
I„l,lll....l.l.,t..lll....l..ll..i...ll.ll...l.l..l.l...ll..l 
*#*#**»***•*•**•»*****•*»•*HIXID ADC 606 
S7 4 PI GRATIS 
THE LIBRARY OF CONORESS 
EOROPEAH READIHG ROOM 
Scriali Division 
i r » < > > i < t n f n n n r 9 0 5 4 0 - 4 « ^ O 

PEWOWCALS 
August 1, 
VoLLXXXIX 

THE LITHUANIAN WORLP-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 1, 2001 

NEVVSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Mailed 07/31/01 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.148 
Kaina 50 c. 

• Naujos s ta tybos bu ta i 
gyvenamųjų patalpų rinkoje 
įgauna vis didesnę paklausą, 
tačiau kol kas ši paklausa pa ; 
tenkinama tik Vilniuje - čia 
statomi arba baigiami statyti 
per 70 šiuolaikinės statybos 
daugiabučių gyvenamųjų na
mų, teigia Vilniaus banko ži
novai, pristatę Nekilnojamo 
turto apžvalgą. Kituose mies
tuose naujų daugiabučių na
mų statyba vangi - Kaune dar 
praėjusių metų antrąjį pusme
tį buvo pastatytas vienas tokio 
tipo namas, tačiau butai buvo 
nepaklausūs ir vis dar siūlomi 
parduoti. Naujos statybos bu
tų poreikis yra Klaipėdoje, 
tačiau dėl ilgai trunkančio 
valstybinės žemės skyrimo na
mų statybai derinimo tokios 
statybos mieste vyksta lėtai. 
Kituose miestuose pirkėjai už 
tą pačią sumą labiau linkę 
pirkti nedidelio ploto indivi
dualius arba .pritaikytus gy
venti žiemą sodų namus. (Elta) 

* Lietuvos piliečiai dvide
šimtmetis Tomas ir ketu
riasdešimtmetis Eugenijus 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį bandė perplaukti La
manšo sąsiaurį pripučiamais 
paplūdimio čiužiniais. Kai lie
tuvių avantiūrą nutraukė bri
tų bendrovės keltas, plaukikai 
jau buvo spėję įveikti apie 12 
kilometrų. Jūroje du vyrai 
praleido apie 10 valandų. <LR, 
LA, Eite) 

Ar mokslas bus 
mokamas? 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Seimo narys, Nuosaikiųjų 
konservatorių lyderis Gedimi
nas Vagnorius, pasisakyda
mas prieš šiuo metu svarsto
mus siūlymus įvesti naujus 
mokesčius už mokslą, ragino 
sustabdyti parlamente atitin
kamų Aukštojo mokslo įsta
tymo pataisų svarstymą, kol 
jos bus tinkamai pataisytos. 

.Pataisomis nėra nustatomi 
nei gerai besimokančių, nei 
stipendijas gaunančių stu
dentų kriterįjai. „Studentų 
studijų įmokų" įvedimas fak
tiškai įteisintų mokamą moks
lą, pažeistų Konstituciją ir il
gainiui atneštų valstybės in
telektualiniam potencialui di
delę žalą", — antradienį spau
dos konferencijoje sakė G. 
Vagnorius. 

Kaip žinoma, Seimas pirma
dienį po svarstymo pritarė 
prieštaringai vertinamoms 
Aukštojo mokslo įstatymo pa
taisoms, kuriomis siūloma nuo 
2002 metų rugsėjo 1 dienos 
įvesti studentams 4 minima
laus gyvenimo lygio dydžio 
(dabar— iš viso apie 500 litų) 
mokestį už semestrą. Taip pat 
numatoma, jog nuo šio mo
kesčio būtų atleista ne mažiau 
kaip 30 proc. gerai besimo
kančių bei 20 proc. — socialiai 
remtinų studentų, tuo tarpu 
u i studįjas mokantiems asme
nims numatoma sudaryti są
lygas gauti lengvatinį kreditą, 
taip pat būtų pertvarkyta ir 
stipendijų sistema. 

G. Vagnorius ragino įsta
tymo pataisomis konkretizuoti 
konstitucinę nuostatą dėl ne
mokamo aukštojo mokslo lai
davimo gerai besimokantiems 
studentams. 

Dabar vidutiniškai už vieną 
semestrą studentai moka apie 
2,6 takšt, litų, tačiau kai ku
riose specialybėse mokestis 
siekia ir 10 tūkst. litų. Lietu
vos studentų sąjungos duo
menimis, už studijas moka 
apie 30 proc. studentų. 

• Kauno Šilainių mikro
rajone, prie Žemaičių plento, 
iškils babtistų bendruomenės 
namai. Kauno miesto valdy
ba patvirtino Kauno miesto 
„Kristaus misijos" babtistų 
bendruomenei priklausančio 2 
tūkst. 857 kv. metru sklypo 
detalųjį planą ir siūlys apskri
ties viršininkui pakeisti šios 
žemės naudojimo būdą į vi
suomeninės paskirties terito
riją. (Elta) 

• Nuo rugpjūčio pradžios 
„Lietuvos telekomo" antrinės 
įmonės „LinteF aptarnauja
mu informacijos telefonu 118 
galės naudotis ir mobiliojo ry
šio bendrovių „Omniter, „Bi
tė GSM" bei „Tele2" abonentai 
visoje Lietuvoje. 118 tarnyba 
valdo didžiausią informacijos 
duomenų bazę apie šalyje vei
kiančias įmones ir Lietuvoje 
yra vienintelis oficialus infor
macijos apie asmenų adresus 
bei telefonus teikėjas. (Elta) 
* „Rasos" gimnazija nuo 
kitų metų sausio 1 dienos 
turėtų vadintis Vytauto Di
džiojo universiteto Kauno 
„Rasos" gimnazija. Jei idėja 
bus įgyvendinta, Kaune veiks 
jau dvi universitetų gimnazi
jos, į kurias bus priimami 
moksleiviai iš visos Lietuvos. 
Nuo 1989 metų mieste veikia 
Kauno technologijos universi
teto gimnazija. (KD, Elta) 

• Pirmaujanti Lietuvos 
pieno perdirbimo įmonių 
grupė ,.Rokiškio sūris" per 
pirmąjį šių metų pusmetį už
dirbo 8.069 mln. litų konsoli
duotojo pelno arba 2,2 karto 
daugiau nei pernai tuo pačiu 
metu. „Šiemet pelno uždirbo
me daugiau, nes pernai galuti
nai susijungėme su „Utenos 
pienu" ir šiemet labiau specia
lizavome gamybą, be to, labai 
racionaliai panaudojome pieno 
žaliavą. Rokiškio įmonė buvo 
specializuota į fermentinių sū
rių gamybą, Utenos - šviežių 
pieno produktų ir pieno mil
tų", - sakė „Rokiškio sūrio" 
gamybos direktorius Dalius 
Trumpa. Jo teigimu, labai di
delės įtakos pelno augimui 
šiemet įsigyta „Varėnos pie
ninė" neturėjo, ji dirba pagal 
normalų vidutinės pieninės 
pajėgumą. Šiemet „Rokiškio 
sūris" labai didelį dėmesį sky
rė šviežių pieno produktų ga
mybai ir jų pardavimui Lietu
vos rinkoje. Paskutiniais mė
nesiais ši rinka labai plėtėsi ir 
dabar gali užimti apie 25 proc. 
visos šalies šviežių pieno pro
duktų rinkos. (Elta) 

• Nuo liepos 31 d. visų 
„Lietuvos telekomo" abonentų 
pokalbių telefonu mokesčiai 
pradedami skaičiuoti sekun
džių tikslumu. Nors minutė 
vietinių pokalbių užimčiausiu 
laiku atpigs vienu centu ir 
kainuos 11 centų (su PVM), 
bet kartu įvedamas naujas te
lefono pokalbio sujungimo mo
kestis pastebimai pabrangins 
trumpus vietinius pokalbius. 
Nuo rugpjūčio 1 d. iki metų 
pabaigos gyventojams, išsky
rus socialiai remtinus asme
nis, abonentinis mėnesio mo
kestis bus 19 Lt, nuo kitų me
tų pradžios iki birželio pabai
gos - 22 Lt, nuo kitų metų vi
durio - 23 Lt. Verslo klien
tams jis nuo kitų metų pra
džios sumažės iki 24 Lt, o nuo 
kitų metų vidurio bus irgi 23 
Lt. (Elta) 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 1 d.: Alfonsą*. Almėti., 

B.irt.iut)-", Bartante. (..nid.i. Meile, 
Vilu-

Medininkų tragedijos dešimtmetis liepos 30 dieną buvc paminėtas Medi
ninkų pasienio poste. Minėjime dalyvavo ir vienintelis g vas išlikęs trage
dijos liudininkas Tomas Šernas. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

Paminėtas Medininkų žudynių 
dešimtmetis 

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Medininkų pasienio polici
jos kontrolės punkte pami
nėtos 10-osios ten vykusių 
žudynių metinės. 

Po Vilniaus Arkikatedroje 
aukotų šv. Mišių, skirtų 
žuvusių septynių pareigūnų 
atminimui, Medininkų trage
dijos paminėjimas vyko pasie
nyje. 

Minėjime prezidentas Val
das Adamkus pažymėjo, kad 
Medininkų tragedija dar kartą 
išmėgino atsikūrusios Lietu
vos valstybės dvasios stiprybe, 
visų jos piliečių ištikimybę tie
sos ir laisvės idealams. 

Aukų paminėjimo ceremoni
joje dalyvavo Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, vidaus reikalų ministras 
Juozas Bernatonis, Muitinės 
departamento direktorius Va
lerijonas Valickas ir kiti pa
reigūnai. Ceremonijoje taip 
pat dalyvavo vienintelis gyvas 
likęs Medininkų tragedijos 
liudininkas Tomas Šernas. 

Prieš vidurdienį žuvusiųjų 
atminimas buvo pagerbtas 
sostinės Antakalnio kapinėse, 
kur šalies vadovai ir kiti pa
reigūnai padėjo gėlių prie 
žuvusiems pareigūnams skirto 
paminklo. Paminėjimas pra
sidėjo ekumeninėmis pamal
domis, kurias laikė Šv. Kry
žiaus atradimo parapijos kle
bonas Kęstutis Latoža ir vie
nintelis gyvas likęs Medi
ninkų žudynių liudininkas, 
evangelikų šventikas Tomas 
Šernas. 

VRM Vidaus tarnybos 2-ojo 
pulko kareiviai žuvusius pa
reigūnus pagerbė salvėmis, 
valstybės himną ir religines 
giesmes grojo Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) orkestras. 

1991 metų liepos 31-osios 
rytą iki šiol nestoję prieš teis
mą žudikai šūviais į pakaušį 
nužudė muitininkus Antaną 

Musteikį ir Stanislovą Orla-
vičių, greitojo reagavimo rink
tinės „Aras" pareigūnus Algi
mantą Juozaką ir Mindaugą 
Balavaką, kebų policijos dar
buotojus Juozą Janonį ir Al
girdą Kazlauską, policininką 
Ričardą Rabavičių. Gyvas liko 
tik sunkiai sužeistas muitinin
kas T. šernas. 

Manoma, kad Medininkų 
žudynėse dalyvavo Rygos 
OMON specialiojo .Delta" pa
dalinio smogikai. OMON so
vietų laikais buvo vadinamas 
ypatingos paikirties milicijos 
būrys. 

Spėjama, jog prie Medi
ninkų pasienio posto sunaiki
nimo organizavimo prisidėjo ir 
tuometinis SSRS vidaus rei
kalų ministras Boris Pūga, 
nusikaltimo detales aptarė 
Rygos OMON vadas Česlov 
Mlynik, štabo viršininkas Ser-
gej Parfionov ir OMON Vil
niaus štabo viršininkas Vladi-
mir Razvodov. 

Iki šiol visi įtariamieji nėra 
nubausti, nes slapstosi Rusi
joje, o Rusijos valdžia ignoruo
ja Lietuvos prašymus išduoti 
nusikaltėlius. 

• Konservatorių vadovas 
Seimo narys Vytautas 
Landsbergis Medininkų žu
dynių tyrimą siūlo perduoti 
tarptautiniam karo nusikal
timų tribunolui. Tokį rezoliu
cijos projektą, kuriame vyriau
sybei siūloma sudaryti specia
lią valstybinę aukšto lygmens 
komisiją šiai bylai, jos dabar
ties būviui ir jos ankstesniam 
tyrimui ištirti, Seimo posė
džių sekretoriate V. Landsber
gis užregistravo liepos 30 die
ną. Projekte taip pat siūloma, 
reikalui esant, kreiptis į tarp
tautines institucijas dėl tarp
tautinio arešto orderio išdavi
mo, kad įtariamųjų teismas 
įvyktų Vilniuje arba Hagoje. 

(BNS) 

Prisiekė atsargos 
karininkai — 

studentai 
Kaunas, liepos 31 d. (BNS) 

— Kaune Stasio Raštikio pus
karininkių mokykloje antra
dienį prisiekė vadų kursus 
baigę studentai — 48 atsargos 
karininkai. Tai pirmoji po ne
priklausomybės atkūrimo at
sargos karininkų grupė. 

Studentams atsargos leite
nantų vardus suteikė Krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, o kariuomenės vadas 
brigados generolas Jonas 
Kronkaitis įteikė karinius ant
siuvus. 

Aukštųjų mokyklų studen
tams rengiamus atsargos kari
ninkų kursus baigė 127 stu
dentai. Be Puskarininkių mo
kykloje rengtų vadų, 37-nis 
paruošė Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgos, 21-ną — Lie
tuvos karo akademija ir 18 — 
Dragūnų batalionas Klaipė
doje.' Aukštųjų mokyklų stu
dentai trejus metus šeštadie
niais lankė užsiėmimus, kiek
vienais metais dalyvavo 10 
dienų stovyklose, o baigdami 
kursus, atliko 2 savaičių prak
tiką kariniuose daliniuose ir 
laikė baigiamąjį egzaminą. 

Kariuomenės vadas briga
dos generolas J. Kronkaitis 
teigė, kad „prieš ketverius me
tus kuriant vadų kursus, buvo 
labai daug skeptikų ir šian
dien matyti —jie klydo". 

Tarp Kauno aukštųjų mo
kyklų studentų vadų kursus 
baigė net 33 Kauno technolo
gijos universiteto studentai. Iš 
48 kursus Kaune baigusių stu
dentų pusė pareiškė norą tar
nauti Lietuvos kariuomenėje. 
14 jau atrinkti ir artimiausiu 
metu pradės tarnybą. 

* Alytaus rajono savival
dybė pagal paskelbto konkur
so rezultatus verslu užsiiman
tiems šešiems ūkininkams pa
skyrė per 50,000.00 litų. 

Konkurse galėjo dalyvauti 
tie ūkininkai, kurie plėtoja ne
tradicinius verslus, ekolo
giškai ūkininkauja, veisia in
tensyvų veislinių vaismedžių 
sodą, pertvarko nenašias že
mes alternatyvioms pajamoms 
gauti. (Elta) 

* Geriausias Lietuvos dvi
ra t in inkas Raimondas Rum
šas, atstovaujantis Italijos 
„Fassa Bortolo" klubui, Tarp
tautinės dviratininkų sąjun
gos geriausių dviratininkų 
sąraše pirmąsyk pakilo į sep
tintąją vietą. (LR, Elta) 

* Liepos mėnesi Lietu
voje nuskendo 64 žmonės. 
Praėjusią savaitę vanduo pasi
glemžė apie 20 gyvybių. Aukų 
skaičiai viršija daugelio anks
tesnių metų duomenis. (KD, 
Elta) 

* Nuo liepos pradžios įsi
galiojęs Civilinis kodeksas va
kar Seime jau buvo taisomas. 
Kodekso papildymą pateikė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Šalies vadovo pataisa siekia
ma labiau apsaugoti vaikus 
nuo smurtaujančių prieš juos 
tėvų. Vakar Seimas po patei
kimo pritarė prezidento patai
sai. (LR, Elta) 

* Dvejus metus Tauragės 
rajono savivaldybėje verslo 
konsultante dirbusi JAV Tai
kos korpuso savanorė Ann 
Pellagrin miesto daugiabučio 
namo kieme, kuriame gyveno, 
surengė asmeninių daiktų 
išpardavimą. Prieš išvykdama 
gyventi į JAV moteris tokiu 
būdu nutarė atsikratyti nerei
kalingų daiktų. (LR, Elta) 

* Didžiausia medienos 
drožlių plokščių, klijuotos 
faneros ir jos detalių gaminto
ja Lietuvoje — bendrovė „Klai
pėdos mediena" — penkta
dienį paleido beveik 9 mln. 
litų kainavusią medienos 
drožlių plokščių laminavimo 
liniją, kuri turėtų visiškai pa
tenkinti Lietuvos baldininkų 
žaliavos poreikį. (LŽ, Elta) 

* Mokyklų kompiuter iza
vimo konkursą kompiute
riams su programine įranga, 
spausdintuvams, papildomai 
kompiuterinės ir tinklo įran
gai pirkti laimėjo UAB „Sonex 
kompiuteriai". Bendrovė pa
siūlė mažiausią — 90,558.00 
Lt kainą už kompiuterių kla
sių komplektą. Šiais metais 
mokykloms kompiuterizuoti iš 
valstybės biudžeto skiriama 
22 mln. Lt. Dar apie 6 mln. Lt 
sudarys privačių rėmėjų para
ma. (Elta) 

* „Draudos" , „Draudos gy
vybės draudimo" bei „Preven-
tos" bendroves valdanti Vokie
tijos grupė „Ergo" per 3-5 me
tus nusiteikusi užimti apie 
trečdalį Baltijos šalių draudi
mo rinkos. (LR, KD, Elta) 

Lito susiejimas su euru bus 
naudingas n e v i s iems 

Vilnius, liepos 31 d. (Elta) 
— Vilniaus banko analitikai 
perspėja, kad kitų metų vasa
rio pradžioje įvyksiantis lito 
perorientavimas nuo JAV do
lerio prie euro nebus naudin
gas visiems verslininkams. Jis 
tik eliminuos valiutos kurso 
riziką vieniems ir primes ją 
kitiems. „Visiems nuo to tikrai 
nebus geriau", — sakė Vil
niaus banko prezidento pa
tarėjas Gitanas Nausėda, Vil
niuje pristatydamas didžiau
sio šalyje privataus banko pa
rengtą naujausią Lietuvos 
makroekonomikos apžvalgą. 

Apžvalgoje nurodyta, kad li
tas gali būti susietas su euru 
apytiksliai santykiu 3,5 lito už 
1 eurą. Tokia Vilniaus banko 
prognozė remiasi " Lietuvos 
banko pareiškimu, jog litas 
nebus nei revalvuotas, nei de
valvuotas, be to, laukiama, 
kad artimiausią pusmetį euro 
stiprėjimo dolerio atžvilgiu po
tencialas nėra didelis. 

Vilniaus banko žinovų verti
nimu, iš būsimo lito persieji-
mo daugiausia laimės teks
tilės pramonė. Nei labai išloš, 
nei praloš maisto pramonė, 
statybų verslas, žemės ūkis. 
Neigiamos įtakos lito susieji
mas su euru gali padaryti naf
tos perdirbimo pramonei. 
Energetikos irgi negalima pri
skirti prie sektorių, kuriems 
lito perorientavimas bus nau
dingas. Vidaus prekybai po
veikis bus skirtingas. Mažiau
sia pagrindo džiaugtis būsima 
permaina turi prekiautojai de
galais. Kitų prekybos šakų 
patiriama valiutos rizika po 
lito perorientavimo sumažės, 
nes, išskyrus naftą, 70 proc. 

prekių importuojama iš ES ir 
kitų su tuo regionu susijusių 
šalių. 

Kaip nurodoma Vilniaus 
banko apžvalgoje, lito susieji
mo su euru tikslas yra ne 
„rasti" ypatingą lito kursą, pa
lankų eksportuojančių įmonių 
konkurencingumui, o sukurti 
nuolatines sąlygas verslinin
kams, intensyviai prekiaujan
tiems su Europos partneriais. 
Perorientavus litą, valiutos 
kurso rizikos išvengtų įmonės, 
eksportuojančios arba impor
tuojančios tik už eurus. Di
džiausią valiutos kurso riziką 
prisiimtų būtent tos įmonės, 
kurios dabar jos beveik nepa
tiria, — eksportuojančios ar 
importuojančios už JAV dole
rius. 

Vilniaus banko ekspertams 
gana realu atrodo, jog pinigų 
ir paskolų rinkos palūkanos 
prieš numatomus pinigų poli
tikos pokyčius trumpam iš
augs, tačiau po sklandaus jų 
įgyvendinimo vėl turėtų su
mažėti. Vidutinė paskolų li
tais palūkanų norma šių metų 
pabaigoje turėtų būti apie 11 
proc., 2002 m. pabaigoje — 
apie 10 proc., nors dėl spartes
nio, nei tikėtasi, jų kritimo šių 
metų pirmaisiais mėnesiais 
Vilniaus banko prognozė, pa
sak pačių jos autorių, „tampa 
nuosaikiai pesimistiška". 

Kaip jau skelbta, Lietuvos 
banko valdyba nustatė, kad 
bazinė valiuta nuo 2002 m. 
vasario 2 d. yra euras (EUR), 
o oficialusis lito kursas — lito 
kursas, nustatytas pagal euro 
ir JAV dolerio (USD) santykį 
valiutų rinkoje 2002 m. vasa
rio 1 d. 

• Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus griežtai 
pasipiktino Druskininkų savi
valdybės nurodymu iškirsti 
pušyną būsimojoje „Statoil" 
degalinės teritorijoje. Anot 
„Statoil" vadovų, Druskininkų 
savivaldybė ėmėsi teisėtos ini
ciatyvos - pagal 1999 metais 
pasirašytą jungtinės veiklos 
sutartį ji privalėjo paruošti 
sklypą statyboms. (BNS) 

* Karal iaučiaus srities 
administracija paprašė kai
myninio Lietuvos Šilutės rajo
no žemdirbių paramos nuimti 
ten subrendusių javų derlių. 

(KD, Eite) 

Lietuvių fondo 2001 meti; Pelno skirstymo komisija ir Lietuviu fotirlo vadovai liepos 25 d spaudos konferencijoje 
paskelbė, kad 2001 metais buvo leista paskirstyti 1 mln dolerių. Iš kaires sėdi: dr Ona Daugirdiene, pirminin
kas Kęstutis Ječius. Elena Skališiene ir Ramoną Žemaitiene. Stovi: dr. Vytautas Bieliauskas. Algirdas Ostis, dr. 
Jonas Valaitis, dr Vytas Narutis. Aleksas Vitkus, dr. Antanas Razma ir Povilas Kilius 

Vytauto Jas inevič iaus nuotr 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
i 3 e t . u i < 

ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
STOVYKLOS APŽVALGA 

~ Ištrukę iš salių ir mokyklų 
^o!q Čikagos ir apylinkių lie
tuviai skautai ir skautės, no-
fSdairii'pagyvent atviroje gam
toje',' išvyko stovyklaut į ža
liuojantį Rako ąžuolyną. Šalia 
kasmetinių tuntų ir kelių rajo
ninių stovyklų, šioje stovykla
vietėje 1968 metais buvo su
rengta didžiulė LSS Tautinė 
stovykla, o 1993 metais čia 
vyko ir LSS Jubiliejinė stovyk-
IaT\l3utų smagu ir naudinga, 
jei čTa vyktų ir 2003 metų Ju-
Bffiejihė stovykla. 
"Čikagos ir apylinkių skautų 

ir skaučių šios vasaros „Vie
nybe težydi" stovykla Rakė vy
ko liepos 7-18 d. Dalyvavo arti 
200 skautų, skaučių, vadovų 
ir vatiovių. Vyriausias stovyk-
los'vadovas buvo skautas vytis 
ps. inž. Edis Leipus, o jo pava
duotoja buvo s.Loreta Jucienė. 
Ai skiri" vienetai stovyklavo 
savo pastovyklėse, turėjo savo 
atskiras vadovybes ir numaty
tas* programas, koordinuoja
mas su bendrais visai stovyk-
lalrenginiais. 
= „Ėitūanicos" tunto broliai 

"buvT): įsikūrę 5-se atskirose pa
stovyklėse. Jaunesnieji skau
tai- vilkiukai pasivadino „Žil
vinais". Jų šūkis — „Gimėme 
vilkais, paaugę tapom žilvi-
n*a*s*?'Jiems vadovavo sk. vy-. 
ris** p^*ttenrikas Varaneckas, 
jam 'talkino ps. fil. Fausta Va-
raneckienė. Komendantu buvo 
JAV marinų pulkininkas s. Al
gimantas Garsys. Talkininkai: 
Algis Strikas, Aras Lintakas 
įFEiiia's Paužuolis. Antrą sa-
v'a'itę prisidėjo ir Arūnas Kon
čius. Stovykloje vilkiuko įžodį 
dave; Dominykas Paužuolis. 
Vadovų priežiūroje vilkiukai 
buvo-labai užsiėmę: dalyvavo 
iškylose, šaudymo varžybose, 
sportavo, gaminosi maistą, 
dtrbo rankdarbius. 

Greta vilkiukų „Piliakalnio" 
pastovyklėje įsikūrė 5 skautų 
sklityš:'*,,Žalgirio mūšis", „Ge-

•dfmjho'pilis", „Trakų pilis", 
„Partizanai" ir „Kauniečiai". 
Jiems vadovavo ps. fil. Aldis 
Liiibmskas. ps. Romas Senke
vičius, ir ps. Algis Kazlauskas. 
Komendantai buvo Ričardas 
Krm^ius, Povilas Žukauskas ir 
Jomts Gcnčius. Pastovyklės 
šūki.*: ..Žeme. smėlis, akme
nys' jėga, dvasia, raumenys; 
>tatome piliakalnius''" Pilia
kalnio nespėjo supilti, bet per 
cili'ą daubą nutiesė 110 pėdų 
ilfcio'i'r trijų podų pločio, su pa-
paTiij grindimu, virvinį tiltą. J 
š ia st.' itvba b u v o Hijungr- vis i 

skautai ir jų vadovai. Be to jie 
nutiesė ir virvinį tiltą vilkiu
kams. Statydami tiltus visi 
turėjo progą pasitobulint maz
gų rišime ir praktiškame jų 
pritaikyme. Tai buvo labai 
įdomus pionierijos uždavinys. 
Be statybos darbų „Piliakal
nio" broliai iškylavo baidarė
mis, gaminosi maistą, sporta
vo ir ruošėsi aukštesnių paty
rimo laipsnių egzaminams. 
Jiems teko prisidėti prie virtu
vėje ir prausykloje švaros 
priežiūros darbų. 

Prityrusiems skautams va* 
dovavo v.s. fil. Donatas Rama
nauskas. Jam vadovaujant, 
dalis prityrusių skautų kandi
datų dviračiais atliko 210 my
lių kelionę į stovyklą. Vėliau 
jie atliko dar vieną 30 mylių 
kelionę į už Manistee ežero 
esančias smėlio kopas, kur 
septyni kandidatai davė prity
rusių skautų įžodį. 

Greta prit. skautų, savo pa-
stovyklę buvo įsirengę sk. vy
čiai kandidatai. Jie sutvarkė 
sk. vyčių tvorelę ir prisidėjo 
prie įvairių stovyklos darbų. 

Stovykloje didžiausias Broli
jos vienetas buvo jūros skau
tai. Jų „Vienybės švyCurys" 
pastovyklėje stovyklavo net 40 
brolių. Jiems vadovadavo j.b. 
Robertas Jokubauskas su pa
vaduotoju j.b. Raimundu No-
vak ir komendantu Justinu 
Novak. Atskiroms valtims va
dovavo: j.b. Aras Galinaitis, 
j.b. Justinas Jonušas, j.b. Mar
tynas Placzak, jūros skautams 
vadovavo j.b. Raimundas No-
vak ir j.b. Mykolas Pumputis. 
Jūrų budžių įgulą sudarė 7 jū
rų budžiai, pasivadinę „Van
denų karaliais". Jų vadovas -
j .s . Algis Jonušas. 

J.b. Tomas Mikužis vykdė 
vandens apsaugos direkto
riaus pareigas. Šioms parei
goms reikia ypatingo pasiruo
šimo ir išlaikyti atitinkamus 
egzaminus. Jam talkino To
mas Shehan ir Dovgal. Visos 
stovyklos komendantu buvo 
j.b. Tadas Mikužis. Jūros bu
džių pagrindinis darbas buvo 
sutvarkyti ežero pakrantę ir 
talkinti įvairiems jūros skautų 
užsiėmimams, dalyvauti ka
nojų iškylose. Jūros skautai ir 
j . skautės kartu ruošė ir daly
vavo Jūros dienos šventėje. 

Skaučių „Sutartinės" pas-
tovyklė buvo „Kernavės" tun
to „valdose". Čia viršininkė 
buvo v.s. fil. Renata Rama-
nauskaitė-Borucki. Komen
dante vyr. skautė Stefutė Utz. 

..Nerijos" jurų skaučių tunto seses ir jų vadovės smagiai stovyklavo ,.Pajūrio auros" pastovyklėje, Rakė. 

Laužų, pasirodymų ir dainų 
programų koordinatorė s. fil. 
Ramoną Steponavičiūtė - Že
maitienė. Pastovyklės šūkis: 
„Sutartines meilė mūsų širdy
se; skamba sutartinės skau
tiška daina!" 

Paukštytėms vadovavo s.fil. 
Audra Lintakienė, talkino Vio
leta Strikienė, Daina Siliū-
nienė ir Lidija Viktorienė, vi
sos sesės prityrusios vadovės. 

Skaučių pastovyklei vado
vavo sesės Rasa Ramanaus
kienė, Tina Buntinienė ir iš 
St. Petersburg, FL, atvykusi 
ps. Eglė Garsienė. 

„Gabijos" vyr. skaučių kan
didačių skilčiai vadovavo v.s. 
fil. Dalia Trakienė. Savaitės 
metu sesės: Audra Bielskutė, 
Aurelia Končiūtė, Audra Ru-
pinskaitė, Nyka Aukštuolytė, 
Siga Vasaitytė, Aurelija Su-
šinskaitė ir Viktorija Trakytė 
davė vyresniųjų skaučių įžodį. 
Pasipuošusios mėlynais kakla
raiščiais, sesės vyr. skautės, 
saulei tekant, stovyklą žadino 
savo skardžiomis dainomis. 

Gausiausi stovykloje buvo 
jūros skaučių vienetai. Pasto
vyklei „Pajūrio aura", kurios 
šūkis „Pajūrio aura gaivina 
mus savo mistiška siela", va
dovavo g. v.v. Dalia Vitkienė , 
jos pavaduotoja j . ps. Rūta Ka-
raliūnaitė-Kirkuvienė, komen
dante gv.v. Giedrė Kazlaus
kaitė. Komendantei talkino 
g.v.v. Vilija Pauliūtė. Jūrinei 
pionierijai ir uosto darbams 
vadovavo j.v.s. Violeta Paulie-
nė. 

Itin gausūs buvo ūdryčių ir 
jūros jaunių vienetai. Jiems 
vadovavo j.ps. Aldona Weir. 
Jūros skautėms vadovavoj.ps. 
Laura Lapinskienė, o ginta-
rėms kandidatėms j.v.s. Virga 
Rimeikienė. Reikia pastebėti, 
kad jūros skaučių vienetai 
pasižymėjo tvarkingomis uni
formomis, gražia eisena ir dai
nomis. 

Sekmadienį, švenčiant Jū
ros dieną, visi jūros skautų ir 
skaučių vienetai dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias ežero pakran
tėje aukojo kun. Kazys Am
brasas. Po Mišių vykusiose 
iškilmėse gražus būrys brolių 
ir sesių davė įžodžius, vyko re-

, .Jūros" d ieną jūrų jaunių įžodį duoda sesės Lilė Rudyte ir Aiste Spitryte. 

/ m i n o ' Į i i i i i f - n n i j u > k n i t u pastovyklės vadova i naudojas i ĮK> : I - IO \ į l andc lc I 
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Nuoti A. Paužuolio 

gata ir, prisimenant visus 
vandenyse žuvusius ir miru
sius brolius ir seses, į ežero 
gelmes buvo nuleistas kunigo 
pašventintas vainikas. 

Ir šioje stovykloje buvo at
skira jaunųjų šeimų stovykla, 
kurioje dalyvavo 19 šeimų su 
savo jaunutėmis atžalomis. 
Šiai „Miško vaikų - zuikučių" 
pastovyklei vadovavo ps. Ka
rolina Bacevičienė ir Onutė 
Savickienė. 

Stovyklautojų sveikatingu
mu rūpinosi registruotos me
dicinos seserys Shiriey Ambu-
tienė ir Alicija Vodickienė. Dr. 
Mindaugas Griauzdė rūpino
si stovyklos saugumu naktį ir 
padėjo kituose darbuose. Jam 
talkino Vytautas Butikas, ku
riam teko ir stovyklos iždi
ninko pareigos, bei Linas Pau
žuolis, kuris po sargybos talki
no vilkiukų iškylose. 

Svarbiausi asmenys stovyk
loje yra maitinimo darbuoto
jai. Šiais metais vyriausiu 
virėju buvo v.s. fil. Gražutis 
Matutis su žmona s. fil. Aud
rone Matutiene. Jiems talkino 
Petras Šalčiūnas, s. Kristina 
Bukaveckaite - Vaičekonienė, 
Silvija Ankienė, Erika Brooks 
ir Emilija Markulienė. Esant 
reikalui talkino ir kiti vado
vai. Didžiojo savaitgalio metu 
v.s. fil. Kęstutis Ječius rūpi
nosi valgyklos priežiūra ir pa
tarnavo krautuvėlėje. Admi
nistracinius reikalus tvarkė s. 
Jūratė Vallee Stovykloje spor
tui vadovavo pasižymėję spor
tininkai broliai Siliūnai. 

Sėkmingai stovyklai būtini 
patyrę ir pasišventę idealistai 
vadovai, kurie tam aukoja sa
vo asmeniškas atostogas, su
manumą ir neša atsakomybę 
prieš tėvus ir visuomenę, ne
gaudami už tai jokio atlygini
mo. Laimė, kad skautai turi 
tokius vadovus ir vadoves. 
Klausimas, ar jie užtenkamai 

įvertinami tų, kuriems auko
jasi. 

Šiais metais vėl galėjome 
džiaugtis stovykloje turėdami 
kunigą. Už tai dėkojama Tė
vams jėzuitams ir kun. Kazi
mierui Ambrasui, SJ. Kasdien 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
teikiami palaiminimai valgio 
metu ir vakarais nuleidžiant 
vėliavas. Reikia tikėtis, kad 
kun. K. Ambrasas atvyks ir 
ateinančiais metais pastovyk-
lauti su skautais. Žinodami iš 
anksto, kad kunigas dalyvaus 
stovykloje, vadovai galės ati
tinkančiai planuoti programą, 
skirdami daugiau laiko šv. 
Mišioms ir ilgesniam dvasi
niam susikaupimui. 

Šią apžvalgą baigiu stovyk
los dainos žodžiais: 

Sesės, broliai ir vadai, 
Šios šeimos visi vaikai, 
Per skautybę ir vienybę 
Liksim draugais amžinai. 

Antanas Paužuolis 
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DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. P0SLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fettow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 6lstAve. 
Hotoart, IN 46342 

(219) 947-5279 
Fax«19) 947-8236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealtri.com 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., rtickory Hite. IL 
Tel. (708) 596-8101 

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 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd. Hickory Hite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964065 
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 .._ 
TeK 773-229-99<i6 : 

Valandos papai tuartartnią 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugpjūčio 18 d. — Skauti-
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos" draugovės sueiga Ateiti
ninkų namuose. Nuo l-mos iki 
4-tos val.p.p. 

Clevelande 

Rugsėjo 23 d. — Skaučių 
židiniečių rengiama „Rudens 
lapų" madų paroda. 

Los Angeles 

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

Liepos 28 — rugpjūčio 4 
d. — LSS „Ąžuolo" vadovų ir 
„Gintaro" vadovių mokyklų 
stovykla „Romuvos" stovykla
vietėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-12 d. Aka
deminio Skautų sąjūdžio sto
vykla „Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 
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JŲ LAIKAS SUSTOJO 
MEDININKUOSE 

BRONIUS NAINYS 

Tai buvo lygiai prieš dešimt 
metų — 1991 liepos 31, 4:45 
vai. ryto, primena „Lietuvos 
rytas" (2001.07.28.). Tokį lai
ką rodė vieno iš septynių Me
dininkuose nužudytų Lietu
vos muitinės pareigūnų laik
rodis. „Šiandieną dar niekas 
negali pasakyti, kokį laiką liu
dys kalendoriai, kai Lietuvos 
teisėsaugos pastangas atsk
leisti kraupų nusikaltimą pa
galiau apvainikuos sėkmė ir 
žudynių vykdytojai bei užsa
kovai stos prieš teismą", — 
rašo Lietuvos didžiausias 
dienraštis. Tikriausiai niekas 
ir nepasakys. Žudynių vykdy
tojai ir užsakovai žinomi jau 
seniai. Ir ne tik Lietuvos tei
sėsaugos pareigūnams, bet ir 
kiekvienam, su įvykiu šiek 
tiek susipažinusiam, lietuviui. 
Tik niekas negali tai viešai 
skelbti, nes teiginio negalės 
įrodyti. Įrodymus slepia užsa
kovas Maskvoje. 

Turbūt niekas dar neuž
miršom šio pasibaisėtino įvy
kio, kai šūviais į pakaušį bu
vo nužudyti pirmieji Lietuvos 
sienų saugotojai — muitinin
kai Antanas Musteikis ir Sta
nislovas Orlavičius, greitojo 
reagavimo rinktinės „Aras" 
pareigūnai Algimantas Juoza-
kas ir Mindaugas Balavakas, 
kelių policininkai Juozas Ja
nonis ir Algirdas Kazlauskas 
ir policininkas Ričardas Raba-
vičius. Pastarasis nuo šūvių 
po dviejų dienų mirė ligoni
nėje. Neužmiršom nė Maskvos 
bei Peterburgo televizijų pra
nešėjų ciniško pasityčiojimo, 
kurie, rodydami laidotuvių 
šimtatūkstantines minias, po
rino žiūrovams, kaip iškilmin
gai vilniečiai atsisveikina su 
automobilių avarijose žuvu
siais keleiviais. Virė kraujas 
— ir dabar tebeverda — kiek
vieno lietuvio širdyje, bet nie
ko nei galėjom, nei dabar ga
lim padaryti, siekdami bent 
vykdytojų ir užsakovų pavar
des bei pareigas viešai pas
kelbti. Kaltinom ir dar dabar 
tebekaltinam Lietuvos teisė
saugos pareigūnus, priekaiš-
taujam aplaidumui, bet, atro
do, be reikalo. „Lietuvos ryte" 
ir kitoje žiniasklaidoje aprašy
ta-jų veikla liudija kitaip: tei
sėsauga savo pareigas atliko 
profesionaliai, kruopščiai, drą
siai. Buvo paruoštas planas 
bent vykdytojų vadovus slap
tai iš Rusijos parsigabenti, 
bet dėl per tolimo atstumo ir 
per didelės rizikos plano bu
vo atsisakyta. Kad toks už
mojis nebuvo tik tuščiažo
džiavimas, liudįja ir tų pačių 
pareigūnų panašus atliktas 
uždavinys: jie į Vilnių parsi

tempė Gudijoje pasislėpusius 
Televizijos bokšto puolėjus, 
komunistus Burokevičių, Jar
malavičių, Kuolelį. Tie patys 
Lietuvos prokuratūrai bei po
licijai vadovavę profesiona
lai nustatė, kad Medininkuo
se žudynes vykdė Rygos ir 
Vilniaus OMON (ypatingos 
paskirties sovietinės milicijos 
būrys), vadovaujamas vilnie
čių Boleslavo Makutinovičiaus 
ir Vladimiro Razvodovo. Lietu
vos teisėsauga ir dabar gerai 
žino, kur tie abu arogantiš
kai ciniški smurto vykdytojai 
gyvena, ką jie veikia ir kas 
juos globoja. 

Bet... Rusija savo piliečių 
svetimom valstybėm neiš
duoda. Beje, šiam uždaviniui 
pakenkė ir politika. Besikeis-
damos valdžios keitė ir teisė
saugos pareigūnus - vyriau
sius ir profesionalius. Šioje 
srityje taip nedaroma. Paruoš
ti patyrusį pareigūną trunka 
laiko. Šalia išsimokslinimo ir 
patyrimo, čia daug sveria ir 
būdo, ir fizinės savybės, ypač 
drąsa, savitvarda, užčiauptos 
lūpos, noras tekį rizikingą 
darbą dirbti. Deja, partinė po
litika Lietuvoje, atrodo, už tai 
svarbesnė. Savas prokuroras 
savų juk nebaus, vyrauja fi
losofija. 

Ir taip Lietuva lieka net be 
moralinio atpildo už svetimos 
valstybės pareigūnų užsakytą 
ir įvykdytą dar vieną brutalų 
nusikaltimą, šalia dešimčių 
tūkstančių taip pat žiauriai 
nužudytų kitų jos vaikų, šim
tų tūkstančių ištremtų, suso
dintų į kalėjimus, neminint 
jau bent 20 milijardų dol. fi
nansinių nuostolių. Septy
niems Lietuvos valstybei pa
reigą atliekantiems tarnau
tojams laikas sustojo Medi
ninkuose. Bet turbūt ne tik 
jiems, nes iš tos pusės saulė 
nebeteka nė Lietuvos valsty
bei, nors fiziškai ji visada iš 
ten kyla. Vargas būti mažam, 
įspraustam tarp milžinų, ne
paisant, koks teisus bebūtum. 
Niekaip negalėjusi išgauti 
žudynių Rainių miškelyje kal
tininko Raslano, Lietuva teisė 
jį už akių. Bet ką tai reiškia? 
Jis Rusijoje laisvas ir net 
pensija mėgaujasi. Taip pat 
laisvas ir Dušanskis Izrae
lyje. Bet, pagal šio krašto nu
rodymus, Lietuva turi teisti 
kiekvieną košės virėją, pakliu
vusį į apgaulingai nacių nu
savintą Lietuvos savisaugos 
batalioną, dabar kaltinamą 
genocidu. Jau ketvirti metai 
laukiam Lietuvos-Rusijos sie
nų sutarties patvirtinimo ir 
drebam, kad, dar daugiau už 
mus prieš Putin drebėdami, 

Paminklas žuvusiems pasienio pareigūnams Medininkuose. 

Vakarai Lietuvos į NATO ne
įsileis. Tas pats Putin jau 
užsimena ir apie per mažas 
teises Maskvai Rusijos kari
nius reikmenis per Lietuvą 
gabenančio geležinkelio ruože. 

Praėjusią savaitę net pats 
prezidentas Adamkus pra
džiugo, Lietuvoje viešinčio 
Prancūzijos prezidento pata
rėjams pažadėjus išspręsti 
Lietuvos nuosavybės Pary
žiuje klausimą. Neva priža
dėta už sovietų užgrobtą 
ambasados pastatą sumokėti 
12 milijonų litų. Dėl ko taip 
reikia džiaugtis? Juk tie pini
gai turbūt neapmoka nė 50 
metų sovietų ir 11 metų rusų 
naudotų tų patalpų nuomos. 
O kur dar atlyginimas už 
patį pastatą? Ir ar ne pajuo
ka, kai neva mums labai 
draugiška Prancūzija, net vie
nuolika metų delsusi, dabar 
tuos litus duoda, kaip didelę 
malonę? Ir kokio ypatingo 
draugiškumo išraiška yra pa
sisiūlymas pusantro milijono 
dolerių suma paremti Ignali
nos branduolinės jėgainės pir
mojo bloko uždarymą, kai šis, 
teigiama, visos Europos bėdos 
pašalinimas kainuos daugiau 
kaip milijardą dolerių. Na, ką 
gi, imam, kiek gaunam, tei-
sinsis Lietuvos vadovai, iškil
mingais pietumis prabangia
me „Stiklių" restorane šalia 
Prancūzijos prezidento prieš 
televiziją pasimėgavę? Bet pa
prastam Lietuvos elektros 
energijos vartotojui jau ne 
kartą kyla klausimas, kiek 
jam pabrangs bent savo bute
lio apsišvietimas, šį didžiau
sią ir pigiausios Europoje 
elektros tiekėją panaikinus, 
nekalbant jau apie mokes
čius jėgainei uždaryti? Ar tai 
tik saugumo reikalas, teirau
jasi jie? Panašiai kalba ir ne 
vienas lietuvis mokslininkas, 
šios srities žinovas. Naujas 
premjeras Algirdas Brazaus
kas nustebo, sužinojęs, kad iki 
šiol dar nėra nei apskaičiuo

tos, nei aptartos Ignalinos 
jėgainės panaikinimo pasek
mės. Klausimas tikslus, bet 
ar per anksti buvo tai atlikti 
ir jo prezidentavimo laikais? 
Bet gal dar ne per vėlu ir su
siprasti? Tik ne žodžiais, o 
darbais. Ministras pirminin
kas tuojau pat turi sudaryti 
žinovų grupę ir ištirti — pi
giau jėgainę uždaryti ar pati
kimą saugos sistemą įrengti? 
Nors vėl mes galim pralai
mėti — per maži prieš galiū
nus, jie siūlymo nepriims, — 
bet bent moralinę pergalę į 
savo nuopelnų knygą įsira-
šytumėm. Ar toks pat tyrimas 
nepadėtų geriau susibrandinti 
ir į Europos Sąjungą žen
giant? 

Laikas sustojo čia mini
moms aukoms Medininkuo
se. Ir dešimtmečio proga, mes 
jas prisimename, didžiuoja
mės gyvybę paaukojusiais iš
tikimais valstybės pareigū
nais, juos gerbiame, prieš juos 
lenkiame galvas. Artimie
siems iš naujo pakartojame 
užuojautą. Bet ar to gana? 
Argi tik čia jų aukos prasmė? 
Taip pat ir visų kitų aukų? 
Valstybės laikas Medininkuo
se juk nesustojo. Bet kiek 
nuo anų dienų Lietuva pa
žengė ir kur nužengė? Iš vie
nos pusės galime sakyti — 
atlikome daug, iš kitos — dar 
labai mažai. Daug yra tai liu
dijančių pavyzdžių, tarp ku
rių nepaskutinėje vietoje ir 
mūsų valdžių per didelė savi
garba, savimeilė, linkčiojimas 
svetimiems „dievams", kaž
koks noras ypatingiau jiems 
įsiteikti. Dėl to net ir palenk
tyniaujama. Ar ne laikas pa
kelti galvas truputį aukš
čiau. Kad Medininkuose ir vi
sur kitur ant lietuvių tautos 
ir valstybės aukuro sudėtos 
aukos neliktų tik jų vaisiais 
pasinaudojančių vadų savi
meilis pasipuikavimas, bet 
taptų jų pareigų verta valsty
bine atsakomybe, pagrįsta 
konkrečiais darbais. 

Nuotr. Eltos 

KAUNE — BEISBOLO 
STADIONAS 

Kauno miesto valdyba nus
prendė skirti 20,000 litų beis
bolo stadiono statybai. Tai bū
tų pirmasis šios sporto šakos 
stadionas Lietuvoje. 

Beisbolo klubas iki 2050 me
tų išsinuomojo 5 hektarų že
mės sklypą V. Krėvės pros
pekte. Šioje vietoje planuoja
ma pastatyti stadioną. Jo są
matinė vertė daugiau nei 3 
milijonai litų. Didesnę lėšų 
dalį skiria Tarptautinė beisbo
lo sąjunga (IBAF) ir Europos 
beisbolo sąjunga (CEB). 

Stadiono statyba pradėta 
pavasarį ir dalis žemės darbų 
jau užbaigti. Pasak Kauno 
„Lituanicos" komandos trene
rio Sigito Kamandulio, staty
bos pabaigą nulems finansavi
mas. Stadiono statybą planuo
jama užbaigti šiemet arba ki
tąmet. 

Stadione planuojama įrengti 
tūkstantį vietų žiūrovams. 

1992 metais beisbolas 
įtrauktas į Olimpinių žaidynių 
programą. Lietuvoje beisbolas 
žaidžiamas nuo 1987-ųjų me
tų. (BNS) 

* Sovietiniais laikais 
Kaune veikė apie dešimt 
prabangių restoranų. Prasidė
jus visuotiniam privatizavimo 
vajui, daugelis jų pateko į pri
vačias rankas. Prieš 2 metus 
verslininkai bandė atgaivinti 
legendinį „Metropolį". Bend
rovės „Svečių aptarnavimo fir
ma „Metropolis" direktorė 
Danguolė Baltraitienė įsitiki
nusi, kad šiuo metu nepelnin
ga mieste steigti restoranus. 
Vietoj buvusio restorano siū
loma atidaryti prabangią par
duotuvę. 1999 m. pabaigoje 
bandyta atgaivinti merdintį 
„Metropolį", naujieji nuomi
ninkai investavo daug pinigų, 
tačiau lankytojų nesulaukė. 
Pernai „Metropolis" minėjo 
100 metų sukaktį. <KD, Eita> 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 1 d„ trečiadienis 

Danutė BindokktU 

„Nevergausime!' 
Lietuva lengviau prisimena 

nuoskaudas ir tautos tragedi
jas, kaip džiugiuosius įvykius. 
Antra vertus, tai prisiminti 
yra nesunku, nes mūsų tėvy
nė pakankamai tų tragedijų ir 
nuoskaudų amžių slinktyje 
patyrė. Ir nereikia toli dairy
tis: štai vien trumpo laikotar
pio po nepriklausomybės at
kūrimo tėkmėje tauta pergy
veno kelis kruvinus, sveti
mųjų rankomis padarytus, 
įvykius. Vienas jų — Medi
ninkų tragedija, kurios de
šimties metų sukaktis su liū
desiu paminėta liepos 31 d. 

Jau buvo daugiau negu 
metai praėję nuo džiaugsmin
gosios 1990 m. kovo 11-osios, 
kai Lietuva šoko paskutinį 
lemtingą šuolį į laisvę — pa
skelbė atstatanti nepriklau
somybę. Iš esmės tai buvo 
ypač drąsus mėginimas at
siplėšti nuo sovietų imperijos 
grandinių ir ištrūkti į laisvę. 
Juo labiau, kad Lietuva buvo 
pati pirmoji iš okupuotųjų 
valstybių, o jos teritorijoje, 
kaip ir visose kitose kaimyni
nėse šalyse, dar tvirtai lai
kėsi okupante karinės pajė
gos. 

Kai anuometiniam sovieti-
jos diktatoriui Gorbačiovui 
(kuris net buvo atvykęs į Vil
nių „derėtis") nepavyko įti
kinti Sąjūdžio vadų ir Aukš
čiausiosios Lietuvos Tarybos, 
kad atsisakytų tokio užmojo, 
Maskva griebėsi jai įpras
tesnių priemonių — smurto. 
Visų pirma atėjo 1991 m. sau
sio tryliktoji, kai lietuvių pa
triotų krauju buvo plaunamos 
sostinės Vilniaus gatves. Po to 
— tų pačių metų liepos 31 d. 
ryte buvo nužudyti septyni 
Lietuvos pasienio pareigūnai 
Medininkuose. 

Nėra abejonės, kas žudynes 
įvykdė — tiek Vilniuje, tiek 
Medininkuose. Tačiau jų pa
sekmės šį kartą nebuvo to
kios, kokių žudikų „viršinin
kai" tikėjosi. 

Ar Kremlius buvo pamiršęs, 
kad nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos jau buvo praėję 
daugiau kaip pusšimtis metų, 
kad buvusieji Vakarų sąjun
gininkai, taip nuolankiai ati
davę Stalinui, ko tik jis, karui 
pasibaigus, Jaltos konferenci
joje reikalavo, jau kitomis aki
mis žiūrėjo ir į Sovietų Są
jungą, ir į jos okupuotuose 
kraštuose vykdomą smurto 
politiką? Jeigu pirmosios bol
ševikų okupacijos metu nie
kas neatskubėjo gelbėti tre
miamųjų, žudomųjų lietuvių 
— ar kurios kitos okupuotos 
valstybės gyventojų, jeigu po 

1944 metų sovietų vykdomai 
tautų genocidas Baltijos 
kraštuose, Rytprūsiuose ir ki
tur liko „patogiai nepaste
bėtas" (o kaip anuomet Lietu* 
vos partizanai ir apskritai gy
ventojai buvo apsivylė Vaka
rais!), tai 1991 metais padėtis 
jau buvo visai kita. 

Tiesa, kai kurių Vakarų 
valstybių vadai — įskaitant 
JAV prezidentą George Buah 
— tebelinkčiojo sovietų dikta
toriui ir atsisakė pripažinti i 
laisvę besiveržiančioms tau
toms teise tos laisvės siekti, 
tačiau didžiosios dalies tų val
stybių gyventojų opinija jau 
buvo Lietuvos (ir kitų Baltijos 
tautų) pusėje. Tai galėjome 
pastebėti i i nuolatinio dėme
sio Amerikos žiniasklaidoje, 
mokslo institucijos, įstaigose, 
įvairiose darbovietėse, organi
zacijose ir kitur, kur tik eili
nis amerikietis galėjo pa
reikšti savo nuomone šiuo 
klausimu. Juo labiau, kad 
Lietuva jų akyse jau tapo 
„drąsus nykštukas, kovojantis 
— ir įveikiantis — miltiną*. 
Tad šių žūtbūtinių rungtynių 
pabaigos pasaulis laukė ir 
tikėjosi, kad laimės „nykštu
kas". 

Medininkų tragedąja buvo 
tarytum paskutinis kruvinas 
antspaudas, įspaustas į Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Kaip ir apie Sausio 
13-osios aukas, žinia apie 
Medininkų muitinėje nužudy
tus lietuvius pareigūnus žai
biškai apskriejo užsieni, kurio 
žiniasklaida dar plačiau ją 
paskleidė. Net Vašingtonas 
jau negalėjo ignoruoti tai, kas 
vyksta Lietuvoje. Nors niekas 
neabejojo, kas yra smurto kal
tininkai ir kas davė įsakymą 
tą smurtą įvykdyti, tačiau 
viešai pirštu parodyti ne
galėjo, o Maskva, kaip papras
tai, išsigynė bet kokios atsako
mybės. 

Galbūt verta pažymėti, kad 
tuo metu Lietuvoje vyko Pa
saulio lietuvių sporto žai
dynės, į kurias buvo atvykusi 
nemaža lietuvių grupė ii 
Amerikos. Tai grupei vadova
vo Valdas Adamkus. Ar tuo 
metu jam net mintis galvoje 
švystelėjo, kad nelabai toli
moje ateityje taps Lietuvos 
Respublikos prezidentu? 

Medininkų aukų kūnai 
amžinai ilsisi Antakalnio ka
pinėse. Kapus ir žuvimo vietą 
Medininkų muitinėje puošia 
paminklai. Tačiau prasmin
giausias paminklas turi likti 
visos lietuvių tautos širdyje, o 
ant jo tik vienas žodis: „Ne-* 
vergausime!" 
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ALEKSAS VITKUS 

Joje buvo lyg prismaigstyta šimtai (rašo, kad 
1,969, iš jų net 980 turi savo vardus) mažų ir didesnių 
negyvenamų salų, uolų, ne vulkaninės, bet kalkakme
nių padermės. Visos jos stačių neįžengiamų krantų, 
kūgio pavidalo, it į vandenį įmerkti plaukuojantys kal-
nagūbriukai. Kas buvo Kinijoje ir lankėsi Guilin, ži
nos, kokia tai forma. Didesnėse salose yra daug van
dens išplautų urvų. Jų vieną aplankėme — Dau Go 
grotto, su labai spalvingais stalaktitais ir stalagmi-
tais. Vakare gėrėjomės pamažu nusileidžiančiu rūku 
ir lengvai jame skęstančiais kalnais. 

Dar vos tik išplaukus iš uosto, štai žiūrėk, priplau
kia prie mūsų visai mažutis laivelis, moteriškė siūlo 
geldų, keistų kiaukutų ir kitokių papuošalų. Štai ir ki
tas, su keptais viščiukais ir kitokiais pasigardžia
vimais. Toliau išplaukus, perkame žuvis, krabus ir t.t. 
Ne mes, bet laivo šeimininkė, kapitono žmona. Ske
ryčioja rankomis, kažką sako, turbūt derasi, matyti, 
taupi virėja. 

Visą dieną praleidę ant nediduko laivo, čia pat ir 
valgėme. Kapitono žmona ištiesė 12 žmonių stalą, ap
link kurį vos galėjome įtalpinti savo suoliukus. Ant 
vandens viskas atrodė labai skanu — ir čia pat pagau
tos šviežios žuvys, ir kiti gardumynai. Ypač įdomu 

buvo valgyti krabą, kurių tik po vieną, sugebėjome ap
doroti. Vėžiukai ir didesnės krevetės — ne bėda, 
paėmei, ir dėk burnon. Bet krabai. Čia prireikė kapito
no padėjėjo, kuris mums rodė, kaip krabą sudoroti iki 
paskutinio kąsnelio. Perlaužk, skelk, nulaužk, spausk, 
čiulpk — niekas jam neprilygo, o jo pirštai vis tiek liko 
lyg svaresni negu mūsų. Atsigėrę šalto alaus, vyrai at
silošė gėrėtis gamta. Moterims tos ramybės nebuvo, 
nes ta pati šeimininkė iš kažkur pradėjo traukti no
sines, skaras, tunikas, sijonus, palaidinukes, staltie
ses. Vienos taikosi sau, kitos jau derasi dėl kainų. 
Užteks? Ne, gabioji prekybininkė vėl ištraukė, šį kartą 
įvairių paveikslų, paprastų ir išsiuvinėtų, ir dar kito
kių. Stebėjaus, kaip tas prikrautas laivas nuo tos ga
lybės prekių ir neskendo. Kaip amerikiečiai sako, bu
vome „captive audience". Prekyba baigėsi, tik jau pri
plaukiant prie kranto. Dar neišlipus iš laivo, vienas 
jūrininkas pagrojo „sultingą" melodiją ant iš įvairaus 
ilgumo bambumo lazdelių padaryto paprasto instru
mento. Atrodė, kad taip lengva juo groti, gaila, kad ne
nusipirkau. Gal ir mano muzikinių sugebėjimų pa
kaktų tuo instrumentu pagroti. 

Grįždami į Hanoi jau kitu keliu, sustojome ir Bat 
Trang kaimelyje, pasižiūrėti keramikos, susipažinti su 
puodžiaus amatu. Iš plytoms degti krosnių eina karš
tis, ir einame tolyn. Primityvios patalpos, gal ir įran
kiai, nuslinkę, neapsaugoti elektros laidai kabo prie 
variklių ir vos spinksinčių lempučių, bet darbas eina 
visu tempu, ir galutiniai rezultatai — yra tikrai ko pa
sižiūrėti. Vos ne lauke sėdinčios, tik nuo saulės apsau

gotos, sėdi kelios menininkės, ir be jokio iš anksto 
pieštuku pažymėto plano, užtikrintai vedžioja teptuką 
po lėkštę ar puodą, kiekviena pagal savo vaizduotę. 

Grįžus ir Hanoi atrodo, kaip didmiestis. Ko dar ne
matėme? Nagi, pagarsėjusio, prancūzų 1896 m. staty
to, Hoa Lo kalėjimo, kuriame būdavo sukišama tūks
tančiai vietnamiečių laisvės kovotojų. Apžiūrėjome 
niūrias kameras, kankinimo įrankius, net ir origina
lią, iš Prancūzijos atvežtą, būk tai dažnai naudotą gil
jotiną. Po 1954 metų, bent taip mums sakė, čia laiko
mi tik kriminaliniai nusikaltėliai. Nuo 1964 iki 1973 
m. čia buvo laikomos ir pašautų Amerikos aviacijos 
lėktuvų, bombardavusių Hanoj bei kitas vietoves, 
įgulos. Amerikiečiai tą kalėjimą praminė „Hanoi Hil-
ton". Jame ilgus metus kalėjo ir buvęs prezidentinis 
kandidatas, sen. John McCain, ir ambasadorius Viet-
namui Douglas Peterson. Ar gera jiems čia buvo? Pla-
ketėje ant sienos skaitome: „...šimtai amerikiečių pi
lotų, nors papildę nesuskaitomus nusikaltimus prieš 
mūsų liaudį, nesulaukė mūsų keršto,... ir buvo čia hu
maniškai laikomi... kol 1973 m. visi buvo sugrąžinti 
JAV vyriausybei". Yra pakankamai dokumentuotų la
kūnų pasisakymų, kad tikrovėje taip nebuvo. Negaliu 
nepriminti, kad šį kalėjimą 1968 m. lankė garsioji 
Vietnamo karo priešininkė Jane Fondą, kurią ir dabar 
daug kas laiko Amerikos išdavike. Kalinių jai slaptai 
įduotus laiškelius Fond atidavė kalėjimo sargams! 

2010 m. Hanoi miestas švęs savo tūkstantmetį, pa
našiai kaip vienais metais anksčiau bus šventusi ir 
Lietuva savo tūkstantmečio valstybingumą. Hanoi 

tuomet tikriausiai sulauks daug užsienio svečių, 
turizmas jau ir dabar smarkiai plinta. Statomi ar at
naujinami senieji viešbučiai, matyti vis daugiau ang
liškų iškabų ar reklamų. Prie vieno viešbučio mačiau 
iškabą: „See you again soon". To paties viešbučio kam
baryje radau perspėjimą ant durų: Jt i* strietly fbrbid-
den to bring animals and bulky asses into the HoteT, 
Suprask: ar čia apie asilus kalbama, ar apie 
Turi ir jie humoro. Kitas viešbutis rodo: „We are i 
8 days a week", o restorane kabo: „We cheat tourists 
and drinks", o dar kitame bare: „Good girls go to Hea-
ven, bad girls come here". Dar kitame jūros gyvių res
torane pastebėjau: „Jei tik plaukia, tai mes ir turime*. 

Dažnai sutiksi miestietes moteris, skarele prisiden
gusias veidą. Ne, jos ne mahometone*, bet tik sauge 
veido odą, kad nenudegtų saule, nori boti kuo baltes
nės, panašios į Vakarų moteris. Jau prasigyvenusios, 
ir jos nori gražiau atrodyti. Turtingesnieji vietnamie
čiai, nors krašte pilna įvairiausių vaisių, įsitikinę, kad 
importuoti užsienio vaisiai yra geresnės kokybės, pa
vyzdžiui, už Kalifornijos vynuoges moka net trigubai 
daugiau negu už vietines. 

Ne tik turizmas plečiasi. Po ilgų metų isoliatijes 
dažnėja ir valstybės galvų susitikimai. Mums čia besi
lankant, Tailando ministras pirmininkas Thaksin Shi-
nawatra susitiko su Vietnamo prezidentu Tran Du* 
Luong, pareikšdamas: „Mes prižadame tokios klaidos 
daugiau nebedaryti, kai (1941 metais —japonams. Ir 
vėliau — amerikiečiams) leidome naudotis mošų sėme 
Vietnamo priešams. (B.d.) 
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BATUNO PIRMININKAS 
PERSPĖJA APIE NATO 

PLĖTIMO PRIEŠUS 
Iš Vakarų Europos sostinių 

vis dažniau pasigirsta oficia
lūs balsai, kad būtina Rusiją 
.respektuoti", jos „neatstumti" 
ir „neerzinti" — t.y. neminėti 
Čečėnijos, nekreipti dėmesio į 
Maskvos bandymus destabili
zuoti savo kaimynus, ir jokiu 
būdu nepriimti Baltijos valsty
bių į NATO. Tautinių sovieti-
jos problemų žinovai, numatę 
jos subyrėjimą, dabar teigia, 
jog Rusija jau atsikračiusi im
perialistinės galvosenos ir 
esanti nebepavojing tiems 
kaimynams. (Helene ^arrere 
d'Encausse). Baltiečiams vals
tybės vyrams atviriau apie 
Rusiją išsireikšti neleidžia ir 
diplomatiniai apynasriai. 

Visai kitokį Rusijos įvaizdį 
randame neseniai paskelbta
me, New Yorke veikiančios 
baltiečių organizacijos JisAtic 
Appeal to the United Nations 
(BATUN)" pirmininko 2001 
pavasario pranešime. Urmas 
Wompa rašo, jog Baltijos kraš
tų vyriausybės nedaug tegali 
paveikti debatus dėl jų pri
ėmimo į Europos Sąjungą, ku
rios išplėtimą sunkina įvai
rios problemos, ypač žemės 
ūkio interesų suderinimas ir 
laisvas darbo judėjimas ES 
šalyse. Viena išimtis — mes 
galime apginti Baltijos valsty
bes nuo priešiškos propagan
dos. Praėjusį lapkritį Maskvos 
„Izvestija" pranešė, kad Rusi
jos Federacijos 2001 m. tūno 
slapti fondai, kurie naudojami 
„prorusiškai propagandai" 
Baltijos valstybėse ir kitose 
šalyse. 

Wompa mato rimtų proble
mų ir Baltijos valstybių kelyje 
į NATO. Šįmet NATO nariai 
turi susitarti, kurios valstybės 
2002 m. rudenį bus pakviestos 
įsijungti į šią organizaciją. Kai 
kurios valstybės, kaip Prancū
zija ar Graikija, atrodo, dvejo
ja, ar reikėtų garantuoti Balti
jos šalių saugumą. Jtariama, 
kad Vokietija nori sudaryti 
sandėrį su Maskva. Neseniai 
buvo pranešta apie slaptus 
pasitarimus Karaliaučiaus 
'Kaliningrado) statuso klausi
mu ir apie galimas rusų ūki
nes bei administracines nuo
laidas vokiečiams už baltiečių 

Lietuvos turizmo logotipas. 

neįleidimą į NATO. Tai gali 
atrodyti perdėta, bet Vokietija 
dosniausiai remia Rusiją pa
skolomis ir ypatingo vokiečių-
rusų santykio idėja nėra nau
jiena baltiečiams, kurie jau 
yra nukentėję nuo tokių „di
džių idėjų". 

Neseniai įvykusios Jungti
nio Amerikos Baltiečių komi
teto konferencijos metu dauge
lis žinovų ir pareigūnų per
spėjo, kad NATO išplėtimo 
priešininkai nevengs pačių ne
švariausių triukų užkirsti jam 
kelią ir purvais apdrabstyti 
bet kurį kandidatą. Į tą akciją 
mielai įsijungs visi baltiečių 
nedraugai ir Rusijos Dūmos 
dezinformacijos biudžeto sti
pendininkai. Iš dalies tai po
litinio proceso Washington, 
DC, degradacijos pasekme, 
gaižiai partinei retorikai iš-
stumiant apgalvotą dialogą. 
Ideologiniams NATO išplėti
mo priešininkams tikslas pa
teisins priemones. „Neleiskite 
jiems įžeisti jūsų paveldo ir 
jūsų sumanumo", — pareiškia 
BATUNO pirmininkas. 

ai 

VILNIŲ J E MENININKAI 
DISKUTAVO APIE 

„NIEKĄ" 
šiuolaikinio meno centre 

(ŠMC) Vilniuje birželio 29 d. 
atidaryta paroda „Niekas". 
Joje pristatomi įvairių šalių 
menininkų bandymai įvar
dyti „nebūties" ir „tuštumos" 
sąvokas nuo 1960-ųjų iki mū
sų dienų. 

„Nieko" sampratą tyrinėja 
daugelio disciplinų specialis
tai. Matematikai rašo apie nu
lio prigimtį, mokslininkai tiria 
antimateriją ir juodąsias sky
les, filosofai mąsto apie egzis
tencijos realybę. Mene taip 
pat galima užčiuopti vizua
lių, žaismingų ar filosofinių 
tuštumos ir nematomumo ty
rinėjimų tradiciją. 

Parodoje pristatyta knyga 
„Niekas", kurioje pateikiami 
daugiau kaip 80-ties meni
ninkų ir rašytojų (Isaaco Asi-
mov, J. G. Ballardo, Jorge 
Luis Borges, Stanislav Lem ir 
kitų) tekstai bei vaizdai. 

Šia tema ŠMC vyko pokal
bis, kuriame dalyvavo paro
dos kuratoriai Ele Carpenter 
ir Granam Gussin, rašytojas 
Francis McKee, menininkai 
Gaia Alessi, Peter Frazer, Je-
remy Millar ir Keith Wilson. 

Ši paroda pirmą kartą bu
vo pristatyta Sunderlando (Di
džioji Britanija) šiuolaikinio 
meno galerijoje. Vėliau ji bus 
eksponuojama Rooseumo 
šiuolaikinio meno centre Mal-
mės mieste, Švedijoje. (BNS) 
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Lietuva pagaliau turi savo turizmo logotipa, su kuriuo reklamuotis 
užsienyje ir kuris puoš valstybinius suvenyrus Augalinį trijų lapelių mo
tyvą įrėminęs stačiakampis, sukurtas architekto Donato Indriūno, turiz
mo loųotipo konkurso komisijos buvo pripažintas geriausiu iš 145 pa-
vvzd/.iu „Jis jaukus ir patrauklus", spaudos konferencijoje sake 
Valstybinio turizmo departamento direktorius Alfredas Šlekys. Nuotrau
koje - gavės pirmąja vieta. 3.000 Lt premiją, Lietuvos turizmo logotino 
autorius D. Indriūnas ir Lietuvos turizmo fondo pirm. D. Jasinskienė. 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka 

S K E L B I A I 

Panevėžio, dabar vadinamą Juozo Balčikonio, gimnaziją 1944 metais baigę abiturientai vėl susitiko po 57 m. 
š.m. birželio 23-24 d. Iš buvusių 83 likęs tik negausus būrelis — kitus priglaudė Lietuvos miškai ir Sibiras. Su
sitikime dalyvavo iš JAV Algi-das Titus Antanaitis ir Jonas Urbonas, o broliai Potupai iš Australijos. 

ŠEŠI MEDALIAI LIETUVAI 
Indianapolyje, Indiana vals

tijos sostinėje, š. m. birželio 8-
6 d.vyko 9-tosios Pasaulio po
licijos ir ugniagesių žaidy
nės. Jose dalyvavo 8,700 spor
tininkų ir beveik 20,000 tu
ristų iš 53 pasaulio valstybių. 
Delegaciją iš Lietuvos, kuriai 
vadovavo Giedrius Bagdonas, 
sudarė 33 asmenys: 19 sporti
ninkų ir 14 turistų. Lūkesčiai 
neapvilti, nes laimėta vienas 
aukso, trys sidabro ir du bron
zos medaliai. 

Pirmoji sėkmė lydėjo Lietu
vos ugniagesybos sporto rink
tinės narius, kuriems vadova
vo Romualdas Kazlauskas. 
Pirmą kartą dalyvaudama ne
žinomoje greito kopimo laip
tais į 36-tą dangoraižio aukš
tą rugtyje, Lietuvos komanda 
pasirodė geriausiai ir laimėjo 
aukso medalį. Koelne (Vokie
tija) laimėjo sidabro ir St. 
Foy (Kanada) laimėjo bronzos. 
Bendroje įskaitoje, Vladislo
vas Rogožinas, užkopęs per 4 
minutes ir 25 sekundes, lai
mėjo sidabro medalį, Edvar
das Sosnovskis (4:37) buvo 
ketvirtas, Saulius Slavinskas 
(5:26) — devintas, o amžiaus 
grupėje per 40 metų, Romual
das Kazlauskas (4:55) buvo 
trečias ir laimėjo bronzos me
dalį. 

Vadinamoje „physical fit-
ness" rungtyje, lengvo svorio 
kategorijoje Gintaras Mar
tinkėnas laimėjo trečią vietą 
— bronzos medalį. Šioje svo
rio kategorijoje pirmas buvo 
Gary Kinnaird ir antras — 
Leonard Avila, abu JAV ats
tovai. 

Rytojaus dieną, Romualdo 
Kazlausko vadovaujama ko
manda, papildyta Andrium 
Pau'ukėnu ir Tomu Adoma
vičium, dalyvavo profesinėse 
ugniagesių rungtynėse. Deja, 
teisėjams iš naujo perskaičia
vus rezultatus, lietuviams 
išslydo medalis stilizuoto ko
vinio išsidėstymo rungtyje. 
Čia pirmieji buvo japonų ug
niagesiai ir amerikiečiai iš 
Colorado Springs bei India-
napolio. Lietuviai liko ketvir
tieji. 

Kupini sportinio pykčio 
įveikti nuovargį, priešininkus 
ir šališkus teisėjus, Lietuvos 
ugniagesiai pasirodė vandens 
kibirų kėlimo į bokštą rung
tynėse. Prieš dvejus metus 
Stockholme šioje rungtyje lai
mėję aukso medalį vis dėlto 
turėjo pasitenkinti sidabriniu. 
Pirmieji buvo amerikiečiai iš 
Franklin, IN, ir treti — 
žaidynių šeimininkai. 

Puikiai pasirodė lietuviai 
krepšinio žaidėjai, iškovoję si
dabro medalius. Ugniagesių 
garbę ginantys Remigijus 
Baniulis, Audrius Pauliukė-
nas, Nerijus Anskinas, Virgi
nijus Greičius, Nerijus Stat

kus, Vytautas Valaitis, Man
tas Ūsevičius, Kęstutis Kirs-
nauskas, Arvydas Gronskis, 
sustiprinti policijos atstovais 
Rolandu Matuliu ir Linu Sal-
kum, kovėsi su stipriomis 
Amerikos kolegų komando
mis. Laimėję prieš New Yorko 
policiją (78:72), kitą dieną tu
rėjo pripažinti Čikagos polici
jos pranašumą (71:77, po pra
tesimo). Vėliau kasdien teko 
žaisti po dvejas rungtynes. 
Nugalėti Indianapolio Dalias, 
Memphis ir Los Angeles poli
cininkai bei Los Angeles ug
niagesiai. Finale lietuviai su
sitiko su New Yorko ugniage
siais ir pralaimėjo. Daugelio, 
ne tik lietuvių, komandos 
nuomone, krepšinio finalą vėl 
sugadino teisėjai, labai norėję 
Amerikos komandos pergalės. 
Aistringai lietuvius palaikė 

Katalonijos krepšininkai, po 
rungtynių plojo lietuviams per 
pečius, sakydami „See you in 
Barcelona in 2003". 

Iš Indianapolio Lietuvos 
didvyriai, kurių šūkis yra „Ar
timui pagalba, Dievui garbė", 
išsivežė ne tik laimėtus me
dalius, bet ir nuoširdų dėkin
gumą juos palaikiusiems Dai
niui Virbickui, Jurgitai Štrei
mikytei, Virginijai iš Detroito 
ir visiems kitiems, padėju
siems Lietuvos ugniag sių gel
bėtojų komandai sublizgėti 
Pasaulio policijos ir ugniage
sių žaidynėse. 

J žaidynes Lietuvos prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
delegacijos nariai vyko asme
ninėmis, rėmėjų bei geros va
lios žmonių paaukotomis lėšo
mis. 

Giedrius Bagdonas i r 
Ritonė Rudai t ienė 

Nuo liepos 1 d., kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, galioja tik 2000 
m. laidos 100 Lt banknotai. Lietuvos banko Kasos deapartamento duomeni
mis, šiuo metu apie 86 proc. visų apyvartoje esančių 100 Lt banknotų 
sudaro naujos laidos banknotai. Nespejusieji pasikeisti 1991 m. laidos 
100 Lt banknotu iki 2002 m. birželio 30 d., be jokio mokesčio tai galės 
padaryti visuose Lietuvos komerciniuose bankuose, o vėliau neribotą 
laiką — Lietuvos banko kasose Vilniuje. Kaune ir Klaipėdoje. 

• G. Žilinsko (Elta) nuotrauka 

MODERNIZUOJAMA VILNIAUS 
PSICHIATRIJOS LIGONINĖ 

Seniausia ir didžiausia Lie
tuvoje Vilniaus psichiatrijos 
ligoninė gavo didelę finansinę 
paramą iš tarptautinės farma
cijos bendrovės „Eli Lilly". Li
goninės vadovai ir kompanijos 
atstovai pasirašė dvejų metų 
sutartį, pagal kurią ligoninei 
modernizuoti skirta 400,000 
Lt. 

Pasak Vilniaus psichiatrijos 
ligoninės direktoriaus Valenti
no Mačiulio, tai pirmas kartas 
per pastarąjį ligoninės veiklos 
dešimtmetį, kai ligoninė iš pri
vačios bendrovės gauna tokio 
dydžio paramą, kurią savo 
nuožiūra gali skirti ligoninės 
modernizavimui ir pažangių 
psichiatrijos projektų įgyven
dinimui. 

Pasirašant sutartį, dalyvavo 
Lietuvos sveikatos viceminist
ras Eduardas Butkevičius, 
„Eli Lilly" atstovas Vidurio ir 
Rytų Europai Carlos Garcia, 

kompanijos atstovybių Lietu
voje ir Baltijos šalyse vadovai, 
ligoninės personalas ir pacien
tai. 

Už gautas lėšas Vilniaus 
psichiatrijos ligoninėje bus 
diegiama moderni informacinė 
sistema ir duomenų bazė. 
„įdiegus šią sistemą, ne tik 
pagerės ir pagreitės gydymas, 
bet turėsime galimybę bet ka
da gauti interneto siūlomas 
šiuolaikinės psichiatrijos nau
joves, informaciją gydymo, 
slaugos, socialinės pagalbos ir 
kitais klausimais. Be to. 
140,000 ligos istorijų archyvą 
perkelsime į elektronines laik
menas", .— teigė ligoninės di
rektorius. 

Gautos lėšos taip pat bus 
skinamos sveikatą stiprinan
čių ligoninių tinklo projek
tams, ligonių slaugai ir socia
linei pagalbai gerinti, ligonių 
klubo veiklai skatinti, psichi-

Paslaugos 

ELEKTROS 
ĮVEDIMA! - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AirroMOBajo. NAMUI, SVBKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapcdts ir Ott Mgr Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

*į£L RE/MAX 
^REALTORS 
ofrcrmi 229 - $7«i 

(7M) 425 - 71C0 
(773)S9ft«2K 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Parduoda 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame visus vanklio ir važiuoklės 

darbus. Vanklio kompiuterinis 
patikrinima-s. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos 3800 VV. 79 St. 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffrts". "decks". "gutters". plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5874; 

, 630-241-1912. , 

Kaune, penkių aukštų 
plytiniame name, parduodamas 

4 kambarių (80 m2), gerai 
įrengtas, po naujo remonto, 
butas. Parketas, signalizacija 
(security). karštas vanduo -

miesto ar iš 80 l talpos elektrinio 
šildytuvo, visur importinės 

plytelės, šviestuvai su .,fan'\ 
baldai, patalynė, indai ir t.t.. 

Kieme — plytinis garažas, žemė 
po garažu yra išpirkta. 

Atvažiuok su rūbais ir gyvenk. 
Teirautis tel. 727-360-0421. 

Siūlo d a r b ą 

įvairus 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais. 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

\Vlndow VVashers Necded! 
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will trata Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enghsh 
L. A. McMahon Wlndow Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Ieško darbo 

53 metų moteris ieško darbo 
prižiūrėti ligonius 7 dienas 
savaitėje h* gyventi kartu. 

Tel. 708-344-1656. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

773-585-9500 

Aukojo partizanų ialpai: 

$275 Barnotavicz W. John, prisiminimui a.a. tėvo. 
$205 Per Eugenijų Slavinską prisiminimui a.a. Kosto 

Vaičaičio aukojo Slavinskai; Balbatienė Adelaida; 
Dūdai Algis, Genė; Gaižauskienė Kleofa; Karniai 
Albinas, Angelė; Miklienė Marįa; Vaškienė Sofija; 
X aukotojas; Taorienė Bronė; Gedmintai VI. ir A. 
A.a. Antano Jonaičio atminimui aukojo Taorienė 
Bronė 

$200 Mikuckiai Algis, Vaida (iš viso $300). 
$100 Sližys Raymond ir Bell L. Tracey prisiminimui a.a. 

Viktoro Bakšio; Bolinskiai Antanas, Bernadinė. 
$50 Bandziuliai Ignas, Elena. 
$25 Zunaris Edward. 
$20 Plenienė Sofija (iš viso $175); Rejeris John; Narbutai 

Balis, Genovaitė. 

Lietuvos Partizanu globos fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, parėmusiems Lietuvos laisvės kovotojua-
part izanus. Taip pat reiškiame gilią užuojautą šeimos 
nar iams, netekusiems mielų šeimos narių. Tegu ilsisi 
ramybėje. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 71 Str., 
Chicago IL 60629. Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

niams ligoniams ir jų artimie
siems mokyti bei geresnei ligo
nių integracijai į bendruome
nę užtikrinti. 

Vilniaus psichiatrijos ligo
ninėje yra per 900 lovų, per 
metus ligoninėje gydosi dau
giau kaip 8,500 ligonių, dirba 
118 gydytojų ir 300 medicinos 
slaugytojų. Dėl lėšų stokos li
goninė kol kas teikia tik būti
nąją psichiatrijos pagalbą. 

Pasak „Eli Lilly" atstovybės 
Lietuvoje vadovo Arūno Lig-
nugario, senas filantropijos 
tradicijas turinti farmacijos 
kompanija Lietuvoje remia 
Diabeto centrų kūrimų, Psi
chinės sveikatos centrų kom
piuterizavimą, teikia paramą 
Seimų su psichine negalia re-
integracijai ir Lietuvos savižu
dybių prevencijos programai. 

P n e s 125 metus JAV įkurta 
kompanija „F.li Lilly" kasmet 
pasaulio šalim? skiria para
mos medikamentais daugiau 

kaip už 100 mln. JAV dolerių, 
o kitokios paramos — už 30 
mln. JAV dolerių. 2000 m. 
kompanija „Eli Lilly" už sėk
mingą naujos kartos antipsi-
chotiko, skirto ilgalaikiam ši
zofrenijos gydymui, įvedimą 
gavo Didžiosios Britanijos ka
ralienės Elžbietos II apdova
nojimą. (ELTA) 

* Jau kelerius metus ne-
legali migracija \ Lietuvą 
mažėja. Šiemet per pirmąjį 
pusmetį Lietuvos pasienie
čiams įkliuvo pusšimtis nele
galų. Tai perpus mažiau, nei 
buvo sulaikyta pernai. Tačiau 
atsitinka ir taip, kad nelegalai 
nesulaikomi nei pasienyje, nei 
valstybės viduje, net neišsiun-
čiami iš Lietuvos. Nelegaliai 
Lietuvoje įsikūrę žmonės už
siima nelegalia veikla, gana 
dažnai susijusia su nusikals
tamu pasauliu. (KD, Elta) 
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ISTORINĖS SĄSAJOS 
Pabūkime kartu su tais, ku

rie po penkiasdešimt) būriais, 
kaip liepė Jėzus, tada, prieš 
2000 metų, susėdo žolėje. Pa
sižiūrėkime į tą alkaną minią, 
šviesų, giedrios ir dosnios sau
lės nutviekstą. Ir ne vien tik 
į Betsaidos miesto apylin
kę. Gerai įsižiūrėkime į spin
dintį, taurų ir tobulą žmogiš
kumo, gerumo ir dieviškumo 
kupiną Jėzaus veidą. „Paėmęs 
penkis kepalėlius ir dvi žuvis, 
jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo 
palaiminimą, laužė ir davė 
mokiniams... Visi valgė ir pa
sisotino" 9, 16-17... 

Montrealyje vieno spektak
lio, kuris vadinos „Jesus etais 
son nom" („Jis buvo vadina
mas Jėzum"), pabaigoje nu
tiestu per visą didžiulės salės 
ilgį lieptu vaikščiodami akto
riai žmonėms dalijo labai ma
žus pailgus kepalėlius duonos. 
Tiems, kurie sėdėjo salėje, re
gėjos, kad ne duoną aktoriai 
dalija, o savo meilę, kurios jie 
scenoje dar nespėjo išdalinti 
žiūrovams. Neprilygstamas, 
sukrečiantis, įspūdingas apie 
Jėzaus gyvenimą pastatymas 
po dviejų kartų buvo uždraus
tas — demokratinėje, laisvoje, 
laisvės tradicijas turinčioje ša
lyje. Kažkam nepatiko Jėzus. 

Nusikeikime mintimis iš 
kaimyninės Kanados į Italiją. 
Tenai Orvieto miestelyje prieš 
kelis amžius aukojęs šv. Mi
šias kunigas suabejojo, ar tik
rai toje ostijoje, kurią jis laikė 
rankoje, yra Kristaus Kūnas! 
Staiga, jam belaužiant Ostiją 
pusiau, kad įdėtų gabalėlį į 
kieliką, iš jos ištryškę keli 
lašai kraujo susigėrė į korpo-
ralą, kuris altorėlyje dar ir 
šiandien, po kelių šimtmečių, 
Italijoje labai iškilmingoje ir 
puošnioje procesijoje su ale
bardomis ir kardais, su įvairių 
cechų viduramžių apdarais ir 
kunigo nešamu Švenčiausiuo
ju keliauja per visą miestą 
prisiminti tai dienai, kurią 
šiame Italijos mieste gimė 
pirmąkart Švč. Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė. Šiai progai 
paminėti miestas būna perpil
dytas gėlių sėklų, žiedų, lapų. 
Čia margiausiais nuostabiais 
raštais būna išpiešiamas gat
vės grindinys, vainikais išpuo-
šiami namai, nešamas didžiu
lis kryžius, groja orkestrai, 
gausi marga maldininkų mi

nia stebina atvykusius. Iš čia 
prasidėjusi Švč. Kristaus Kū
no ir Kraujo šventė paplito po 
visą krikščioniškąjį pasaulį. 

Ar turi kokį ryšį ši nedide
liame Italijos miestelyje pra
sidėjusi, į visų pasaulio katali
kiškų bažnyčių, į krikščionių 
širdis įaugusi, lietuviškai de
vintinėmis vadinama, šventė 
su tomis siaubingomis 1941 
metų dienomis, kai anksti ry
tą, dar net gaidžiams nepragy-
dus, po visą Lietuvą suburzgė 
vos bepaklibančios sudėvėtos 
taradaikos-sunkvežimiai, ku
riuose stūguriavo apiplyšę ka
reiviai su ilgomis, per pečius 
permestomis avies šlaunimis, 
kaip vadino anuometinius ru
sų karinius šautuvus aštrialie
žuviai lietuviai, ...Jr susėmė, 
susodino, o kur veža, niekas 
nežino", — dainavo tremtiniai, 
išgabenti į pačias atšiauriau
sias Sibiro, Uralo, Altajaus pa
kampes. Jas po kiek metų sa
vomis kojomis išvaikščiojau 
pats. Mačiau lietuvių pastaty
tas pirkias, latvių išpiltus per 
neišbrendamas pelkes takus, 
estų, ukrainiečių ir kitų Euro
pos tautų nutiestus savomis 
rankomis, jau rūdijančius ge
ležinkelius. Kai prikalbintas 
giminaičio nuvažiavau į tas 
vietas, kur prie Bijos, sraunios 
ir drumzlinos upės, vaikščio
jome pakrantėmis, pamačiau 
ne tik tas vietas, kur skendo 
upėje lietuviai, bet regėjau ož
kų, karvių apšnerkštus lietu
vių kapus, nulaužytus kryžius 
ir ašaromis aplaistytus takus, 
kur moterys žiemą po gimdy
mo, neturėdamos kur nusi
prausti, sniegu valėsi savo kū
nus, o paskui vadavosi iš mir
ties keliomis aspirino table
tėmis, kurių parūpino irgi to^ 
kios pačios tremtinės. Ne be 
reikalo prel. F. Kapočius, ra
šydamas laišką išbėgusiems 
nuo raudonojo siaubo tremti
niams, savo maldoje Mariją 
pavadino tremtinių motina. 
Mes ligi šios dienos, nors ir 
šaknis suleidę, nors ir namus 
pasistatę, ir vaikus, anūkus ir 
vaikaičius užsiauginę, bet vis 
viena esam ir liksim tremti
niai. Todėl ir veržiasi pro su
kepusias ir gimtosios žemės 
kvapo pasiilgusias lūpas: „Ma
rija, tremtinių karaliene, 
melskis už mus!" 

Kun. K. J. Ambrasas, SJ 

NE ATSISVEIKINIMAS, BET 
SUSITIKIMAS SU AUDRONE 

Donald (jų sūnus šiais metais 
baigė teisės studijas Detroito 
universitete), išsiskyrė, ište
kėjo už Bill Lentz. Išdirbusi 
arti 20 metų JAV Darbo de
partamente, vėliau perėjo dirb
ti į automobilių darbininkų 
unrją. Taip pat veikė lietuvių 
skaučių organizacijoje, tapda
ma Detroito skaučių „Gabi
jos" tunto tuntininke. 

1989 metais Kazimieras Uo
ka atvyko Detroitan ir Aud
ronė sudarė jam progą ap
lankyti automobilių fabrikus. 
Kitais metais ji pasiūlė auto
mobilių darbininkų unijai K. 
Uoką, kad jis gautų jų svar
bų medalį. Taip ir įvyko per 
Vytauto Landsbergio ir Kazi
miero Uokos apsilankymą 
Detroite. Tai yra George M. 
Meany žmogaus Teisių med
alis, suteiktas K Uokai iš 
AFL CIO. Buvau pritrenktas 
tuo pasiekimu ir žinojau, jog 
Audronės didelis idealizmas 
savo kraštui tai padarė. 

Dar daugiau buvau nuste
bintas, kai ji 1992 metais per
sikėlė Lietuvon įsteigti ten 
amerikietiškos firmos pada
linį nustatyti žmonių pajė
gumui įvairiems darbams. 

Darbas Lietuvoje nebuvo 
lengvas. Tačiau žmonės ir įs
taigos pamatė, jog objektyvi 
atranka yra daug geresnė ne
gu protekcijos, pažintys, drau-

AudronaTamulionyte-Lentz 

Š. m. balandžio 5 d. rytą Vil
niuje nuo užsidariusių inkstų 
mirė 56-metė Audronė Ta-
mulionytė-Lentz, palikusi 
Ameriką 1992 metais ir dir
busi viceprezidentės pareigose 
AON Consulting bendrovėje, 
nustatant žmonių tinkamu
mą įvairiems darbams. Savo 
trumpoje autobiografijoje ji 
sako, jog gimė Kretingoje karo 
audrų metu ir todėl jos var
das Audronė. Studijavo Way-
ne valstybiniame universite
te, kurį baigė psichologuos 
bakalaurės laipsniu, ir Detroi
to universitete, kur įsigijo 
bibliotekininkės (informacijos 
mokslo) magistrės laipsnį. Ji 
sukūrė šeimą su Doug Mc 

Gedimino Žilinsko lElta) nuotr. 

At A VLADAS PALUBINSKAS 
Birželio 22 d. po ilgų, sun

kių ir skausmingų ligų metų 
mirė ilgametis Clevelando lie
tuviško telkinio darbuotojas. 

Vladas gimė 1920 m. Kre
tingoje. Baigęs Kretingos 
pranciškonų gimnaziją, pra
dėjo studijas Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete. Sovie-

gystės. Ji gerai suprato ameri
kiečių valdžios ir darbo unijų 
naudojamus darbo žmonių at
rankos metodus, tačiau ji Lie
tuvon atėjo su dideliu idealiz
mu. 

Jos vaikystės draugė Rūta 
Bulgarytė-Chekaluk sako, jog 
Audronė buvo pionierė. Jėzui
tas kunigas Louis Leise, tre
čios kartos lietuvis iš mišrios 
šeimos, aukojo šv. Mišias Šv. 
Jonų bažnyčioje, Vilniuje, ba
landžio 8 d. ir Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje Southfield, Mi-
chigan, gegužės 5 d. Jis per
sikėlė gyventi ir dirbti Lietu
voje, vedamas idealizmo. Jis 
Audronę sutikdavo ir ji įk
vėpdavo jį nenuleisti galvos, o 
jis ją vėl sugrąžino Bažny
čion, nes ji buvo antrą kartą 
ištekėjusi. 

Abejose bažnyčiose buvo 
daug žmonių. Southfield susi
rinko daugiau nei 200. Tele
grama iš Lietuvos ambasado
riaus Vygaudo Ušacko, tarp
tautinės ir lietuvių skautų 
organizacijų užuojautos, skau
čių garbės tarnyba, muziko 
Stasio Sližio vargonų ir solo 
koncertas atliekant Verdi, 
Franck, Gounod, Broch, Cho-
pin ir kitų kūrinius. Procesi
joje pelenus nešė sūnus, ėjo 
vyras ir jo duktė, ėjo Audronės 
tėvai Aldona ir Robertas Ta-
mulioniai, teta Eugenija Rep-
čytė, pusbrolis Viktoras Pet
rauskas ir kiti. 

Štai po ranka ką tik iš 
spaudos išėjusi Audronės ir 
Woodrow Sears suredaguota 
knyga, pavadinta „Succee-
ding in Business in Central 
and Eastern Europe, Butter-
worth & Heinemann", 2001. 
Kai šiandien daug kas-nurašo 
Rytų Europą kaip neišsipil
džiusias viltis, tai Audronė 
sako, kad reikia ten suprasti 
žmones ir per ištvermingą 
darbą bus galima daug pada
ryti. Aš manau, kad ši knyga 
taps kelrodžiu vakariečiams į 
pokomunistinę Europą. O rak
tas yra Audronės užkrečiamas 
idealizmas. Jos pėdos yra gi
liai įmintos Lietuvoje, daug 
kas prisitaikys jos patarimus 
savo darbuose. Ir todėl sakau, 
jog mes neatsisveikiname su 
Audrone, bet su ja susitinka
me Lietuvos kelyje į gerovę ir 
pasisekimą. 

Saulius Simoliūnas 

tams uždarius šį fakultetą, 
Vladas grįžo į Kretingą ir dir
bo Lietuvos banke. Pasitrau
kęs į Vokietiją gyveno Muen-
chene. 1949 metais atvyko į 
Clevelandą ir čia įsijungė į 
plačią tuometinę lietuvišką 
veiklą. Priklausė Šv. Jurgio 
parapijai iki pat gyvenimo pa
baigos, giedojo parapijos cho
re, LB Clevelando apylinkės ir 
aktyvus „Ateities" klubo Lie
tuvių Fronto bičiulių narys, 
valdybų narys ir Vysk. Motie
jaus Valančiaus lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas. Dainavos jaunimo sto
vyklos rėmėjas. (Velionio šei
ma, prisimindama jo norą 
padėti šiai stovyklavietei, 
prašė ir jo atsisveikinimo va
landą aukoti Dainavai). 

Ilgus metus dirbo Babcock & 
Wilcox bendrovės inžinerijos 
departamente technikiniu pro
jektuotoju ir, vėliau, General 
Elektric bendrovėje. 

Velionis buvo lietuviškos 
spaudos mylėtojas, skaitytojas 
ir rėmėjas. Aštuonerių metų 
sukios ligos laikotarpyje, Vla
dui lietuviškas spausdintas 
žodis ir „Tėvynės garsų" radijo 
programos sekmadieniais bu
vo didysis ryšys su lietuviš
kuoju pasauliu. 

Giliame liūdesy liko žmona 
dailininkė Nijolė, sūnus To
mas ir duktė Lina (Riffle), taip 
pat menininkė, brolis Mečys 
su žmona Jadvyga ir a.a. bro
lio Viktoro ir Aldonos Palūnų 
plati giminė. Ilgus metus lo
voje ligos prirakintą Vladą su 
meile rūpestingai slaugė žmo
na ir duktė Lina. 

Sekmadienio „Tėvynės gar
sų" laidoje iš mūsų tarpo pasi
traukęs Vladas prisimintas 
skambia Juozo Gruodžio „Tė
ve mūsų" giesme, atliekama 
Čiurlionio ansamblio vyrų 
choro. 

Sekmadienio vakare Jacobs 
& Son laidotuvių namuose at
sisveikinti su Velioniu susirin
ko ne tik plati Palubinskų-
Palūnų giminė, bet ir daug 
Clevelando lietuvių. 

Pirmadienį po Prisikėlimo 
Mišių ir pamokslo Šv. Jurgio 
parapijos klebono kun. Juozo 
Bacevičiaus laidotuvių maldų, 
ilga mašinų vilkstinė palydėjo 
į Visų Sielų kapines, kur jau 
ilsisi ir jo brolis Viktoras. Čia 
susirinkę atidavė paskutinę 
pagarbą Mirusiam. Sol. Aldo
nai Stempužienei vedant, visi 
sugiejo „Viešpaties angelą" ir 
„Lietuva brangi". Didysis Visų 
Sielų kapinynas vėl priglaudė 
Nemuno šalies sūnų »in»in«Tn 
poilsiui. Ilsėkis Dievo ramy
bėje, Vladai. 

Vacys Rociūnas 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 1 d., trečiadienis 

A.-t A. 
GERTRUDE HELENE 
MARTINKUS-MAIER 

Mirė 2001 m. liepos 30 d., sulaukusi 82 metų. 
Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Vokietijoje. Į Ameriką 

atvyko 1949 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Irene; sūnėnai ir dukterėčios: 

Jurgen, Christene ir Michael Tauber; Gabriele, Helmut, 
Nicole, Florian ir Marina Glaser; Klaus, Irene, Melonie ir 
Manuel Tauber, Udo, Dagmar ir Markus Truppat; svainis 
Juozas ir jo žmona Elena Martinkus bei jų dukterys Irena 
ir Dalia Morkaitis, Zita su vyru Alfonsu Piekus, Elytė su 
vyru Ray Juodis; anūkai Adam, Andrew ir Christine 
Juodis; krikšto vaikai Susan, Paul, Karoline ir Nicole 
Kamzic. 

A.a. Gertrude buvo žmona a.a. Antano Jono, dukra a.a. 
Kari ir Helene Maier, svainė a.a. Kari Tauber, sesuo a.a. 
Doris ir jos vyro a.a. Hoenz Truppat, geriausia draugė a.a. 
Bse Luise Rimša. 

Velionė priklausė „Šiaulių" ir „Tauragės" klubams. 
A.a. Gertrude pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. 

nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 
11028 S. Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės penktadienį, rugpjūčio 3 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 v.r. velionė bus išlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Gertrude 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt.Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410. 

MA 
DANGUOLĖ REGINA 

MARCINKUTĖ-ŽEIKUS 
Mirė 2001 m. liepos 29 d., Kalifornijoje. 
Nuliūdę liko: duktė Darija, motina Matilda, sesuo 

Ilona, brolis Arūnas, jų šeimos ir kiti artimieji. 
Šv.Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 

šeštadienį, rugpjūčio 4 d., 10 v.r. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose. 

Nuliūdusi Seimą 

A. t A. 
ZITA KASPAR-ŠIMUTIENĖ 
Mirė 2001 m. liepos 30 d. Gyveno Evergreen Park, IL. 
Nuliūdęs liko vyras, prof. Leonardas J. Šimutis, su 

kuriuo išgyveno 58 metus; keturi vaikai: dukra Zita M. 
Drilings ir jos vyras Michael, sūnūs — Leonard J. su žmona 
Nancy, Frank J. su žmona Joyce, Robert P. su žmona Eva; 
dešimt vaikaičių, vienas provaikaitis ir kiti giminės bei 
pažįstami. 

A.a. Zita studijavo muziką DePaul University, kur 
susipažino su būsimuoju vyru Leonardu Šimučiu, Jr 
(ilgamečio dienraščio „Draugas" redaktoriaus Leonardo 
Šimučio sūnumi), už jo ištekėjo 1943 m. Ji turėjo gražų 
balsą, dainavo choruose (įskaitant savo vyro Leonardo 
vadovaujamoje grupėje 1945-1951 m.); buvo „Lithuanian 
Lore Trio" akompaniatorė, pasižymėjo kaip gabi ir 
talentinga pianistė ir nuolat buvo kviečiama akompanuoti 
arba atlikti programą įvairių organizacijų renginiuose. 

Nuo 1954 m. iki 1965 m. velionė buvo St. Ritos parapijos 
Čikagoje vargonininkė, mokytojavo Kolmar School, Mid-
lothian, IL, vėliau įsigijo magistro laipsnį St. Xavier Uni
versity ir tapo šios mokyklos vedėjos pavaduotoja. 

A.a. Zita Simutienė buvo labai aktyvi „Beverly Embroi-
derer" gildijoje, ruošė narių rankdarbių parodas ir pati jose 
dalyvavo su savo darbais. Daug metų praleido, ruošdama 
išsamią savo šeimos ir giminės geneologiją. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d., nuo 
3 v.p.p. iki 9 v.v. Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 
W. 95 St. Tel. 773-239-3600 arba 708-425-4500. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, rugpjūčio 3 d. Iš laidojimo namų 9:45 
v.r. a.a. Zita bus išlydėta į Most Holy Redeemer bažnyčią, 
kur bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdęs vyras, vaikai ir giminės 

Mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė, Teta ir Uošvienė 

A. t A. 
ANTANINA BAKANAITĖ 

STYGIENĖ 
Mirė 2001 m. liepos 29 d., Eastpointe, MI. Velionė gimė 

1919 m. kovo 26 d. Veliuonoje, Lietuvoje. 1949 m. emigravo 
į Kanadą. Į JAV, Detroitą atvyko 1966 m. 

Giliame liūdesyje liko: dukra Meilutė ir žentas Frank 
Repsha, anūkai Christopher Senish su žmona Jennifer, 
Terrence su žmona Jennifer ir Michael Senish, sesutė 
Marytė Stakauskienė su šeima, gyvenanti Lietuvoje bei 
daug giminių Lietuvoje ir Kanadoje. 

Trečiadienį, rugpjūčio 1 d. velionė pašarvota RG & GR 
Harris koplyčioje, Livonia, MI. Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 
d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, MI, nuo 10 v.r. 
iki 11 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių a.a. Antanina mašinų procesija bus palydėta ir 
palaidota Holy Sepulchre kapinėse, šalia vyro a.a. Zenono 
Stygos. 

Nuliūdusi šeima 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 

Tel. 313-554-1275. 

A. t A. 
FRANCES A KONDRAT 

Mirė 2001 m. liepos 27 d., sulaukusi 99 metų. 
Gyveno Galesburg, IL, anksčiau Marųuette Parko 

apylinkėje, Chicago, TL. Gimė Lietuvoje, Papilėje. 
Nuliūdę liko: duktė Frances su vyru John Anderson, 8 

anūkai, 17 proanūkų. 
A.a. Frances buvo žmona a.a. Konstantine ir motina 

a.a. Constantine. 
Velionė priklausė The Nativity of Blessed Virgin Mary 

Church in Chicago, The Sisters of St. Francis, Pittsburg 
Aux., The Sisters of St. Casimir, Chicago Aux. 

A.a. Frances bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 2 
d., nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 3 d. Iš Brady-Gill laidojimo namų 
10:30 v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Frances bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

.petkusnineralhomes.com 

Ilgų metų aktyviai korp. „Gaja" korporantei 

A t A 
EMILIJAI BRIZGIENEI-

BANIUKAITYTEI 
iškeliavus už $io žemiSko gyvenimo ir laiko ribų, 
reiikiame gilią užuojautą Velionės vyrui PETRUI, 
vaikams su šeimomis ir artimiesiems. 

Med. Korp. „Gaja" 

http://petkusnineralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

JAV LB Vidur io v a k a r ų 
apygardos apy l ink ių gegu
žinėje, kuri įvyks rugpjūčio 12 
d., sekmadienį. 12 vai., lanky
sis JAV ambasadorius Lietu
vai John Tefft su žmona. Bus 
ir daugiau garbes svečių. Ka
dangi tai vienintelė LB Vidu
rio vakarų apygardos apylin
kių gegužinė, veiks laimė
jimai, kuriems prašome dova
noti laimikių. Juos galite 
atvežti į Pal. Jurgio Matu
laičio misiją sekmadieniais ir 
perduoti Birutei Vindašienei 
po abejų šv. Mišių, arba skam
binti tel. 708-974-2464. 

Ta r i ame ačiū Gražinai 
Bič iūnai te i ir Genei Ciuras 
už laimikius ..Draugo" geguži
nės .,laimės šuliniui". Dėkoja
me ir kviečiame kitus pasekti 
jų pavyzdžiu. 

Čikagos lietuvių pensi
n inkų sąjungos gegužinė 
vyks rugpjūčio 5 d., sekmadie
nį. 12 vai. Šaulių namuose. 
2417 W. 43 gatvė. Valdyba vi
sus maloniai kviečia pasivai
šinti lietuvišku maistu, atsi
gaivinti bare, išbandyti sėkmę 
„laimės šulinyje" bei pasišokti 
grojant Kosto Ramanausko or
kestrui. 

Lithuanian Mercy Lifl prezidentė Pranė Šlutienė (kairėje), besilankyda
ma Lietuvoje, Verkių rūmų (prie Vilniaus) parke, švenčiant JAV Neprik
lausomybės šventę — Liepos 4 d., susitiko su JAV ambasadorium Lietu
vai John Tefft ir jo žmona. Ambasadorius Tefft netrukus lankysis 
Čikagoje, žada užsukti { LB Vidurio vakarų apygardos apylinkių 
gegužinę Lemonte rugpjūčio 12 d. 

D. PETRAUSKAITĖ TĘSIA MUZIKOLOGINIUS 
TYRINĖJIMUS 

Profesorė Danutė Petraus
kaitė Čikagoje vieši jau trečią 
kartą. Ji vėl aplankė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cent
rą. Danutė Petrauskaitė yra 
socialinių mokslų daktarė, 
Klaipėdos universiteto Menų 
fakulteto docentė. Prieš de
šimt metų darbuodamasi Ži-
levičiaus-Kreivėno muzikolo
gijos archyve, ji rinko medžia
gą apie kompozitorius Jero
nimą Kačinską, Juozą Žile
vičių, taip pat apie Klaipėdos 
krašto muzikinį gyvenimą. 
Danutė Petrauskaitė 1997 
metais Lietuvoje parengė 
knygą „Jeronimas Kačinskas. 
Gyvenimas ir muzikinė veik
la". Taip pat parašė monogra
fiją „Klaipėdos muzikos mo
kykla 1923-1939 m". Šios mo
nografijos rankraštis buvo ap
dovanotas Mažosios Lietuvos 
fondo dr. Vydūno premija. 
Mokslininkės biografinę apy
braižą „Prudencija Bičkienė" 
1998 m. išleido dienraščio 
„Draugas" leidykla. 

Viena pagrindinių dr. D. Pe
trauskaitės mokslinių tyrinė
jimų krypčių yra JAV išeivi
jos muzikinė kultūra, todėl 
kiekvieną kartą atvykusi į 
Čikagą mokslininkė tyrinėja 
muzikologijos archyve su
kauptą medžiagą ir ruošia 
naujus mokslinius darbus. 

Dr. D. Petrauskaitė yra pa
rašiusi ne vieną straipsnį 
apie išeivijos muzikus — V. 
Bacevičių, J. Žilevičių, J. Stro-
lią, kurie buvo spausdinti 
„Muzikos žiniose", leidžiamo
se Čikagoje, Klaipėdos uni
versiteto žurnale „Tiltai" ir 
kitur. 

Artimiausioje ateityje dr. D. 
Petrauskaitė planuoja pa
rengti platesnę studiją apie 
violončelistą bei chorvedį Pet
rą Armoną ir užbaigti mono
grafiją apie muziką, muzikolo
gijos archyvo pradininką 
Juozą Žilevičių. 

Skirmantė Miglinienė 
LTSC archyvų direktorė 

..Ro-ko-ko" prie Niagaros krioklio. 

JAUNŲJŲ „RO-KO-KO" DAINININKŲ 
GASTROLĖS AMERIKOJE 

LTSC pirmininkas prof Jonas Račkauskas su viešnia dr Danutė Pet
rauskaite 

Paviešėję, pasirodę su kon
certine programa ir pamatę 
Ameriką, jos visuomeninį bei 
kultūrinį gyvenimą, jau išly
dėti į Lietuvą „Ro-ko-ko" vai
kai ir jų vadovai parsiveš ne 
tik saldainių ir dovanų lauk
tuvėms, bet ir nuostabių pri
siminimų, gražių ir neuž
mirštamų nuotykių iš Ameri
kos... 

Šis straipsnelis — ne rekla
ma, o tiesiog pamąstymas 
kiekvienam, kaip mes patys 
galime praskaidrinti savo gy
venimą, suteikti džiaugsmo 
kitiems, išlaikyti mūsų lietu
višką kultūrą, meną ne tik 
Lietuvoje, bet ir čia... 

Visos vaikų kelionės įspū
džius užsirašiau į sąsiuvinį, 
nes pati su jais daug kur da
lyvavau. Ir vaikai paliko daug 
palinkėjimų, pasidalino savo 
įspūdžiais, jų manymu, iš pa
čios įspūdingiausios kelionės 
jų gyvenime. 

„Amerika — šalis, į kurią 
nukeliauti svajoja daugelis. 
Manoji svajonė išsipildė su 
kaupu, aš turėjau galimybę 
čia pabūti, daug ką pažinti, 
pamatyti. Didžiausią įspūdį 
paliko miestų didybė, žmonių 
noras susipažinti ir bendrau
ti su mumis. Visiems jiems 
sakau ačiū! Pamačrau tai, ką 
filmuose esu mačiusi. Labiau
siai man patiko Čikaga, čia 
sutikau nuostabių žmonių, ku
rie mumis rūpinosi, parodė, 
supažindino su Čikaga. Dėko
ju Tijūnėliams, jų nuoširdu
mas ir gerumas, rūpinimasis 
mumis suteikė daug džiaugs
mo ne tik man, bet ir visai 
mūsų grupei. Taip pat sutikau 
senus draugus Omahoje, ku
rių nemačiau visus metus, — 
„Bei Canto" vaikų chorą, pri
siminėm jų pirmąsias gastro
les Lietuvoje. Taip pat patiko 
kelionė į Kansas City, į 
„World of fun" atrakcionų par
ką. Vis dar negaliu patikėti, 
kad gyvenimas man įteikė to
kią nuostabią dovaną. Norė
čiau dar kada nors čia sugrįž
ti..." Indrė Zaleskytė (16 
metų). 

Apie Čikagoje patirtus įspū
džius jau rašė Indrė Tijūnė-
lienė, „Saulutės" Vaikų globos 
būrelio pirmininkė Čikagoje. 
Ji asmeniškai padėjo „Ro-ko-
ko" vaikams pasisvečiuoti — 
net šešias dienas Čikagoje. 
Esu jai labai dėkinga už šią 
didžiulį šventę. Vaikai tiesiog 
tryško džiaugsmu ir gera nuo
taika, jų energija žadino kiek
vieną, jų dainelės įsiskverbė 
kiekvienam klausytojui gi
liai širdin, ir ne vienas išėjo iš 
koncertų su džiaugsmo aša
romis, puošiančiomis veidą... 
Pati jaučiau tai, ir kiekvie
nas klausytojas dėkojo vai
kams už nuostabias dainas, 
už tai, kad jie buvo nuošir
dūs, į muziką sudėję visa kas 
geriausia, yra žmoguje, visa 
tai, kas tikra, ką jaučia vai
ko širdelė. 

„Čikagoje pirmą kartą pa
mačiau tokius milžiniškus 
pastatus. Aš net neįsivaizda
vau, kad jie gali būti tokie di
deli ir tokie gražūs. Mes bu
vome net 96 -ame aukšte! La
bai išsigandau virš galvos 
pralėkusio traukinio... Pats 
geriausias dalykas — ameri
kietiški kalneliai, tokį dalyką 
teko pajusti pirmą kartą gy
venime i» buvo išties baisu 
(patikėkit manim!). Aš visą 
gyvenimą prisiminsiu Niaga
ros krioklį, kurio tikrojo gro
žio neparodysi nuotraukose, jį 
reikia savo akimis pamatyti. 
Man kelionė paliko daug įspū
džių, už tai esu labai dėkin
gas visiems, padėjusiems šią 
kelionę suorganizuoti..." Val
das Vaitiškius (14 metų). 

Vaikų vokalo studija „Ro-
ko-ko" buvo pakviesta Oma-
hos (Nebraska) vaikų choro 
„Bei Canto", jo vadovo dr. Z. 
R. Stroope ir choro vadybi
ninkės Cathy Andrus, kuri 
ypač daug pastangų dėjo, kad 
vaikai būtų aprūpinti viskuo, 
kad kuo daugiau pamatytų ir 
susipažintų su Amerika. Oma
hoje jiems padėjo ir Lietuvių 
Bendruomenė, ypač ačiū Da
nutei Šulskis, kuri asmeniškai 
kiekvienam vaikui įteikė po 
20 dol. vokelius. Dainorėliai 
vyko į Topeka (Kanzas), kur 
buvo šiltai sutikti šios vals
tybės muzikos pedagogų, da
lyvavo jų surengtoje konfe
rencijoje, kur paskaitas skai
tė žymus „Bei Canto" vaikų 
choro vadovas dr. Z. S. Stro
ope. Ten buvo nagrinėjami vo
kalo technikos, meistriškumo 
klausimai, o po „Ro-ko-ko" 
koncerto jaunieji dainininkai 
buvo labai gerai įvertinti — 
ypatingai gerai paruoštas vo
kalas ir vaikų improvizaciniai 
sugebėjimai. 

„Lygiai prieš metus, Šiau
liuose besisvečiuojant Ne-
braskos chorui „Bei Canto", 
jiems pakvietus mūsų kolek
tyvą atsakomajam vizitui į 
Ameriką, mums iš tiesų ta 
idėja tuomet atrodė utopija. 
Dabar, kai praeityje liko visi 
sunkumai, susiję su pasiruo
šimu šiai sudėtingai kelionei, 
mūsų didžiausias noras buvo 
ir liko toks pat — kad mūsų 
vaikai laimingai sugrįžtų na

mo, kad kelionė jų širdyse 
pabudintų dar didesnį troški
mą pažinti pasaulį ir save, 
suvokti tai kaip kažką ypa
tinga, sugebėti priimti viską 
kaip neįkainojamą dovaną. 
Sugrįžti namo nors truputį 
kitokiems, ir turėti norą per
teikti patirtus įspūdžius savo 
aplinkoje — šeimoje, mokyklo
je, gatvėje... Mes gavome labai 
daug ir pačių vertingiausių 
dalykų — šilumą, žmogišku
mą ir supratimą, už ką belie
ka tik padėkoti. Teatlygina 
Dievas visiems, kurie savo 
nuoširdžiu rūpesčiu, dosnumu 
ir dėmesiu prisidėjo prie šios 
kelionės. Ir man asmeniškai 
ši kelionė liks vienu svar
biausių įvykių gyvenimą". Ra
sa Kauneckaitė (studijos 
„Ro-ko-ko" meno vadovė). 

Omahoje vaikai praleido net 
10 dienų, gyveno po vieną 
amerikiečių šeimose, jie leng
vai bendravo susikalbėdami 
angliškai, visiškai neprireikė 
vertėjų pagalbos, nes jų anglų 
kalbos žinios buvo ypač ge
ros. Šiuos vaikus į JAV at
lydėjo ne tik grupės vadovės 
Rasa Kauneckaitė ir Janina 
Bartkutė, bet ir Šiaulių mies
to vicemeras Vaclovas Ving
ras, kuris buvo susižavėjęs 
Amerikos lietuvių geranoriš
kumu ir tikrai nesitikėjęs to
kio ypatingai šilto priėmimo 
ir vaišingumo, tik sunku buvo 
susitaikyti su taip staigiai 
užklupusiais karščiais... Roma 
Kasakaitienė — viena lydin
čių tėvelių, ji — Gabrielės 
mama: „Esu mama, lydinti 
'Ro-ko-ko' šioje kelionėje, to
dėl visų vaikų tėvelių vardu 
kuo nuoširdžiausiai norėčiau 
padėkoti visiems Amerikos 
lietuviams už nuostabų, šiltą 
priėmimą, rūpestingumą, pa
aukotą laiką, energiją. Be jū
sų ši kelionė tikrai nebūtų 
buvusi tokia visavertė. Mes 
čia pasijutome lyg namuose. 
Savo globa, begaliniu dėme
singumu, manau, įžiebėte 
mūsų vaikų širdelėse dar di
desnę meilę savo kraštui. Jū
sų tikrai neužmiršime!" 

O jau vaikų susižavėjimas 
vienu didžiausių pasaulio 
gamtos stebuklų — Niagaros 
kriokliu! Šią įspūdingą kelio
nę parėmė Pitsburgo Lietuvių 
Bendruomenė, įteikdama 
dainorėliams net 1,000 dole
rių. Vaikams ypač patiko 
plaukti laivu — apsiaustai 

nuo lietaus neapsaugojo nuo 
vandens — visi dėl to grįžome 
į autobusą šlapi, bet tai tik 
pakėlė nuotaiką. Taip pat 
džiaugėmės, aplankę moterų 
vienuolyną, kuriame vaikai 
giedojo bažnyčioje ir koncerta
vo vienuolyno salėje (šį kon
certą filmavo Pitsburgo televi
zija, kuri netikėtumu kaip 
reikiant vaikus išgąsdino). 
Vienuolyne vaikai buvo pa
vaišinti skaniais pusryčiais. 
Vakare surengėme nuosta
bią iškylą gamtoje, lietuvių 
„Country" klube. Ten buvome 
ne tik šiltai sutikti, pasotinti 
vakariene, bet ir gavome lauk
tuvių — po marškinėlius ir ke
lioninius krepšius! Vienas 
maloniausių prisiminimų — 
tai šauniai mus visus sutikusi 
stovykla Dainava, taip ilgai 
ieškota ir stebėtinai lengvai 
bei įdomiai atrasta — pa
matėme užrašą „Sveiki atvykę 
„Ro-ko-ko!" Tai ne vienam 
sukėlė malonius jausmus ir 
praskaidrino nuotaiką po la
bai sunkios kelionės. Nors,į 
Dainavą atvykome tikrai vė
lai, bet tautiečiai mūsų labai 
laukė (ačiū už kantrybę!), tad 
koncertas įvyko tik 7:30 vai. 
vak. Smagu buvo išgirsti ir ką 
tik pačioje stovykloje su
sikūrusią grupę „Ohoho!", kuri 
pasveikino dainorėlius savo 
dainomis ir stovyklos himnu. 
Rokoko" kolektyvas ir visa 
delegacija buvo labai sužavėti 
laisvai, draugiškai bendrau
jančiais lietuvaičiais. Ačiū sto
vyklai už paramą, kelionės 
išlaidoms surinktus pinigus 
(150 dolerių) ir taipogi labai 
didelis dėkui Detroito Lietu
vių Bendruomenei, kuri paau
kojo vaikams net 350 dolerių. 
Ačiū Onutei Daugirdienei ir 
Vladui Piesčiui už nuoširdų 
priėmimą lietuvių vaikų sto
vykloje, juk mūsų noras ir 
buvo aplankyti kuo daugiau 
vaikų, pabendrauti su jais, su
teikti jiems nors dalelę laimės 
savo dainomis... „Man labiau
siai patiko draugiški žmonės, 
todėl mes čia jautėmės tikrai 
maloniai, ačiū, kad suteikėte 
mums didelio džiaugsmo ir 
jūsų dėka šią kelionę prisi
minsiu amžinai!" Gabrielė 
Kasakaitytė (13 metų). 

Kunigas Jaunius Kelpšas, 
prisidėjęs prie „Ro-ko-ko" ke
lionės į Omahą, prasitarė: 
„Gaila, kad teko išvykti 
anksčiau, taip norėjosi dar 
pabūti, geri ir šilti žmonės gy
vena ne tik Čikagoje, jų daug 
sutikau ir Omahoje..." Jam la
bai patiko vaikai, jų nuo
širdumas ir tikras, nesuga
dintas vaikiškas mokėjimas 

„Ro-ko-ko" meno vadovė Rasa Kau
neckaitė. 

džiaugtis viskuo — aplinka, 
žmonėmis; ir nuostabūs kon
certai, kuriais vaikai džiugino 
kiekvieną. 

Vaikų vokalo studija „Ro-ko-
ko" Amerikoje turėjo at
sivežusi du neseniai išleistus 
albumus. Vienas jų — „Kartą 
bobutė...", o kitas — „Psal
mės", kurį padėjo išleisti 
Šiaulių miesto vyskupas A. 
Bartulis, su jo pagalba vaikai 
sugebėjo įamžinti religines 
giesmes, psalmes, kurias ir 
dabar atlieka bažnyčioje kiek
vieno sekmadienio Mišiose. 

Ačiū dienraščiui „Draugas" 
už paramą, beveik dvi savai
tes leidusiam susipažinti su 
„Ro-ko-ko", taip pat radijo lai
dai „Margutis", transliavusiai 
jų dainas, Marytei Utz (kuri, 
jau žinodama apie būsimas 
„Ro-ko-ko" gastroles JAV, pa
skyrė didelę sumą transportui 
išsinuomuoti) ir visiems vi
siems, atėjusiems į koncertus 
Libertyville, Lemonte, Brigh-
ton Parke, Omahoje, Pits-
burge, Detroite, tiems, kurie 
prisidėjo prie šios šaunios ke
lionės! Visų gerų žmonių net 
neišvardinsiu, nes yra tikrai 
ilgas sąrašas, tiesiog dar 
kartą įsitikinau, kad tarp mū
sų, tautiečių, yra labai daug 
geros valios žmonių. Linkiu vi
siems nepamiršti savo kul
tūros, lietuviškumo, sugebė
kime ir toliau taip gražiai ben
drauti. 

Esu jauna, pilna entuziazmo 
ir optimizmo, tad nenusteb
kite, jei vieną dieną jums pas
kambinsiu, prašydama pagal
bos ir paramos vieno ar kito 
kolektyvo koncertinės kelionės 
organizavimui. Aš įsitikinusi, 
kad visada atsiras geraširdžių 
žmonių, norinčia padėti. Aš 
nuoširdžiai tuo tikiu. 

Asta Buračaitė 
S #c o i'i* i m «~a i 
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ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
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ADVOKATAS 
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6436 S PulaskiRd., Chicago, IL 60629 
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
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TeL 773-884-4100. 
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Advokatas 
Jonas Gibaitis 
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kriminalinei brloa 
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