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Socialdemokratai prezidentą
kaltina stabmeldyste
Vilnius, rugpjūčio 9 d. gimu. vėliau teikiant vyriau
3 N S ) — Socialdemokratai sybės nutarimo projektą, buvo
Druskininkų meras Ričardas nurodyta tikrovės neatitin
Malinauskas ir Seimo narys kanti informacija, pagal kuria
Justinas Karosas tvirtina, jog perduodamame sklype nėra
miškas JStatoil" degalinės sta miško, tuo tarpu minėtame
tybai Druskininkuose buvo 0.4 h a sklype valstybinės
reikšmės miškas užėmė 0.34
iškirstas teisėtai.
Ketvirtadienį spaudos kon ha plotą.
ferencijoje Seime J. Karosas
Aplinkosaugininkų teigimu,
beveik 0.4 hektaro pušyno sklype buvo iškirstos 254
iškirtimu pasipiktinusį prezi pušys ir 92 kadagiai. Tuo tar
dentą, Aplinkos ministeriją pu R. Malinauskas teigė, kad
bei žaliuosius pavadino stab sklype buvo 80 pušų, o likę au
meldžiais. „Neturime būti galai buvo maži ir apibūdi
stabmeldžiais. Tie laikai jau nami kaip želdiniai.
praėjo. Ar žmogus turi tarnau
Pasak žiniasklaidos, teikimą
ti medžiui, ar medis — žmo skirti šį sklypą savivaldybei
gui? Manau, kad atsakymas vyriausybės posėdyje pateikė
čia vienareikšmis — gamta pats tuometis aplinkos mi
turi tarnauti žmogui. Druski nistras, liberalas Henrikas
ninkai visi pastatyti kertant Žukauskas, kuris žinojo, jog
mišką. Ir niekas tada nekėlė pušys toje vietoje tikrai auga.
jokių triukšmų!'', sakė J. Ka Apie tai žinojo ir aplinkos
rosas.
viceministras Eugenijus PalaTuo tarpu kurorto meras R. vinskas, kuris, prieš paski
Malinauskas tvirtino, jog riant jį į šį postą, dirbo Drus
prieš beveik dešimt dienų kininkų miesto vyriausiuoju
ruošiant sklypą degalinės sta architektu.
tybai, buvo iškirstas ne miš
Beje, kilus skandalui dėl
kas, bet želdiniai ir būtent iškirsto pušyno, E. Palavinstodėl tai buvę padaryta tei kas atsistatydino iš aplinkos
sėtai. Meras tikino, jog vyriau viceministro posto.
sybė turėjusi žinoti, jog mi Po komisyoe pateiktų išvadų
nėtame sklype medžiai bus aplinkos ministras Arūnas
kertami. „Arba kiekviename Kundrotas nusprendė skirti
dokumente, arba kas antrame 15,000 litų baudą Druski
buvo kalbama apie miško kir ninkų savivaldybei.
timą, degalinės statybai", sakė
Teisiškai įvertinti kiekvieno
socialdemokratas.
pareigūno asmeninius veiks
Kaip jau buvo skelbta, liepos mus dėl aplinkosaugos reika
pabaigoje Druskininkuose prie lavimų pažeidimo Druskinin
Veisiejų — M. K Čiurlionio kuose Generalinę prokuratūrą
gatvių sankryžos maždaug 0.4 ir Specialiųjų tyrimų tarnybą
ha ploto sklype buvo iškirstas paprašė ir prezidentas Valdas
pušynas, toje vietoje planuo Adamkus.
Socialdemokratai piktinosi
jant statyti JStatoil" degalinę.
Specialiai sudaryta komisija tokiu dideliu aukščiausių val
Aplinkos ministerijai pateikė džios institucijų dėmesiu, jų
išvadas, kuriose teigiama, kad nuomone, ne pačiai svarbiau
dar 1999 m. Druskininkų siai problemai.
miesto savivaldybė, pasirašy
Prezidentui atlikta
dama jungtinės veiklos sutartį
dar viena
su bendrove JLietuva Statoil",
prisiėmė įsipareigojimus su
medicininė
teikti 0.4 ha žemės sklypą
operacija
JStatoil" degalinei statyti,
nors neturėjo žemės sklypo
V i l n i u s , rugpjūčio 9 d.
valdymo teisės. Komisijos tei- (BNS) — Prezidentui Valdui
Adamkui atlikta inkstų ak

*
Prezidentas
Valdas mens skaldymo operacija, TV3
Adamkus,
besirūpindamas ..Žinioms" sakė prezidento as
degalinės statybai iškirstu pu meninis gydytojas Remigijus
šynu Druskininkuose, pamirš N'argėla.
ta netoliese — toje pačioje sa
Apie šią operaciją iš anksto
vivaldybėje — esantį sociali niekas nežinojo, nebuvo išpla
nių problemų kamuojamą Vie- tintas joks pranešimas apie
čiūnų miestelį, teigiama Vie- prezidento sveikatos būklę.
čiūnų profsąjungos „Vienybė" Tai. kad valstybės vadovas
atvirame laiške prezidentui bus operuojamas, paaiškėjo
Valdui Adamkui, Seimo pirmi antradienį vakare, kai sveika
ninkui Artūrui Paulauskui bei tos patikrinimui jis atvyko į
premjerui Algirdui Brazaus Vilniuje esančią Universiteti
kui. ,.Mielas prezidente ir vy nę ligoninę.
riausybės vyrai, mes, viečiūAkmuo prezidento inkstų
niškiai bedarbiai, medžių pri šlapimtakyje buvo aptiktas
sodinsime kiek tik reikia ir birželio pabaigoje per sveika
nemokamai, tik būkite geri, tos patikrinimą po apendicito
atkreipkite dėmesį į mūsų operacijos. Tada medikai tvir
žūstančią gyvenvietę, surea tino, kad V. Adamkui operaci
guokite dėl mūsų žmonių taip, jos daryti nereikės, nes akme
kaip sureagavote dėl pušų. nį pavyko susmulkinti medi
Pušų — 254, o mūsų — apie kamentais.
2.000". rašoma laiške. Jame
Pasak R. Nargėlos, operacija
teigiama, jog socialinės proble Universitetinėje ligoninėje, o
mos prasidėjusios po to, kai ne Santariškių klinikose, kur
buvo privatizuota Kauno ver paprastai gydomas preziden
palų bendrovė „Drobė", val tas, buvo atlikta todėl, kad kli
danti Viečiūnų verpimo fabri nikos neturi reikiamos įran
ką, kuriame dirbo apie 500 gos.
žmonių. Po to buvo panaikin
Birželio pradžioje V. Adam
tos visos darbo vietos fabrike. kui buvo operuota akies tink
„Už pušų išpjovimą 'juda' vi lainė ir pašalintas apendici
ceministrų ir įvairių viršinin tas.
kų kėdės, o kur gyvenvietės
Prieš porą savaičių prezi
sunaikinimo kaltininkai? Negi dentas žiniasklaidai teigė, jog
šiandien pušys svarbiau už sveikata jam leistų dalyvauti
žmones?", klausia Viečiūnų artėjančiuose Lietuvos prezi
gyventojai.
<BNS> dento rinkimuose.
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L ^ Tėvynėje pasižvalgius

Prezidentūroje šnekučiuojasi (iš kairev JAV pareigūnas Ri.nald D. Asmus, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas.
Gedimino Žilinsko IEIUI nuotr

Lietuvos svečias — NATO
plėtros „architektas"
Vilnius, rugpjūčio 9 d. jungininkės?", klausė R. D.
(BNS) — Atostogaujantis JAV Asmus.
V. Ušackas pažymėjo, kad
Tarptautinių santykių tarybos
darbuotojas, NATO plėtros Lietuva turi daryti savo „na
strategas Ronald D. Asmus su mų darbus" tiek ekonomine,
šeima Lietuvos ambasado tiek gynybine prasme. § „Savo
riaus JAV Vygaudo Ušacko ruožtu turime tęsti ganėtinai
kvietimu atvyko privataus vi brandžią ir aktyvią politiką su
kaimynais", sakė Lietuvos am
zito į Lietuvą.
R. Asmus dirba Vašingtone basadorius JAV.
Jis teigė, kad kol kas anksti
esančio Europos tyrimų biuro
vyresniuoju
bendradarbiu. spręsti, kurios iš 10 norą pa
1997-2000 m. jis dirbo JAV reiškusių valstybių bus pa
prisijungti
prie
Valstybės sekretoriaus pava kviestos
duotojo padėjėju Europos rei NATO. Lygindamas buvusio
kalams. Valstybės departa JAV prezidento Bill Clinton ir
mente jis buvo atsakingas už dabartinio prezidento George
JAV politiką NATO plėtros W. Bush administracijų santy
kius su Lietuva. V. Ušackas
klausimais.
Po susitikimo su prezidentu sakė, kad Vašingtono santy
Valdu Adamkumi JAV polito kiai su Lietuva buvo ir yra la
logas sakė, kad Lietuva turi bai geri. „Galime džiaugtis,
tęsti savo pasiruošimus narys kad tokia maža valstybė, kaip
tei NATO. „Dabar mes turime Lietuva, ar Baltijos kraštai di
strategiją, darome pažangą ir deliame JAV interesų sraute
matome artėjantį finišą. Mano užima labai aukštą vietą tiek
patarimas jums — nedarykite buvusio prezidento, tiek da
klaidų, tęskite savo namų dar bartinio prezidento darbo
bus. Tai lemtingas periodas tvarkėje", sakė V. Ušackas.
Prieš atvykdamas į Lietuvą
mūsų ir jūsų istorijoje", sakė
R. D. Asmus lankėsi Rygoje,
R. D. Asmus.
Jo teigimu, JAV nori atsa kur susitiko su Latvijos prezi
kymų į du klausimus apie Bal dente Vairą Vyke-Freiberga.
tijos valstybės. J*irma, ar šios Iš Vilniaus svečias vyks į
valstybės tokios pat kaip mes, Nidą, poilsiaus V. Ušacko so
ir antra —jei mums teks eiti į dyboje Utenos rajone, vėliau
karą, ar jos bus mūsų są- tęs atostogas Italijoje.

Lietuvos kaimynystėje —
Baltarusijos karinės pratybos
Vilnius, rugpjūčio 9 d. Vykdant įvairias mokomąsias(BNS) — Baltarusijoje vyk kovines užduotis, dėmesys bus
siančios didelės operatyvinės- teikiamas kariuomenės gyny
taktinės pratybos ..Neman- bos veiksmams.
2001" yra vien gynybinio po
Be to, pasak pranešimo, pra
būdžio, o Baltarusija neturi tybos turi ir tiriamąjį tikslą.
galimų išorės priešų, sakoma Jų metu bus išbandytos nau
ketvirtadienį Baltarusijos am jos vadovavimo struktūros,
basados Vilniuje išplatintame tarp jų — vieninga struktūra,
pranešime spaudai.
kurioje dalyvaus vyriausiasis
Rugpjūčio 26 - rugsėjo 3 die kariuomenės vadas — prezi
nomis Baltarusijoje vyks vie dentas, generalinis štabas,
nos didžiausių per pastarąjį sausumos pajėgų vyriausiasis
dešimtmetį pratybos, kuriose štabas, karinių oro pajėgų ir
dalyvaus 10,000 kariškių, 60 priešlėktuvinės gynybos vy
tankų, daugiau kaip 60 rake- riausiasis štabas, teritorinės
tų-artilerijos sistemų, 40 orlai kariuomenės valdyba. Taip
vių ir daugiau kaip 1,000 au pat bus išbandytos kelios nau
tomobilių.
jos ginkluotės sistemos.
Šią savaitę Baltarusijos pre
Stebėti pratybas Baltarusi
zidentas Aleksandr Lukašen ja pakvietė kaimyninių valsty
ka pareiškė, kad šie mokymai bių atstovus. Lietuvai atsto
turi parodyti, jog Baltarusijos vaus du karininkai.
pajėgos yra valdomos ir mobi
lios bei užtikrina valstybės gy
* Rusijos energetikos mil
ventojų „taikaus darbo" ap žines „RAO JES Rossii" pa
saugą.
reigūnas patvirtino premjerui
„Mokymai Neman-2001' Algirdui Brazauskui, kad rug
yra vien gynybinio pobūdžio. sėjį prasidės Lietuvos energi
Baltarusijos karinėje doktri jos eksportas į Karaliaučiaus
noje nė viena valstybių nelai sritį. Jis teigė, kad Lietuvos,
koma galima priešininke", ra Rusijos ir Lenkijos energeti
šoma Baltarusijos ambasados kos bendrovės turėtų baigti
pranešime spaudai. Anot pra derinti techninius klausimus
nešimo, pratybos iš anksto dėl Lietuvos energijos ekspor
planuotos, jomis užbaigiama to į Lenkiją tranzitu per Bal
lEhai
ginkluotųjų pajėgų reforma. tarusiją.

* Prezidentas Valdas
Adamkus per artimiausius
pusantro mėnesio numato
aplankyti penkias valstybes
— Švedįją, Latviją, JAV, Len
kiją ir Airiją.
IBNS>
* Praėjusią savaitę vykęs
premjero Algirdo Brazausko
bei vyriausybės atstovų susi
tikimas su žemdirbiais grei
čiausiai vėl pasibaigs pinigų
dalybomis.Vykdydama A. Bra
zausko pavedimą, Žemės ūkio
ministerija rengia projektą,
pagal kurį javų augintojams
šįmet turėtų būti skirta 20
mln. litų tiesioginių išmokų.
(LR.HU)

*
Prezidentas
Valdas
Adamkus iš Aukščiausiojo
teismo pirmininko Vytauto
Greičiaus pareikalavo kuo
greičiau iš teisėjų gretų paša
linti tuos teisėjus, kurie gali
sąmoningai taikyti lengvesnes
kardomąsias priemones įtaria
miesiems sunkiais nusikalti
mais. Po susitikimo su prezi
dentu paaiškėjo, jog V. Grei
čius kalčiausiais narkotikų ga
mintojų paleidimo istorijoje
laiko ne teisėjus, o bylose dir
bančius prokurorus.
(R, Elta)
* Šimtą dienų Anykščių
meru dirbantis liberalas Da
rius Gudelis pasirašė sutiki
mą tapti organų ar audinių
donoru. Donoro kortelę turin
čiam asmeniui staiga mirus ir
gydytojams nusprendus, kad
jo organai ar audiniai tinka
persodinimui, nebereikia jo
artimųjų sutikimo. Nutaręs
tapti donoru, jauniausias Lie
tuvos meras D. Gudelis (27
m.) nori parodyti, kad palaiko
prezidento Valdo Adamkaus,
kuris sutikimą tapti donoru
pasirašė gegužę, parodytą pa
vyzdį.
'BNSi
* Vilniaus Vingio parke
baigiamos atstatyti per Pir
mąjį ir Antrąjį pasaulinius
karus žuvusių kapinės. Ka
pinėse pradėjo dirbti 15 Vokietijos tankų artilerijos batalio
no karių ir 10 Lietuvos garbės
sargybos kuopos karių. Arti
miausiu metu šios kapinės
bus pašventintos. Iki to laiko
kariai turi baigti tverti tvorą,
lyginti žemę, betonuoti takus.
Dirbti į Vingio parką vokiečių
karių grupės atvyksta jau
trečius metus. Beje, vokiečių
kareivius labai nustebino va
karietiškai atrodantis Vilnius
bei nuskurdę Lietuvos kai
miečiai.
(LR.LŽ, Elta)

* Kūno kultūros ir sporto
departamento direktorius
Rimas Kurtinaitis apsilankė
pas premjerą Algirdą Bra
zauską ir pareiškė atsistatydi
nąs nuo rugpjūčio 20 d. R.
Kurtinaitis sakė pasitraukiąs
po premjero pareiškimų, esą
jam derėtų palikti vadovo pos
tą. Tokia nuostata buvo aiški
nama tuo, kad kelios Lietuvos
sporto federacijos yra pareiškę
nepasitenkinimą R. Kurtinai
čio veikla. „Buvimas ir karia
vimas su vyriausybe ir prem
jero pareiškimais nei sportui,
nei valstybei naudos neduo
da", sakė R. Kurtinaitis. Jis
teigė sulaukęs jį palaikančių
aukštų pareigūnų skambučių,
tačiau sakė neketinąs dirbti
tuomet, kai juo nepasitikima.
Buvęs žymus krepšininkas į
departamento vadovus buvo
paskirtas 1997 m., kai vyriau
sybei vadovavo konservatorius
Gediminas Vagnorius. R. Kur
tinaitis neslėpė savo konservatoriškų pažiūrų.
<BNS>

* Laikinojoje Eugenijaus
G e n t v i l o vyriausybėje dirbę
Vidmantas Butkus ir Jolanta
Lunevičienė darbo neteko lie
pos viduryje. Nepraėjus nė
mėnesiui, šį pirmadienį jie jau
dirbo Algirdo Brazausko ko
mandoje. Tačiau nei V. But
kui, nei J. Lunevičienei tai
nesutrukdė gauti mėnesio at
lyginimo dydžio išeitinės kom
pensacijos.
(LŽ. Elta,

* Vos prieš kelis mėne
sius Lietuvos piliete spėju
sią tapti Varšuvos gyventojai
Liucynai Bauer, panorusiai at
kurti nuosavybės teisę į pasta
tus Vilniaus centre, valdžios
koridoriuose neįtikimai seka
si. Paprastai itin nerangus
Vilniaus savivaldybės valdi
ninkai per rekordiškai trumpą
laiką „sutvarkė" bemaž 3
mln.
litų kompensaciją už
prieškariu Pylimo gatvėje jos
turėtą nekilnojamąjį turtą.
Šios kompensacijos skyrimą
rugpjūčio pradžioje palaimino
Vilniaus mero Artūro Zuoko
* Lietuvos pilys vis daž vadovaujama miesto valdyba.
(LZJOU)
niau sulaukia verslininkų,
kurie
senovę
menančioje * Rugsėjo pradžioje Vil
aplinkoje pageidauja atšvęsti n i u j e rengiamasi atidaryti
įvairias sukaktis ir surengti beveik 500,000 litų kainavu
priėmimus, dėmesio. Žinomas sį Romų (čigonų) kultūros
verslininkas
ir aistringas centrą. Bebaigiant šį nemažai
medžiotojas, JAV lietuvis Juo kainavusį statinį, taboro gy
zas Kazickas Trakų pilyje no ventojai pareiškė, kad jis
rėtų parodyti dalį savo trofėjų jiems nereikalingas, vaikų į
kolekcijos, kurią ketina par ten veiksiančią mokyklėlę ne
siųsti i Lietuvą. Neoficialiais leis, geriau jau būtų pastatę
duomenimis, pilyje jis pagei skalbyklą ar valgyklą. Centre
dauja atšvęsti savo vestuvių numatoma įrengti ir dušus,
60-ąsias metines.
(R. Elta) pastatyti skalbimo mašinas.

Romų visuomenės centro sta
tybos užsakovai yra Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mentas.
(R, Elta)
* Azartinių l o š i m ų prie
ž i ū r o s komisijos nariai iki
šiol neturi kur prisiglausti.
Nors azartinių lošimų įmonės
ragina Lietuvos valdžią kuo
greičiau sudaryti lošimų vers
lo priežiūros komisiją, kuri
išduotų leidimus įmonėms
pradėti šį verslą, naujoji vy
riausybė dar nesvarstė šio
klausimo.
(LA, Elta)
* Estijos policija pareiškė
kaltinimus 33 metų Lietuvos
piliečiui, kėdainiškiui Žilvinui
Gudoniui. kuris įtariamas di
(LRElta)
* D r u s k i n i n k ų savivaldy džiausio rusų kalba leidžiamo
bė r e n g i a s i atgaivinti mies laikraščio „Estonįja" leidėjo
to oro uostą. Lėktuvai nusilei Vitalij Chaitov nužudymu.
dimo juostoje jau galės tūpti Lietuvis kaltinamas suplana
kitų metų pavasarįVėliau bus vęs žmogžudyste siekdamas
ieškoma lėšų 1.6 km ilgio juos naudos. Už tai gresia kalėji
tai asfaltuoti. Druskininkų oro mas iki gyvos galvos. Lietuvo
uostas bus „prikeltas" turtin je jis nėra teistas, nei ieško
giems turistams.
v2 Eito. mas, tačiau buvo baustas ad
* Gavus Pasaulio banko ministracine tvarka. Yra su
paskolą, pradėti Kauno ap laikytas ir kitas asmuo, įta
švietimo sistemos moderniza riamas padaręs tą patį nusi
vimo darbai. Dabar miesto kaltimą. Neoficialiai teigiama,
gatves apšviečia rusiški švies kad samdomi žudikai buvo su
tuvai su gyvsidabrio lempo laikyti, padedant Lietuvos po
mis. Bti ateinančių metų pa licijai. V. Chaitov buvo nu
baigos visus juos planuoja šautas kovo 10 d. dviem pisto
ma pakeisti vadinamosiomis leto šūviais šalia savo namo
natrio
lempomis,
kurios Taline. 2000 m. panašiomis
skleidžia daugiau šviesos ir aplinkybėmis Talino centre
sunaudoja beveik dvigubai buvo nušautas V. Chaitov sū
mažiau elektros energijos. nus Marian, turėjęs AB „RuŠiais metais apšvietimui skir kon-Info", kuri yra didžiausia
(KD. Elta) rusų kalba leidžiamų laikraš
* Vilniaus meras Artūras ta 5.7 mln. litų.
čių leidėja Estijoje, akcijų. Šis
Zuokas dar 1992 m., įsigy
* Krepšininkas Saulius nusikaltimas iki šiol neišaiš
* Garsiai austrų porai
V i l n i u s „parodė duris" —
budrūs Lietuvos pasieniečiai
milijonierius privertė pasijusti
nelegalais. Dėl negaliojančio
paso į Lietuvą nebuvo įleista
žymios firmos jSwarovski"
vieno savininkų žmona, todėl
viešnagės Vilniuje atsisakė ir
pats bendrovės savininkas.
Ketinę
Vilniuje
dalyvauti
jSwarovski" bendrovei pri
klausančios įmonės atidary
me, sutuoktiniai dėl nesklan
dumų, susijusių su asmens
dokumentais, Vilniuje pralei
do tik porą valandų, taip ir
neišėję i š oro uosto pastato.

damas didelį gyvenamąjį na
mą Sereikiškių parke, supirko
kelis butus iš gyventojų, o li
kusius tuščius pryungė prie
savo nuosavybės. Šio namo in
ventorizacinė byla buvo su
klastota, nes vietoj dešimties
butų namo byloje atsirado tik

Štombergas kelsis į Istambulą: jis pasirašė sutartį su
Turkuos vicečempionu „Efes
Pilsen" klubu. S. Štombergą
turkams „paskolino" Vitorijos
„Tau Ceramica" (Ispanija), su
kuria lietuvis turi dar metus
galiojančią sutartį. (LR, R, Lž,

Šeši.

Elta)

( LA. Elta)

kintas.

<BNS.

KALENDORIUS '
Rugpjūčio 10 d.: Sv. Laurynas:
Aiste. Asterija (Astra), Laima, Laurencija, Laurynas, Norimantas
Rugpjūčio l l d j šv. Klara; Fi
lomena, Ligija. Porute, Pūtis, Tiburcijus, Visalgas, Visvilė, Zuzana.

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 10 d., penktadienis

MIRĖ KREPŠINIO
PATRIARCHAS
A. LAURITĖNAS

•

SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

METINIS ŠALFASS-GOS GOLFO
TURNYRAS
Čikagos Lietuvių golfo klu
bas rengia metinį ŠALFASSgos golfo turnyrą, 2001 m.
rugsėjo 1 ir 2 d., U. S. Golf
Academy — Swan Lake Golf
Resort, 5203 Plymouth-Laport
Trail, Plymouth, Ind. Tel. 219935-5680 arba 800-582-7539.
Varžybos bus komandinės
ir individualios. Komandinės
varžybos vyks vyrams ir mote
rims. Vyrų komandą sudaro 9
žaidėjai, moterų — 7 žaidėjos.
Individualios
varžybos
bus vykdomos šiose klasėse:
Vyrų meisterių, vyrų A, B, C
ir D , vyrų senjorų (gimusių
1936-41), vyrų veteranų (gim.
1935 m. ir vyresnių), jaunių
(gim. 1983-86), jaunučių (gim.
1987 m. ir vėliau) moterų A ir
B (neriboto amžiaus).
Turnyro tvarkaraštis
Rugpjūčio 31 d., penktadie
nio vakare — galutinė regis
tracija, žaidėjų prisistatymas.
Rugsėjo 1 d., šeštadienį,
8 v. r. punktualiai! — varžy
bų pradžia vakariniame aikš
tyne.
Rugsėjo 2 d., sekmadieni,
8 v. r. punktualiai! — varžy
bų tęsinys rytiniame aikšty
ne. 5 v. p. p. apytikriai — ap
dovanojimai, vakarienė ir tur
nyro uždarymas.
Starto mokestis: Individu

alios varžybos 30 dol., ko
mandinės — 40 dol., uždary
mo vakarienė— 20 dol. Visi
mokesčiai USA valiuta. Čekis
rašomas: Chicago Lithuania
Golfers Assoc.
Išankstinė registracija iki
2001 m. rugpjūčio 15 d. imti
nai, pasiunčiant individualios
registracijos formą ir starto
mokestį turnyro vadovui Jo
nui Valaičiui, šiuo adresu:
Jonas Valaitis, 1236 Camelot Lane, Lemont, IL
60439, USA. Tel. 630-2431432.
E-mail:
valaitisji@aol.com
Papildomas ryšys: Algis Na
gevičius, ŠALFASS golfo va
dovas, 1150 Chapman Lane,
Unit 31, Medina, OH 44256.
Tel. 330-721-24-24; Fax 330721-2423.
Rezervacijas dėl viešbučio ir
„Stay and Play" reikia atlikti
iki 2001 m. rugpjūčio 10 d. im
tinai, tiesiai pas Swan Lake
Golf Resort svečių aprūpini
mo menedžerę Charlayne Bacon telefonu 219-935-5680
arba 800-582-7539. Paminėki
te, kad esate lietuvių varžy
bų dalyviai.
Dėl platesnių informacijų
— kreipkitės į Joną Valaitį.
Čikagos lietuviu golfo
klubas
ŠALFASS centro valdyba

ROGGE PAKEITĖ SAMARANCH TOK
PREZIDENTO POSTE
Chirurgas Jacąues Rogge iš
Belgijos pirmadieni, liepos 16
d., buvo išrinktas naujuoju
Tarptautinio olimpinio komi
teto (TOK) prezidentu ir šia
me poste pakeitė Juan Antonio Samaranch.
59 metų J. Rogge absoliučią
balsų daugumą gavo jau ant
rajame balsavimo rate. Pa
grindinei pasaulio sporto fe
deracijai jis vadovaus aštuo
nerius metus. Ispanas J. A
Samaranch, kuriam antra
dienį sueis 81 metai, TOK
vadovavo nuo 1980-ųjų.
Kiti kandidatai į TOK prezi
dento postą buvo The Kim Unyong iš Pietų Korėjos, kana
dietis Diek Pound, vengras
Pal Schmitt ir amerikietė Anita DeFrantz, kuri turėjo pasi
traukti po pirmojo balsavimo
rato.
J. A Samaranch sprendimą
paskelbė Kremliaus sąjungos
rūmų Kolonų salėje, 21 metai
nuo tos dienos, kai buvo iš
rinktas TOK prezidentu ir
pakeitė airį lordą Killanin.
„Man malonu paskelbti pa
sauliui, kad naujasis Tarp
tautinio olimpinio komiteto
pirmininkas yra dr. Jacąues
Rogge, — sakė J. A. Sama
ranch.
J. Rogge trumpai padėkojo jį
išrinkusiems TOK nariams ir
kitiems kandidatams, kovoju
siems per „ilgą ir garbingą"
kampaniją.
Pažadu jiems, kad labai
stengsiuosi dėl TOK ir olimpi
nio judėjimo", — sakė jis.

Po savo kalbos J. Rogge
įteikė J. A Samaranch aukš
čiausią TOK apdovanojimą —
Auksini olimpinį ordiną — ir
pabučiavo jį į abu skruostus.
J. Rogge pergalė atrodė nu
lemta po sekmadienį kilusio
skandalo, pakenkusio Kim
Un-yong. TOK etikos komisija
sekmadienį paskelbė, kad ga
vo vieno TOK nario laišką ir
apklausė korėjietį dėl numa
nomų taisyklių pažeidimų.
70 metų Kim Un-yong buvo
klausinėjamas dėl komentarų
laikraščiuose, esą jis pažadėjo
TOK nariams, kad tapęs pre
zidentu kiekvienam jų kasmet
skirs mažiausiai 50 tūkst.
JAV dolerių (200 tūkst. litų)
darbo išlaidoms.
Kim Un-yong neigė siūles
kyšius ir tvirtino, kad tik re
komendavo skirti delegatams
pakankamai lėšų biurams jų
šalyse išlaikyti. Tačiau jis
buvo akivaizdžiai nusivylęs
komisijos pranešimo paskelbi
mo laiku.
Kitas TOK veteranas, 59
metų Pasaulinio kovos su do
pingu agentūros vadovas D.
Pound, sekmadienį taip pat
patyrė smūgį, kai J. A. Sama
ranch pareiškė, kad dėl narko
tikų problemos yra kilusi pai
niava ir metų pabaigoje su
šaukė pasaulinę konferenciją
dėl dopingo.
Trijose olimpiadose dalyva
vęs buvęs buriuotojas J. Rogge
iškilo labai greitai — TOK jis
dirba tik 10 metų.
Prieš trejus metus jis gavo
postą TOK vykdomajame ko
mitete, pernai koordinavo
Ilgos Ovacijos
Sidnėjaus olimpiadą, o dabar
yra atsakingas už pasiren
J. A Samaranch, kuris gimą 2004 metų Atėnų žai
šypsodamasis stovėjo šalia J. dynėms.
Rogge, TOK nariai ilgai plojo.
J. Rogge vadovaus TOK per

Rugpjūčio 9 d, po pietų,
Kauno Petrašiūnų kapinėse
laidojamas vienas Lietuvos
krepšinio patriarchų Algirdas
Lauritėnas. Buvęs „Žalgirio",
Lietuvos ir SSRS krepšinio
rinktinių narys, 69 metų A.
Lauritėnas po sunkios ligos
mirė, rugpjūčio 6 d. Velionis
palaidotas šeimos kape.
Melburno olimpinėse žaidy
nėse 1956 metais A. Lauritė
nas pelnė sidabro medalį, Eu
ropos pirmenybėse 1953 ir
1957 metais iškovojo auksą,
1955-aisiais — bronzą.
Su Kauno „Žalgiriu" A. Lau
ritėnas keturis kartus buvo
SSRS čempionato prizininkas.
L a u k o teniso mylėtojai Algis ir Dalia S a u n o r i a i ŠALFASS-gos jubiliejinė
Iš „Žalgirio" komandos A.
s e žaidynėse T o r o n t e , l a u k o teniso t u r n y r o v y r ų i r moterų vienetuose l a i 
Lauritėnas išėjo 1963 metais.
mėjo sidabro m e d a l i u s .
Nuotr. E l v y r o s Vodopalienės
Vėliau šioje komandoje žaidė
jo
sūnus Arūnas Lauritėnas.
BALTIEČIŲ LAUKO TENISO
A Lauritėnas garsėjo kaip
PIRMENYBĖS
itin techniškas krepšininkas,
2001 m. Š. Amerikos Baltie- O. Box 21874. Columbus. Ohio meistriškais kamuolio perda
čių lauko teniso pirmenybės 43221. Tel. 614-459-5200, Ext. vimais bei metimais kabliu.
(BNS)
vyks šeštadienį, rugpjūčio 25 233: Fakas 614-459-1151.
ir 26 d.,Wickertree Tennis
Lietuvių dalyvavimą koor
Club, 5760 Maple Canyon Dr., dinuoja ŠALFASS-gos lauko
VĖL PASIŽYMĖJO
Columbus Ohio Tel. 614-882- teniso vadovas
Eugenius
VIRGILIJUS ALEKNA
5724. Vykdo latviai.
Krikščiūnas, 105 Anndale DriPrograma: Vienetai — vy ve, Willowdale, Ontario, CaSidnėjaus olimpinis čempio
rų (neriboto amžiaus), moterų nada M2N 2X3 Tel. 416-225- nas Virgilijus Alekna Edmon(neriboto amžiaus), vyrų sen 4385
e-paštas: tone vykstančiose pasaulio
jorų ir jaunių. Dvejetai - vyrų, dkrik3@home.com
lengvosios atletikos pirmeny
moterų, mišrus ir vyrų sen
Starto mokestis suaugu bėse iškovojo sidabro medalį.
jorų. Vyrų senjorų ir jaunių siems 50 dol. asmeniui, nepai
Lietuvos disko metikas ge
klasių skaičius ir amžius bus sant rungčių skaičiaus. Jau riausiu bandymu įrankį nu
nustatytas paaiškėjus dalyvių niams (jaunesnių negu 79 m.) — 25 sviedė 69.40 m ir 32 cm nusi
skaičiui bei amžiui.
dol. Čekis rašomas: Arturs Za leido penktąjį pasaulio čem
Dalyvauti kviečiami visi geris.
piono titulą iškovojusiam vo
estų, latvių ir lietuvių kilmės
Nakvynės
nebrangiomis kiečiui Lars Riedel. Bronzos
žaidėjai. Dalyvių skaičius ne kainomis yra pasirinkimas apdovanojimas atiteko kitam
apribotas visose rungtyse. tarp 5 viešbučių, netoli teniso Vokietijos sportininkui MiKiekvienam žaidėjui leidžia patalpų. Taip pat, pereitų chael Mollenbeck (67.61 m).
ma dalyvauti ne daugiau kaip metų turnyro AmeriSuites
V. Alekna finalinėse dvyli
3-se rungtyse.
kos sportininkų varžybose po
viešbutis.
Dalyvių registracija: bai
Varžybos vyks privačiame pirmojo bandymo pirmavo —
giasi rugpjūčio 23 d., 12 vai. p. klube su 8 vidaus aikštėmis. 67.65 m. Geriausiu trečiuoju
p. (gauta paštu, faksu ar te- Žaidimo sąlygos labai geros. — bandymu jis diską nusvie
lefonuota). Žaidimai prasideda Klubas rezervuotas abi dienas dė 69.40 m., tačiau jau po ket
rugp. 25 d., 9 vai. ryto.
baltiecių turnyrui. Lietuviai virtojo mėginimo lietuvį 10 cm
Išankstinė
registracija tenisininkai kviečiami gausiai aplenkė L. Riedel, galutinai
įtvirtinęs savo pergalę penk
atliekama ir informacija gau dalyvauti!
nama pas turnyro vadovą,
ŠALFASS Lauko teniso tuoju metimu.
šiuo adresu: Arturs Zageris. P.
Kitas Lietuvos disko metikomitetas
Atėnų ir per 2008-ųjų Pekino
olimpiadas. Istorinis sprendi
mas olimpines žaidynes rengti
Kinijoje buvo priimtas pra
ėjusį penktadienį.
J. A Samaranch J. Rogge
paliko įvairiopą palikimą. Is
panas sėkmingai vadovavo
olimpiniam judėjimui per du
politinius boikotus ir padėjo
paversti žaidynes labai pelnin
gais renginiais.
Tačiau TOK įvaizdžiui pa
kenkė 1998-ųjų skandalas, per
kurį paaiškėjo, kad Salt
Lake City, siekdamas tapti
2002-ųjų olimpine sostine, pa
pirko kai kuriuos TOK narius.
Dėl šio skandalo atsistatydino
arba buvo atleista 10 TOK
narių.
Pasibaigus įgaliojimams, da
bartinis J. A. Samaranch, iš
rinktas į savo postą 1980
metų liepos 16-ąją, pareiškė
pageidavimą, kad jo įgalioji
mų perėmėjo pavardė būtų
paskelbta taip pat Rusijos sos
tinėje ir tą pačią dieną. Tiesa,
skirtingai nuo J. A Sama
ranch, naujasis prezidentas
bus išrinktas aštuoneriems
metams ir turės vienintelę ga
limybę būti perrinktas dar
ketveriems metams.
Kaip ir prieš 21 metus, rin
kimai vyko Sąjungos rūmų
Kolonų salėje. Kaip ir renkant
2008 metų olimpiados sostinę,
buvo numatyti keli balsavimo
ratai, kol nugalėtojas surinks
absoliučią balsų daugumą.
Patys kandidatai, likę sąraše,
ir TOK nariai iš jų šalių ati
tinkamuose balsavimo ratuose
dalyvauti negalėjo. Taip pat
nebalsavo TOK garbės nariai
ir tie, kurių įgaliojimai laiki
nai nutraukti.
BNS

LIETUVOS KREPŠININKAI JAV
KOLEGIJOJE
Niekada anksčiau JAV ko
legijų ir universitetų krepšinio
rinktinėse nėra žaidę tiek
daug lietuvių jaunuolių, kiek
jų rungtyniauja dabar. Jų
tikslus skaičius nežinomas,
bet vien tik iš Lietuvos atvy
kusiųjų yra arti 40.
Neseniai Čikagoje, pakeliui į
Lietuvą, kelioms dienoms
buvo sustoję du jauni vyrai:
Mindaugas Adamonis ir Arvy
das Astrauskas. Jie iki šiol
žaidė Mid-Plaines Comunity
kolegijoje, Nebraskos valstijos
North Platte mieste, toli nuo
lietuviais gausiai apgyvendin
tos Omahos.
Įdomu, kad praėjusį sezoną
tos mokyklos rinktinėje rung
tyniavo net 4 lietuviai: be čia
minėtųjų dar buvo: Mykolas
Jasaitis iš Vilniaus ir Domas
Sitnikas iš Panevėžio.
Tačiau iš šio ketvertuko ru
denį čia sugrįš tik marijampo
lietis Arvydas Astrauskas, o
kiti trys, užbaigę dviejų metų

M i n d a u g a s Adamonis

Arvydas A s t r a u s k a s

kursą Mid-Plaines kolegijoje,
persikėlė į didelius universi
tetus. Mindaugas studijuos ir
žais University of Missouri
St. Luois mieste, o Mykolas
ir Domas yra priimti į UTPA
universitetą Texas valstijoje.
Kalbantis
su
Čikagoje
trumpai viešėjusiais jaunais
krepšininkais iš Lietuvos (jie
buvo apsistoję pas Aušrelę Sakalaitę, kuri svečiams parodė
Čikagą bei vietos lietuviškas
įstaigas), susidarė įspūdis, kad
jie labai patenkinti studijomis
Dėdės Šamo žemėje. Jie čia
turi retą galimybę nemoka
mai studijuoti, turi progą to
bulėti krepšinyje, įgyti įvai
rios patirties naujame krašte,
pamatyti pasaulį. „Tai vis da
lykai, kurių Lietuvoje už jo
kius pinigus nepasieksi, —
kalbėjo Mindaugas Adomonis.
Jis dėkingas Steponui Kairiui,
kuris jau beveik 10 metų rū
pinasi talentingesniųjų Lietu
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PETREIKJS
DANTLJ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D, S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel 773-229-9965
Vatandoa pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
Virgilijus Alekna

kas — 1992 m. Barselonos
olimpinis čempionas Romas
Ubartas — kvalifikacinėse
varžybose įrankį nusviedė
61.47 m. Užėmęs keturio
liktąją vietą, jis į finalą nepa
teko. (BNS)
vos jaunuolių atgabenimu
studijuoti ir žaisti Amerikoje.
Ir šį rudenį, tikimasi, į JAV
galės atvykti 10-15 naujokų iš
Lietuvos į JAV kolegijas bei
universitetus.
Smagu, kad į ši kraštą gali
atvykti mūsiškiai jaunieji
krepšininkai, kurie čia daž
niausiai (išskyrus vieną, ki
tą) gėdos Lietuvai ir lietu
viams nepadarė. Tačiau prie
šingai, jie gražiai garsina my
limą kraštą, nes jų dėka Lie
tuvos vardas plačiai nuskam
ba po visą Ameriką. Garbė
tokiems Lietuvos ambasado
riams!
E. Šulaitis

2 1 9 N. H a m m e s A v e n u e

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barrtey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
Hetuvttkal 815-744-8230
www.cenrtrlor$ufoafyandlxeasthea(th.com

EUGENEC. 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. 708-422-8280

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hickory Hite, IL
Tel. 0708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ŠI SEKMADIENI—
FUTBOLO TURNYRAS
Sekmadienį, rugpjūčio 12 d.,
aikštėje prie PL centro, Lemonte, vyks vasarinis futbolo
turnyras. Žaidimai čia prasi
dės maždaug 12:30 vai. p.p.
Čia pasirodys 4 komandos:
trys „Lituanicos" — vyrų, re
zervinė bei veteranų ir čekų
„Spartos" vyrų. Žiūrovai turės
progą pirmą kartą pamatyti
„Lituanicos" rezervinę ekipą,
kuri dalyvaus „major" divizi-'
jos pirmenybėse kartu su pir
mąja klubo vienuolike, šį ru
denį pradedančia varžytis su
geriausiomis Čikagos ir apy
linkių komandomis.
Sekmadienį ten pat bus ir
klubo gegužinė — pasilinks
minimas. Visi sporto mėgėjai
turėtų nepraleisti progos pabendrauti su futbolininkais.

„Metropolitan" futbolo lygos
komandų rudens rato pirroenybiniai susitikimai.
„Lituanicos" rezervinė ir
vyrų komandos išbandys jė
gas „major" divizijoje, kurioje
rungtyniaus pirmą kartą, po
ilgos pertraukos. Mūsiškiai
žais išvykoje „Chicago Kickers" aikštėje Elgin, IL; 1 vai.
p. p. kovos rezervinės koman
dos, o 3 vai. p. p. — pagrindi
nių sudėčių ekipos.
E.3.

ŠALFASS-gos METINIS
SUVAŽIAVIMAS

ŠALFASS-gos visuotinis
metinis suvažiavimas š. m.
lapkričio 17 d. vyks Cleveland,
PIRMENYBIŲ PRADŽIA' Ohio. Platesnė informacija
bus teikiama penktadieninėje
— RUGPJŪČIO 28 D.
„Sporto apžvalgos" laidoje.
Rugpjūčio 26 d. prasideda Stebėkite.
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Šį kartą po kojomis krito
viceministras, pirmoji premje
ro Algirdo Brazausko vyriau
sybės auka, bet gali būti -*ir
daugiau. Nes, „Lietuvos ryto"
(01.8.4) žiniomis, teisiškai
įvertinti kiekvieno pareigūno
asmeninius veiksmus dėl ap
linkos reikalavimų pažeidi
mo Druskininkuose ketvirta
dienį Generalinę prokuratūrą
ir Specialiųjų tyrimų tarnybą
paprašė prezidentas Valdas
Adamkus. Ir jeigu šios abi įs
taigos sąžiningai atliks savo
darbą, galime tikėtis ne vie
nos nuriedančios galvos, nes
šioje pušų istorijoje vadybi
ninkų melo,
apgaulės
ir
dangstymosi buvo per akis.
Spaudos žiniomis, šio vyksmo
istoi ija yra tokia.
Degalų prekyba Lietuvoje
besiverčianti bendrovė „Lietu
va Statoil" sugalvojo Druski
ninkuose pastatyti degalinę ir
išsirinko vietą šio kurortinio
miesto pušyne. Ir ne kurioje
nors aikštelėje, tuščiame plo
te, bet ten, kur žaliuoja gra
žios pušys. Miesto savivaldy
bei pradėjus prašymą svars
tyti, sužinoję aplinkiniai gy
ventojai pasipriešino. Prašė
pušų nekirsti, degalinei staty
ti nurodė kitą vietą, tuščią
sklypą, bet vietinė valdžia,
atrodo, nekreipė dėmesio. Vis
labiau ir labiau kaistantis rei
kalas nuėjo iki paties prezi
dento. Valdas Adamkus irgi
paprašė pušų nekirsti, naują
aplinkos apsaugos ministrą
įpareigojo skundą ištirti ir
šiuo reikalu susirūpinusioms
abiems pusėms padėti jį sut
varkyti. Aplinkos ministras
Arūnas Kundrotas pažadėjo
skubiai į Druskininkus vykti
•ir prezidento patikėtą užda
vinį atlikti. Vietinė valdžia
šio svečio nelaukė. „Naktį iš
pirmadienio (7.30) į antra
dienį (7.31) Druskininkų savi
valdybė miško parke prie M.
K. Čiurlionio ir Veisėjų gat
vių sankryžos nukirto 254 pu
šis "ir 92 kadagius, kad toje
vietoje būtų galima pastatyti
'Statoil' degalinę", — rugpjū
čio 2 d. pranešė „Lietuvos ry
tas".
Pati savivaldybė? Naktį? Ar
gi taip gali būti? Bet taip
yra, ir nuostoliai suskaičiuoti
100 nuošimčių tikslumu: nu
kirstos guli 254 pušys ir 92
kadagių krūmai. Va tau, pone
prezidente, ir tau, pone mini
stre, — po špygą jums. Čia
mūsų karalystė — ir dieną, ir
naktį...
Ir kas galėtų tokiu vyks
mu patikėti į dvyliktus ne
priklausomybės metus įžen
gusioje Lietuvos valstybėje? Ir
tai atsitiko ne staiga, piktam
ūpui Druskininkų miesto val

džią pagriebus. Derybos dėl
sklypo buvo pradėtos gerokai
anksčiau. Visiems to reikalo
paliestiems buvo laiko net ke
lis kartus apsigalvoti. Atrodo,
kad taip ir buvo daroma, bet
kažkodėl vis ne į tą pusę. Kar
tu su Druskininkų savival
dybe į ratą buvo įsukti Aly
taus apskrities viršininkas
Raimundas Markauskas, Pakso vyriausybėje buvęs Aplin
kos apsaugos ministras libe
ralas Henrikas Žukauskas,
viceministras Eugenijus Palavinskas, ir visi šie pareigūnai
arba elgėsi ne pagal įstaty
mus, taigi neteisėtai, arba
neetiškai, arba tiesiog, žino
dami ar nežinodami, melavo.
Ir visi kaip vienas reikalus su
ko „Statoil" naudai, visiškai
neatsižvelgdami nei į gyven
tojų protestus, nei į aplinkos
apsaugos reikalavimus. Uode
gas pradėjo raityti tik tada,
kai reikalas atsidūrė ant pre
zidento stalo. Jausdamas, kad
savosios neišraitys, iš Pakso
vyriausybės
likęs vicemi
nistras Eugenijus Palavinskas atsistatydino. Naujas Ap
linkos apsaugos ministras
Druskininkų
savaivaldybę
nubaudė 15,000 pabauda, bet
ir toji, aišku, tik simbolinė ir
bus sumokėta iš savivaldybės
iždo, taigi iš mokesčių mokė
tojų, tarp jų — ir tų pačių
protestuotojų, kišenės. Bet ar
tik taip toji istorija pasibaigs?
O jeigu ne, tai kaip?
Jeigu ne prezidento įsikiši
mas, gal taip ir pasibaigtų.
Juk ką gi daugiau ir bedary
ti? Iškirstų pušų nebepriauginsi, Druskininkų miesto sa
vivaldybė nubausta, o „Sta
toil" statosi sau degalinę toje
vietoje, kurioje norėjo, turbūt
jai tokias sąlygas sudariu
siems viso to žaidimo daly
viams atitinkamai padėkojus.
Ir tai būtų dar vienas tokių
žaidimų, kuriuos dabartiniai
Lietuvos vadybininkai žaidžia
ir kuriems šis kelias dar vis
laisvas. Tad ar ne laikas pa
galiau tokią valdininkų sauva
lę sustabdyti? Koks sveikos
galvos ant pečių nešiotojas ga
lėtų pagalvoti, kad Druski
ninkų, šios gražios Lietuvos
kurortinės vietovės vadovai
niokotų tam tikslui sąlygas
sudarančią aplinką, nepaisy
dami nei gyventojų, nei paga
liau paties šalies vadovo pra
šymo, ir dar vogčiom, naktį,
taip gėdingai naikintų valsty
bės turtą? Kad atvykęs nau
jas ministras nesukliudytų?
Kažin, ar tokiems pareigū
nams kas nors negalėtų pa
ieškoti tinkamesnės „tarny
bos"? Kad ir teisėsauga? Porą
kadencijų kur nors ribotesnėje aplinkoje, ne tarp pušų, bet

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO
LIETUVA,..
ANNEMARIE KIUZAUSKAS
Nr.3
Kas jį buvo atradęs, mes nežino
jome, niekas ir nepasakė, galbūt patys rusai. Vis dėlto
mūsų rusas kapitonas, kuris buvo mūsų kolūkio pir
mininkas, liepė pabalnoti arklį ir pats nujojo į tą vietą.
Netrukus grįžo ir pasakė, kad tai netiesa. Vis dėlto.
Mat prieš dieną buvo dingusi viena moteris. Bet tai
buvo pasakyta tik darbininkams nuraminti. Mes ne
abejojome, nes ir anksčiau vienas ar kitas dingdavo ir
lavonų neatsirasdavo. Kaip sakoma: darbas padary
tas, mums visiems viskas aišku, bet prisiekti, kad nie
kas to nematė, niekas nereikalavo.
Jūsų žmona išvakarėse paliko savo būstą Peisnike ir
ir pasakė, kad einanti į Girdavą; mažąją savo mergai
te išsivedė su savimi. Tai turėjo būti, kaip būdavo su
mumis visais: kas norėjo išlikti, turėjo, nepaisydamas
pavojų, žengti per laukus naktį, tamsoje, kad tik per
didžiausius vargus surastų ką nors valgoma. Lau
kuose būdavo pilna sargybos postų, ir reikėjo laimės,
kad grįžtum su laimikiu. Daug ką suimdavo, kankin
davo; kiti gaudavo pakartotinas lagerio bausmes, o kai
ką ir sušaudydavo; ir nors taip buvo elgiamasi, kaip
negalima buvo, dėl to rusai viską darydavo labai slap
tai.
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Šiu metų Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietijoje) abiturientai su savo mokytojais. Marytės Šmitienės nuotr.

tarp plytų.
Tad tik linkėkim, kad prezi
dentas nenusileistų ir pa
sielgtų taip, kaip valstybės va
dovui tokiais atvejais reikia
elgtis. Gal įstatymai jam ir
nesuteikia teisės tiesiogiai
įsakinėti rajonų, miestų bei
miestelių savivaldybių parei
gūnams, gal tiems pareigū
nams ir nereikia jo klausyti,
bet šiuo atveju jau klausimas
nebe apie paklusnumą, o apie
paprastą valstybės pareigūnų
bendradarbiavimą, bendravi
mą. Garbingos yra savival
dybės raštininko ar mero pa
reigos, bet lygiai taip pat gar
bingos ir valstybės preziden
to, ir dar šiek tiek aukštesnė
je pakopoje, taigi tam tikra
pagarba ir joms turėtų būti.
O kaip dažnai jos pasigenda
ma. Kartais net iš tų pačių
pakopų aplinkos. Prisimenam
prieš porą metų premjero pa
bėgimą, kai prezidentas buvo
Kanadoje ir dėl to turėjo sku
bėti namo, savo pareigų neat
likęs Lietuvai labai draugiš
koje valstybėje. Ir ar Lietuva
kokiu nors ypatingu gaisru su
liepsnojo, kad Seimo pirmi
ninkas iš vyriausybės turėjo
atšaukti savo partijos mi
nistrus, kai prezidentas buvo
Amerikoje ir galvotrūkčiais
turėjo grįžti į Vilnių. Ne kas
būtų, jei ir ši pušų istorija
pasibaigtų tik vieno vicemi
nistro šalių jų, kaip Pakso į
šviežių bulvių vagą paguldy
mu, ir nereikšminga pabauda,
nes bėda ne tik tame iškirs
tame plote ir ne vien tik Drus
kininkuose. Tokių skylių pilna
visa Lietuvos vadybininkų sis
tema. Ir kas nors kaip nors
ją turi lopyti, arba ir visą

drabužį persiūti. Atrodo, jau
labai pribrendęs ir reikalas,
ir laikas tokią siuvyklą atida
ryti. Ir vyriausias siuvėjas —
tik prezidentūroje. Bent jau
sukirpimui atlikti. Be jo tur
būt niekas nieko gero nešu
sius.
LABIAUSIAI
KOMPIUTERIZUOTA
GIMNAZIJA
Vidurinio mokslo baigimo
atestatai birželio 22 d. įteikti
64 Kauno techologįjos univer
siteto (KTU) gimnazijos abitu
rientams. Ši Kauno gimnazi
jos abiturientų laida yra viena
geriausiai išlaikiusių valsty
binius brandos egzaminus ša
lies mastu.
Kauno technologijos univer
siteto gimnazijos direktoriaus
Bronislovo Burgio nuomone,
abiturientų egzaminų rezulta
tus didžia dalimi nulėmė gera
techninė mokymo bazė, aukš
tas gimnazijos kompiuteriza
vimo lygis. Gimnazijoje yra 20
šiuolaikinių asmeninių kom
piuterių, tarnybinė stotis, tie
sioginis interneto ryšys, šeši
aukštos
klasės
„HewlettPackard" spausdintuvai, ske
neris, kopijavimo aparatas.
Kauno technologijos uni
versiteto
gimnazija
buvo
įsteigta 1989 m. J ją priimami
gabiausi Lietuvos moksleiviai,
pavyzdžiui, šįmet į vieną vietą
pretendavo net septyni moks
leiviai.
Nuo 1997 m. KTU gimnazija
bendradarbiauja su „HewlettPackard" kompanija, kuri pa
deda kurti techninę, kompiu
terinę mokymosi baze. Ates
tatų įteikimo ceremonijoje da

Jūsų duktė Annemarie yra tikrai žinoma, su jau
nesniais broliukais (kad vienas sūnus būtų miręs,
man nežinoma), yra išvykusi į Lietuvą. Ji ten yra ne
blogai įsitaisiusi ir tuo pati pragyvena ir mažiukus
aprūpina. Kadangi aš pats ne kartą buvau nuvykęs į
Lietuvą, žinau, kaip gerai lietuviai elgiasi su vokietu
kais, daug ūkininkų priglaudė juos ir jais rūpinasi ly
giai taip, kaip ir savais vaikais. Tokia dalia bus išti
kusi ir Jūsų vaikus. Mat kai praeitą rudenį vyko
transportas su vokiečiais, vaikų buvo nedaug, nes lie
tuviai juos pasilaikė sau, juo labiau, jog sklido kalbos,
kad transportas eina ne į Vokietiją, o į Sibirą.
Gaila, kokių nors tikslesnių žinių aš negaliu Jums
suteikti. Bet aš susirašinėju su kai kuriais bendrų
vargų draugais iš Trauzeno ir juos paklausiu, ar jie
ką nors bus girdėję ar net sutikę Jūsų vaikus Lietu
voje. Kiekvieną naujieną Jums tuoj pasiųsiu.
Draugiškas sveikinimas
Gerda Morgenroth
Lietuvoje
Žiemą, 1948 metų pradžioje, aš ir Hansas keliavome
per Lietuvą. Mudu ėjova per laukus, brisdami per su
šalusį sniegą. Pas vieną ūkininką mudu buvome gavę
pietus ir taip keliavome klaidžiodami. Mes ėjome be
kokio nors tikslo. Mums tik rūpėjo gauti valgyti.
Vakarui priartėjus, mudu vėl užsukome į ūkį, kuria
me buvome pietavę Iš karto išbėgo laukan jauna mer
gina ir davė mums suprasti, kad ramiausiai galime
sekti ją.

Bindokienė

lyvavęs
„Hewlett-Packard"
pardavimų verslo klientams
vadovas Ainis Kavaliauskas
gimnazijai įteikė kompanijos
dovaną — spausdintuvą „HP
LaserJet 4100". A. Kavaliaus
kas išreiškė viltį, kad gimnazi
ja savo mokiniams toliau
plėtos pažangią
techninę,
kompiuterinę mokymosi bazę,
kuri ateityje abiturientams
padės užsitikrinti dar geres
nius egzaminų rezultatus.
Atestatų įteikimo šventėje
buvo pristatytas naujas gim
nazijos išleistas anglų kalbos
vadovėlis „Attractive English",
supažindinantis su garsiomis
Jrlewlett-Packard" kompani
jos įkūrėjų William R. Hevvlett
ir David Packard darbo princi
pus apibrėžiančiomis „Garažo
taisyklėmis", kurios, tikimasi,
padės moksleiviams ne tik ge
riau mokytis, bet ir įkvėps
juos dideliems ateities dar
bams.
(ELTA)

Vargas politikui, kuris į
aukštas pareigas
atsineša
..kuprą" — tamsius ir neska
niai kvepiančius praeities še
šėlius. Tokias užuominas daž
nai matome Lietuvos žiniasklaidoje, kai valdžios viršū
nėse nuolat mainosi žmonės,
bet, daugeliu atvejų, nesi
keičia ..kupros", kurias jiems
užkrovė pusšimtis sovietinės
sistemos metų. Nepaisant,
kiek jie teisinasi, kad komu
nistų partijai priklausė ir
okupantui tarnavo ne iš ideo
logijos, o vien praktiškų su
metimų ir gyvenimo sąlygų
verčiami, ne visus tie pasitei
sinimai įtikina.
Vienas
vėliausiųjų
dėl
„rausvos kupros" vėl patekęs į
kontroversijos centrą, yra
naujasis Lietuvos premjeras,
buvęs prezidentas A. Brazaus
kas. Ir tai, kad prieš daugiau
kaip vienuolika metų jis ėjo
Lietuvos komunistų partijos
sekretoriaus pareigas, Bra
zauską persekios visą gyve
nimą. Ar prezidentas Valdas
Adamkus, žinodamas tą pra
eitį bei nemažos dalies tautos
neigiamą nuomonę, padarė
klaidą, pakviesdamas A Bra
zauską premjeru? Prisime
nant, kad jis iš esmės neturėjo
pasirinkimo (Brazauską savo
balsais patvirtino 84 Seimo
nariai!), galbūt tai jau nėra
toks blogas dalykas. Jeigu
ministras pirmininkas bus su
kalbamas ir dirbs kartu su
prezidentu, jie abu gali ne
mažai pasitarnauti Lietuvos
reikalams: vienas gerai pažį
sta Vakarus ir jų politiką; o
antrasis — Rytus. # .
Bet čia ne apie ateitį, o*
praeitį ir atsineštinį jos tei
giamą ar neigiamą kraitį. An
tra vertus, ne vien Lietuvos
politikai to kraičio skryniose
sukaupę „šešėliuotų akcijų".
Vienas toks atvejis akivaiz
džiai išlindo šiame krašte, kai
praėjusio trečiadienio vakare,
kalbėdamas į minią savo gim
tajame Kankakee mieste, da
bartinis Illinois valstijos gu
bernatorius George Ryan vie
šai pranešė, kad į tas parei
gas 2002 metais nekandida
tuosiąs. Daugelį tas jo pra
nešimas nustebino, daugelį ir
nudžiugino, ypač kitus respu
blikonų ar net demokratų par
tijos politikus, kurie taip pat
dairosi į Illinois gubernato
riaus kėdę. Iš lenktynių iš
kritus vienam
tvirčiausių
kandidatų, laimėti lengviau.

* Klaipėdos apylinkės
teisme nagrinėjama bau
džiamoji byla dėl naudojimosi
neleistinomis
kompiuterinė
mis programomis. Byloje tei
siamas UAB ..Datonas" vado
vas 31 metų Gintaras Ast
rauskas. Mokesčių policijos
pareigūnai su kompiuterių
specialistais pernai birželį ap
silankė trijuose kompiuterių
salonuose ir, sumokėję pini
gus, keletą minučių naršė In
ternete. Patikrinę programas,
jie įsitikino, kad kompiuteri
nėse naudojamos neleistinos
programos. G. Astrauskas nei
gė kaltę ir sake, kad dažniausi
jo salonų lankytojai būdavo
Geroge Ryan buvo geras gu
vaikai. Jie ir galėjo įdiegti ne bernatorius — mokėjo praves
legaliuosius žaidimus.
>BNSI ti norimas reformas, įtaigoti,

Mudu vėl gavome šį tą valgyti, ir mudviem buvo
duota suprasti, kad mudu pas juos galėsime ir pernak
voti. Tai buvo gana didelė šeima ir tėvai buvo jau ne
jauni. Ten buvo dar duktė, dar viena augintinė ir labai
sena teta. Vienas sūnus, kaip greitai patyriau, buvo
išėjęs partizanauti, kitas sūnus buvo suimtas ir iš
vežtas i Sibiro lagerį. Tėvai jį laikė mirusiu, nes iš jo
negaudavo jokios žinutės.
Pasiliekame
Mudu pasilikome nakvoti. Buvo sustumti du papras
ti suolai, ant jų uždėtas žiaudų prikimštas maišas,
ir taip mums padarytas guolis.
Kai rytą mudu po pusryčių jau rengėmės išeiti, ūki
ninkas mums pasakė: „Rytoj, šiandien dar neikite".
Taigi mes vėl nusirengėme ir susėdome ant priekros
nio, ant kurio naktį buvo miegota; maišas su šiaudais
buvo išneštas iš trobos laukan.
Krosnis stovėjo namo viduryje. Iš vienos pusės buvo
židinys ir virimo krosnis, kuri taip pat šildė ir buvo
kaip siena tarp virtuvės ir darbo bei miegamojo kam
bario. Kitų patalpų nebuvo. Viename kampe buvo val
gomasis su gražiai nušveistu stalu ir suolais; likusioje
patalpos dalyje stovėjo lovos, kuriose buvo įkloti šiau
dų prikimšti maišai, kurie kiekvieną rytą buvo apklo
jami ir kiekvieną savaitę perkemšami šviežiais šiau
dais. Lovos būdavo apdengiamos antklodėmis, pasiū
tomis iš avikailių. Pagalvės buvo žąsų plunksnų. Joms
tiko ir kitų paukščių plunksnos. Lovos skalbiniai bū
davo iš šiurkštaus pačių darbo lininio audinio.

kad būtų priimti kai kurie
valstijai ir jos žmonėms nau
dingi įstatymai, nesunkiai su
sišnekėjo su demokratų parti
jos politikais valstijos sos
tinėje ir ypač Čikagoje, kurios
ilgametis meras Richard M.
Daley — stiprus šios partijos
ramstis (kaip anksčiau buvo
jo tėvas meras Richard J. Da
ley), labai neatlaidžiai kovojo
už lengvatas „savo miestui".
Taigi, rodos, toks asmuo ga
lėjo sėkmingai siekti — ir pa
siekti — antrosios kadencijos
valstijos gubernatoriaus rū
muose. Juo labiau, kad respu
blikonas George Ryan, nors
politiniame gyvenime reiškėsi
jau seniai ir buvo užėmęs ne
vienas svarbias pareigas, vi
suomet tikėjosi tapti Illinois
valstijos gubernatorium. Gal
būt tas noras jį ir pražudė...
Mat, George Ryan į guber
natoriaus kėdę atsisėdo su
ypač didele ir skaudžia „kup
ra", slepiančia tarp kitų ne
malonių dalykų, šešių maža
mečių vaikučių lavonus. Tai
atsitiko galbūt ir be jo žinios,
tačiau George Ryan, kaip Illi
nois Valstijos sekretorius, vis
gi buvo atsakingas už savo
įstaigos tarnautojų veiklą, juo
labiau, kad ta veikla buvo su
sijusi su lėšų telkimu būsimai
jo paties rinkiminei kampani
jai. Kadangi tarnautojai jautė
nuolatinį spaudimą surinkti
kuo daugiau pinigų, kurie
padėtų jų tiesiogiam virši
ninkui tapti gubernatorium,
imtasi kyšininkavimo ir suk
čiavimo, net iki tokio laipsnio,
kad sunkvežimių vairavimo
teisės už tam tikrą sumą dole
rių buvo išduodamos nekom
petentingiems vairuotojams.
Vienas tokių, „nusipirkusių
vairavimo teises", buvo atsa
kingas už avariją, kurios me
tu sudegė vienos šeimos šeši
vaikučiai.
George Ryan už gubernato
riaus pareigas pareigas bran
giai užmokėjo: ta avarija ir
apskritai Valstijos sekreto
riaus įstaigoje atrasti nusikal
timai, jį persekiojo visą k a x
denciją. Nepaisant, kiek gero
jis padarė, kaip sąžiningai ir
veiksmingai savo pareigas at
liko, daugelio priekaištai —
pradedant eiliniais piliečiais,
baigiant žiniasklaida ir net jo
paties partijos vadovybe —
neleido jam pamiršti „kupros"
bei jos paslapčių. Tad George
Ryan neturėjo kito pasirinki
mo, kaip tik pasekti pavyz
džiu Esopo pasakėčios lapės,
negalėjusios pasiekti vynuo
gių-

Ir taip mes pasilikome ten ir kiekvieną rytą girdė
jome tą patį: .Šiandien dar ne. Rytoj..." Po kokios sa
vaitės mes galėjome suprasti, kad mus jie laikys visą
laiką. Tai mudu kiekvieną dieną vis atidėliojome savo
išvykimą. Hans, be kita ko, pradėjo kasdien eiti į
tvartą prie gyvulių, aš pradėjau mėginti megzti koji
nes iš avių vilnų siūlų.
Aš mokiausi ir plunksnas plėšyti. Tai buvo darbai,
kuriuos dirbdavo žiemos mėnesiais moterys. Iš
plunksnų, kurių moterys turėdavo dar nuo rudens, kai
pjaudavo žąsis, darydavo pagalves. Ai taip pat mo
kiausi verpti vilnas. Iš vilnų atliekų, kurių atsirasda
vo šukuojant, buvo veliami veltiniai: aš mokiausi ir tai
daryti. Iš popieriaus būdavo iškerpamas bato modelis,
ir tas modelis būdavo įvyniojamas į vilnas. Paskui vil
nos būdavo sudrėkinamos šiltu vandeniu, po to ir
karštu ir būdavo veliamos taip ilgai, kol susiveldavo.
Tada modelį išimdavo ir tą batą medine lazda trinda
vo tol, kol jis pasidarydavo tikras batas. Man šis dar
bas labai patiko. Dar buvo tvarkomi linai, kurie va
sarą būdavo nurauti ir apdirbami. Kai vyrai linus ge
rai išmindavo, tai jie buvo surišami į visai plonas sau
jas. Kai mes vėliau tas linų saujas verpdavome, kuo
ploniau ir geriau išminti, tuo geriau tiko verpti. Tada
jau nustatytą skaičių saujų surišti į sruogą, ir kas sa
vo sruogą per siauriausią Žiedą, t.y. mažiausią piršto
žiedą galėjo pertraukti, ta ir bodavo nugalėtoja.
Paskui atsirado staklės. Pradžioje buvo apmestas tik
raštas, ir tik po to buvo suverpti linai rankšluosčiams,
lovatiesėms ir staltiesėms.
(B.d.)
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Lietuvos sostinė — Vilnius nuotraukas, o A. Kezys ketina
— kiekvieną rugsėjį rengia specialiai paruošti visiškai
Sostinės dienas, šventę, trun naujus darbus. Konsulas V.
kančią beveik visą mėnesį, ku Kleiza iškėlė idėją, kad
rios tikslas pagyvinti, padary vertėtų Čikagos dienų Vilniuje
ti linksmesniu ir šventiškes- metu surengti Čikagoje leistų
niu miestiečių gyvenimą, kar lietuviškų leidinių parodą. Šią
tu kuriant Vilniaus miesto — idėją apsiėmė įgyvendinti Vil
kaip turtingo kultūriniais ir niaus miestas. Buvo ir dau
pramoginiais renginiais — giau idėjų, tik dar nežinia, ar
įvaizdį. Tuo būdu skatinamas visas pavyks įgyvendinti.
turizmas ir siekiama naudos
Vilniaus miestas labai pa
miesto ūkiniam vystymuisi. geidavo, kad Čikaga atsiųstų
Vilniuje sostinės dienų metu dalyvių į Vilniaus džiazo festi
bus organizuojama daug pačių valį, nes Čikaga visame pa
įvairiausių renginių: senosios saulyje garsi savo džiazo bei
muzikos festivalis „Banchetto „blues" muzikantais. Pradžioje
muskate", Vilniaus mados norėta pristatyti dvi grupes,
savaitė, Pranciškaus mugė, ne tik džiazo, bet ir „blues",
gėlių fiesta, leidinių paroda juk Čikaga — pasaulinė
„Išeivijos lietuviai", Vilniaus „blues" sostinė, tačiau dėl fi
Šaunieji Detroito „Baltijos" tunto vilkiukai, vadovaujami tuntininko
kino festivalis, naujosios mu nansinių sunkumų teks pasi
zikos festivalis „Bendrasis fak tenkinti vienu koncertu. Či
torius", akordeonų muzikos kagos susigiminiavusių mies
festivalis, žemaičių dienos Vil- tų programa bei Vilniaus —
niuje,-vaikų teatrų festivalis, Čikagos komitetas rengia da
Baltijos šalių simfoninių or lyvavimui vieną geriausių vo
BRONIUS JUODELIS
kestrų festivalis, Tarptautinis kalinio džiazo atlikėjų Jung
Amerikos didžioji
spauda nutraukė. Apie 44 United
juodosios keramikos skulptū tinėse Amerikos Valstijose
labai retai pamini šio kraš Way chapters, motyvuodami
rų simpoziumas, pučiamųjų Kurt Elling bei Laurence Hobto skautų veiklą, nors „Boy diskriminacija, atsisakė remti
orkestrų festivalis, Vilniaus good trio. Šiuo metu ČikagosScouts of America" turi per skautus. Tucson, Chicago, San
studentų sporto šventė, ugnies Vilniaus komitetas vykdo lėšų
trijų milijonų narių organiza Francisco, San Diego, San
skulptūrų festivalis, sostinės rinkimo akciją šio koncerto
Jose miestai, anksčiau skau
ciją, įkurtą 1910 metais.
karnavalas, Žemaičių daili išlaidoms padengti. Komiteto
Ryšium su „Boy Scouts of tams nemokamai leidę nau
ninkų tapybos, mažųjų skulp kreipimąsi į rėmėjus lydi ir
America" 15-ta National Jam- dotis parkais, mokyklomis ir
tūrų paroda, festivalis „Vil konsulato laiškas, prašantis
boree, kuri š. m. liepos 21-30 kitomis valdiškomis vieto
nius Jazz", alaus šventė „Tris palankiai pasižiūrėti į šią ini
d. vyko Fort A P . Hill, netoli mis, dabar atsisako leisti, nes
dienas, tris naktis...".
ciatyvą.
Fredericksburg, VA „New- to reikalauja prieš diskrimi
Prezidento V. Adamkaus sweek" žurnale 8.06.01. lai naciją priimti miestų nuos
Norėdami pabrėžti tarptau
tinį miesto charakterį bei vizito į Čikagą, 2000 metų doje
išspausdintas
platus tatai. Labai kritikuojama ir
ryšius, rengėjai kiekvieną kar rugsėjo mėnesį, metu buvo straipsnis „Scouts divided", federalinės valdžios finansinė
tą kviečiasi į svečius prisista užmegzti kontaktai su VOSH viršelyje įdedant skauto nuo 5 milijonų dolerių parama
tyti
du
susigiminiavusius (Savanorių optometristų hu trauką su užrašu: „Mūšis dėl šiai BSA penkioliktai Jammiestus, vieną iš rytinių kai manitarinė pagalba) Ilinojaus skautų sielos".
boree, joje valdžios pareigūnų
mynų, kitą iš Vakarų partne padaliniu bei buvo pradėta
Tas „mūšis" prasidėjo 2000 ir priemonių panaudojimas
rių, o per vidurį vilniečius svarstyti jų misija į Lietuvą. m. vasarą, kai „Boy Scouts of dėl skautų kaip privačios or
linksmintų vienas iš Lietuvos Su A. A. Rosenbloom, vienu America" (BSA) iš organizaci ganizacijos.
regionų. Šiemet yra pakviesti VOSH vadovų, gen. konsulas jos išmetė vadovą homosek
JAV Aukščiausio teismo
pasirodyti Kijevas, Čikaga ir G. Apuokas susipažino per sualą James Dale dėl jo elge sprendimą parėmė ir JAV pre
prezidento V. Adamkaus pas sio, nesuderinamo su berniu zidentas George W. Bush, pa
Žemaitija.
Vilniaus Sneras A. Zuokas kaitą Northv/estem universi kų auklėjimu ir jų savisauga. sveikinęs skautus 15-toje tau
oficialiu laišku Richard M. tete. Po paskaitos A. Rosen Jis iškėlė BSA bylą, kuri nu tinėje stovykloje, pasidžiau
Dalley praeitų metų gruodį bloom buvo sudaryta galimybė ėjo iki JAV Aukščiausio teis gęs jų pastangomis auginti
pakvietė Čikagą dalyvauti Vil savo planus trumpai papasa mo. Teismas nusprendė (5-4 doro žmogaus, gero piliečio
niaus dienose. Čikagos mies koti prezidentui, kuris misijos už), kad BSA privati jaunimo charakterį.
tas labai palankiai sutiko idėją karštai palaikė. Taip jau organizacija, kad jos vadovybė
Šis Amerikos homoseksualų
idėją prisistatyti Vilniuje. LR sutapo, kad 2001 metų vasario gali nustatyti reikalavimus daromas
skaldymas
„Boy
G K ^ £ i k a g o j e š.m. sausio mėnesį, prasidėjus konkre narystei, kad homoseksualas Scouts of America" organizaci
pradžioje įvyko susitikimas, tiems šios misįjos organizaci (gay) yra teisėtai pašalintas.
joje paliečia ne tik BSA na
kurtame dalyvavo Čikagos niams darbams, konsulatas
Rodos, tas Aukščiausio teis rius, bet ir pačius skautybės
mefįjos protokolo vadovė Nan- pasiūlė optometristams įsi mo sprendimas turėjo ginčą principus, kurių nesuvokia kai
cy Wachs, merijos pareigūnė jungti į Čikagos dienų Vilniuje išspręsti, bet „mūšis dėl skau kurie Amerikos skautų tėvai,
darbui su konsulatais Eileen programą. Jiems ši idėją labai tų sielos" persimetė į pačią vadovai ir globėjai. Skautybė
Hubbell, Čikagos kultūros patiko. Čikagos optometris BSA; į vadovus, skautų tėvus Amerikoje dažnai laikoma ne
centro susigiminiavusių mies tų delegacija rugsėjo mėnesį ir BSA vienetus globojančias jaunimo auklėjimo sistema,
tų programų koordinatorė Ka- vyksta į Vilnių ir savo vizito organizacijas, kurių dauguma bet paprastu vaikų žaidimu
trina Fink, Čikagos-Vilniaus metu jie socialiai remtiniems religinės bei mokyklinės. Ro gamtoje ar meškeriojimu prie
komiteto pirmininkas S. Bal- žmonėms nemokamai tikrins mos katalikų bažnyčia ir mor upės.
'zekas, j.r., Lietuvos garbės regėjimą, pritaikys ir padova monai pritarė teismo spren
Skaldymas iš lauko ir
konsulas V. Kleiza, konsulato nos akinius. Jie planuoja pa dimui, kad BSA gali nepri
vidaus
darbuotojai. Susitikimo metu tikrinti apie 2,000 žmonių imti homoseksualų nariais ir
buvo perduotas Vilniaus mero regą, o jų pacientais bus ne tik vadovais. United Church of
Homoseksualų
teigimu,
laiškas bei aptarti Čikagos vilniečiai, bet ir Vilniaus Christ, Baptists, Episcopal BSA šūkis „For God and
Apie congregations, Union Ameri Country" ir skauto gerasis
pristatymo programos apma apskrities gyventojai.
penktadalį pacientų turėtų su can Hebren Congregation pa darbelis bei žaidimai gamtoje
tai.
Čikagos kultūros centras daryti vaikai. Nuo pat šios ge prašė „Boy Scouts of America" -gali būti vykdomi homosek
pasiūlė Vilniuje pristatyti di ros valios misijos organizavi vadovybės šį sprendimą pa sualų ir heteroseksualų skau
delę fotografijų parodą, skirtą mo pradžios, konsulatui pa keisti, jį laikant diskrimina
Čikagos istorijai bei įvairiais kvietus, į darbą labai akty cija prieš homoseksualus, ku
aspektais pristatančią dabar viai įsijungė Mercy Lift atstovai, rių civilinių teisių apsauga
tinį mJsato.gyvenimą. Ši paro ypatingai daug nuveikė Pranė įrašyta 13 valstijų nuosta
da gegutes** mėnesį jau buvo Šlutienė, be kurios pagalbos tuose. Protestuodamos prieš
Lietuvai atgavus nepriklau
eksporSBU Maskvoje, prieš šios misijos organizavimas bū BSA nuosprendį, 4,418 mo somybę, atgijo tautos patrio
kyklų nutraukė skautų vie tizmas ir grįžome į mūsų pa
pasiekifipM Vilnių, dar bus tų neįmanomas.
Beje norėtųsi pasidžiaugti, netų globą, pagal homoseksu sididžiavimą — Lietuvos kuni
rodoma^Bucernoje, o iš Vil
niaus kehaus į Prahą. Nuo pat kad rūpinantis šiuo projektu, alų ir lesbijonių organizacijos gaikščių praeitį, Vytauto, Min
pradžif; konsulate manėme, susilaukta daug nuoširdžios duomenis. Skautams padėda daugo, Gedimino, Kęstučio,
paramos.
Ypač mi 51 US senatoriai praeitą Algirdo ir kitų kunigaikščių
kad ČikjSgOS,renginiai Vilniuje čikagiškių
turi bQft ną tik JAV Vidurio daug įvairiapusės pagalbos mėnesį nubalsavo atimti iš laikus, j ų atliktus didvyriš
Vakar$f.fi$niescio pristaty gavome iš A. Domanskio, daug mokyklų federalinė finansi kus darbus.
mas vi,toi«clains, bet kartu yra vertingų patarimų davė A. nę paramą, jei jos atsisako
Dabartiniai Lietuvos Vytau
ir nepakartojama proga arti Kėželienė ir kiti Čikagos lietu globoti skautų vienetus. Deja, tai pirmieji ėmėsi iniciatyvos
miau "supažindinti juos su viai. Vilniečių vardu norėtųsi 49 senatoriai balsavo priešin organizuotis ir jau 1992 m.
Čikagojf/jiaiuvių visuomenės jiems nuoširdžiai padėkoti ir gai, nors 66 senatoriai ir 205 Vilniuje įsteigė Vytautų klu
buvę bą su Vilniaus miesto savi
istorija' jr gyvenimu, pasi pakviesti visus rugsėjo mėnesį Kongreso nariai yra
skautais.
stengti parodyti Čikagą ir lie į Vilniaus šventę.
valdybės patvirtintais
įsta
tuvių akimis. Todėl pasiūlėme
Gen. konsulas
tais.
Čikagoje gerai žinomiems lie
Giedrius A p u o k a s
Juos greitai pasekė ir kiti
Finansini* spaudimas
tuvių fotografams Algimantui
miestai ir įsteigė Vytautų
Keziui bei Jonui Tamulaičiui
Dėl tariamos diskriminaci-. klubus Kaune, Klaipėdoje,
kartu eksponuoti savo darbus.
Marijampolėje,
* „Lietuvos t e l e k o m a s " jos prieš homoseksualus JAV Ukmergėje,
Kad šis sumanymas tampa sąskaitas savo k l i e n t a m s
skautų organizacijoje, kai ku Kėdainiuose, Sakiuose, Drus
realybė, turime nuoširdžiai
kas du mėnesius siųs paštu. rios privačios verslo organi kininkuose, Svėdasuose ir ki
padėkoti Lietuvių fondui, ku
Klientas turės sumokėti už zacijos: Levi Strauss, Wells tuose miestuose.
rio parama leis vilniečiams ir
dviejų praėjusių mėnesių po Fargo, Fleet Bank, CVS, PhiVilniaus Vytautų klubas
miesto svečiams pažvelgti į
kalbius, o abonentinį mokestį ladephia Foundation ir CWA, leidžia mėnesinį laikraštį „Vy
Čikagą Amerikos lietuvių aki
reikės mokėti net už 3 mėne anksčiau stipriai rėmusios tautas", kuris pasiekia visų
mis. Abu fotografai Lietuvoje
sius: už du praėjusius ir vieną skautų veiklą finansiškai, šią miestų Vytautų klubus.
• eksponuos dar ten nematytas
mėnesį į priekį.
. LŽ. LA. Eita i paramą sumažino arba visai
Lietuvos Vytautų klubų vei-

HOMOSEKSUALAI SKALDO
AMERIKOS SKAUTUS

Paslaugos

Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auksė

S Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

s.fil. Pauliaus Jankaus.

tų bei vadovų. Homoseksua
lizmo klausimas turėtų būti
iš viso nekeliamas skautų or
ganizacijoje,
kaip daroma
Kanadoje ir kai kuriuose Eu
ropos kraštuose. Bet ar gali
būti toleruojama skautų vado
vo priklausomybė homosek
sualų organizacijai? Ar skau
tybės principai gali toleruoti
homoseksualizmą, kuris yra
priešingos gamtos santvarkai,
priešingas
krikščioniškajai
moralei ir civilinei
teisei?
Deja, „lesbians" yra toleruoja
mos JAV skaučių sąjungoje.
— Biblijoje yra pasakyta,
kad nuodėmė būti homosek
sualu (gay), — sako penkio
likmetis skautas.
— Kaip turi jaustis skautų
tėvai, savo vaikus išleisdami
į stovyklas miškuose su ho
moseksualais vadovais? —
klausia vyresnysis Manhat
tan Institute Jor Policy rescarch vadovas.
— Aš nemanau, kad skau
tai turėtų būti išmesti iš or
ganizacijos, jei skelbiasi esą
„gay". Kiekvienas turi būti
priimamas į skautų orgnizaciją, — sako kitas penkiolik
metis skautas.
— Mano sūnus „gay", bet j i s
nori priklausyti skautams, nes
ten yra jo draugai, — kalba
trylikamečio skauto tėvas.
Skilimas vyksta ir tarp
BSA vadovų. Praeitą mėnesį
vykusiame BSA vadovų suva
žiavime vyriausioj būstinėj
Texas, devynių didžiųjų BSA
rajonų vadovai paprašė tei
sių patiems nuspręsti skautų
narystės kvalifikacijas, kaip
tai daro Amerikos skaučių są
jungos „council" vadovybės.
— Skautavimas visiems! —
skelbia BSA atsiskyrę bei
išmesti BSA vienetai, homo
seksualus laikydami
savo
nariais ir vadovais. Jie kuria
savo naują organizaciją.

LIETUVOS VYTAUTŲ KLUBAI
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SOSTINĖS DIENOS VILNIUJE

kimas yra labai gyvas. Jie ren
gia įvairius kultūrinius po
būvius, į kuriuos mielai atsi
lanko vietos visuomenė.
Šiuose pobūviuose įvairus
paskaitininkai iškelia Lietu
vos garbingą ir didingą pra
eitį, kai Lietuvą valdė Vytau
tas Didysis. Skatina semtis
stiprybės iŠ praeities ir kurti
naujus planus.
Lietuvos Vytautų iniciaty
va Birštone ant Nemuno
kranto, labai gražioje vietoje,
pastatytas didžiulis Vytauto
paminklas.
Toks pat įspūdingas Vytau
tui paminklas pastatytas jo
gimtinėje, senuose Trakuose.
Kituose miestuose Vytauto
biustai, kryžiai ir garbės len
tos. Vytauto— Trakuose gar
bingoje pilyje, šiuo metu vyks
ta didingi
lietuvių
tautos
muzikos ir operos
pastaty
mai.
Trakų pilį gausiai lanko už
sienio turistai ir Europos bei

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 S t
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
Padedame Žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
••Vairavimo teisės, Soc Security,
parvežame iš O'Hare oro uosto.
padedame
susirasti gyvenamą vietą***
TeL 708-870-3481.

S i ū l o

GREIT

PARDUODA

RE/MAX
^REALTORS
OFfC.1773) 22S • «7S1
HOME (7M| 42S • 71M
(TOM

R I M A S L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
Bus.: 708-361-0800
VoiDe!vfc*773«4-78M
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo i š n u o m o t i
Išnuomojamas 2 miegamųjų
butas. Skambinti
tel. 773-767-2400,

First Rate Real Estate.
Kviesti Aušrą Padalino.
d a r b ą

Reikalinga šeimininkė
„Dainavos" stovyklai vienai
savaitei nuo rugpjūčio 19 d. iki
26 d. Malonėkite skambinti
tel. 734-953-9182.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakanj rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Wlndow YVasners Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
Ljt.McMahonWindowWasning.
TeL 800-8204155.

Parduoda
Parduodami vartoti
kirpyklos įrengimai.
Teiraukitės
tel. 708-422-5799, Nijolė.

Parduodu automobili
Toyota Avalon XL '96 m.
TeL 773-434-1731;
773-415-8567.

į v a i r u s

Istoriniame Lsmonfet
326 Man Street
Profesionali šefė Dalia pateikia unikalius
amerikietiškus ir europietiškus valgius, tarpe jų galima
gardžiuotis tikrais tarkių cepelinais trečiadieniais.ketvirtadieniais ir šeštadieniais, kugeliu su lietuviška dešra ir
kopūstais — penktadieniais, o koldūnais — kas dieną.
Patiekalus galima ir užsisakyti, tai. 630-257-8925.
Kviečiame apsilankyti,
Manaia ir rėvas rtemesoai.

Amerikos valstybių pareigū
nai.
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės tarybos nariui Vytau
tui Vidugiriui
šią vasarą
lankantis Lietuvoje, jo dėka
buvo užmegztas ryšys su Lie
tuvos Vytautų Vilniaus klu
bu.
Pageidaujama Vytautų klu
bų steigimas ir Amerikos di
desniuose telkiniuose, kur dar
yra gausu Vytautų. Vytautų
klubas artimiausiu metu yra
steigiamas Los Angeles mies
te.
Norintieji daugiau informa
cijų apie Lietuvos Vytautus
jums mielai suteiks Vytau
tas Vidugiris, 27923 SAN
Nicholas Dr., Palos Verdes,
CA 90274. Telef. (310) 3773192, arba E-mail
vidugirisdEARTLINK. NET
Vytautas Šeštokas
STOVYKLAVO ES IR
NATO PRITARIANTIS
JAUNIMAS
Kapitoniikėse, prie Kauno
marių, stovyklavo Lietuvos
įstojimui į Europos Sąjungą

ir NATO pritariantis jauni
mas.
Kaip pranešė nevyriausy
binė Transatlantinė integra
cijos paramos (TAIP) grupė,
stovykloje „Lietuva po įstoji
mo į Europos Sąjungą ir NA
TO" dalyvavo maždaug 100
moksleivių bei studentų i i Vil
niaus, Kauno, Tauragės, Aly
taus, Kėdainių, Panevėžio,
Klaipėdos miestų bei rajonų,
„Mažeikių naftos" jaunimo
profsąjungų, Jaunųjų geležin
keliečių profsąjungų.
Stovyklautojai klausėsi pa
skaitų apie NATO bei Euro
pos Sąjungos struktūrą, tiks
lus, plėtrą ir aktualijas, ku
rias skaitė JAV ambasado
rius Lietuvoje Jobn Tefft, Bel
gijos ambasadorius Louis Engelen, Europos komisijos de
legacijos atstovė Simona Gatti.
Aktyviausius diskusijų jau
nuolius svečiai apdovanojo
prizais. (BNS)

• Ir netikriems pranašams
reikalinga tribūna.

kompozitorius K. V. Banaitis,
kalbininkas J. Pikčilingis, tau
todailininkas R. Stepulaitis,
etnografė A. Vyšniauskaitė,
poetas P. Liukaitis, diploma
tai P. ir B. Dailidės, draudžia
mos spaudos platintojas peda
gogas A. Daniliauskas ir dar
daugelis kitų, gimtuosius Sin
tautus garsinusių žmonių.
šiuo metu jau beveik de
šimtmetis pastatas nenaudo
jamas, yra avarinės būklės ir
gali greitai sugriūti. 2001 me
tais jį savo globon perėmė Sin
tautų akademija. Ruošiamasi
senąją mokyklą restauruoti.
Atstatytoje mokykloje bus
įrengtas senojo Sintautų vals
čiaus istorijos ir etnografijos
muziejus - ekspozicijos žy
miems kraštiečiams ir Sin
tautų valsčiaus istorijai bei et
nografijai, rekonstruotas 19
amžiaus vidurio mokyklos
klasės interjeras.
„Sintautų krašto
enciklopedija"

Sintautų ŠvC. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 1995-aisiais tapo pir
maisiais atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje atstatytais maldos namais
Vilkaviškio vyskupijoje.
Gedimino Jokūbaičio nuotr.

RENKAMAS ISTORINIS-KULTŪRINIS
ZANAVYKŲ KRAŠTO PALIKIMAS
Šiais metais Sintautų mies
telis, įsikūręs Šakių rajone
prie Pentos upės. švenčia 440ąjį jubiliejų. Manoma, kad
Sintautai. įsikūrę 16 amžiaus
II pusėje, vardą gavo iš Suntauto vaikų Sintautaičių pa
vardės. Sintautai visais lai
kais bavo garsūs savo kultūri
ne šviečiamąja veikla. Dar 19
a. pabaigoje čia buvo drau
džiamų lietuviškų knygų pa
skirstymo punktas. Net knyg
rišykla buvo įrengta.

garsiojo švietėjo kun. A. Tata
rės, sintautiečiams yra neįkai
nojama kultūros vertybė. Šioje
mokykloje mokėsi poetas P.
Vaičaitis, Nepriklausomybės
Akto signataras S. Banaitis,

Sintautų parapijai - 200
Pirmąją bažnytėlę Sintau
tuose 1641 metais pastatė Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės kancleris Albertas Rad
vila (po to Sintautų bažnyčia
keletjrjjartų degė ir buvo at
statytaSavarankiška parapi
ja buvo įkurta tik 1800-aisiais.
Prasidėjus Atgimimui po vi
sų audrų ir vargų buvo gautas
leidimas sunaikintą Sintautų
bažnyčią atstatyti. Klebono
prel. Antano Maskeliūno ir
gausybės parapijiečių bei rė
mėjų dėka 1995-ųjų vasarą
Sintautų Švč. M. Marijos Ėmi
mo į dangų bažnyčia, pakilusi
iš griuvėsių, konsekruojama ir
tapo pirmaisiais atkurtoje ne
priklausomoje Lietuvoje atsta
tytais maldos namais Vilka
viškio vyskupijoje. 2000-aisiais Sintautai iškilmingai mi
nėjo 200-ąsias parapijos ir 5ąsias bažnyčios atstatymo me
tines.
Derlingos Sintautų krašto
lygumos davė Lietuvai daug
žymių
žmonių.
Nemažai
darbščių šio krašto žmonių yra
išsibarsčiusių visame pasau
lyje, taip pat ir JAV. Tačiau
laikas bėga ir nusineša už
marštin ne tik atskirų žmo
nių, bet ir viso krašto istorijos
dalį. Neseniai Sintautuose vie
tinių entuziastų pastangomis
buvo įkurta suaugusių švieti
mo ir kultūrinės veiklos visuo
meninė įstaiga - Sintautų
akademija. Ji organizuoja se
minarus, šventinius rengi
nius, įvairius kursus, kasmet
leidžia „Sintautų kalendorių",
o 2000 metais buvo surengusi
pirmąjį Pasaulio sintautiečių
suvažiavimą. Šiuo metu aka
demija ruošia du projektus „Senoji Sintautų mokykla" ir
„Sintautų krašto enciklopedi
ja".
Senoji Sintautų mokykla
Sintautų pradžios mokykla,
Statyta apie 1860-1863 metus

SINTAUTŲ
kalendorius

2001
„Sintautų kalendoriaus" viršelyje dailininko R. Rimkūno sukurtas
Sintautų herbo eskizas. Trys linijos
simbolizuoja tris brolius Suntautaičius, legendinius Sintautų įkūrė
jus, o taip pat ir tris Sintautų upe
lius - Pentas. Trys dobilėliai prime
na gilias liaudiškas, etnografines ir
kultūrines Sintautų krašto tradici
jas.

Iš Sintautų krašto yra kilę
daug garsių žmonių. Sintautų
akademija kviečia viską apie
Sintautų krašto visų laikų is
toriją ir kultūrą, kaimus ir
kaimelius, žmones ir jų dar
bus surinkti į „Sintautų kraš
to enciklopediją". Čia būtų
svarbu viskas, kas tik susiję
su gimtaisias Sintautais ir jo
žmonėmis - svarbios ir kaimų
istorijos, prisiminimai apie
ankstesnių laikų, ypač prieš
kario šventes bei tradicijas,
apie iš šio krašto į užsienį
išvykusius žmones, karo ar
pokario metų atsiminimai bei
išgyvenimai. Didžioji šio kraš
to archyvų dalis dingo arba
buvo sunaikinta per pastaruo
sius karus ir pokario laiko
tarpį.
Kadangi Sintautų akademi
ja yra už poros metų planuoja
mo išleisti didžiulio 1,000 pus
lapių leidinio „Sintautų vals
čius" sudarytoja, kiekviena su
rinkta mūsų gimtojo krašto is
torijos kruopelytė bus svarbi
ir šiam leidiniui. Ir žinoma, vi
sa medžiaga bus panaudota
įrengiant gimtojo krašto isto
rijos ir etnografijos muziejų
restauruotoje senojoje Sin
tautų pradžios mokykloje.
Sintautiečiams labai svarbi
kiekviena žinutė apie Sin
tautų kraštą, senąją mokyklą,
jos pastate besimokiusius sintautiečius, o taip pat ypač
brangus kiekvienas senosios
mokyklos atstatymui paauko
tas litas ar doleris, kadangi
atliekant visus projektus ne
sulaukiama jokios valstybinės
paramos. Paramos lauktume
šiuo adresu: Viešoji įstaiga
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ŽINOTINA
Informuoja JAV LB Kraito valdyba

APIE ĮVEŽAMUS Į LIETUVĄ PINIGUS
Skaitytojai dažnai domisi,
kokios
taisykles
galioja
įvežant pinigus į Lietuvą. Pa
teikiame Valstybinės mokes
čių inspekcijos prie LR Fi
nansų ministerijos paaiški
nimą Generaliniam konsulatui
Čikagoje ir konsulės ekonomi
kai Linos Skerstonaitės ko
mentarą.
Pagal galiojantį įstatymą,
užsienio valstybėje gautas pa
jamas fizinis asmuo deklaruo
ja per 5 dienas, praėjus
mėnesiui po sugrįžimo į Lie
tuvą arba pasibaigus pajamų
šaltiniui užsienio valstybėje.
Šios pajamos deklaruojamos,
neatsižvelgiant į tai, a r nuo j ų
buvo sum'.Vii mokesčiai
užsienyje.
Fizinis asmuo, deklaruoda
mas užsienio valstybėje gau
tas pajamas, pateikia patvir
tintą Fizinio asmens pajamų
deklaracijos formą FAD bei
dokumentus arba jų kopijas,
pagal kuriuos buvo gautos pa
jamos. Jeigu norima, kad būtų
įskaitytas už deklaruojamas
pajamas užsienio valstybėje su
mokėtas mokestis, tai kartu
su šia deklaracija pateikiama
pažyma apie užsienio vals
tybėje gautas pajamas ir su
mokėtus mokesčius. Toks do
kumentas pateikiamas kartu
su notariškai patvirtintu jo
vertimu į lietuvių kalbą.
Todėl, jeigu norima, kad,
deklaruojant pajamas Lietu
voje būtų įskaityti JAV su
mokėti mokesčiai, Lietuvos
Respublikos mokesčių admi
nistratoriui reikia pristatyti
JAV Mokesčių tarnybos pa
tvirtintą pažymą, kurioje būtų
nurodyta JAV gautų pajamų
suma ir nuo jų sumokėtų
mokesčių suma.
Kaip ii įstatymą komentavo
Generalinio konsulato Čika
goje konsule ekonomikai Lina
Skerstonaitė, fizinis asmuo,
atvykęs į Lietuvą ir atsivežęs
daugiau kaip 10,000 litų arba
šią sumą atitinkantį kitos už-

„Sintautų akademija", P. Vai
čaičio 34, 4480 Sintautai, Ša
kių rajonas, Lietuva; tel. 3704745141, 370-4760221, mob.
tel. 370-8778860, faksas 3704760200, elektroninis paštas
sinta@is.lt atsiskaitomoji są-'
skaitą Nr. 8001804, Lietuvos
taupomojo banko Šakių sky
rius, banko kodas 60139.
J o n a s Kasperavičius

sienio valiutos kiekį, iš karto
privalo užpildyti deklaraciją.
Deklaracijos forma kainuoja
apie 80 litų. Ši informacija
bus perduota Mokesčių in
spekcijai, tad asmuo po atvy
kimo turi kreiptis į Mokesčių
inspekciją
ir
sumokėti
mokesčius — 20 % nuo dek
laruotos sumos. Jei žmogus
mokėjo mokesčius JAV, jis
privalės tai įrodyti dokumen
tais.
DĖL „ŽALIOSIOS
KORTELĖS"
Dar kartą paaiškiname apie
„žalios kortelės " pildymo an
ketas. Nors DV-2003 progra
mos nereikalauja specialios
formos, tačiau Socialinių rei
kalų taryba yra parengusi an
ketą, palengvinančią pildymą.
Kreipkitės į „Seklyčią", 2711
W. 71 Street, Chicago. Ten
jums bus suteikta ir platesnė
informacija.
Atkreipiame dėmesį, kad
duomenys anketoje turi būti
pateikti anglišku šriftu.
Skyrelį parengė
Dalia Badarienė

A.tA.
BRONĖ ŠVIPIENĖ-KAIRYTĖ
Mirė 2001 m. rugpjūčio 8 d., sulauksui 93 metų.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Niujorke ir Čikagos
apylinkėse. Gimė Latvįjoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 51
metus.
Nuliūdę liko: duktė Raminta su vyru Vladu Sinkai,
duktė Jolanta-Daiva, sesuo Marija su šeima Lietuvoje, vyro
sesuo Bronė Šimkienė su šeima ir kiti giminės Amerikoje
ir Lietuvoje.
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 10 d. nuo
3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės
įvyks šeštadieni,rugpjūčio 11 d. Iš Petkus Lemont laidojimo
namų 9:30 v.r. a.a. Bronė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba
„Saulutės" organizacijai.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę d u k r o s i r kiti giminės
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
wMrw.petku8funeralhomes.com

A.tA.
ALIUKUI ALEKNAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DANUTĘ, dukrą
SOFUĄ, brolį VITĄ ir jo žmoną DALIĄ bei jų sūnus
ARĄ ir ALEXĄ bei visus artimuosius.
Česius ir Daiva Bakšiai

PASIRODĖ 2001 METŲ
VATIKANO ŽINYNAS
Balandžio 9 d. popiežiui
buvo pristatytas naujas Vati
kano žinynas ^ n n u a r i o pontificio". Šiais metais žinynas
pasirodė vėliau, nes norėta
įtraukti naujausius pasikeiti
mus Kardinolų kolegijoje. Va
sario 21 d. konsistorijoje rau
donos kepuraitės buvo įteiktos
44 naujiems kardinolams.
Žinyne pateikti statistiniai
visuotinės Bažnyčios duome
nys. Šventasis Sostas diplo
matinius santykius palaiko su
174 šalimis. Katalikų pasau
lyje per metus pagausėjo nuo
1,02 iki 1,04 milijardo, nors
katalikų procentas pasaulyje
liko toks pats — 17,4. Pusė
pasaulio katalikų
gyvena
Amerikos žemyne, 27 proc. —
Europoje, 12 proc. — Afrikoje,
10 proc. — Azijoje ir 1 proc. —
Okeanijos šalyse, įskaitant
Australiją. Per praėjusius me
tus konsekruoti 222 nauji vys
kupai; iš viso pasaulyje šiuo
metu yra 4,482 vyskupai,
405,009 kunigai, 55,428 vie
nuoliai vyrai, 809,351 vie
nuolė, 2,449.659 katechetai.

Irena

Bakšyti-Hornyik
Juzė Bakšienė

A. t A.
ALIUKUI ALEKNAI
m i r u s , nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai
DANUTEI, dukrai SOFIAI. broliui dr. VYTUJ ir
DALUAIALEKNAMS su šeima.
Maria ir Kazys Ambrozaičiai
Ramunė, John ir Lina Fry
Audronė

Ambrozaitytė

Mylimai Mamai

A.tA.
BRONEI GRUODIENEI
m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame dukrą STEFĄ
PRIALGAUSKIENĘ ir jos šeimą bei kitus artimuosius.
Henrikas ir Laima Navickai

KunQ»s*«**s Stumt $J, UefurosJėn*ųPromcJoiB.
— i su Į j j Į Įįįįį Qwwttįw motmmi,
Aittrtmt pttne matos dUb p B i l
ir S» Ktztmtm MftyOt.

Sintautų akademijn ruošiasi senąją Sintautų mokyklą restauruoti ir joje įrengti senojo Sintautų valsčiaus istori
jos ir etnografijos muziejų.
Gedimino Jokūbaičio nuotr.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION O F CHICAGO
2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksat, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių LktmvUmu Dmmgimm Kaip 93 Mm**,

BALTIC JEStlIT ADVANCEMENT

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS
JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI
LIETUVOJE
4uko* gante trttiuanan Jesurts Fjtars - M f e PTOĮKT / Battc Jesurf A(kwnminl Offic*. 234S « M S6lh S l ^ Chicago. L tOSM. USA
Palikimus galima skirt, jesurt Fatr* ot Deiia Stata. Inc.. 2345 tftest 560 S M t . CtMago. 160636. USA
Visa mtormacija. M M M — i Metanu (773) 737-9IS1: (te (773) 737-04S6
KffeCiamc aplankyti mus internete http / / • » » Daftciesuds onj
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„ŽALIŲ KORTELIŲ LOTERIJA" DV-2003

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.
FIRST PERSONAL BANKAS IŠDUODA
ČEKINES KORTELES
Atsižvelgdamas į klientų pa
geidavimus, First Personai
Bankas siūlo naują paslaugą
—VISA tekinę kortelę. Ši kor
telė nėra kreditinė kortelė, bet
priemonė, kuria klientas gali
patogiau naudotis savo čekinės sąskaitos pinigais. Su
šia kortele klientas gali
mokėti už prekes ar patarna
vimus visur, kur VISA kortelė
yra priimama. Pinigai yra au
tomatiškai atskaitomi nuo
kliento čekinės sąskaitos. Tai
yra palengvinimas klientui,
nes nereikia rašyti čekio ar
rūpintis tapatybės įrodymu.
Kortelę taip pat galima nau
doti
„bankomatuose" —
„ATMa" („Automatic Teller
Maciūne"), įdėti ar išimti pini
Vytauto Didžiojo saulių
rinktinė š. m. rugpjūčio 12 d.
12 vai. ruošia gegužinę Šaulių
namuose, 2417 W. 43 Str.,
Chicago. Bus įvairaus maisto,
gros Kosto Ramanausko or
kestras, veiks baras, „laimės
šulinys". Visi kviečiami.
JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdybos rengia
mi pietus Švč. M. Marijos Ne
kalto prasidėjimo parapijai
paremti vyks šį sekmadienį,
rugpjūčio 12 d. Visi esantieji
ir buvusieji parapijiečiai bei
visa lietuviškoji visuomenė
yra kviečiama prisidėti prie
šio vajaus. Pietūs prasidės
tuoj po 10:30 vai. lietuviškų
šv. Mišių mokyklos salėje,
4420 S. Fairfield Ave. Virtuvė
veiks nuo 9 val.r. iki 12:30
val.p.p. norintiems užeiti pa
bendrauti prie puodelio kavos
vėsinamoje salėje. Po pietų
bus rodomas įdomus 30 minu
čių filmas „Lemties kilpa".
Ėmė ir p r a t u r t i n o „Drau
go" gegužinės „laimėjimų
skrynią" Laima i r Vytautas
Naciai, J ū r a t ė Budrienė,
Viktorija Valevičienė, Juli
j a Satinskas ir P e t r a s Vėb
r a . Ačiū, ačiū, ačiū!

gus iš čekinės sąskaitos.
Norint įsigyti čekinę kortelę,
klientas turi atidaryti čekinę
sąskaitą First Personai Ban
ke. Už kortelę mokėti nerei
kia. Klientas gali pasirinkti
kortelę su savo asmenine nuo
trauka, kuri bus padaryta
banko įstaigoje. Už šią „suas
menintą" kortelę yra 10 dol.
mokestis.
Išsamesnė informacija apie
šį naują patarnavimą ar kitas
banko paslaugas kreipiantis į
First Personai Banko įstaigą Lietuviai anesteziologai, dalyvavę Vidurio vakarų anesteziologų konferencijoje š. m. gegužes 19 d. Sheraton
Čikagoje, 6162 S. Archer Ave. viešbutyje Čikagoje. Iš kairės: dr. Vacys Šaulys, dr. Renata Variakojytė-Staniškienė, Vilniaus universiteto Santariškių ligonines skausmo gydymo klinikos direktorė dr. Jane Baublienė ir dr. Paulius Slavėnas.
(tel. 773-767-5188), arba Or
land Parke, 15014 S. LaIškilminga
Ateitininkų
Nuodingų cheminių me
„Draugo" gegužinė p r a s i 
Grange Road (tel. 708-226- namų metinė v a k a r i e n ė jau džiagų išsiliejimas, įvykęs šį d ė s rugpjūčio 19 d., sekmadie
2727). First Personai banke ne už kalnų, rugsėjo 22 d., o trečiadienį Dan Ryan greitke nį, 11 vai. r. Tėvų marijonų
susikalbėsite lietuviškai.
jos metu bus laimingųjų lai lyje apvirtus sunkvežimiui, ir koplyčioje šv. Mišiomis.
mėjimų traukimas. Kas dar pavojingų dūmų kamuolys,
negrąžino
bilietėlių, prašome pakilęs nuo karšto asfalto, ke ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS
Lituanicos Parke, Beverly
SUVAŽIAVIMAS
Shores, IN, rugpjūčio 26 d., nedelsiant grąžinti. Laimikiai lioms valandoms užtvėrė eis
bus
nemaži,
nepraleiskite
pro
mą,
privertė
evakuoti
dviejų
ALRK Moterų sąjungos su
sekmadienį, 1 val.p.p. vyks di
netoli esančių daugiaaukščių važiavimas prasidės rugpjūčio
džioji Michigan ežero pakran gos laimėti.
Švenčių šventė - „Drau gyventojus, traukinuko „Rau 23 dieną, ketvirtadienį. Courtčių gegužinė. Kviečiame visus
go"
gegužinė l a u k i a vaikų, donoji linija" buvo sustabdyta, yard Hotel (6610 S. Cicero
atsilankyti!
kuriems bus visokių užsiėmi o daugiau kaip 20 pirmosios Ave.) nuo 3 iki 5 val.p.p. vyks
Lietuvių fondo 7-osios mų. Visų pirma - jodinėjimas pagalbos darbininkų buvo nu registracija, 6 val.v. - susi
metinės Golfo žaidynės arkliukais, po to - policijos siųsti į ligonines. „Chicago" pažinimo vakaras ir vaišės.
vyks rugsėjo 30 d. Old Oak arklių ir šunų apžiūrėjimas, Tribūne" (2001 m. rugpjūčio 9
Rugpjūčio 24 d., penktadie
country club, Orland Park, EL. gaisrinės mašinos atvažiavi d.) laikraštis rašo, kad sunk nį, 8:30 val.r. Holy Redeemer
Suinteresuoti golfo žaidėjai mas, klouno išdaigos, o po to vežimis apvirto, vengdamas parapijos bažnyčioje (96-tos ir
maloniai kviečiami iš anksto ir visų laukiamas vaikų pieši susidūrimo su jį bandančia Lawndale gatvių kampas) bus
registruotis kreipiantis į Vytą nių konkursas, kurio prizams aplenkti lengvąja mašina, o aukojamos šv. Mišios, po jų ir Aldoną Vaitkus tel. 630- First Personai Bankas paau vairuotoją išgelbėjo prisegtas pusryčiai, o po pusryčių - su
243-8178.
saugos diržas.
kojo 250 dolerių.
važiavimo atidarymas. Po pie
Kam rūpi jūsų sveikata?
tų darbo sesijos vyks tos
0 gi „Draugo" gegužinės ren
pačios parapijos patalpose.
gėjams! Sekmadienį, rugpjū
Rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
čio 19 d., 1 val.p.p. Tėvų mari
bus surengta išvyka, o vakare,
jonų sode atsidarys Sveikatos
6:30 val.v., pokylis parapijos
palapinė, kur jus maloniai
salėje, 9536 S. Millard. Rug
pakvies užeiti Cook County
pjūčio 26 d., sekmadienį, 10:30
ligoninės, Šv. Kryžiaus ligo
val.r. Šv. Mišios bus aukoja
ninės ir Amerikos Lietuvių gy
mos Švč. M. Marijos Nekalto
dytojų sąjungos sveikatos sto
Prasidėjimo parapijos bažny
tys. Čia dar išsamių žinių
čioje, Brighton Parke. Po Mi
gausite apie krūties, storosios
šių - pusryčiai.
žarnos ir prostatos vėžį, šir
Kviečiame visus draugus ir
dies ir kraujagyslių ligas, dia
pažįstamus dalyvauti pokylio
betą, nutukimą ir kitus svei
vakarienėje. Bilietus galima
katos sutrikimus, galėsite pa
užsisakyti skambinant Vidai
sitikrinti kraujospūdį, pasisSakevičiūtei tel. 708-952verti, pasimatuoti juosmens
0853, Mary Anna Gerčius tel.
apimtį. Nepraleiskite progos, Tai - praėjusių metų klouno dovanos „Draugo" gegužinės vaikams. Jų 708-974-4407, Angelai Leš
visa tai - nemokamai!
bus ir šiemet, tik atvykite!
Jono Kuprio nuotr.
činskienei tel. 773-582-7452.

PIETVAKARIŲ APYLINKĖS
DARBAI IR PLANAI
Dirbant apylinkės gerovei
Prie 63-čios ir Rockwell gat
vių sankryžos, iš pietvakarių
pusės, stovi gana patraukliai
atrodantis pastatas dideliais
langais ir gražia žalia stogine,
ant kurios užrašyta „Greater
Southwest Development Cor
poration and 63rd Street Commission". Ką tas pavadinimas
reiškia? Ką šioji įstaiga vei
kia? Koks jos uždavinys?
Ši įstaiga įsikūrė jau 1975aisiais. Ji pirmiausia buvo
prie 63-čios ir Western, šiau
rės rytų kampe. Toje vietoje
veikė iki 1991 m., kai persikė
lė į dabartinę vietą. Čia nu

.

tarė įsikurti, nes tuo metu
pradėjo statyti didžiausią pro
jektą įstaigos istorijoje „Churchview manor Apartments", kurie yra kitame blo
ke, netoli Šv. Ritos bažnyčios.
„Greater Southwest Deve
lopment Corporation" susi
kūrė idealistų, žiūrinčių į atei
tį ir matančių kažką gera,
dėka. Jie suprato, kad vietovę
yra įmanoma atstatyti ir at
naujinti. Kartu į šį darbą su
ėjo „Sears", „Sauthwest News
Herald", „Marąuette National
bank", „Talman Savings",
„Republic Savings", „South-

west
Federal
Savings".
„Crawford Savings", „Economy Savings" ir ,.Chicago Sa
vings". Per tuos 26 metus ši
įstaiga įvykdė statybų už pusę
milijardo dolerių. Taip pat ar
timoje apylinkėje sudarė arba
palaikė 6.000 darbų.
Šios įstaigos tikslas yra
įvairiausiais būdais gerinti
aplinkinį rajoną - išoriškai,
ekonomiškai ir morališkai. Tai
pasiekiama kviečiantis įvai
rias įmones, vystant naujų
pastatų statybą, aplinkos sva
rinimą bei gražinimą. Taip
pat yra suteikiama pagalba
(ypač pensininkams ir mažai
uždirbantiems) taisant na
mus. Ši pagalba suteikiama
Čikagos miesto dėka. „Grea
ter Southwest Development

Jy.rfS-JCČ*'-"-

6400 South Farrfięld
Taip turėtų atrodyti 64-oji ir S. Fairfield gatvės po atnaujinimo projekto, kurį ..Greater Southw< st" numatė
pradėti rudenį.

Corporation" yra „Delegate
Agency of the Department of
Housing" (Čikagos miesto
agentūra)
Šiai įstaigai dirbant, pietva
karių apylinkės labai pasi
keitė - žymiai atsinaujino.
Buvo nugriauti seni, tušti pas
tatai, kurie jau buvo seniai
uždaryti ir apleisti. Jie tik ga
dino visą vaizdą apylinkėje.
Čia, Western gatvėje, įsikūrė
nemažai gerai žinomų bendro
vių - „Walgreen's", „Pizza
Hut", „WendyV, „Aldi's",
„Dunkin Donuts". Šios įstai
gos pastangomis prie 62-tos ir
VVestern atsidarė
„JewelOsco", „Cineplex Odeon" ki
nas (tuoj už „JeweD, „Pep
Boys" - automobilių reikmenų
parduotuvė. Kartu su šiomis
naujomis statybomis atsirado
daugiau
darbų.
Kuomet
„Seare" (62-ta ir VVestern) pla
navo išsikelti iš šios vietos,
„Greater Southwest" prikalbi
no parduotuvę pasilikti. Tad
„Sears" nutarė nesikelti, bet
atnaujinti
savo
patalpas.
„Greater Southwest" taip pat
jungia įvairias bendroves ir
verslininkus, sudarydama di
delį tinklą. Jai priklauso 72
kompanijos ir verslininkai.
Per tuos 26 metus „Greater
Southwest" įtaka turėjo daug
reikšmės gerinant
rajoną.
Neįmanoma čia išvardinti vi
sus nuveiktus darbus. Bet įdo
mu, ką ši įstaiga dabar veikia,
kas numatyta toliau ateityje.
Vienas didžiulis atnaujinimo
projektas prasidės šį rudenį „Chicago Bungalow Initia-

tive". Kartu su Čikagos mies
tu „Greater Southwest" at
naujins 64-tą ir Fairfield
gatves (per visą bloką). Čia
daugiausia stovi „bungalows",
tai yra vieno aukšto mūriniai
namai su palėpėmis, dažniau
siai dideliais langais priekyje.
Projekto architektai ruošia
planus, kaip šiuos namus pa
gerinti, įvedant galimybes
tuose namuose kuo naudin
giausiai naudoti energiją. Na
mai bus modernūs iš vidaus,
bet iš išorės išlaikys savo uni
kalumą. Numatyta
išorinių
pagražinimų - augalai, lem
pos ir t.t. Čia taip pat bus
namų pirkimui. Paruošti mo
deliai bus pristatyti visuome
nei per „Atviras duris" („Open
House"), kurių dienos bus pa
skelbtos vėliau. Apie šį pro
jektą daugiau bus rašoma
ateityje.
V. M. S.
* * *

Namo pirkimas yra inves
ticija į ateiti. Mokate ne kam
kitam, o sau. Ateityje parduo
dant namą, galite ir uždirbti,
nes namų vertė kyla (Mar
ąuette Parke praėjusiais me
tais namų vertė pakilo net 11
proc.). Susipažinkite su namo
pirkimo galimybėmis per spe
cialų seminarą, vyksiantį pir
madienį, rugpjūčio 13 d., 7
val.v. švč. M. Margos Gimimo
parapijos salėje, 6820 S.
Washtenaw. Bus vaišes. Apie
dalyvavimą seminare malonė
kite pranešti paskambinę tel.
773-436-1000 (ext. 112) arba
773-434-8220.

ti ir visų nuotraukos pridėtos.
Kiekvienos nuotraukos antro
je pusėje spausdintomis raidė
mis reikia užrašyti vardą, pa
vardę ir gimimo datą. Nuo
traukas su'permatomu lipinuku priklijuokite prie prašymo,
jei neužtenka vietos prašymo
pusėje, klijuokite kitoje pra
šymo lapo pusėje. Nuotraukų
dydis - 2 coliai (inch) arba 50
mm keturkampis. Nuotraukos
gali būti juodai baltos arba
spalvotos. Nuotraukos turi bū
ti tokios, kokios reikalaujamos
pasams.
7. Parašas turi būti pasira
šytas taip, kaip jūs pasirašote
pase ar kituose dokumentuo
se. Prašymo lapas turi būti
įdėtas į voką, kurio dydis irgi
nustatytas. Vokas gali būti
dviejų dydžių: tai legalus arba
laiško vokas, dydis - nuo 6 iki
10 inch (nuo 5 iki 25 cm) ilgio
ir nuo 3 1/2 iki 4 1/2 inch (nuo
9 iki 11 cm) pločio.
Loterijos laiškas turi būti
siunčiamas paprastu paštu.
Prašymai, siunčiami „express" ar „priority maiP, „second day airmail", faksu, pa
ties prašytojo ar samdyto as
mens atnešti, nebus priimami.
Kas gali d a l y v a u t i
Siuntimo laikas: prašymai tu
loterijoje?
ri būti gauti nuo 2001 metų
Loterijoje gali dalyvauti tie spalio 1 d. vidurdienio iki spa
asmenys, kurie yra kraštų, tu lio 31 d. vidurdienio. Nei
rinčių teisę dalyvauti loteri anksčiau, nei vėliau. Prašy
joje, piliečiai, o taip pat atitin mai, gauti anksčiau ar vėliau,
ka nustatytą mokslo ar pasi bus išmesti.
Siunčiant kairėje voko pusė
ruošimo darbui reikalavimą.
je
reikia užrašyti kraštą, mū
Asmenys turi būti baigę bent
sų
atveju - Lietuva - Lithuagimnaziją - pagal JAV reika
nia,
po to vardą, pavardę ir vi
lavimus - 12 metų mokslą
są
adresą.
Voko viduryje užra
(pradžios ir aukštesnę mo
šyti
adresą,
kur siunčiama.
kyklą). Arba turi turėti dvejų
Šių
metų
Europos
kraštams; o
metų amato patirtį, įgytą pas
taip
pat
ir
lietuviams,
siunti
kutinių penkerių metų laiko
mo
adresas
yra:
tarpiu. Amato, kurį išmokti
DV-2003 Program
reikia dvejų mokslo ir patir
Kentucky Consular Center
ties metų. Asmenys, neturį
3003 Visa Crest
reikalaujamo mokslo ar ama
•
Migrate, KY 41903-3000
to, negaus visos - , .Žalios kor
USA
telės".
Vyras, žmona ir vaikai iki
Galima siųsti tik vieną pra
šymą. Tie, kurie siųs daugiau 21 metų, kurie atitinka reika
lavimus, gali pildyti atskirus
prašymų, bus diskvalifikuoti.
Prašytojas turi pasirašyti prašymus, įrašydami vienas
prašymą savo kalbos alfabetu. kitą ir būtinai surašydami vi
Parašas turi būti toks, koks sus šeimos narius: vyras žmoną, žmona - vyrą ir nepil
yra to asmens pase.
namečius, iki 21 metų vaikus
Kaip užpildyti prašymus? (nevedusius).
Laimėjusiems bus pranešta
Nėra nustatyto specifinio paštu 2002 metais nuo ba
formato siųsti prašymus. Ant landžio iki birželio mėnesio.
Nelaimėjusiems nebus pra
paprasto popieriaus lapo ang
lišku šriftu aiškiai ranka ar nešta.
Laimėjusieji savo dokumen
mašinėle reikia pateikti tokias
tus turės susitvarkyti tarp
žinias.
1. Visą vardą ir pavardę. Pa 2002 metų spalio 1 d. iki 2003
metų rugsėjo 30 d.
vardę reikia pabraukti.
Dalyvavimas šioje loterijoje
2. Gimimo datą ir vietą.
nieko
nekainuoja.
Data: diena, mėnuo, metai.
JAV
ambasadoms ir konsu
Vieta: miestas/kaimas, apskri
latams
nėra pranešama apie
tis, kraštas.
„Žalių
kortelių*
loterijos lai
3. Prašytojo pilietybės kraš
mėtojus,
todėl
yra
prašoma į
tas, jeigu kitas negu gimimo.
juos
nesikreipti.
Pvz., gimęs Rusyoje, Vokieti
P.S. „Seklyčioje", socialinių
joje, bet Lietuvos pilietis. Pi
reikalų
raštinėje, galima gauti
lietybės kraštas turi atitikti tą
prašymų
formas, kurias mes
valstybe, pagal kurią prašote
paruošėme
pagal reikalavi
dalyvauti „Žalios kortelės" lo
mus.
terijoje. Lietuvių atveju - Lie
Birutė Jasaitienė
tuva.
4. Vardai, pavardės, gimimo
Medžiaga paimta iš „United
vietos ir datos sutuoktinio ir States Department of State,
vaikų (savo vaikų, įvaikintų, Bureau of Consular Affairs"
net jei tie vaikai negyvena su pranešimo.
jumis) iki 21 metų, net i r tų
Stomibimmi
vaikų, kurie nenorės kartu su
jumis emigruoti. Vedę vaikai
• Amerikos Lietuviu ra
ir vyresni nei 21 metų vaikai
dijas, vad. Anatolijus Siutas negali su jumis emigruoti ir jų
kiekvieną sekmadieni 7 v.r.
nereikia įrašyti. Jei nesurašy
•per WCBV 14.80 AM. Tel.
site visų vaikų iki 21 metų
(nebent jie vedę), jei jie ir nesi 778-847-4908, adresas: 4459
rengia emigruoti, jūsų prašy S.Francisco, Chicago, IL 80882.
mas gali būti atmestas.
• „Vaiko vartai i mokslą*
5. Visas adresas, kuriuo no padėkoje buvo klaidingai pas
rite, kad laimėjus kortelę, kelbti aukotojai, aukoję a.a.
jums būtų siunčiamas prane Adolfo Leono Jelionio at
šimas. Telefono numeris nebū minimui. Labai atsiprašome ir
atitaisome. Danutė ir Viktoras
tinai reikalingas.
6. Nuotraukos. Prašymas Bilaišisi $80; Dalia ir Romu
bus atmestas, jei visos reika Povilaičiai $S8; Aušrelė 8alaujamos nuotraukos nebus kalaitė $80; Birutė Trinkta*
pridėtos prie prašymo. Jei $10; Ona Abromaitien* $80;
prašo žmona/vyras ir jei yra Aldona ir Vytautas Soliunai
vaikų, jie visi turi būti surašy $80. Visiems gilus acio.

J a u kelerius metus iš eilės
Amerikos Valstybės departa
mentas (US Department of
State) skelbia „Žaliųjų korte
lių" loteriją. Kompiuterio pa
galba, loterijos būdu laimin
giesiems bus išdalinta 55,000
„Žalių kortelių".
„Žalios kortelės" procen
tiškai bus išdalintos šešiems
geografiniams rajonams. Tie
geografiniai rajonai, iš kurių
Amerikoje yra mažiau imig
rantų, gaus daugiau „Žalių
kortelių". Kai kurie kraštai,
kurių piliečių į Ameriką per
paskutiniuosius
penkerius
metus emigravo daugiau kaip
50,000, visai negaus ..Žalių
kortelių". Nei viename geogra
finiame regione nei vienas
kraštas negaus daugiau negu
7 proc. skirtų „Žalių kortelių".
Lietuvos piliečiai gali daly
vauti šioje loterijoje.
Visi prašymai dalyvauti DV2003 loterijoje turi pasiekti
adresatą tarp 2001 metų spa
lio 1 ir spalio 31 d. Prašymai,
gauti anksčiau ar vėliau, ne
paisant pašto antspaudo da
tos, nebus įskaitomi, o bus iš
mesti.

