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Opozicija sveikina prezidento 
pareiškimą dėl ^Lietuvos dujų" 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Dešiniosios opozici
jos atstovai remia prezidento 
Valdo Adamkaus pareiškimą, 
jog .Lietuvos dujų" privatiza
vimas turi bari konkurencin
gas ir skaidrus, todėl „nėra 
priimtinas vienintelio ir i i 
anksto numatomo konsorciu
mo variantas". 

V. Adamkus, be kita ko, pa
siūlė neatmesti galimybės par
duoti dalį „Lietuvos dujų" ak-
rijų Lietuvos verslininkams, 
tačiau pabrėžė, jog vyriau
sybės ir strateginio Vakarų in
vestuotojo rankose turėtų iš
likti kontrolinis akcijų pake
tas. 

Spauda pranešė, jog 
„Lietuvos dujas" po privatiza
vimo siekia kontroliuoti ir RU
SUOS dujų bendrovė „Gaz-
prom". Pagal Rusijos įsta
tymus, be specialaus valdžios 
leidimo „Gazprom" negali įsi
gyti daugiau kaip 25 proc. 
užsienio bendrovės akrijų, 
tačiau „Lietuvos dujas" ji galė
tų valdyti įsigijusi kontrolinį 
akrijų paketą kartu su savo 
bendrininkais Lietuvoje. 

Birželio pabaigoje tuometi
nio laikinojo premjero Eugeni
jaus Gentvilo sumanymu 12 
politinių partijų vadovai su
tarė dėl „Lietuvos dujų" priva
tizavimo plano, pagal kurį 34 
proc. akcijų būtų parduota 
strateginiam investuotojui iš 
Vakaru, 25 proc. — dujų tie
kėjui, o 34 proc. — liktų vy
riausybės rankose, pahekant' 
galimybe parduoti dalį akcijų, 
kai įmonės vertė pakils. 

Dešiniosios opozicijos atsto
vai, komentuodami prezidento 
pareiškimą, teigė remia vals
tybės vadovo nuostatą, jog 
„Lietuvos dujų" akcijos negali 
būti parduodamos susivieniji
mui. „Tuomet visas sąlygas 
konsorciumo dalyviams nus
tatys dujų tiekėjas", teigė E. 
Gentvilas, pažymėjęs, jog JLae-

Atsistatydino 
Artūro Paulausko 

sekretoriato vadovė 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko sekretoriato 
vadovė Rasa Razgaitienė tre
čiadienį įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą. 

„Manau, kad susiklosčius 
naujoms politinėms aplinky
bėms, būtų tikslingiau, kad 
Seimo pirmininko sekretoria
tui vadovautų tinkamų pažiū
rų asmuo", cituoja R. Razgai
tienė Seimo spaudos tarnyba. 

Pasak pranešimo, R. Razgai
tienė buvo pareiškusi norą pa
likti savo pareigas tuoj po 
naujos valdančiosios koalicijos 
sudarymo, tačiau sutiko laiki
nai pasilikti. 

BNS žiniomis, R. Razgaitie
nė nepritarė A. Paulausko va
dovaujamos Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) koali-
rijai su kairiąja Lietuvos so* 
cialdemokratų partija (LSDP). 

JAV lietuvė R. Razgaitienė 
talkino A Paulauskui praėju
siuose prezidento rinkimuose, 
o po praėjusį spalį įvykusių 
Seimo rinkimų užėmė Seimo 
pirmininko sekretoriato vado
vės postą. „Tikiuosi, kad arti
miausiu metu Seimo pirminin
kui pavyks surasti naują kan
didatą šioms pareigoms už
imti", sakė ji. 

Tačiau kol kas nėra žinoma, 
kas galėtų ją pakeisti šiame 
poste. 

tuvos dujų" valdymą įgijusi 
įmonė „Gazprom" nenorės al
ternatyvaus dujų tiekimo iš 
Vakarų. 

E. Gentvilas sutinka, jog 
dalis akcijų gali būti parduota 
lietuviško kapitalo atstovams, 
tačiau pažymi, jog šios įmonės 
neturi būti tiesiogiai susiju
sios su „Gazprom". Be to, jo 
nuomone, akcijoms parduoti 
reikėtų organizuoti trečią kon
kursą. 

Tėvynės sąjungos-konserva-
torių frakcijos seniūno And
riaus Kubiliaus nuomone, pri
vatizavimo sutartyje turi būti 
įrašytos sąlygos dujų tiekėjui 
parduoti dujas be tarpininkų, 
o investuotojui iŠ Vakarų — 
sujungti Lietuvos ir Vakarų 
dujų tinklus. 

Politinė partija „Lietuvos 
krikščionys demokratai" tre
čiadienį paragino vyriausybę 
vadovautis politinių partijų 
susitarimu dėl „Lietuvos dujų" 
privatizavimo. 

Liberalo Alvydo Medalinsko 
nuomone, politinių partijų su
sitarimo laužymas sukeltų 
abejonių ir dėl kitų anksčiau 
priimtų politinių partijų susi
tarimų, pirmiausia dėl valsty
bės lėšų gynybai, laikymosi. 

* Vokietijos oro bendro
vės „Lufthansa" atstovai ofi
cialiai patvirtino, kad pirmi
niai tyrimai neatskleidė prie
žasčių, dėl kurių pirmadienį iš 
Maskvos į Frankfurtą prie 
Maino skridęs „Boeing 737-
300" lėktuvas buvo priverstas 
neplanuotai nutūpti Vilniuje. 
„Atvykusi bendrovės inžinie
rių komanda patikrino gali
mus orlaivio sistemų sutriki
mus, bet oro vėsinimo ar elekt
ros įrangos gedimų aptikta ne
buvo", teigiama „Lufthansa" 
atsiųstame rašte Lietuvos pa
reigūnams. „Lufthansa" padė
kojo Lietuvos atstovams už 
bendradarbiavimą įvykio me
tu bei suteiktą pagalbą. Ne
pranešama, kokie buvo ore at
liktų keleivinio lėktuvo tyrimų 
rezultatai, antradienį jį tuščią 
parskraidinant į Vokietiją, 
kur dabar su specialia matavi
mo įranga yra atliekamas 
nuodugnus lėktuvo patikrini
mas. (ElU) 

* Nacius persekiojančio 
Simon Wiesenthal centro 
atstovas Efraim Zuroff paragi
no Lietuvos valdžią atnaujinti 
bendros Lietuvos ir Izraelio 
komisijos, turinčios tirti sovie
tų nuteistų asmenų reabilita
cijos atvejus, veiklą. Tačiau 
Lietuvos pareigūnai teigė, kad 
E. Zuroff „blefuoja", dangsty-
damasis neveikiančios komisi
jos veikla. Pasak E. Zuroff, 
Lietuva neva vienašališkai 
nutraukė 1995 m. įkurtos dvi
šalės komisijos darbą. Šios, re
abilitacijos atvejus tiriančios, 
komisijos nariu prisistato ir 
pats E. Zuroff. Tačiau Lietu
vos pareigūnai teigia, kad to
kia komisija niekada nebuvo 
sudaryta, Lietuvai nesutikus, 
kad kokia nors bendra komisi
ja Lietuvoje užsiimtų teisingu
mo vykdymu, i BNS) 

* Antrus metus atlygi
nimų negaunantys Kara
liaučiaus jūrininkai užsibari
kadavo Klaipėdos uoste sto
vinčiame Rusijos laive „Na-
dir", tokiu būdu tikėdamiesi iš 
savininkų atgauti uždirbtus 
pinigus. Kaip pranešė Lietu
vos jūrininkų sąjunga, baimin
damiesi galimų laivo savinin
ko „provokacijų", 7 laivo įgulos 

Didžiojo Lietuvus etmono Jonušo Radvilos mokomajam*- imlke rugpjūčio 24 dieną buvo atidaryta Lietuvos 
žurnalistų lauko stovykla „Amber Hope 2001". Jos progrimoje — pratybos taikos palaikymo operacijų tema. 
kovinis šaudymas Žurnalistai turėjo progą iš arčiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės gyvenimu. Kariškių 
nuomone, tokie rengimai turėtų skatinti abipusį pasitikej raą tarp pakankamai uždarai gyvenančių kariškių ir 
smalsiai jų atžvilgiu nusiteikusios visuomenes. 

Nuotr.: Šį kartą ne plunksnomis, bet šautuvais ginkluoti žiniafklaidos atstovai ieškojo minų. 
Kęstučio Vanago (Eltai nuotr 

Lietuvoje prasidėjo kar inės 
pratybos „Amber Hope" 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. Danijos, Estijos, Italijos, JAV, 
(BNS) — Trečiadienį Gaižiūnų 
poligone, Rukloje, oficialiai 
prasidėjo didžiausi nuo nepri
klausomybės atkūrimo Balti
jos valstybėse kariniai moky
mai „Ainber Hope 2001", skirti 
tobulinti taikos palaikymo 
įgūdžius. 

Mokymų atidaryme dalyva
vo prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo nariai, vyriausy
bės atstovai, Krašto apsaugos 
ministerijos, kariuomenės va
dovybė. Sveikindamas susirin
kusiuosius, prezidentas V. 
Adamkus sakė, kad kariuo
menė tampa daugiau viešesne 
pilietinės visuomenės dalimi 
— atsiranda vis daugiau gyve
nimo ir veiklos sričių, kuriose 
kariškių ir civilių pastangos 
nukreipiamos bendriems tiks
lams siekti. 

V. Adamkus sakė vertinąs 
šias pratybas kaip „sumažintą 
NATO veiklos modelį, integ
ruojantį ir atspindintį daugelio 
geros valios šalių pastangas". 

Pratybų atidarymo iškilmes 
taip pat stebėjo Lietuvos ka
riuomenės vadas, brigados 
generolas Jonas Kronkaitis, 
Lietuvos kariuomenės lauko 
pajėgų vadas pulkininkas Val
das Tutkus, kuris ir vadovau
ja mokymams. 

V. Tutkus pasidžiaugė, kad 
„Amber Hope* jau tapo tradi
cinėmis tarptautinėmis praty
bomis ir pažymėjo, kad saugu
mas yra svarbiausias pratybų 
tikslas. Jis pakvietė svečius, 
žiniasklaidos atstovus susi
pažinti su pratybų dalyviais, 
kurie yra geriausi dalyvau
jančių valstybių vyrai ir mote
rys. 

Kariuomenės ordinaras Eu
genijus Bartulis palaimino 
pratybas ir karius. 

Pabaigoje nuskambėjo spe
cialiai pratyboms sukurtas 
himnas, kurį įdainavo Povilas 
Meškėla. 

Pratybose dalyvauja 2,800 
karių iš 14 valstybių: Čekijos, 
nariai antradienį užsidarė 
laive. Jūrininkai teigia būsią 
laive, kol atgaus uždirbtus 
pinigus. Jų teigimu, laivo sa
vininkai skolingi maždaug 
100,000 JAV dolerių. Anks
čiau trys „Nadir" įgulos nariai 
gavo dalį atlyginimo, o besi
laukianti kūdikio jūrininke — 
visą atlyginimą, ir jie ketu
riese išvyko namo. (BNS) 

Jungt inės Karalystės , Kana
dos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Nyderlandų, Suomijos, 
Švedijos ir Vokietijos. 

Pratybos ypatingos ir tuo, 
kad abu tarptautiniai Lietu
vos daliniai — LITPOLBAT ir 
BALTBAT pirmą kartą daly
v a u s bendrose pratybose. 

„Amber Hope" vyks pagal 
sugalvotą t a i k ė s operacijų sce
narijų, jų m e t u kariai taip pat 
mokysis ir individualių taikos 
palaikymo įgūdžių: kaip elg
t is s u minomis , patruliuoti, 
ve iksmų stebėj imo ir kon
trolės postuose, pirmosios pa
galbos te ikimo. 

Didel is d ė m e s y s per šias 
pratybas sk ir iamas darbui su 
žiniasklaida — kariai bus 
mokomi, ka ip bendradarbiauti 
su žurnalistais. 

L~l Tėvynėje pasižvalgius 

* NATO narių — Danuos, 
Norvegijos bei Islandijos 
— ir NATO nepriklausančių 
Švedijos ir Suomijos užsienio 
reikalų ministrai išreiškė pa
ramą Baltijos valstybių sie
kiui būti pakviestomis į NA
TO 2002 m. Prahoje. Tokią 
nuostatą jie išsakė antradienį 
Helsinkyje vykusiame Šiaurės 
ir Baltijos valstybių UR mi
nistrų susitikime. <BNS> 

* Krašto apsaugai per me
tus išleidusi 2 proc. Bendrojo 
vidaus produkto, Lietuva di
džiąją dalį šių lėšų galėtų su
sigrąžinti savo pramonei plės
ti. Tokią perspektyvą numato 
finansinis atsiskaitymas už 
ginkluotę per prekių ir pas
laugų rinką. (vž, EIUI 

* Statistikos departamen
to duomenimis, šiemet pir
mąjį pusmetį į Lietuvą atvyko 
231 žmogumi mažiau, o išvyko 
1,119 žmonių daugiau palygin
ti su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Sausio-birželio 
mėnesiais į buvusias Sovietų 
sąjungos valstybes iš Lietuvos 
išvyko gyventi 400 žmonių, į 
kitas valstybes — 773 žmonės. 
Sausio pradžioje Lietuvoje gy
veno 3 mln. 692,600 gyventojų. 

* Gyventojams, turin
tiems namuose Vokietijos 
markių, Italijos lirų, Prancū
zijos frankų ar kitų Europos 
valstybių, kurios kitų metų 
pradžioje pereis prie euro, pi
nigų, rekomenduojama iš 
anksto išsikeisti juos į litus 
arba į kitą valiutą. <vz, KD. RU) 

* Trijų Lietuvos rajonų 
merai kaltina centrinę val
džią „reketu" ir reikalauja, 
kad visose Lietuvos savival
dybėse būtų atliktas palygi
namasis jų užduočių patikrini
mas. Kaip antradienį sureng
toje spaudos konferencijoje 
žurnalistams sakė Lietuvos 
savivaldybių asociacijos (LSA) 
direktorius Sigitas Šiupšins-
kas, vyriausybė, spręsdama 
savo problemas, bandydama 
įgyvendinti duotus pažadus, 
šiuo metu visą naštą užkrovė 
ant savivaldybių pečių. „Dau
gelį metų savivaldybės buvo 
paverstos tarsi poligonu, cent
rinė valdžia priima sprendi
mus ir po to tiria, ar pavyks 
savivaldybėms išgyventi, ar 
nepavyks. Pastaruosius metus 
iš tiesų buvo tokių eksperi
mentų, todėl mes turime tokią 
įtemptą situaciją", sakė S. 
Šiupšinskas. Anot jo, todėl sa
vivaldybės dar kartą nori at
kreipti dėmesį, kad už cent
rinės valdžios padarytą žalą 
savivaldybėms turi būti grą
žinta 400 mln. litų. (BNS) 

* Klaipėdos apskrities 
globos ir specialiosios švieti
mo įstaigos nėra pakankamai 
pasiruošusios pasitikti artė
jančius naujus mokslo metus. 
Klaipėdos apskritis yra 13-kos 
švietimo ir vaikų globos įstai
gų steigėja. Šių įstaigų vadovų 
teigimu, finansavimas iš vals
tybės biudžeto, neatsižvel
giant į būtiniausius juose gy
venančių neįgalių, našlaičių 
ar tėvų globos netekusių vai
kų poreikius, nuolat mažina
mas. Mokyklinių prekių dau
gelyje įstaigų užteks 2-3 mė
nesiams. (BNS) 

* Klaipėdos ligoninės 
Akušerijos ir ginekologijos 
departamento Pogimdyminia
me skyriuje įrengta palata šei
mai, kurioje kartu su naujagi
miu ir gimdyve gali būti ir kiti 
šeimos nariai. Tik 2 savaites 
veikianti šeimos palata yra 
mokama, tačiau nebūna tuš
čia. Įprastinėje palatoje su at
skiru sanitariniu mazgu su
kurta jauki aplinka. Gyvenant 
šeimos palatoje, per parą rei
kia mokėti 20 litų, norint gali
ma gauti ir maitinimą. <BNS> 

* Anykštėnų ir plungiš
kių butuose jau kuris laikas 
iš čiaupo nebėga karštas van
duo, nes „Lietuvos dujos" už 
skolas šių miestų šilumos 
tinklams užsuko dujas. Pana
šus likimas gresia • "gtijajai 
Akmenei. OŽEIU) 

* Liberalų sąjungos vado
vas, Seimo narys Rolandas 
Paksas Šiauliuose susitiko su 
apskrities liberalų vadovais. 
Tokie R. Pakso susitikimai su 
partijos veikėjais numatyti ir 
kitose apskrityse. Siaubų libe
ralai neslėpė, kad šios R. Pak
so kelionės yra bandymas kaip 
nors išsilaikyti Liberalų są
jungos vado poste, į kurį ne
maža dalis liberalų pastaruoju 
metu siekia iškelti buvusį 
ūkio ministrą Eugenijų Gent
vilą. (LR. R. Elta) 

* Rusijos naftos susivie
nijimo „LUKoil" pirmoji naf
tos siunta Būtingės terminalą 
pasieks kitą mėnesį. Bus eks
portuota 100,000 tonų naftos. 
Tačiau „LUKoir atstovai kol 
kas nekalba apie ilgalaikį ben
dradarbiavimą. (LR, VŽ, Elta) 

* Kol grūdų augintojai 
vaikšto po vyriausybės ir 
Seimo rūmus, reikalaudami 
nustatyti jų auginamos pro
dukcijos aukštas supirkimo 
kainas, grūdų perdirbėjai rado 
kitą būdą, kaip padidinti savo 
produkcijos pardavimus — 
įkūrė bendrąsias įmones Kara
liaučiuje. (VŽ, Elta) 

* Neseniai atsistatydinęs 
Kūno kultūros ir sporto de
partamento direktorius Ri
mas Kurtinaitis nusprendė 
trauktis ir iš Kauno miesto ta
rybos. { tarybą praėjusių metų 
pavasarį jis buvo išrinktas 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) sąraše. (LR. EI«) 

* Auganti Lietuvos eko
nomika pradėjo veikti ir 
darbo rinką — finansų žinovai 
spėja, kad antrąjį šių metų 
ketvirtį 2.5 proc. paaugęs vi
dutinis apskaičiuotas darbo 
užmokestis turėtų pradėti di
dėti kiek sparčiau. Vilniaus 
bankas numato, kad vidutinis 
darbo užmokestis šalies ūkyje, 
be individualių įmonių, šiemet 
augs 3.7 proc. Statistikos de
partamento duomenimis, 2000 
m. gruodį, palyginti su 1999 
m. gruodžiu, vidutinis atlygi
nimas augo 1.3 proc. BNSI 

* Vidutinės Lietuvos na
mų ūkio nario pajamos ant
rąjį ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu 2000 m. laikotarpiu, 
išaugo 0.3 proc., o vidutinės 
vartojimo išlaidos — 3.2 proc. 

(LR, Elta) 

* Valstybinės institucijos, 
siekdamos, kad joms priklau
santys poilsio namai nebūtų 
privatizuoti, juos pervadina 
mokymosi ir reabilitacijos cent
rais. (KD. ElU) 

* Lietuvoje vyrų mažiau, 
nei moterų — 100-tui stiprio
sios lyties atstovų tenka 112 
dailiosios lyties atstovių. To
kie duomenys pateikiami Sta
tistikos departamento išleista
me rinkinyje „Moterys ir vyrai 
Lietuvoje 2000". Lietuvoje mo
terų yra 211,000 daugiau ne
gu vyrų. Lietuvoje iš viso yra 
1.951 mln. moterų ir 1.740 
mln. vyrų. Vyrų mirtingumas 
gerokai aukštesnis negu mo
terų. Pagrindinės vyrų mirties 
priežastys yra tuberkuliozė, 
piktybiniai augliai, transpor
to įvykiai, savižudybės, apsi
nuodijimas alkoholiu. Moterys 
dažniau negu vyrai miršta 
nuo kraujotakos sistemos ligų, 
kai kurių piktybinių auglių. 
Moterų vidutinė gyvenimo 
trukmė net 10 metų ilgesnė 
nei vyrų. Vyrai Lietuvoje vidu
tiniškai gyvena 68, moterys — 
78 metus. <BNSI 

* Jei Lietuvos krepšinio 
rinktinė Europos vyrų krep
šinio čempionate Turkijoje 
laimėtų aukso medalius, ko
manda būtų premijuota 
480,000 litų. Tai numato dar 
pernai prieš olimpines žaidy
nes Sydney priimtas vyriau
sybės nutarimas, kuris taiko
mas ir kitiems stambiems 
sporto renginiams. Jame nu
matoma, kad laimėjus aukso 
medalį Europos čempionate, 
kiekvienam sportininkui ski
riama po 40,000 litų. Jei Euro
pos čempionate būtų laimėti 
sidabro medaliai, krepšinin
kams būtų paskirta po 20,000 
litų, už bronzos medalius — 
po 15,000 litų. Už žemesnę nei 
trečiąją vietą Europos čempio
nate premija nenumatyta. Vy
riausybės nutarime taip pat 
yra numatoma, kad tokiu at
veju pinigai skiriami iš vals
tybės biudžeto lėšų, numatytų 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamentui. (BNS) 

* Kojos trauma įžaidėjui 
Dariui Maskoliūnui užkirto 
kelią į Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinę. Medikai nusprendė, 
jog D. Maskoliūnas Europos 
čempionate Turkijoje žaisti 
negalės. Vietoj jo į komandą 
įtrauktas atakuojantysis gy
nėjas Donatas Slanina. (KD. stu) 

* Lietuvos gyventojai vis 
mažiau naudojasi viešuoju 
transportu. Šiemet autobusais 
ir troleibusais buvo pervežta 
maždaug penktadaliu mažiau 
keleivių nei pernai. Tuo tarpu 
lėktuvais keliaujančių žmonių 
skaičius šiemet išaugo beveik 
septintadaliu. 

* Po 5 metų Lietuvos gy
ventojai turėtų suvartoti 
apie 50 proc. daugiau daržovių 
nei pernai, o jų gamyba turėtų 
išaugti iki 80 proc. Per 5 me
tus daržovių metinis suvartoji
mas vienam gyventojui pa
didės nuo maždaug 80 iki 110-
120 kilogramų. Lietuvos agra
rinės ekonomikos institutas 
spėja, jog 2006 m. bus išaugin
ta ir perdirbta 550,000-
600,000 tonų daržovių. Pernai 
Lietuvoje buvo pagaminta 
316,000 tonų daržovių produk
cijos. Daugiausiai buvo augi
nama kopūstų, morkų, buro
kėlių ir svogūnų. Bendrojoje 
žemės ūkio produkcijos struk
tūroje daržovės sudarė 8.8 
prOC. (BNS) 

* Asmenys, kvailinę Šiau
lių tardymo skyriaus laiki
nąją vadovę Jūratę Bieliaus
kienę už tai, kad ji atidavė 
rastus 50,000 JAV dolerių, tu
rėtų pritilti. Naujasis Civilinis 
kodeksas, kuris įsigaliojo nuo 
šių metų liepos 1 d., numato, 
jog pinigai atitenka juos radu
siam asmeniui, jeigu per 6 
mėnesius neatsirado jų savi
ninkas. Žmogui, radusiam pi
nigus, reikia apmokėti su jų 
saugojimu susijusias išlaidas. 
Jei asmuo atsisako rastų pini
gų, jie atitenka valstybei. At
siradus pamesto daikto savi
ninkui, jis radėjui privalo su
mokėti ne mažesnį kaip 5 
proc. dydžio surasto daikto 
vertės honorarą, jei viešai ne
buvo pažadėjęs didesnio atly
gio. (LR, BNSi 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 30 d.: Ad&uktas, 

AugOna, Feliksas, Gaudencija. Gin
te, Kmtenis 

Rugpjūčio 31 d.: Izabele. Rai
munda, Raimundas, Vilmantas, Vil
mante 
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LIETUVIU TELKINIAI 

MADISON/VILNIUS ŽINIOS 
Madison-Vilnius Sister Ci-

ties organizacija surengė savo 
metinį pokylį žavingame Olb-
rich sode ant Manonos ežero 
kranto, Madison, Wisconsin. 
Svečias paskaitininkas, o tai
pogi garbės svečias buvo ži
nomas menininkas ir huma
nistas dr. Romualdas Povilai
tis. Jis trumpai, bet labai įdo
miai, atskleidė gintaro istori
ją, paaiškino jo menišką ypa
tybę bei vertę ir čia pat ilius
travo savo nuosavais puikiais 
meno kuriniais. Jis buvo pa
ruošęs čia parodėlę iš nuosta
bių gintaro ir vario skulptūrų 
(jo meno kūrinių yra išstatytų 
Gintaro muziejuje Palangoje). 
Dr. R. Povilaitį pristatė MVSC 
tarybos direktorius dr. Alber
tas Petrulis, jo artimas drau
gas iš studijų laikų. Kitas la
bai geras mokslo draugas, dr. 
Arūnas J. Bužėnas, JAV Air 
Force atsargos pulkininkas, 
atskrido specialiai iš Texas, 
pasiklausyti savo bičiulio pas
kaitos. 

Per susirinkimą, dr. A. Pet
rulis apgailestaudamas, dėl 
svarbių priežasčių, atsistaty
dino iš direktoriaus pareigų. 
Jo vietoje į tarybos direktorių 
postą buvo išrinkta žurnalistė 
Stasė Semėnienė, kuri, išėjusi 
į pensiją, iš Čikagos persikėlė 
į Wisconsin. 

Madison turi 9 „Sister Ci-
ties" visame pasauly, o su Vil
niumi „giminiuojasi" jau dau
giau kaip 11 metų. Suporavi-
mas buvo pradėtas, kaip eku

meninis taikos judėjimas, dar 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą, o per daugel 
metų išsivystė į kultūrinį ir 
socialinį giminingumą. Madi
son ir Vilnius dalinasi dauge
liu panašių savybių: jie yra be
veik tokio pat dydžio miestai, 
o taip pat ir gyventojų skai
čiumi, abu yra sostinės, uni
versiteto miestai, o užmiesty 
yra apsupti žemės ūkių plo
tais. Per daugiau kaip vienuo
lika metų buvo pasikeista 
daugybe kultūros, politikos, 
medicinos, švietimo ir komer
cijos personalu. 

Pokyliolmetu buvo pranešta, 
jog "MVSC organizacija yra 
pakviesta dalyvauti Sostinės 
dienų festivaly rugsėjo mėnesį 
ir prašoma atsiųsti savo dele
gaciją. Vyks pirmininkas, bu
vusi pirmininkė ir sekretorė. 
Šiuo metu ypač yra svarbu 
pasiųsti delegaciją iš Madison, 
nes dabartinis JAV ambasa
dorius Lietuvai John Tefft yra 
kilęs iš Madison ir jis nuolat 
palaiko ryšius, susirašinėja su 
MVSC direktorių taryba, kar
tu svarstydamas įvairius nau
jus projektus abiejų miestų ge
rovei. 

Lietuvių Bendruomenė Ma
dison yra labai nedidelė, bet 
nepaprastai lojali ir nuolat 
įvairiais būdais remianti 
MVSC organizaciją, jos ren
ginius, o taipgi ir MVSC globo
jamą tautinių šokių ansamblį 
Raibas". 

NSE 

GRĄŽINO SKOLĄ 

Dr. Juozas Kriaučiūnas 

Zanavykijos kraštas, priglu
dęs prie Nemuno kranto, vi
lioja savo nepakartojama gam
ta — pušų ramiu ošimu, žy
dinčių linų bangavimu, pri
brendusiomis rugių varpomis, 
sultingais alyviniais ir saldi
niais obuoliais, nusvirusiomis, 
sunkiomis po lietaus, spalvin
gomis jurginų galvomis. Šias 
vietas garsina ir įsikūręs čia 
Zanavykų krašto muziejus. 
Balta grakšti pilaitė su kolo
nomis, žinoma ne tik Lietu
voje, ją aplanko smalsūs tu
ristai, užjūrio svečiai. 

Pirmą kartą muziejus buvo 
įkurtas ir atidarytas 1928 m. 
birželio 21 d., „Žiburio" gim
nazijos pastate. Deja, 1944 
m., sudegus gimnazijai, sude
gė ir Zanavykų muziejus. 

1986 m. buvo įkurtas Gi
rėnų kraštotyros muziejus, o 
1991 m. birželio 13 d. atkurtas 
ir Zanavykų krašto muziejus. 
Muziejus — kraštotyrinės 
reikšmės, jo ekspozicija aprė
pia visą Zanavykijos praei
ties istoriją ir etnografiją nuo 
seniausių laikų. Įrengtas za-
navykiškas kambarys, tur
tinga Buktiškių kaimo gy
ventojo staliaus Petro Tama
šausko ekspozicija. Nepapras
tai įdomus — nuo augalo iki 
gaminio, parodomas lino ap
dirbimas. Eksponuojami se
noviniai apyvokos daiktai, ma
limo, kūlimo, buities reikme
nys ir kt. Yra religijos, trem
ties, rezistencijos skyriai. 

Muziejaus darbuotojai kau

pia medžiagą, ją tyrinėja, ren
gia ekspedicijas, ruošia paro
das, vakarus. Pažymimos 
reikšmingos Zanavykijai da
tos, žymių žmonių jubiliejai. 
Palaikomi nuolatiniai ryšiai 
su užsienyje gyvenančiais za
navykais ir zanavykų ben
drijomis Lietuvoje. Muziejus 
yra rajono tautodailininkų ir 
etnokultūros centras. Kaupia
mi ir didinami jo fondai, ren
kama tautosaka, užrašinėja
mi žmonių prisiminimai. 

Zanavykų muziejus plačiai 
bendradarbiauja su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais — dau
gelis jų remia muziejų finan
siškai, papildo fondus ekspo
natais. Mecenatų vardai su
rašyti ir pakabinti ant sienos 
— tai ir Rokas Stepulaitis iš 
Kanados, Antanina Kaspera-
vičiūtė iš JAV, Juozas Domei
ka iš Anglijos, Petronėlė Orin-
taitė-Januta iš JAV, Pijus Pa-
žereckas-Pažeriūnas, Vytau
tas Alksninis ir dr. Juozas 
Kriaučiūnas iš JAV ir kiti. 

Zanavykų muziejuje vyksta 
susitikimai, pabendravimai su 
atvykusiais svečiais. Vienas 
tokių gražių ir prasmingų su
sitikimų įvyko rugpjūčio 3 
dieną. Tai reikšminga, neuž
mirštama diena tiek Zana
vykijos krašto žmonėms, tiek 
išeivijos visuomenės ir kultū
ros veikėjui, dr. Juozui Kriau
čiūnui. J Zanavykijos krašto 
muziejų jis atvyko ne tuš
čiomis — atvežė ir padovano-
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Trys mokslo draugai suvažiavo į Madison-Vilniaus Sister Cities pokylį Madison mieste , \Visconsin. Iš kairės: 
pik. Arūnas J. Buženas (US Air Force, iš Texas valstijos), dr. Albertas Petrul is (Wisconsin), Stasė Semėniene 
(naujai išrinkta į direktorių tarybą), dr. Romualdas Povilaitis (Illinois). N.S.E. nuotrauka. 

jo įdomius ir vertingus eks
ponatus. O taip pat tą dieną 
buvo pristatyta jo pasakoji
mų knyga simboliniu pava
dinimu „Skolą grąžino". 

Knyga išvydo pasaulį šie
met. Redaktorius Jonas Va-
buolas, dailininkas Marius Za
vadskis. Leidykla „Naujasis 
lankas" 

Neatsitiktinai dr. J. Kriaučiū
no knyga buvo pristatyta Za
navykų muziejuje. Tai jo 
gimtasis kraštas. O gimė jis 
Nosiedų kaime, Lekėčių vals
čiuje, Šakių apskrity. Knygos 
pristatyme dalyvavo pats au
torius — dr. Juozas Kriau
čiūnas, šio straipsnio ir kny
gos įžangos autorė. Gausus 
susirinkusiųjų būrys buvo 
apdovanoti knygomis su auto
grafais. 

Popietės dalyviai su įdomu
mu klausėsi skaitomų iš
traukų iš knygos. Lyriškai, 
ramiom spalvom autorius nu
tapė Zanavykijos krašto gam
tos grožį. Viena skaitovių, Sa
kalauskienė (buvusi ilgametė 
muziejaus direktorė), pažy
mėjo, kad tai rašyti galėjo tik 
žmogus, augęs, gyvenęs ir my
lėjęs šias gimtąsias vietas. 

Susirinkusiems trumpai bu
vo pristatyta dr. Juozo Kriau
čiūno biografija, pateikta jo 
visuomeninė-kultūrinė veikla, 
taip pat buvo kalbama ir apie 
jo pasakojimų knygos para
šymo aplinkybes. 

Retas žmogus, sulaukęs 91 
m., galėtų pasigirti tokiu 
darbštumu, veiklumu kaip dr. 
Juozas Kriaučiūnas. Jis visą 
gyvenimą dirbo — nuo 6 me
tų piemenuko duoną valgė, ir 
ligi šių dienų nesudeda ran
kų, įvairius darbus dirbda
mas... O gyvenimo kelias ne
buvo rožėmis pabarstytas — 
mokslus siekė VDU medici
nos fakultete ir dirbo lygia
grečiai korepetitoriaus dar
bą, nes už mokslą reikėjo 
mokėti. Vėliau neramus prieš
kariniai laikai, rusų, vokiečių, 
okupacijos, pasitraukimas į 
Vakarus, pilkosios tremties 
kasdienybė, įsikūrimas naujo
je žemėje. 56 metai praleisti 
svetur — mokytasi, dirbta, au-
kotasi vardan Lietuvos. Jo 
nuopelnai pastebėti: 1982 me
tais už veiklą lietuviškuose 
baruose Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimas 
įteikė jam garbės raštą, o 
1998 metais Lietuvos Res
publikos prezidentas skyrė 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
III laipsnio ordiną. 

Dr. Juozas Kriaučiūnas 
priklausė įvairioms organiza
cijoms, fondams ir dosniai juos 
rėmė — Lietuvių fondą, Lie
tuvišką tautos fondą, Mažo
sios Lietuvos fondą, Kultūros 
židinį, New York, jaunimo 
centrą Čikagoje, Dainavos 
stovyklą Michigan valstijoje, 
ALKą, Marijos Nekalto prasi
dėjimo vienuolyną, lietuvių 
pranciškonų, lietuvių jėzuitų 
vienuolijas ir dar keliolika ki

tų. 
Nuo 1977 metų apsigyveno 

Putname. Įsijungė į lietuvių 
bendruomenės veiklą, buvo 
išrinktas pirmininku, vicepir
mininku, o dabar yra LB val
dybos nariu. Daug metų rū
pestingai vadovavo ALKos ar
chyvui, su meile įkūrė mu
ziejų, tautosakininkui J. Ba
liui skyrė atskirą kambarį. 
Šis archyvas yra vienas tar
pe didžiausių lietuviškų ar
chyvų Amerikoje. 

Dr. Kriaučiūnas taip pat 
rūpestingai perėmė Mindau
go pilies statytojo kunigo, ra
šytojo Stasio Ylos globą. Rūpi
nosi aplinkos sutvarkymu, o 
atvykusiems buvo geru va
dovu. Jis Katalikų mokslų 
akademijos narys. Visas jo pa
reigas ir atliktus darbus būtų 
sunku išvardinti — jų susi
darytų nevienas lapas. 

Spaudoje pradėjo bendra
darbiauti dar Lietuvoje. „Auš
ros" gimnazijoje šapirografu 
buvo leidžiamas laikraštis 
„Sparnai", J. Kriaučiūnas bu
vo redakcinės komisijos narys. 
Amerikoje rašinėjo į spaudą 
nuo 1951 m. Rašė, ir dabar 
rašo — sveikatos, medicinos, 
kultūros, įvairiais organiza
ciniais, istorijos, religijos auk
lėjimo bei politikos klausi
mais, pasakoja kelionių įs
pūdžius. 1983 m. parengė ir 
išleido knygą „Fraternitas 
Lithuanica in Patria, 1908-
1983 m." Surinko ir parengė 
nemažai medžiagos XXXVII 
Lietuvių Enciklopedijos to
mui. 

Dr. Juozą Kriaučiūną gyve
nimas apdovanojo neeiliniais 
gabumais: gydytojas, žurnalis
tas, paskaitininkas, muzieji
ninkas, archyvo direktorius, 
kruopštus jo tvarkytojas ir vi
suomenės veikėjas. Savo būdo 
bruožais galėtų būti pavyz
džiu daugeliui žmonių — ra
mus, santūrus, giliai mąstan
tis, pareigingas, sąžiningas, 
korektiškus, be galo kuklus ir 
paprpotas, mokantis bendrau
ti su įvairaus rango žmonė
mis. 

Meilė artimui, meilė gyveni
mui — pagrindinė jo varomo
ji jėga. Jis vadovaujasi krikš
čioniškais moralės pagrindais. 
Pasaulį mato šviesiomis spal
vomis, tik šalinasi piktų žmo
nių. „Per visą savo gyvenimą 
aš neturėjau nei vieno prie
šo", — prasitarė kartą šio 
straipsnio autorei. Išties gra
žu nueiti tokį sunkų gyveni
mo kelią ir neturėti priešų. 

Gyvendamas Vokietijoje, dr. 
Kriaučiūnas pradėjo užraši
nėti tai, ką jis prisiminė iŠ 
vaikystės, jaunystės, ką jam 
buvo pasakoję draugai ir ar
timieji. Ilgainiui pasakojimų 
prisirinko nemažai. Buvo su
manyta išleisti knygą, kuriai 
autorius išrinko simbolinį 
pavadinimą „Skolą grąžino". 
Jis tartum pats grąžina tą ne
būtąją skolą savo tėvynei. 

Į knygą įtraukta 15 pasako

jimų. Juose vyrauja kaimo 
tematika, kaimiška gyvenimo 
buitis. Pasakojimų centre 
žmogus — su jo besikeičian
čiais jausmais, dvasine, psi
chologine painiava. Kiekvie
nas pasakojimas atskleidžia 
vieną arba kitą gyvenimo tra
gediją — dažniausiai tas tra
gizmas jau įspaustas žmo
gaus prigimtyje. Pateikdamas 
savo herojų tragiškus likimus, 
autorius nedaro išvadų, ne
perša didaktinių pamokymų, 
palieka pačiam skaitytojui 
susivokti gyvenimo painiuose 
verpetuose. Tačiau kiekvie
name pasakojime prasiveržia 
stipri mintis: niekas šiame 
gyvenime nelieka be atpildo, 
už viską lemtis atseikėja pa
gal tai, ko žmogus nusipelnė. 

Kai kurie pasakojimai išsis
kiria savo tematika ir siuže
tine linija — „Pieskinės kau
las" ir „Patarimai laimingai 
gyventi". Pirmame autorius 
vartoja fantastikos, mistikos 
elementus, nukeldamas skai
tytojus į senąją Lietuvą. Atsk-
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leista lietuvių karžygių kova 
su švedų užkariautojais. Pa
sakojama apie didvyrišką, ne
gailestingą kovą už garbe, už 
tėvynės laisvę. Tokioje žūtbū
tinėje kovoje pasirenkama 
laisvė arba mirtis — trečio 
kelio nėra. 

„Patarimai laimingai gyven
ti" — realistinė pasaka su gi
liais liaudies išminties ele
mentais. Patarimai, atrodo, 
paprasti, bet kartu labai ne
tikėti, verčiantys susimąstyti. 
Jeigu kiekvienas gyventų pa
gal tuos patarimus, tai tikrai 
nebūtų rūpesčių ir sunkumų, 
o vartai į Laimės šalį būtų 
visada atverti. 

Dr. Juozas Kriaučiūnas jau
nystėje atrado raktą į Lai
mės šalį, todėl jo gyvenimo 
skrynia pripildyta gausių 
dvasinių turtų, kuriais šian
dien jis dosniai dalinasi su 
mumis. 

Virginija Paplauskienė 

EUGBCC. 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. 
Tel. 708-422-8260 

KAUNUI IR KAUNIEČIAMS SKIRTA 
„SANTARA* 

mesniuosius lietuvius. 
Rašinys iliustruojamas ku

nigo, poeto Ričardo Mikutavi
čiaus, architekto, alpinisto, 
tragiškai žuvusio bekopiant į 
Tian Šan kalną, Kastyčio Zu
bovo, kardinolo Vincento Slad
kevičiaus, Lietuvos dabartinio 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
kitų žymiųjų kauniečių atvaiz
dais. 

O senosios Kauno miesto 
nuotraukos siekia 1915 metus 
— pirmojo Pasaulinio karo lai
kotarpį. Toliau matome porą 
nuotraukų iš amerikiečių ka
rinės misijos (1919 m. data). 

Žurnalo puslapiuose skaito
me rašytojo Vytauto Martin-
kaus straipsnį „Apie provinci
jos mitą ir širdies pelenus", 
Kazio Inčiūros 1969 m. pa
ruoštus prisiminimus apie 
kun. Juozą Tumą-Vaižgantą. 
Kauną prisimena ir dabartinė 
vilnietė, Seimo narė, žurnalis
tė Dalia Kutraitė-Giedraitie
nė. Žurnale pristatomas JAV 
gyvenantis prof. Alfred Erick 
Sennas, kuris sako, kad jo gy
venimas susijęs su Kaunu, nes 
čia gyveno ir dirbo jo tėvas, čia 
gimė ir dvi jo seserys, o vienos 
iš jų krikštatėvis buvo J. Tu
mas-Vaižgantas. 

Likusieji numerio autoriai 
Egidįjus Mikšys, Gediminas 
Jankus, Aldona Ruseckaitė, 
Romualdas Norkus (žurnalo 
vyr. redaktorius), Donaldas 
Kajokas, Stanislovas Mostaus-
kis ir kt. įvairiomis spalvomis 
bei mintimis piešia Kauno ir 
kauniečių paveikslą. 

Žurnalo paskutiniuose pus
lapiuose prabyla Kauno mies
to meras Erikas Tamašaus
kas. Jo straipsnyje „Atsigręž
kime veidu į Kauną" skaito-

Čikagą pasiekęs „Santaros" 
žurnalo 2001 m. vasaros nu
meris (35-sis) skirtas Kaunui 

. ir kauniečiams. Šio kultūros 
žurnalo puslapiuose yra daug 
medžiagos apie Kauno praeitį: 

i čia senosiomis nuotraukomis, 
dabarties vaizdais ir aprašy
mais prikeliama šio antrojo 
savo dydžiu Lietuvos miesto 
istorija, jo žmonių gyvenimas, 
veikla. 

„Kauno miesto vardas neturi 
nieko astrališko, tačiau žūtbū
tinis siekis gelmės ir aukščio, 
duonos ir druskos, ramybės ir 
kuriamojo maištingumo girdi
si kiekviename šio vardo gar
se", — šie pirmuose žurnalo 
puslapiuose išspausdinti žo
džiai yra lyg motto šiam „San
taros" numeriui, kuris, beje, 
leidžiamas Kaune ir dažnai at
spindi miesto kultūrinę erdvę. 

Toliau skaitydami pastebi
me, kad tie žodžiai yra pabai
ga kauniečio rašytojo Roberto 
Keturakio straipsnio „Tu esi", 
kuriame žvelgiama į Kauno 
rajonus, ten gyvenusius žy-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Avs., Hickory Hssm, IL 
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 778-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANU! GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hafe, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

• Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, kLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Katoama hetuvttkai 
6918 W. Archar Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tsi 773-22 
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ARASŽUOBA,M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūtie*, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr.. Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www (̂ nierforsurgeryandbretsthaaliti.corn 

Tsi - jotu laltaraMt 

me: „Dažnai galvoju, koks turi 
būti laimingas ir išdidus mies
tas, kurio viename rajone gy
vena ministras Juozas Urb
šys, kitame — šventosios Ro
mos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Juk šitų žmonių 
namuose padrąsinimo ir nusi
raminimo, išminties ir orumo 
prieš dešimtmetį ieškojo da
bartiniai valstybininkai, kul
tūros, mokslo žmones..." 

Žurnalo pirmame viršelyje 
matome jaunuosius atlikėjus, 
ne vien tik Kauno, bet ir visos 
Lietuvos ateitį, smuikininką 
Vilhelmą Čepinskį ir pianiste 
Godą Gedvilaite. Paskutinia
me viršelio puslapyje didele 
nuotrauka pristatomas .kul
tūros aristokratas", rašytojas 
Juozas Grušas. 

„Santaros" redakcijos adre
sas: Gedimino g. 10, 9000 
Kaunas, Lietuva. Vyr. redak
torius — Romualdas Norkus, 
redaktoriai — Aleksas Da
bulskis, Laura Klimsnskiene. 
Tiražas 1,000 egi. Kaina ne
nurodyta. 

Ed. dnlaitis 
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Lietuvos švietimo ministeri
ja paskelbė, kad šią rugsėjo 
pirmą į bendro lavinimo 
2,177 mokyklų suolus sės 
587,000 moksleivių. Šiek tiek 
daugiau, negu praėjusiais me
tais. Miestų mokyklose moks
leivių Šiemetinis vidurkis pa
augo nuo praėjusiais metais 
buvusio 540 iki 582. Pagau
sėjo jų ir kaimo mokyklose. 
Pagal šiuos duomenis, moks
leiviai sudaro apie 16.3 nuo
šimčius Lietuvos gyventojų. 
Tai gerėjantis ženklas. Ta
čiau keista, kad buvusioje 
laikinojoje sostinėje Kaune šis 
nuošimtis tesiekia tik 14.5 
nuošimčio. Apie 400,000 gy
ventojų turinčiame lietuviš-
kiausiame Lietuvos didmies
tyje rugsėjo pirmą dieną į mo
kyklas ateis tik 58,000 vaikų 
ir jaunimo. Nors jiems moky
tis reikės 50,000 mokytojų, bet 
Kaune dar daug jų liks ir be 
darbo. Po darbo biržas laksto 
daug praėjusiais metais moky
tojo diplomus įsigijusių jau
niklių, kol kas dar teigiamų 
atsakymų negaudami. Tai jau 
liūdnokas reiškinys. O mokslo 
metų pradžią dar daugiau ap
temdo mokytojams neišmokė
ti atlyginimai už praėjusius 
metus ir atostogas. Dėl to kai 
kurios mokyklos atsisako ir 
mokslo metus pradėti, moky
tojai žada streikuoti. Klausi
mas pasiekė ir aukščiausias 
Lietuvos valdžias. Prezidentas 
padėtį aiškinosi, pasikvietęs 
švietimo ministrą, o ministras 
pirmininkas dėl to kaltina sa
vivaldybes. Pinigus mokytojų 
algoms savivaldybės gavo, sa
ko jis, kur juos dėjo? 

Mūsų biudžetai ir taip jau 
tik vargui vargti, skundžiasi 
mokyklų vedėjai. Ar ne juo-
kingarkai naujoms knygoms į 
bibliotekas nupirkti per me
tus neskiriama nė šimto litų. 

O kai nė jų neišmoka, kur ta
da pagalbos reikia ieškoti? 

Bet tai tik viena bėda. Kita 
— mokyklų reformos ir pro
gramos. Planai yra, bet mažai 
kas jais domisi. Ne kokie rei
kalai, kai po vienuolikos ne
priklausomybės metų sovieti
nė sistema, o kai kur ir nuo
taika, tebevyrauja. Tiesa, yra 
pakeitimų, atsiradusių per 
pastaruosius kelerius metus, 
bet kažin ar reikiama link
me? Religijos, taigi kartu ir 
krikščioniškos doros, moky
mas, deja, dar tik atmestinis. 
Užuot tautinio auklėjimo 
įvestas pilietiškumas jaunimą 
suka tautas naikinančio kos
mopolitizmo keliu. Istorijos 
pamokose dar vis pasigenda
ma paskiausių Lietuvos lais
vės kovų. Jų lyg nebūta. Re
tai į mokyklas užklysta ir 
žodelis apie išeiviją, jos pas
tangas padėti Lietuvai išsiva
duoti iš sovietų vergijos, juo 
labiau apie lietuvybės išlai
kymo, tautinio jaunimo aulėji-
mo darbus. Ir aplamai atrodo, 
kad bet koks jaunimo auklė
jimas Lietuvos mokyklose — 
nei šilta, nei šalta. Tad ir 
plinta nepilnamečių nusikal
timai, o neseniai jų elgesį ty
rinėjanti tarptautinė įstaiga 
paskelbė, kad paauglių tarpu
savio peštynėse ir vieni kitų 
skriaudimu Lietuva pasaulyje 
pirmauja. Kartu su Lietuvos 
moksleiviais į mokyklos suo
lus grįš ir užsienio lietuvių 
jaunimas. Rytų kraštuose kai 
kur — Rygoje, Maskvoje, 
Punske, dar keliose vietovėse 
Lenkijoje, poroje Gudijos vie
tovių — veikia normalios lie
tuviškos mokyklos, kur viskas 
mokoma lietuvių kalba. Pa
sididžiavimas čia — Vasario 
16-osios gimnazija Vokietijoje. 
Tai retos, bet gana laimingos 
išimtys. Tačiau visur kitur 
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Bronius Nainys ir mokyklos direktore Rima Leimontienė tarp Nainių, Garbonkų, Sušinskų premijas 
laimėjusių moksleivių. Premijos skiriamos už rašiniuh tautinėmis temomis lietuvių ir anglų kalba. 

lietuviškos mokyklos veikia 
tik savaitgaliais. Mokiniai į 
jas ateina iš svetimų aplįn-
kų, mažai, kartais ir visiškai 
nemokėdami lietuvių kalbos. 
Ir lankančiųjų nuošimtis per 
pusę mažesnis negu Lietuvoje. 
Prieš 50 metų, kai Antrojo 
pasaulinio karo iš Lietuvos 
išblokšta išeivija Amerikoje 
įsikūrė, į lietuviškas mokyklas 
atėjo apie 3,250 vaikų ir jau
nimo. Tai sudarė tik 9 nuo
šimčius naujųjų ateivių, ku
rių čia buvo apie 35,000. Se
nosios išeivijos palikuonių 
lietuviškose mokyklose jau 
nebebuvo. Nežinia, kiek lietu
viškai kalbančių arba mišrių, 
lietuviškai nusiteikusių, šei
mų Amerikoje yra — turbūt 
tik tokios šeimos siunčia vai
kus į lietuviškas mokyklas, 
išimtys čia labai retos — ta
čiau apie 1,200 jas lankančių 
vaikų nesudarys nė 5 nuo
šimčių visų tokių lietuvių. Lie
tuviškas mokyklas dabar lan
ko jau trečioji ar net ketvirto
ji karta. Po penkiasdešimt me
tų nuo mokyklų atkūrimo pra
džios — rezultatas, teigčiau, 

Bronius Nainys įteikia premijas jauniausiems savo vardo mokyklos moksleiviams. 

dar visgi pusėtinas. Ankstes
niosios išeivijos lietuviškos 
mokyklos praktiškai sunyko 
po 35 metų. Nors ir dabar 
veikiančios mokyklos daug 
silpnesnės negu buvo veiklos 
pradžioje, bet vis tiek darbas 
jose rimtas, ir 10 metų jas pa
laukęs jaunuolis lietuviškai 
kalba neblogai. Be to, jis įgyja 
tikrą tautos sampratą, supa
žindinamas su vėliausia Lie
tuvos istorija, tautos idealais. 
Stipresnes lietuviškas mokyk
las galėtų steigti trečioji ban
ga, priversdama pasitempti ir 
čiagimius, bet ne visiems iš 
tos bangos, bent kol kas, to
kios mokyklos rūpi. Todėl ir 
labai sveikintina Čikagos 
Jaunimo centre, jau galima 
sakyti, visiška trečiabangių 
„nuosavybė*, kurioje ir moky
tojai, ir moksleiviai sudaro 80 
nuošimčių visumos. Džiaugtis 
reikia ir kasmet gausėjančia 
Maironio lietuviška mokykla 
Pasaulio lietuvių centre Le-
monte, kur mokinių gausa ko
pia per 400. ribą, suolų pri
grūsti visi kampai, ir vadovai 
suka galvas, kur rasti vietos 
jų daugiau pastatyti. Bet, jei
gu tik tokia beda, sprendimas 
susiras greitai. Tikrai nė vie
nas, norintis mokyklą lanky
ti, neliks už durų. 

Tačiau Lietuvoje ne tik mo
kyklos baigia atostogas. Rug
sėjo pradžioje į darbą grįš 
daug valstybės tarnautojų ir 
piktokai poilsiavęs Seimas. 
Mat jis, ministro pirmininko 
spaudžiamas, turėjo bent sa
vaitei atostogas pertraukti ir 
grįžti skubiais įstatymų pakei
timais tvarkyti „Mažeikių 
naftos" bėdų. Aišku, niurnė
jimo užteko. Bet labai iškil
mingai ir linksmai atostogas 
baigė Lietuvos oligarhai ir mi
lijonieriai. Į vasarojimo Pa
langoje uždaromąją puotą 
grafų Tiškevičių rūmuose su
sirinkusi naujoji aristokratija 
nebežinojo nei kaip šėlti, nei 
kaip raitytis. Pagal „Lietuvos 

ku, kai vienas buvęs ministras 
pirm. Andrius Kubilius iš Vil
niaus dviračiu atmynė 90 km 
į Pakaunėje vykstantį konser
vatorių susitikimą, kitas bu
vęs, taip pat trumpalaikis 
premjeras, Bronislovas Lubys, 
į Tiškevičių rūmus atvažiavo 
dviejų žirgų traukiama karie
ta. Moteris puošė po 6,12 ir 
net 40 tūkstančių litų kainuo
jančios suknelės, vyrai dėvėjo 
už 16,000 litų pirktais vokiš
kais kostiumais, visi svečiai 
vaišinosi juodaisiais ikrais, la
šiša, krevetėmis, gurkšnojo po 
2,000 už butelį kainuojančius 
vynus ir konjakus, gėrėjosi 
nuostabiais „fejerverkais''. 
„Iietuvos rytas" mini, kad čia 
sugužėjusių trijų Šimtų lietu
vių svečių bendras turtas bu
vo didesnis, negu dr. Juozo 
Kazicko šeimos šventėje tiek 
pat dalyvavusių tarptautinių, 
siekęs 10 milijardų dolerių. 
Va, kaip reikia Lietuvoje gy
venti. Tada ir atostogauti, ir į 
darbą grįžti lengviau. Ne taip, 
kaip tiems vargšams mokyto
jams, besimeldžiantiems į val
džią savo skurdžių algelių, ar
ba mokykloms, verkiančioms 
dėl knygelių. 

Centristai Vilniuje prieš ke
liais dienas spaudos konfe
rencijoje aiškino, kad Valdovų 
rūmams atstatyti negalima 
imti pinigų iš valstybės iždo, 
kurį sukrauna mokesčių mo
kėtojai. Pagal juos, lėšas tu
ri sudėti privatūs aukotojai. 
Ar vyriausiam šio užmojo su
manytojui ir vykdytojui prem
jerui Algirdui Brazauskui ne
vertėtų atkreipti dėmesio į tų 
puotautojų milijardus? Ap
skaičiuota Valdovų rūmų at
statymo kaina — jų bendro 
turto tik vienas nuošimtis. 
Tai būtų bent šiek tiek pras
mingiau išleisti pinigai, negu 
konjakui Tiškevičiaus rūmuo
se, grįžimo į darbą dieną šven
čiant. Ir mokesčių mokėtojų 
mokytojų skatikai liktų jų 
vadovaujamoms mokykloms 
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Danutė Bindokienė 

Lazda gali atsisukti ir 
kitu galu 

rytą", maždaug tuo pačiu lai- vadovėlius nupirkti. 

Irako diktatorius Saddam 
Hussein nuo pat Persų įlan
kos karo pabaigos prieš dau
giau kaip dešimtmetį, „me
džioja" Amerikos ir kitų są
jungininkų žvalgybinius lėk
tuvus, kurie nuolat skraido 
per jo teritoriją, tikrindami, 
ar ši, karą pralaimėjusi, vals
tybė neturi naujų ginklų ga
minimo bei sandėliavimo 
įrangų — pagal su sąjungi
ninkais pasirašytą paliaubų 
sutartį. Irakas turėjo įsileisti 
Jungtinių Tautų paskirtus in
spektorius ir neužsiimti jokia 
ginkluotės plėtimo veikla. Ta 
pačia sutartimi 1991 m. buvo 
įsteigta vadinamoji „drau
džiamų skrydžių zona", kad 
Saddam Hussein liautųsi pul-
dinėjęs ir žudęs kurdus bei 
kitus jam nepritariančius mu
sulmonus, o taip pat būtų ma
žesnis pavojus Kuveitui, Sau-
di Arabijai ir kitiems, Ameri
kai draugiškiems kraštams. 
Tai toje zonoje nuolat patru
liuoja JAV žvalgyba, nes Ira
ko diktatorius nėra pagarsėjęs 
paklusnumu. 

Saddam Hussein apskritai 
tos sutarties nesilaikė ir nesi
ruošia laikytis. Visus tuos me
tus elgėsi sauvališkai, trukdy
damas inspektorių darbą ir 
atvirai keikdamas sąjungi
ninkus, ypač Ameriką, kurią 
jis kaltina dėl visų savo tautos 
vargų. O tuos vargus daugiau
sia pajunta eiliniai Irako gy
ventojai, nes sąjungininkų 
sankcijos varžo importą bei 
eksportą (šiuo atveju, dau
giausia naftą), todėl viešpa-

I tauja skurdas, kurstantis nea
pykantos „netikėliams" (vi
siems nemusulmonams). 

Šią savaitę visgi Irakui 
„medžioklė" pavyko. Pirma
dienį virš jo teritorijos „pra
dingo" automatinis žvalgybos 
lėktuvas (skridęs be piloto ar 
įgulos), o Saddam Hussein ne
truko pasigirti, kad jo prieš
lėktuviniai pabūklai sėkmin
gai užbaigė daugiau kaip trijų 
milijonų dolerių vertės žvalgo 
karjerą. Nežadama, kad ta ne
sėkmė sustabdys amerikiečių 
žvalgybos skrydžius, tik gal
būt iššauks naujus Irako bom
bardavimus bei kitas baus
mes, o Saddam Hussein dairy
sis į įvairias „ginklų rinkas", 
kad galėtų įsigyti dar veiks
mingesnių priešlėktuvinių ra
ketų ir toliau tęsti savo „są
jungininkų erzinimo politiką". 

Nei lėšų, kurių taip trūksta 
gyventojų būklei pagerinti, 
nei ginklų pardavėjų Irakui 
nereikės ilgai ieškoti. Iki 
Persų įlankos karo stambi 
ginklų tiekėja Irakui buvo Ru

sija, tačiau yra ir kitų šal
tinių. Nereikėtų per daug ste
bėtis, kad ir Amerikos gink
luotė randa būdų patekti į 
Iraką, nors ir neoficialiais ke
liais. Apskritai ginklų parda
vimas pernai didžiosioms pa
saulio valstybėms atnešė ne
toli 37 milijardus dol. pelno — 
apie 13 proc. daugiau, negu 
metais anksčiau. Ginklų par
davėjų priekyje stovi JAV, 
kurių pelnas sudaro apie pusę 
visų kitų valstybių gaunamos 
sumos. Daugiausia ginklų 
JAV (apie 68 proc.) parduoda 
vadinamiems besivystantiems 
kraštams, tarp jų Indijai ir 
Kinijai. 

Už Amerikos pirmoji stovi 
Rusija su beveik 8 milijardų 
dolerių apyvarta, tuomet 
Prancūzija — per 4 milijardus 
dol., Vokietija — šiek tiek 
daugiau negu 1 milijardą, 
Didžioji Britanija, Kinija, Ita
lija — nepasiekia vieno mili
jardo dol. sumos, bet visgi iš 
„prekybos mirtimi" uždirba 
nemažai pajamų. 

Vašingtonui rūpestį kelia 
vis augantis Rusijos „biznis" 
su Iranu, ypač dabar, kai pre
zidentas George W. Bush 
stengiasi su Maskva derėtis 
dėl tolimųjų skrydžių raketų 
sutarties. Tarp kitų, toje su
tartyje numatomų, punktų 
(Vašingtono nuomone, turin
čių paskatinti Kremlių grei
čiau ant jos „kabliuko už
sikabinti"), yra pasikeitimas 
tam tikra svarbia informacija 
bei technologija. Kyla klausi
mas: ar Maskva neatsuks tos 
amerikietiškos lazdos kitu ga
lu, neparduos jos-Ą—Įt ar 
kuriai kitai, nelirtar-^asi-
tikėjimo vertai, valstybei ir 
ilgainiui nepakenks Amerikos 
saugumui? Ši galimybė atvi
rai svarstoma ir sprendžiama. 

Pentagonas tvirtina, kad 
priešraketinė apsa«gay-4surią 
Amerika — ir jos negjasis 
prezidentas — žada įruošti 
erdvėse, bus nukreipta "ne j 
Rusiją, juk šiuo metu ji jau 
demokratiška ir draugiška, 
bet prieš Iraką ar Šiaurės 
Korėją. (Kaip parodė šios sa
vaitės įvykis su žvalgybiniu 
lėtuvu, pavojus iš Irako pusės 
yra visai konkretus.) O kas 
atsitiktų, jei santykiai tarp 
Maskvos ir Vašingtono vėl 
atšaltų, sakykim, dėl NATO 
plėtros? Kadangi Rusija jau
čia aštrius ekonominius sty
gius, galbūt Saddam Hussein 
siūlomos kainos Kremlių la
biau masintų, negu prez. 
George W. Bush palankumas. 
Bet apie tai negalvojama, kai 
skamba pinigai... 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 
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Ten dar buvo galima susielgetauti ką nors pragyveni
mui. Taip ir aš 1947 m. prieš Kūčias so viena vyresne 
mergina, kuri turėjo dar motiną, važiavau į Lietuvą. 

Mes ii ryto išėjome į Girdavą. Iš ten vidurdienį trau
kinys važiavo į Lietuvą. Girdava buvo paskutinė stotis 
ii Lietuvos. Traukinys važiuodavo vidurdienį per Ins-
terburgą, Tilte, Pagėgius, Tauragę per Lietuvą iki 
Radviliikio. Grįždavo anksti rytą ir prieš priešpiečius 
ir vidurdienį vėl būdavo Girdavoje. Kai buvo važiuoja
ma žiemą, nuvykus į Lietuvą būdavo jau tamsu. Mes 
važiavome būtent į Lietuvos gilumą, nes ten buvo gali
ma daugiau ko nors gauti. 

Taigi mano pirmoji kelionė pirmą kartą baigėsi kaž
kurioje stotelėje tarp Insterburgo ir Tilžės, ten mes 
buvome išgrūstos lauk, nes neturėjome bilieto. Bet kai 
tik traukinys pajudėjo, mes vėl užšokome. Mat tada 
traukiniai tarėjo užlipimo laiptelius, mes laikėmės 
tvirtai, ir mėginome pereiti į aikštelę tarp vargonų, o 
ii ten įsibrauti ir į vagoną. Ir mums pavykdavo visada 
tą pačią dieną pasiekti Lietuvą. 

Taigi mes nuvykome ir vienoje stotyje išlipome. Vė
liau a i sužinojau, kad tai buvo Viduklė. Mes pernak

vojome stotyje ir rytą išėjome elgetauti. Mes gavome 
pavalgyti, o į savo kuprines prisikrovėme miltų, svies
to, lašinių, duonos ir bulvių. Kadangi buvo Kūčių va
karas ir visur buvo taip šventiška, mes nedrįsome tei
rautis ir prašyti nakvynės. Taigi grįžome į stotą ir ten 
pernakvojome. 

Rytą mes dar kartą išėjome ii stoties, gavome paval
gyti ir grįžome su pilnomis kuprinėmis į stoti, nes ga
na anksti turėjome patekti į traukinį. Buvo tik virš
kinimo problema. Kadangi mes jau seniai nebuvome 
valgiusios ko nors geriau, mūsų viduriai buvo nekokie. 
Dažnai viskas pereidavo per kūną, kaip ir įeidavo, 
neužsilaikydamas. Laimei, mes dainai buvome gavu
sios pieno sriubos ar varškės, ir mums buvo geriau. 

Mūsų kelionė namo buvo tokia pati kaip ir išvyka. 
Lauk iš traukinio, vėl i i lauko užsikabinti, dabar dar 
ir su pilnomis kuprinėmis, ir vis dėlto pasiekėme Gir
davą. Su laimikiu ėjome Kortmedyn'o link. Bulvės, 
žinoma, sušalo, bet ir tokios buvo maistas, kurio ai 
parnešiau savo broliams. 

Po poros dienų ai vėl išvažiavau. Ai jau žinojau, 
kaip tai vyksta, š į kartą ai nuvažiavau viena stotele 
toliau. Tai buvo vis tiek tas pat. Vietovė vadinosi Šien-
laukis. Ten ai taip pat pernakvojau stotyje ir rytą 
išėjau. 

Kadangi Lietuvoje visur buvo viensėdžiai, visuomet 
būdavo sunku eiti i i vieno viensėdžio į kita. Keletas 
sodybų turėdavo tą patį vardą. Tikrų kaimų, kur butų 
ir mokykla, paštas, bažnyčia, buvo reta, reikėjo toli 
eiti ar važiuoti. Iki miesto buvo labai toli. Taigi ai ėjau 

per laukus, sniegas buvo pakankamai sušalęs, ir buvo 
galima be vargo laukais eiti. 

Tada aš nuėjau į artimesnį kaimą, kuris vadinosi 
Alėjai, ten radau vieną šeimą, kuri gerai kalbėjo vo
kiškai. Pas juos buvo atėjusi ir ponia Vernertenė. Tai 
buvo, kaip man pasirodė, taip pat neturtingi žmonės, 
bet ai ten galėjau pernakvoti. 

Kitą dieną ai elgetaudama grįžau į stotį ir ten per
nakvojau. Mažų stotelių patalpos būdavo tuščios, bet 
tada aš buvau ne viena, nes iš Rytprūsių buvo labai 
daug žmonių, kurie atvykdavo duoneliauti, h* ten jų 
vis pasitaikydavo sutikti. 

Namo grįžau taip pat, kaip ir pirmą kartą. Maisto 
produktus palikau broliukams ir vėl išvykau į Lie
tuvą. 

Šį kartą su manim važiavo ponia Gutceit. Ji buvo ii 
Kionigsbergo, bet dabar taip pat gyveno Kortmedyn'e. 
Su ja kartu važiavau iki pat Šienlaukio. 

Kitą dieną mes nuėjome iki Alėjų. Pernakvojome pas 
tuos pačius žmones, pas kuriuos buvo ir ponia Verne-
rienė. Ponia Vernerienė ir ponia Gutceitienė greitai 
susidraugavo. Ponia Vernerienė ir lietuvių šeima man 
patarė, kad aš kitą kartą atvažiuočiau su broliukais. 
Aš apie tai jau buvau pagalvojusi: kam aš turiu jiems 
maistą gabenti, kai jie patys galėtų apsirūpinti. 

Taigi aš grįžau, viską, ką turėjau, palikau Hansui ir 
anksti rytą su Joachimu išėjau Girdavos kryptimi. Ii 
tikrųjų tai nebuvo tikras ėjimas. Joachimas buvo toks 
silpnas, kad ai jį daugiau nešiau. Buvo labai šalta. 
1948 metų sausis. Mes buvome menkai apsirengę, ant 

kojų tik maišai. Šiandien aš nežinau, kaip mes tada iš 
viso laikėmės, ryžęsi tokiai kelionei. 

Pakeliui pasirodė vežimas ar rogės, prikrautos šieno 
ar šiaudų. Jie mus paėmė pavėžėti. Kai jiems reikėjo 
sukti iš kelio, jie mus išlaipino. Tada aš vėl išgyvenau 
tai, kas mano atmintyje išliko kaip labai baisu. Joachi
mas nusirito nuo vežimo ir jis buvo sušalęs į lazdą. At
rodė, lyg aš būčiau į rankas paėmusi lentą. Aišku, jis 
buvo miręs. 

Aš atsisėdau į plento griovį į sniegą, laikiau jį ran
kose ir galvojau, kad jį reikia kur nors palaidoti. Mes 
jau buvome tokiu būdu daug žmonių palaidoję. 

O tada atėjo keli rusai, vyrai ir moterys. Jie tik pa
klausė, kur mes vykstame, ir pakėlė Joachimą aukš
tai. Vienas vyras permetė jį per pečius ir nuėjo. Du 
kiti mane paėmė per vidurį, ir tikriausiai jie mane 
daugiau nešė, negu aš bėgau savo kojomis, taip greit 
viskas vyko. Ir štai mačiau, kad Joachimas sujudėjo. 
Tikras stebuklas. 

Mes nuėjome į vaikų kiemą, tai buvo jau Girdava. 
Ten dešinėje stovėjo du namai, šiek tiek toliau, dar 
prieš posūkį pro pilį į miestą. Ten tie vyrai įėjo su mu
mis į namą, gyvenamąjį namą, paguldė Joachimą ir 
dingo, nė žodžio netarę. 

Kol aš aiškinau, kas mes esame, iš kur mes ateina
me ir kur norime vykti, Joachimas pradėjo šliaužti 
prie krosnies. Iš karto pasikeitė jo išvaizda. Jo veidas, 
jo rankos ir kojos taip pastorėjo, kad beveik nebuvo 
matyti jo akių ir nosies. Jo visas kūnas taip išrodė, ta
rytum jis būtų porcelianinis. Bus daugiau 
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
88-SIS LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMAS 
P r i e š s e i m i n ė i š v y k a 

Lietuvos V y č i ų 88-sis meti
nis suvaž iav imas / se imas š.m. 
rugpjūčio 2-5 d. vyko Grosve-
nor Resort a t Walt Disney 
World v iešbutyje , Orlando, 
Florida. A n k s č i a u atvykstan
t i e m s s e i m o da lyv iams trečia
dienį, rugpjūčio 1 d. buvo su
ruošta įdomi i švyka į Kennedy 
Space Center muziejų apžiū
rėti mi l ž in i škus erdvėlaivius, 
skr idus ius į mėnul į . Matėme 
erdvėlaiv ius , s tatytus prieš 
daugel į m e t ų ir vėliausiai pa
gamintus erdvėlaivius . Buvo 
rodomos įvairios vaizdajuos
t ė s apie v i sa tos tyrimų pro
gramą. Išvykoje dalyvavo 27 
vyčiai . Rytas buvo drėgnas, 
sau lė gerokai šildė, bet tai 
nepakenkė dalyvių nuotaikai. 
Į v iešbutį grįžome pavargę, 
bet la imingi ir patenkinti iš
vyka ir smagia diena. 

8 8 - s i s S e i m a s — 
„ L i e t u v o s V y č i a i s ta to 
t i l t u s a t e i t i e s kartoms" 

88-s i s L ie tuvos Vyčių sei
m a s / s u v a ž i a v i m a s , š.m. rug
pjūčio 2-5 d. v y k ę s Grosvenor 
Resort at W a l t Disney World 
viešbutyje , Orlando, Floridoje 
vyko šūkio: „Lietuvos Vyčiai 
s tato t i l tus ate i t ies kartoms'' 
dvasioje. S e i m ą globojo L. V. 
Centro va ldyba . 

S u v a ž i a v i m a s buvo pradėtas 
ketvirtadienį , šv. Mišiomis 
Marijos V i s a t o s Karalienės 
Šventovėje (Mary, Queen of 
the U«$Vėrse Shrine). Įdomu 
pažymėt i , k a d ši šventovė 
prieš 2 6 m e t u s buvo pastatyta 
tur is tų a u k o m i s . Mišias kon-
celebravo Lie tuvos Vyčių Cen
tro va ldybos dvasios vadas 
prelatas dr. Juozas Anderlo-
n is , pre latas Ignas Urbonas, 
kun . Anthony Chepanis, kun. 
Anthony M a r k u s , iš šventovės 
adminis trator ius kun. F. Jo-
seph Harte . 

Iški lmingai įnešus vėliavas, 
šv. Mišios b u v o aukojamos už 
Lietuvos Vyčius . Savo pa
moksle pre la tas Anderlonis 
dž iaugės i ga l ėdamas dalyvau
ti šv. Miš iose kartu su vyčiais, 
švenč ianč ia i s savo 88-tą suva
žiavimą. V i s i e m s atstovams ir 
sveč iams j i s palinkėjo sėkmin
go ir v a i s i n g o suvažiavimo. 
Pre la tas Anderlonis pareiškė, 
kad Lietuvos Vyčiai turi dirbti 
ir aukot is Dievui ir Tėvynei. 
Laimino L. V. organizaciją ir 
šį suvaž iav imą , kad jis būtų 
darbingas ir sėkmingas . Mišių 
m e t u vargonavo garbės narys 
muz. F a u s t a s Strolia, giedojo 
solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
1-mos kuopos narė. Aukas 
prie a l tor iaus nešė Lietuvos 
Respubl ikos ambasadoriaus 
sekretor ius Vašingtone Rena
tas N o r k u s ir jaunosios vytės. 

P i r m a s s e i m o p o s ė d i s 

Po Mišių oficialus se imo ati
darymas vyko viešbučio salėje. 
Į n e š a m a s vėl iavas lydėjo Cen
tro valdyba ir komitetų pirmi
ninkai . Centro valdybos pirmi
n inkas Robert A. Martin, 
at idarydamas seimą, pakvietė 
prelatą Juozą Anderlonį su
kalbėti maldą. Sugiedoti JAV. 
Lietuvos ir Vyčių h imnai . Da
lyvius sveikino Centro valdy
bos seimo rengimo komiteto 
kopirmininkai Robert A. Mar
t in ir Mark H. Bell. 

Prezidiumą sudarė: John 
M a n k u s — 72 kuopa, Bing-
hamton , NY; John Mickunas 
— 3 kuopa, Philadelphia, PA; 
E lena Nakrosis — 90 kuopa, 
Kearny, NJ. 

Sekretoriavo seselė vienuolė 
Johanna Skainauskas , 112 
k-pa, Čikaga, ir Irena Svekla, 
3 k-pa, Philadelphia. 

Tvarkdariai išrinkti atsto
vaut i v isoms penkioms apy
gardoms: Frank Petrauskas, 
J o h n Sakai, Edward Pocius, 
Paul Moore ir Veronica Bizin-
k a u s k a s . 

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Theresa Strolia, 157 k-pa, Le-
mont; Len Kapochus, 3 k-pa. 
Philadelphia; garbės narė Eli-
nor Sluzas , 96 k-pa, Dayton, 
Isabell Peterson, 50 k-pa, New 
Haven . 

Aukų (buvusį sveikinimų) 
komitetą sudarė: Antoinette 
Sakai , 152 k-pa, Eastern Long 
Island, NY; Lee Moore, 86-
kuopa, Dubois, PA; Helen 
Mary Karpovich, 143 k-pa, 
Pittston, PA; ir J e a n Kapo
chus Michalik, 143 k-pa, Pitts
ton, PA. 

Se imo parlamentarinės ei
gos patarėjas — Peter Paul 
Zansit is , 16 k-pa, Bridgeport, 
IL. 

Mandatų komitetą sudarė: 
Mark H. Bell , 96 k-pa, Day
ton, OH; Joann Moniscalchi, 
133 k-pa, Los Angeles , CA; 
J u n e Grenier, 6 k-pa, Hart
ford, CT; ir Cathy Nakrosis, 
90 k-pa, Kearny, NJ . 

C. V. pirmininkas Robert A. 
Martin, Jr. atliko išsamų 
praėjusių metų organizacijos 
veiklos pranešimą. 

Iždininkas Richard Nied-
vares pilnai apibūdino orga
nizacijos iždą; jo pasiūlytas 
biudžetas 2001-2002 m. veik
los metams delegatų buvo 
priimtas. 

Se imą Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
ambasadoriaus Vygaudo 
Ušacko vardu, žodžiu sveikino 
sekretorius Renatas Norkus. 
Sese lė vienuolė Helen Iva
nauskas sveikino Nukryžiuo
tojo Jėzaus vienuolijos vardu. 
Raštiški sveikinimai gauti iš 
JAV prezidento George W. 
Bush, JAV senatoriaus Flori-

Lietuvos Vyčių organizacijos direktorių taryba po posėdži 
Boris, LV Centro v-bos pirm. Robert A. Mari.n, Jr., dvasii 
tuvai" v-bos pirm. Regina Juškaite-Švobiene. direktorių t 

doj Bob Graham, Floridos gu
bernatoriaus J. Bush, Orlando 
miesto mero Glenda E. Hood, 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus , ambasadoriaus V. 
Ušacko, dr. Gedimino Šerkš
nio, L. R. misijos Jungtinėse 
tautose, L. R. generalinio kon
sulo Čikagoje Giedriaus Apuo
ko, garbės konsulo St. Peters-
burge Algimanto A. Karnavi-
čiaus ir garbės konsulės 
Cleveland, OH, Ingridos Bub
lienės. Gaut i sveikinimai: kar
dinolo Audrio Juozo Bačkio, 
vysk. Paul iaus Baltakio ir Šv. 
Kazimiero popiežinės kolegijos 
rektoriaus prelato Algimanto 
Bartkaus, kun. Donald S. Pet
raičio, MIC, marijonų vienuo
lijos provincijolo, seselės M. 
Paulės. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
provincijolės, Immacula 
Wendt, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos vyr. generalinės, 
ses. Mary Valliere, CJC, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolijos, Rimanto Griškelio, 
Pasaul io l ietuvių centro direk
torių tarybos pirmininko, Vi
dos Jankauskienės , Lietuvos 
katal ikų religinės šalpos rei-' 
kalų vedėjos, Lithuanian 
American Roman Catholic 
VVomen's Alliance, Dale Mur-
ray, Li thuanian Children Re-
lief pirmininkės Dainos Nierd-
hart ir v . s . Birutės Banaitie
nės , Lietuvių skautų sąjungos 
pirmininkės. 

Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone V. Ušacko sekreto
rius Renatas Norkus sveikino 
sus ir inkusius Lietuvos vyčių 
atstovus. Linkėjo sėkmės po
sėdžiuose. J i s atsakė ir į daly
vių k laus imus apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje, siekimo į 
NATO narystę ir jo darbo pa
reigas. Vyčiai džiaugėsi R. 
Norkaus dalyvavimu, vėliau 
turėjo progą asmeniškai su 
juo pasikalbėti . 

Mandatų komisijos praneši
mu, pirmajame posėdyje daly
vavo 75 asmenys. Jų tarpe 1 
Garbės r.arys, 7 svečiai, ir 5 
Centro valdybos nariai, at
stovavę 5 rajonus ir 30 kuopų. 

Posėdis baigtas malda, 
kurią sukalbėjo prelatas dr. 
Juozas Anderlonis. 

Vakare vyko susipažinimo 
vakaras-saldumynų vaišės Ep-
cot Isla Sola, privačioje saloje, 
rezervuotoje šiam vyčių pobū-

Oi-kuulo. FI. Iš k direktorių tarybos pirm.'Robert S. 
vadas prelatas dr. Juozas Anderlonis, „Pagalba Lie-

Lx>s nariai — Frank Petrauskas ir Leonard Kapochus. 
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Lietuvos Vyčių 88-ine suvažiavime Orlando. FL, malonu buvo susitikti 
pažįstamus ir draugus. Iš k.: muz. Faustas Strolia, solistė Maryte Bizin-
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ame suvažiavime. Orlando. FL I-je eilėje jaunimo 
N totr 

.adovė Arina Mane Sl-.zas-
R. .Juškai tes-Švohienes 

kauskaite ir Teres*- Strolia. 

viui . Kai atvykome į specialiai 
paruoštą salę , negalėjome at
s istebėti gausybe įvairių sal
dumynų, kuriais buvome pa
vaiš int i . Sutemus stebėjome 
šv i e sų salves . Kokios žavin
gos spalvos apšvietė juodą 
dangų. Akompanavo pritaiky
ta muzika ir spalvoti fontanai 
šokinėjo į taktą. Milžiniškas 
gaublys sukosi ir sukosi apie 
salą, kol lėtai atsidarė, ir vėl 
pradėjo sproginėti didžiausios 
spalvingos šviesų salvės . Nuo
ta ika pakili. 

A n t r o j i s u v a ž i a v i m o 
d i e n a 

Penktadienį , rugpjūčio 3 d. 
šv . Miš ias viešbutyje už miru
s ius Lietuvos vyčius ir orga
nizacijos rėmėjus aukojo pre
la tas Juozas Anderlonis, kun. 
A. Chepanis ir kun . A. Mar
kus . 

Po Mišių posėdį malda 
pradėjo prelatas dr. Juozas 
Anderlonis. 

Elena Nakrosis , Centro vaL-
dybos pirmininko antra pava
duotoja, perskaitė ir įteikė na
rystės žymenis . Š ios kuopos 
prirašė daugiausia narių — 
133 k-pa, Los Angeles , CA-42 
narius; 6 k-pa Hartford, CT-14 
narius; 96 k-pa, Dayton, 
OH-12 narių; 82-k-pa, Gary, 
IN-11 narių; ir 90 k-pa, 
Kearny, N J-10 narių. 

Bernice Aviža, centro valdy
bos pirmininko pirmoji pava
duotoja, supažindino atstovus 
s u Lietuvos kompiuterio inter
netu . Paskaita „Surfin' to 
Lithuania" buvo gerai pa
ruošta ir įdomi. D a u g informa
cijos duota, kaip surasti ir 
atiduoti įvairius kompiuterio 
t inklapius ir programas Lietu
voje. Tinklapiai klasifikuoti 
pagal t e m a s anglų ir lietuvių 
kalbomis. Dalyviai atidžiai 
klausės i paskaitos. 

Garbės nare Loretta Stukie-
nė pranešė Lietuvos Vyčių 
fondo apyskaitą ir apibūdino 
šio padalinio praėjusių metu 
veiklą. Turi naują projektą, 
kuriame finansiškai parems 
Vaizgurio parapijos bažnyčią 
Lietuvoje. Fondas išspausdins 
brošiūrėlę apie fondą ir .šio pa 
dalinio veiklą. Toliau L. Stu-
kienė paskelbė rašinio kon
kurso laimėtojus: I-a vieta 
(300 dol.) — sese lė vienuolė 
Helen Ivanauskas , 1 k-pa, 
Brockton, MA; 2-tra vieta (200 
d o l ) . Stephany Gustautas , 3 

Nuotr. R. Juškaitės-Švobienės 

k-pa. Philadelphia, PA; ir 3-
čia vieta (100 dol.) — B. Plun-
gas-Stapainas , 7-k-pa, Water-
bury, CT. 

Šiais metais ir jauni vyčiai 
dalyvavo konkurse. Jų tarpe 
buvo paskelbti du laimėtojai 
(po 50 dol.) — Vilija Bizin
kauskai tė , 1 k-pa, Brockton, 
MA, ir Joe Berger, 96 k-pa, 
Dayton, OH. Esame dėkingi 
prelatui Juozui Prunskiui už 
jo dosnumą aukojant specialią 
stipendiją LV fondui. Šios sti
pendijos palūkanos kasmet 
naudojamos laimėtojams ap
dovanoti. Baigdama savo pra
nešimą, garbės narė L. Stu-
kienė prašė atstovus ir toliau 
tęst i paramą Lietuvos Vyčių 
fondui. 

Buvo skaitomos įvairios re
zoliucijos. 

Mandatų komisija pranešė, 
kad š iame posėdyje dalyvavo 
70 atstovų, 5 dvasininkai, 1 
garbės narys, 6 centro valdy
bos nariai, 3 svečiai, atstovau
dami 5 rajonams ir 29 kuo
poms. 

Posėdis baigtas malda. 

T r e č i o j i s u v a ž i a v i m o 
d i e n a 

Šeštadienis , rugpjūčio 4 d. 
pradėtas prelato dr. J. Ander-
lonio, kun. A. Chepanio ir 
kun. A. Markaus aukotomis 
šv. Mišiomis už Lietuvos žmo
nes. Giesmes muzikos garsais 
lydėjo garbės narys muz. 
Faus tas Strolia. 

Trečiasis seimo posėdis pra
dėtas prelato dr. Anderlonio 
malda. 

Buvo paskelbta, kad orga
nizacijos padalinių knygos 
buvo patikrintos ir rastos vi
sos tvarkingai vedamos. 

Įdomūs buvo „Pagalba Lie
tuvai" garbės nario, steigėjo ir 
dabartinio direktorių tarybos 
pirmininko Roberto Boris ir 
valdybos pirmininkės Reginos 
Juškaitės-Švobienės praneši
mai apie šio padalinio praėju
s ių metų veiklą. Buvo išsiųsti 
5-ki 40 pėdų ilgio talpintuvai, 
kurių vertė siekė daugiau 5 
milijonų dolerių. 17-kai klie
rikų buvo suteikta metinė sti
pendija po 2,000 dol. Šiuo 
metu seminarijoj mokosi 70 
klierikų. Šiais metais du klie-
kai baigs ketverių metų pro
gramą ir bus pašventinti de
kanais. Buvo paskelbta, kad 
kun Gintaras Grušas paskir-

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95trt Street 

Tel. f708) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Kalame visų rūšių „s idings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambint i 

Romui tel. 630-774-1025 . 

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

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. 

ta s nauju Šv. J u o z a p o s e m i n a 
rijos rektorium. K a d a n g i v a i s 
t ų s iuntos mažėja , „Pagalba 
Lietuvai" pradės remt i du 
naujus projektus — M o t i n o s 
Teresės g a i l e s t i n g u m o s e s e l i ų 
globos ir n a k v y n ė s n a m u s , k u 
riuose per praė jus ius m e t u s 
sute ikė n a k v y n e s d a u g i a u 
negu 18,000 v i e t i n i ų ž m o n i ų , 
būtent , 50 ž m o n i ų k a s nakt į 
nakvojo globos n a m u o s e ir 
9,150, arba 5.0 ž m o n i ų per 
dieną buvo s u t e i k t a paga lba . 
Antras naujas projektas yra 
Vi ln iaus a m a t ų m o k y k l o s 
įrangų f inansav imas . P e r n a i 
buvo pranešta , k a d k a r d i n o l a s 
Bačkis turi p a s t a t ą , k u r i a m e 
reikalingas didelis remontas. Ki
ta labdaros organizacija sumokė
jo pastato remonto išlaidas. Da
bar reikia įvairių į r a n g ų š iai 
mokyklai: s i u v i m o m a š i n ų , 
s takl ių, dž iov intuvų, s k a l b i m o 
m a š i n ų ir t.t. Ta ig i i š v i s o 
„Pagalba Lietuvai" r e m s k e t u 
ris projektus. V i s i e m s dėkota 
už nuolatinį n u o š i r d u m ą ir fi
nans inę paramą. 

Tol imesnėje p o s ė d ž i o e igoje 
Centro valdybos ritualų komi
teto pirmininkė C l e m e n c i n e 
Miller paskelbė 4- to l a i p s n i o 
kandidatus: Leonar id Kapo
chus, 3 k-pa, P h i l a d e l p h i a , 
PA; Arlene ir J o s e p h St ik
l ius, 7 k-pa, W a t e r b u r y , CT; 
Adele ir Andrew K e r a g a , 6 3 k-
pa, Lehigh Val ley , PA; R e g i n a 
Juškai te-Švobiene , 1 0 2 k-pa, 
Detroit, MI; Ane le P o c i u s , 1 1 2 
k-pa, Chicago, IL; E s t e r B a r -
ta shus , 144-Anthraci te ; J o h n 

GREIT PARDUODA 

ĴJJJL RE/MAX 
0FFC.{7731229-S7«1 

HOME I70S) 425 - 71C0 
MOBIL 073) 5964205 

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

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojami du 2-3 
miegamųjų butai daugiabučiame 

name, Oak Lawn rajone, 
ramioje vietoje, šalia stadiono. 

Tel. 708-430-3979. 

I š n u o m o j a m a s 
2 miegamųjų, 4 kambarių 
butas su baldais vyresnio 

amžiaus žmonėms . 
Te l . 7 7 3 - 3 7 6 - 7 8 8 3 . 

Siūlo darbą 

PAINTER vvanted with at least 5 
years exp. Year round work and 
lots of hours per week. Good pay 

for a skilled, dependable. neat 
painter. Mušt speak good English. 

Southwest suburbs. 
Tel. 630-920-8585. 

^n3ow"Wašb"ers 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikal ingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

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

Saka i , 1 5 2 k-pa Eastern . L o o g 
Is land; ir J a m e s Marcinkus , 
153 k-pa, Treasure Coast , FL. 
V i s i e m s k a n d i d a t a m s buvo 
į te ikt i ž y m e n y s . 

Garbės n a r y s t ė s komiteto 
p i rmin inkė garbės narė Pran
c i ška P e t k u v i e n ė paske lbė š i ų 
m e t ų g a r b ė s n a r y s t ė s kandi
d a t e s — El s i e Kosmisky , 144 
k-pa, Anthrac i t e , PA, ir Rita 
S u s s k o , 2 9 k-pa, N e w a r k , NJ . 
Buvo paske lbt i ir 2 0 0 2 m. 
garbės n a r y s t ė s kandidata i — 
pre la tas I g n a s Urbonas , 8 2 k-
pa, Gary , I N . ir Wil l iam 
Kol ič ius , 19 k-pa, Pi t t sburgh, 
PA. . 

M a n d a t ų komisi ja pranešė , 
kad š i a m e posėdyje dalyvavo 
79 a t s tova i , 6 dvas in inkai , 1 
garbės n a r y s , 6 centro valdy
bos nar ia i , 7 svečia i , a t s tovavę 
5 ra jonams ir 4 2 kuopoms. Po 
to v y k o naujos Centro valdy
bos r inkimai . 

N a u j ą 2 0 0 0 - 2 0 0 1 m . C e n t 
r o v a l d y b a s u d a r o : 

D v a s i o s v a d a s — prelatas 
J u o z a s Ander lonis , Philadel
phia , 3 kp . ; 

P i r m i n i n k a s — Robert A. 
Mart in , Jr. , Bridgeport, 16 kp.; 

I v icep irm. — Bernice Aviža, 
Hudson-Mohavvk, 136 kp.; 

N u k e l t a į 5 psl. 

Lietuvos Vyčiu SH-ĮO ««*imo baigimo iškilmingame pokvryje. * m rugpjūčio 
4 d vykusiam^ Orlando. KI,. Lietuviu reikalų komisijos pirminink»s-.John 
Mauku.- ..Lietuvos <lrnut>o" Žymenį įteikia (imger L floughton. DeSinėje 

L V centru vnldvi>os pirm Kohert A Martin. .Jr 
Nuolr R. .Juškaitės-Švobienės 



LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
Atkelta ii 3 psl. 

II vice pirm. — Elena Nak-
rosis, Kearny, 90 kp.; 

m vice pirm. (jaunimui) An-
namarie-Berger, Dayton, 96 kp.; 

protokolų sekretorė — seselė 
Joanna Shainiauskas, Chica
go, 112 kp.; 

finansų sekr. — Mark H. 
Bell, Dayton, 96 kp.; 

iždininkas — Kichard Nied
varas, Bridgeport, 16 kp.; 

iždo patikėtiniai — Agnės 
Mickunas, Philadelphia, 3 kp., 
Rita Susako, Newark, 29 kp.; 

Komisijos: 
Lietuvių reikalų — John 

Mankua, Bingbamton, 72 kp.; 
Lietuvių kultūra/kalba — 

Faustas Srolia, Lemont, 157 kp.; 
Garbės narystė — Pranciška 

Petkuvienė, Dayton, 96 kp.; 
Ritualų — Clemencine Mil

ler, Bridgeport, 141 kp.; 
Stipendijų — Irena Gečaitė-

McCarthy, Dayton, 96 kp.; 
Ryšių su visuomene — Regi

na Juškaitė-Švobienė, Detroit, 
102 kp.; 

Archyvų — William Piacen-
tini, Providence, 103 kp.; 

L. V. fondas — Loretta Stu-
kienė, Newark, 29 kp.; 

Šv. Kazimiero gildija •*— 
Anne Klizas Wargo, Anthra-
cite, 144 kp.; 

.Pagalba Lietuvai" — Ro-
bert S. Boris, Detroit, 102 kp. 
ir Regina Juskaitė-Svobienė, 
Detroit, 102 kp. 

Anne Klizas Wargo, Šv. Ka
zimiero gildijos pirmininkė 
sveikino visus svečius ir atsto
vus. Pranešė apie šio vieneto 
praėjusių metų veiklą. Prela
tas Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero popiežinės kolegijos 
Romoje rektorius, šiuo metu 
yra ligoninėje Lietuvoje, bet 
siunčia Lietuvos vyčiams sėk
mingo ir darbingo suvažia
vimo linkėjimus. Šiuo metu 75 
klierikai studijuoja kolegijoje, 
tai Lietuvos Vyčių dėka. 
Padėkojo centro valdybai už 
dvasine ir finansine paramą 
per praėjusius metus. Galima 
ir užsakyti Mišias už pažįsta
mus, šeimos narius ir specia
lias intencijas. Mišių stipendi
jas galima siųsti Anne Klizas 
Wargo. 

Buvo skaitomos įvairios re
zoliucijos ir vyko pranešimai, 
diskusįjos pasiūlymai ir balsa
vimai. 

Posėdis baigtas malda. 
Po pietų vykusiame posėdyje 

prelatas Anderlonis sukalbėjo 
maldą. 

Centro valdybos 3-čia pirmi
ninko pavaduotoja, dirbanti 
su jaunais vyčiais, Anna Ma
ne Siutas Berger trumpai api
budino jaunimo veiklą šio 
suvažiavimo metu. Dalyvavo 
15 jaunų vyčių ir paauglių. 
Suvažiavimo dalyviams buvo 
specialiai paruošta trumpa bei 
graži programėlė apie šv. Ka
zimierą. Vaidinimėlį parašė 
Bernice Aviža, centro valdybos 
pirmoji pirmininko pavaduoto
ja. Buvo sudarytas muzikinis 
vienetas ir sudainuota .Mus 
pasaulis nedidus" (pagal Jtfs 
a small, small workT melodija 
ir žodžius). Garbės narė Lo
reta Stukienė įteikė Vihjai Bizi-
kaoskaftei ir Joe Berger pini* 
ginęs dovanas už jų parašytus 
konkursui rašinėlius. 

Par šį suvažiavimą vyčiukai 
DUVO laoai ussieme. rursjo 
išvyką į Magk Kingdom pasi-
lmksminimo parką, valgė pus-
rjCtae su Walt Disney charak
teriais, turėjo pobūvį prie 
viaftufio maudymosi baseino. 

LV Lietuvos reikalų komisi
jos piraininkas John Menkus 
pristatė ŠJH. paskirtą JListu-
voa drauge" — Ginger L 
Houghton, registruotą aneste-
zistf (CRNA). G. Houghton 
priklauso įvairioms profesi
nėms draugtfoms. Ji, leite
nante pulkininke ir vyr. medi

cinos administratorė U.S. Air 
National Guard. Jos pastango
mis buvo padaryta širdies ope-
racija. Ji surado ir Lietuvon 
nusiuntė elektrinę vežiojamą 
kėdę, ligoninės lovą, buvo 
nusiųsta invalidui jaunuoliui 
taip pat ir širdžiai gydyti vais
tai dvejiems metams. Ji pa
rėmė tris šeimas humanitari
nėmis siuntomis per „Sau
lutės" vaikų šalpos programą. 
Tų šeimų kiekvienam vaikui 
nusiuntė po naują kompiuterį. 
Pernai G. Houghton ir drau
gas Bob Dūda organizavo 109-
ta Air National Guard medical 
deployment unit Kauno rajone 
dvejų savaičių lietuvių me
dikų, instruktavimą. Progra
ma buvo šiltai priimta ir 
gražiai aprašyta „Kauno die
noje". Ginger pastangomis 7-ri 
širdies-plaučių aparatai, 11 
talpintuvų su įvairiais vais
tais ir medikamentais buvo 
nusiųsti Lietuvon. Kartu su 
Shriner's ligonine Springfield, 
MA, parūpino vienam 11-me-
čiui berniukui iš Lietuvos 
dešinės rankos protezą. G. 
Houghton skaidrėmis rodė 
suvažiavimo dalyviams pa
vyzdžius čia minėtų darbų ir 
projektų. 

Po to buvo priimamos rezo
liucijos ir sveikinimai. 

Mandatų komitetas pranešė, 
kad ketvirtame posėdyje daly
vavo 79 delegatai, 5 dvasinin
kai, 1 garbės narys, 5 Centro 
valdybos nariai, 5 svečiai, iš 5 
rajonų ir 31 kuopos. 

Čikagos 16-oji kuopa pasiūlė 
(ir buvo priimta) globoti 89-ąjį 
Lietuvos Vyčių suvažiavimą/ 
seimą, kuris bus ruošiamas 
2002 m. rugpjūčio 1-4 d. Či
kagoje. Suvažiavimas vyks 
Congress Plaza viešbutyje. 

90-sis seimas bus ruošiamas 
2003 m. rugpjūčio mėn. pra
džioje. Jį pasiūlė globoti 1 k-
pa, veikianti Brockton, MA. 
Ateinančių suvažiavimų smul
kesnės informacijos bus pra
neštos ateityje. 

Malda ir Lietuvos Vyčių 
himnu oficialiai baigėme 
88-ąjį Lietuvos Vyčių suva
žiavimą seimą. 

Vėliau seimo ruošimo komi
tetas suruošė pobūvį naujai 
išrinkti Centro valdybai ir 
garbės nariams. Po to vieš
bučio pokylių salėje vyko iš
kilmingas seimo uždarymo po
kylis. 

Iškilmingas pokylis 

Kiekvienas Lietuvos vyčių 
seimas, baigus darbo posė
džius ir išrinkus naują Centro 
valdybą ateinantiems veiklos 
metams, švenčiamas iškilmin
gu pokyliu. Taip ir 88-jį šven
tėme šeštadienį, rugpjūčio 4 d. 
Grosvenor Resort viešbučio 
pokylių salėje. 

Pokylyje arti 200 jame daly
vavusių asmenų pasveikini
mu, pradėjo seimo komiteto 
kopirmininkai Robert A. Mar
tin ir Mark Bell. Nauja Centro 
valdyba buvo įvesta į salę ir 
kiekvienas buvo pristatytas 
publikai. Meninę programą at
liko solistė Marytė Bizinkaus-
kaitė. Jai pianinu akompana
vo garbės narys muz. Faustas 
Strolia. Jaunos vytės padaina
vo vieną dainelę. Invokaciją 
sukalbėjo C. V. dvasios vadas 
prelatas Juozas Anderlonis. 
Po puikios vakarienės, Anna 
Marie Sluzas Burger pravedė 
vakaro programą. Garbės sve
čiai buvo pristatyti. Garbės 
konsulas Floridoje Stanley 
Balzakas sveikino suvažiavi
mo dalyvius ir draugus linkė
damas organizacijai sėkmės 
ateityje. Konsulas priklauso 
Vyčių organizacijai jau 60 
metų. Džiaugėsi vyčių j>asieki-
mais. 

Irena Gečas-McCarthy, sti
pendijų komiteto pirmininkė 
paskelbė ir išvardino Lietuvos 

Katedros aikštėje Vilniuje — susitikimų vieta, ne tik draugams ant dvi
račių, bet daugeliui vilniečių ir svečių. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

Vyčių stipendijas laimėjusius 
asmenis: 1,000 dol. — klieri
kui, kuris studijuoja Šv. Kazi
miero popiežinėje kolegijoje 
(prelatas A. Bartkus paskirs 
klieriką), 3,000 — Mary 
Mankus, 72 k-pa Bringham-
ton, NY; 1,500 dol. — Nina 
Padalino, 112- k-pa, Čikaga, 
LL,; 1,000 dol. Robert Medo-
nis, 133 k-pa, Los Angeles, 
CA; 250 dol. — Megan Rud-
min, 116 k-pa, Čikaga, IL; Sa-
rah Miller, 141 k-pa, Birdge-
port, CT; 

Lietuvos reikalų pirmininko 
John Mankus pristatyta „Lie
tuvos draugo" žymeniu buvo 
pagerbta medicinos sesuo Gin
ger L. Hought už jos nuopel
nus Lietuvai ir Lietuvos Vyčių 
organizacijai. 

Loretta Stukienė pristatė už 
nuopelnus Lietuvos Vyčių or
ganizacijai ir Lietuvai į Gar
bės narystę šiame seime pa
keltas Ritą Sussko ir Elsie 
Kosmisky. 

Oficialioji pokylio dalis buvo 
baigta centro valdybos pirmi
ninko Robert A. Martin 
žodžiu. Jis pareiškė nuošir
džią padėką centro valdybai ir 
seimo rengimo komitetui už 
seimo suorganizavimą ir gra
žų priėmimą. 

Užgrojus muzikai, buvo ma-

lonu pašokti, pabendrauti ir 
atnaujinti pažintis su seniai 
bematytais draugais. Atrodo, 
kad ne tik jaunimas, bet ir vy
resnieji šoko iki ankstyvo ryto. 
Delegatai ir svečiai turėjo 
gerą, gražų ir atmintiną lai
ką! 

Suvažiavimą baigiant 

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d. 
rytą po atsisveikinimo pus
ryčių, šv. Mišios aukojamos 
Marijos, Visatos Karalienės 
šventovėje. Koncelebravo Lie
tuvos Vyčių dvasios vadas pre
latas dr. J. Anderlonis, prela
tas Ignas Urbonas, kun. A. 
Chepanis ir kun. A. Markus. 

Prieš šv. Mišias prelatas 
kun. J. Anderlonis vadovavo 
ritualui, kur ketvirto laipsnio 
medaliai buvo įteikti: Leonard 
Kapochus, 3-kpa, Arlene ir Jo-
seph Stiklius, 63 k-pa, Reginai 
Juškaitei-Švobienei, 102 k-pa, 
Ester Bartashus, 144 k-pa, 
John Sakai, C-152, ir James 
Marcinkus, 153 k-pa. 

Nauja Centro valdyba davė 
priesaiką. Mišių metu vargo
navo muz. Faustas Strolia. 
Bendrą giedojimą vedė Ma
rytė Bizinkauskaitė. Prelatas 
Anderlonis pasakė atitinkamą 
pamokslą suvažiavimo užbai-
gimui. Aukas prie altoriaus 

nešė naujosios garbės narės 
Elsie Kosmisky ir Rita Suss
ko. 

Po šv. Mišių visi susibūrė 
prie šventovės pagrindinio al
toriaus oficialiai seimo nuo
traukai. 

2001 metų seimas/suvažia
vimas buvo darbingas ir sėk
mingas. Pasimatysime atei
nančiais metais 89-jame sei
me, Chicago, IL, rugpjūčio 1-4 
d.! 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

LIETUVOS VYČIŲ 
FONDO VEIKLA 

Lietuvos Vyčių fondas yra 
indėlių fondas. Pagrindinis 
fondo kapitalas neliečiamas. 
Gaunamos palūkanos naudo
jamos Lietuvos Vyčių organi
zacijos religinei, labdaros ir 
švietimo veiklai. Pagerbiant 
Garbės nario prelato J. Pruns-
kio norą, kasmet skelbiamas 
rašinių konkursas, Alice 
Karklius atminimui speciali 
stipendija įteikiama per me
tinį Lietuvos Vyčių suvažia
vimą, ir garbės nario L. Švel-
nio — specialiems Vyčių ar
chyvo komiteto reikalams. 

Pernai Lietuvos Vyčių fon
das per Tautos fondą paaukojo 
1,000 dol. įsigyti vadovėlius 
Prienų rajono mokykloms. 
Daugiau negu 500 dol. Fondas 
aukojo išleidimui garbės nario 
muz. Fausto Strolios giesmių 
rinkinį „Atverskim, Viešpa
čiui širdies duris". Šiais me
tais metiniame Lietuvos Vy
čių fondo direktorių susirin
kime (kuris vyko per 88-ąjį 
Lietuvos Vyčių metinį seimą/ 
suvažiavimą, Olando, Flori
da, š.m. rugpjūčio 2-5 d.) buvo 
nuspręsta vėl paremti Lietu
vos mokinius per .įsivaikinti 
mokyklą" Lietuvoje programą 
per Tautos fondą įteikiant 500 
dol. auką. Tautos fondas pri
deda 50 proc. už paaukotas 
aukas nuo 100-500 dol. Tad, iš 
viso mokyklai bus paaukota 
750 dol. L.V. fondas paaukos 
100 dol. Vazgirio bažnyčiai, 
Kauno diecezijoje, remontams 
padengti. 

L.V. šiais metais išspaus
dins informacinį leidinėlį apie 
Lietuvos Vyčių fondo veiklą. 

Š.m. rašinio konkurso laimė
tojai buvo pranešti — pirma 
vieta — 300 dol., ses. Helen 
Ivanauskas, 1 kuopa, Brock
ton, MA; antra vieta — 200 
dol., Stephany Gustautas, 3 
kuopa, Philadelphia, PA; tre
čia vieta — 100 dol., Barbara 
Plungis Shupenis, 7 kuopa, 
Waterbury, CT. Šiais metais 
ir jauni vyčiai dalyvavo kon-
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How easy ls lt to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer dafly servfce to VHnius 
wtth a hassle free connectton through our 
Copenhagen Alrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travH vta Copenhagen back 
to Chicago. 

Rndout Just how easy we can makevour 
next trtp to Vilnius. And remetr.ber, when you 
travH wtth SAS, you can eam mlleage credlt 
wtth Unlted's Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus" freauent flyer program. 

For Information on spcdai fares and 
schedules contact ycur Travel Agent oc SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavlan.net 

lf s Scandlnavian 

kurse. Jų tarpe buvo paskelbti 
du laimėtojai po 50 dol. — Vi
lija Bizinkauskaitė, 1 kuopa, 
Brockton, MA ir Joe Berger, 
96 kuopa, Dayton, OH. 

Fondo pirmininkė Loretta 
Stukienė ir direktoriai kviečia 
visuomenę ir Lietuvos Vyčius 
labiau jungtis į fondo veiklą. 
Aukos padėtų plėsti įvairius 
projektus. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 
Prašome siųsti: Knights of 
Lithuania Foundation, 234 
Sunlit Drive, Watchung, New 
Jersey, 07060. Fondas iš anks
to dėkoja už paramą. 

Paruošė Regina 
Juškaitė-Švobienė 

* Visos 10 Lietuvos aps
kričiu įs ikūrė pasauliniame 
tinkle — Internet*o svetainėse 
anglų kalba pateikiama infor
macija apie jas. Lietuvos eko
nominės plėtros agentūros 
(LEPA) parengti Lietuvos re
gionų informaciniai tinklala-
piai buvo pirmasis tokio 
pobūdžio projektas Vidurio ir 
Rytų Europoje. (LR, Elta) 

* Vyskupų Konferencijos 
atstovai paprašė premjerą 
Algirdą Brazauską paspartinti 
Lietuvos ir Šventojo Sosto su
tartyse numatytos komisijos 
darbo pradžią. Ketvirtadienį 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkas Sigitas Tamkevičius. 
kardinolas vyskupas Audrys 
Juozas Bačkis bei vyskupas 
Jonas Boruta lankėsi pas A. 
Brazauską. Kaip po susitiki
mo sakė S. Tamkevičius, Lie
tuvos ir Šventojo Sosto sutar
tyse yra numatyta sukurti 
darbo grupę, kuri turėtų 
spręsti klausimus, kuriems 
reikalingas abipusis valstybės 
ir Bažnyčios sutarimas. Pasak 
Sigito Tamkevičiaus, grupė ga
lėtų rengti įvairius poįstaty
minius aktus, apibrėžiančius 
bažnytinių archyvų tvarkymą, 
katalikiškų mokyklų proble
mas. Kaip vieną iš aptartų 
klausimų, Bažnyčios atstovai 
įvardijo patarėjo religijų klau
simais vyriausybėje skyrimą 
Jie sakė pasiūlę į šias parei
gas savo kandidatą, tačiau at 
sisakė jį nurodyti, IBNSI 

A . t A . 
GENOVAITĖ J . JANULIENĖ 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 78 metų. 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Chicago, IL. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 77 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Gediminas Janula, sūnėnas Gil-

bert Leberes, dukterėčia Huguette Susan Leberes, 
pusseserė Genė Jaškevičienė Lietuvoje, dėdė Karolis 
Vaitkevičius su sūnumi Juozu Vaitkumi Lietuvoje, 
krikito motina Marija Ročkuvienė, giminės — Eliutė 
Dailydienė Kanadoje, dr. Arūnas Dailydė ir šeima 
Kanadoje, Kastytis Dailydė su šeima Kanadoje, Jūratė 
ir Jonas Tamulaičiai su šeima, Adomas ir Regina 
Vaitkevičiai su šeima, Daiva ir Pranas Meilė su šeima, 
Anthony Lipskis bei kiti giminės. 

Velionė priklausė Lietuvos Vyčiams. 
A.a. Genovaitė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 

31d. nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 1 d. 9 v.r. Iš Marąuette Chicago 
laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
a.a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras , gimines ir artimieji. 
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba www.petkusfuneralhome8.com 

A . t A . 
NAPOLEONAS SABALIŪNAS 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 29 d., sulaukęs 84 metų. 
Gyveno Lemont, LL, anksčiau Hot Springs, AK ir Brighton 
Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje 
išgyveno 52 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Regina, duktė Virginija su vyru 
Ričardu Mačiuliai, duktė Irena Žukauskienė, anūkai 
Linas su žmona Lydia, Tomas su žmona Angele, proanūkė 
Ingutė bei kiti giminės ir pažįstami. 

Velionis daug metų dainavo Lietuvių Operos chore ir 
Marąuette Parko parapijos chore. 

A.a. Napoleonas bus pašarvotas ketvirtadienį, 
rugpjūčio 30 d. nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), 
Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 31 
d. Ii Petkus Lemont laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus 
atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Milių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

arba www.petkusfuneralhomes 

Mielai Sesei 

A . t A . 
ANTANINAI STYGIENEI 

iškeliavus į Amžinybės klonius, nuoširdžiai užjaučiame 
skausme likusią Seimą bei artimuosius. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

http://www.scandlnavlan.net
http://www.petkusfuneralhome8.com
http://www.petkusfuneralhomes


6 DRAUGAS, 2001 m. 

Lietuvos kariuomenes v 
jojoje Vilnioje padėjo g«* •-
prieš daugelj metų išriks*-
Kronkaitiu galėsite per ..r* 
dienį, Martinique pokyli* • * 

NAUJA KARIUOW> 
PAREIGYBE 

Lietuvos prezidentą* > 
Adamkus sausumo> 
menės vadu pask> r. 
nipką Valdą Tutkų T 
V. Tutkus tampa ir I 
menės vado pavaduos 
sumos kariuomene 
karo mokslus išėjo T« 
pėstininkų mokyki'1'*1 

zės karo akademijoj*1 -
kolegijoje Romoje. 

Prezidentas taip p.v 
aukštesnį karinį ia 
riuomenės vadui bn 
nerolui Jonui Kr •*•-*— 
Jam įteikti genere 
antpečiai. Aukščiau-
voje karinis laipsnis 
rolas leitenantas. £«>»• 
Lietuvoje kariuorr> 
tik vienas generolas w A% 
sargos generolai - bw*»<» 
riuomenės vadas Jr.n « 
riškevičius ir brigaci -
las Zenonas Kulys B-
abejojama, kad gene-
ir paskirtas sausumo* »̂ 
vadas V. Tutkus. Jo &^ -
pakankamai didele 
buvo Lietuvos kari r 
prie NATO ir ES. tat* *» 
sų valstybės ataš* 
Olandijoje ir Liuk- -

Lietuviu žurna »• 
jungos naujas adre«-> 
Lithuanian Journa -
ciation, 4200 N. 0<*»~ 
Suite 2-206. Singer U 
33404-2856. 
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JAV LB Vidurio vak»»-
Juodelis. Asta Kleiziert*. 


