis laivas „Linku
va" ir jame buvusi 18 asmenų 
įgula. Teismo prašoma pa
skelbti įgulos narius žuvusiais 
nelaimingo atsitikimo metu. 
Pagal Lietuvos žmonių saugos 
darbe įstatymą, jei teismas 
priims nutartį, kad laivas ir jo 
įgula žuvo ar dingo be žinios, 
bus sudaryta vyriausybinė ko
misija. Pasak susisiekimo vi
ceministro Ričardo Malkevi
čiaus, ji turi išnagrinėti ne tik 
technines šios nelaimės prie
žastis, įvertinti laivo savinin
ko vaidmenį ir reikalui esant 
pasiūlyti bausmes jo atžvilgiu. 

BNS) — Lietuva, Latvija ir 
Estija greitai įstos ir į Euro
pos Sąjungą (ES), ir į NATO, 
pareiškė ES aukštasis atsto
vas bendrai užsienio ir saugu
mo politikai, buvęs NATO va
dovas Javier Solana. 

Jis kalbėjo trečiadienį spau
dos konferencijoje po dvi die
nas trukusio kasmetinio Šiau
rės ir Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministrų susiti
kimo, kur dalyvavo svečio 
teisėmis. Lietuvai Danijos 
Middelfart mieste vykusiame 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus sveikina apdovanotuosius 
Margaritą Drobiazko ir Povilą Vanagą. Gedimino Žilini L.I». nuotr. 

Dailiojo čiuožimo porai įteikti 
valstybiniai apdovanojimai 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Trečiadienį preziden
tas Valdas Adamkus Lietuvos 
dailiojo čiuožimo porai — Mar
garitai Drobiazko ir Povilui 
Vanagui — įteikė Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no V laipsnio ordinus. 

„Noriu padėkoti mūsų 
čiuožėjams ne tik už tai. kad 
garsina Lietuvos vardą, bet ir 
už tai, jog visam pasauliui su
kelia estetinio pasigrožėjimo 
jausmą", įteikdamas valsty
binius apdovanojimus pasau
lio, Europos bei „Grand Prix" 
varžybų bronzos medalinin
kams, kalbėjo V. Adamkus. 

Po ordino įteikimo P. Vana
gas pastebėjo, kad „anksčiau 
mus apdovanodavo Tarptau
tinė čiuožimo federacija, o da
bar apdovanojo ir Lietuva". 

Pasak jo, gal tai pirmasis ir 
paskutinis toks apcovanoji-
mas. 

Naują sezoną Lietu vos šokių 
ant ledo pora spal; mėnesį 
pradės varžybomis t-omijoje, 
o lapkričio menes; ialyvaus 
pasaulio dailiojo .uožimo 
taurės turnyre. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dešimtmeč:v ir Min
daugo karūnavimo — Lietu
vos valstybės dienos proga — 
Gedimino 5-ojo laip.-r.io ordi
nas už nuopelnus Lietuvai 
trečiadienį įteiktas ir penkia-
kovininko, pasauli* - f-mpiono 
Andrejaus Zadneprovsiuo tre
neriui Jurijui Moskvičiovui. 

Planetos čempionu A. Zad-
neprovskis tapo šių metų pla
netos šiuolaikinės penkiako
vės čempionate Italijoje. 

Vilniuje darbą tęs komunizmo 
tribunolas 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(BNS) — Tarptautinis visuo
meninis tribunolas, tiriantis 
komunizmo nusikaltimus, ki
tą savaitę rinksis Vilniuje į 
antrąją sesiją. Pirmoji sesija 
įvyko šiemet birželį. 

Seimo rūmuose pirmadienį 
prasidedančioje sesijoje, skir
tingai nuo pirmosios, dalyvaus 
ir komunizmo ideologijos gy
nėjas. 

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį Seimo Pasiprie
šinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupaci
jos nukentėjusių asmenų tei
sių reikalų komisijos pirmi
ninkas Antanas Stasiškis iš
reiškė viltį, kad per keturias 
darbo dienas tribunolas pajėgs 
išnagrinėti pateiktus kaltini
mus komunizmui ir parengti 
nutartį. Tačiau jis neatmetė 
galimybės, kad visuomeni
niam tribunolui vėl gali tekti 
tęsti darbą vėliau, nes „įro
dymų ir faktinės medžiagos 
srautas šiuo metu pradeda 
didėti". 

Birželio viduryje tris dienas 
Vilniuje dirbęs tribunolas su
rinko medžiagą ir išklausė 
komunizmą kaltinančius ak
tus. Tačiau nutartis nebuvo 
paskelbta ir dėl medžiagos 
gausos nuspręsta darbą tęsti 
rudenį. 

Nepaisant nemažų organiza
torių pastangų, tuomet neatsi
rado teisininko, kuris būtų 
apsiėmęs Siame tribunole gin-

taip pat nuspręsti, kokią rei
kėtų suteikti socialinę paramą 
žuvusiųjų artimiesiems — pa
šalpas, draudimą ir kt. BNS. 

ti komunizmą. 
Tačiau, kaip informavo tri

bunolo teisėjų kolegijos pirmi
ninkas advokatas Vytautas 
Zabiela, kitą savaitę vyksian
čioje sesijoje dalyvaus ir ko
munizmo gynėjas — Lietuvos 
pilietis, filosofijos mokslų dak
taras Jurijus Radovičius. Pa
sak V. Zabielos, J. Radovičius 
ketina ginti komunistinę 
doktriną ir ideologiją, tačiau 
ne konkrečius nusikaltimus. 

Antrojoje tribunolo sesijoje 
ketinama išklausyti kaltinto

jus, kurių, kaip tikimasi, bus 
apie 15. Pasak V. Zabielos, 
naujus kaltinimus pareiškė 
Lenkija, Rumunija. Moldavija, 
Kazachstanas, kurios atsiųs 
kaltintojus ir kandidatus į 
teismo kolegijos narius. 

Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas Po
vilas Jakučionis teigė, kad visi 
tribunolo dokumentai ir nuta
rimai bus išsiųsti visų valsty
bių parlamentams ir vyriau
sybėms, tarptautinėms ir vi
suomeninėms organizacijoms, 
raginant priimti teisės aktus, 
smerkiančius komunizmą. 

Taip pat visų valstybių bus 
prašoma kurti valstybinius 
visuomeninius komitetus, ku
rie turėtų organizuoti tarptau
tinius kongresus ar konferen
cijas komunizmo nusikalti
mams nagrinėti, rengti naujas 
tarptautines visuomeninio 
teismo sesijas. 

P. Jakučionio manymu, to
kie komitetai tun dirbti tol, 
kol bus pasiektas darbiausias 
tikslas — įkurta.' tarptautinis 
teismas komunis' nių režimų 
nusikaltimams ; grinėti, tu-

ūkio, 
aplinkosaugos klausimais" 
„Todėl čia vyksta kur kas 
sudėtingesnės techninės dery
bos", pridūrė J . Solana. 

Tačiau jis a ts isakė nurodyti 
konkrečią datą, kada Baltijos 
valstybės galėtų tapt i ES ir 
NATO narėmis. 

Šiemet Lietuva drauge su 
dar penkiomis valstybėmis 
pradėjo derybas dėl narystės 
ES. Dar šešios valstybės dery
bas pradėjo 1998 metais . Lie
tuva, kaip ir Latvija bei Esti-

ministras Oskaras Jusys 
Pasak J. Solana, ES ir 

NATO plėtrą sunku lyginti, 

susitikime atstovavo UR vice- ja, taip pat siekia narystes 
NATO ir tikisi pakvietimą 
gauti 2002 metais. 

Lietuvos URM pranešė 
nes abi organizacijos yra labai BNS, kad konferencijoje daly-
skirtingos. „NATO plėtra, pa- vavęs viceministras O. Jusys 
lyginti su ES, neaprėpia tokio s a v o kalboje pakartojo Lietu-
plataus klausimų rato", sakė v o s nuostatą dėl tolesnės 
ES pareigūnas. Jo teigimu, ES NATO Narystės veiksmų pla-
valstybėms kandidatėms ten- n 0 vykdvmą. 

Lietuva Jungtinėms Tautoms 
skolinga apie 3 milijonus l i tų 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Lietuva sumokėjo vi
są savo šių metų narystės mo
kestį į Jungtinių Tautų (JT) 
pagrindinį biudžetą. 

Kaip sakė Užsienio reikalų 
ministerijos Jungtinių Tautų 
ir Europos tarybos skyriaus 
vedėja Dalia Kraulytė, Lietu
va šią savaitę visiškai atsi
skaitė su JT dėl narystės mo
kesčio į pagrindinį JT biu
džetą, įnešdama 187,219 JAV 
dolerių, tačiau vis dar lieka 
skolinga apie 3 mln. litų į Tai
kos palaikymo operacijų bei 
Tarptautinių tribunolų biu
džetus. Šis įsiskolinimas susi
kaupė per maždaug 3 metus. 

Mokėdama kasmetinį mo
kestį, Lietuva palaipsniui pa
dengia ir įsiskolinimą, susida
riusį ankstesniaisiais narystės 
JT metais dėl jai tada nusta
tyto nepagrįstai didelio mo
kesčio. 

Kai Lietuva 1991 m. tapo 
JT nare, jai buvo nustatytas 
narystės mokestis, kuris siekė 

0.15 proc. nuo bendros visų 
valstybių narystės mokesčių 
sumos. Toks mokest is nusta
tytas, padalijus Lietuvai ir ki
toms naujoms J T na rėms su
byrėjusios Sovietų sąjungos 
mokestį. 

Lietuva, įvertinusi mokestį 
kaip neteisingą ir nepagrįstai 
didelį, sėkmingai išsiderėjo, 
kad jis būtų sumažin tas . 1998 
m. šis mokestis siekė 0.045 
proc. nuo pagrindinio J T biu
džeto, 1999 meta i s — 0.022 
proc., o 2000 meta is j is sudaro 
0.015 proc. 

Balso teisė J T Generalinėje 
Asamblėjoje a t imama automa
tiškai, kai JT valstybės narės 
įsiskolinimai viršija sumą, pri
lygstančią valstybės pastarųjų 
dvejų metų įnašams. 

Šių metų pradžioje Latvijai 
vienintelei iš Baltijos valsty
bių dėl įsiskolinimų apribota 
balso teisė Jung t in ių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje. 
Latvija leistinus įsiskolinimus 
JT viršijo 22,500 JAV dolerių. 

Mokslo metus Lietuvoje pradės 
per pusę milijono moksleivių 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(BNS) — Penktadienį, rugsėjo 
1-ąją, naujuosius mokslo me
tus Lietuvoje pradės apie 
580,000 bendrojo lavinimo mo
kyklų ir gimnazijų moksleivių 
bei 49.000 pedagogų. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos duomenimis, šiais mokslo 
metais į pirmą klasę ateis apie 
46,000 moksleivių. Aukšto
siose mokyklose mokslus rug
sėjo 1-ąją pradės apie 30,000 
studentų, tarp jų — 13.000 
pirmakursių. 

Nuo šių metų rugsėjo 1 die
nos Lietuvoje įvedama profili
nio mokymo sistema, siūloma 
vyriausybei nuo šio rugsėjo 
įsteigti kolegijas Alytuje, 
Kaune. Utenoje ir Vilniuje bei 
išduoti licencijas dar trims ne
valstybinėms kolegijoms. 

nntis juridinę galią ir galintis 
bausti. 

Vilniuje pirmą kartą birželį 
posėdžiavęs ir kitą savaitę 
darbą tęsiantis visuomeninis 
tribunolas jo organizatorių yra 
vadinamas antruoju Niurn
bergo procesu. Birželį jame 
dalyvavo apie 20-ties valsty
bių visuomeninių organizacijų 
atstovai ir politikai. 

Šį rudenį leista sukomplek
tuoti 11-ąsias klases 478-ioms 
vidurinėms mokykloms. 81 gim
nazijai ir 22 suaugusiųjų 
mokykloms. Likusios bendrojo 
lavinimo mokyklos turės tapti 
10-metėmis. Toks Švietimo ir 
mokslo ministerijos sprendi
mas sukėlė daug diskusijų. 

Septynių Lietuvos miestų ir 
rajonų savivaldybių tarybos — 
Kauno, Klaipėdos. Panevėžio. 
Visagino ir Marijampolės 
miestų bei Vilkaviškio ir 
Plungės rajonų — nusprendė 
leisti įvesti profilinį mokymą 
21-oje vidurinėje mokykloje, 
nors Švietimo ir mokslo minis
terijos leidimas t am nebuvo 
gautas. 

Šiemet kaimo keliais pradės 
važinėti „geltonieji autobusai", 
kuriais į atokesnes mokyklas 
bus vežami kaimo moksleiviai. 

Anot Švietimo ir mokslo 
ministerijos pranešimo spau
dai, šių metų biudžete su
mažėjo lėšų vadovėliams — 
nuo 16 iki 10 mln. litų. Tačiau 
Seimui nutarus nerengti antro 
rinkimų rato, nuspręs ta rinki
mams planuotus pinigus skir
ti vadovėlių leidybai. Šiuo 
metu poreikis vadovėlių leidy
bai iš valstybės biudžeto pa-

* I š s i b l a ivė* p a s v a l i e t i s 
n e n o r i p r i s i m i n t i i špuo l io 
telefonu, skelbia ..Lietuvos ry
tas". 38 metų Virginijus Simo
naitis, iš kurio namų pirma
dienį buvo paskambinta į Sei
mo pirmininko sekretoriatą ir 
pagrasinta susidoroti su Vy
tautu Landsbergiu, staiga ta
po Pasvalio įžymybe. Vakar iš-
siblaivęs buvęs aludaris V. Si
monaitis teigė nenorįs kalbėti 
apie šį įvykį tol, koi tiriama 
byla. V. Simonaičiui byla buvo 
iškelta po to, kai pirmadienį 
vyriškis paskambino į Seimo 
pirmininko sekretoriatą ir pa
grasino nušausiąs V. Lands
bergį. 'Eltai 

* N e l e g a l i o s L i e tuv ių na 
c i o n a l s o c i a l i s t i n ė s p a r t i j o s 
(LNSP) narys 31 metų Alvy
das Ozolas, rinkdamas para
šus dėl savo bendraminčio 26 
metų Žilvino Skačkausko da
lyvavimo Seimo rinkimuose. 
įsivėlė į konfliktą su šiaulie
čiu. A. Ozolas pasibeldė Į II 
pasaulinio karo veterano butą. 
Nacistui paraginus pasirašyti 
už Ž. Skačkauską. karo vete
ranas atšovė, jog karo metais 
jis kovojo prieš svastikas, to
dėl dabar neketina jų remti, ir 
užtrenkė duris. Tuomet para
šų rinkėjas spyrė į duris ir nu
ėjo pakalbėti su kaimynu. Iš
girdęs spyrį, karo veteranas 
medžioklinį šautuvą užtai&ė 
druska ir, pravėręs duris, šovė 
nacionalsocialistui į ..sėdynę". 
J policiją nesikreipė nei drus
ka šovęs veteranas, nei para
šus rinkęs A. Ozolas. COM 

* Šį m ė n e s į K a u n o mies
to m e r a s Vytautas Šustaus
kas susitiko net su keliais 
JAV gyvenančiais lietuvių ats
tovais. Trečiadienį apie pusan
tros valandos jis bendravo su 
Kęstučiu K. Miklu, kuris yra 
neoficialus Kauno miesto at
stovas New Yorke. Pokalbio 
metu daugiausia šmaikštauta 
apie ..Šustausko baubą" tarp 
Amerikos lietuvių. K. Mikia.-
neslėpė. kad JAV lietuviai 
apie V. Šustauską kalba kaip 
apie ..baubą"". ..Esate spalvin
ga figūra, tačiau baubo" etike
tė yra pripaišyta", savo nuo
monę deste svečias 

* S e i m o n a r i o , c e n t r i s t o 
V i r g i n i j a u s M a r t i š a u s k o vi
sureigį automobilį puošia nuo 
pasienio stulpo nupieštas Lie
tuvos herbas . Kaip rašo dien
raštis „Lietuvos rytas", polici
jos pareigūnai Šilutėje sutikto 
V. Mart išausko nedrįsta 
klausti , iš kur j is gavo Lietu
vos valstybės herbą, kuris 
varžtais prisuktas prit Kalines 
jo visureigio sienelės. Šis her
bas keturkampiame baltos 
skardos lape yra nupieštas 
nuo Lietuvos sieną žyminčio 
stulpelio. Pasak V. Martišaus
ko, herbą, kaip dekoratyvin; 
elementą. įsigijo iš asmens, 
nuplešusio jj nuo pasienio 
stulpo. BNS 

tenkinamas 70 procentų, dar 
prisideda savivaldybes. 

Praėjusiais mokslo metais 
Lietuvoje veikė 730 vidurinių 
mokyklų ir gimnazijų. Švie
timo ir mokslo ministerijos 
duomenimis, tuomet mokyklos 
nelankė 824 mokyklinio am
žiaus vaikai <d 16 metų 

. KALENDORIUS" 
Rugsėjo 1 d.: Burvilė. Egidijus. 

Kiįnnt.i-. Gytautas Gytis). Gunda. 
Vanme 

Rutfs«\jo 2 d.: Injrrida. Protoms. 
Steponas. Vaidevutis. \ įleaude. V»-
milas 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVA XXVII PASAULIO 
OLIMPIADOJE 

XXVII vasaros olimpines 
žaidynes jau čia pat. Beveik 
visų jose dalyvaujančių valsty
bių sportininkai jau Sidnėjuje: 
jų tarpe ir Lietuvos. Šios olim
pinės žaidynės'yra trečiosios, 
kuriose dalyvauja Nepriklau
somybę atstačiusios Lietuvos 
sportininkai. Šiose žaidynėse 
dalyvaus 62 Lietuvos sporti
ninkai t50 individualių sporto 
šakų atstovai ir 12 krepšinin
kų), taip pat 44 treneriai, me
dikai ir vadovai. 

Lietuvos sportininkai daly
vaus šiose sporto šakose. Bai
darių ir kanojų irklavime — 3; 
Buriavime — 1; Bokse — 3; 
Dviračių — 8; Dziudo — 1; 
Gimnastika — 1; Graikų ir 
romėnų imtynėse — 1; Laisvo
siose imtynėse — 1; irklavime 
— 2; Krepšinyje — 12; Lengv. 
atletikoje — 18; Plaukime — 
6. Sunkiojoje atletikoje — 1; 
Stalo tenise — 2; Šaudyme — 
1; Šiuolaikinėje penkiakovėje 
— 1. 

Lengvoji a t l e t ika 

Lietuvai aukso medalį lai
mėti didžiausia viltis yra dis
kininkas Virgilijus Alekna. Šį 
sezoną jis nepralaimejo nei 
vienų rungtynių ir yra vienin
telis diskininkas šiais metais 
nusviedęs diską toliau negu 
70 metrų. Šią vasarą jis diską 
nusviedė 73 m ir 88 cm — tai 
tik 8 cm nuo pasaulinio rekor
do. 

Pasaulinio masto dviratininkė Diana Žiliūtė, galima aukso medalio lai
mėtoja. Ši ir kitos R. Gedeikio straipsnio apie olimpiadą nuotraukos ( iš
skiriant Žilinskienės ir Juodeikienės) , yra fotografo Al fredo P l i a d ž i o 

Bėgikas Jonas Motiejūnas 
yra vienintelis Amerikos lietu
vis Lietuvos olimpiečių tarpe. 
Jis gali patekti į 400 m bė
gimo ketvirtfinalą. 

Čempionatą laimėjo vokietės, 
joms šioje olimpiadoje beveik 
garantuotas aukso medalis. 
Kova vyks dėl sidabro ir bron
zos medalių. Birutė ir Kristi
na gali iškovoti vieną iš jų. 

Plaukimas 

Darius Grigalionis, Europos 
čempionate laimėjęs antrą 
vietą 50 m nugara plaukime, o 
Rolandas Gimbutas 100 m 
laisvu stiliumi, gali patekti 
t a rp pirmojo 12-tuko. Lietuvos 
plaukimo estafetė gali užimti 
8-12 vietas. 

Virgilijus Alekna — diskas 

Yra ir kiti lengvaatlečiai, ga
lintys pasiekti gerų rezultatų. 
Viena jų — ėjike Kristina Sal-
tanovič, Lietuvos pirmenybėse 
pasiekusi naują pasaulio sta
diono rekordą, nužingsniavusi 
20 km per 1 vai. 35 min. 23.61 
sek. Stadione eiti yra sunkiau 
negu ant plento. Ant plento 
Kristina nužingsniavo 20 km 
per 1 vai. 32 min. 28 sek. — 
tai Lietuvos rekordas. Kristi
na gali patekti į pirmąjį de
šimtuką. 

Romas Ubartas XXVII vasaros 
olimpiados Sidnėjuje atidarymo iš
kilmėse neš Lietuvos vėliavą 

Iškilmingame Olimpinių 
žaidynių atidaryme Lietuvos 
vėliavą neš 1992 m. Olimpia
dos Barcelonoje aukso medalį 
laimėjęs disko metikas Romas 
Ubartas . Jis yra vienintelis 
lietuvis paskutinėse dviejose 
olimpiadose laimėjęs aukso 
medalį. Mūsų krepšininkai 
abiejose iškovojo bronzos me
dalius. 

Ko Kalime tikėtis iš dabarti
nių mūsų olimpiečių0 Pažvel
kime į atskiras sporto šakas. 

Krepšinis 

Barcelonoje ir Atlantoje lie
tuviai laimėjo bronzos meda
lius. Dabartine rinktine grei
čiausiai užims 4-5 vietą. Šį 
kartą joje nebežais trys pag
rindiniai žaidėjai: Šarūnas 
Marčiulionis, jau išėjęs ..pen-
>ijon", Artūras Karnišovas — 
dar nepasvcikcs po kelio ope
racijos ir Arvydas Sabonis, ku
rio neseniai operuota koja dar 
nesugijusi. 

Dabartine:- nnktiries žaidė
jai yra talentingi. Jei jie žais 
su tuo pačiu entuziazmu, pa
siaukojimu ir patriotizmu. 
kaip žaidė Šarūnas. Arvydas 
ir Arturas, tai si rinktine gali 
sugebėti laimėti bronzos me
dali 

Nele Žilinskiene — šuolis į aukštį 

Remigija N'azarovienė <sep-
tynkovininkė), Rita Rama
nauskaitė — ietininkė. šokėjai 
į aukštį — Nelė Žilinskienė ir 
Tomas Bardauskas gali patek
ti į pirmąjį dešimtuką. Ritulio 
metikas Saulius Kleiza ir dis
ko metikas Vaclovas Kidykas 
taip pat gali išsikovoti vietas 
pirmuose dešimtukuose. 

Dviračiai 
Lietuvos dviratininkų ko

manda yra viena stipriausių 
pasaulyje. Pernai ji laimėjo 
pirmą vietą; šiemet taip pat 
yra pirmoje vietoje. Daugelis 
numato aukso medalį plento 
dviratininkėms Editai Pučins
kaitei ir Dianai Žiliūtei. Rasa 
Mažeikytė ant treko Pasaulio 
čempionate laimėjusi antrą 
vietą, olimpiadoje turi gali
mybę laimėti bronzą. 

Vyrų komanda nėra tokia 
stipri. Raimondas Rumšą gali 
patekti į pirmą dešimtuką. 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

• 
Alvydas Duonėla šį pavasarį 

Europos čempionato 200 m 
lenktynėse vienviete baidare 
iškovojo pirmą vietą. Olimpia
doje 200 m nėra, yra tik 500 
m. Alvydas čia turi galimybę 
patekti 4-6 vieton. 

Šiuolaikinė penkiakovė 

Penkiakovininkas Andrejus 
Zadneprovskis šį pavasarį lai
mėjo Pasaulio čempionatą. Jo 
sėkmė Olimpiadoje priklausys 
nuo psichologinio pasiruošimo 
(jo rungtynės kyla ir krenta) ir 
laimės — kokį žirgą jam pasi
seks loterijoje ištraukti . Jei 
viskas gerai susiklostys, And
rejus turi galimybę laimėti 
medalį, jei smuktelės — atsi
ras tarp 4-6 vietos. 

Bėtfike Inga .Juodeikiene 

A. Zadneprovskis 

Irklavimas 

Š.m. liepos mėn. Birutė Ša-
kickiene ir Kristina Poplavs-
kaja Pasaulio irklavimo var
žybose, plaukdamos dviviete 
valtimi, laimėjo antrą vietą. 

„LITUANICOS" 50 METŲ 
SUKAKTUVINIS 

POKYLIS 
Nepilni du mėnesiai beliko 

iki svarbiausio „Lituanicos" 
futbolo klubo šių metų įvykio 
— auksinio jubiliejaus iškil
mių. Jos yra rengiamos spalio 
28 d. Pasaulio Lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Šiam neeili
niam pokyliui j au senokai ruo
šiamasi. Yra sudarytas platus 
garbės komitetas, į kurį įeina 
žymesnieji Lietuvos ir išeivijos 
pareigūnai. Yra pakviesti Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Kūno kultūros ir 
sporto departamento general. 
direktorius Rimas Kurtinaitis, 
Seimo narys dr. Kazys Bobe
lis, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Vytau
tas Kamantas, JAV LB pirm. 
Regina Narušienė, Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas bei Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje Vaclo
vas Kleiza, o t a ip pat ir kitų 
pagrindinių organizacijų pir
mininkai: Algirdas Ostis, Aud
rius Šileika, Rimas Griškelis. 

Jų dauguma j a u ne tik suti
ko įeiti į komitetą, bet žadėjo 
ir pobūvyje dalyvauti. Kiti no
rintieji dalyvauti turi regist
ruotis telefonu, pas Laimą 
Glavinskienę, tel. 630-323-
6302. E.Š. 

Plaukikas Darius Grigalionis 

XXVII Oimpiadoje Lietuva 
turi keletą gerų jaunų sporti
ninkių, kurįos įsigys daug pa
tirt ies ir j»ero pasiruošimo 
2004 metu Atenos Olimpiadai. 
Tai — ketųriolikametė Jul ia 
Kovaliovą -fį pirmoji Lietuvos 
gimnastė patekusi į šią Olim
piadą; Jūraįė Ladavičiūtė, 15-
kos metų. vienintelė Lietuvos 
plaukikė šiose žaidynėse, bė
gikės Žana Minima (22 m.), 
Agnė Visockaitė (22 m.), Irina 
Krakoviak (23 m.) ir septyn-
kovininkė Austrą Skujytė (21 
m.) 

R i m a s Gedeika 

OLIMPIADOS 
MEDALININKAI 

BUS DOSNIAI 
APDOVANOTI 

Aukso medalius olimpinėse 
žaidynėse Sydney iškovoję 
Lietuvos sportininkai gaus po 
400,000 iitų, susitikime su 
Lietuvos olimpinės rinktinės 
nar ia is pranešė premjeras 
Andrius Kubilius. 

Trečiadienį posėdyje mi
nistrų kabinetas patvirtino 
olimpiados bei kitų svarbių 
žaidynių nugalėtojų premijavi
mo tvarka Pirmosios vietos 
laimėtojui olimpinėse žaidy
nėse bus skirta 400,000 litų, 
antrosios — 200,000, trečio
sios — 150 000 litų. 

„Jūs ruošiatės pergalėms ir 
mes ruošiamės jūsų perga
lėms", susitikime su olim
piečiais teigė premjeras A. 
Kubilius. Jis sakė esąs įsiti
kinęs, kad vyriausybė sugebės 
įgyvendint; šiuos finansinius 
įsipareigojimus. „Skaičiuosiu 
Lietuvos sportininkų meda
lius, tačia;: t ikrai nesijaudin
siu dėl pinigų, šiuo klausimu 
mes nesirengiame taupyti", 
kalbėjo A. Kubilius. 

Vienas t,kriaušių kandidatų 
Sydney iškovoti medalį, disko 
metikas V.rgilijus Alekna pa
žymėjo, kad tokie pinigai yra 
didelis paskatinimas. 
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„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
SUPLIEKĖ „PEGASUS" 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

Pirmuosius 2000-2001-jų 
metų „Metropolitan Soccer" ly
gos I divizijos pirmenybių 
rungtynės, rugpjūčio 28 d. Le-
monte, „Lituanicos" vyrų vie-
riuolikei atnešė tris taškus. 
Mūsiškiai aikštėje prie PL 
centro sudorojo iš „major" di
vizijos iškritusią „Pegasus" ko
mandą 3-2. 

Nors ir pralaimėję rung
tynes, šiurkščiai žaidė mūsiš
kių varžovai, gerokai' vyravo 
gautų geltonų ir raudonų kor
telių srityje. Kiek jiems teisė
jas parodė geltonųjų net sun
ku buvo suskaičiuoti, tačiau 
raudonų jie „užsidirbo" tris ir 
rungtynes turėjo baigti aštuo
niese. 

Gaila, kad žaidžiant prieš 
nesportišką fizinę jėgą demon
stravusius „Pegasus" žaidėjus 
neatlaikė ir mūsiškio Lino Ja-
kulėfos nervai, tad ir jis, no
rėjęs „atsiteisti" jį užpuolu
siam varžovui, irgi turėjo ap
leisti aikštę. 

Nepaisant visų „Pegasus" iš
bandytų triukų, rungtynės bu
vo gana įdomios, ypač antra
me kėlinyje, kuomet varžo
vams per penkias minutes pa
vyko pelnyti du įvarčius ir pri
artėti prie mūsiškių. 

Pirmame kėlinyje aiškią 
persvarą rodė „Lituanicos" vy
rai. Pirmasis pasižymėjo šį 
kartą gynimo liniją sustipri
nęs Virgis Žuromskas, kuris iš 
tolimo (maždaug 25 metrų) 
paleisto baudos smūgio, ženk
lino 1-0. Antrasis įvartis į 
varžovų vartus krito po to, kai 
jų vartininkas pabandė vaiky
tis kamuolį. Čia šias lenk
tynes laimėjo Laimonas By
tautas, kuris pasiuntė kamuo
lį į tuščius vartus. Tada Linas 
Jakulėlas iš arti ženklino 3-0. 

Tačiau po pertraukos nuo 
galvos atšokęs kamuolys 
įskriejo į mūsiškių vartus . O 
tada, „Lituanicos" gyniko ran
kai netikėtai užkliudžius ka
muolį, buvo paskirtas 11 metų 
baudinys, kurį varžovai ne
sunkiai realizavo. 

Nors „Lituanica" an t rame 
kėlinyje ilgą laiką turėjo aikš
tės persvarą ir gražių progų, 
jos liko neišnaudotos. Labai 
buvo pastebima žaidėjų (o jų 
šį kartą buvo 16) pavasariška 
forma ir komandinio susižai-
dimo stoka. Bet apdoroję šias 
pradines kliūtis, „Lituanica" 
galėtų pretenduoti į čempio
nus. 

Šį sekmadienį, dėl „Labor 
Day" šventės, pirmenybių 
rungtynių nebus. Jos vėl bus 
tęsiamos rugsėjo 10 d., kuo
met „Lituanica" irgi žais savo 
aikštėje Lemonte. Beje, čia 
bus ir kitos dvejos ateinančios 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HHb, IL 
1 mylia į vakarus nuaTHaflerh Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susrtarima, 

rungtynės. Visą rugsėjo mėne
sį jų pradžia 3 vai. p.p. 

E.Š. 

.Jonas Pleirys. ilgametis ,,Lituanicos" 
kutuoja Sio kuibo veiklos- problemas 

futlx>lo klulH) narys n veikėjas, dis-
Nuotr. Ed. Šula iė io 

LFK „Lituanicos" vyrų komanda po i .m. rugpjūčio 27 d Lenionte laimėtu futlx>lo rungtynių prieš „Pegasus" 
N'uotr P i j a u s B i e U k a u s 
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VLADIMIR PUTIN KELIAS Į 
RUSIJOS VALDOVO POSTĄ 

IGNAS MEDŽIUKAS 

„Nuostabiai atviras auto
portretas" — knyga, kurioje 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin, kalbėdamas su dien
raščio „Kommersant" pagrin
dine žurnaliste Natalija Ga-
vorkian, žurnaliste Natalija 
Timakova ir, šeimos drau
gams prašant, žurnalistu 
Andrei Kolsenikov, pasakoja 
apie save. Šio aprašymo iš
traukos buvo spausdinamos 
„Kommersant" dienraštyje ir 
jo savaitiniame priede 
„Vlast". Knygą į anglų kalbą 
vertė Catherine Fitzpatrick 
(Public Affairs, 207 p.p., 15 
dol.) 

Vladimir Putin, gimęs 1952 
m. fabriko darbininkų šeimo
je. St. Petersburg, vakarietiš
kame mieste, Rusijoje. Būsi
masis Rusijos prezidentas au
go žiurkių privisusiuose dau
giabučiuose namuose, kur ke
letas šeimų dalinosi bendra 
virtuve. Jis iš jaunystės mėgo 
sportuoti. Besiboksuojant jam 
sulaužyta nosis. Dalyvavo im
tynėse, mėgino dziudo. Jis ne
rūkė. „Jeigu aš nebūčiau įsi
jungęs į sportą, tai nežinau, 
kaip mano gyvenimas būtų 
pakrypęs. Tik sportas mane 
atitraukė iš gatvės". Vienas jo 
mokytojų pasakojo, kad jis 
mažai domėjosi merginomis, 
nors jos kreipdavo jo pusėn 
dėmesį. Jis buvo atkaklus jau
nuolis, išmokęs disciplinos ir 
pagarbos. Jis mokėsi vokiečių 
kalbos, norėjo būti lakūnu, jū
rininku, pagaliau saugumie
čiu. Būdamas 16 metų, pasi
siūlė Leningrade KGB, pa
reikšdamas norįs jiems tar
nauti. Jam buvo pasakyta, 
kad jie nenori savanorių, nes 
pasirenka atitarnavusius ar
mijoje' ir baigusius aukštuo
sius, dažniausiai teisės, moks
lus. 

Tada V. Putin apsisprendė 
eiti ta kryptimi. Įstojo į Le
ningrado universiteto teisės 
skyrių ir sėkmingai tęsė stu
dijas, kartu užsiimdamas 
sportu. Pagaliau apklausinė
jamas, priimant į tarnybą, jis 
paaiškino, kad noras saugu
me tarnauti jam kilo iš ro
mantiškų šnipinėjimo istori
jų. Vadindamas save išaugu
siu sovietinio patriotizmo įta
koje, jis daro skirtumą tarp 
tų, kurie iš pavydo ar neapy
kantos ir „idealistinių prin
cipų" bendradarbiauja su 
KGB. 

Iš pradžių V. Putin dirbo 
KGB sekretoriate. Po to buvo 
pasiųstas į Maskvą tolimes
nėms studijoms Andropovo in
stitute (KGB akademijoje). 
Ten buvo pastebėtas, kaip tik

rai atsidavęs tai profesijai. J is 
vedė lėktuvo palydovę, kuriai 
neteisingai pasakė, jog dirbąs 
eiliniu policininku. 

1985 m. buvo pasiųstas į 
Rytų Vokietiją, Drezdeną, kur 
su žmona gyveno saugumo pas
tate ir rinko informaciją apie 
NATO. Spauda spėliojo, kad 
jis dirbo industrinėje žval
gyboje. Jis tai paneigė, aiš
kindamas, kad neturėjęs tech
ninio pasiruošimo. Jis pasa
koja, kad, čia gyvendamas, 
buvo dukart gavęs pakėlimą 
tarnyboje, pasiekęs vietinio 
KGB viršininko pavaduotojo 
asistento poziciją. Taigi j is bu
vo nežymus saugumo valdi
ninkas. 

Tais laikais Rytų Vokietijos 
krautuvės buvo aprūpintos 
prekėmis. Alaus gerk kiek 
nori. Putin svoris pakilo 25 
svarus. 1989 m. įtūžusi minia 
apsupo jų pastatą. Jo vir
šininkas kreipėsi pa tar imo į 
Maskvą, het atsakymo negavo. 
Tada jie susisiekė su vietos 
dalinių komendantu, kur is at
siuntė karių ir padėjo minią 
išskirstyti. Bet ne t rukus bu
vo nugriauta Berlyno siena. 
Putin žmona Liudmila pasa
kojo, jog šalia gyvenanti vieno 
vokiečių saugumo valdininko 
žmona verkusi visą savaitę, 
kad viskas taip staiga sugriu
vo, į ką ji buvo tikėjusi visą 
savo gyvenimą. 

V. Putin nejaučia nostalgi
jos dėl komunizmo žlugimo, 
bet jis gailėjo, kad Sovietų Są
junga neteko pozicijų Euro
poje. „Nors intelektualiai aš 
supratau, — pasakoja j is , — 
kad apsiribojimas sienomis ir 
pertvaromis negali tęstis, bet 
aš norėjau iškelti ką ki ta jų 
vietoje. Tačiau nieko nebuvo 
pasiūlyta. Jie metė viską ša
lin". J is prisimena išgyventą 
kartėlį: „Viską, ką mes dirbo
me, tapo niekam nereikalin
ga. Kodėl mes turėjome rinkti 
informaciją ir ją pranešinėti? 
Niekas Maskvoje jos neskaitė. 
Argi mes neįspėjome, kas 
įvyks? Argi mes nesiūlėme 
priemonių, kaip reikėtų elg
tis? Jokio dėmesio nesusilauk
ta. Kam gi pat inka dirbti, jei 
tavo darbo išvados padedamos 
į bylas! Leisti laiką — dėl ko? 
Kad tik gautum atlyginimą?" 

„Mano draugai, kurie dirbo 
industrinės technologijos sri
tyje, buvo gavę keleto milijo
nų dolerių vertės informaciją 
apie mokslinę pažangą Vaka
ruose. Pasiekti šiuos atradi
mus mūsų šalyje būtų kaina
vę milijardus dolerių. Mano 
draugai informaciją pasiuntė 
į Maskvą. Jie ten priėmė, ap-

Seattle, WA, „Lietučio" tautinių šokių šokėjų grupė 
vakaru tautinio gyvenimo festivalyje. 
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žiūrėjo ir pasakė: 'Puiku! Ne
papras ta informacija. Ačiū. 
Mes jus visus bučiuojame. 
Būsite pr is ta tyt i gauti meda
lius'. Bet j ie ten net nemė
gino pasinaudot i sur inkta me
džiaga — techninis pramonės 
lygis neleidžia!". 

Jeigu būtų leistos Vakarų 
investicijos, būtų geresnė idė
ja . 

Prieš pas i t raukdamas iš 
Drezdeno 1990 m. sausio 
mėn., P u t i n ir jo bendradar
biai sudegino visas s laptas 
bylas — nuo karščio net pe
čius su t ruko . 

Sugrįžus į Rusiją, j a m buvo 
pasiūlyta tarnyba centrinėje 
KGB įstaigoje. V. Putin sugrį
žo į ten, k u r buvo pradėjęs, į 
Leningrado universitetą rašy
ti daktaro disertaciją iš t a rp 
taut inės teisės. J is nepasi
t raukė iš KGB ir buvo paskir
t as universi teto prezidento 
padėjėju palaikyti ryšius su 
užsieniu. Vienas jo pažįs tamų 
pasiūlė atsisakyti šio darbo ir 
pereiti dirbti į Leningrado 
miesto tarybą, vadovaujamą 
Anatoly Sobčiak. 

V. Pu t in , kur is kadaise buvo 
lankęs universitete Sobčiak 
paskai tas , j a m prisipažino, 
kad jis tebedirbąs KGB. Sob
čiak, žymus demokratas, į t a i 
numojo ranka . Putin pasakė 
savo KGB viršininkui, kad j i s 
nu ta ręs pakeisti darbą. Bet 
šis pasakė: „Kodėl nori pasi
t raukt i? Eik ir dirbk Sobčia-
kui". J i s , ir gaudamas algą iš 
KGB, stojo dirbti miesto val
dyboje, irgi gaudamas atlygi
nimą. Vėliau jo ta rnavimas 
KGB tapo kontraversiniu da
lyku, bet jo viršininkas Sob
čiak užstojo savo lojalų tar
nautoją. 

V. Pu t in pasakoja, kad j is 
pas i t raukė iš KGB, įvykus 
pučui 1991 m. rugpjūčio mėn. 
„Tik pučo metu visi mano 
idealai ir t ikslai , dėl kurių a š 
stojau dirbti KGB, subyrėjo". 

J i s pastebi, kad, pučo organi
zatoriai turėjo gerus planus 
išsaugoti Sovietų Sąjungą, bet 
jie pavartojo neteisingus me
todus ir tuo paskubino Sąjun
gos subyrėjimą. 

Sobčiak administracijoje Pu
tin praleido šešerius metus, 
projektuodamas, kaip sėkmin
gai įvesti rinkos ekonomiją 
pereinant iš sovietinio pavel
do. 

1996 m. i r i m u o s e Sobčiak 
nelaimėjus % • gubernatoriaus 
vietos, V. Putin pasi traukė ir 
keletą mėnesių buvo be darbo. 
Tuo metu jis baigė statyti 
kuklų namą užmiestyje. Ta
čiau, kilus** gaisrui pirmame 
aukšte, namas sudegė iki pa
matų. Nors' atvyko ugniage
siai ir netoli buvo ežeras, bet 
jie neturėjo žarnų vandeniui 
atvesti iš ežero ir užgesinti 
gaisrą. 

1996 m., po 15 metų darbo 
su KGB ir po 6 metų miesto 
valdyboje, V. Putin gavo dar
bą Jelcin administracijoje. Jis 
aplankė daugelį leningradie
čių, dirbančių Maskvoje. Iš jų 
sužinojo, kad jie buvo gavę 
darbus, tarpininkaujant Chu-
bais, kuris buvo prezidento 
Jelcin administracijos virši
ninkas. V. Putin atrodė, kad 
Chubais nelabai buvo palan
kus, kad jis persikeltų į Mask
vą iš Leningrado: nors jis bu
vo vertinamas kaip „labai ge
ras administratorius", bet 
„.bolševikas savo metodais". 

V. Putin buvo paskirtas 
Kremliaus nuosavybių įstai
gos administratoriaus Pavel 
Borodin pavaduotoju. Šioje 
administracijoje dirbo dau
giau kaip šimtas tūkstančių 
tarnautojų, tvarkančių 600 
milijardų dol. vertės nuosa
vybę, įskaitant visus valdžios 
vasarnamius ( dačas). 

V. Putin žvaigždė Maskvoje 
staiga ėmė kilti. 1997 m. jis 
tapo prezidento įstaigos ge
neraliniu inspektoriumi. 1998 
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Danutė Bindokienė 

Bill Clinton keliauja, o 
Al Gore „medžioja" 

m. jis buvo paskirtas pirmuo
ju prezidento administraci
jos viršininko padėjėju, atsa
kingu už Rusijos regionus. 
Jam teko daug keliauti ir su
sitikinėti su gubernatoriais. 
Tais pačiais metais jis buvo 
paskirtas Vidaus saugumo 
viršininku. 1999 m., kai Jel
cin galvojo atleisti iš pareigų 
min. pirmininką Primakov, 
sklido gandai, kad Putin bus 
paskirtas premjeru. Bet į šį 
postą buvo paskirtas Sergej 
Stepašin. Po trijų mėn. jis bu
vo atleistas, nes nesugebėjo 
suorganizuoti „opozicijos" 
(Primakov ir Lužkov). 

1999 m. rugpjūčio mėn. Jel
cin televizijoje pranešė, kad 
V. Putin skiriamas nauju mi
nistru pirmininku ir prezi
dento įpėdiniu. Maskvos poli
tinis elitas galvojo, kad pra
nešimas bus Putin politinė 
mirtis, bet jie klydo. Jis lai
mėjo Rusijos prezidento rinki
mus. Manoma, kad V. Putin 
rinkimuose gudriai panaudojo 
Primakov apie jį parašytą 
charakteristiką: patikimas, 
sąžiningas, nepaperkamas. 

* L ie tuvos genera l in io 
konsulo Kara l iauč iu je pa
reigas pradės eiti karjeros dip
lomatas Evaldas Ignatavičius. 
Jis pakeis Joną Voronavičių, 
kuris Karaliaučiuje dirbo 3 
metus, o, grįžęs į Vilnių, dirbs 
užsienio reikalų ministro pa
tarėju. 33 metų E. Ignatavi
čius iki paskyrimo generaliniu 
konsulu vadovavo URM Rytų 
Europos ir Vidurio Azijos sky
riui. Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje jis dirba nuo 1991 
metų. (BNS) 

* Len tva r io „Kil imu" val
dymą p e r i m a įmonės vado
vai, kurie kartu su bendrove 
„Balticum grupė" įsigijo 36.52 
proc. kilimų įmonės akcijų. 

(Elta) 

Tai kas sėdi valstybės sos
tinėje ir tvarko svarbiausius 
reikalus, jeigu ten nėra nei 
prezidento, nei vicepreziden
to? Turbūt tie reikalai šiuo 
metu „savaime tvarkosi", nes 
apskritai prezidentas naudoja
si paskutinėmis savo svarbio
sios vietos privilegijomis — 
apmokamomis kelionėmis po 
įvairiausias pasaulio šalis (ži
noma, su pretekstu, kad jis at
vyksta pilnais krepšiais JAV 
paramos ir pažadų). Nors mū
sų krašto prezidentams, bai
gusiems savo kadencijas Bal
tuosiuose rūmuose, teikiama 
pagarba, jie kviečiami su pas
kaitomis, gali lankyti užsie
nio valstybes ir net atstovauti 
JAV-ėms, jeigu tas pareigas 
jiems paveda „esamojo laiko 
prezidentas", bet visgi tai ne 
tas pats... J iems, deja, jau 
nepakanka pirštu pamoti, kad 
prezidentinis lėktuvas nuneš
tų ir ten, kur būtinai reikia, ir 
ten, kur labai svarbu nėra. 

O vis dėlto bus neįprasta, 
kai Bill Clinton savo vietą 
užleis kitam prezidentui. Nors 
Al Gore, jeigu vėl pavyktų 
laimėti demokratams, atrodo 
„tvirto charakterio, aukštų 
principų ir priimtinų idėjų 
žmogus", iškalbos dovanos, 
kaip dabartinis prezidentas, 
jis stokoja. Net labiausiai 
įtikinančios kalbos įkarštyje 
jis atrodo kažkaip „medinis, 
nelankstus, be emocijų". Nėra 
abejonės, kad Bill Clinton 
„auksaburniškumas" ne kartą 
jam labai veiksmingai pasitar
navo, tiek kalbant į tautą (ne 
tuomet, kai didžiausios kon
troversijos metu jis turėjo 
viešai prisipažinti kaltu), tiek 
dalyvaujant opozicinės parti
jos valdomose Atstovų rūmų 
sesijose. Susijaudinusio, ar 
gailestį išreiškiančio Bill Clin
ton virpanti apatinė lūpa, ta
rytum nejučiomis nubraukta 
ašara, buvo pažįstama ne tik 
Amerikai, bet ir pasauliui. 
Nors iš tų paviršutinių, ir 
daugelio nuomone — dirbti
nių, ženklų buvo šaipomasi, 
vis tik jie, pritaikyti atitinka
mam momentui, prezidentui 
neblogai pasitarnaudavo. 

Jeigu prezidento kėdę lai
mėtų George W. Bush — tai 
jau kita pasaka. Tiesa, ir 
Bush turi tam tikro asmeniš
ko patrauklumo poveikį, kurį 
pripažįsta visi, bent kartą su 
juo susitikę. Tačiau šio kandi
dato užnugaryje daugelis tebe
mato jo tėvą, labai įtempto 
užsienio politikos metu nela
bai patraukliai užsirekomen
davusį. Jeigu prisimename, 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 
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Se imų ir parapi jų d iena 
Sekmadienį, baigiamąją Eu

charistinio kongreso dieną, 
skirtą šeimoms ir parapijoms, 
dalyvių registracija nebuvo 
numatyta, todėl tiksliai pasa
kyti, kiek joje dalyvavo žmo
nių, sunku. Anot Šeimų ir pa
rapijų dienos darbo grupei va
dovavusio kun. Vytauto Griga
ravičiaus, Santakoje šv. Mi
šias šventė apie 54-57,000 
žmonių. Kongreso organizato
riai tikėjosi sulaukti apie 
30,000 dalyvių. Ypač daug su
sirinko tų parapijų tikinčiųjų, 
kur sistemingai rengtasi Eu
charistiniam kongresui. Pa
vyzdžiui, vien iš Jonavos para
pijos į Šeimų ir parapijų 
šventę Santakoje atvyko apie 
1,000 tikinčiųjų (taip pat apie 
tūkstantis šios parapijos vai
kų ir jaunuolių dalyvavo jiems 
skirtoje Kongreso dienoje). 

Šeimų ir parapijų dieną įvai
riuose darbuose talkino apie 
80 savanorių. Mišias Santa
koje tiesiogiai transliavo LRT. 

10 vai. ryto Santakoje pra
sidėjo, vysk. Eugenijaus Bar
tulio vadovaujama. Valandų 
liturgija, kurioje dalyvavo 
apie 10,000 žmonių. Tiek Va
landų liturgijoje, tiek Mišiose 
giedojo miesto bei arkivysku
pijos ir kitų vyskupijų jungti
nis choras. Pamokslą Valandų 
liturgijoje pasakė Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas Matulai
tis. Kreipdamasis, ypač į šei
mas, jis sakė, kad daugelis ne
laimių visuomenėje kyla dėl 
to, jog šeimose nusigręžiama 
nuo Dievo. Pasi telkdamas 
šventosios Teresėlės pavyzdį 
vyskupas J. Matulaitis pa
brėžė, kad tikroji mūsų stip
rybė glūdi vienybėje su Dievu. 
Ganytojas komentavo liturgi

joje skaitytą Patarl ių knygos 
skaitinį, raginantį atsisakyti 
išmintį temdančios paikystės 
ir žengti nuovokos keliu. Vys
kupas citavo vieną kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pa
mokslo ištrauką, kaip mažas 
berniukas ilgėjosi priimti Jėzų 
Komunijoje. „Dabar, kai pasi
jutome stovintys ant griuvė
sių, mes supratome, kad 
mums t rūks ta Tavęs, Vieš
patie", — sakė vyskupas J . 
Matulaitis. 

Po Valandų liturgijos į susi
rinkusiuosius kreipėsi Šventojo 
Tėvo atstovas Vinko Puljic, 
kalbėjęs apie šeimos reikšmę 
naujajai evangelizacijai. Anot 
kardinolo, šeima formuoja as
menį ir visuomenę, tačiau 
šeimai nėra lengva įgyven
dinti savo pašaukimą. Kardi
nolas V. Puljic pasidalijo savo 
gyvenimo patirtimi, papasako
jo augęs dvylikos vaikų kroatų 
šeimoje. Anot jo, komunistų 
režimo laikais šeima buvo 
tikėjimo brandintoja. Šeimos 
aplinkoje sakramentų prakti
ka buvo natūralus dalykas. 

George Bush kadencija buvo 
paženklinta ir Persų įlankos 
karu. ir Sovietų Sąjungos žlu
gimu. Tuometinio prezidento 
pernelyg ar t ima bičiulystė su 
Gorbačiovu ir nuolatiniai jam 
pataikavimo žodžiai paliko 
daug kartėlio Amerikos pi
liečių, kurių kilmės kraštai 
stengėsi išsilaisvinti iš sovietų 
imperijos, atmintyje. iš JAV 
prezidento buvo laukta kito
kios reakcijos ir greitesnių 
veiksmų... Žinoma, tėvas — ne 
sūnus, todėl tie. kuriems ar
čiau širdies Respublikonų par
tija ir jos kandidato pažadai 
(arba — programa), turėtų 
vadovautis grynai savo nuo
mone. 

Nėra abejonės, kad dviejų 
kadencijų būvyje demokratų 
prezidentas daug atliko. Ta
čiau valstybės gerovė priklau
so ne vien nuo Vašingtono 
sprendimų. Šiuo metu ekono
minės sąlygos yra palankios 
augimui, klestėjimui: daug 
kur su užsieniu prekybos ry
šiams atvertos sienos. Mūsų 
planetos uždarumo, atsiriboji
mo nuo kaimynu, pažiūros 
pastebimai keičiasi. Galbūt tai 
yra ir didžiosios komunistines 
tvirtovės — Sovietų Sąjungos 
— subyrėjimo pasekmės. Juk 
pastaruoju metu net raudonoji 
Kinija stengiasi bendradar
biauti — kiek tai jai šiuo metu 
priimtina — su Vakarų pasau
liu, nors žino, kad. karti 
pravėrusi savo duris užsie 
niui. jų aklinai užtrenkti nie
kuomet nebegalės. Kinijai, 
kaip ir kitoms diktatūroms, 
pavojingas ne užsienis i nors 
paranku j am kaltę,į**mesti). 
bet savo krašto žmonių nusi
teikimas, kuris bendravimo su 
užsieniečiais, kitokio gyveni
mo, kitokio pasaulio pažinimo, 
yra nejučiomis pakeičiamas. 

Nei Amerika, nei kuri kita 
valstybė jau negali apsiributi 
tik savo reikalais. Tarptau
tinės organizacijos 'Jungtinės 
Tautos. Europos Sąjunga. 
NATO ir kt.) nejučiomis nive
liuoja joms priklausančias 
tautas , priverčia daugiau dė
mesio kreipti j tai. kas vyksta 
už valstybės sienų. Tuo būdu 
galima pasidalinti ir laimėji
mais, ir problemomis. Galbūt 
tai ateities žmonija. Deja. 
„suvienodėjimas" atneša ir 
teigiamų, ir neigiamų pusiu. 

Vis tik Amerikos preziden
tas, kas jis bebūtų, turi būti 
gerai susipažinęs su pasauli
nio masto politika, nes jam 
teks dalyvauti ir jos formavi
mo, problemų sprendimo pro
cese. 

Kalbėdamas apie Bosnijos ir 
Hercegovinos bei Kroatijos pa
tirtį, jis minėjo daugybę didvy
riškų šeimų, atlikusių savo 
pašaukimą. 

Pagrindinę konferenciją šei
moms vedė vysk. Eugenijus 
Bartulis. Jis ragino kviesti 
Jėzų ateiti ir vadovauti šei
moje. Jis pasakojo apie Šiau
lių vyskupijoje plintančius 
šeimų būrelius, kuriuose kar
tu meldžiamasi ir dalijamasi 
patirtimi. Citavo paprastos 
kaimo moters išmintingus 
žodžius: „Jeigu Dievas yra pir
moje vietoje, viskas yra savo 
vietoje". Konferenciją vysku
pas baigė giesme: „Pasitikėk 
manim, kaip vaikas tiki Tė
vu..." Po konferencijos visiems 
pagiedojus, prasidėjo šeimų 
liudijimai. 

Antanas ir Rota pasakojo 
apie savo santuoką, kurią iš
gelbėjo Jėzus, „neįmanomų 
dalykų Viešpats". Rūta liudijo, 
kad Dievas pirmiausia į širdį 
įkvepia troškimą sulaukti 
naujos gyvybes. Ši šeima taip 
pat dalijosi bendroje maldoje 

patiriamu džiaugsmu. Dalius 
atskleidė savo išgyvenimus 
apie Dievo malones priimant 
su Dauno sindromu gimusį 

vaikelį. Jis liudijo, kad ma
žasis Juozapėlis, ne tik yra 
auginamas su meile, bet ir 
pats augina visą šeimą mei

lėje. Verslinink'. 
pasakojo apie sa 
lią į tikėjimą 

• Egidija pa-
vo šeimos ke
li Bažnyčią. 
Bus daugiau 

Paskutine. Eucharistinio kongreso diena I* įgulos bažnyčios ŠvC Sakramentas iškilmingoje proc 
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esijoje nešamas 
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LIETUVIU TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

B EN DRUOMENLN'IAME 
KKLYJE: TADA IR DABAR 

Clevelando lietuvių istorijos 
duomenų randame prieš be
veik 130 metų, kai pirmieji 
lietuviai pradėjo kurtis šiame 
mieste, kuris tada didžiavosi 
turts 90,000 gyventoju. Lietu
viai, steigė draugijas. įkūrė dvi 
parapijas. Pirmoji ..Švento 
Jurgio draugyste - pašalpinė 
ir taut iškai katalikiška" pra
dėjo veiklą 1887 metais. Laiko 
slinktyje organizacijų skaičius 
sparčiai augo. Organizacijų 
veiklai koordinuoti ir lietu
viams reprezentuoti 1917 me
tais įkurtas ..Lietuviškų drau
gijų sąryšis'7. Jis kalbėjo 34 or
ganizacijų vardu. 

J540~-1950 metais lietuviš
kąjį "" telkinį papildė 3,000 
naujų imigrantų iš pabėgėlių, 
t remtinių stovyklų, komuniz
mo aukos, ..išvietintųjų as
menų" generacija. Jungtis į 
jau veikiančias lietuvių orga
nizacijas naujieji ateiviai ne-
:-kubejor 1949 metais susior
ganizavo Tremtinių draugija, 
turėjusi"* net 300 narių. 1952 
metais ją pakeitė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, tę
sianti šį tautos išlikimo, 
kultūrinį, socialinį ir politinį 
darbą. 

1 bendruomeninį darbą 
jungėsi šimtai nuoširdžiai dir-
b^.čiŲ tautiečių. Jų vadovų 
eife'se rškilo gabių, entuzias
tinga"! nusiteikusių asmenų: 
Stasys Barzdukas. Povilas 
Mikšys, Julius Staniškis, Ba
lys Graužinis, Vytautas Briz-
gys. Jurgis Malskis, Vladas 
Gyvas. dr. Viktoras Stankus, 
dr. Dainius Degesys, dr. Rai
mundas Šilkaitis ir daug kitų, 
nėslfcrtičančių darbo, aukos ir 
n dSlirtinlų -rūpesčių. -" ' 

Taip jau visą pusšimtį metų 
LB darbuotojai dirba sunkų, 
bet taip reikalingą darbą, kad 
lietuviškoji gentis greitu tem
pu neriedėtų į tautų mišrainių 
katilą. 

Š. m. birželio 25 d., Dievo 
Motinos parapijos konferen
cija kambaryje buvo sušauk
t a i metinis Clevelando apylin

kės narių susirinkimas. Daly
vavo per 40 narių. J | pradėjo 
dr. R. Šilkaitis. pakviesdamas 
pirmininkauti dr. Dainių De
gėsį, sekretoriauti Onutę Za-
lensienę. 

Pagerbti mirusieji nariai, 
išklausyti pranešimai. Ilgame
tis, rūpestingas apylinkes ižd. 
Viktoras Šilėnas pranešė, kad 
naujai valdybai kasoje palieka 
per 14 tukst. dolerių. Išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė: pirmininke -
Mylita Nasvytienė. Dalia Puš-
korienė ir dr. Viktoras Stan
kus - vicepirmininkai. .-?ekr. -
dr. Dainius Degesys. iždinin
kas - Viktoras Šilenas. švie
timo ir jaunimo reikalams -
Andris Dunduras, sporto ir so
cialiniams reikalams - Algis 
Gudenas ir techniškiems rei
kalams - Gintautas Valaitis, 
jam pasitraukus, pakviestas 
Vytautas Nasvytis. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Smagu buvo Clevelando lietuvių sambūrio 
Brachlund parke. 

Vytautas N'asvyčiai pavyzdin
gi trijų, jau suaugusių - Lino, 
Ingridos ir Arūno - tėvai. 

Lauktina, kad ir šio telkinio 
lietuviai jungtųsi ranka ran-
kon į talką, kai naujoji valdy
ba kreipsis. 

Kontrolės komisijoj! išrinkti: 
dr. Algimantas Čepulis ir 
Andrius Belzinskas. 

„Gija" ketvirtoje metinėje gegužinėje, š.m. liepos 29 d. vykusioje 
Nuotr. Lino Johansono 

Mylita N'asvytiene. LB Ck-velando 
apylinkės pirmininkė. 

Naujai valdybai linkėtina 
darnaus darbo šakotoje ben
druomeninėje veikloje, šauniai 
atstovauti lietuviškam reika
lui. Linkėjimai naujai pirmi
ninkei Mylitai, pirmajai mote
riai, kuriai patikėtos šio 
plačiai žinomo lietuviško telki
nio garbingos pareigos. Ji tik
rai šį nelengvą uždavinį at
liks, nes turi gražios ir 
sėkmingos veiklos patyrimų 
skaučių organizacijoje bei ki
tuose sambūriuose. Mylita ir 

...\nt kalno karklai .siūbavo" ketvirtoje metinėje „Gijos" sambūrio gegu
žinėje iš širdies traukia -Jonas Balbotas su buvusiais Čiurlionio artsamb 
lio nariais - Henriku -Johansonu 'akordeonistas Rimas Biliūnas.'. Jurgiu 
Spilbergu ir.Mfjiu Giliuku Nuotr Lino Johansono 

N A U J I E J I ATEIVIAI 
J U N G I A S I VEIKLON 

Istorija kartojasi. Turbūt šis 
teiginys neblogai -tinka ir 
Clevelando lietuviškajam tel
kiniui, kurį dabar> papildo 
naujai atvykstantys/kętuviai 
iš Nemuno šalies, darbingi vy
rai, moterys, jaunos, 'gražios 
merginos bei atskiros šeimos. 
Kiek jų Clevelande ir jos apy
linkėse įsikūrė ar tiktai kuria
si, tikslios statistikos grei
čiausiai niekas neturi. Tiktai 
žinoma, kad jų vaikai lanko li
tuanist inę mokyklą, dalyvauja 
sporte, atsilanko į lietuvių 
tautines šventes, koncertus; 
naujų veidų matyti ir Dievo 
Motinos šventovėje sekmadie
nio pamaldose. Naujieji imi
grantai pagal parapijos tvar
karaštį paruošia po pamaldų 
puikias kavutes su skaniais 
sumuštiniais parapijos sve
tainėje. 

Jų dalis yra susispietusi į 
,,Gijos" organizaciją,' kuriai 
vadovauja Dainius žalensa, 
..Litma" - importo ir eksporto 
firmos. įsikūrusios 'Lfetuvių 
namuose. E. 185 gatvėje, savi
ninkas. Įstaiga yra „Atlanta" 
- importo-eksporto bendrovės 
atstovė. Greitai ir gražiai pa
tarnauja ir siuntinius Lietu
von išsiunčiant. Platesnis su
sipažinimas naujai atvyku
siųjų su ..senaisiais" šio telki
nio gyventojais vyksta jų ren
giamose gegužinėse. 

Liepos 29 d., šeštadienį, 
gražioje piknikų vietoje, prie 
Erie ežero Beachland Parke, 
„Gija" surengė gegužinę jau 
ketvirta kartą. Nors oras ir 
nebuvo daug ką žadantis, 
buvo skelbiamas lietus su 
perkūnija, susirinko per 160 
įvairios publikos su gražiu 
jaunu prieaugliu. Atrodo, kad 

vis tiek didžiąją šio renginio 
dalį sudarė jau seniai čia gy
venantieji lietuviai. 

Šašlykai, gėrimai, daržovių 
ir vaisių stalai tenkino susi
rinkusiųjų apetitus. Akordeo
nisto Rimo Biliūno muzikos 
garsai kėlė dalyvių nuotaikas. 
Aktorės Onutės Pučkoriūtės-
Zalensienės paruoštoje vaikų 
programoje dalyviai girdėjo 
vaikų deklamuojamus gražia 
lietuvių kalba eilėraščius, 
klausėsi solo,.duetų, grupės 
dainų. Lėlių teatro aktorė 
Pučkoriūtė su savo lėle talki
ninke įspūdingai papildė 
jaunųjų mielą pasirodymą di
delei auditoriai . Rengėjų su-

^ £ _ J 

ruoštiems laimėjimams lai
mikius dovanojo: „Taupa", 
„Gija", „Gintaras", Garbės 
konsulatas, „Patria", „Litma" 
ir kitos prekybos firmos bei 
asmenys. Saulei nusileidus -
įspūdingi Andriaus fejerver
kai, šokiai. 

Rengėjai džiaugėsi gausiu 
svečių atsilankymu. Si ge
gužinė buvo žymiai gausesnė, 
negu anksčiau rengtos. 
Sąrysys naujosios imigracijos 
su po Antrojo pasaulinio karo 
pabėgėliais stiprėja. Bendro
mis, sujungtomis rankomis ir 
jėgomis šiam lietuviškam tel
kiniui kuriama šviesesnė atei
tis. Vacys Roc iūnas 

1>t#IUZIKOS BARAT IR 
, ̂ IETUVA BRANGI" 

Šios apžvalg' S pradžioje rei 
kia pažymėti, kad „Muzikos 
barai" yra Vilniuje Lietuvos 
muzikų sąjungos leidžiamas 
mėnesinis žurnalas. O „Lietu
va brangi" —į kompaktinė 
plokštelė, kur. į jo prenume
ratoriai gavo su šių metų lie
pos-rugpjūčio nufmeriu. 

Čikagą pasiekęs „Muzikos 
barų" 2000 n n ' N r . 7-8 yra 
s tambus (64 puslapių, neskai
tan t dvigubų viršelių). Kaip ir 
anksčiau gautieji, taip ir šis, 
pilnas įdomies medžiagos ne 
vien tik muzikos žinovui-spe-
cialistui. Žurnalas domina ir 
paprastą muzikos mėgėją. 

Pirmieji šeši šio numerio 
puslapiai yra skirti Lietuvos 
Nacionalinės filharmonijos ge-

AIJTOMOBUO.NAMU, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agantas Frank Zapofe ir Off. Mgr. Auka* 
S. Karts kaba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 Watt 9Sth StrMt 

Tel. (706) 4244654 
(773)561-8664 

GREIT PARDUODA 

YVindow Washen Necded! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in Enelish. 
L A . McMabon Window Wasoing. 
Tel. 800-820-6155. 

RE/MAX 
y REALTORS 
ORCITTaim-MM 
MK(7M|4B-71tt 

RIMAS L.STANKUS 
- Greitas ir aažrongaa patamawnas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Šiinin.i- Zigmantą 
iif tnvig Sambūrio 
!;m<i psirlteį OH. 

ir Vytautas Sasnauskas kepa šašlykus Clcvi land" 
uja" ketvirtojo motinojo got;u*inojo. vykusiojo Boach-

Nuotr " ' - o .Johansono 

< l'v< lando liotuvig sambūrio „Gija" ketvirtoje metinėje gegužinėje di-. 
tižiausias laimėjimas buvo 100 dol. U .S Savings Borui ir 50 dol „certifi-
kata.-". dovanotas Clevelando lietuvių kredito koopera'vvo „Taupa". Pir
ma dovana laimėjo Algis MasCinskas (vidury). Jam laimikį įteikia .,Gi-

Ingrida Unušauskaito 
Nuotr. Lino J o h a n s o n o 

įos"Onin> I'IK koriiiti'-Zalensiene ir „Taupos* 

neralinio direktoriaus ir meno 
vadovo Gintauto Kėvišo asme
niui bei jo veiklai nušviesti. 
Kaip žinome, šis vyras yra pi
anistas, praeityje gausiai kon
certavęs su savo suburtu Šiuo
laikinės muzikos ansambliu, 
vėliau koncertinę veiklą iškei
tęs į organizacinę. Neseniai 
baigėsi jau ketvirtasis G. Kė
višo sumanytas ir jo vadovau
jamas „Vilniaus festivalis — 
2000", šiemet pripažintas Eu
ropos Festivalių Asociacijos 
(EFA) narys. 

Toliau 'nemaža vietos yra 
skiriama "Vilniaus festivaliui. 
Tai „Vilniaus festivalis — 
2000" dienoraštis-straipsnis, 
kuriame supažindinama su 
garsiaisiais jo atlikėjais, atvy
kusiais iš įvairių valstybių. 
Čia randame ir Vilniaus fes
tivalio rengėjų užsakymu pas
tatytą Broniaus Kutavičiaus 
operą „Lokys". 

Kaip atsimename, panašiu 
pavadinimu operą buvo para
šęs jau iš mūsų muzikinės pa
dangės dingęs komp. Darius 
Lapinskas. Atrodo, kad šių 
abiejų operų libretai yra pana
šūs. 

Lietuvos Nacionalinio sim
foninio orkestro 60-mečio pro
ga duodamos akimirkos iš šio 
orkestro bei dirigento Juozo 
Domarko biografijos. Rašoma 
apie Liaudies muzikos instru
mentus, Latvijos operos teatro 
solistą Andrejų Žagarą bei Ry
gos Nacionalini operos teatrą. 

Yra įdomus, trumpai muzi
kos įvykius atžymintis, sky
rius „Panorama*. Jame kiek 
plačiau rašoma apie 1993 m. 
Putname, JAV mirusią žymią
ją solistę Gražiną Matulaity-
tę-Rannit, kurios palaikus šie
met priglaudė Petrašiūnų ka
pinių žemė. 

Beveik visas puslapis pa
švęstas savo 80-ąją amžiaus 
sukaktį atšventusiam čikagie-
čiui solistui Stasiui Barui-Ba-
ranauskui. Jam Vilniuje su
rengtas pagerbimo iškilmes 
aprašo Irena Mikšytė. Rašinys 
apie čikagietį pavadintas „Per 
aspera ad astrą". 

Čia paminėta ir muzikologės 
knyga apie šį solistą, kuri ne 
vien tik pažintinė, bet ir pa-

RESTAURANT 
Needs full & p j r t t ime 

w a i t e r s / w a i t r e s s e s , 
cashier , p e r s o n t o 
ansvver t h e p h o n e . 

PCN FUN VILLACE 
8125 W. 95 St. 
Hickory Hills, IL 

5 S0+ up, plūs TIPS!!! 
tel. 708 4J0 7900. 

NEW VISION 
Bua.ros4ti.oaoo 
VWca maM: TO464.7t20 
Fax: 7<»-3>l-M1l 

DANUTĖ 
M A Y E R 

Jei norite parduoti v pukti 
mačiuose, kreipkitės į DANUTĘ MAYER. 

Profruooaluu ii tąhainaii patarnauja nuo I9S6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

i mestt ar prc-

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Padedame paruošti 
dokumentus studento vizai 

gauti. Skambinkite 
teL 773-398-5477 arba f 

773-220-4950, \ 

Vidutinio amžiaus moter is , 
turinti teisę gyventi JAV, ieško 
darbo . Gali slaugyti ligonį, 
dirbti mošos darbus. Vairuoja 
automobilį. Skambint i 708-
344-1656, Birute, ^m 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus ir 

atlikti namų mošą. 
Turi savo automobilį. 

Tel. 773-586-8856. 

Kaune, Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg. 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
$29,500 JAV. Teirautis Kau-
ne, tel. 011-370-7-22-97-50. 

mokanti. „Tiesa, tai istorija ne 
eilinio žmogaus, bet apdovano
to nuostabiu balsu, didžia 
širdimi ir skvarbiu protu. Šios 
savybės ir atvedė S. Barą į 
mūsų muzikinės padangės 
„žvaigždyną", — teigia s t ra ips
nio autorė I. Mikšytė. 

Amerikoje gyvenantį žurna
lo skaitytoją daugiau domins 
Eugenijaus Butvydo rašinys, 
V. Čepinskis ir G. Gedvilaitė 
koncertavo Amerikoje. Čia tei
giama, kad į jų koncertus Či
kagoje susirinko įvairi publi
ka: tiek senieji lietuviai, t iek 
naujai atvykusieji. 

Telpa ir rašinys apie solistę 
Violetą Urmanavičiūtę-Urma-
ną, kurią Lietuvoje vasarą 
lankęsis garsusis dir igentas 
Riccardo Muti pavadino „gra
žiausiu mecosopranu pasau
lyje". Šis neeilinis muzikas lie
tuvę įrašė į vieną mėgsta
miausių savo dainininkių są
rašą, pažymėdamas, kad tokie 
balsai — išimtis. 

Dar keli žodžiai apie kar tu 
su „Muzikos barų" žurnalu at
keliavusia kompaktine plokš
tele „Lietuva brangi". Pažy
mėta, kad tai lietuvių kompo
zitorių tautiška ir sakral inė 
muzika. Dainas atlieka Kauno 
valstybinis choras. Dirigentai: 
Petras Bingelis, Juozas Do
markas, Algimantas Mišeikis, 
lordas Yehudi Mennhin. Pir-

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai 
pastatytas 2 a. mūr in is namas. 
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. Tel. Lietuvoj 011-370-2-
797-822 arba 011-370-2-345-167 

Išnuomoju 2 miegamųjų 
butą Archer ir 

Christiana apylinkėje, = 
TeL 773-376-5698. 

Kaune parduodamas 
naujas 9 kamb., 4000 kv. 
pėdų+ namas. Skambinti 

Lydijai, teL 773-631-7406. 

Čikagoje, Ford City 
parduodamas 1 mieg., 

4 kambarių butas. 
Skambinti 773484-0621 ir 

palikti žinutę. 

Vilniuje, Žirmūnuose 
parduodamas gero 

išplanavimo 2 kambarių butas 
Skambinti 773-884-0621. § 

Prašau palikti žinutę. 

Woodr idge mieste, g 
nuosavame name, l 

išnuomoju 1 mieg. kamb. ir 
vonią. TeL 630-663-9434. 

muoju kūriniu įrašytas V. Ku
dirkos kūrinys „Tautiška gies
mė", kuri yra Lietuvos valsty
binis himnas. Iš viso 65 min. 
ilgumo plokštelėje telpa 19 
kūrinių. 

„Muzikos barų" adresas: Ge
dimino pr. 32-2, 2001 Vilnius, 
Lietuva. Vyr. redaktorė — Au
dronė Nekrošienė. 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

ATSIMINIMAI A P I E 
A P R E I Š K I M O P A R A P I J A 

BROOKLYNE 

„Atlantic Monthly" rugsėjo 
numeryje išspausdintas Ste-
phen Zanidnmski atsimini
mų pluoštas apie jo tėvų — 
lietuvaitės Johannos Sertyvy-
tytės ir ukrainiečio Martyno 
— 14 vaikų šeimą Brooklyne, 
kur Apreiškimo parapijoje bu
vo sujungti tėvai ir pakrikš
tyti visi vaikai kun. Bruno 
Kruzo. Pirmas mirė tėvas ir 
po kelių mėnesių motina, kuri 
gyveno pensininkų namuose. 
Motina nedegamoje spintoje 
paliko testamentą vaikams be 
pinigų, bet pilną spintą pri
krautą šokolado. 

Autorius rašo straipsnius į 
New York Press ir į Paryžiuje 
leidžiamą anglų kalbos moky
tojų žurnalą. 

S a u l i u s Š imo l iūnas 

http://Bua.ros4ti.oaoo


PRIE JAUNIMO CENTRO VYKSTA 
DIDELI DARBAI 

Kai mūsų tautiečiai atvyks į 
pirmąjį didesnį rudens sezono 
renginį Jaunimo centre, kada 
čia rugsėjo 17 d. įvyks metinis 
„Draugo" pokylis, šalimais 
esančio Claremont gatvės ne
pažins. 

Čia vasaros metu buvo iš
raustas tos gatvės vidurys, 
tvarkomi šaligatviai ir pan. 
Dar jr dabar čia intensyviai 
dirbama, norint, kad būtų su
spėta iki sezono pradžios (be
je, pirmasis koncertas — „Tri
jų tigriukų" pasirodymas, kurį 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba čia rengiamas jau rugsėjo 9 
d.). 

Reikia pažymėti, kad šie 
didžiuliai darbai prie Jaunimo 
centro buvo suorganizuoti vi
suomeninės organizacijos — 
„Marąuette Park Neighbors" 
dėka. Labai aktyvus jos prezi
dentas Joe Kulys, kuris ne 
kartą yra talkinęs ir „Draugo" 
renginiams, jau daugiau negu 
dveji metai judino Čikagos 
miesto mero Richard M. Da-
ley, Čikagos Transporto de-
partmento bei kitų miesto 
įstaigų duris, prašant, kad bū
tų sutvarkytos ne vien tik gat
vės prie Jaunimo centro, bet ir 
visa aplinka. 
. Šios Joe Kulio pastangos ne
liko be atgarsio ir pagaliau va
saros mėnesiais buvo nuspręs
ta pradėti darbus prie šios 
lietuviams labai brangios ir 
reikalingos, vietos. Tie, kurie į 
•Jaunimo centrą dažniau atva
žiuodavo, žino, kad Claremont 
gatvė ir jos šonai buvo viena iš 
prasčiausių visoje Čikagoje. 

Joe Kulys su savo talkinin
kais pateikė atitinkamiems 
Čikagos miesto pareigūnams 
planus, norint aplinką prie 
Jaunimo centro padaryti pa
našią-, į .kai kuriuos . presti-

• įžiniuį, rajonus. Jis savo laiš
kuose tiems pareigūnams vi
sada akcentuodavo, kad Jau
nimo centro rūmuose veikia 
išskirtinės lietuvių įstaigos, į 
kurias atvažiuoja žmonės iš 
viso pasaulio. 

Čia reikia pažymėti, kad Joe 

Kulys daug metų yra darbavę
sis prie kitų projektų — Da
riaus ir Girėno paminklo at
naujinimo, 69-sios gatvės su
tvarkymo bei kitų nemažų už
simojimų. 

Tačiau šį kartą šis energin
gas vyras susilaukė nemalo
numų arba, galima sakyti, 
opozicįjos, ne iš amerikiečių, 
bet pačių lietuvių. J. Kulys 
mums pateikė susirašinėjimus 
su Čikagos miesto pareigūnais 
ir iš vieno paaiškėjo, kad jo 
pastangas bandė sumenkinti 
du Jaunimo centro (oficialiai 
angliškai vadinamo „Chicago 
Lithuanian Jesuit Youth Cen-
ter) valdybos nariai (arba tiks
liau pasakius, narės, kurios 
šį kartą tegul lieka neįvar
dintos), Čikagos miesto parei
gūnams pareiškusios, kad J. 
Kurys su šiuo projektu nieko 
bendra neturi. 

Tada dalykai pakrypo lietu
viams nenaudingon pusėn ir 
miesto pareigūnai atsisakė 
vykdyti visus planuotus dar
bus. Nepaisant, jog Jaunimo 
centeo tarybos pirm. Vaclovas 
Momkus savo laiške Čikagos 
Transportacijos departamento 
pareigūnui Richard Kinczyk 
rašė, kad tie du Jaunimo cen
tro štabo pareigūnai nekalbėjo 
visų vardu, visi suplanuoti 
darbai, kaip atrodo, nebus 
vykdomi. 

O pats J. Kulys dėl šio reika
lo sako: „Man niekada ne
reikėjo ir nereikia garbės, ku
rios kiti labai siekia. Aš tik 
norėjau ir noriu padėti lietu
viams. Gaila, kad šį kartą ne 
dėl mano kaltės tai nepavyko 
pilnai padaryti. Kaip matyti, 
čia bus atlikti maždaug du 
trečdaliai tų darbų, kurie bu
vo sutarti". 

Galimas daiktas, prie šios 
istorijos dar reikės grįžti. Gal 
tuo reikalu pasisakys ir kiti? 
Bet, vienokiu ar kitokiu atve
ju, gatvės prie Jaunimo centro 
jau atrodys gražiau. O vien tik 
dėl to, žinoma, reikia džiaug
tis. 

Edvardas Šulaitis 
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A . t A . 
JADVYGAI ATUTTENEI 

Amžinybėn iškeliavus, jos vyrą, Karo mokyklos XIX 
laidos mielą draugą ALEKSANDRĄ ATUTJ ir jo 
šeimą nuoširdžiai užjaučiu netekus mylimos žmonos 
ir kartu liūdžiu. 

Antanas Osteika 

1 

Taip atrodė 56 ir Claremont gatvės sankryža praėjusį šeštadienį. Darbas turėtų būti užbaigtas prieš Jaunimo 
centre prasisdedant rudeninės veiklos sezonui. Edvardo Šulaieio nuotrauka 

A. t A. 
JADVYGAI ATUTIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
ALEKSANDRUI ATUČIUI, jo šeimos nariams ir 
artimiesiems. 

Sodeikų šeima 

SIŪLYKITE KANDIDATUS JAV LB 
KULTŪROS PREMIJOMS 

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame, su siuntėjo adresu 
laiške, komisijai pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, 
adresas, telefonas ir bent 
trumpai raštu apibūdinant 
siūlomo kandidato —s asmens 
veiklą. Pasiūlymus siųsti iki 
rugsėjo 15 d. šiems komisijų 
pirmininkams: 

Žurnalisto — spaudos 
darbuotojo komisijos pirm. 
Rūta Šakienė — 22 Maygreen 
Cr., Glendale, CA M206 

Dailės premijos, komisijos 
pirm. Daiva Kartfžaitė — 
6035 S. VVhippleSt., Chicago, 
IL 60629 

Muzikos premijos komisi
jos pirm. Dr. Leonardas 
Šimutis — 3551 W. 98th Ave., 
Evergreen Park, IL 60805 

Radijo laidos — radijo 
darbuotojo komisuos pirm. 
Julija Dantienė — 232 Cam-
bridge Chase, Exton, PE 
19341 

Lituanistinės mokyklos 
komisija JAV LB švietimo 

JIM MAURECKO 
PATARIMAI 

ŽURNALISTAMS 
Jim Maureckas yra redak

torius „Extra!", dvimėnesinio 
žurnalo, skirto skatinti repor
tažų teisingumą ir tikslumą. 
Jis skatina žurnalistus šiuose 
rinkimuose nežvelgti vien tik į 
kandidatų asmenybes, bet i jų 
programas ir aiškiai jas pris
tatyti visuomenei. Jei žurna
listai sako, jog visuomenė yra 
neinformuota, tai tuomet yra 
kalti žurnalistai, neatlieka sa
vo darbo. 

Saulius Šimoliūnas 

• Kiekvienas žmogus turi 
dieną, kai pasvajoja apie do
vaną, tai — gimtadienio išva
karės. 

Joe Kulys. 

taryba pirm. Regina Kučienė 
— 13648 Kickapoo Trail, 
Lockport.IL 30441 

Prenujų šventė įvyks lap
kričio 18 d: St. Petersburg, 
FL. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 VVestCermskRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

PaUrnoMiam Č3katot ir ApyUnkių LiHttvimmu Dmugiam Kaip 95 Mttus. 

Sunkvežimiai su medžiagomis Claremont gatvės taisymui prie Jaunimo centro Ed Šulaieio nuotr 

AUKOS TAUTOS FONDUI 
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI 

i NUO 1999 M. SAUSIO 1 D. 
A. a. Audėnienės, Olgos: $100 — Vedeiros, dr. John, 

OR. . 
A.a. Baublienės, Elenos: $20 — Bulotienė, Eugenija, 

ML 
A.a. Blazo, Henriko — stipendijų fondui: $1,500 — 

Tumas, George CA; $1,000 — Tumas, Alfonsas ir Inga, 
CA; 

A.a. Brazaičio, Bernardo: $20 — Bulotienė, Eugeni
ja, MI. r 

A. a^r Bnmdaos, dr. Juozo — stipendijų fondui: 
MOd -5frŪMfei«»ė, Pranutė, IN. 

A.a. Bulotos, Ramučio — fondui: $2,680 — Bulo
tienė, Mgenija, MI; $200; Bružas, Jack N., CA; $60 — 
MingėlflMe, Lidija, MI. 

A.a. j&rekienės, Nijolės: $20 — Bulotienė, Eugenija, 
MI. j£ 

A.a. Daugėlos, Kazio: $20 — Bulotienė, Eugenija, MI. 
A.aJ3»etaveckaitės, Onutės: '$80 — Vilgalys, Jonas 

ir Irena, $TY. 
AOL Galinio.Vytauto: $100 — Meidunas, Alger ir Ma

ria, NJ; J&ilbajoris, Frank ir Milda OH; $50 — Vilgalys, 
Jonas irlrena, NY. 

A.a. Giedraičiai, Antanas ir Iluminata: $1,000 — 
Giedraitytė, Grožvyda Regina, IL. 

A.a. Grimienės, Jadvygos; $10 — Staškus, Vladas, 
MI. 

A.a. Klivečkos, Kpt. Jono: $200 — Klivečka, dr. Gied
rius, NY, $50 — Vilgalys, Jonas ir Irena, NY. 

A.a. Kriitopaičio, Kpt. Broniaus: $200 — Krišto-
paitienė, Marija, IL; $50 — Cohen, dr. David, CA, 

A.a. Krivicko, dr. Domo: $250 — Penkiūnas, Rūta, 
VA; Raulinaitis, J. A., CA; $100 — Yang, Cathy, MD; 
Krivis, Ramutė, FL; Penkiūnas, Birutė ir Vytautas, MD; 
$50 — Dundzila, Antanas, VA; Kalvaitis, Suzanne ir Al
gis, VA; Kontrimas, Jadvyga, CA; Library of Congress Gift 
FD, Ms Phylis Webster, DC; Paramskas, Nathalie, FL; 
Plateris, A. F., MD; Polikaitis, Dalilė ir Antanas, CA; Von 
Sehrvvald, Ronda ir Frank, TX; Zalubas, dr. Romualdas ir 
Alexandra, MD; $40— Baker, Pat ir Frank, TX; $35 — 
Tamošaitis, Vytautas, CA; $30— Harmon , dr. Danutė S., 
VA; $25 — Aidis, Aloyzas ir Mary, MD; Bačkaitis, Stasys 
ir Aldona, VA; Barzdukas Daiva ir Arvydas, VA; Johnson, 
Cinder, DC; Kindurys,Aldona ir Stepas, MD; Mickus, 
Meilė ir Tadas, VA; Petrutis Alfonsas ir Regina, MA; 
Vaičiulaitis, Joana, MD; $20 — Kinney, Angelą, DC; 
Landsbergis, Teresė, MD; Rimas, Ramunė ir Algirdas, VA. 

A.a. Kučiauskienės, Kunigundos: $50 — Laskaus-
kas, Kęstutis ir Valerija, MD. 

A.a. Leparsko, Vaclovo: $20— Lukas, Alfonsas, MI; 
Norkūnas, Ben, MI; Osteika, Antanas, MI; Staškus, Vla
das, MI; $15 — Bulotienė, Eugenija, MI. 

A.a. Lukienės, Ingeborg: $120 — Lukas, Alfonsas, 
MI; $100 — Dariaus ir Girėno klubas, MI; $50 — An
driuškevičius, Petras, MI; $20 — Bulotienė, Eugenija, MI; 
Grunavas, Liudas, MI; Petronis, Leonas ir Danutė, MI; 
Staškus, Vladas, MI; $10 — Andriušaitis, Albinas, MI; 
Bartkus, Jonas, MI; Baukys, Matas, MI; Mingėlienė, Lidi
ja, MI; Pliura, Česlovas, MI; Šuopys, Juozas, MI. 

A.a. Luiienės, Margos: $75 — Goštautas, Stasys ir 
Marija, MA; $50 — Vedeckas, Algis ir Roma, NY. 

A.a. Maris, Kun. Albin: $2,000 — Palikimas. 
A.a. Milerio, Jurgio — stipendijų fondui: $4,000— 

Neskelbiamas aukotojas. 
A.a. Mikulskiui, Jonui: $1,000 — Mikulskienė, Stefa, 

NJ. 
A.a. Mineika, Stasys: $4,712 — Palikimas. 
A.a. Monroy-Šviedyrs, Clara — stipendijų fondui: 

$1,250 Sviedrys. dr. Romualdas. N'Y; 

A.a. Narkėliūnaitės, Salomėjos — stipendijų fon
dui: $100—Meiliūnas, Genovaitė, NY; Miklas, Kęstutis ir 
Ona, NY; Sakalas, Albinas ir Salomėja, NY; Surdėnas, Vy
tas ir Danutė, PA; $50 — Česnavičius, Algirdas ir Ramutė, 
NY; Dimas, dr. Stefa, NY; Jankauskas, Algis ir Vida, NY; 
Jurys, Zenonas ir Živilė, NY; Jurkus, Paulius, NY; Kati
nas, Vitas ir Aldona, NY; Penikas, Romualdas ir Vida, NY; 
Šimaitis, dr. Konstancija, NY; Vaičiulis Edmundas, NY; 
Valaitis, Jurgis ir Nijolė, CT; Vilgalys, Jonas ir Irena, NY; 
$30 — Staknys, Edvardas ir Alina, NY; $25 — Kliveč-
kienė. Malvina, NY, $25 — Palys, Petras ir Marta, NY; 
Vedeckas, Algis ir Roma; NY; $20 — Brakas, Martinas R, 
NY; Dragūnas, D. G., PA; Gintautas, dr. Jonas, NY; 
Maželis, Vytautas, NY; $20 — Morkvėnas, dr. Rimantas ir 
Vilija, NY; Petraitis, Petras ir Angelė, NY; Ruzgas, Algir
das, NY; Saldaitis-Čiurlys, dr. Regina, NY; Vytuvis, Anta
nas ir dr. Jadvyga, NY; $10 — ANON, OH; Bileris Kęstu
tis ir Astra, NY; Jankus, Ieva, NY. 

A-a. Nasvytis, Pajus Jaunutis: $200 — Kaslauskas, 
Gasparas, CA. 

A-a. Noreikos, Leono: $100 — Šeštokienė, Elena, NJ; 
$20 — Barūnas, Kazys, FL; Jankauskienė, Marija, CT; Le-
veckis, Stepas ir Pelagija, FL; Stukas, D., FL; Usackas, 
Stanley J., FL; Ambrazaitis, E. J., FL; Bartkus, Juozas, 
FL; Karaitienė, V., FL; Kliukinskienė, Danutė, FL; Lanys, 
Ona, FL; Lapenas, V.G., FL; Narutis, Peter, IL; Šileikis, 
Valerija, ,FL; $5 — Deržinskas, Stasys, FL; Paliulis, Jad
vyga, FL. 

A-a. Norkūno, Vytauto Ted — fondui: $100 — Nor-
kūnas-Drum, Marija, MI. 

A.a. Noraus, Antano: $20— Bulotienė, Eugenija, MI. 
A.a. Oginskaitės-Banaitienės, Irena: $1,000 — Ba

naitis, Donatas, NY. 
A.a. Osteikienės, Valentinos: $1,000 — Osteika, An

tanas, MI; $25 — Čerškus, dr. Raimondas ir Aldona, MI; 
$20 — Černis, Kęstutis ir Izolda, MI; Memenąs, Victor J., 
MI. 

A.a. Plikaičio, dr. Juozo; $600 — Plikaitis, Barbara, 
IL. 

A.a. Rackaitės, Vidos: $15 — Bulotienė, Eugenija, 
MI. 

A-a. Ribinsko, Jurgio: $20 — Builotienė, Eugenija, 
MI; Osteika, Antanas, MI; Ražauskas, Kazys ir Rožė, MI; 
$10 — Staškus, Vladas, MI. 

A.a. Russo, Alfonso: $27,421.87 — Palikimas. 
A.a. Šetiko, Vytauto: Remėza, Evaldas ir Virgilija, 

NY. 
A.a. Šimkaus, Juozo: $20 — Girnius, dr. Birutė, MI; 

Lukas, Alfonsas, MI; Petronis, Leonas ir Danutė, MI; $10 
— Alkevičius, Genė, MI. 

A.a. Šimoliūno, Stasio: $50 — Budzinovvska, S, MI; 
Welch, Irena, MI; $25 — Bulotienė, Eugenija, MI; Ra
žauskas, Kazys ir Rožė, MI; $20 — Kaunelis, Ignas ir Ste
fanija, MI; Lefkis, Algis, MI; Lukas, Alfonsas, MI; Nor
kūnas, Ben, MI; Staškus, Vladas, MI; $10 — Babonas, 
kun. Alfonsas, MI; Mingėlienė, Lidija, MI. 

A.a. Skirmanto, Francis X ir Elenos: $400,892 — 
Palikimas. 

A.a. Suopio, Juozo: $20 — Andriuškevičius, Petras, 
MI; Bulotienė, Eugenija, MI; Grunavas, Liudas, MI; Lu
kas, Alfonsas, MI; $10 — Bartkus, Jonas, MI; Staškus 
Vladas, MI. 

A.a. Uigirienės-Čepėnaitės: $200 — Užgiris, Ša
rūnas ir Audronė. IL. 

A.a. Verbicko, Antano: $25 — Bulotienė, Eugenija, 
MI. 

A.a. Vito, dr. John: $20 — Bulotienė, Eugenija, MI. 
Žalio-Žaliaduonio, Juozo: $2,000 — Palikimas. 
Žiedienės, Anelės: $20 — Memenąs, Victor, J, MI; 

Petronis, Leonas ir Danutė, MI; $10 — Mingėlienė, Lidija, 
MI; Pusdešris, Ona. MI; Šuopys, Juozas, MI. 
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AUKA 1 do l . 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėlę, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAG0, IL 60629 

Sic tsll*i*rM.*i 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

Siuntini,n pini( j ,u i i i c t in . i |i< i 
TRANSPAK 

Speciali nuolaida PINIGU 
pers iunt imui 

( įstaiga . .Draugo pastate.) 
Te l . 1 7 7 J 8 5 8 1 0 5 0 

Ar jau rezervavote vietą į 
LR prez. Valdo Adamkaus 
paskaitą? Juk įėjimas nieko 
nekainuoja, bet rezervacija 
būtina — ją atlikti galima te
lefonu 312-661-1028, ext. 22. 
Prez. Adamkus kalbės rugsėjo 
9 d., šeštadienį, 1 vai. p.p., 
Northwestern University Law 
School Thorne Auditorium, 
375 E. Chicago Ave. 

Meno mokyklėlei reikia 
dailės dėstytojo, turinčio peda
goginio darbo patirtį. Skam
binti tel. 630-690-4051. 

AtA Matilda Jurevičienė, 
gyvenusi Winslow Twp., New 
Jersey, mirė š.m. rugpjūčio 25 
d., Amerikoje išgyvenusi 40 
metų. Už velionę Mišios buvo 
aukotos Šv. Antano bažnyčioje 
Waterford, NJ. Ji palaidota 
Šv. Juozapo kapinėse Toms 
River, NJ, rugpjūčio 28 d. Ma
mos ir senelės liūdi dukterys 
Aušra ir Dalia; anūkai Justin; 
Valerie, Vanessa ir Andrea. 

Net penkias dainas apie 
mamą savo koncertuose dai
nuos „Trys tigriukai" - Ra
mojus Motuzą, Aurimas Syru-
sas ir Vytautas Jurgelevičius. 
Jie dainuos žinomą M. Tamo
šiūno ir M. Martinaičio dainą 
„Tu numegzk man, mama, ke
lią", P. Ožiūno „Brangioji ma
ma", dainų pynę „Mamai". Ro
mansą „Mamai" Ramojus at
liks solo. Į jaunųjų dainininkų 
kocertus atvykite su mamo
mis, močiutėmis, seneliais, tė
veliais, vaikais ir draugais. 
Bus įvairiausių dainų - ir apie 
gimtinės ąžuolus, gintarinę 
valtį, kregždutę, žvirblius, gė
les ir žvaigždes. Koncertas 
Lemonte vyks rugsėjo 8 d., 
Jaunimo centre - rugsėjo 9 d. 
Jaunimui iki 12 metų bilietas 
- tik 5 dol.! 

Kun. Rolandas Makric-
kas sakys pamokslą pirmąją 
Šiluvos atlaidų dieną - rugsė
jo 7 d., ketvirtadienį, 6:30 vai. 
Švč. M. Marijos gimimo para
pijos bažnyčioje. Savaitės die
nomis pamokslai bus sakomi 
per 9 vai. ryto ir 6:30 vai. va
karo Mišias (šeštadienį - 5 
val.v.). Šiluvos atlaidų eisena 
ruošiama rugsėjo 10 d., sek
madienį, 1:30 vai.p.p. Visi ren
kasi Maria aukštesniosios mo
kyklos automobilių aikštelėje 
1:15 val.p.p. Kviečiame visas 
organizacijas ir visus, kas gali 
atvykti pasipuošus tautiniais 
rūbais. Paskutinė atlaidų die
na bus penktadienį, rugsėjo 15 
d. 6:30 val.v. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė rengia Tautos šven
tės minėjimą š. m. rugsėjo 3 d. 
12 vai. Saulių namuose. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

Wakegan/Lake County 
LB apylinkė, rodos, visai ne
toli - Čikagos šiaurėje, tačiau 
apie ją ne itin daug žinome. 
Ar nebūtų smagu visiems su
sitikti, pasišnekėti, daugiau 
apie vienas kitą sužinoti? 
Kviečiame jus į „Draugo* po
kylį, kuris vyks rugsėjo 17 d. 4 
val.p.p. Jaunimo centre. Bilie
tus įsigykite „Draugo" admi
nistracijoje. Į savo šventę 
kviečiame ir kitų Čikagos 
priemiesčių bei Illinois mieste
lių LB apylinkių narius — susi
tiksime su senais pažįstamais, 
susipažinsime su naujais. At
vykite! 

„Dainavos" ansamblis 
pradeda naujo sezono darbus! 
Pirmoji šio sezono repeticija 
vyks antradienį, rugsėjo 5 d., 
7:45 val.v. Pasaulio lietuvių 
centre (apatinėje salėje). Visi, 
mylintys lietuvišką dainą, 
kviečiami šiuo metu įsijungti į 
ansamblio eiles. 

Prof. dr. Vincas Auryla š. 
m. rugpjūčio 14 d. laiške St. 
Džiugui rašo: „Su vaikų ir 
jaunimo rašytojų antologija 
pamažu stumi uosi į priekį, tik 
neramu, kad ko nors nepra
žiūrėčiau. Jok siekiu, kad šis 
leidinys būtų savotiškas pa
minklas visiems tiems kūrė
jams (išeivijoje), kurie savo 
plunksna stengėsi, kad palai
kytų lietuvišką žodį ir tautinį 
jausmą svetimkalbėje aplin
koje augančių: lietuvių širdelė
se". St. Džiugas artimai bend
radarbiauja su autoriumi, jam 
padeda tara tikruose darbuo
se, rūpinasi gauti paramos iš 
Lietuvių fondo antologijos iš
leidimui, nes ji bus didelis 
tautinis turtas ateities Lietu
vai. 

_ LIETUVIŲ OPERA RENGIASI 
NAUJAM SEZONUI 

Šiais metais Lietuvių opera kampelius. J talką atvyko An-
švęs jau 45-ąją savo veiklos 
sukaktį. Graži tai sukaktis, 
tad ir atšvęsti ją norima tin
kamai — su puikia publikos 
mėgiama opera. Ir tai yra da
roma. Paruošiamieji darbai 
vyksta ir vasaros metu. Valdy
bos pagrindinis rūpestis šiuo 
metu — operos spektalio pas
tatymui sutelkti pakankamai 
lėšų. 
...Vienas iš populiariausių lė-
šųlelkimo būdų yra laiškų va
jus — loterijos knygučių Ope
ros rėmėjams siuntimas, tikin
tis dosnaus atsiliepimo atsiun-
eiant mažesnę ar didesnę 
auką. 

Trečiadienį, rugpjūčio 23 
dieną, valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus sukvietė į 
Jaunimo centrą gausų būrį 
uolių talkininkų, kurie dar
buojasi jau ne pirmą kartą ir 
paruošia laiškus siuntimui rė-

tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Vytautas ir Natalija Aukštuo
liai, o taip pat ir Antanas Pau-
žuolis, Algirdas Čepėnas, Sta
sys Žilevičius, Ona Gradins-
kienė, Salomėja Daulienė, Va
lerija Žadeikienė, Edvardas 
Jokubauskas, Jurgis Vidžiū
nas, Vaclovas Momkus ir Juo
zas Končius. * Kai susirinko 
tiek šaunių talkininkų, darbas 
ėjo taip sklandžiai ir sparčiai, 
kad darbininkams net nepabo
do. 

Besidarbuojant buvo pasi
šnekučiuota ir apie šių metų 
operą: kas jau padaryta ir kas 
pirmininkui dar kelia rūpes
čių — norisi, kad viskas vyktų 
pagal planą. Kaip minėjome, 
Lietuvių opera šiais metais 
žymi 45-rių metų sukaktį, ku
rią pažymėdama valdyba pa
rinko nuotaikingą ir skambią 
G. Donizetti operą „Meilės 

mejams po visą Ameriką ir eleksyras". Šią operą pasku-
net f tolimiausius šio krašto tinį kartą matėme 1990 me

tais, pačioje Atgimimo pra
džioje. Pirmą kartą tada su 
Lietuvių opera debiutavo gar
sūs Lietuvos solistai Virgilijus 
Noreika ir Arvydas Markaus
kas, o su jais taip pat puikiai 
pasirodė mūsiškiai solistai Ar
noldas Voketaitis, Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė ir 
Margarita Momkienė. Visa 
tai, atrodo, dar buvo taip nese
niai, o kiek prisimintinų spek
taklių jau nuplaukė, po šios 
operos pastatymo į istoriją, 
kiek puikių solistų, tiek iš Lie
tuvos, tiek ir vietinių iki šiol 
girdėjome. 

Kokie solistai mus žavės 
šiais metais, pirmininkas visų 
kortų dar neatskleidė. Įprastu 
santūrumu jis minėjo, kad at
vyks geriausi dainininkai, kad 
niekas jų parinkimu nesiskųs
tų. Tačiau, kol galutinė solistų 
sudėtis nėra paaiškėjusi, pa
vardžių V. Momkus nebuvo 
linkęs minėti. Apie tai teks 
dar kartą rašyti. 

Pirmininkas buvo užklaus
tas ir apie praėjusį sezoną. 

•v • 
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Apie jį pirmininkas gan opti
mistiškai atsiliepė. Nuostolių 
nebuvo. Siek/tiek ir šių metų 
darbams dacatliko. Kol Lietu
vių operos nirtuliai mus re
mia, opera gyvuos, ir tai kelia 
mūsų entuziazmą, tikino pir
mininkas. Na, o tie entuzias
tai, — tai vfcJdyba ir choras, 
jie temps (didžiausią krūvą 
darbų. Valdybą" ir šiais metais 
sudaro, be j*u minėto pirmi
ninko V. Momkaus, jo pava
duotojas ir dešinioji ranka Jur
gis Vidžiūnas, o jam daug tal
kina jo žmona Danutė. Sekre
toriatą tvarkys ir visus raštus 
siuntinės Virgmųa Savrimie-
nė. Turėdamas tokią rūpestin
gą iždininkę kaip Valeriją Ža-
deikienę, pirmininkui rūpes
čių sumažės — nei vienas cen
tas be žiruos pro jos pirštus 
nepraslys. Darbų užteks ir li
kusiai valdybai — tai vicepir
mininkams Romui Burneikiui, 
Ramunei Račkauskienei ir 
Rudolfui Valdukaičiui. Revizi
jos komiai, s sudaro pirm. Albi
nas Smolir.skas, Vytas Prial-
gauskas ir Irena Meilienė. 

Besidarbuojant ir besišne
kučiuojant nebuvo nei pajus
ta, kaip talkos darbai eina 
prie galo. 0 dabar savo laiš
kus pirmininkas atiduoda į 
rėmėjų rankas, ir jų tolimesnį 
likimą jau jie nuspręs. Tikė
kime, kad aiškai neužsigulės 
per ilgai su spauda ant rašo
mojo stalo. Atsiųstame laiške 
rėmėjas ras laimėjimų knygu
tę su dešimčia bilietėlių, jie 
kiekvienas tik po dolerį. O jei 
atsiras dosnesnis aukotojas ir 
pridės dar vieną kitą dolerį 
priedo, ne vien pirmininkas, 
bet ir visi. kurie gėrėsis „Mei
lės eleksyru", bus deking? au
kotojams, prisidėjusiems prie 
šios operos pastatymo, o, be 
to, ir jų pavardes bus įrašytos 
ateinantį pavasarį i gražiai 
paruoštą operos programos 
leidinį. 

J. Končius 
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APIE BANKO SĄSKAITAS 
„Pinigai yra kaip koja ar ranka, - jei jų nenaudosite, -

prarasite", - taip kažkada „Times" žurnalui sakė milijo
nierius Henry Ford. Patarimai, kaip tvarkyti pinigus, vi
suomet reikalingi. Šiandien „Drauge" pradedame naują 
skyrių. Būta Staniulienė, First Personai banko vyresnio
ji viceprezidentė, pasakos ir aiškins, kaip vykdyti banko 
operacijas, kaip gauti paskolą, kaip tvarkyti savo finan
sinius reikalus. Tikimės, kad jos patarimai bus naudin
gi tiek vyresniosios kartos lietuviams, tiek naujai atva
žiavusiems, tiek mūsų draugams ir giminaičiams Lietu
voje. Juk First Personai bankas — ne tik bankas, kur 
galima susikalbėti lietuviškai, čia pinigus gali laikyti ir 
Lietuvos gyventojai. 

Kaip atsidaryti sąskaitą 
Nelaikykite pinigų namuo

se. Pradėkite nors ir nuo ma
žos sąskaitos atidarymo. Po 
truputį pinigų įneškite kas sa
vaitę, kas mėnesį. Sąskaitos 
atidarymas - tai jau pradėtas 
ryšys su banku. Ryšys gali 
būti svarbus, kai klientas atei
tyje norės įsigyti paskolą. 
Banko sąskaita dar nėra pa
skolos garantas, bet bankas ir 
paskolos prašantis klientas 
jau bus pažįstami. 

Norint atsidaryti sąskaitą, 
reikia atvykti į banką. Net jei
gu savo klientus bankas ar 
bankininkai pažįsta asmeniš
kai, jie vis tiek būtinai papra
šys, 1) tapatybes įrodymo 
(BD). , Federalinis įstatymas 
skelbią, kad visi bankai turi 
vadovautis taisykle „Pažink 
savo klientą", - taigi norintis 
atsidaryti sąskaitą atvykėlis 
turi pateikti dokumentą, įro
danti, kas jis yra. Šiuo doku
mentu gali būti amerikietiš
kos vairavimo teisės (Drivers 
Licence) arba valstįjos tapa
tybės įrodymas (ID), užsienio 
pasas- ar kitas bankui priimti
nas dokumentas su nuotrau
ka ir parašu. 

Iš kiekvieno nuolatinio gy
ventojo ar piliečio reikalauja
mas 2) socialinio draudimo 
numeris (Sodai Security 
Numbėr). 

Sąskaitą banke gali atsida
ryti ic yaikai, kurie sugeba pa-
sirąšy^.savo vardą ir pavardę. 
Jie turi turėti gimimo liudiji
mą ir socialinio draudimo nu
merį- . T 

Jeigu asmuo JAV yra laiki
nai, čia tiktai svečiuojasi, so
cialinio draudimo numerio jis 
neturės. JAV įstatymai leidžia 
tiems Įmonėms atsidaryti sąs
kaitą ir be socialinio draudimo 
numerio. Būsimieji banko 
klientai turi pasirašyti tam 
tikrą formą, kurioje jie patvir
tina, jog nėra šio krašto nuo
latiniai gyventojai ar piliečiai. 
Ne visi bankai apsiima suteik
ti šią specialią paslaugą, ta
čiau First Personai bankas tą 
daro. Jeigu sąskaitą atidaro 
du žmonės - vienas nuolatinis 
gyventojas ar pilietis, o kitas 
ne, sąskaitos atidarymui turi 
būti naudojamas socialinio 
draudimo numeris. 

Kaip patogiausia tvarkyti 
sąskaitas grįžusiems į Lie
tuvą? Sugalvoję išsiimti pini
gus ar kaip nors sąskaitą pa
keisti, klientai turi raštiškai 
bankui pranešti apie savo no
rus. First Personai banko 
klientai gali rašyti lietuviškai. 
Pareikalavime kliento parašą 
turi patvirtinu notaras. 

Bankas pinigus gali išsiųsti 
dvejopai: 1) elektroniniu bū
du arba 2) čekiu. Elektroni
niu bodu pinigai persiunčiami 
iš JAV banko į kliento sąskai
tą Lietuvos banke. Tai užtrun
ka apie 2 dienas miestuose, o 
provincijoje -apie tris. Už šį 
elektronini pervedimą reikia 
mokėti (First Personai banke 
tai - 50 dol., nepaisant kokia 
suma siunčiama). Kitas pinigų 
persiuntimo būdas - 2) čekio 
išsiuntimas. Čekis išsiunčia

mas prašančiojo asmens var
du, ir šis asmuo pagal savo 
nuožiūrą čekį gali išsikeisti 
Lietuvos bankuose. Čekių iš
gryninimas trunka maždaug 
dvi savaites. 

Bankai savo klientui palū
kanas gali siųsti pagal klien
to pageidavimą kas mėnesį, 
kas tris mėnesius, kas pusę 
metų ar metų gale. Palūkanų 
persiuntimu gali pasinaudoti 
ir tie, kurie grįžta į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui. 

Kaip pasirinkti banką? Pir
miausia, reikėtų atsižvelgti į 
vietą, kur bankas įsikūręs -
ar jis toli nuo jūsų namų, ar 
patogu jį pasiekti. Po to turė
tumėte susižinoti, kokie yra 
patarnavimo mokesčiai, ko
kios mokamos palūkanos, ko
kia minimali suma, reikalau
jama norint atsidaryti banko 
sąskaitą, ar banko suteikia
mos paslaugos atitinka, jūsų 
reikalavimus. Dar labai svar
bu, ar banko tarnautojai yra 
mandagūs, prieinami, ar jie 
supranta jūsų pageidavimus. 

Klientai neturėtų jaudintis 
dėl banko patikimumo ir pi
nigų saugumo, nes visi JAV 
bankai turi federalinę apdrau-
dą. Sąskaitos pagal nuosa
vybės rūšis yra apdraustos iki 
100,000 dolerių (apie tai bus 
plačiau išaiškinta ateityje). 

Taupomoji sąskaita 
Ši sąskaita (angliškai -

„Passbook account") neturi 
jokių suvaržymų. Klientas ga
li į sąskaitą pinigus įdėti ir iš 
sąskaitos pinigus išimti kada 
nori ir kiek nori. Turi tik ste
bėti, kad pinigų kiekis netap
tų mažesnis, negu banko rei
kalaujama minimali sąskai
tos suma (First Personai ban
ko minimali suma - 100 dol.). 
Kadangi pinigų išėmimas nė
ra suvaržytas, dažniausiai 
taupomosios sąskaitos nuo
šimčiai nėra aukšti. Ši sąskai
ta tinka reguliariam taupy
mui, pvz., iš uždarbio kas sa
vaitę ar kas mėnesį įdedant 
tam tikrą sumą. Nepilname
čiams iki 18 metų paprastai 
minimalios sumos nėra. 

Terminuoti indėliai 
(Sertifikatai) 

Angliškai tai - „Certificate 
of Deposit". Sukaupę dides
nę sumą ir žinodami, kad šiais 
pinigais tučtuojau nesinaudos, 
klientai gali atsidaryti termi
nuoto indėlio sąskaitą (sertifi
katą), kuri moka aukštesnį 
nuošimtį negu taupomoji sąs
kaita. 

Šių indėlių yra įvairių rūšių. 
. Pinigus galima įdėti įvairiems 
terminams - nuo 3 mėnesių 
iki 5 metų. Nuošimtis priklau
so nuo termino. Terminai ir 
nuošimčiai kiekviename ban
ke yra skirtingi, tad klientas 
turėtų pasiskambinti ir suži
noti, kurio banko terminai ir 
nuošimčiai jam yra tinka
miausi. Kadangi nuošimčiai 
yra aukšti ir bankas jų suma
žinti neturi teisės, pinigai turi 
būti nejudinami visą pasirink
tą terminą. Palūkanas papras
tai galima atsiimti be jokios 
pabaudos. Tačiau jeigu norite 

atsiimti pagrindinę sumą, ne
sulaukę termino pabaigos, 
jums gresia pabauda. Pabau
dos dydžiai taip pat skiriasi. 
Klientas nustoja šiek tiek pa
lūkanų, priklausant nuo ter
mino ir banko nuostatų, ta
čiau paprastai pagrindinė su
ma išlieka neliečiama. 

Klientas taip pat turi pasi
dairyti, kokia yra minimali 
suma, su kuria galima atida
ryti terminuotą indėlį (sertifi
katą). 

Čekinė sąskaita 

Ši sąskaita yra ne tam, kad 
kauptume pinigus, nes čia mo
kami nuošimčiai labai maži. 
Naudodamiesi šia sąskaita, 
galime susimokėti už butą, 
dujas, elektrą, prekes ir kt. 
Čekinė sąskaita atidaroma tik 
tiems, kas turi socialinio drau
dimo numerį- Prie čekinės 
sąskaitos išduodama ATM 
kortelė. 

Yra visokiausių rūšių čeki
nės sąskaitos. Yra tokios, ku
rios moka nuošimtį, tačiau 
reikia išlaikyti minimalią su
mą. Tos sumos neišlaikant, 
reikia mokėti mėnesinį mo
kestį už patarnavimus. Yra ir 
„Free checking" - tai sąs
kaita, kurioje nėra minima
lios sumos ar mokesčių už pa
tarnavimą, bet taip pat nėra 
mokami nuošimčiai. Vyresnie
siems (senior citizens) dažnai 
taikomos specialios lengvatos, 
pvz., First Personai banke 
jiems už čekius mokėti nerei
kia. 

Patarimai turintiems čekinę 
sąskaitą būtų tokie: reikia 
tiksliai subalansuoti savo sąs
kaitą, kad neišrašytumėte pi
nigais nepadengto čekio. Už 
čekio grąžinimą mokamas tam 
tikras mokestis (Returned 
cbeck fee). Klientai, įsidėdami 
į sąskaitą kitus čekius ir išra
šydami savus, turi prisiminti, 
kad kol bankas pinigų neat
gauna iš kito banko, kliento 
sąskaita pinigais nepasipildo, 
ir jau išsiųstas kliento .čekis 
gali būti nepadengtas. Papras
tai valdiškas čekis išgrynina
mas tą pačią dieną, „vietinis" 
čekis (iš Čikagos ir priemies
čių bankų) išgryninamas per 2 
dienas, o kitos valstijos čekis 
būna padengtas apytiksliai 
per 5 dienas. Pirmąsias 30 
dienų nuo sąskaitos atidary
mo čekių padengimo laikotar
pis yra prailgintas. Jei į savo 
sąskaitą padedate kito as
mens to paties banko čekį, pi
nigai į jūsų sąskaitą perveda
mi tą pačią minutę. 

Bus daugiau 
Užrašė Emilija Andrulytė 

PJS. Turite klausimų? Pui
ku! Rašykite į „Draugą" sky
reliui „Bankininkės patari
mai". Rūta Staniulienė pasis
tengs atsakyti į visus jūsų 
klausimus. 
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, KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS 

Visus maloniai kviečiame į 
kultūrinį subatvakarį, kuris 
įvyks šių metų spalio 7 d., 
šeštadienį, 6 val.v. So. Bosto
no lietuvių piliečių draugijos 
III aukšto salėje (368 West 
Broadway, So. Boston, MA). 
Subatvakaryje bus pristatyta 
pernai Lietuvoje išleista dr. 
Jurgio Gimbuto knyga „Lietu
vos kaimo trobesių puošme
nys". Knyga skiriama tiems, 
kas domisi senąja architektū
ra: klėčių, kiemų, stogų, tvore
lių, langų, sienų puošmenimis, 
čia daug nuotraukų iš etnog
rafinių Lietuvos sričių. Subat-
vakario prelegentė - dokto
rantė Milda B. Richardson, o 
meninę dalį atliks pianistas 
dr. Vytas J. Bakšys. 

Subatvakarį organizuoja 
ALTS Bostono skyrius ir JAV 
Šiaurės rytų lietuvių bendrija 
htpp*7A¥ww.tinklas.net/srb 

Informacija apie šj ir kitus 
Bostono apylinkėj vykstančius 
renginius tel. 508-668-5146. 




