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Saugumas renka duomenis apie 
Se imo narius 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) pradėjo 
rinkti informaciją apie Seimo 
narius, palaikančius ryšius su 
buvusiais KGB darbuotojais, 
penktadieni pranešė dien
raštis „Lietuvos žinios". 

Dienraščio žiniomis, VSD 
buvusiems sovietinio saugumo 
pareigūnams siūlo pildyti an
ketas, kuriose yra klausimų ir 
apie dabartinius parlamenta
rus. 

Nors VSD generalinis direk
torius Mečys Laurinkus tei
gia, kad ši informacija neati
tinka tikrovės, dienraščio žur
nalistams pavyko susitikti su 
keliais buvusiais SSSR Val
stybės saugumo komiteto 
(KGB) darbuotojais, kurie pa
tvirtino pildę minėtas anke
tas. 

Dėl šios žinios sunerimo Sei
mo nariai. Jie tvirtina, kad 
VSD informaciją apie juos ren
ka savavališkai, pažeisdamas 
įstatymus, ir neatmeta gali
mybės, kad saugumiečių su
rinkta medžiaga gali būti nau
dojama bandant sukompromi
tuoti aukščiausius valstybės 
vadovus. 

Nežinomi panorėję likti bu
vę KGB darbuotojai teigė buvę 
apklausti skirtingu laiku — 
praėjusių metų pabaigoje ir 
šiais metais. 

„Žinant, kad KGB dirbo šim
tai žmonių, nenustebsiu, kad 
šios apklausos tęsiasi ir da
bar", sakė vienas pašnekovas. 
Jo teigimu, didelio sąsiuvinio 
storumo anketoje, skirtoje 
savo verslą turintiems buvu
siems saugumiečiams, buvo 
įrašyti klausimai apie jų vers
lo bendrininkus, turtą ir pa
jamų šaltinį. „Tačiau labiau
siai mus nustebino klausimai 
apie Seimo narius, ką mes 
pažįstame Seime, su kuo ben

draujame ir koks mūsų santy
kių pobūdis", sakė kitas buvęs 
saugumietis. 

Buvę saugumiečiai tvirtina 
buvę kviečiami į apklausą An
takalnyje esančiose VSD pa
dalinio patalpose, nepažymė
tose jokia iškaba. Anot jo, 
buvę KGB pareigūnai taip pat 
buvo klausinėjami apie san
tykius su Užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojais, Lie
tuvos ir užsienio valstybių di
plomatais. 

KGB pareigūnus į apklausas 
kvietę VSD darbuotojai tvirti
no jas vykdę remdamiesi 1999 
m. birželį konservatorių valdo
mo Seimo priimtu Užsie
nio valstybių slaptųjų tarnybų 
priedangos įmonių, įstaigų, or
ganizacijų likvidavimo ir veik
los nutraukimo įstatymu. Pa-
sitreiravus, kodėl VSD būtina 
žinoti apie buvusių saugu
miečių santykius su dabarti
niais Seimo nariais ir diplo
matais, pašnekovai teigė ma
ną, jog „esant progai" ši infor
macija būtų naudinga norint 
sukompromituoti kokį nors 
politiką. 

Žinia, kad saugumiečiai ren
ka informaciją apie Seimo 
narius, jau yra pasiekusi ir 
pačius parlamentarus. Social
demokratas. Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas teigė 
apie nusiskundimus dėl VSD 
veiksmų iš buvusių KGB dar
buotojų išgirdęs dar šių metų 
balandį. Tuo metu A. Sakalas 
kreipėsi į VSD vadovą M. Lau
rinkų, prašydamas paaiškinti, 
kuo remiantis saugumiečiai 
rinko informaciją apie Seimo 
narius. M. Laurinkus parla
mentaro informaciją paneigė 
ir tvirtino, jog buvę saugumo 
karininkai nebuvo verčiami 
pildyti anketų. 

Liberalią vadovu, l ikimą nuspręs 
partijos kolegos 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Liberalų sąjungos 
vadovai (LLS) — pirmininkas 
Rolandas Paksas ir buvęs pir
mininkas Eugenijus Gentvilas 
— penktadienį susitikę Pane
vėžyje, sutarė dėl procedūrų, 
po kurių turėtų paaiškėti, kas 
vadovaus partijai ir bus jos 
kandidatas į prezidentus. 

„Manau, kad ne mes turėtu
me susitarti, o partija turi nu
spręsti, kam kokios pozicijos 
priklauso", po susitikimo su R. 
Paksu sakė E. Gentvilas. 

Jis teigė, jog susitikime bu
vo sutarta rudenį surengti 
partijos kandidatų į preziden
tus populiarumo įvertinimą, 
kurio rezultatus turėtų patvir
tinti LLS kongresas. 

„Sutarėme, jog tas, kas bus 
partijos kandidatas į preziden
tus, turės tapti ir partijos pir
mininku. Jeigu R. Paksas bus 
iškeltas kandidatu, jis išliks 
savo poste. Jeigu kandidatu į 

* Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, so
cialdemokratas Gediminas 
Kirkilas patvirtino, kad ne
trukus Užsienio reikalų mini
sterijos sekretoriumi turėtų 
boti paskirtas kadenciją bai
giantis ambasadorius Suomi
joje Neris Germanas. Buvęs 
prezidento Algirdo Brazausko 
patarėjas šiame poste pakeis 
Romualdą Kozyrovičių. Pas
tarasis yra skiriamas amba
sadoriumi Čekijoje ir Vengri
joje. (LR. R. Elta) 

prezidentus bus iškeltas kitas 
asmuo. R. Paksas turės užleis
ti savo vietą", sakė E. Gentvi
las. 

Susitikimas įvyko prie Pa
nevėžio esančiame privačiame 
parlamentaro, liberalo Vytau
to Lapėno aerodrome. E. Gent
vilas ir R. Paksas susitiko kas
metinio liberalų sąskrydžio 
Plateliuose išvakarėse. Mano
ma, jog šį savaitgalį Plate
liuose susirenkantys pramo
gauti liberalai neišvengs kal
bų apie partijos vadovų ateitį. 

Liberalams nepavyko įgy
vendinti plano suteikti Seimo 
nario įgaliojimą E. Gentvilui. 
LLS Valdybos ir Tarybos pa
tvirtintą planą būtų pavykę 
įvykdyti, jeigu iš Seimo Libe
ralų frakcijos būtų atsistatydi-. 
nęs vienas jos narys, o penki 
prieš E. Gentvilą daugiaman-
datės apygardos kandidatų są
raše esantys, bet į Seimą ne
patekę liberalai, būtų atsisakė 
pirmenybes. Tačiau šis planas 
žlugo po to. kai viena iš kandi
dačių, liberalė Vitalė Vinickie-
nė atsisakė užleisti savo vietą 
buvusiam partijos vadovui. 

Vienas populiariausių libe
ralų E. Gentvilas neabejotinai 
būtų išrinktas į Seimą, jeigu 
būtų sutikęs prieš rinkimus 
kandidatų sąraše užimti bent 
10 punktų aukštesnę vietą. Po 
kandidatų populiarumo įver
tinimo jis pakilo iš paskutinės 
132 vietos į 37. 

E. Gentvilas teigė ketinąs li
beralu sąskrydyje paraginti 

Penktadienio pop -JAV 

Kongreso patarėjai skelbė 
augančią JAV paramą 

jų grupe prieme Lietu vos prezidentas Vaidas Adamkus kairejei. 
Oedimino Žilinsko įEit.v nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Lietuvoje viešintys 
JAV Kongreso narių patarėjai 
penktadienį susitikę su kelių 
Seimo komitetų atstovais opti
mistiškai įvertino Lietuvos ir 
kitų dviejų Baltijos valstybių 
galimybes būti pakviestomis į 
NATO 2002 metais. Svečiai 
gyrė Lietuvos žingsnius sie
kiant narystės NATO, demo
kratinį valdžių pasikeitimą ir 
bandė nuraminti Lietuvos 
parlamentarų nuogąstavimus 
dėl Rusijos įtakos NATO plėt
rai. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto (URK) pirmininkas Ge
diminas Kirkilas po susitiki
mo teigė esąs „įkvėptas opti
mizmo". Susitikime jis sakė 
tikįs, jog Lietuva bus pakvies
ta į NATO, tačiau pabrėžė, jog 
tam tikro netikrumo vis tiek 
dar išlieka. 

Kiti Lietuvos parlamentarai 
taip pat minėjo, jog norėtų 
išgirsti aiškesnę JAV nuos
tatą. Po susitikimo Lietuvos 
parlamentarai teigė likę labai 
patenkinti. 

„Aš labai patenkintas atvi
ru, turiningu ir informatyviu 
pokalbiu. Mes išgirdome svar
bios informacijos apie tai, kaip 
galvojama. Tai buvo labai 
naudinga", pažymėjo konser
vatorius, URK narys Vytautas 
Landsbergis. 

„Šitas susitikimas paliko la
bai gerą įspūdį. Matau, kad iš 
tikrųjų mūsų šansai kyla į 
viršų. Mums svarbu daryti 
tuos darbus, kuriuos darome", 
teigė buvęs URK pirmininkas 
liberalas Alvydas Medalins-
kas. 

„Kai kurios pastangos, ku
rias jūs darote, yra stulbi
nančios", pažymėjo patarėjų 
vizitą surengusio JAV „Po-
tomac" fondo vadovas Philip 
Petersen, ypač pabrėždamas 
Lietuvos ambasados Vašing
tone veiklą. Fondo atstovas 
gyrė Lietuvą ir už demokra
tinį valdžių pasikeitimą. „Jūs 
įrodėte, jog sprendimą priima 
rinkėjas", pažymėjo jis. 

Kalbėdami apie galimas Lie
tuvos kliūtis kelyje NATO 
link, JAV delegacijos atstovai 
minėjo politinio klimato pasi
keitimus ir įsipareigojimų, 
ypač dėl gynybos išlaidų, ne-

partijos kolegas baigti bandy
mus suteikti jam parlamenta
ro įgaliojimą. ..Jeigu nėra su
tarimo, tai nėra. Goriau būtų. 
kad jis būtų buvęs", sakė E. 
Gentvilas, pažymėjęs, jog V. 
Vinickienė. atsisakiusi užleisti 
savo vietą, pasielgė teisėtai. 

Kai kurių liberalų nuomone, 
dabar R. Paksas turėtų užleis
ti pirmininko postą populia
resniam E. Gentvilui. 

vykdymą. 
URK pirmininkas G. Kirki

las teigė, jog dauguma Lietu
vos gyventojų remia narystę 
NATO, o tie, kurie abejoja.tai 
daro dėl savo blogos socialinės 
padėties ir nusivylimo valdžia. 
Jis taip pat pažymėjo, jog pa
grindinės politinės partijos su
taria dėl užsienio politikos 
tikslų, o liepą darbą pradėjusi 
socialdemokratų vado Algirdo 
Brazausko vyriausybė neketi
na nuo jų nukrypti. „Mes 
sudėjome į šitą tikslą viską. 
Mums pralaimėjus, grėstų di
deli pasikeitimai visuomenėje. 
Noriu jums priminti, kad dar 
mūsų tėvai tikėjo, jog po karo 
mums bus padėta", teigė G. 
Kirkilas. 

V. Landsbergis išreiškė nuo
gąstavimą, jog kalbos apie ga
limą Rusijos narystę NATO 
gali tapti pretekstu vilkinti 
Baltijos valstybių pakvietimą. 
Jis taip pat teiravosi, ar JAV 
Kongreso atstovai suvokia, 
kad už Rusijos diplomatų 
prieštaravimų NATO plėtrai į 
Baltijos valstybes slepiasi no
ras atgauti vyravimą šiame 
regione. 

JAV Kongreso patarėjų de
legacija, kurioje yra įtakingų 
JAV Senato bei Atstovų rūmų 
Užsienio reikalų, Ginkluotųjų 
pajėgų, Lėšų asignavimų ko
mitetų narių patarėjai, ketu
rių dienų vizito į Lietuvą atvy
ko ketvirtadienį. Penktadienį 
jie dar susitiko su finansų ir 
užsienio reikalų ministrais 
Dalia Grybauskaite ir Anta
nu Valioniu, kariuomenės va
du generolu majoru Jonu 
Kronkaičiu, „Mažeikių naftos" 
akcininkės, JAV bendrovės 
„Williams International" at
stovais, po pietų juos priėmė 
prezidentas Valdas Adamkus. 

* Tapusi NATO nare, Lie
tuva finansiškai pajėgs pri
siimti sąjungos keliamus rei
kalavimus savo nariams ir 
bus lygiavertė bendrininkė ki
toms valstybėms, pareiškė fi
nansų ministre Dalia Gry
bauskaitė susitikime su Lietu
voje viešinčia grupe JAV Kon
greso patarėju. ..NATO nėra 
labdaros organizacija. Jai 
svarbu ne tik mūsų šalies gin
kluotųjų pajėgu būklė, bet ir 
visos šalies ekonominis pajė
gumas užtikrinti savo tarp
tautinius įsipareigojimus sto
jant į NATO", sakė D. Gry
bauskaitė. Eltai 

* Vienam Lietuvos ranki
nio pradininkų, Lietuvos 
rankinio federacijos garbės 
prezidentui vilniečiui Janiui 
Grinbergui skirtas aukščiau
sias Tarptautinio olimpinio 
komiteto (IOC) apdovanojimas 
— Olimpinis ordinas, ILK ttm 

:1 Seimo pi rmininkas Ar
tūras Paulauskas sekma
dienį išvyks ilsėtis į Ukrainą. 
Neoficialus jo vizitas Ukraino
je truks 9 dienas. A. Paulaus
ką pailsėti Kryme viešėdamas 
Lietuvoje pakvietė Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma. A. 
Paulauskas Ukrainoje keliaus 
ir ilsėsis savo lėšomis. Seimo 
vadovas šeštadienį grįš iš Di
džiosios Britanijos, kur 2 sa
vaites tobulino anglų kalbos 
žinias. I D. Britaniją A. Pau
lauskas išvyko Jungtinės Ka
ralystės ambasados Lietuvoje 
kvietimu, vizito programą or
ganizavo Jungtinės Karalys
tės vyriausybė. (BNSi 

* J Užsienio reikalų vice
ministro postą kandidatuoja 
kadenciją baigiantis Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje, Ko
vo 11-osios Nepriklausomybės 
akto signataras Vytautas 
Plečkaitis. Buvęs ambasado
rius Užsienio reikalų ministe
rijoje turėtų pakeisti į Briuselį 
išvykstantį dirbti Oskarą Ju-
Sį. LR. R, Eltai 

K. Prunskienė 
galvoja apie 

prezidento postą 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. 

(BNS) — Naujosios demokra
tijos partijos (NDP) pirmi
ninkė parlamentarė Kazimie
ra Prunskienė sutiktų kandi
datuoti į prezidentus, jeigu pa
lankiai susiklostytų aplinky
bės. 

„Nesu dar šimtu procentų 
apsisprendusi", sakė K. Pruns
kienė, pažymėjusi, jog ją ap
sispręsti ragina NDP ir Lietu
vos valstiečių partijų atstovai. 
Sprendimas dėl jos iškėlimo 
kandidate turėtų būti priim
tas po NDP ir Lietuvos val
stiečių partijos susijungimo. 

Pasak K Prunskienės, šiuo 
metu yra rengiami jungimosi 
dokumentai, o jungiamasis 
partijų suvažiavimas galėtų 
įvykti spalio pabaigoje-lapkri-
čio pradžioje. Jos teigimu, par
tijoms vienytis pasiūlė LVP 
vadovas Ramūnas Karbaus-
kis. 

„Jeigu būčiau išrinkta prezi
dente, užleisčiau partijos pir
mininko vietą", sakė K. Pruns
kienė. Pagal Lietuvos Konsti
tuciją, prezidentas negali būti 
politinės partijos nariu. 

K. Prunskienė teigė, jog jos 
kandidatavimas į prezidentus 
priklausys ne tik nuo partijos 
sprendimo, bet ir nuo visuo
menės paramos bei finansinių 
galimybių. Ji pažymėjo, jog 
yra pajėgi konkuruoti dėl savo 
profesinės ir valstybinės patir
ties, tačiau abejojo, ar sugebės 
konkuruoti su kitais kandida
tais vyrais dėl finansinės pa
ramos. „Ypač su tais kandida
tais, kurie šiuo metu yra val
džioje", pažymėjo ji. 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
* Škotijoje gyvenant is 

į tar iamasis karo nusikalti
mais lietuvis Antanas Gečas 
(Gecevicius; vargu ar galės 
stoti prieš jo išdavimo Lietu
vai siekiančius Škotijos teisin
gumo pareigūnus, sake jo ad
vokatas Nigel Duncan. Pasak 
jo. šią savaitę ligonines, ku
rioje gydomas A. Gečas, medi
kai perdavė išvadas apie jo 
sveikatą. N. Duncan teigimu, 
medikų išvados rodo, kad 85 
metų A. Gečui „negali būti 
vykdomos jokios teisminės 
procedūros ir, medikų teigi
mu, vargu ar jis ateityje bus 
tam tinkamas". Pasak N. 
Duncan, A. Gečo ,.būklė yra 
labai bloga". Šiuo metu jis 
kenčia nuo komplikacijų po 
dviejų pavasarį patirtų širdies 
priepuolių, diabeto, kūno svo
rio nukritimo. įvairių ankstes
nių ligų pasekmių. N. Duncan 
teigė, kad jo klientas yra tiek 
nusilpęs, jog negali bendrauti. 

* Pasaulinio garso lietu
viu kilmės JAV Harvardo 
universiteto profesorius ir 
Massachusetts ligoninės neu
rochirurgijos skyriaus vadovas 
Robertas L. Martuza penkta
dienį Kauno medicinos univer
siteto klinikose skaitė paskai
tą „Genų terapijos taikymas 
gydant smegenų ir prostatos 
ligas". 53 metų mokslininkas 
atrado vėžio gydymo būdą už
krečiant piktybini naviką ge
netiškai pakeistu herpeso vi
rusu. Kaip sakė R. L. Martu
za, naujas vėžio gydymo me
todas bus pradėtas taikyti po 
2-3 metų. Šiuo metu JAV at
liekami tyrimai su žmonėmis, 
kurie serga paskutine vėžio 
stadija. Prieš 3 metus buvo su
leistos vienkartinės injekcijos 
su genetiškai pakeistu herpe
so virusu į naviką 21 pacien
tui. Vienas iš jų visiškai išgijo, 
tačiau mirė nuo insulto, ki
tiems liga nustojo progresuoti 
ir jie gyvena iki šiol. Bandy
muose su pelėmis buvo atlie
kama daugiau injekcijų, ir gy
vūnai dažniausiai visiškai iš
gydavo. 'BNS. 

* Kapucinų vienuolį Tėvą 
Stanislovą Dotnuvos vienuo
lyne (Kėdainių r.) ketvirta
dienį aplanke premjeras Algir
das Brazauskas. ..Į Dotnuvą 
atvykau pasisemti protingų 
minčių, optimizmo ir tikėjimo 
žmonėmis", sakė A. Brazaus
kas. LR, BM 

* Rusijos Buriatijos sri
ties atstovai ragina Lietu
vos verslininkus atkreipti dė
mesį į šią 1 mln. gyventojų 
rinką, kuriai trūksta dau
gybės įvairiausių gaminių. 

* I didžiuosius Žolinės at
laidus Pivašiūnuose (Aly
taus r.) trečiadienį suvažiavo 
keliasdešimt tūkstančių mal
dininkų iš visos Lietuvos. Pi-
vašiūniškiai svarstė, kad tiek 
žmonių, kiek buvo atlaiduose, 
šiame miestelyje dar nie
kada nėra buvę. (LR, KD, Eita) 

* Klaipėdos 4-ojo polici
jos komisariato kriminalis
tas , 28 metų Dmitrijus Gu-
zovskis pateko į Specialiųjų 
tyrimų tarnybos agentu spąs
tus. Su įkalčiais nutvertas po
licininkas sulaikytas 2 mėne
siams. D. Guzovskis tarpinin
kavo išperkant vogtą automo
bilį. ' LR. L2. Elta. 

Sutrumpinimai: K — ..Klaipėda". KD — 
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas". 
LR — ..Lietuvos rytas". L2 — ..Lietuvos 
žinios". R — ..Respublika" 

Lietuvos general inis 
konsulas Karaliaučiuje Vy
tautas Žalys pakviestas ste
bėti Rusijos Baltijos laivyno 
pratybų vieną epizodų — oro 
ir jūros desanto išsilaipinimą į 
pakrantę viename poligonų, 
sake Baltijos laivyno spaudos 
tarnybos viršininkas Anatolij 
Lobskij. Pakvietimas išsiųstas 
dar prieš pratybų pradžią rug
pjūčio 14 d., tačiau konsulate 
dar negautas. Antradienį Bal
tijos jūroje prie Karaliaučiaus 
srities prasidėjo aktyvioji Ru
sijos Baltijos karinio jurų lai
vyno mokomųjų pratybų fazė. 

•BNS' 

* Molėtų rajono Vide
niškių miestelio ūkininkas 
Danius Pumputis apstulbo 
sužinojęs, jog už poilsiautojų 
priėmimą savo žemėje prie 
ežero jis turės valstybei kas
met mokėti daugiau kaip po 
14,000 litų žemės mokesčio. 

(LR. Elta) 
* Nuolat k i tus krit ikuo

jan t i s Vytautas Šustauskas 
pats pajuto, ką reiškia būti 
kritikuojamai!.. Ketvirtadienį 
Kaune vykusiame mitinge, 
kurį surengė Liaudies vieny
bes sąjunga, jos pirmininkas 
Jurijus Subotinas išvadino V. 
Šustauską juokdariu, besijuo
kiančiu iš pono. kuriam tar
nauja. V. Šustauskas, kuris 
mitinge viešai nekalbėjo, iš
vyko nesulaukęs renginio pa
baigos. .LR. R. gitai 

* Iš didžiojo sporto pasi
traukęs triatlonininkas 
Vidmantas Urbonas alų pra
dėjo seikėti metrais. Metras 
alaus sportininko kavinėje Pa
nevėžyje kainuoja 26 litus. 

* Molėtu rajone ketvirta
dienio vakarą sudegė žino
mo pramogų verslo atstovo Jo
gailos Morkūno vasarnamis. 
Oficialiai vasarnamis priklaus 
sė jo motinai Lelijai Teresei 
Morkūnienei. Maždaug 25-30 
km nuo Molėtų Pagraužės kai
me esančiame vasarnamyje 
dažnai linksmindavosi muzi
kos atlikėjai ir žiniasklaidos 
atstovai. Šį savaitgalį sodybo
je ketino pramogauti LNK te
levizijos žurnalistai. Gaisrą 
pastebėjo Pagraužės gyvento
jai. Kai atvyko ugniagesiai, 
stogas jau buvo sudegęs ir de
gė pastato vidus. Pareigūnai 
tikslios gaisro priežasties dar 
nenustatė, gali būti. kad gais
rą galėjo sukelti gedimai elek
tros įrangoje (elektros paskirs
tymo dežeje prie vieno saugik
lio buvo aptikta įbesta vinis). 
Pasak ugniagesių, visada 
energija trykštantis J. Morkū
nas buvo atvykęs į gaisravie
tę, bet neatrodė praradęs ūpą. 
Beje. šiemet savininkai vasar
namio nedraudė, nors anks
čiau pastato draudimu visada 
pasirūpindavo. BNS. 

* Po trejų metų pertrau
kos paaiškėjo 9-tasis Anta
no Šabaniausko premijos lau
reatas. Juo Palangoje tris die
nas vykusiame estradinės mu
zikos festivalyje paskelbtas 46 
metų dainininkas Edmundas 
Kučinskas. .LR Eita. 

KALENDORIUS" 
Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana Pran

ciška Chantal; Agapitas, Alė, Elena, 
Gentvile. Joana. Mantautas, Saule-
ne. Saulėms. 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas Eudes; 
Argandas, Boleslovas (Balys), Emili
ja. Felicija, Jovilas, Tolvina. 

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernardas; 
Beržas, Neringa. Svajūnas. Tolvinas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

2001 METŲ MAS STOVYKLA 
DAINAVOJE 

A N T R O J I SAVAITE 

į ...MAS 2001" stovyklą Dai
navoje antrą savaite atvažia
vusieji gyvenimą ten rado jau 
įsisiūbavusį. Smagiai nusitei
kusių stovyklautojų net 82! 
Naujai atvykusiems jie pasa
kojo apie įdomią praėjusią 
pirmąją savaite su nuostabiu 
laužu, prie kurio buvo susirin
kę lietuviški sentėvių dievai ir 
deivės. Apie žiaurią ..emigra
cijos policiją", gaudžiusią lietu
vių šeimas naujame vėliavė
lių žaidime; apie stovyklą ap
lankiusį vysk. Valančių; apie 
progą su dr. Vita Aukštuolie-
ne diskutuoti dvikalbiškumą 
ir dr.Vyto Maciūno lietuviškų 
organizacijų veiklos pristaty
mą, ypač jų pasireiškimus Lie
tuvos laisvinimo (.metu 1990 
metais. Tik iš draugų pasako
jimų sužinojo apie Lietuvos 
laisvinimo ir Sausio 13-ją Vil
niuje žuvusių minėjimą, kuni
go Kęstučio kunigystes meti
nių šventę ir tą linksmąjį Či
kagos MAS kuopo.s pastatytą 
muzikinį vaidinimą. Taigi pra
rasta nemažai, nes pagal kun. 
Kęstutį „stovykloje viena die
na savo pilnumu Ivgi savai
tei". 

Antrąją savaitę moksleiviai 
pradėjo entuziastingai. Rytais 
rinkosi būreliais su kun. K. 
Kevalu diskutuoti gyvenimiš
kus klausimus. Susipažino su 
vadovu iš Lietuvos — Ateiti
ninkų federacijos vicepirm. 
Vaidotu Vaičaičiu: gamino vir-
t inukus su dr. Edmundu Sa-
likliu: mokėsi etiketo su Lina 
Sidryte: filosofavo su Marium 
Polikaičiu: rašė laikraštėliui ir 
su Julija Krumplyte svarstė 
vairavimo leidimui įsigyti nus
tatytą amžių ir priežastis. 

Muz. Ritai Kliorienei vado
vaujant visi kasdien smagiai 
dainavo, c savanorių chorelis 
dainas t rauke net keturiais 
balsais. Po pietų poilsio vyko 
maudymasis. Buvo žaidžia
mas tinklinis ir ..ultimate fris-
bee". o kai kurie net varžėsi 
šachmatų turnyre. Vėliau — 
vykdomi įvairūs projektai: 
laikraštėlio redakcija. Gintei 
Kasputytei talkinant, taisė ir 
spaudai ruošė stovyklautojų 
rašinius: ..salos" būrelis su 
Kovu Lapsiu mokėsi kaip iš
tverti gamtoje atsidūrus toli 
nuo civilizuoto pasaulio. Meni
ninkai su Laura Lapšyte ga
mino perdirbtą popierių; kiti 
su Julija Krumplyte maišė 
saldžius ledus. Šokėjos su Li
na Sidryte ruošėsi pasirody
mui, o video kūrėjai. Liūdo 
Landsbergio ir Vido Neveraus-
ko patar iami, filmavo visus 
stovyklautojų užsiėmimus. 

Komendantas Marius Poli-

kaitis palaike tvarką. Liudas 
Landsbergis sklandžiai tvarkė 
stovyklos programą. Aras Nor
vilas ir Saulius Polteraitis 
naktimis saugojo stovyklą. 
Daine Narutytė-Quinn rūpi
nosi stovyklautojų sveikatin
gumu, o Nijole Motiejūnienė 
visus skaniai ir sočiai maitino. 

Dvi dienos buvo ypatingos. 
Antradienį visi laukų takais 
žygiavo iki ežero. Žygio metu 
buvo proga išsikalbėti su žmo
nėmis, užsimegzt naujas drau
gystes. Ketvirtadienį vadovai. 
Kovas Lapšys ir Rimas Sidrys 
su Mariaus Vyganto talka, su
ruošė sporto šventę su kvad
rato, krepšinio ir ..ultimate 
frisbee" varžybomis, juokingu 
ir kūrybingu sinchronizuotu 
plaukimu. Vakaro programon 
atsilankė net Gengis Khan. či
gonai ir mėlynų žmonių būre
lis. 

Paskutinį penktadienį vyko 
MAS suvažiavimas. Stovyklo
je atlikę reikalingą pasiruoši
mą, moksleivių ateitininkų 
įžodį davė: Vaiva Aglinskaitė. 
Algis Aukštuolis. Vytas Bra-
dūnas, Audra Kapačinskaitė, 
Vida Mikalčiūtė ir Žiba Šau
lytė. Marius Polikaitis atsi
sveikino su 12 abiturientų ir 
įteikė jiems formulę, kaip 
ruošti stovyklas studentams. 
Dr. Onilė Šeštokienė pasveiki
no moksleivius ir apibūdino 
MAS CV metinę veiklą. Moks
leiviai priėmė siūlymus suda
ryti komitetus ir apsvarstyti 
dvi temas — metinę veiklos 
temą ir kaip bendrauti su 
ateitininkais Lietuvoje. Apta
rę, balsavimu priėmė unifor
minių kelnių ir sijonų spalvą 
— juodą. Paskui balsavimu 
nutarė po pietų patys (be va
dovybės) tęsti suvažiavimą. 
Sugrįžę rimtai svarstė savo 
reikalus. 

Paskutinį vakarą pasipuošę 
stovyklautojai valgė iškilmin
gą vakarienę. J iems patarna
vo vadovai. Po vakarienes sa
lėje vyko talentų vakaras. 
Moksleiviai pasirodė su piani
no ir gitaros muzika, hula šo
kiu, daina, miuziklo pritaiky
mu ir naujos dainos kūryba. 
Po to — smagūs ir jaunat
viškai energingi šokiai: Vaka
ras baigėsi stebėjimu Vido Ne-
verausko paruoštos vaizda
juostes apie šią stovyklą: nuo
stabius moksleivius, darbščius 
ir atsakingus vadovus. į šią 
stovyklą įdėjusius daug savo 
sielos, laiko ir darbo. 

Stovyklai pasibaigus sunku 
buvo skirtis. Atsisveikindami 
visi rezgė planus, kur ir kada 
vėl ateitininkiškoje aplinkoje 
susitikti. O tų progų bus, jeigu 
patys nuoširdžiai stengsimės 
jas kurti ir veikloje dalyvauti. 

o.v.š. 

M.VS 2001 m. suvažiavimo Dainavoje metu įžodį davė. Vytas B r a d ū a a s (Baltiniore), Vaiva Aglinskaitė iHa-
vvaii'. Vida Mikalciute <Cikaga). Žiba Šaulyte (Čikagai. Audre Kapač inskai tė 'Čikaga; ir Algis Aukštuol is (Cin-
cinnati). Nuotr. O n i l ė s Š e š t o k i e n ė s 

STOVYKLA BERČIŪNUOSE 
Šiuo metu (red. liepos 24 

d...) Berčiūnuose visu smar
kumu dar tęsiasi Vilniaus 
krašto moksleivių ateitinin
kų vasaros stovykla „Paslėpti 
lobiai". Moksleiviai turi gra
žią progą susipažinti ir susi
rasti naujų gerų draugų, iš
mokti naujų žaidimų, įgyti 
naujos patirties bendraujant 
su vyresniais už save — tai 
studentai , kurie yra jų vado
vai, bei mokytojai, o dažnu 
atveju atstoja ir tėvelius. Ma
nau, jog svarbiausia patirtis 
— religiniai renginiai, jų ruo
šimas ir aktyvus dalyvavimas 
juose. Vaikų Mišios visada 
yra kažkas nepaprasto ir ke
rinčio. Stebėtina, kad vaikai 
savo šv. Mišiose sugeba be 
niurnėjimo ir kitokių maišta
vimų išbūti ir aktyviai daly
vauti visoje liturgijoje, kuri 
tęsiasi pusantros valandos, o 
kar ta is ir dar ilgiau. Šios sto
vyklos naujovė — kunigas 
Žydrūnas, sutikęs visą sto
vyklos laiką išbūti su ateiti
ninkais. Žydrūno darbai ir 
rūpestis tikrai palengvino 
vadovams tvarkyti liturginius 
renginius ir visą kitą stovyk
los programą. Sekmadienį, šv. 
Mišių metu, ateitininkų gre
tos pasipildė dar keliais nau
jais nariais, tai jaunučiai atei
tininkai: Ieva Černiauskaitė 
ir Eugenijus Skauronis. Abu 
jaunieji ateitininkai gyvena 
Marcinkonyse, juos j au ke
letą metų gerai pažįsta Vil
niaus krašto moksleiviai atei
tininkai ir studentai, dalyva
vę studentų ateitininkų vasa

ros akademijoje 2000, Marc in
konyse. 

Toks Ievos ir E u g e n i j a u s 
pavyzdys sujudino visą „Ber
čiūnų avilį" ir po šv . Mišių 
apie savo apsisprendimą t a p 
ti ateit ininkais pa r e i škė 
maždaug 20 moksleivių, ku
rie nuolat dalyvauja a te i t i -
ninkiškuose renginiuose, bet 
dar leido sau gyventi abejo
nėse... š i ą klaidą j ie su 
džiaugsmu ištaisys stovyklos 
pabaigtuvių šv. Mišiose. 

Taigi, sekmadienis buvo tik
rai ši l tas, stovyklos rengėjų 
iš anksto pavadin tas „Tikė
jimo" vardu. Kiekviena sto
vyklos diena turėjo savo pa
vadinimą. O šeštadienis sto
vykloje buvo tėvelių i r ki tų 
lankytojų diena. Tokio j au -
saus tėvelių antplūdžio Ber
čiūnai da r nebuvo m a t ę . Tai 
daug ką sako ir m u m s — ma
tyti į stovyklas v a i k u s lei
džia ir labai rūpes t ing i tė
veliai....? Tądien buvo rengi
nių specialiai sk i r tų i r tėve
liams. Tėvelių k o m a n d a , 
krepšinio turnyre l aba i sun
kiai iškovojusi pe rga lę pr ieš 
vaikų ir vadovų miš r ią ko
mandą, ilgai plovėsi p r aka i t ą 
Sanzilos bangose. Bangos bu
vo tamsia i rudos spa lvos ir 
labai gaivios. 

Vakare vaikai pa rodė mu
zikinį vaidinimą, k u r į režisa
vo Akvilė ir J ū r a t ė , o vaidino 
visa stovykla. T ikra i pu ikus 
renginys, a t l iktas r emian t i s 
visomis geriausiomis atei t i -
ninkiškomis tradici jomis, tu-

pietvakariniame priemiestyje 
Lemonte įsikūrė prieš 22 me
tus, kai grupė į ateitį žvel
giančių žmonių nupirko dide
lius namus, vadinamus „The 
Cottage". Tai Schmidtt šeimos 
namai, statyti 1943 metais. 
Vėliau pirkėjai padovanojo 
šiuos namus su 4 akrais 
žemės plotu Ateitininkų na
mų fondui. 

Per visus Ateitininkų namų 
gyvavimo metus jais naudo
josi ne tik ateitininkai. Pra
džioje čia kas sekmadienį bu
vo aukojamos šv. Mišios apy
linkės lietuviams, kol dar ne
buvo misijos Pasaulio lietu
vių centre. Ateitininkų na
mais naudojasi visi lietuviai 
ir j ie svarbūs lietuviškai veik-

i r k i tų stovyklos svečių aky
se. Po vaidinimo tėveliai buvo 
pakviest i į pirtį ir pasilikti 
stovykloje iki sekmadienio. Šį 
kviet imą džiugiai priėmė. 

Tuo pačiu metu Berčiū
nuose, k i t ame stovyklos gale, 
aktyviai išgyvena savo nuoty
kius Jonavos parapijos tradi
cinė stovyklėlė, į kurią šiais 
me ta i s sus i r inko ar t i 60 vy
resniųjų klasių moksleivių. 
Ir visai nekeis ta , kad ir šiai 
stovyklai vadovauja ateitinin-
nikail L i u t a u r a s 

J A U N U Č I Ų I R J A U N I U 
R E G I S T R A C I J A 

Jaunų jų atei t ininkų regist
racija nauj iems veiklos me
tams vyks šeštadienį, rugsėjo 
8 d., Pasaul io lietuvių centre, 
Lemonte , nuo 9 iki 11 vai. r. 
Registracija bus tęsiama ir 
p i rmame kuopos susir inkime. 

J A U N Ų J Ų A T E I T I N I N K U 
S U S I R I N K I M A S 

D a u m a n t o — Dielininkai-
čio jaunųjų atei t ininkų kuopos 
p i rmas sus i r inkimas š.m. rug
sėjo 9 d. vyks 10:30 vai. r. 
Atei t ininkų namuose, Lemon
te . Visi raginami dalyvauti 9 
vai. ryto Pal . J . Matulaičio 
misijoje 9 vai. r. va ikams au
kojamose šv. Mišiose, o joms 
pasibaigus, skubėti į Ateitinin
kų n a m u s , ku r visi esantys ir 
nauji kuopos nariai bus malo
niai laukiami . 

Moksleivių ateitininkų suvažiavimas 2001 m. stovykloje Dainavoje 

rėjo didelį pasisekimą tėvelių 

NAUJASIS STOGAS ATEITININKŲ 
NAMAMS 

Ateitininkų namai Čikagoje lai. Čia įsikūrę įva i rūs fon
dai, čia vyksta pobūviai , susi
rinkimai, taut inių šokių repe
ticijos ir kt . 

Ateitininkų n a m ų pagr indi 
nę salę iš trijų pus ių s u p a 
langai. Čikagos k a r š t o s ir 
drėgnos vasaros y r a sunk ia i 
pakeliamos Ate i t in inkų na
muose. Valdyba pradėjo rū
pintis oro vėsinimo s i s temos 
įvedimu. Tačiau, p r i e š įve
dant šitą sistemą, re ik ia pa
keisti pasenusius i r nesan 
darius langus, pe r ku r iuos 
žiemą skverbiasi š a l t a s oras , 
reikia pakeisti v i r š salės 
esantį pasenusį stogą. Visų 
šitų projektų įvykdymas kai
nuos daugiau 100,000 dol. 

Kad Ateit ininkų n a m a i ir 
toliau galėtų t a r n a u t i l ietu
vių visuomenei i r padė t i iš
laikyti lietuvybę a te inan
čioms kartoms, re ik ia juos 
prižiūrėti ir ta isyt i . Ruošia
mas ypatingas vajus — lote
rija ir vakarienė. Ate i t in inkų 
namų rėmėjams išsiųst i lo
terijos bilietėliai. L a u k i a m e 
jų sugrąžinimo. Mieli skai ty
tojai, savo auka pris idėkite 
prie šio lietuviško židinio iš
laikymo. Čekius rašyki te 
„Ateitis Foundation" ir s iųs
kite 12690 Archer Ave, Le-
mont, IL 60439-6732. Aukos 
nurašomos nuo j ū sų pajamų 
mokesčiu. Tax esempt # 36-
3049403 

R a m i n t a M a r c h e r t i e n ė 

MARIUS KATIUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.certefforsurgeryarxJbreasthealtti.com 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medrcal Center 
10400 75 St.Kenoaha.Wl 53142 

(262^697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Ped'iatncs 
7 0 8 - 9 2 3 - 6 3 0 0 

Chicago Pediatrtes 
773^582-8500 

\ Onilt-s Scs lokieru-s 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Prrysicians Office 
6626 W. Cermak Rd.. 

Berwyn, IL 60402 
Tai. 708-464-1545. 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
Tlnley Park, IL 80477 

708-814-8871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai . 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JOOVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127*. Str. 

3u*e101 
Lemom, IL 

Tai. 630-243-1010 
Vatando* lufttanj* 
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DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S t , Lomont, IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

Joliet IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHilIs 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos CommunMy Hospital 
Sitver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
T«L 708-460-2500 

Cardiac Diagnosm, LTD. 
6417W.87Str . 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4635 W . 6 3 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, galvos, sąnarių, 
vėžo. sužeidimų cterbovieteje bei kt. 
vietų skausmo gydymo spedaBstai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Meonheim Rd. 
Weatcheater.IL 80154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR V.J. VASAfTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL, Burfaank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 7 0 6 ^ 3 6 - 0 6 2 2 
4149W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDWAY CUNIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ava. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

4647 W . 103 St., Oak. Lawn, IL 
T e l . 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory H**, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S RobertsRd. HtckoryHis, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava. 

T e l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS Vf2W4AS,MD..SC. 
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagei susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60866 
773-233-0744 arba 773-498-4441 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU L IGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

T e l . 815-741-3220 

DR. £ DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

6 4 4 9 S. PuUskJ Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU PŪSLĖS. PROSTAT08 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

1200 S. York, Elmhurtt, IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FaHow: American Acmdmny of 

Famšy Pmctkm 
Š E I M O S GYDYTOJA 

330 W. 6 1 * Ave. 01Qt474»79 

M . VILIJA kTRĖlYTE 
M r a t r neean uenesr 

Stuburo, se/iarii| ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,rnanuaUnė terapija, 

akupunktOfa. 
7271 S. Hsrteia, BrMgerlev, IL 

60433. Tel. 706-3»< •»». 
HetavUkaLValsneesi 

• 

http://www.certefforsurgeryarxJbreasthealtti.com
http://St.Kenoaha.Wl
http://www.illinoispain.com
http://Weatcheater.IL


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

SUKRĖTIMAS GRUZIJOJE 
Neseniai šioje skiltyje buvo 

rašyta apie žiauriai nužudytą 
žurnalistą Ukrainoje, apie 
dingusius opozicinių grupių 
vadovus Gudijoje, o dabar, 
rugpjūčio 12-tą, „New York 
Times" vėl pranešė per Vaka
rų pasaulį nuskriejusią šiur
pią žinią iš Gruzijos. Liepos 
pabaigoje Tbilisi, savo namuo
se, šūviu į pakaušį buvo nu
žudytas Gruzijoje populiarus 
televizijos žurnalistas, žinių 
laidų vadovas Giorgi Sanaia. 
Šimtai žmonių, sužinoję apie 
žmogžudystę, rinkosi prie 
apšepusio daugiabučio pasta
to, kuriame, kukliame bute
lyje, šis 26 metų pagarsėjęs 
žiniasklaidininkas kartu su 
žmona ir 6 metų sūneliu gyve
no, ir garsiai keikė miesto po
licijos viršininką, vidaus rei
kalų ministrą bei aplamai 
valdžią. Visuotinio krašto su-
judinimo bijodamas, Gruzijos 
prezidentas Eduard Ševard
nadze atšaukė numatytą svar
bią kelionę į Azerbaidžaną. 
„Mes turime aiškią provoka
ciją, kurios tikslas yra sukelti 
krašte baimę, nepastovumą, 
nepasitikėjimą nei visuomene, 
nei vyriausybe", — raminda
mas tautą, pareiškė Ševard
nadze ir pažadėjo sudaryti 
komisiją nusikaltimui išaiš
kinti. Jo paprašyta, JAV vado
vybė atsiuntė specialistą, FBI 
pareigūną, surinkti medžiagą 
laboratoriniams tyrimams. Ta
čiau visuomenė netiki, kad 
nusikaltimas būtų išaiškintas, 
nes to nenori nei kyšinin-
kaujanti policija, nei sukčiau
janti valdžia. „Aš nepasitikiu 
nei policija, nei valdžia", — 
„NYT" bendradarbiui Douglas 
Frantz -teigė šalia nužudytojo 
kitame bute gyvenanti 79 m. 
kaimynė. „Tai buvo grynai 
politinė žmogžudystė. Jis buvo 
labai puikus jaunas vyras ir 
asmeninių priešų neturėjo". 

„Aš netikiu, kad žmogžudystė 
būtų ištirta, policija aš visiš
kai nepasitikiu", — kaimynės 
teiginį sutvirtino netoli gyve
nantis duonos kepėjas Dato 
Kirimeli. 

Tokiomis nuotaikomis Gior
gi Senaia nužudymą aptarė 
daugumas Gruzijos gyventojų, 
užjausdami žmoną ir sūnelį, 
kurie įvykio laiku atostogavo. 
Nusikaltimo planuotojai, ma
tyt, tai žinojo, nes jų taikinys 
buvo tik neparankus televizi
jos žurnalistas, dirbantis val
džiai nepriklausančiame pri
vačiame televizijos tinkle 
„Rustavi 2" ir kas vakarą skel
biantis žinias apie politikų 
veiksmus, kuriuos jie nuo vi

suomenės skrupulingai slėpė. 
Gruzija yra prie Juodosios 

jūros prisiglaudusi, tarp Tur
kijos, Azerbaidžano ir Rusijos 
įsprausta, 5.5 mln. gyventojų 
turinti, nepriklausoma valsty
bė, iš sovietų vergijos išsiva
davusi maždaug tuo pačiu lai
ku, kaip ir Lietuva. Nors že
mės turtais nusiskųsti nega
linti, naudodamasi plačiu pri
ėjimu prie jūros, valstybė visgi 
skursta. Vidutinės gyventojų 
pajamos 62.5 dol. per mėnesį. 
Daug netikrumo paliko lais-
vinimosi laikotarpiu vykęs pi
lietinis karas. Po jo prezidentu 
išrinktas Eduard Ševard
nadze, pergyvenęs du pasi
kėsinimus, visomis jėgomis 
bando krašto gerovę kelti, bet 
jam nesiseka. Demokratijai 
įgyvendinti, skurdui šalinti 
Vakarų pasaulis Gruzijai su
kišo milijardus dolerių. Vien 
tik JAV kasmet jai duoda po 
100 milijonų (maždaug dešimt 
kartų daugiau negu Lietuvai), 
tačiau valdininkų sukčiavi
mas, policijos, muitininkų ne
sąžiningumas, kyšiai daug tos 
pagalbos nuplukdo kitais ke
liais, augina turtuolių luomą, 
o liaudį skurdina. Nors Še
vardnadze bando tvarkyti „ge
ležiniu kumščiu, tačiau pa
stangos vaisių neduoda. Jo po
puliarumas labai menkas. 
Juo pasitiki tik 6 nuoš. gy
ventojų. 

Šitokių žinių prisirinkęs 
apie kartu su mūsų tėvyne 
išsilaisvinusius buvusius so
vietų okupuotus rytų kraštus, 
skaitytojas nenoromis žvelgs į 
savo tėvynę ir lengiau at
sikvėps: Lietuvoje visgi ge
riau. Nors blogybės panašios, 
bet jos žymiai menkesnės ir ne 
tokios gausios. Šalia to, ir Va
karuose pripažįstama, kad 
spauda čia pati laisviausia, ir 
už valdžios kritiką žurnalistų 
niekas nežudo. Nebegirdėti nė 
apie mafiozų pasikėsinimus. 
Nes a. a. žurnalisto Vito Lin
gio mafiozai žudikai valdžios 
greitai buvo išaiškinti ir nu
bausti. 

Be abejo, norėtumėm, kad 
Gruzija tokių bėdų neturėtų. 
Jos padėtis, ypač Turkijos kai
mynystė, daro ją ir rimta kan
didate į NATO. Nors kol kas ji 
tos narystės neprašo, nepasi
ruošusi, bet tikrai tokias min
tis puoselėja. Žinoma, joms 
pradėjus viešintis, Putin pies
tu šoktų, turbūt aršiau negu 
prieš Baltijos valstybių ketini
mus, bet toks jo naujas su-
spurdėjimas greičiausiai joms 
padėtų. Bent jau paaiškėtų, ar 
Maskvai savo erdvėje geriau 
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Danutė Bindokienė 

Valdovų rūmai — iš 
kitos perspektyvos 

Apžiurėju; Vilniaus žemutines pilies griuvėsius ir plač.au susipažinus su Valdovų rūmu atkūrimo projektu 
š.m. liepos 12 d. Iš kaires — du svečiai iš Kanados, Vytautas Černius iš Kalifornijos, dr. Napalys Kitkauskas. 
Danute Bindokienė iš Čikagos, Angelė Nelsiene iš Kalifornijos'; Lietuvos Nuosavybes grąžinimo komiteto vice-
pirm. Povilas Pileckas. 

Baltijos valstybes, ar Gruziją 
turėti. Žinoma, Putin nori vi
sų. 

Ir kol kas Baltijos valsty
bėms apinasrį jis tebemauna. 
Kartais vaidina šiek tiek 
atlyžusį, bet po to vėl „su
kietėja". Nekėlė triukšmo Pu
tin, kai Prancūzijos preziden
tas Jacąues Chirac, nesidro
vėdamas jį užpykinti, Mask
voje neseniai pasakė, kad Bal
tijos valstybės yra nepriklau
somos ir turi teisę į NATO 
įstoti, o norėdamas būti nuo
seklus, tą pareiškimą pakarto
jo, lankydamas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sostines. Bet, 
laukdamas į Maskvą atvyks
tančio JAV gynybos sekreto
riaus Donald Rumsfeld, Rusi
jos gynybos ministras Sergei 
Ivanov, pašaipiai patardamas 
užmiršti visas kalbas apie ga
limą Rusijos įstojimą į NATO, 
tvirtai priminė, kad šios orga
nizacijos priartinimas prie Ru
sijos sienų tiesiogiai graso jos 
saugumui. Jis dar kartą pa
kartojo ankstesnį savo pa
reiškimą, kad Rusija nori 
draugiškų santykių su Va
šingtonu ir su jo vadovaujamu 
valstybių bloku, tačiau tai bus 
galima pasiekti, kai blokas at
sisakys plėsti NATO. O 
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" bendradarbis Guenter 
Nonnermacher mano, kad 
Prancūzijos prezidento pa
reiškimo apie Baltijos valsty
bių teises stoti į NATO Putin 
„į širdį" neėmė, nes Chirac 
nuomonė jam nėra per daug 
patikima. Jis žino Prancūzijos 
prezidento neįvykdytą pažadą 
Lenkijai ją į ES įsileisti 2000 
metais, juk lenkai dėl to dar ir 
dabar tebesidera. Putin dau
giau pasitiki vokiečiais, kurie 
dėl Baltijos valstybių priėmi
mo į NATO dar vis abejoja. 

Jiems neaišku, kaip bus pri
taikytas NATO Įstatų penktas 
straipsnis, užtikrinantis narės 
saugumą, jeigu nuo tokio pa
vojaus reikės ginti Baltijos 
valstybes. 

Nors vasaros laikotarpiu 
politinė veikla sulėtėjo, JAV 
prezidentas Bush „atostogau
ja" savo ūkyje Texas valstijoje, 
tačiau NATO klausimas juda 
ir vis daugiau painiojasi. 
Kažin ar pasaulio didieji poli
tikai šiek tiek nenusišneka, 
siūlydami Rusijai tapti NATO 
nare? Rusijai įsijungus, kam 
ši karinė organizacija bebus 
reikalinga? Gintis nuo Šiaurės 
Korėjos, Kinijos? Bet pirmoji 
— Rusijos, o kita — JAV drau
gystės siekia. Kokia čia logi
ka? Greičiausiai tai tik be
prasmė retorika, iš anksto 
žinant, kad nieko neišeis? Bet 
painiavos pakanka ir be jos. 
Vakarų Europa, ypač kandi
datės į NATO; įsitikinusios, 
kad Varšuvoje pareikštų savo 
teiginių Bush nekeis. NATO 
plėtra vyks jo nurodyta krypti
mi. Kai kurie politikai padėtį 

Rusijos atžvilgiu nori švel
ninti. 2002 m. siūlydami į 
NATO priimti tik Slovakiją ir 
Slovėniją. Bet jie žino, kad 
Bush į sąrašo viršūnę išstūmė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir 
tiki, kad jis taip balsuos. Jeigu 
taip, mes laimim. Gal dar 
stipriau norėdamas Bush įtai
gauti, „The Wall Street Jour
nal" pradėjo girti Lietuvos 
premjerą Algirdą Brazauską 
už tvirtą pasiryžimą tęsti bu
vusių vyriausybių politiką ir 
atkakliai siekti ES ir NATO 
narystės. Tai labai naujas 
reiškinys, negirdėtas nuo 
„Vytauto Landsbergio laikų", 
kai į jį buvo atkreiptos pasau
lio akys taip pat už tvirtą pa
siryžimą atsikratyti Maskvos 
jungo su Michail Gorbačiov 
priešaky. 

Taip, ar ne taip, nesvarbu. 
Nors ir bet kaip — svarbu, 
kad Lietuva laimi. Bet čia ne 
pabaiga, iki sprendimo dar 15 
mėnesių. Visi paukščiai ir 
paukšteliai tebeskraido ore, ir 
mes dar nė žvirblelio saujoje 
neturim. 

A P I E I N T E L E K T I N Ę NUOSAVYBĘ 
Vertingos informacijos apie 

intelektinę nuosavybę smul
kių ir vidutinių įmonių aspek
tu galima rasti SME svetai
nėje adresu: http://www.wipo. 
int/sem/, pranešė Kultūros mi
nisterijos atstovas spaudai. 
Kultūros ministerija Lietuvo
je koordinuoja valstybės po
litiką autorių ir gretutinių tei
sių srityje. 

Minėta svetainė sukurta 
Pasaulio intelektualinės nuo
savybės organizacijos (WIPO) 
bei smulkių ir vidutinių įmo
nių iniciatyva. 

Specialios nuorodos skirtos 
konkretiems klausimams bei 
detalesnei informacijai: „Inte

lektinė nuosavybė ir elektro
ninė komercija", „Intelekti
nės nuosavybės svarba jūsų 
verslui", „Kaip gali jūsų 
įmonė pasinaudoti autorių 
teisių apsauga" ir kt. Besido
mintys šiais klausimais, pa
sak ministerijos atstovo spau
dai, taip pat galės rasti profe
sionaliai parengtą informaci
ją licencijavimo, patentų, pre
kės ženklo, intelektinės nuo
savybės apsaugos užsienyje 
klausimais, medžiagos apie 
WIPO veiklą smulkių ir vi
dutinių įmonių verslo srity
je. Taip pat čia galima susipa
žinti su įvairiais dokumen
tais bei straipsniais, i Elta) 

Kai pirmą kartą plačiau 
pasklido žinios, kad Vilniuje 
ruošiamasi imtis milžiniško ir 
daug mln. litų kainuosiančio 
projekto — atstatyti žemu
tinės pilies Valdovų rūmus, 
užsienio lietuvių tarpe nuo
monė daugiausia buvo neigia
ma. Tik ne dabar, kai tiek 
daug būtinų ir tikrai svarbes
nių darbų, kai Lietuva išgy
vena sunkų ekonominį metą, 
vargsta žemdirbiai, pensinin
kai, elgetauja vaikai, seneliai, 
žmonės negali užsimokėti bui
tinių paslaugų sąskaitų... 

Antra vertus, daugeliui Val
dovų rūmų sąvoka apskritai 
buvo miglota, o pateikiamos 
informacijos tų miglų neįsten
gė išsklaidyti. Taip augo įsi
tikinimas, kad Lietuva ir vėl 
,,sumanė pažibėti, pasirodyti 
prieš užsienį, pretenduoti į 
kažkokią senovės didybę, ku
rios galbūt ir nebuvo". Iš kur 
gi valstybė pasems tuos 120 
mln. litų (jeigu ir jų užteks 
projektui įvykdyti)? 

Tačiau mintis atstatyti Val
dovų rūmus, tvirtesnę užuo
mazgą gavusi 1987 m., kai 
laisvės siekio ledai buvo tik 
pradėję braškėti ir galbūt nie
kas nesitikėjo, kad jie pajudės 
gaivalinga srove, nepranyko. 
Atsirado pakankamai idealis
tų, supratusių tikrąją šio pro
jekto ir Valdovų rūmų reikš
mę — juk tai buvo Lietuvos 
valstybingumo simbolis, politi
nis, administracinis *ir kultū
rinis centras. Nepaisant, kad 
tuo metu, kai Valdovų rūmuo
se plakė gyvoji lietuvių tautos 
širdis, Lietuva vadinosi tik 
Didžiąja Kunigaikštyste. Tai 
buvo daugiausia svetimųjų 
primestas vardas, siekiant su
menkinti Lietuvos vertę, kuri 
tuolaikiniame pasaulyje savo 
kultūriniu ir politiniu išpru
simu prilygo bet kuriai Euro
pos valstybei, o daugelį net 
pralenkė. 

Skeptiškom nuotaikom dėl 
Valdovų rūmų atkūrimo ban
guojant užsienio lietuvių vi
suomenėje, daugelį nustebino, 
kad visgi projektas įgavo kon
kretesnius bruožus, kai už jį 
pradėjo pasisakyti politikai, 
kultūrininkai, verslininkai, 
net eiliniai piliečiai, kurie dėl 
suprantamų priežasčių kaip 
tik galėjo būti priešingi. 

Kam teko matyti tik ab
strakčius brėžinius, rūmų mo
delio nuotrauką ar dailininko 
vaizduotės pagimdytą (tiesa, 
atkurtą pagal įvairią istorinę 
medžiagą) piešinį, buvo tikrai 
sunku suvokti buvusių pa
statų apimties, didybės ir 

vaidmens, kurį jie suvaidino 
Lietuvos istorijos būvyje. Juo 
labiau, kad informacija, patei
kiama su tais patraukliais 
vaizdais, buvo kažkaip lėkšta, 
pvz.: atstatyti Valdovų rūmai 
užims 8,000 kv. metrų plota, 
kuriame bus įrengta archeolo
gijos ekspozicija, valstybingu
mo muziejus su gotikos, renes
anso ir baroko salėmis, repre
zentacinė valdovo mene, isto
rines informacijos patalpos su 
kompiuterine įranga, pasaulio 
lietuvių mene, konferencijų 
salė, informacijos centras tu
ristams, knygynas, kavinė, re
storanas, istorinių tradicijų 
teatras ir 1.1. Visa tai. ypač 
Amerikos lietuviams, primine 
vieną ..turistinių parkų" (be
veik kažkokį ,.Walt Disney 
Vv'orld"), kurio plotas užpil
domas viskuo, ką tik sumani 
vaizduotė gali sukurti, sie
kiant pritraukti kuo daugiau 
lankytojų ir — dolerių... 

Tikslesnę perspektyvą, deja, 
galima susidaryti, tik apsi
lankius Vilniuje ir savo aki
mis pamačius jau atliktus že
mutines pilies kasinėjimus, iš
girdus, ypač iš archeologo, ku
ris nuo pat pradžios prie šio 
projekto dirbo, dr. Napalio 
Kitkausko lūpų, kas iš tikrųjų 
buvo tie Valdovų rūmai, kokią 
paskirtį ir svarbą jie turėjo 
savo klestėjimo laikotarpiu. 
Tuomet abejonės apie šio pro
jekto reikalingumą išgaruoja. 
Galbūt kaip tik dabar, kai Lie
tuva išgyvena įvairius sunku
mus, reikia kažko, kuo gyven
tojai galėtų didžiuotis, prisi
dėti vienokiu ar kitokiu įnašu. 
Tai ypač svarbu tautai, pus
šimtį metų girdėjusiai iškrai
pytą savo praeities istoriją. 

Net jeigu Valdovų rūmai, 
jeigu, žinoma, pavyktų juos at
statyti, ilgainiui taptų turistų 
pamėgta vieta, kaip šiuo metu 
yra Trakai, tai nebūtų jau pati 
didžiausia blogybe. Kitos vals
tybės turi tokius įvairialypius 
savo kultūros centrus, būtų jis 
pravartus ir Lietuvai. Išmo
kime perkopti per neigiamos 
nuomonės pastatytas užtvaras 
ir pažvelkime į šį projektą iš 
kitos perspektyvos. Ko gero, ir 
patys nuspręsime jį paremti, o 
tai tikrai būtų naudingas 
žingsnis. 

Šį rudenį Vilniuje rengia
mos giminingojo miesto — 
Čikagos — dienos. Be abejo, 
tuo metu Lietuva aplankyti 
planuoja ir nemažai užsienio 
lietuvių. Viešnagės metu verta 
arčiau susipažinti ir su Val
dovų rūmų projektu. 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 
Nr.9 

Tai jis vi
sada rašydavo pabrėždamas, kad jis mus ten pasitiks. 
Prieš kelionę mes pasiuntėme telegramą iš Lietuvos, 
ir jis žinojo, kad mes jau išvažiavome. — Pašte man 
paaiškino, kad stovyklos vyresnybė mano tėvui jau 
pranešusi, taigi mūsų reikalas siųsti telegramą jau at
puolė. 

Praėjo, man atrodė, trys dienos. Kadangi tėvas ne
pasirodė, mes turėjome savo daiktus vėl supakuoti ir 
siųsti į Emdeną prie Šiaurės jūros. Ten mes buvome 
priglausti mažose kareivinėse. Dvi šeimos viename 
kambaryje, virtuvė buvo pora aukštų žemiau rūsyje 
Mes turėjome dalintis viena elektrine virykle, į kurią 
mes turėjome prieš vartojimą įmesti pinigėlių, gavome 
mdus ir įrankius, o kitkuo turėjome apsirūpinti patys. 
Mes dar turėjome šiek tiek sveikinimo pinigų iš Frydlan-
do. Kiti ėjo į darbo tarnybą ir ten gavo paramos. Mano 
vyras kaip užsienietis nieko negavo. Aš prašiau socia
linės paramos, kurią aš privalėčiau grąžinti, kai tik 
turėčiau kokių nors pajamų. Šiaip ar taip man buvo 
blogiau. Kiti gavo pakankamai ir gyveno gerai, o aš 
turėjau žiūrėti, kaip ilgai aš versiuosi su tais pinigais, 
su kuriais išvykau iš Frydlando, o apie pinigus iš Kel

no buvo per anksti svajoti. Mes nusivylėme. Vokieti
joje mes buvome jau daug dienų, tėvo dar nematėme ir 
mes buvome nemeiliai stumdomi iš vienos įstaigos į 
kitą. 

Pagaliau atėjo tėvo laiškas iš Kelno. Jis nebuvo ga
vęs jokios telegramos iš Frydlando. Jis buvo labai su
sirūpinęs mumis ir bijojo, kad vėl grąžino į Lietuvą. 
Abejodamas jis buvo pašauktas į Frydlandą ir ten 
buvo apsižiūrėta, kad buvo užmiršta pranešti tėvui, 
jog mes vietoj Kelno buvome pasiųsti prie Šiaurės 
jūros. 

Tėvo laiške buvo ir kelionės bilietai. Ir dabar mes 
vėl rinkome savo daiktelius, vėl sudėjome į kelionės 
maišą ir išvažiavome į Kelną. 

Kitą vėlyvą popietę mes susitikome. Jau pro vagono 
langą aš pamačiau savo tėvą ir savo gimines, lipančius 
į peroną. Aš jį pažinau iš karto. Koks jausmas mane 
užplūdo, žodžiais aš nesugebu išsakyti. Mes tą jaus
mą buvome nugalėję. Nors tai ir buvo ne mano Girda-
va, vis dėlto tai vieta, kurioje po klaidžiojimo metų aš 
galėsiu pasijusti saugi. 

Mano tėvo bute mūsų laukė būrys giminaičių, kurie 
dabar visi gyveno Kelne, nes anksčiau buvome nedaug 
dėmesio kreipę į tai, kad kiekvienas, kuris išliko po 
karo, nuvyko į Kelną, kur gyveno tėvo vienas brolis. 
Čia buvo teta iš Kionigsbergo su savo sūnumi. Taip 
pat giminaičiai iš Vikrau, kurie tuo tarpu gyveno Al-
gaule, taip pat buvo atvykę. Ir mano vaikai džiaugėsi, 
matydami vėl savo dėdes, mano brolius; abu buvo lai
mingi, kad dabar vėl visi gyvens vienoje šeimoje kartu. 

Aš maniau, kad pirmą dieną mes tik verksime, ir buvau 
pasirengusi. Tėvas paklausė apie mano mylimos ma
mos likimą. Aš papasakojau, ką žinojau. Aš taip pat 
papasakojau savo išgyvenimus. Po to aš norėjau tik 
ramybės. Ir po visos įtampos atėjo „didysis vargas" ir 
jis taip pat praėjo. 

Po kurio laiko mums atėjo mintis susirasti savo 
butą, nes mes negalėjome amžinai pretenduoti gyventi 
tėvo sąskaita. Jo butas buvo didelis. Bet be jo, jo ant
rosios žmonos ir mano abiejų brolių, kurie tada dar ne
mokėjo vokiečių kalbos ir susikalbėdavo tik naudoda
miesi žodynu, tame bute dar gyveno ir mano teta iš 
Kionigsbergo, kuri visai neseniai atvažiavusi iš Rytų 
Vokietijos, — ir dabar štai mes keturi. 

Pradžioje aš turėjau sutvarkyti oficialiuosius reika
lus — savo ir savo vyro, nes jis nemokėjo vokiškai, o aš 
jau šį tą sugebėjau. Jis buvo išsigandęs, nors aš ėjau 
su juo kartu, kad jis kaip užsienietis neturi jokių.tei
sių. Kai tuo reikalu pradėjo rūpintis visi mūsų gimi
nės ir pažįstami, pagaliau mums pavyko netoli miesto 
rasti butą vieno ūkininko sodyboje. Už tai mano vyras 
turėjo įsipareigoti dirbti jo ūkyje. Cia mes susilau
kėme dar dviejų sūnų. Mano mokyklos draugė Eva 
Kionig atsiuntė mums vaikišką vežimėlį ir vaikiškų 
savo sūnaus daiktų. Taip mes likome dėkingi už pa
ramą savo draugams. 

Mano teta taip pat rūpinosi mumis. Kartą ji mano 
sūneliui numezgė pirštinaites. Kai aš pamačiau raštą, 
sugrįžo mano širdies gelmėse išlikę prisiminimai apie 
bloguosius laikus Rytų Prūsijoje karo metu. Mano 

akyse staiga išdygo vaizdas tokio pat rašto, tokių pat 
spalvų pirštinių ant kareivio lavono rankų kruviname 
sniege... Bet apie tai vėliau. 

Mus vargino padėtis. Mano keturi sūnūs, kaip ir jų 
tėvas, nebuvo piliečiai. Mes mėginome visiems gauti 
Vokietijos pilietybę. Bet įstaigose mums nuolat karto
davo, kad tai neįmanoma, netgi šiems čia gimusiems 
vaikams. Mano vyras turėjo nuolat rūpintis leidimu 
čia gyventi ir dirbti. Tik 1965 metais įstaiga nustatė, 
kad lig šiol ji buvo neteisi: kadangi aš visą laiką tu
rėjau Valstybės pilietybę, tai ir mano vaikai bei mano 
vyras turėjo teisę ją turėti. Taip pagaliau buvo įveik
tas atkaklumas, be visokių permainų, buvau likusi vo
kietė, ir pagaliau čia, Vokietijoje, viskas susitvarkė. 

Vakarai — Rytai 

Vos tik atvykusi į Kelną, tuojau parašiau Kačins
kams, pas kuriuos prabėgo mano laimingiausi metai 
Lietuvoje. Bet nesulaukiau jokio atsakymo, nors ir vė
liau rašiau daug kartų. Daug metų. 

Savo istoriją Rytprūsiuose ir Lietuvoje aš pamė
ginau surašyti. Lietuviškai ir, žinoma, ne viešinimui. 
Tik buvau davusi vienam patikimam žmogui paskaity
ti. Bet jie negrįžo man, neva juos kažkas pavogęs. Vė
liau vienas pažįstamas man papasakojo, kad jis skai
tęs kažkokią Italijoje išleistą knygą, kurioje buvęs pa
pasakotas mano likimas. Jis manąs, kad aš apie tą 
knygą turėčiau žinoti. Vieno lietuvio profesoriaus tai 
buvo parašyta ir perduota į Švediją (B.d.) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
LINA LENDRAITYTĖ DŽIAUGIASI 

UNIVERSITETO DIPLOMU 
2001 m. gegužės 5 d. Lina 

Aleksandra Lendraitytė baigė 
Eastern Illinois universitetą. 
Lina įsigij'o bacheior of scien-
ce diplomą iš „speech and lan-
guage pathology" (logopedijos 
mokslas). Ji rudenj mokslus 
tęs Indiana State universitete 
siekdama magistro laipsnio 
„science speech and language 
pathology" programoje. Eas
tern Illinois universitete Lina 
priklausė National Speech. 
Language and Hearing Asso-
ciation. Studijuodama Lina 
dirbo universiteto logopedijos 
klinikoje su mažais vaikais. 
Vasaromis dirbo mokykloje. 
Baigusi mokslus Lina planuo
ja dirbti ligoninėje arba kli

nikose. 
1997 m. Lina baigė Mother 

McAuley gimnaziją. Priklauso 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntui. 
Šoko tautinius šokius su Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjų grupe. 

Linos pasiekimais džiau
giasi tėvai Viligailė ir Jurgis 
Lendraičiai, sesutė Nida, se
nelis Aleksas Lauraitis ir kiti 
artimieji. Kartu džiaugtis ne
beteko močiutėms a.a. Venai 
Lauraitienei, a.a. Magdalenai 
Lendraitienei ir seneliui a.a. 
Leonui Lendraičiui. 

Liną nuoširdžiai sveikina ir 
buvę tautinių šokių šokėjai. 
„Gero vėjo" ir šviesios ateities 
linki „Nerijos" tunto sesės. 

Lina Aleksandra Lendraitytė 

GALINAITIS: NAUJAS DARIAUS-GIRĖNO 
POSTO KOMENDANTAS 

barke, ir 1949 m. su tėvais at
vyko į Ameriką. Baigė Harper 
gimnaziją Čikagoje 1960 m. 
Po dviejų metų savanoriu sto
jo į armiją. 

Atlikęs pagrindinį apmo
kymą Fort Knox ir baigęs karo 
policijos (MP-Military Police) 
mokyklą Fort Gordon, buvo 
paskirtas Vokietijon. Ten tar
navo 3 rd Infantry Division, 3 
rd MP Company \Vuerzburge. 
Buvo apdovanotas „Army 
Good Conduct" ir „National 
Defense Service" medaliais. 

Garbingai atlikęs trejų metų 
tarnybą SP4 (vyr. seržanto) 
laipsniu, 1965 m. grįžo į Či
kagą. Dvejus metus lankė Da-
ley Jr. College ir vėliau 
pradėjo dirbti federaliniame 
OSHA (Occupational Safety & 
Health Administration) mo
komajam institute. Šiandien 
jis yra „service support super-
visor" pareigose. 

Daugeliui žinomas kaip 
„MP", Galinaitis išbuvo 10 m. 
krepšinio treneriu Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kykloj Marųuette parke, kur 
jis ir iki šiol gyvena. Jis taip 
pat apie 11 m. treniravo 
„Neries" krepšinio komandą. 

Turėjo progą 1967 m. su 
rinktine Amerikos lietuvių 
krepšinio komanda viešėti 
Lietuvoj, dar prispaustoj rau
donos meškos letena. Tuo 
pačiu aplanke Suomiją, Šve
diją ir Norvegiją. 

Taip pat išrinkti į Dariaus-
Girėno posto valdybą yra šie 
lietuvių kilmės veteranai: Se-

A. Galinaitis. 

Amerikos armijos veteranas 
Alfredas Galinaitis nesaniai 
buvo išrinktas Amerikos legio
no Dariaus-Girėno Post #271 
komendantu Čikagoje. 

Nuo posto įsteigimo 1933 m. 
Galinaitis yra 79-tas komen
dantas. Bet jis yra pirmasis 
pokarinės emigracijos bangos 
lietuvis taip pagerbtas šiame 
poste. 

Rugpjūčio 10 d. posto patal
pose, 4416 S. Western Ave., 
Galinaitis buvo oficialiai pri
saikdintas. Ceremonijų metu. 
žmona Rūta jį viešai pasveiki
no, įteikdama naują komen
danto kepurę. Iškilmėse taip 
pat dalyvavo sūnūs Aras (17 
m.) ir Saulius (15 m.), kurie, 
būdami jūrų skautais, seka 
tėvo jaunystes pėdomis. 

Galinaitis gimė 1942 m. Jur-
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Teresytė su proseneliu, poetu Bernardu Brazdžioniu. Teresytė Lovett yra 
Dalytės ir Eriko dukrelė. Savo mokykloje ji vis pasakoja apie Lietuvą, pa
deklamuoja prosenelio B. Brazdžionio eilėraščių. Vasaros metu ji stovyk
lauja Dainavoje. 

DR. G. KAZOKIENES 
VAIZDUOJAMOJO MENO 

FONDO PREMIJOS 
Šįmet Lietuvos dailinin

kams trečią kartą bus teikia
mos dvi dr. Genovaitės Kazo-
kienės vaizduojamojo meno 
fondo premijos. Šios premijos 
kas dveji metai teikiamos 
minint dailininko ir kompozi
toriaus Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio gimtadienį rug
sėjo mėnesį. 

Pagal fondo nuostatus, į pre
mijas gali pretenduoti daili
ninkai, kurių kūryboje domi
nuoja originali, šiuolaikinio 
meno dvasia, orientuota į dau
giasluoksnę lietuvių kultūrą 
bei tradicijas. Konkursui pa
teikti darbai turi būti sukurti 
per pastaruosius dvejus me
tus. 

Dr. G. Kazokienės vaizduo
jamojo meno fondą, kurį globo
ja Australijos lietuvių fondas, 
sudaro 20 tūkst. Australijos 
dolerių. Iš gaunamų palūkanų 
fondas skiria dvi lygiavertes 
premijas Lietuvos dailinin
kams. Premijas skiria speciali 
penkių narių vertinimo komi
sija, kurią sudaro trys meno
tyrininkai, vienas etnologas ir 
vienas Lietuvos istorikas. 

Lietuvos dailininkų sąjunga 
gavo menotyrininkės dr. G. 
Kazokienės laišką, kuriame 
rašoma: „Šiais metais del 
sumažėjusių palūkanų pre
mijų dydis bus po 2,500 Lt 
kiekvienam, t.y. 2,500 Lt už 
geriausią dviejų dimensijų 
darbą lietuviška tema ir 2,500 
Lt už geriausią trijų dimensijų 
darbą lietuviška tema". 

Paprastai dr. G. Kazokienės 
Vaizduojamojo meno fondo 
premijos buvo teikiamos 
rugsėjo 22-ąją, tačiau šįmet 
mecenate siūlo konkursą reng
ti rugsėjo pradžioje, kad jis 
nesutaptų su gausiais rengi
niais M. K. Čiurlioniui pa
minėti. 

1997 m. šio fondo premijų 
laureatais tapo tapytojas Ri
mas Zigmas Bičiūnas ir skulp
torius Leonas Strioga, 1999 m. 
— grafikė Viktorija Daniliaus-
kaitė ir skulptorius Vidman
tas Gylikis. 

nior vice commander James 
Mazenis, Junior vice com
mander Al Bartkus ir Chap-
lain (kapelionas) Stanley 
Mankus. 

R. John Rapšys 
(Post Historian) 

Savo kūrinius pretendentai 
premijoms gauti kviečiami 
pristatyti į Lietuvos dailinin
kų sąjungą iki šių metų rug
sėjo 3 dienos. (Eita) 

SUSIPAŽINKIME 
Norime nuoširdžiai pasvei

kinti Seselę Leonorą Kasiuly
tę. Dievo Apvaizdos kongrega
cijos narę, birželio mėnesio 
pradžioje atvykusią iš Pa
nevėžio. Ją kvietė Sisters of 
Providence (Dievo Apvaizdos) 
kongregacija. Seattle. Sesele 
gyvens jų tarpe keturis mė
nesius ir studijuos anglų kal
bą. 

Seselė Leonora dėsto tikybą 
V. Žemkalnio gimnazijoje 
aukštesnėms klasėms. Šią 
gimnaziją lanko arti tūkstan
čio mokinių. Seselė jau turi 
magistro laipsnius iš pedago
gikos ir katechetikos, ateityje 
norėtų siekti daktarato. Se
selė Leonora jau pasiekė tre
čią mokytojo laipsnį: pirmasis, 
mokytojas; antras, vyresnysis 
mokytojas; trečias, metodolo-
gas; ketvirtas, „ekspertas". 
Lietuvoje naujai išleistas įsta
tymas reikalauja, kad mokyto
jai mokėtų bent dvi svetimas 
kalbas. Seselė Leonora keturis 
metus studijavo Italijoje ir 
gan gerai moka itališkai. Be 
savo gimtosios lietuvių kalbos, 
ji kalba rusiškai, bet dabar 
mokosi anglų kalbos, nes daug 
jaunimo nori išmokti ang
liškai. Šiuo laiku seselė lanko 
sustiprintos ir pagreitintos 
anglų kalbos kursą South 
Seattle Community College. 
Beje, seselė Leonora yra gabi 
ir muzikoje, maždaug 14 metų 
vargoninkauja parapijoje. 

Seselės tėveliai buvo iš
tremti į Sibirą 1941 metais, o 
Leonora gimė Irkutske 1957 
m. Po to, kai šeima pagaliau 

Panevėžietė ses. Leonora Kasiulytė aplanke netoli Seattle Cascade kal
nuose esančio Roslyn miestelio senąsias lietuvių kapines. 

Nuotr. Zi tos P e t k i e n ė s 

sugrįžo į Lietuvą, Leonora, 
būdama 19-kos metų, slaptai 
įstojo į vienuolyną. Iš pradžių 
ji dirbo ligoninėje kaip gailes
tingoji sesuo, bet po kiek laiko 
ją pašalino, nes įtarė ją esant 
vienuole. KGB visą laiką Leo
norą sekiojo ir tardė, net buvo 
bandyta ją suvažinėti. 

Seselė Leonora nori kuo 
plačiau išsilavinti, kad grįžusi 
į Panevėžį galėtų paskatinti 
naujų pašaukimų į vienuo
lyną. Leonora ypač domisi 

dvasingumo ugdymu. Ji apgai
lestauja, kad nėra lietuviškų 
knygų apie dvasingumą, nes 
rusų okupacijos metu nebuvo 
leidžiama tokių knygų spaus
dinti. 

Seattle lietuviai rūpinasi 
seselės Leonoros gerove, ją 
lanko, jai skambina ir išsiveža 
ekskursijoms. Visi džiaugiasi 
susipažinę su Leonora, nes jos 
linksmumas ir domėjimasis 
žmonėmis ir aplinka visus pri
traukia ir maloniai nuteikia, 

vertė Nijolė Raišienė 

Dainavos stovyklavietėje smagu močiutei Laimai Leonaitytei Zliobienei 
ir jos jauniausiam (iš penkių) vaikaičiui Daniui Anužiui, Dainos ir An
driaus Anužiu trečiam sūneliui. Indrės Ti jūnėl ienės nuotrauka. 

V. ZALATORIAUS 70-SIS GIMTADIENIS 
Ne tik Cicero ir Čikagos lie

tuvių telkinių gyventojai il
gus dešimtmečius girdėjo žur
nalisto ir visuomenininko Vy
tauto Zalatoriaus pavardę, nes 
jis čia plačiai reiškėsi spau
doje bei organizacijoje. 

Kuomet Lietuva atstatė ne
priklausomybę, šis vyras išvy
ko talkinti mūsų tautiečiams 
tėvynėje. Negana to, į tėvynę 
anksčiau už savo tėvą išva
žiavo Cicero gimusi ir Ameri
koje žurnalistikos mokslus 
baigusi jo dukra Snieguolė Za-
latorė, dirbusi „Klaipėdos" 
dienraščio korespondente. 

Neseniai (liepos mėn. 31 d.) 
šiam vyrui suėjo 70 metų. No
rint patirti duomenų iš V. Za
latoriaus praeities, atsivertė-
me Bostono leistos Lietuvių 
enciklopedijos 35-jį tomą. Ten 
taip rašoma: 

„Gimęs 1931.07.31 Panevė
žyje, žurnalistas. 1955 įsigijo 
brandos atestatą Manheimo 

me kare — lietuvių mažumos 
studija). Bendradarbiauja 
Drauge, Vienybėje, Tėviškės 
Žiburiuose". 

Čia labai suglausta sukaktu
vininko biografija, žinoma, ir 
nepilna, kadangi tas Liet. en
ciklopedijos tomas pasirodė 
jau gerokai anksčiau. Dar 
reikėtų pridėti, kad Vytautas 
buvo aktyvus Lietuvių Ben
druomenės darbuotojas, veikė 
Lietuvių žurnalistų sąjungoje 
(tos Sąjungos Čikagos sky
riaus narys), priklausė „Vie
nybės" laikraščio redakciniam 
kolektyvui, vėliau — „Akira
čių" žurnalo red. kolektyvo na
rys (iki šių dienų). 

Reikia pažymėti, kad V. Za
latorius yra vienas iš nedauge
lio Amerikoje žurnalizmo stu
dijas baigusiųjų mūsų tau
tiečių, kurie ilgą laiką reiškėsi 
lietuvių spaudoje. Norisi iš
kelti ir tą faktą, jog jam labai 
rūpėjo pateikti tikslią infor-' 
maciją įvairiais klausimais. 
Todėl jis nepasidavė ankstes
niais laikais Amerikos lietu
vių tarpe buvusiems „draus
mės sargams," kurie norėdavo 
įvykius perdažyti tik jiems 
priimtina spalva. Buvo uolus 
kultūrinių ryšių su tėvyne 
propaguotojas, nors tuo pačiu 
laiku jo vedamas skyrius 
„Lietuvoje", „Vienybės" pusla
piuose neatlaidžiai kritikuoda
vo rusų daromą skriaudą 
tėvynėje. 

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, nuvykęs gyventi 
ir dirbti tėvynėn, jis negalėjo 
susitaikyti ir su tenykščiais 
biurokratais, ypač senosios 
tvarkos mėgėjais. Tad jo ra
šiniai iš tų dienų gerokai dir
gino „Akiračių" mėnraščio 
skaitytojų nervus. Taigi drą
siai galima sakyti, kad jis 
buvo žmogus, norintis išsakyti 
visą tiesą, nepaisant ar ji pa
tiks, ar ne. 

Vytauto Zalatoriaus jubilie
jus buvo paminėtas jo na
muose Benvyne prie Čikagos. 
Liepos 28 d. čia sugužėjo dau
giau negu pusšimtis Vytauto 
ir jo žmonos Birutės giminių, 
draugų bei pažįstamų. Buvo 
svečių ir iš toliau —jų tarpe iš 
Čekijos atvykusi dukra Snie
guolė (ten ji dabar dirba kaip 

NAUJA SERGANČIŲJŲ 
KEPENŲ VĖŽIU VILTIS 

Kiekvienais metais 14,000 
amerikiečių miršta nuo ke
penų vėžio. 

Maryland (JAV) Greenbaum 
vėžio centro (Baltimore) onko-
logai radiologai trisdešimt pa
cientų, kuriems buvo ši pato
logija, gydė radioaktyviomis 
(Therasphere) molekulėmis, 
kurios veikia tik patį kepenų 
naviką, nepažeisdamos spin
duliais sveiko aplinkinio ke
penų audinio. Po gydymo na
vikas daugiau nedidėjo, o kai 
kuriais atvejais net labai su
mažėjo. 

Šiuo metu Pitsburg ir Mary
land universiteto mokslinin
kai bando molekules pritaiky
ti storosios ir tiesiosios žar
nos navikams gydyti. 

žurnalistė anglų kalba spaus
dinamame laikraštyje). Su
ruoštoje sukaktuvinėje puo
toje svečių laukė keptas par
šiukas ir daugelis kitų skanu
mynų. Taip pat buvo parū
pinta ir importinio alaus 
statinė. Sunku suminėti viską, 
ko ten buvo. Žinoma, buvo ir 
jubiliejinis tortas su daugeliu 
žvakučių. Jas vienu bandymu 
užpūtus, sukaktuvininkui su
giedota „Ilgiausių metų". 

Ilgiausių metų jam reikia 
palinkėti „Draugo" skaitytojų 
bei bendradarbių vardu, nes 
V. Zalatorius savo rašiniais 
praturtindavo ir šio dienraščio 
puslapius. 

Ed. Šulaitis 

televizijos bakalauro laipsnį. 
1958-61 studijavo Čikagos 
universitete; gavo magistro 
laipsnį (parašė darbą apie 
Rytų Europos mažumas ir 
JAV užsienio politiką šaltaja-

Sukaktuvminkas Vytautas Zalatorius (viduryje) jubiliejinėje puotoje su savo bičiuliais dr I^onidu Ragu ir dr 
Zrnonu Rekašium. Ed. bu la ič io nuotr 
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UOSTE IR JUROJE 

Lietuvos daugkartiniai čempionai ' i Daniute ir Arūnas Bizokas. Jų 
treneriai yra Jūrate ir Česlovas No. \ i.- i •. 

LIETUVOS ŠOKĖJAI ŠOKS PASAULIO 
PIRMENYBĖSE MIAMI BEACH, 

FLORIDOJE 
Gavome laišką iš žymiųjų 

Lietuvos sportinių šokių 
šokėjų, o dabar trenerių bei 
teisėjų — Česlovo ir Jū ra tės 
Norvaišų, kurie praneša apie 
artėjantį pasaulio standarti
nių šokių čempionatą. Jis 
įvyks rugsėjo 8 d. Amerikoje 
— Miami Beach mieste, Flori
doje. Čia pasirodys ir dvi Lie
tuvos poros, kurias kaip tik 
treniruoja Norvaišos. 

Tai 2001 metų Europos 
bronzos medalistai, antrieji 
Pasaulio vertinimų lentelėje 
— Arūnas Bižokas ir Edita 
Daniūtė. Kita pora: Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė 
— 1998 m. Pasaulio jaunimo 
čempionai. Beje, ši pora gerai 
pažįstama ir čikagiečiams lie
tuviams, nes ji šoko per šių 
metų labdaringą „Vienos val
so" renginį Lemonte gegužės 
12 d. Taip pat juos buvo gali
ma matyti per Čikagos lietu
vių televizijos programą, buvo 
proga apie juos skaityti mūsų 
spaudoje. 

Šiose pirmenybėse viena iš 
teisėjų kaip tik bus kaunietė 
Jūratė Norvaišienė, kuri laiš
ke pažymi: 3 ū t ų puiku, jeigu 
šias pasaulio pirmenybes galė
tumėte pareklamuoti lietuvių 

tarpe ir juos paraginti , kad 
atvažiuotų į šias varžybas 
„pasirgti". 

Norintieji daugiau informa
cijos apie šias varžybas turėtų 
susisiekti su rengėjais: Ameri
can Ballroom Company, P.O. 
Box 453605 Miami, F L 33245-
3605; tel. (305) 442-1288. 

Beje, Česlovas ir Jū ra t ė Nor
vaišos abu yra medicinos gy
dytojai — pirmieji lietuvių 
šokėjų, gavę aukščiausius ap
dovanojimus šokių srityje Ru
sijoje ir užsienyje. Abu vado
vauja Kauno sportinių šokių 
kolektyvui „Sūkurys", nuo 
1965 metų organizuoja kasme
tinį tarptautinį Šokių kon
kursą „Gintarinė pora". Jie 
yra apdovanoti LDK Gedimino 
IV laipsnio ordinais. Česlovas 
yra Lietuvos aukščiausios ka
tegorijos treneris bei tarptau
tinės kategorijos teisėjas, Lie
tuvos sportinių šokių fede
racijos prezidentas. O Jūratė 
— irgi ta rp taut inės kategori
jos teisėja bei Lietuvos profe
sionalų sportinių šokių sąjun
gos narė . Kaip minėta, ji no
rėtų šių pirmenybių žiūrovų 
tarpe pamatyti kuo daugiau 
lietuvių. 

E .Šula i t i s 

Liepos pradžioje į Klaipėdos 
uostą a tplaukė devynių NATO 
valstybių karo laivų junginys. 
Visam junginiui vadovavo ko
mandoras Jose Ribeiro de 
Melo Gomez, kuris plaukė 
vėliaviniu Portugalijos laivu 
„N.R.P. Alvares Cabral". Kar
tu a tp laukė ir Anglijos tank
laivis „Oakleaf". Junginį su
darė Portugalijos, JAV, 
Anglijos, Olandijos, Kanados, 
Ispanijos, Vokietijos, Norvegi
jos ir Lenkijos karo laivai, 
kurių įgulas sudarė apie 1,500 
jūreivių. Klaipėdiškiams tai 
buvo nemaža pramoga, nes 
galėjo laivuose lankytis ir su 
jūreiviais bendrauti . Visi lai
vai dalyvavo „Cooperative 
Ocean 2001" pratybose. Iš lie-
tuvos jūrinių karinių pajėgų 
laivyno pratybose sėkmingai 
pasirodė fregata „Žemaitis". 

Vasaros pradžioje, pirmą 
kartą pc Antrojo pasaulinio 
karo, į Klaipėdą atplaukė du 
vokiečių nardlaiviai U16 ir 
U26. Juos lydėjo gelbėjimo lai
vas „Fehmarn". Tai nedideli 
mokamieji nardlaiviai, kurių 
ilgis 48 m, grimzlė 4,5 m, o 
įgulą sudaro 25 jūreiviai. 
Panėrę gali plaukti 30km per 
valandą greičiu. U26 yra per
plaukęs Atlantą, nors šie lai
vai skir iami kariniams veiks
mams pakrantėse . 

Po dalies prekybos laivyno 
privatizavimo, nuo birželio 27 
d. susidarė danams priklau
santi bendrovė ,, LISCO Bal-
tic Service" ir esanti Lietuvos 
žinioje „Lietuvos jūrų laivi
ninkystė", sutrumpintai LJL. 
Kad LJL galėtų našiai dirbti, 
reikėtų iš Valstybės turto fon
do priklausomybės grąžinti ją 
atgal Susisiekimo ministerijai. 
Danai tvirtino, kad 3,5 metų 
laike nenumato nupirktuose 
laivuose nuleisti Lietuvos 
vėliavų a r pakeisti jūreivius 

filipiniečiais a r kitokiais. 
Be išlikusios „Lietuvos jūrų 

laivininkystės" bendrovės su 
19 laivų, ir „Klaipėdos trans
porto laivyno", turinčio 17 
laivų-šaldytuvų, yra ir mažų 
bendrovių bei pavienių laivų 
savininkų. „Limarko" bendro
vė turi du laivus „Sonata" ir 
„Suita". Šios bendrovės pirmi
ninkas V. Lygnugaris išsi
reiškė, sakydamas, kad, jeigu 
įstatymai ir tvarka sutaps su 
laivų savininkų pastangomis 
plėsti laivininkystės verslą, 
tai nebus nuo laivų nuleistos 
valstybės vėliavos, didės pre
kybinis ir žvejybos laivynas ir 
bus papildomas iždas. 

Šį pavasarį Žvejybos inspek
cija kvietė žvejus nebegaudyti 
Lietuvos vandenyse, Baltijos 
jūros ruože, menkių, kadangi 
iš paskirtų 4,672 tonų, per 
keturis mėnesius išgaudyta 
jau 3,300 tonos. Žvejai nepa
tenkinti naujai įvesta žve
jojimo tvarka. Buvo atsisakyta 
nustatinėti sugaunamų men
kių kiekį atskiroms žvejų 
įmonėms. Dabar didesnės 
įmonės, turinčios geresnius 
įrengimus, daugiau menkių 
pagauna, tad mažesnėms 
įmonėms nekas liks. Žvejams 
patariama gaudyti kitokias 
žuvis, pvz., strimeles, lašišas 
ir bretlingius (šprotus). 

Nuo 2002 metu turi keistis 
bendroji ES šaiių žuvinin
kystės politika, nes daugėjant 
valstybių, susidaro ir eilė 
problemų. Iki rugsėjo mėnesio 
Lietuvos žvejai gali pateikti 
savo pasiūlymus. Klaipėdoje 
buvo svarstoma, kaip geriau
siai išnaudoti dabar statomą 
žvejų prieplauką. 

Tuo tarpu keleivinių laivų 
prieplaukos statyba dar ne
pradėta, nes trukdo biuro
kratų nesutarimai. Nėra kur 
sustoti ir atvykstantiems karo 
laivams. 

Rūpinamasi ir jūreivių rei
kalais. Seimo narys Žvejybos 
ir jūrinių reikalų komisijos 
pirmininkas kapt. V. S tanke
vičius pateikė svars tymui 
mokesčių lengvatų jūre iv iams 
projektą. J a m bus nelengva 
įtikinti įstatymų leidėjus apie 
šio projekto reikalingumą, n e s 
jie neturi supratimo apie 
jūreivių darbą ir laivininkys
tę. Žinoma, kad v ienas 
jūreivis laive sudaro galimybę 
sukurti 3-5 darbo v ie tas 
krante. Mokesčių lengvatos 
laivų savininkams padė tų 
sumažinti išlaidas, tuo įga
lintų rungtyniauti su patogių 
vėliavų bei Europos valstybių 
laivynais ir padėtų plėsti t a u 
tinį laivyną. Tos lengvatos 
turėtų ilgainiui a ts ipirkt i . 
Aišku, tam pritaria ir Lietu
vių jūrininkų sąjunga užsie
nyje, kurios p i rmininkas 
P.A.Mažeika lankėsi Klaipė
doje. Ten susitiko su dabar 
tinės Jūrininkų sąjungos va
dovais ir net su jūreiviu-lai-
vūnu F.Vainoru, su kur iuo 
kartu išsigelbėjo 1939 meta i s , 
vokiečiams torpedavus laivą 
„Kaunas". 

Liepos 23-29 d. Klaipėdoje 
buvo švenčiama Jūros dienos. 
Šventės biudžetas buvo su
planuotas 830,000 litų, be t 
spėjama, kad kainavo gal du
kar t tiek. Pastebėtas didesnis 
Jūros švente užsienio firmų 
susidomėjimas. Pagrindiniai 
renginiai vyko H.Manto ir Til
to gatvėse. Buvo laukiama, 
kad įvairiuose renginiuose da
lyvaus apie pusę milijono 
žmonių. 

Bronys S t u n d ž i a 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 18 d., šeštadienis 

LIETUVOS INFORMACIJOS BIURO 
ARGENTINOJE DEŠIMTMETIS 

mūsų išeivijos mirę žurna-
listai-laikraštininkai. Labai 
gerai, kad jie paminėti. Labai 
gerai, kad paminėti nusipelnę 
bei brandaus amžiaus sulaukę 
kolegos, tačiau „naujai dienai" 
labai t rūks ta LŽS veiklos vie
tovėse, pastangų tai veiklai 
atgaivinti su naujais nariais, 
juos į traukti į mūsų spaudą. 

Būtų gera išgirsti ir mūsų 
spaudos redaktorių žodį, jų 
problemas ir pageidavimus 
LŽS nar iams. 

Laikas būtų sušaukti LŽS 
narių akivaizdinį ir korespon-
dencinį suvažiavimą daugiau
sia narių turinčioje vietovėje 
ir organizacinius reikalus ap
tart i gyvu žodžiu. 

Užbaigus vasarą, po ilgoko 
„miego", reikėtų naujai „paju
dinti žemę". 

B r o n i u s J u o d e l i s 

"A niH'M -okn.n ir t jvnri Mi -l'ii.i!i ( V-':,\ • - \'( i vaisos 
K<l\ ardo Su la i r io nuotrauka 

LABAS RYTAS LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGAI 

Prieš porą dešimčių metų 
Lietuvių žurnalistų sąjungai, 
JAV turėjusiai aktyvią veiklą, 
su skyriais Čikagoje, Cleve-
iande, Detroite, New Yorke, 
Los Angeles ir Floridoje, ruo
šusiai šaunius spaudos poky
lius, na r iams užpildant mūsų 
spaudos puslapius, paskuti
nius porą metų viešpatauja 
vakaro tyla. Nieko negirdėti 
apie centro valdybos veiklą. 
Nieko negirdėti apie skyrius. 
Dėl problemų centro valdyboje 
ilgai nepasirodė narius jun
giąs žiniaraštis, nei paragini
mai nar iams užsimokėti nario 
mokestį. Nei naujų narių ver
bavimas, ypač iš trečiosios 
„bangos", vis atvykstant žur
nalistikos studijas Lietuvoje 
baigusiems, pamažu į mūsų 
spaudą jsiiiejantiems asme
nims. 

Dalis LŽS senbuvių jau pa
vargę nuo gyvenimo ir am
žiaus naštos, nors jų straips
niai vis dar užpildo mūsų 
spaudos puslapius. Naujo 
„kraujo transfūzijos" labai bū
tų naudingos sąjungos veiklai, 
skyrių atgaivinimui ir naujos 
centro valdybos sudarymui. 

Yra sakoma, kad žurnalistai 
yra solistai ir iš jų choro ne
padarysi. Tokio „choro" ir ne
reikia. Tačiau bendra „scena", 
ryšiai, bendravimas, gal pa
našiai, kaip Lietuvių rašytojų 
draugijoje, būtų naudingas. 

Lyg su nauja diena LŽS na
rius pasveikino 2001 m. liepos 
1 1 d . gautas LŽS c. v. leidžia
mas žiniaraštis Nr.4, nuro
dantis ir nauja sąjungos 
adresą „Mūsų pasaulyje". Ži
niaraštyje — trumpas žodis 
nar iams, keletas spaudos nau
jienų, reikšmingos sukaktys 
bei sukaktuvininkai. „Mūsų 
mirusieji" užima didelę 
žiniaraščio dalį, kur surašyti 

Rugpjūčio 4 d. minint Lietu
vos Informacijos biuro Argen
tinoje (LIBA) 10-ties metų su
kaktį, malonius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus pasiun
tė Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, minis t ras pir
mininkas Algirdas Brazaus
kas , Užsienio reikalų minis
terijos Amerikos šalių skyrius, 
Seimo nariai dr. Jonas Daujo
tas , Argentinos lietuvių bend
ruomenė, Buenos Aires dien
raščių „La Nacion", „Clarin", 
„La Prensa" ir Cronica" re
dakcijos, „TELAM" žinių 
agen tūra , televizijos „Las No-
ticias" ir „Noticiero 7" žinių 
programos. Nuo pat įsteigimo 
LIBA pagrindinė veiklos kryp
tis yra „tėvelių gimtojo krašto, 
daba r laisvo gyvenimo būklės 
skleidimas Pietų Amerikoje, 
tuo pačiu pagal vietos sąlygas 
pa la ikant gyvą ryšį su Tėvyne 
Lietuva". 

Lietuvos Informacijos biurą 
Argentinoje įsteigė ir vadovau
j a Ar tū ras Mičiūdas (gimęs 
Argentinoje), 1996 m. apdova
notas Vyčio Kryžiaus ordinu 
„Už pasižymėjimą ir ištvermę 
ginant Lietuvos Respublikos 
laisvę ir nepriklausomybę". 

Ar tūras Mičiūdas 1978-1990 
m. ėjo VLIKo atstovo Pietų 
Amerikoje pareigas . 1997 m. 
pargabeno į Lietuvą buvusio 
diplomato, politinio kalinio 
generolo Teodoro Daukanto 
urną su pelenais (gen. T. Dau
kan ta s 1960 m. mirė Argenti

noje), 1999 m. organizavo 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos jaunių krepšininkų 
atvykimą į Argentiną išmė
ginti jėgas su vietos komando
mis. 

L i e t u v i ų g r į ž i m o į t ė v y n ę 
in fo rmac i jos c e n t r a s 

MARINISTIKOS 
ŽURNALAS „ J U R A " 

Jūros verslo ir marinistikos 
žurnalo „Jūra" kolektyvas mi
ni antrųjų atgaivinto žurnalo 
leidimo metų sukaktį. Pirma
sis Klaipėdoje leisto žurnalo 
numeris skaitytojus pasiekė 
1935 metų rugpjūtį. 

Lietuvių, rusų ir anglų kal
bomis leidžiamo žurnalo kū
rėjai sukaktį mini itin origina
la i . Ant Šiaurinio molo grojo pu
čiamųjų kvintetas, drabužių 
dizainerė Silvija Jakimaus-
kienė pristatė specialiai šiai 
šventei sukurtą kolekciją 
„Dryžuotų sielų išdaigos". 

Ustamiestyje žurnalas „Jū
ra" leistas iki 1939-ųjų. Leidi
nio istorijoje gausu įvairių 
nesėkmių, susijusių su jo lei
dyba, mat , Vokietijai aneksa
vus Klaipėdą, žurnalo redakci
j a buvo perkelta į Kauną, kur 
ne t rukus jo leidyba buvo sus
tabdyta. 

Prieš dvejus metus pirmasis 
atgimusios „Jūros" numeris 
pasirodė per Jūros šventę. ' 
Žurnalo redaktorė Zita Tallat-
Kelpšaitė . (ELTA) 

Senovinis garsios Hanzos pirklių sujungus burlaivis Klaipėdos uoste š.m. rugp. 9 d. J . Balt iejaus 'Elta.' nuoti 

UOSTAMIESTYJE BUS 
KALDINAMI PINIGAI 

Jūros šventės proga Mažo
sios Lietuvos istorijos muzie
juje pradedami kaldinti vie
ninteliai originalūs Klaipėdos 
pinigai. Anot muziejaus direk
toriaus, suvenyrinės monetos 
yra skirtos apsilankymui mu
ziejuje atminti . 

Originalios monetos štampą 
pagamino kalvis Dionyzas 
Varkalis. Jos averse įspaustos 
muziejaus pavadinimo pirmo
sios raidės ( MLIM ), pagami
nimo metai ^2001) ir Klai
pėdos vardas. Reverse — uos
tamiesčio herbas. Monetą gali
ma nusikaldinti patiems. Visi 
norintys įsigyti šių klaipėdie-
tiškų monetų gali atvykti į 
muziejų Didžiojoje Vandens 
gatvėje. 

(ELTA) 

BALT1C JESUIT ADVANCEMENT 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS 
JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI 

LIETUVOJE 
Aukoti galite tifhuaman Jesmts Falhers Baltic Proiecr / Balt* Jesuit A<J»ancement Office. 2345 West 56tn Street. Chcagc IL 60636 USA 

Palikimus galimi skirti Jesuit Father ot Delta Stota. Ine. 2345 Mest 56tn Street. CJucago H. 60636 USA 
Visa intomuaia lums suteiksime teutonu (773) 737-9891 * (773)737-0486 

kviečiame aoiankyti mus internete mtp / /mm aatttciesuits wg 
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Window Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve vahd driver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Statybinei kompanijai 
reikalingas pardavimo 

vadybininkas (sales manager). 
Reikalavimai: didelė patirtis šioje 
srityje ir labai gera anglų kalba. 

Tel. 708-372-6898. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais j 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110. 

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

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

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobili. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Ieškau auklės, galinčios atvykti 
i mano namus aštuonioms vai., 
arba galiu berniuką nuvežti į 
jūsų namus. Tel. 630-964-5965 

ALWAYSWITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Q i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-708-594-6604 
8015 W. 79 St, Justice, IL, 60458 

ralls to LITHUANIA 
rfrom20i9 Č/min 
1d - arry day, any tome Great rates to the ręst of the world - any day, any 

For information call Long Distance Post 
WWW.LDPOST.COM 1-800-449-0445 

CARLISLE STAFFING, LTD. 
350 E. OGDEN AVENUE 
WESTMONT, IL 60559 

Employment agency wiU hire you without a fee 
in the companies for temporary or permanent assignments. 
Authohzation for work is reąuired. 
We ofTer positionas ir many locations for 

CNC programmers and operatore 
certified Forklife Operators, Loading/Unloading 
Shipping/receiving 
industrial machines set up and operators 
maintenance mecha ics 
general labos — asseroblers 
welders — Quality Controllers 
Telemarketers — General Office. 

For many positions English is reųuired. 
Please, call us and regitster. 

( 6 3 0 ) 9 2 0 - 0 2 3 8 . 

55 m. moteris gali prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai. 

Tel . 630-455-4041, Dana. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

41 m. moteris pirktų darbą 
prižiūrėti žmones ir gyventi 

kartu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 708-594-3261, 

Vida. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vyras ir žmona ieško darbo. 
Gali slaugyti senelius, tvarkyti 

namus, kalba lietuviškai ir 
rusiškai. Tel. 417-271-3241, 

Zenona. 

M O V I N G 
I lgamet is profes ionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

j kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų. Paruošiame 
namus pardavimui, 

išvežame senus daiktus, 
šiukšles ir k t . 

Tel. 630 816 7114. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-« v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su 
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 VV. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

AUTOMOaUO. NAMU. SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 We«t95th Street 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings*. 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shmgle" stogai; cementas, 

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

, 630-241-1912. , 

" ° - < t f o, Ali Tlu-tr 

£ ? A Hardvvare Neėda f pato* «*•• 

HUSU MUŠTRUI. SIPFIY CIJMC 
| « A COMPLFTEVvAREHOUSE AND SERVICE 

CENTER FOR INDUSTRIAL MILL SUPPUES, 
CONTRACTOR'S SUPPLIES, 
TOOLS & MAINTENANCE ^ " Į r^ , 

5919 ARCHER AVE.CHICAGO.IL 60638 \ M o c Ė i e / ^ 

773.767.2330 VPASms 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
td. 773-767-1929. 

Tai - Jusn laikraštis 
DRAUGAS THI UTMUAttlAN W H C W.O( CMHV 

V y r ų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , 

tel. 708-422-6558. 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius. 
blakstienas. Susitarus, atvyksta j 

namus. Tel. 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina. 

G.LQuality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 
815-723-7650. 

ATLANTIC 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

įvairus 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys arba pirkti jau 
pririnktų. Valiuoti 1-94 iki M it hi gan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki M I K Ė S BLUBERRIES 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai Seimai pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARG0 
PRISTATOME 1 LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVUĄ, ESTIJA, RUSIJĄ IR UKRAINA 
8801 S. 78 Th AVE. BRIDGEVTEW. L 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680 
2719 W 71 STR. CHICAGO, IL 60629 
Tel: (773)-434-7919,Fax:(773>434-7914 

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; 773-5824184. 
Kalbame lietuviškai. 

r Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

•••Vairavimo teisės, Soc. Security, 
parvežame iš O'Hare oro uosto, 

padedame 
susirasti gyvenamą vietą*** 

T a 708-870-3481. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708612-9526. 

«. "VTAA AU-lANCe MeW8C»» 

Chicago * 
• 

• 

a. 

• 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily servfce to Vilnius 
with a hassle free connectton through our 
Copenhagen Alrport And when returning, you 
can enjoy šame* day travel vta Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trtp to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact ycur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or v»sit us at 
www.scandinav1an.net 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 

* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

S K E L B I A I 
N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

^ S i Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 ŝ nm**. 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARttfftDA 

Į̂JjL RE/MAX 
^REALTORS 
0*TC.(773) 22t - «7*1 

E(7M>48-nN 
.(7731! 

Te*du paslaugas paduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ine. 

Kompanta pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-6501 

mob. 708 -203 -5242 
JonaviciusOhoms.com 

RIMAS L.STANKUS 
'Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

« 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoioeM*773854-78» 
F u : 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ataunder J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„ B U D " B A L Y S BUDRAITIS 
Broker Assodatc 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-7(74655 mob.: T73-2»-33«3 

F«x 773.767-H18 

REAL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemes sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja, 

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

EI. paltas: info.estate.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt., 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v. 

GnlUK. 21. 
Accent 

Homefinders 

9201 S Cėero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Buamaw (708) 423*111 
VcfceMal (708) 2334374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707*120 
R M . 708-423*443 A*A 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

I įvairių nuosavybių pinama u pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Siūlo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 irueg. butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543-

Parduoda 

FOR SALE 
butas (condo), located Downtown 
Kaunas. Lithuania (Old Embassv 
Row area). Consisting of two (2) 
bedrooms. living room. servant 
Quartars, balcony. rear parking. 

basement storage, etc. 
Mr. L. Stanevičius, fantous 

lithuanian actor, now deceised, was 
the owner for many years, now 

being sold by his daughter. 
For additional info, call: 

USA 1-727-570-9798; 
Lithuania 011-3707-22-54-85; 
e-mail: danajsdana@aol.coin 

""^uosavamTSuune^ kuriame "" 
gyvena viena moteris, vienam 

asmeniui Išnuomojamas I 
miegamas kambarys to bendra 

virtuve. Kaina 500 doL Tel. 
630-257-9542, Bita, . 

Lietuvoje, Vilniuje, miesto centre, 
jstaigai arba gyventi 

išnuomojamas 6 kambario, 169 
kv. m. butas, kariame 4 metus 

buvo Švedijos ir 2 metus Belgijos 
ambasados. Kaina sutartine. TeL 

Vuntaje 8-298-22311 

į v a i r u s 

'Wf)o£ 

8900 SotTH ARCHfcR R0.«.i>, W i u / W SMtrNCS, IUJMOIS Tat 708 .8391000 

Šešios pokylių volės - tinka įvairiom* progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas • 

35 iki 4 0 sveč ių 

DOfuMDCJVOfft 
y M « 4 

40 8j 60 svačių 

fttlO* \ 0 0 M 
60 iki 100 svočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene -vyksta 

pamokos) 

100 S313S svečių 

IMKCliCrM 

125 iki 17S svočių 

225taSS0s»saų 

It's Scandinavian 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve. , Chicago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Į ĵ\%TrglTTf£A ITIRA'YISIL 
4738 W. 103 rd ST 

OAK LAVVN, IL 60453 
708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWWMAZEIKA.COM 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 
. 

http://WWW.LDPOST.COM
http://www.scandinav1an.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:amikulis@usa.com
http://JonaviciusOhoms.com
mailto:info.estate.w3@takas.lt
mailto:danajsdana@aol.coin
http://WWWMAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

VASAROS KARŠČIAI IR ELEKTROS 
ENERGIJA 

Ka daryti, kam pranešti, 
kai nutrūksta elektros srovė? 

Nors ComEd (Chicago) — ir 
elektros įstaigos kitur, yra 
pasiruošusios įvairiems ne
tikėtumams, vasaros audros, 
stiprus vėjai, didžiuliai karš
čiai, kada žmonės naudoja 
daug elektros energijos, gali 
nutraukti elektros srovę. Ką 
darytumėte, kai namuose nu
trūksta elektros energija: 1. 
patikrinkite, ar pas kaimynus 
irgi nėra elektros. Jei pas kai
mynus elektra yra, tada pa
tikrinkite savo namų sau
giklio („fuse") dėžę, arba kas 
turi, „circuit breaker" dėžę. 
Galbūt tik saugiklis perdegė 
ir, jį pakeitus, elektra atsiras. 
Bet jei ne? 

2. Jei pas kaimynus irgi 
nėra elektros, skambinkite 
elektros įstaigai ir praneškite, 
kad neturite elektros. Čika
goje skambinkite Com Ed au
tomatiškai ,Power Line" telef.: 
1-800-Edison — 1-800-334-
7661. Skambindami laikykitės 
šios tvarkos: jei norite pra
nešti, kad nėra elektros, ar 
sužinoti paskutinę informaciją 
dėl elektros trukumo, pas
pauskite 1. Tada jos turėsite 4 
pasirinkimus. Norint pranešti 
elektros trūkumą, ar sužinoti 
paskutines žinias apie tai, 
jums reikia automatiškai pra
nešti savo telef. numerį- Tie 
keturi pasirinkimai yra: 

a. paspauskite ,1", kad 
praneštumėte elektros srovės 
nutrūkimą; 

b. paspauskite „2" — jums 
praneš paskutines žinias apie 
elektros trūkumą; 

c. paspauskite „3" — jei no
rite pranešti apie nutrūkusius 
elektros laidus; 

d. paspauskite „4" — 
praneškite apie blankią, ne
aiškią, mirksinčią elektros 
šviesą. 

Kai reikia pabuvoti tamsoje, 

kada neturite elektros energi
jos, jūs norite žinoti, kas daro
si. ComEd įmonė stengiasi 
pagerinti komunikaciją, kad, 
kai nutrūksta elektros srovė, 
galėtų savo klientams pra
nešti, kas darosi. Ir daoar, kai 
skambinate 1-800-Edison-1, 
galite būti tikras, kad ComEd 
žino apie elektros nutrūkimą 
jūsų apylinkėje, galite suži
noti, ar darbininkai yra jau 
pasiųsti tai sutvarkyti, ir kiek 
laiko užtruks, kol sutvarkys. 
Jums gali būti net automa
tiškai atskambinta ir pra
nešta, kad srovė-energija jau 
atstatyta arba kiek laiko gali 
užtrukti, kol vėl pas jus bus 
elektros srovė. Com Ed įstaiga 
sako. kad informacija iš 
žmonių apie elektros srovės 
nutrūkimą jų apylinkėje yra 
labai svarbi, o jūsų telefono 
numerio jiems palikimas pa
greitina jums informacijos 
perdavimą. 

ComEd prašo patikrinti savo 
elektros sąskaitą, ar jūsų tele
fono numeris yra teisingai ten 
užrašytas. Jei ne, praneškite 
ComEd. 

Taip ComEd prašo visus 
šunų savininkus, prisiminti, 
kad skaičiukų skaitytojai ga
lėtų tiksliai patikrinti: 

1. Namų duris uždaryti to
mis dienomis, kada tikrinami 
elektros skaičiukai. Neužten
ka uždaryti tik tinklelio duris, 
nes stiprus šuo jas gali 
išstumti; 

2. praneškite ComEd, jei jūs 
turite šunį ir ar yra kokių kitų 
trukdymų jūsų namuose, ku
rie neleistų saugiai patikrinti 
skaičiuko. 

Mes turime padėti žmo
nėms, kurie tai atlieka, kitaip 
mūsų sąskaitos gali būti ne
tikslios. 

Naudotasi ComEd informa
cija. 

KAIP APSISAUGOTI NUO 
AUTOMOBILIŲ VAGIŲ 

JAV-ėse kas 21 sekundę pa- c. „steering column collars". 
vagiamas automobilis. Kana
doje — panašiai. Nei vienas 
automobilis nėra tikrai apsau
gotas nuo vagių, bet yra da
lykų, kuriuos galite padaryti, 
kad sumažintumėte galimybe 
pavogti jūsų automobilį. „The 
U.S. Car Care Council" pata
ria: 

1. Vadovaukitės sve ika 
nuovoka. Tai yra papras
čiausias būdas apsisaugoti 
nuo automobilio vagystės. 
Kiekvienu atveju, kai palie
kate savo automobilį: 

a. nepalikite raktų automo
bilyje; 

b. užrakinkite duris; 
c. uždarykite langus; 
d. pastatykite automobilį 

kur yra daug judėjimo; 
e. pastatykite gerai apšvies

toje vietoje; 
f. vertingus dalykus paslėp

kite, kad nesimatytų pro lan* 
f* 

2. Matomos ar girdimos 
apsisaugojimo pr iemonės . 

Bet kokia automobilio ap
sauga atkreipia vagies dėme
sį. Pvz., pagal paskutinius Na
tional Insurance Crime Bu-
reau duomenis, tie, kurie nau
dojo vairo užraktus (steering 
wheel locks), 4 kartus mažiau 
tapo vagystės šukomis, negu 
kiti. 

Yra įvairios automobilio ap
saugos priemonės, tai: a. vairo 
užraktai, b. pavojaus signalai, 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 18 d., šeštadienis 

Iš š.m. gegužės pabaigoje vykusio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai". V. Gulevičiaus nuotr. 

UŽPALIŲ „SKAMBANTYS KANKLELIAI" 
Nedideliame, ramiame ir 

jaukiame, apie 20 km nuo Ute
nos į rytus esančiame, Užpa
lių miestelyje, kaip rašo „XXI 
amžius", jau treti metai iš ei
lės ruošiama kanklininkų va
saros stovykla — „Skamban
tys kankleliai". 

Šią vasarą, liepos pradžioje, 
į tą stovyklą, užsitęsusią visą 
savaitę, iš Anykščių, Biržų, 
Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, 
Palangos, Panevėžio, Rokiš
kio, Šalčininkų buvo suva
žiavę apie 200 kanklininkų. 
Čia jie susirinkę repetuoja, 
keliauja, koncertuoja ir kuria 
planus ateičiai. Stovyklos va
dovė A. Motuzienė išsireišku
si, jog kasmet stovyklautojų 
daugėja, taip, kad mokyklos 
bendrabutis jau nebepajėgiąs 
sutalpinti visų, norinčių pa
būti „Skambančių kanklelių" 
stovykloje. 

Anksčiau čia stovyklaudavę 
tik kanklininkai. Šiais metais 
dar prisijungę ir tautodailinin
kai. Jiems buvusi skirta vie
na diena. Jie mokėsi pinti iš 
vytelių, gaminti skudučius, 
rišti juostas. 

Stovyklos gyvenimą paįvai
rino Utenos lopšelio „Želme
nėlis" darželio folkloro an

samblis „Kupolytė", Dauniš
kio vidurinės mokyklos liau
diškos muzikos ansamblis 
„Untytė", Utenos kultūros 
rūmų popchoras „Decima" ir 
Vilniaus mokytojų namų liau
dies ansamblis „Kankleliai". 

Šalia kasmetinių stovyklau
jančių vienetų, šią vasarą da
lyvavę Biržų muzikos mokyk
los, Palangos Stasio Vainiūno 
muzikos mokyklos, Gargždų 
muzikos mokyklos Veiviržėnų 
filialo kanklių ir Panevėžio 
„Ąžuolo vidurinės mokyklos 
ansambliai. 

Pati įspūdingiausia stovyk
los diena buvusi liepos 6-oji— 
Valstybės šventė. Toji diena 
prasidėjusi Užpalių Švč. Tre
jybės bažnyčioje, aukojant šv. 
Mišių auką. Mišias aukojęs 
klebonas kun. E. Rinkevičius 
pasidžiaugė, kad A.Motuzienė 
galėjusi suburti kanklininkus 
iš visos Lietuvos ir tai esanti 
vienintelė diena; kada bažny
čioje, laike šv. Mišių, skamba 
kanklių muzika. 

Mišias užbaigus, įvykęs kan
klininkų vasaros stovyklos 
„Skambantys kankleliai" bai
giamasis koncertas. Jame da
lyvavo apie 200 kanklininkų, 
atlikusių 13 kūrinių. Koncerte 

dalyvavo ir Lietuvos Dailės 
muziejaus kanklių trio. Bai
giamasis koncertas buvo įt
rauktas ir j respublikinių ren
ginių, skirtų Valstybės dienai 
paminėti, planą. Tokiu būdu 
Užpalių miestelis atsirado 
greta Vilniaus, Klaipėdos, 
Kauno, Šiaulių. 

I kanklininkų stovyklą atsi
lankiusi ir 96 metų išeivijos 
kanklininkė, „Čiurlionio" an
samblio kanklių orkestro va
dovė, Ona Mikulskienė (Iš 
Amerikos grįžo ir pastoviai 
apsigyveno Lietuvoje — P.P.) 
Ji, svetur gyvendama, išsau
gojusi kanklių muzikos tradi
cijas, parašiusi „Čiurlionio" 
ansamblio istoriją. O. Mikuls
kienė išsireiškusi: „Kanklės 
esančios nuostabus instru
mentas, primenantis tolimus 
vaidilų laikus". O. Mikulskie
nė visus kanklių ansamblių 
vadovus apdovanojusi ne tik 
savo parašyta knyga, bet ir sa
vo vyro A. Mikulskio kank
lėms sukurtų gaidų rinkiniais. 

Užpalių stovyklos „Skam
bantys kankleliai" tikslas yra, 
kad kanklių garsas, pasklidęs 
po visą Lietuvą, skambėtų, vie
nytų, teiktų vilties ir stipry
bės. P. Palys 

ĮSIGYKITE NAUJĄ 
FIRST PFRSONAL BANKO 

ČEKINĘ KORTELĘ! 
3. Padarykite savo auto

mobili nepajudinamą. Yra 
priemonių, kurios neleidžia 
vagims įjungti automobilio va
riklio be užrakto panaudoji
mo. Kai kurios elektroninės 
priemones turi kompiuterio 
*chips" antriniuose raktuose. 
Kiti — sulaiko elektros per
davimą ar degalų tekėjimą į 
variklį tol, kol paslėptas mig-
tukas yra paspaudžiamas. Tai 
yra trys bodai, kurie padaro 
masiną nepajudinamą — už
rakinamas motoras, nepa
duodama degalų ir negalima 
mašinos užvesti. 

4. Sekimo sistema (trac-
king system). Tai įtaisytas 
aparatėlis, kuris leidžia sig
nalus policijai ar sekimo sto
tims, kada pranešama, jog au
tomobilis yra pavogtas. Tokia 
sekimo sistema yra labai efek
tyvi, padedanti atrasti pa
vogtą automobilį. 

Jei jūsų automobilis pavog
tas, tuojau praneikite policijai 
ir apdraudai. 

Naudotasi įvairia spauda. 

* Nors pastaruoju metu 
pagyvėjo prekyba nekilno-
jsmuoju turtu, Kaune, kaip ir 
kai kuriuose šalies miestuose, 
senų konstrukcijų gamybinių 
pastatų niekas neperka. Šiais 
metais Kaune buvo nupirkti 
vos keli senų konstrukcijų ga
mybiniai pastatai. (KD. Eltai 

^v * 
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A 
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-Ja*. VISA 

* Naudokite šią kortelę visur, kur VISA* priimama 
* Naudokite šiątortelę ,,bankornatuose" — ATM 
* Suasmeninkite kortele savo nuotraukai 

— Personai 
FIRST PERSONAL BANKE 

SUSIKALBĖSTTE LIETUVIŠKAI! 

BittiJmg Personai Bankhtg fielationships*" 

r . A i O T i n » m r j 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(becvveen Austa and McVfcker) 
(773) 7*7-5188 

OM-AMPPARK 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Ptrfc, IL 60462 
(near Domfcuck't and Walgieen't) 
(708)226-2727 

Membef 
FDIC 

Brangiam Draugui 

A. t A. 
Dr. ALIUKUI ALEKNAI 

mirus, giliausią užuojauta, reiškiame jo žmonai DANUTEI 
ir dukrelei SOFIJAI, broliui dr. VITUI ALEKNAI, jo 
žmonai DALIAI ir jų šeimoms. 

Dalia ir Antanas Bankai 

Irena ir Rimas Blinstrubai 

Vida Darąs 

Renius Dicius 

Vida ir Charlie Murray 

John ir Janet Nitti 

Danutė ir Jonas Kaunui 

Gražina ir Jim Liautaud 

Giedrė Mereckis 

Dalia ir Liudas Stankaičiai 

AfA 
DR. ALIUKUI ALEKNAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Danutei 
ir dukroms, broliui dr. Vitui ir žmonai Daliai Reklytei 
bei jų vaikams ir visiems Aliuko artimiesiems draugams: 
dr. A. Končiui bei jo sesutėms, dr. Šarūnui Taurui, 
dr. Vytui Taurui ir jo žmonai Daliai, dr. Pieniui, Angelei, 
Gražinai Paukštytei bei visiems Jaunimo centro 
ansamblio dalyviams. Prašome prisiminti Aliuką savo 
maldose. 

Leokadija Braždienė 
architektė Konstancija Braždytė 

skulptorius Antanas Braidys 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 -773 -523 -0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

VISA it a ragMarad tradamaf* o» VISA Irrtamaiionai Services Associahon 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkuafuneralhomea.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, S645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. R0OSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

http://www.petkuafuneralhomea.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Orų žinovai praneša, kad 
šj sekmadienį, rugpjūčio 19 d., 
iš pačio ryto bus truputį debe
suota, o po to saulėta ir gied
ra, nuo 60 iki 75 F . Puikiau
sias oras ..Draugo"' gegužinei! 
Štai jos tvarkaraštis: 

11 vai.r. Tėvų marijonu kop
lyčioje prie ..Draugo" bus au
kojamos šv. Mišios. 

12 vai. garuos keptas viščiu
kas. ..Racine" kepyklos keptas 
kugelis, dešros su kopūstais, 
pyragai ir kiti skanumynai. 

1 vai. p.p. pradės veikti ..lai
mes šulinys", atsidarys Svei
katos palapine, daktarai tik
rins sveikatą. 

1-3 vai.p.p. - pasijodinėji
mas poniais. 

1:30 vai.p.p. - meno mo
kyklėles dainavimo skyriaus 
moksleivių koncertas. 

2 vai.p.p. - piešinių ant as
falto konkursas. 

3-3:30 vai.p.p. - policijos 
dresiruotų šunų pasirodymas. 

Visą laiką gros ir dainuos 
..Tėviškės" liaudiškos muzi
kos kapela ir broliai Virginijus 
bei Eimontas Švabai. Vyks 
šokiai, bus pardavinėjamos 
knygos. Nauji skaitytojai 3 
mėnesiams galės ..Draugą" 
užsisakyti nemokamai. 

A- Panką iš Oak Lawn. 
pratęsiant ..Draugo" prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi! 

Ačiū už prizus, kuriuos at
nešė Paul ina Andrašiūnie-
nė , J o n a s Gibaitis, Vida Sa-
kevič iūtė , Jul i ja Smilgienė, 
I r ena Šatas , Šv. Kazimiero 
seserys , Taiyda Chiapet ta 
su dukre le Maja ir nauja
gime Arijana. Esame labai 
labai dėkingi' 

„XXI amžius" ^2001 m. 
rugpjūčio 10 d.) rašo apie ne
pakankamai reklamuojamus 
Lietuvos architektūros pa
minklus, trūkstant lanksti
nukų lietuvių ir užsienio turis
tams, ir taip pat pažymi: 
..Graži išimtis ir sektinas pa
vyzdys - Pažaislis. Čikagoje 
gyvenančio inžinieriaus Algio 
Liepinaičio iniciatyva ir finan
sine parama apie šį ansamblį 
išleisti spalvoti lankstinukai 
penkiomis kalbomis. Tauraus 
tautiečio rūpesčiu paragini
mai ir lankstinukų pavyz
džiai perduoti Šv. Petro ir Po
vilo. Šv. Onos, Šv. Teresės 
bažnyčioms ir Aušros Vartų 
koplyčiai Vilniuje, Žemaičių 
vyskupijai. Tačiau tautos 
šventoves užsieniečiams lieka 
,.terra incognita" (nežinoma 
žeme). Nesusimąstomą, kad 
informacija apie kultūrinį pa
veldą yra pigiausia ir pelnin
giausia investicija, duodanti 
pajamas objektams išlaikyti, 
restauruoti". 

Taip atrodys t'uok County ligonines pastatas, kuris Čikagoje turėtų atsidaryti 2002 metų rudenį. 

Nuo liepos 1 dienos net 36 
Čikagos ir apylinkių gyvento
jai susirgo, suvalgę jautienos, 
užkrėstos E. Coli bakterija, 
kuri iššaukia kraujuojantį vi
duriavimą, aštrius pilvo 
skausmus, kartais ir mirtį. 
Ypač pavojinga ši bakterija 
jaunesniems nei 5 metų vai
kams. Anot ..Chicago Tribūne" 
(2001 m. rugpjūčio 17 d.) laik
raščio, manoma, kad keletas 
susirgusiųjų apsikrėtė suvar
toję Dominic's krautuvėje 
pirktą jautieną. Žinovai teigia, 
kad vasarą šios E. coli bakteri
jos atvejų išaiškėja daugiau. 
nes žmonės dažniau kepa 
kepsnius atvirame ore, taigi 
mėsainiai turėtų būti pakepi
nami iki 160 laipsnių pagal 
Farenheit. Po tokio karščio E. 
coli bakterija žūsta. 

E. ir J . Vadopalai, gyve
nantys Occoųuan, VA, „Drau
gui" atsiuntė 50 dol. auką. 
Didžiai dėkojame! 

Vytautas Kernagis - tai 
retas svečias Čikagoje! Ar te-
betraiško jis Kolorado vaba
lus? Sužinosite atvykę į kon
certą „Mūsų dienos kaip šven
tė...", kuris vyks sekmadienį, 
rugsėjo 16 d., 3 vai.p.p. Jauni
mo centre (5620 S. Claremont, 
Chicago). Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
Čikagoje ir Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte po 11 val.r. 
šv. Mišių. Visus maloniai 
kviečia Dieviško kryžiaus Lie
tuvos benamių paramos fon
das. 

Aleksandra Petokienė, 
gyvenanti Nevvport Beach, 
CA, „Draugui" atsiuntė 30 
dol. Labai dėkojame už para
mą! 

Lituanicos Parke , Beverly 
Shores, IN, rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. vyks di
džioji Michigan ežero pakran
čių gegužinė. Kviečiame visus 
atsilankyti! 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugpjūčio 22 
d„ trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
sveikatingumo paskaita. Apie 
širdies negalavimus kalbės 
kardiologas dr. Vidas Nemic-
kas. Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami, nepraleiskite progos 
įsigyti reikalingų žinių sveika
tos reikalais. Po paskaitos bus 
ir bendri pietūs. Pradžia - 2 
val.p.p. 

„Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlės tėveliai kviečia
mi į susirinkimą, kuris vyks 
rugpjūčio 21 d. 7 val.v. „Bočių 
menėje", Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Prašome at
vykti be vaikų. Šio svarbaus, 
privalomo susirinkimo metu 
vyks registracija. Daugiau in
formacijos dar neužregistra
vusiems vaikų tėveliams tel. 
630-257-8891. Vaikai į „Žibu
rėlį" priimami nuo 3 iki 6 me
tų. 

Sšccibimial 

MENO MOKYKLĖLE 
Neilgai trukus atkeliaus ru

duo ir vėl prasidės dar vieni 
mokslo metai ne tik lituanis
tinėse mokyklose, bet ir Meno 
mokyklėlėje. 

Pažvelgus atgal - treji 
mokslo metai jau praėjo. Ir ga
na sėkmingai! Aišku, jei kal
bėsime apie mokslą, mokslei
vius. Paramos sulaukėme tik 
iš Lietuvos! 

Nusistovėjo veiklos kryptys 
- ne tik mokyti, bet rengti 
vaikus koncertams, festiva
liams bei kitiems renginiams. 
Ir drįstu pasakyti, sėkmė mus 
lydi - žmonės sutinka mūsų 
dainorėlius, šokėjėlius, kankli
ninkes, artistus labai palan
kiai. Negaliu nesidžiaugti, 
kad daugelio vaikelių lietuvių 
kalba pagerėjo. Svarbiausią 
rolę suvaidina vaikų tėveliai, 
kurie palaikydami mūsų idėją 
- per meną išlaikyti lietu
viškumą, atveda savo atžalas į 
Meno mokyklėlę. Dirba patyrę 
profesionalai pedagogai - visi 
iki vieno profesinį pasirengi
mą įgiję Lietuvoje. 

Choreografijos skyrius. Mū
sų pagrindinis tikslas - per 
judesį, muziką, išmokyti vai
kus taisyklingai judėti, gra
žios laikysenos. Baleto klasėje 
mokome klasikinio šokio pas
lapčių Pratiname moksleivius 
prie scenos - nemažai koncer
tuojame. Viena.- kartas per sa
vaite, be abejo, neduoda nori

mo rezultato, judame lėtai. 
Dirba aukštąjį choreografinį 
išsilavinimą turinčios peda
gogės Virginija Dargis ir Dia
na Gudavičiūtė. Sportinių-
pramoginių šokių klasėje 
moksleiviai nerengiami kon
kursams, nes net dviejų kartų 
per savaitę po "ieną valandą 
nepakanka, norint pasirengti 
ir juose dalyvauti. Šiam reika
lui reikia turėti daug daug pi
nigų - brangios spec. individu
alios pamokos, be kurių jokie 
šokėjai neapsieina nei čia, nei 
Lietuvoje. Tik čia kainuoja be 
galo daug. Štai lenkų šokių 
studijoje individualios pamo
kos kaina svyruoja nuo 35 iki 
45 dol. ir daugiau. Ir tik 45 
min! Mūsų tikslas - vaikus 
parengti ansambliniam šoki
mui. Žinoma, pasaulio čempio
nų „Žuvėdros" lygio nepasiek
sime (jie repetuoja 4-5 kartus 
per savaitę ne mažiau negu po 
2.5-3.5 vai.), bet stengtis rei
kia. Turime tikslą pasirengti 
Illinois valstijos čempionatui. 
Ne šiais metais, bet ateityje. 
kai mūsų bus daugiau ir tvir
tesnių. Na. o Meno mokyklėlė
je pamokos kaina, beje, tik 5 
dol. Taip sakant, pigiau gry
bų! Į baleto klasę priimame 
nuo 3.5 metų amžiaus, o į 
pramoginių - 6.5 metų. 

Tačiau pats svarbiausias 
choreografijos skyriaus tikslas 
i n r . o . v ra ir lieka - d a l v \ a u t i 

Lietuvoje ir čia rengiamose 
Šokių šventėse. dalyvauti 
Amerikos lietuvių bei ameri
kiečių koncertiniame gyveni
me. Mėgdami gražiai ir tai
syklingai judėti, galėsime ne
sunkiai išmokti ir tautos šo
kių. 

Dailės skyrius. Tėvai, kurių 
vaikai lankė pamokėles, galėjo 
pastebėti vaikų augimą. 
Mokslo metais dalyvauta tri
jose vaikų piešinių parodose. 
Dvi iš jų surengėme patys. 
Anksčiau dirbusių dėstytojų 
Daivos Karužaitės. Inos Nice-
vander ir Eugenijaus Rupšio 
įdėtas triūsas nepradingo - j i s 
buvo gražiai ir profesionaliai 
tęsiamas talentingos dailinin
kės Irenos Šaparnienės. 

Dainavimo skyrius. Pirmoji 
dainavimo skyriaus dėstytoja 
Birutė Mockienė mokė vaikus 
liaudiško repertuaro. Ją pa
keitusi Loreta Umbrasienė at
sinešė kraitį šiuolaikinių dai
nų. Per metus ji gražiai užsi
rekomendavo. Gal ne visada 
sekėsi - vaikai sirgo, lanko
mumas nuo to kentėjo, bet 
žingsnis po žingsnio keliauja
me pirmyn. Šiais mokslo me
tais tikimės susilaukti dau
giau lietuviukų, norinčių dai
nuoti. Svajojame sukurti pa
auglių vokalinį ansamblį. Pra
džia jau yra! Vaikai priimami 
nuo 3.5 metų amžiaus. 

Drama. Dramos skyrius ati
darytas antraisiais meno mo-
kvklele.- mokslo metais. Čia 

į k v k l . - l t - i k l . i -es m o k i n u k u s m o k o li.r'iMo i l r>t \r . , - . \ u »v:n i .) i ' . na.- Adomo Tautkaus nuotr 

pradėjo dirbti aktorė Audrė 
Budrytė. Ji puikiai surado 
kalbą su vaikais. Net spektak
liuką „Klementina ir Valenti
na" pastatė. Praėjusiais moks
lo metais bandė dirbti aktorė 
Apolonija Steponavičienė. Su
dominti vaikus pavyko. Atsiti
ko kita bėda - kai kurie jų bu
vo per maži užsimotai pasakai 
pastatyti, o vėliau dėl dėstyto
jos ligos pamokėlės visai nu
trūko. Šiais metais ir vėl tar-
simės su Audre Budryte. Ti
kiu, kad naujiesiems mokslo 
metams ši klasė bus pasiren
gusi priimti moksleivius. 

Fortepijono skyrius. Veikia 
tik antri metai su pertrauko
mis. Dėsto Lietuvos Muzikos 
akademijos auklėtinė Jurgita 
Bach - profesionali pianistė. 
Vaikai, kurie lankė jos veda
mas pamokas, išmoko ne tik 
pirštukus taisyklingai išdėlio
ti ant klaviatūros, jie, žingsnis 
po žingsnio, buvo mokomi iš
girsti ir suprasti muziką, pa
prasčiau sakant, - muzikavo. 

Kanklių skyrius. Veikia treji 
metai. Patį didžiausią darbą 
nuveikė pirmoji dėstytoja, ta
lentinga kanklininkė, Lietu
vos muzikos akademijos auk
lėtinė Daiva Kimtytė-Avižie-
nė. Ji ne tik pati įsiliejo į ku
riamos mokyklėlės dėstytojų 
būrį, bet dar ir atsivedė savo 
mokinę Aušrą Bužėnaitę. Pa
lyginus per trumpą laiką su
būrė ansambliuką ir mergai
tės, niekada neskambinusios 
kanklėmis, net keletą kartų 
koncertavo. Deja, antraisias 
mokslo metais Daiva pakeitė 
gyvenamąją vietą (ir ne tik!) ir 
išvyko Floridon. Manau, kad 
tenykštiems lietuviams Dai
vos kankliavimas tikra atgai
va širdžiai. Ta pačia proga 
rašant šias eilutes, noriu pa
linkėti Daivai ir jos šeimai 
kuo geriausios kloties ir pasa
kyti, kad mes nuoširdžiai jos 
ilgimės ir visada lauksime ap
silankant mokyklėlėje. Gaila, 
kad paskutinioji mokytoja ne 
tik pati išėjo, bet ir moksleives 
kartu išsivedė. Na, būna ir 
taip. Toks gyvenimas. 

Šiems mokslo metams skel
biame konkursą kanklių mo
kytojo (valandiniam darbui) 
vietai. Turi turėti tam profe
sinį pasirengimą. Kviečiame 
nuoširdžiai norinčius dirbti 
Meno mokyklėlėje. 

Kviečiu mokyklėlėje dirbti ir 
kitų specialybių dėstytojus. 
Dirbdami draugėje turime 
daugiau galimybių koncertuo
ti, pasiūlyti platesnį pasirin
kimą moksleiviams. Nepa
mirškite, kad mokyklėlėje 
moksleiviai lanko po dvi ar 
tris pamokėles - keliauja iš 
vienos pamokos į kitą. Tėvams 
labai patogu - nereikia vaiko 
vežioti iš vienos pamokos į 
kitą mylių mylias. Viskas vie
noje vietoje! 

Jei norite vaikui suteikti 
meninio išprusimo, saviraiš
kos galimybių - atveskite į 
Meno mokyklėlę. Mokyklėlė 
padės jums ilgiau išlaikyti ir 
lietuviškumą. Mes jau turime 
patirtį, kad einame teisingu 
keliu - mokydami meno da
lykų lietuvių kalba, vaikus ar 
paauglius ilgiau išlaikome 
vartojant tėvų ir senelių kal
bą. Ne paslaptis, kad kuo 
anksčiau vaikai nukeliauja į 
anglų kalba mokomus meno 
ar sporto dalykus, tuo spar
čiau jie nutautėją, tuo mažiau 
jų belieka lietuviškoje veik
loje. Taipjau ir atsitiko su di
desne dalimi išeivijos jauni
mo. Iš tokio didelio kiekio at
vykusiųjų po karo į šią šalį 
šiandien tik maža dalis jau
nimėlio dalyvauja lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje, kalba 
lietuviškai. Todėl mums pa
tiems, vadinamosios „trečio
sios bangos" lietuviams, pats 
laikas rūpintis lietuvybe čia, 
šioje Atlanto pusėje. Šiandien, 
nes ryt ar poryt gali būti per 
vėlu. Žinoma, jei mums rūpi 
lietuvybės išlaikymo tęstinu
mas. 

Mokslo metų atidarymas -
rugsėjo 6 d., antradienį, 6:30 
val.v. Lemonte, PLC. Bus 
truntpa meninė programa. 
Galėsite užsiregistruoti. Čika
goje - rugsėjo 8 d., tuoj po li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų atidarymo. Kviečiame. 

Suprantantys ir norintys pa
remti Meno mokyklėlės veik
lą net ir kelių dolerių auka, 
čekius gali rašyti JAV LB 
Kultūros tarybos vardu, siųsti 
adresu: P. O. Box 4102, Whea-
ton, IL 60189. Jūsų parama 
pratęs Meno mokyklėlės išliki
mą, o aukos bus nurašomos 
nuo mokesčių. Smulkesnė in
formacija tel. 630-624-1247. 

Ligija Tautkuvienė 
Meno mokyklėlės direktorė 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimcs konsultacijos iežtadieniaia 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJ\ilaski Rd.. Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
VriTniTiaKiidiM b y l o s 

8247 S. Kedbde Avenue 
Chicago, IL 80629 
TeL 778-778-8700 

E-maiL* GibaitisdaoLcom 
ToU free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
šeitad.8 v j . iki 1 v.p.p. 

NKMURA GIEDRIUS PKNCTLA 
Attornay at Law 

Member,Federal Trial Bar 
Former Aast. Statas Attorney, 

DuPags County 
CrinunaL, Family and Cml Law 

Hours by Appoitmant 
Batavia, IUtoUSoSio 

Aaaociate offices in Clarendon Hilla, 
RoUinr Meadotra and Chicago 

(OldTOTrnArea) 
TaL«M40MSWFa 

• Automobilio, namų ir 
l i g o s draud imas a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• Pr ieš užs i sakydami 
p a m i n k l ą aplankyki te St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
2334335. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer A ve. , Chi
cago, IX 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

*• Buhalterijos/revizijos 
įstaigai Oak Lawn apylin
kėje re ika l ingas tarnau
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterijos sistemos 
supratimas. Taksų pildymo 
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 
dienas savaitėje. Taksų sezonui 
pasibaigus, darbo valandos gali 
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal 
patyrimą. Tel. 708-424-4425. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. 

Aukojo: anoniminiai 100 dol. 
Labai ačiū. 

^Saulutė" („Sunlight Orphan 
Aid") 419 Weidner Rd., Buffa-
lo Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. Tax ID#36-3003339. 

• A. a. Bronės Švipienės 
atminimą pagerbiant, jos 
duktė Raminta Sinkienė 
„Saulutei" atsiuntė 355 dol., 
kuriuos suaukojo I.E.Boreišos, 
P.Brizgys, L.Jasas, I.D.E.S. 
bendradarbiai, R.K.Kreivėnai, 
B.B.Nainiai, V.G.R.Kairiai, 
M.Y.Ruzgai, E.Putna, M.F. 
Skuodžiai, J.V.Zakarauskai. 

„Saulute" dėkoja už auką 
padėti vargingai gyvenan
tiems Lietuvos vaikučiams ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
Ramintai Sinkienei bei ki
tiems artimiesiems. 

• A. a. Apolonuos Bu-
tienės atminimą pagerbda
mi, užjausdami sūnų Anato
lijų, dukrą Aleksandrą ir jų 
šeimas, Regina ir Edvardas 
Bacanskai, Pompano Beach, 
FL aukoja nelaimingiems Lie
tuvos vaikams 50 dol. 

Lietuvos vaikų vardu reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dė
kojame! 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas, 2711 West 71 st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

• A. a. Bronės Gruodie
nės atminimą pagerbdami, 
giminės, draugai ir pažįstami 
aukoja Lietuvos vaikams: Sta
sys Žilevičius, Palos Hills, IL, 
Rūta ir Viktoras Jautokai, 
Oak Lawn, IL, Algis ir Stasė 
Damijonaičiai, Elmhurst, IL, 
Bob ir Nancy Rogowski, 
Otawa, IL, Aurelija ir Kostas 
Kriaučiūnai, Oak Lawn, IL, 
Pranas ir Aldona Totoraičiai, 
Oak Lawn, IL, Dana Domar
kas, Chicago, IL, Algis ir Vili
ja Bakanai, Chicago, IL. Viso 
šia liūdna proga vargšams 
Lietuvos vaikams suaukota 
200 dol. 

Lietuvos vaikų vardu reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dė
kojame! 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas, 2711 West 71 st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

• Prezidento Valdo ir po
nios Almos Adamkų 50 me
tų vedybų sukakties proga, 
sveikindami Prezidentą ir 
ponią Almą aukoja Almos fon
dui: 

250 dol. — Stasys ir Elena 
Barai, Oak Brook, IL, 

ir 100 dol. — Danutė ir Ana
tolijus Milunai, Downers 
Grove, IL. 

• Knights of Columbus, 
Florida State Council, per 
Grand Knight Owen J. Flana-
gan sveikina savo kapelioną 
kun. Leonardą Musteikį, kuris 
pašventė 10 metų dirbdamas 
su jais. Ta proga jie aukoja 
199 dol.'Almos fondui. 
> Almos ir Lietuvos vaikų var

du dėkojame aukotojams. 
Aukos nurašomos nuo mo

kesčių Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lithuanian Or
phan Care" pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2271 West 71 st. Street, Chi
cago, IL 60629. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 14 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias rytys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0656. TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


