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Linos nelaimė. Eglė 
grįžo namo. „Lietutis" 
festivalyje. Žvilgsnis į 
Apreiškimą. 
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Ir vis toji žemė. Kaimų 
bendruomenės 
Lietuvoje. 

3psl. 

Prisimenant lėktuvų 
konstruktorių Antaną 
Gustaitį. Viešnagė 
tėvynėje. 
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Ambasadorius sveikino 
sukaktuvinį Lietuvos 
Vyčių seimą. 
Pramoginės dainos 
konkursas. 
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Valdovų rūmų • 
atstatymo komitetas 
pradėjo darbą. 
Marijos Strasevičiūtės 
retrospektyvinė 
paroda. Džiazo 
festivalis Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Pasaulio kariškių orien

tavimosi sporto čempionate 
komandinėse varžybose Lie
tuvos kar iuomenės vyrų ko
manda trečiadienį užėmė II vie
tą. Lietuvai sidabro medalius 
iškovojo eiliniai Darius Sadec-
kas, Saulius Andrėkus, Svajū
nas Ambrazas ir jaunesnysis 
seržantas Nerijus Šulčys. I vie
ta atiteko komandai iš Rusijos, 
treti liko Norvegijos sportinin
kai. 

* Vokietijoje vykstančio
se atvirosiose sport inių šo
k ių pirmenybėse III vietą ant
radienį jaunių (iki 16 metų 
amžiaus) klasikinių šokių tur
nyre užėmė E iman ta s Kali
nauskas ir Austėja Pūkaitė. 5-
toji vieta tarp 81 poros atiteko 
Imantui Joneckiui bei Mar
tynai Mickutei. Egidijus Liau-
danskas ir Jus t ina Inkrataitė 
su Čekijos pora pasidalijo 23-
čią vietą, o Tomas Skrodenis 
bei Indrė Kavaliauskaitė liko 
32-ri. Lotynų Amerikos šokiuo
se į pusfinalį pateko bei 8-tąją 
vietą užėmė Andrius Kąndelis 
ir Eglė Visockaitė. 

* Tarptaut inės mėgėjų 
l engvos ios a t le t ikos federa
c i jos paskelbtame naujame 
planetos sportininkų populia
rumo sąraše II vietą tarp pajė
giausių disko metikų išsaugojo 
2000 metų Sydney (Australija) 
olimpinis čempionas Virgilijus 
Alekna (1,276 tšk.). 

Naujausios 
žinios 

* Dėl skandalo atstaty
dinti konsulai nori teist is su 
Užsienio reikalų ministerija. 

* Iš pr ivat izav imo šie
met t ik imas i gauti daugiau 
nei 1 mlrd. litų. 

* Nac iona l inė j e mokėji
mų a g e n t ū r o j e turi dirbti 
daugiau žmonių, teigia žemės 
ūkio ministras. 

* S o c i a l d e m o k a t a i savo 
vadovą tikisi m a t y t i naujaja
me Seime, bet ne Europarla
mente 

Tradiciniame 
pėsčiųjų žygyje 

„Radvilų keliais" 
eina 970 žygeivių 

Vilnius , rugpjūčio 17 d. 
(Elta) — Sekmadienį Lietuvos 
kariuomenės Mokomojo pulko 
Rikiuotės aikštėje buvo pakelta 
žygio „Radvilų keliais" vėliava 
bei paskelbta renginio pradžia. 

Pėsčiųjų žygį, skirtą Rad
vilų dinastijos atstovų atmini
mui, kariškiai rengia trečius 
metus iš eilės. Pirmajame, 2001 
m. rengtame žygyje, ėjo 576 žy
geiviai, antrajame — 944. Šiais 
metais savo jėgas pasiryžo iš
bandyti 970 žygeivių. 

Vyriausias šių metų dalyvis 
— 64 metų vyriškis, jauniau
siems žygeiviams — tik po 10 
metų. 

Visas keturias žygio dienas 
dalyviai (priklausomai nuo am
žiaus ir lyties) turės nueiti po 
30, 40 arba 50 kilometrų per 
dieną. Žygio maršrutas nusi
driekė Jonavos ir Utenos apy
linkėse. Žygeiviai nakvoja Mo
komojo pulko kareivinėse arba 
palapinėse. Nukelta į 5 psl. 

Lietuva siekia savo žemdirbiams 
Europos Sąjungos lygio paramos 

Vi ln ius , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Siekiant Lietuvos ūki
ninkams skirti 40 proc. dabar 
Europos Sąjungos (ES) žemdir
bių gaunamų tiesioginių išmo
kų, Lietuva iš 2004 metų valsty
bės biudžeto turėtų skirti apie 
44 mln. litų, o norint šių išmokų 
dalį padidinti iki 55 proc. ES 
gaunamo lygio — reikėtų dar 
maždaug 160 mln. litų. 

Lietuva derybose su ES išsi
derėjo 25 proc. ES ūkininkų 
gaunamos paramos (265 mln. li
tų), kuri kasmet po 5 proc. bus 
didinama iki dabartinio ES ly
gio. Be to, perskirsčius Struktū
riniuose fonduose numatytas lė

šas kaimo plėtrai bei pridėjus 
dalį lėšų iš biudžeto, Lietuva ga
li savo ūkininkams tiesiogines 
išmokas padidinti iki 425 mln. 
litų. 

Žemės ūkio ministras Jero
nimas Kraujelis siūlo, kad Lie
tuva kitąmet žemdirbiams skir
tų tiesiogines išmokas, kurios 
siektų 55 proc. ES ūkininkams 
teikiamos paramos. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas gyrė tokį norą, ta
čiau abejojo, ar valdžia pajėgs 
rasti pakankamai lėšų. 

Pasak jo, žemdirbiai kitą
met gaus nemažą paramą, tik 
reikia tuos pinigus teisingai ad

ministruoti ir paskirstyti atsi
žvelgiant į ta i , kokių tikslų sie
kiama — vystyti žemdirbystę 
remiant perspektyvių ūkių ver
slą a r dalinti išmokas už hekta
rus. 

Žemės ūkio ministerijos Že
mės ir maisto ūkio integracijos į 
ES d e p a r t a m e n t o direktorius 
Laimonas Čiakas sakė, kad vi
sos E S va l s tybės kandida tės 
planuoja savo ūkininkams mo
kėti 55 proc. ES gaunamų tie
sioginių išmokų. 

Nuo kitų metų Nacionalinė 
mokėjimo agen tū ra kasmet tu
rės išmokėti po 1.2 mlrd. litų 
įvairios ES paramos . 

Kiekvieną dieną žygeiviams tenka nueiti iki 50 kilometru 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Bus tobulinama Lietuvos vizų 
išdavimo tvarka 

Viln ius , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas Sudarė darbo gru
pę, kuri iki šių metų gruodžio 1 
dienos turės pateikti vyriausy
bei patobulintų teisės aktų, su
sijusių su'vizų išdavimo tvarka, 
projektus. 

Darbo grupei vadovaus Už
sienio reikalų ministerijos sek
retorius Darius Jurgelevičius. 

Jau yra peržiūrima vizų iš
davimo tvarka turizmo fir
moms, URM pradeda patikri
nimą Lietuvos ambasadose bei 
konsulatuose Rusijoje, Balta
rusijoje ir Ukrainoje. 

Tobulinant vizų išdavimo 
tvarką, siekiama deramai pasi
rengti Lietuvos narystei Euro
pos Sąjungoje, įgyvendinti ES 

valstybėms taikomus reikala
vimus ir optimizuoti dokumen
tų, reikalingų vizoms gauti, pa
teikimo tvarką. 

Apie būtinybę tobulinti vizų 
išdavimo tvarką UR ministras 
Antanas Valionis prabilo po 
skandalo dėl Lietuvos konsuli
nių pareigūnų prasižengimų iš
duodant vizas. 

Ministras sakė, kad be kita 
ko, siūloma atsisakyti iškvieti
mų, ilgalaikes vizas užsienie
čiams išduoti ne per firmas, o 
konsulatuose. Pasak jo, dabar 
veikianti sistema leidžia kles
tėti toms iš vizų gavimo ..pa
lengvinimo" besipelnančioms 
firmoms, kurios į traukia į netei
sėtą veiklą valstybės tarnauto

jus. Nuke l ta \ 5 psl . 

Gars iame džiazo 
festivalyje Romoje — 

muz ikan ta i iš 
Lie tuvos 

Viename garsiausių ir la
biausiai lankomų kultūros ren
ginių Italijos sostinėje Romoje 
— festivalyje ..Jazz and Image" 
— pirmą kar tą dalyvaus džiazo 
muzikanta i iš Lietuvos — 
,.Vilnius Jazz Quartet & Neda". 

Nukelta į 5 psl. 

I rake p e r p r a t y b a s 
n e s u n k i a i suže is tas 

L ie tuvos k a r y s 
Vilnius , rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Netoli Basros tarnybą 
stabilizavimo misijoje Irake at
liekantis Algirdo mechanizuo
tojo pėstininkų bataliono gran
dinis nesunkiai sužeistas pra
tybų metu. 

Kaip informavo Lauko pa
jėgų Operacijų valdymo cent
ras, trečiadienį profesionalio
sios tarnybos karys buvo su
žeistas į pilvą. Krašto apsaugos 
ministerija (KAM) neturėjo ži
nių, kas sužeidė karį. 

Pasak KAM, karys buvo 
skubiai nugabentas į karo ligo
ninę Basroje, jam suteikta me
dikų pagalba. Grandinio gyvy
bei pavojus negresia. Padali
nyje atliekamas nelaimingo at
sitikimo tvrimas. 

Dėl ne te i sė tų žemės sklypų Vilniaus 
apskr i tyje — pirmieji a t le id imai 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(Elta) — Skandalai dėl neteisė
tų žemės sklypų įsigijimų Vil
niaus apskrities neaplenks be 
padarinių — iš pareigu ketina
ma atleisti Šalčininkų bei 
Elektrėnų žemėtvarkos sky
riaus vadovus Reginą Simona-
vičienę ir Vytautą Vėželį. 

..Popieriai jų yra prasti , ir 

pareigose jie tikrai neliks", tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
patvirtino naujasis Vilniaus ap
skrities virš ininkas Feliksas 
Kolosauskas. 

Dėl pasirašytų informacijos 
neviešinimo įsipareigojimų F. 
Kolosauskas konkrečiau neko
mentavo kitų su žemės sklypų 
įsigijimu Nukelta į 5 psl. 

Konservatoriai R. Paksą ragina nesekt i 
diktatoriškų prezidentų pėdomis 

V i l n i u s , rugpjūčio 20 d. 
i BNS) — Konservatyvioji Tėvy
nės sąjunga teigia apgailestau
janti , kad ,,prezidentas Rolan
das Paksas , prieš pusmetį Sei
me prisiekęs būti visiems vie
nodai teisingas, dabar Rusijos ir 
Baltarusijos prezidentų pavyz
džiu imasi politinių bylų inicija
vimo praktikos". 

Tai trečiadienį po partijos 
prezidiumo posėdžio žurnalis
t ams sakė Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Andrius Kubilius. 

Jo teigimu, Tėvynės sąjun
ga ieškos būdų ne tik kaip ap
ginti buvusius konservatorių 
ministrus Sigitą Kaktį ir Ri
mantą Didžioką, kal t inamus ža
lingų sutarčių dėl „Mažeikių 
naftos" privatizavimo pasirašy
mu, bet ir tuometinę konserva
torių vyriausybę nuo „visiškai 

neteisimų priekaištų ir politinių 
bandymų susidoroti". „Šis pro
cesas turėtų būti ne atskirų bu
vusių ministrų nuteisimo proce
sas, bet ir tuometinės vyriausy
bės, kurioje nemažą vaidmenį 
vaidino premjeru buvęs R. Pak
sas, veiksmų įvertinimo proce
sas", sakė A. Kubilius. 

Pasak jo, paradoksalu, kai 
buvę ministrai teisiami už tai, 
kad vykdė vyriausybės jiems su
teiktus įpareigojimus. 

Savo ruožtu, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas tei
gė esąs už tai, kad būtų išaiš
kinti lėšų grobstymo iš „Ma
žeikių naftos" kaltininkai ir nu
statyta jų padaryta žala. Anot 
A. Paulausko, lėšų grobstymo iš 
įmonės tyrimo bylą „politizuoja 
bandantys prie jos prisiliesti 
politikai". „Tačiau to daryti tik-

rai nereikia, p rokura tūra žino, 
ką pa t rauk t i atsakomybėn", pa
brėžė A. Pau lauskas . 

Tėvynės Sąjunga trečiadie
nį pr iėmė politinį pareiškimą, 
kur iame te ig iama, kad kaltini
mai b u v u s i e m s minis t rams 
„teisiškai y ra visiškai niekiniai, 
tačiau politiškai gerai apskai
čiuoti". Pare iškime pabrėžiama, 
kad mėginimai per pastaruo
sius keletą metų „Mažeikių naf
tos" pa t i r tus nuostolius priskir
ti neva blogoms sutar t ims, eko
nomiškai ta ip pa t yra niekuo 
nepagrįst i . Pare išk ime pabrė
žiama, kad buvusiems minist
rams kel iamomis bylomis sie
kiama nuteis t i ne atskirus mi
nis t rus , o visą tuometę politinę 
valdžią, vyriausybę, jos vykdytą 
provakarietišką politiką. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Namų valdos žemės 
vertė Lietuvoje 

išaugo kelis kartus 
Viln ius , rugpjūčio 19 d. 

(BNS) — Pirmadienį įsigaliojus 
žemės verčių žemėlapiui, namų 
valdų žemė didžiausiuose vals
tybes miestuose bei kurortuose 
bus įvertinta kelis kar tus bran
giau, žemės ūkio paskirties že
mės vertė sumažės, o sodininkų 
bendrijų žemės vertė padidės 
net keliasdešimt kartų. 

Pagal Valstybės įmonės Re
gistrų centro atliktą masinį že
mės vertinimą vienas aras na
mų valdos žemės Vilniaus 
mieste pabrango 7.14 karto iki 
9.023 litų, Palangos ir Klaipė
dos miesto — po 6.76 karto 

Nukelta \ 5 psl. 

Sostinė neigia pamiršusi Vilniaus 
ir Kauno „dipolio" idėją 

Vilnius , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Sostinės savivaldybė 
atmetė Seimo socialdemokrato 
Kęstučio Kriščiūno kaltinimus, 
neva Vilniaus ir Kauno „dipo-
lio" (graik. di(s) „dukar t" + 
polos „polius"- red.) idėją iškėlę 
tuometiniai liberalai taip siekė 
tik prisivilioti rinkėjus per savi
valdybių tarybų rinkimus. 

Par lamentaras antradienį 
apkaltino politinius konkuren
tus, esą jie būsimo dipolio su
manymu apgaudinėja ne tik 
Vilniaus ir Kauno gyventojus, 
bet ir Lietuvos bei užsienio 
verslininkus. 

Tačiau Vilniaus miesto sa
vivaldybė, vadovaujama liberal-

centristo mero Artūro Zuoko, 
trečiadienį kategoriškai atmetė 
tokius socialdemokrato kaltini
mus. 

„Pono Kęstučio Kriščiūno 
teiginiai labiau pr imena tuščią 
politikavimą nei rimtą, konst
ruktyvią projekto kritiką Šis 
Seimo narys j a u yra pagarsėjęs 
kišimusi į 'S tumbro ' privatiza
vimą, Kauno savivaldybės orga
nizuotą kelių projektą ir pan. 
Manau, kad tokiais nepagrįs
tais kal t inimais j is siekia pi
gaus populiarumo ir dar kartą 
įrodo kompetencijos šiuo klau
s imu stoką", te igė Vilniaus 
miesto tarybos narys . 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(RemianBs AFP, Rpu»fs AP, Interfa* ITAR-TASS, BNS 

žinių agentOrų pranešimais! 

EUROPA 
Hamburgas . Jungt inės 

Valstijos 2000 metų viduryje 
vienam iš būsimųjų rugsėjo 11 
dienos teroristų leido mokytis 
lėktuvų valdymo, nors buvo 
perspėtos, kad jis gali būti susi
jęs su ,,al Qaeda", trečiadienį 
rašo Vokietijos savaitraštinis 
naujienų žurnalas „Stern", 
remdamasis vienu Federalinio 
tyrimų biuro (FBI) pranešimu. 
Žurnalas rašo, jog 2000 m. sau
sį Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose (JAE) trumpam sustojęs 
Ziad Ja r rah buvo apklausiamas 
keturias valandas. J is iš „ai 
Qaeda" stovykloje Afganistane 
vykusių apmokymų vyko į savo 
namus Šiaurės Vokietijos Ham
burgo mieste, kuriame tuo me
tu gyveno. JAE pareigūnams Z. 
Ja r rah sakė vykdęs užduotis 
Afganistane ir atskleidė savo 
planus Floridoje mokytis lėktu

vų valdymo. Pareigūnai šią in
formaciją perdavė JAV Centri
nei žvalgybos valdybai (CIA). 
Po 4 mėnesių Z. J a r r r ah gavo 
vizą ir įvažiavo į JAV. 

Stokholmas . Jungt inių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan trečiadienį pa
reiškė, kad JT darbuotojai pasi
liks Irake, nepaisant kruvino 
sprogimo organizacijos būstinė
je Bagdade. JT generalinis sek
retorius išreiškė viltį, kad 
sprogdinimo organizatoriai at
sakys už išpuolį. Kol kas niekas 
neprisiėmė atsakomybės už 
sunkvežimio susprogdinimą 
prie JT būstinės Bagdade, ku
rio metu žuvo 17 žmonių, tarp 
jų ir JT vyriausiasis atstovas 
Irake Sergio Vieira de Mello. 

JAV 
Vaš ing tonas . JAV trečia

dienį pasiuntė į Artimuosius 

Rytus aukšto rango diplomatą, 
prezidento George W. Bush pa
skirtą naująjį taikos pasiuntinį 
Artimuosiuose Rytuose John 
Wolf, taip tikėdamosi išsaugoti 
vadinamąjį taikos „kelio gai
rių" planą, kurį pakirto antra
dienį savižudžio sprogdintojo 
surengtas išpuolis Jeruzalėje 
autobuse. Jvykio metu žuvo 
pats mirtininkas ir dar mažiau
siai 20 žmonių, daugiau kaip 
100 buvo sužeista. 

Vaš ingtonas . Bankrotų 
skaičius JAV per birželio 30 
dieną pasibaigusius finansinius 
metus pakilo iki rekordinio 
1.65 mln skaičiaus. Per šį lai
kotarpį apie bankrotą paskelbė 
taip pat rekordinis 1.61 mln. 
amerikiečių skaičius. „Vartoto
jų įsiskolinimai labai dideli, to
dėl darbo praradimas juos pa
veikia kur kas labiau, nei kada 
anksčiau", teigė Amerikos 
bankroto inst i tuto moksli
ninkas Marian Colhovvn. Lie
pos mėnesį JAV ūkyje buvo at
leisti 44,000 žmonių, pranešė 
Darbo ministerija. Birželį ne
darbo lygis pašoko iki 6.4 proc.. 

tai yra, iki aukščiausio nuo 
1994 metų balandžio lygio. Fe
deralinio iždo banko duomeni
mis, skolų grąžinimui ameri
kiečiai skiria iki 14 proc. savo 
pajamų. , ,Pricewaterhouse-
Coopers" spėja, jog ekonominio 
aktyvumo padidėjimas antrąjį 
šių metų pusmetį nepajėgs su
stiprinti kai kurių įmonių fi
nansinio pastovumo, todėl 
bankrotų skaičius išliks rekor
diškai didelis. 

RUSIJA 
R o s t o v a s p r i e Dono. Če

čėnijos Salio rajono Avturos gy
venvietės rajone trečiadienį fe-
deralinėms pajėgoms ir vietos 
milicininkams apsupus didelę 
čečėnų kovotojų grupuotę, už
virė įnirtingas mūšis. Rusijos 
pareigūnai pažymėjo, kad \ pa
galbą apsuptiems kovotojams iš 
miško bando prasiveržti pa
stiprinimas. Neatmetama gali
mybė, kad tarp apsuptų kovoto
jų gali būti kuris nors iš suki
lėlių vadų, tarp jų ir arabų 
samdinys Abu ai Walid. Ra
jone, kuriame vyksta operacija. 

anksčiau veikė lauko vado Kha-
tab stovykla, joje buvo rengiami 
čečėnų kovotojai. 

Karaliaučius. Rusijos Bal
tijos laivynas, pirmadienį pra
dėjęs kasmetinių Rusijos lai
vyno pratybų aktyviąją fazę, jū
roje sprendžia mokomuosius 
kovinius uždavinius. Pirmą 
kartą per pastaruosius penke
rius metus laivyno pajėgos ra
ketomis apšaudė menamą po
vandeninį priešo taikinį. 

Maskva. Nuo to laiko, kai 
subyrėjo Sovietų Sąjunga, Ru
sijoje žuvo daugiau kaip 200 
žurnalistų, pranešė Rusijos 
žurnalistų sąjunga. „Žurnalisto 
profesija Rusijoje tapo viena 
pavojingiausių", sakė Rusijos 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas Vsevolod Bogdanov. 

pasta te . Kaip pranešė Gruzijos 
v idaus re ika lų ministerijos 
spaudos centras , kelios pabėgė
lės apsipylė benzinu ir grasino 
susideginti, jei bus prievarta iš-
vesdintos iš pastato. Prie pabė
gėlių už imto pas ta to atvyko 
Gruzijos par lamento deputatai 
nuo Abchazijos. kurie mėgina 
įkalbėti pabėgėlius pasi traukti 
iš patalpų. 

IZRAELIS 

GRUZIJA 
Tbilisis Grupe pabėgėlių 

iš Abchazijos trečiadienį antro
je dienos pusėje įsiveržė į vieną 
„Tbilmetrostroj" administra
cinių pastatų ir paėmė įkaitais 
kelis darbuotojus, reikalauda
mi apgyvendinti juos šiame 

J e r u z a l ė Palestiniečių sa
vižudžiui antradienį susisprog
dinus autobuse, kuriuo važiavo 
grįžtantys iš šventvietės Jeru
zalėje judėjai ortodoksai, žuvo 
mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 
ir vaikai , o da r apie šimtas bu
vo sužeista. Atsakomybę už šį 
išpuolį, kur is sudavė skaudų 
smūgį taikos procesui, prisiėmė 
tiek palestiniečių islamistinė 
grupuotė „Hamas", tiek ir kita 
radikali kovotojų grupė „Isla
mo jihad'as". Izraelio saugumo 
tarnybų nuomone, išpuolį grei
čiausiai įvykdė vyras, kuris bu
vo persirengęs judėju ortodok
su. 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SEATTLE LIETUVIU 

RENGINIAI 
Iki rugpjūčio 22 d. 
Nomedos Lukoševičienės 

meno darbų paroda, „Atra
kintas dienoraštis: naujos for
mos naujame žemyne", veikia 
University of Washington, 
Suzallo bibliotekos patalpose, 
kambarys 101. 

Rugpjūčio 17-23 d. 
„Lanko šeimų stovykla 

2003" įvyks Kursą latvių 
stovyklavietėje, netoli Shelton 
miestelio, Olimpijos pusia
salyje. Stovyklos vadovė 
Silvija Fabijonaitė-Comeaux. 

Rugpjūčio 20 d. 
Kviečiame į bendruome

nės susirinkimą-vakaronę, Jū
ratės ir Remio Audėjaičių na
muose, Seattle. Atvykite! Bus 
smagu! Vaišinsimės, dainuo
sime, aptarsime bendruo
menės veiklą, bendrausime 
lietuviškoj dvasioje. 

Spalio 25 d. 
„Mare Balticum", tai pie

tūs, varžytinės, bei plaukioji
mas „Royal Argosy" laivu 
Puget Sound įlankoje. Šešta
dienį 7-10 vai. vak. Visos lėšos 
skiriamos University of Wa-
shington Baltistikos studijų 
programai. Renginio ruošos 
komitetui vadovauja Rimas 
Mikšys. 

Lapkričio 16 d. 
Metinė Lietuvos Dukterų 

draugijos popietė bei lietu
viškų šiaudinukų gaminimo 
pamoka vėl įvyks Virginijos 
Strasevičiūtės-Metz namuose, 
Seattle. Sekmadienį 2 vai. p.p. 
su Lietuvos dukterimis galima 
susisiekti tokiu ei. paštu: 
seattledukterys@hotmail.com 

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI 

Tėvas Antanas Saulaitis, 
SJ, neseniai atskrido į Seattle, 
į trigubas krikštynas. Birželio 
22 d. Šv. Monikos bažnyčioje, 
Mercer Island, jis krikštijo 
Viliją Ievą Liffick (tėveliai 
Rasa Raišytė ir Steve Liffick, 
krikšto tėvai Vida ir Don Far-
ler), Rasą Mariją Audėjaitytę 
(tėveliai Remis ir Jūra tė Au-
dėjaičiai, kūmai Vidas Švagž-
dys ir Agata Zagorska) ir 
Liuciją Nijolę Raišyte (tėveliai 
Viktoras ir Laurie Raišiai, 
krikšto tėvai Dalia Lapatins-
kaitė-Hagan ir T. J. McGill). 
Sveikiname! 

Su nauju diplomu sveiki

name North Thurston gimna
zijos abiturientę, Laurą Gy
lytę. Laura yra Jono ir Kim 
Gylių duktė, Pauliaus ir 
Birutės Gylių anūkė. Laura 
studijuos Western Washing-
ton universitete, Bellingham. 
Liepos 9 d. „The Olympian" 
laikraštyje pasirodė straipsnis 
apie Laurą Gylytę ir jos 
pasiekimus. Laura baigė gim
naziją visais penketukais; ji 
buvo priimta į Amerikos gim
nazistų garbės draugiją, ją 
aprašė gimnazistų žinynas, 
„Who's Who Among American 
High School Students". 

TRUMPAI 

Birželio 25 d., Kirkland 
Performance salėje, fortepi
jono virtuozas Povilas Stra
vinskas dalyvavo „Pavasario 
vėjeliai" koncerte su Molorak 
kameriniu orkestru. 

Š. m. gegužės mėn. Arvydą 
Lukoševičių pagerbė jo ben
dradarbiai Microvision ben
drovėje, už kūrybingumą ir 
darbštumą. Sveikiname! 

Birželio 21 d., „Seattle 
P-I" dienraštis spausdino 
pasikalbėjimą su Gunčiu 
Smidchens apie Joninių tradi
cijas Baltijos kraštuose. 

Birželio 25 d., „Seattle 
Weekly" savaitiniam laikraš
tyje buvo skelbimas apie 
tradicinę švedų šventę, Skan-
dia Midsomarfest, kurioje pra
eityje dalyvavo ir lietuviai. 
Nuotraukoje, kuri buvo įdėta 
kaip skelbimo dalis, buvo ne 
švedės, o tautiniais rūbais 
pasipuošusios lietuvaitės: Dai
na Harrison, Tivoli Farler ir 
Paulina Gaurytė. 

Sveikiname Jono Jessen ir 
Violetos Kuprėnaitės šeimą su 
naujais namais, Shoreline 
mieste. Namų įkurtuvės įvyko 
birželio 14 d. 

Geros kloties Virgio ir 
Vilmos Ginčių šeimai! Jie 
neseniai pirko namą Kent 
mieste, o rugpjūčio 2 d. su
sikvietę didžiausią būrį drau
gų į šaunias įkurtuves. 

Šią vasarą pianistai Asta 
ir Dainius Vaičekoniai akom
panavo „Chamber Dance 
Company" renginiams, įvyku
siems Meany Hali patalpose. 

Ginto Nalio svajonė artėja 
prie įgyvendinimo. Jau aštuo
neri metai Gintas stato ne
didelį dviejų vietų lėktuvą, 
„Glasstar" gamybos. Liepos 27 

draudimu nuo 
gydytojo darbo. 

aplaidaus 

Juli ja Rankytė džiaugiasi išlošusi patį šauniausią laimikį loterijoje, kuri 
buvo suruošta Lietuvos Dukterų metinėje „mėlynių gegužinėje" netoli 
Seatt le miesto. 

d., po to kai buvo įstatytas 
pagrindinis skydas, baigėsi 
statybos darbas. Dabar tik 
reikia pravesti įvairius bandy
mus, patenkinti FAA reikala
vimus. Sėkmės! 

Gimnazistė Andrytė Lu-
komski buvo viena iš 400 
moksleivių, dalyvavusių 
jaunų vadovų kviestinėje kon
ferencijoje JAV sostinėje. Ji 
ten praleido 11 dienų liepos 
mėn. Andrytė labai gerai 
mokosi, šį rudenį pradės 
lankyti trečią klasę North 
Thurston gimnazijoje ir tuo 
pačiu lankys South Puget 
Sound Community College. 

SKAIDRŪS 
JANČAITĖS 

K O N C E R T A S 

Vilnietė — sopranas 
Skaidra Jančaitė, drauge su 
pianistu Povilu Stravinsku, 
atliko muzikinį koncertą Au
dėjaičių namuose, geg. 17 d. 
Programa susidėjo iš lietu
viškų liaudies ir meno dainų 
bei operos arijų. Solistė jauna, 
labai graži, turi galingą balsą, 
profesionalią laikyseną, dai
nuoja labai išraiškingai. 

„LIETUTIS" 
F E S T I V A L Y J E 

„Lietutis" šauniai atstova
vo lietuviams š.m. gegužės 25 
d. Amerikos Šiaurės Vakarų 
Tautinio gyvenimo festivalyje. 

„Lanko" vaikų grupė buvo 
įtraukta į programą. 

L I E T U V O S D U K T E R Y S 
IR P R O V I D E N C E 

B E N D R O V Ė 

Gegužės 9 d. Olimpijoje, 
Lietuvos Dukterų atstovės 
dalyvavo Providence bendro
vės naujo sandėlio „krikš
tynose" ir pasveikino „Provi
dence International Missions" 
direktorių, Mark Koenig su 
lietuviška juosta, kuria jį 
apjuosė Dalia Lapatinskaitė-
Hagan. Providence bendrovė 
vėl ketina siųsti medicininių 
reikmenų talpintuvą į Lie
tuvą, o Lietuvos Dukterys ža
da dalyvauti ruošos darbuose. 

M E D I C I N A 
B A L T I J O S 

Š A L Y S E 

Liepos 17 d. University of 
Washington Baltijos studijų 
programos iniciatyva vyko 
vieša diskusija tema „Medici
na Baltijos šalyse". Joje daly
vavo vietiniai fizioterapeutai, 
turintys gydymo arba dėstymo 
patirtį Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Viena specialistų 
grupės narė, UW medicininės 
teisės profesorė, pasakojo bu
vusi Kaune tris kartus dėstyti 
kursus Vytauto Didžiojo uni
versitete. Ji kalbėjo apie Lie
tuvos augantį susidomėjimą 
pacientų teisių apsauga ir 

M Ė L Y N I Ų GEGUŽINĖ 

„Net geresnė nei pereitais 
metais!" Šis nekantriai lau
kiamas ir labai mėgstamas 
Lietuvos Dukterų metinis 
renginys ypač gerai pavyko. Į 
Dalios Tutlytės-Mrovviec ir 
Emilijos Tutlienės mėlynių 
sodelį Arlington miestelyje 
suvažiavo daug, daug žmonių, 
suvežė tiek daug maisto, kad 
beveik pritrūko stalų. O šyp
senos — tik mėlynos nuo sul
tingų uogų! Bet mes prie viso 
to jau pripratę. Kuo pasi
žymėjo šių metų gegužinė? 
Bendruomenės muzikantų 
orkestras linksmino iškylau
tojus ištisą popietę. Veikė 
loterija, buvo smagios neby
lios varžytinės ir pravesta 
didžioji loterija. Geriausią 
laimikį išlošė Julija Rankytė. 
Kitų metų eigoje Julijai 
kiekvieną mėnesį bus pri
statytas koksai nepaprastas 
skanėstas, patiekalas arba 
meno darbas. Ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie gegužinės 
ruošos darbų ir ypač ačiū šei
mininkei Daliai, kuri kiek
vienais metais uždaro savo 
uogų parduotuvę, kad Lietu
vos Dukterys, jų šeimos ir 
draugai galėtų pabendrauti 
nuostabioje gamtoje. 

EGLĖ GRIŽO NAMO 

Katrė Weiss, a*a Eglės 
Linkaitytės-Weiss 17-metė 
duktė, š.m. liepos mėn. par
vežė savo mamos pelenus į 
Lietuvą. Šv. Mišiose, kurias 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Vilniuje užprašė Eglės šeima, 
dalyvavo daugiau nei 75 žmo
nės. Eglės šypsena spindėjo iš 
didelės nuotraukos prie alto
riaus, kuris skendo gėlėse. 
Svečių tarpe buvo ir Eglės 
draugų iš Seattle: dalyvavo 
Ina Bertulytė-Bray. Gaurių 
šeima, Ingos Gaurienės tė
velis Povilas Rimša, Rankių, 
Mažeikių ir Harrison šeimos. 
Po Mišių Eglės pelenai buvo 
vežami į Vilniaus Sereikiškių 
kapines. Kanklėms grojant, 
Eglės pelenai atgulė Lietuvos 
žemelėje. Vėliau visi svečiai 
buvo kviečiami į iškilmingus 
pietus restorane. Pietų metu 
apie Eglę pasisakė jos draugai 
ir giminės. Iš atvykusiųjų iš 
Seattle kalbėjo Inga Gaurienė 
ir Jūra tė Mažeikaitė-Harri-
son. Pagaliau sugrįžus namo, 
teilsisi ji ramybėje savo gim
tojo krašto žemelėje. Eglės 
šeima Lietuvoje įdėjo nuo
širdžius linkėjimus Seattle 
lietuviams. 

Zita Petkienė 

Vasara — tai atostogų, 
kelionių, stovyklavimo, jau
natviško džiaugsmo, naujų 
pažinčių laikas. Deja, Lina, 22 
metų Vilniaus universiteto 3 
kurso žurnalistikos studentė, 
turėjo svajonę atvykti į Ame
riką vasarai ne atostogauti. 
Mergina bandė nepraleisti nei 
vienos atsiradusios galimybės, 
norėjo išnaudoti kiekvieną 
laisvą minutę dirbdama, mat, 
pinigų kelionei taip pat reikėjo 
pasiskolinti. Norėdama padėti 
savo 68 metų ne per geriausią 
sveikatą turinčiai mamai, 
vienturtė Lina, ne kažkokių 
iliuzijų ginama į svajonių šalį, 
o gerų, realių norų vedina, 
atvyko padirbėti per vasaros 
atostogas, beje, kaip ir dauge
lis kitų studentų. Atvykusi į 
Ameriką, Lina dirbo Rehoboth 
Beach. Delaware valstijoje, 
parduotuvėje. Darbas baig
davosi vėlai vakare. 

Tačiau tą nelemtą birželio 
26-osios naktį, atidirbusi dar
buose ir savo dviračiu važiuo
dama namo, apie 1 vai. nak-

LINOS NELAIME 
ties buvo partrenkta automo
bilio ir sunkiai sužalota. Au
tomobilio vairuotojas iš įvykio 
vietos pasišalino. Beveik mer
dėjančią merginą suradę kiti 
studentai, iškvietė pagalbą, ir 
malūnsparniu Lina kritiškoje 
būklėje buvo atgabenti į 
Christiana ligoninę, VVilming-
ton, Delaware. 

Dievas išklausė vargšės 
mamos maldavimų — Lina 
išgyveno. Labai ilgai išgulėjusi 
be sąmonės ir didžiam gydyto
jų nustebimui, kadangi, jų tei
gimu, buvo mažai tikimybės, 
kad mergina išgyvens, ji atsi
gavo, tačiau jos būklė dar la
bai sunki. Dabartiniu metu 
Lina jau perkelta į ligoninės 
bendrą skyrių. Prieš 6 sa
vaites buvusi sveika, graži, 
sportiška, pilna svajonių ir 
ateities planų, mergina, dabar 
yra gydoma Wilmington ligo
ninėje. Ji negali išlaikyti pu
siausvyros, jos kairė ranka yra 
truputį suparalyžiuota. Ji gali 
pasakyti tik keletą žodžių, 
neaišku, kiek ji supranta. 

Medikai pastebėjo, kad Lina 
"nereaguoja į anglų kalbą, bet į 
lietuvišką šnektą — reaguoja 
geriau. 

Lina neturi brolių, seserų 
ar kitų artimųjų, kurie galėtų 
pas ją atvykti. Pradžioje Lina 
ligoninėje buvo visai viena, tik 
ją kartais aplankydavo kartu 
dirbę studentai gyvenantys 
Rehoboth Beach. Delavvare. 
Philadelphijos lietuviai, suži
noję apie Linos nelaimę, labai 
aktyviai, pasikeisdami pradėjo 
lankyti Liną. 

Medikai nedrįsta progno
zuoti Linos ateities — tik pati 
ateitis parodys, jeigu Lina pa
sveiks ar liks invalide. Linos 
kelias į išgijimą bus ilgas ir 
sunkus. Todėl Philadelphijos 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menė organizuoja aukų rin
kimą Linos reabilitacijai Lie
tuvoje. Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenė prašo visų lietu
vių pagelbėti Linai aukomis. 
Savo auką šiai merginai gali
ma siųsti adresu: Lithuanian-
American Community, 2715 

Šypsosi s tudentė Lina, nenujausdama, kad likimas jai netrukus suteiks 
skaudų išbandymą. 

Allegheny Ave., Philadelphia, 
PA 19134. Čekius išrašyti 
Lithuanian-American Com
munity ir „memo" užrašyti 
Linai. 

Nuoširdžiai iš anksto dė
kojame. Taip pat maloniai 
prašome visus pasimelsti už 
Linos sveikatą, kad ši maloni, 
ramaus būdo mergina nebūtų 
visam gyvenimui prirakinta 
invalido vežimėlyje, kad jos 

visos gražios svajonės ir norai 
nebūtų užgesinti šio žiauraus 
likimo smūgio. Beje, Lina 
atvažiavusi į Ameriką, pir
miausia susirado bažnyčią, tik 
pasiguodė mamai, kad dėl 
darbo sutvarkymo ji negali 
dalyvauti Mišiose. Padėkime 
šiai jaunai , pilnai taurios, 
doros sielos asmenybei! 

Philadelphijos apylinkės 
Lietuvių Bendruomenė 
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ŽVILGSNIUI PAKRYPUS 
Į APREIŠKIMĄ 

Švč. Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo, Lietuvoje (o 
ir čia pas mus) populiariai 
vadinama „Žolinės", šventė, 
šiais metais išpuolė penkta
dienį, rugpjūčio 15 d. Kadangi 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyn, NY, šiokia
dieniais Mišių nebūna, ta 
Katalikų Bažnyčios itin ryški 
šventė buvo švenčiama sek
madienį, rugpjūčio 17 d., 10 
vai. ryto. 

Šv. Mišių auką aukojo 
kun. Vytautas Volertas. Jam 
patarnavo Julija Jurgėlaitė, o 
parapijos choras (vad. Asta 
Barkauskienė), šalia priva
lomų Mišių dalių, giedojo ir 
kitas, Marijos garbei skirtas, 
giesmes. Daug kas, atvykę į 
Mišias, buvo atsinešę gėlių 
puokštes, krepšelius su vai
siais ir daržovėmis. Visos tos 
Dievo dovanos, prieš Aukoji
mą, buvo sudėtos ant laiptų 
priešais Mišių stalą, o, Mišias 
užbaigus, kun. V. Volertas jas 
pašventino. 

Po Mišių, susirinkus į že
mutinę parapijos salę, čia visų 
laukė Lietuvių katalikų religi
nės šalpos (LKRŠ) paruoštos 
vaišės. Vaišių paruošimu pasi
rūpino Šalpos reikalų vedėja 
Vida Jankauskienė. Jai talki
no Josephine Senken, Malvina 
Klivečkienė, Patricija Sidie-
nė, Jadvyga Laucevičienė ir 
Algis Jankauskas. 

Prieš 42 metus šalpa pra
dėjusi paramą teikti kenčian
čiai Lietuvos Katalikų Bažny
čiai, ją tęsia ir toliau. Labai 
reikalingos paramos susilaukė 
įvairios katalikiškos organi
zacijos, mokyklos, o ypač daug 
dėmesio teikiama augančio 
Lietuvos jaunimėlio švietimui 

ir auklėjimui. 
Kad dar ir dabar labai 

reikalingai paramai lėšų ne
pritrūktų, prieš keletą savai
čių, šalpa išsiuntinėjo ir iš
platino loterijos bilietėlius. 
Laimėjimams buvo skirta 4 
laimingi bilietėliai. Iš viso 
1,600 dolerių. 

Pasivaišinus, V. Jankaus
kienei vadovaujant, buvo „pa
ieškomi" laimingieji. Jais ta
po: Leokadija Milukienė, Long 
Island, NY — laimėjo 100 dol., 
Lionginas Švelnys, MA — 250 
dol., Rimantas Klivečka, FL — 
500 dol. ir E. Kazakauskas, 
Philadelphia, PA — 750 dol. 

Po to, buvo pristatyta Lie
tuvoje išleistos knygos „Kelias 
nežinion" autorė Birutė Em-
pakerytė-Lukoševičienė. Ji tu
rėjo su savim atsivežusi keletą 
tos knygos egzempliorių. Kai 
kas knygą įsigijo, o autorė joje 
pasirašė. 

Vyko dar viena „gėlių" lo
terija. Jai vadovavo parapijos 
tarybos pirmininkas Vladas 
Sidas. Tos gražios gėlių puokš
tės ir krepšeliai su vaisiais bei 
daržovėmis, kurios bažnyčioje 
buvo pašventintos, loterijos 
būdu, atiteko laimingiesiems. 
O jų buvo gana daug. 

Galiausiai kažkas pakuž
dėjo, kad rytojaus dieną (rug
pjūčio 18 d.), Apreiškimo 
bažnyčioje Mišių skaitytojas 
A. Jankauskas švęs savo gim
tadienį. Visiems kartu gie
dant, jam buvo palinkėta Lai
mingų metų ir garsus valio... 

Mišių metu bažnyčioje ir 
įvairioje bei nuotaikingoje 
popietėje salėje, dalyvavo apie 
85 asmenys. 

P. PalyB 

Tai - Jūsų laikraštis 
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KAIMŲ BENDRUOMENES 
LIETUVOJE 

Lietuvos kaimuose ir 
miesteliuose vis labiau plečia
si bendruomeninė dvasia ir 
tarpusavio bendravimo pas
tangos. Šiuo metu Lietuvoje 
veikia daugiau kaip 350 kai
mų ir miestelių bendruome
ninių centrų. 

Bendruomeninių centrų 
tikslus ir veiklos išraiškas pla
čiai aprašo Česlovas Skaržins-
kas „Valstiečių laikraščio" 
2003.07.29. laidoje, pateik
damas diskusijų ištraukas iš 
„Valstiečių laikraščio" ir Lie
tuvos televizijos laidos „Gim
toji žemė" surengtos konferen
cijos, kuri vyko „Valstiečių 
laikraščio" redakcijoje. 

Bendruomeninė 
konferencija 

— Nesmagu gyventi po 
vieną, — pareiškė kaime gy
venanti vieniša moteris. Bend
ruomenės centrų reikalingu
mą Lietuvos provincijoje nu
švietė konferencijoje dalyvavę 
Širvintų rajono Musninkų se
niūnė Birutė Jankauskienė ir 
šios seniūnijos Musninkų ir 
Vileikiškių kaimų bendruo
menių vadovės Jadvyga Kie-
lienė ir Jelena Mikulevičienė. 
Musninkai yra ne kartą apra
šyti ir „Draugo" puslapiuose, 
nes iš jų yra kilęs Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Kronkaitis ir 
JAB LB veikėja Marija Remienė. 

Konferencijoje dalyvavo 
Beižionių bendruomenės cen
tro tarybos pirm. Vilmantas 
Palčiauskas, TV „Gimtoji že
mė" redaktorius Arvydas Ur
ba ir Seimo narė Irena Degu
tienė. Konferencijai vadovavo 
„V.L." vyr. redaktorius Jonas 
Švoba. 

Vienybėje — galybė 

— Kaip jau gyvenimas įro
dė, sodiečiams labai reikalin
ga tokia visuomeninė savival
dos struktūra, sukurta pačių 
žmonių iniciatyva. Tai konk
reti jų veiklos išraiška, — sa
kė redaktorius J. Švoba. 

Kiti kalbėtojai pabrėžė, 
kad bendruomenės kuriamos 
ne vietos valdžios, bet pačių 
gyventojų, norinčių kartu su 
seniūnija spręsti kaimo ar 
miestelio problemas, kurių 
yra tvarkant aplinką, gelbs
tint į vargą patekusias šei
mas, tvarkantis su asocia
liomis šeimomis ir spren
džiant kultūrinius vietovės 
reikalus. Viena seniūnija šių 
reikalų išspręsti negali. 

Yra seniūnų, kurie ben
druomenių centrų veiklą labai 
vertina ir ją mielai priima, 
tačiau yra ir tokių, kurie ben

druomenes laiko seniūnų 
konkurentėmis. Partiniai su-
sigrupavimai bendruomenėse 
yra nepriimtini, nes jie skaldo 
žmones, kai bendruomenės 
stengiasi visus jungti. 

— Manau, mūsų darbo ly
gis nesiskiria nuo seniūnų, o 
kai kuriose veiklos srityse 
juos ir lenkiame. Dėl to seniū
nai priversti pasitempti, nes 
bendruomenė — iniciatyva iš 
apačios — didelė jėga, — sakė 
V. Palčiauskas. 

Bendruomenė — 
pagalbininkė seniūnams 

Lietuvoje seniūnai nėra 
renkami, bet skiriami rajono 
valdžios. Bendruomenės rei
kalai jiems ne visada žinomi 
ar suprantami. Bendruome
nės centrų veikla jiems gali 
padėti sėkmingiau atlikti savo 
pareigas. 

— Mano giliu įsitikinimu, 
seniūną turėtų išrinkti pati 
bendruomenė, — sakė Seimo 
narė I. Degutienė. 

Deja, dar daugelyje seniū
nijų bendruomenių nėra. Kas 
turėtų rūpintis jų sudarymu ir 
jų išlaikymu? 

— Apskritai bendruome
nių veiklą itin skatina rajono 
meras Vytas Šimonėlis, — sa
kė B. Jankauskienė iš Mus
ninkų, Širvintų rajone. — Fi
nansinę paramą gauna ir gaus 
tos bendruomenės, kurių pro
jektai bus įvertinti, — aiškino 
Musninkų seniūnė. 

Ateities darbai 

„Valstiečių laikraščio" 
konferencijoje nebuvo disku
tuoti tolimesni kaimų ir mies
telių bendruomenių Lietuvoje 
kūrimo planai. 

— Nepaprastai malonu 
Jūsų klausytis, kad aktyviai 
kuriatės. Šie gražūs procesai 
plečiasi ir kituose rajonuose, 
— džiaugėsi Irena Degutienė, 
paminėdama Lazdijų rajoną. 

Atrodo, kad. norint išplės
ti bendruomenių steigimą per 
visą Lietuvą, reikalingas ra
jonų bei seniūnijų pritarimas 
bei paskatinimas. Reikalinga 
ir spaudos, ypač „Valstiečių 
laikraščio", tolimesnis šios 
idėjos reklamavimas ir skati
nimas. Reikalingas ir kitų 
aukštųjų valdžios institucijų 
„palaiminimas" šiai bendruo
meninei naujovei Lietuvoje, 
kuri padės vienišam kaimo 
žmogui, šeimai bei gyven
vietei daugiau, vieningiau 
reikštis visuomeniniame, so
cialiniame ir kultūriniame Lie
tuvos provincijos gyvenime. 

Parengė 
Bronius Juodelis 

Lietuvių karinis patrulis Irake. KAM nuotrauka. 

ŠIANDIENINES EKONOMIKOS PAINIAVOS 
Nors Vakarų Europos že

mės ūkio derlius šiemet dėl 
sausros bus mažesnis, Jung
tinių Valstijų žemdirbiai kaip 
tik priešingai tikisi rekordinio 
kukurūzų ir didelio sojos bei 
kviečių derliaus. Pavyzdžiui, 
Jungtinių Valstijų žemės ūkio 
ministerija prognozuoja 42 
procentais daugiau kviečių, 
nei pernai, dvylika procentų 
daugiau kukurūzų. Prastas 
derlius Europoje gali padidinti 
Jungtinių Valstijų žemės ūkio 
gamybos eksporto apimtį. Bet 
kaitra pakenkė ne visiems 
Europos žemdirbiams — Pran
cūzijos ir Vokietijos vyninin
kai nuima anksti prinokusių, 
itin kokybiškų vynuogių der
lių kelias savaites anksčiau 
nei iūrasta. 

Prancūzijoje pramonės ga
myba birželio mėnesį išaugo 
1.2 procento lyginant su gegu
že, bet nepaisant to. antrąjį 
ketvirtį apskritai smuko 1.1 
procento. Šalies BVP antrąjį 
ketvirtį smuko vieną dešimta
dalį procento. Tuo tarpu, Ita
lijoje pirmąsyk nuo 1992-ųjų 
metų prasidėjo ūkio nuosmu
kis. Šalies BVP smunka jau 
antrą ketvirtį, praneša BBC. 

Jungt inės Valstijos ap
skundė Pasaulio prekybos or
ganizacijos nutarimą, jog prez. 
Bush vyriausybės paskelbtos 
plieno sankcijos prieštarauja 
pasaulinės prekybos sutar
tims. Prez. Bush vyriausybės 
teigimu, būtina laikinai ap
saugoti Amerikos plieno pra
monę nuo pigių importų, kol ji 
persi tvarkys. Dėl to pernai 
pavasarį paskelbti nauji mui

tai, siekiantys iki trisdešimt 
procentų. Dėl muitų į 
Pasaulio prekybos organizaci
ją kreipėsi Europos Sąjunga, 
Japonija, Kinija ir kitos šalys. 
Nauji muitai Jungtinėse Vals
tijose padidino plieno kainas 
per 30 procentų, ima trūkti 
kai kurių plieno rūšių, už
sienio importuotojams pasi
traukus iš rinkos. Plieno var
totojų koalicijos „Consuming 
Industries Trade Action 
Coalition" teigimu, dėl dides
nių plieno kainų nuo pernai 
metų vasario iki lapkričio mė
nesio išnyko apie du šimtus 
tūkstančių darbo vietų. Ame
rikos plieno pramonėje iš viso 
mažiau nei 200,000 žmonių, 
pranešama dienraštyje „Wall 
Street Journal". 

Rusijos pramonininkas 
Romanas Abramovičius nori 
parduoti savo turimus ben
drovės Rusijos Aliuminijus — 
pasaulio antros didžiausios 
aliuminijaus bendrovės — 
akcijas, praneša verslo dien
raštis „Wall Street Journal", 
cituodamas asmenį, dalyva
vusį pasitarimuose dėl akcijų 
likimo. Abramovičiui priklau
so pusė bendrovės akcijų, 
kurių vertė — apie du su puse 
milijardų. Nors pastaruoju 
metu Rusijos vyriausybė didi
na spaudimą stambiems pra
monininkams, cituojamas as
muo teigė nežinąs, ar tai tu
rėjo poveikį Abramovičiaus 
sprendimui. Abramovičiaus ir 
jo partnerio Olego Deripaskos 
atstovai atsisakė komentuoti, 
ar akcijos parduodamos. Dien
raščio teigimu, kai kurių in

vestuotojų akimis, toks Abra
movičiaus nutarimas reikštų, 
jog verslo padėtis Rusijoje blo
gėja. Investuotojus liepos mė
nesį sukrėtė žiną apie mili
jardieriaus- naftos bendrovės 
„Jukos" akcininko Platon Le-
bedev sulaikymą. Abramovi
čius praėjusią savaitę pa
reiškė, kad Lebedev sulaiky
mas ir kiti prokuratūros veiks
mai prieš „Jukos" jam „kėlė 
nerimą", tačiau neigė žadąs 
likviduoti visą savo turtą Ru
sijoje. Abramovičiui priklauso 
dauguma bendrovės „Sibneft" 
akcijų. Bendrovė žada jungtis 
su „Jukos". Tam turi pritarti 
Rusijos konkurencijos minis
terija. Ministras Uja Južanov 
šiandien pareiškė nepramatąs 
įokių didesnių kliūčių ben
drovių susijungimui. 

Parengė 
Darius Udrys (LER) 

RADINYS UPĖJE 

Chorvatijoje vasaros saus
ra atidengė kelis Vokietijos 
kariuomenės automobilius, 
kadaise paskendusius Dunoju
je. Upei nuslūgus, prie Batinos 
kaimo upėje rastas vokiškas 
tankas, du džipai ir sunk
vežimis. Automobiliuose rasti 
ir karių griaučiai. Automobi
lius nuo gyventojų smalsumo 
apsaugoti atvyko Chorvatijos 
policijos žinovai. Manoma, kad 
automobiliai buvo sunaikinti 
kovoje su Raudonąja armija 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje. 

(LER) 
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Danutė Bindokienė-

Ir vis toji žemė... 
Ypatingą lietuvio prisiri

šimą prie žemės žino ir savoji 
tauta, ir kaimynai. Jis tiesiog 
augte įaugęs į savo gimtąją 
žemę ir tik jėga nuo jos at
plėšiamas — kaip įsitikino 
okupantas, pasinešęs priva
čius žmonių ūkius sujungti į 
valstybinius kolchozus. 

Pasibaigus okupacijai ir 
subirus okupanto galybei, pra
sidėjo „atgalinis procesas" — 
žmonės stengėsi atgauti pra
rastą nuosavybę-žemę. Bent 
tie, kurie dar pajėgė, kurie grį
žo į tėvynę iš tremties, arba jų 
palikuonys. Tėvų žemę-pali-
kimą siekė atgauti ir kai kurie 
asmenys, karo audras per
gyvenę Vakaruose. 

Kaip jiems sekėsi — ir se
kasi — ne kartą turėjome pro
gos įsitikinti. Kai kam reikėjo 
net į tarptautinį teismą kreip
tis, kad būtų grąžinta tai, kas 
jėga išplėšta. O kai kas ir šian
dien tebelaukia sprendimo, te-
bevarsto Lietuvos biurokratų 
duris. Prirašinėję šūsnis pra
šymų, pristatę kupetas doku
mentų ir liudininkų, vis dar 
neatlaidžiai reikalauja teisy
bės, vis dar tikisi ją rasti. Jei
gu, žinoma, Giltinė pirmiau 
nepamojuos savo dalgiu: tuo
met ir kelių pėdų žemės amži
nam poilsiui pakaks. 

Neatgaunantiems savo že
mę kliūčių netrūksta: tai sody
boje jau kiti gyvena, pagal įsi
senėjusią tvarką; tai kažko
kiai valstybinei institucijai ta 
vieta reikalinga; tai dar papil
domų nuosavybės įrodymų ar 
dokumentų trūksta. Nusavin
tų žemių (ir kitos nuosavybės! 
grąžinimui sukurta daug 
prieštaringų ir nuolat keičia
mų teisės aktų, kurių vykdy
mas sunkiai — jeigu iš viso — 
kontroliuojamas. Tarytum tuo 
nesibaigiančiu delsimu biuro
kratai siekia, kad žmogui pa
galiau nusibostų maldauti, ir 
jis ramiai pasitrauktų. Kaip 
„Lietuvos ryto" (liepos 18 d.) 
Ramunė Sotvarienė teigia: 
„Norint iš tikrųjų sukurti tei
singumą, reikėtų dar kartą 
nacionalizuoti žemę ir pradėti 
iš pradžių". Aišku, toks pasiū
lymas neįgyvendinamas ir ne
priimtinas, tačiau jis tik paro
do, kokiame akligatvyje atsi
dūręs šis reikalas. 

Tačiau su žemės nuosavy
be — jau įsisenėjusia, ar tik po 
nepriklausomybės atkūrimo 
parankiai įsigyta — iškilusi dar 
viena problema: valdininkų 
sklypai. Lietuvos ministras pir
mininkas ir valdančiosios dau
gumos vadas Algirdas Brazaus
kas jau pranešė apie Vyriau
sybės užmojį nustatyti, kiek 

žemės gali turėti valdininkas. 
Šis užmojis demokratinėje 

valstybėje skamba tikrai keis
tai. Koks jo tikslas? Nuo kada 
valdžia įsigijo privilegiją apri
boti savo tarnautojo-valdinin-
ko teisę turėti sklypą, ar de
šimt sklypų, jeigu jis išgali 
juos įsigyti ir tvarkyti? Ar bu
vęs Lietuvos Komunistų parti
jos sekretorius staiga prisimi
nė „senus gerus laikus", kai 
kiekvienas, turėjęs savos že
mės, buvo vadinamas „buože, 
liaudies išnaudotoju" ir rei
kėjo nedelsiant tą asmenį „nu
buožinti"? Antra vertus, ar ga
lima kaltinti dabartinį so
cialdemokratų vadovą, kad jis 
tebėra ištikimas ,jaunystėje 
įdiegtiems idealams" — nors 
ir padiktuotiems iš Maskvos... 

..Turtas demokratinėje vals
tybėje negali būti laikomas 
blogiu. Bandymai bausti už 
teisėtą jo turėjimą, riboti jo 
kiekį ar kitaip varžyti — reži
mo, o ne laisvos šalies ypaty
bė", — rašoma minėtame ,J_ie-
tuvos ryto" straipsnyje. 

Negana to. opozicinė libe
ralų ir centro sąjunga pasiūlė 
sustabdyti į žemės bylas įsi
vėlusių valdininkų įgalioji
mus. Kadangi kiekvienas gali 
būti įtrauktas į priešteisminį 
tyrimą. „Įdomu būtu sulaukti 
dienos, kai valdiškuose kabi
netuose sėdės 3.000 nieko ne
veikiančių pareigūnų su su
stabdytais įgaliojimais. ... Ką 
pasakytų liberalų ir centro 
sąjunga, kai. neįrodžius dau
gelio valdininkų kaltės, tektų 
sumokėti jiems atlyginimus 
už ilgą priverstinį poilsį", — 
rašo R. Sotvarienė. 

Bet kam sustoti tik ties 
valdininkais? Juk ir daugelis 
politikų pasinaudojo žemės 
dalijimu. Tik kol kas niekas 
per daug dėl jų turto nesisielo
ja (nebent prieš rinkimus opo
zicija „pakedena" kurį kandi
datą ar rinkimų pasekmei ga
lintį turėti įtakos asmenį). 

Tačiau šis minėto straips
nio autorės teiginys yra bene 
pats svariausias: „Liūdniau
sia šioje istorijoje yra tai. kad, 
metusi dideles pajėgas nu
bausti valdininkus, valstybė 
lyg ir pamiršo tuos. kurie iš
tisą dešimtmetį buvo stumdo
mi ir iki šiol laukia savo žemės 
už tų pačių valdininkų durų. 
Jų skundų lavina užplūdo vi
sas įstaigas. ... Todėl šiandien 
daug svarbiau yra ne suskai
čiuoti, kiek sklypų turi valdi
ninkai, o aiškintis, kodėl tų 
sklypų vis dar neturi gausių 
skundų rašytojai". 

Prie tokių žodžių tegalima 
pridurti: „Amen!" 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.l l 

Kad jis tikrai gražus, 
sutinku, bet aš manau, kad jis 
užmiršo dar vieną gražų uostą 
— tai Australijos Sydney. Bet 
ir Acapulco uostas tikrai 
gražus, ypač priplaukiant prie 
jo iš jūros pusės. Beveik už
daras, su gražia Roąueta sala 
ir turistų mėgiamu pusiasaliu 
De las Playas. Priėjimą prie 
uosto jau nuo XVII šimtmečio 
saugo San Diego fortas, kur 
mūsų laivas ir sustojo, senoje 
Acapulco dalyje, kurią mes jau 
matėme lygiai prieš 35 metus. 
Patiko tuomet mums tas turis
tinis miestas, nors uostą tuo
met pasiekėme kitaip — auto
mobiliu, senu 1962 Chevrolet, 
kurį galvojome tuomet ten ir 
palikti, jei užsiožiuotų ir su
gestų. Automobilis betgi išlai
kė visą kelionę po Meksiką, 
juo tada grįžome ir namo. 

Ar galima amerikiečiui 
nusipirkti Meksikoje nekilno
jamo turto? Girdėjau įvairių 
atsakymų, bet šis gidas taip 
aiškino. „Ne, pagal įstatymą 
negalima. — porino Jose, — 
bet, jei labai nori, gali. Rask 
meksikoną su bent 5 proc. 
reikiamų pirkimui pinigų, 
kitus 95 proc. įdėsi savo, ir 
namas jau tavo, nors titulas ir 
meksikono. Arba, eik per ban
ką ir nuosavybės titulą užregis
truok tame pačiame banke, ir 
gyvenk ten sveikas". Kadangi 
šį kartą laiko teturėjome tik 
nepilną dieną, tai pasirinkome 
ekskursiją pavažinėti po 
miestą ir atnaujinti susipaži
nimą su juo. Kaip nustebome, 
kai mus pradėjo vežti per nau
jus nematytus rajonus, dango
raižius ir parkus, kurių ir 
suskaityti pagaliau nei 

nebandėme. Pasirodo. Aca
pulco išaugo į tikrą didmiestį 
su beveik t r imis milijonais 
gyventojų, kurį gyventojų skai
čiumi pralenkia tik Mexico 
City ir Guadalajara miestai. 
Sustojome mažoje, tipiškai 
meksikoniškoje valgyklėlėje 
užkąsti. Pasirodo, ir valgis 
buvo labai meksikoniškas. 
toks aštrus, kad. kvapą vos at
gaudamas ir galvodamas, jog 
tai mano paskutinė vakarienė, 
prisiminiau garsų Leonardo 
da Vinci paveikslą .The Lašt 
Supper". Ir tik geras gurkšnis 
teąuilos, taut inio Meksikos 
gėrimo, ats tatė man pusiaus
vyrą. Po to buvo lengviau 
atšvęsti ir Motinos dieną. kuri. 
priešingai negu Amerikoje ar 
Lietuvoje, Meksikoje yra vi
suomet švenčiama gegužės 10 
dieną, nors tai būtų ir ne sek
madienis. 

Turbūt visi esame girdėję 
apie garsiuosius La Quebrada 
nardytojus, j aunus vyrukus, 
kurie šoka nuo 134 pėdų aukš
čio uolos į žemai putojančią 
jūrą. Juos stebėti galėjome iš 

netoli esančio viešbučio tera
sos. Gavome po „complimenta-
ry" gėrimą, bet nustebome, 
kad čia pat stovėjo ir stiklinė 
su priklijuotu lapeliu „Tips". 
Taip buvo Meksikoje ne vieno
je vietoje. 

Po to mums parodė nepa
prastai ištaigingą „Princess" 
viešbutį, pastatytą kaip Azte-
kų piramidę su jam priklau
sančiais golfo laukais, kur žai
džia golfą Tiger Woods, Lee 
Trevino ir kitos garsenybės. 
Čia pat ir privačios Heddy La-
mar, Sylvester Stalone, John 
Wayne ir net Johny Weis-
smueller (Tarzanas) buvusios 
rezidencijos. Pasiteiravus mums 
aiškino, kad Meksikoje pagal 
įstatymą minimalus dienos 
atlyginimas yra 4.45 dol., 
vidutinis paprasto darbininko 
— apie 10 dol. Geras mecha
nikas uždirba iki 20 dol. per 
dieną. Prabanga čia kiekvie
name žingsnyje. Jei tikėsite, 
sako. kad kai kur ir teniso 
aikštės yra vėsinamos, bet vė
sinti paplūdimių dar nesiren
giama. Ar ne baisu? Čia pra

leido savo medaus mėnesį 
Jack F. Kennedy, o taip pat ir 
Elizabeth Taylor. Su kuo Eli-
zabeth čia leido povestuvinį 
laiką, gidas, nors ir kaip sten
gėsi, negalėjo prisiminti. Ne
galiu jo ir kaltinti. Juk tiek 
vestuvių, ar aš prisiminčiau? 
O ar ne Elizabeth pradėjo tą 
madą. kad jau ketvirtos vestu
vės, jei tik Las Vegas, yra vel
tui? 

Paties miesto istorija gana 
trumpa, įkurtas ispanų dar 
XVI šimtmečio pradžioje, jis 
tapo gana svarbiu prekybos su 
Azija uostu. Meksikai iškovo
jus nepriklausomybę, jis mer
dėjo iki 1927 metų, kol buvo 
pastatytas kelias į Mexico Ci
ty. Tuomet pradėjo dygti vieš
bučiai, augo turizmas. Atsira
dus sprausminiams lėktu
vams, Acapulco užplūdo turis
tai iš Amerikos. Miljonai dole
rių, kuriuos čia amerikiečiai 
praleisdavo, sugundė ir kitas 
gražias Meksikos vietoves 
bandyti privilioti turistus. 
Atsirado ir Puerta Vallarta ir 
kitos vietovės, pažįstamos ir 

daugeliui lietuvių. 
Toliau plaukėme dvi pa

ras, kol priplaukėme kitą su
stojimo vietą, taigi turėjome 
laiko daugiau susipažinti su 
laivu ir jo štabu. Beveik visi 
karininkai buvo olandai, ir jų 
anglų kalbą nebuvo bėdos su
prasti. Vienas iš karininkų pa
pasakojo šią istorijėlę. Vienas 
garsus kapitonas savo patyri
mus ir žinias sakėsi laikąs 
kapitono stalčiuje. Jo padėjėjai 
negalėjo sulaukti, kol jis išėjo į 
pensiją. Tada pirmasis kari
ninkas, drebančiomis ranko
mis, atrakino tą stalčių ir išė
mė vieną popieriaus gabaliu
ką, ant kurio buvo parašyta: 
„Starboard — right. Port — left". 
Na, jau — tiek ir aš žinau. 

Prie baro sėdint, įsismagi
nę olandai pradėjo mums pa
sakoti, kokių keistų jie savo 
kelionėse iš keleivių išgirsta 
klausimų. „Ar šita sala tikrai 
apsupta vandens iš visų pu
sių?" „Ar mūsų laive televizijos 
programos mums perduoda
mos kabeliu, ar per satelitą''" 
„Ar šie laiptai eina į viršų, ar į 

apačią?". — klausė viena mo
terėlė, atrodo, nebuvus bare. 
„Ar įgula miega laive?" Pra
plaukus Panamos kanalą, vie
na moteriškė norėjo žinoti, 
kiek mes pagaliau esame 
aukščiau jūros lygio. Mūsų 
valgomojo patarnautojai labai 
gražiai papuošdavo stalą iš 
ledo išdrožinėdami visokiau
sias figūras ar gėles, ir ne 
vienas iš jų sulaukdavo komp
limentų, bet retkarčiais ir 
klausimą: ..Ką jūs darote, kai 
tas ledas sutirpsta?" Laivo 
fotografai stengdavosi įvairio
mis progomis mus fotografuoti 
ir po to nuotraukas iškabinda
vo savo ateljė pardavimui. 
Tikėkite, ateidavo kartais 
keleivis ir klausdavo: „Ar čia 
mano nuotrauka?" 

Turėjau ir aš įdomų pasi
kalbėjimą. Kai vioną dieną per 
laivo garsiakalbį išgirdome, 
kad šiandien numatoma tem
peratūra 28'C. prie manęs sė
dinti kaimyne paklauso- „Kiek tai 
bus mūsų laipsniais0", — į ką, 
greitai .paskaičiavęs, sakau: 
„82 F" Bus daugiau 
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MANO VIEŠNAGĖ 
Šią vasarą teko antrą 

kartą lankytis Lietuvoje. 
Pirmas kartas buvo prieš 
ketverius metus. Šį kartą 
mačiau didelę pažangą nuo 
praeito karto. Keliai Vilniuje 
taisomi ir pagražinami. Pas
tatai iš lauko remontuojami, 
architektūriškai labai pa
traukliai, grąžinami į jų origi
nalų grožį. Aš esu susipažinus 
su architektūrine estetika: kol 
duktė gavo magistrą iš ar
chitektūros, teko man kartu 
su ja išklausyti daug paskaitų 
bei važinėti į architektūrinius 
apžiūrinėjimus. Mane ši sritis 
domina. Lietuvos architek
tūra, mano nuomone, prilygs
ta ir net viršija bet kokio kraš
to architektūrą, lyginant su 
panašaus kalibro pastatais. 
Aišku, neturi dangoraižių, bet 
tai čia jau būtų kitoks lygini
mas. Žiūriu ir įsivaizduoju, 
kokia graži ta Lietuva turėjo 

būti, kai viskas buvo tvar
kingai prižiūrima. Sunku įsi
vaizduoti, kad per paskutini 
laikotarpį tas grožis tapo taip 
apleistas. 

Žmonėse irgi pastebėjau 
didelį skirtumą. Prieš kelerius 
metus, jeigu reikėjo pasiklausti, 
kuriuo traukiniu važiuoti, tek
davo susilaukti labai grubaus 
atsakymo. Šį kartą žmonės 
buvo daug paslaugesni ir, pak
lausus kelio, pakvietė eiti 
kartu — parodyti kelią. Neti
kėta, bet labai maloni paslau
ga. Buvo atvejų, kai žmonės 
buvo tiek nuoširdūs ir pa
slaugūs, kad, atvažiavus iš už 
Atlanto, teko pasimesti, nes 
nesam prie didelio paslaugu
mo pripratę, pavyzdžiui, daž
nu apdovanojimu gėlėmis. 
Bendras vaizdas, kad viskas 
gerėja, tačiau tai jautėme tik
tai Vilniuj. Kituose miestuose 

Dainų š\ noje — sveikina žiūrovus čikagietis Arvydas Tamulis. 
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dar tokio palinkimo į gerą 
pusę taip vaizdžiai nematyti, 
bet nereikia skubinti, ilgainiui 
atsiras. Lietuvis guvus, netru
kus atsigaus ir kituose mies
tuose. 

Mano šios kelionės tikslas 
buvo aplankyti „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamus centrus, 
susidaryti konkretesnį vaizdą, 
susipažinti su darbuotojomis-
savanorėmis centruose. Tik 
atvykus, mane pasitiko oro 
uoste Rita Venclovienė ir mes 
kartu šiuos centrus aplankėm. 

Atsitiktinai lankantis 
Kaune, teko būti pakviestom į 
„Pastogę", tai yra laikinos vai
kų globos centras. Čia vaikai 
yra priimami laikinai prie
žiūrai. Šis centras yra miesto 
valdžios remiamas ir sudarė 
mums labai gerą įspūdį. Dar
buotojos yra apmokamos. Jų 
yra kelių kategorijų: vienos 
dirba su vaikais, kitos su 
vaikų tėvais, kitos su „foster 
care" programa, o dar kitos su 
įsivaikirimo programa. „Pa
stogėje" yra telefonas (hot li
ne), kuriuo vaikai gali kreiptis 
bet kuriuo laiku (dieną ar 
naktį) ir jie bus paimti iš krizi
nės situacijos. Supažindino 
mus su centro direktorium, 
kuris irgi paliko gerą įspūdį. 
Jaunas, apie 30-40 metų vy
rukas su daug entuziazmo, 
baigęs mokslus ir gilinasi į 
mokslinius darbus apie vaikų 
globą. Mum čia besilankant, 
buvo taip pat vienas studentas 
iš Paryžiaus, kuris domėjosi 
Lietuvos vaikų globa. Pokalbis 
su juo buvo gan įdomus, trūko 
kalbos, kuria mes galėjom 
lengvai susikalbėti, kiekvieną 
mintį teko kelis kartus aiškin
tis. Šis studentas važinės po 
Lietuvą per vasaros atostogas, 
bandydamas sukaupti žinias 
apie vaikų globą. Centras 
„Pastogė" man atrodė pavyzdi
nis, gal, tikiuosi, daugiau 
tokių yra, šitaip turėtų būti, 
tačiau nedaug kur taip gerai 
yra, daug vargingiau yra 
mūsų remiamuose centruose. 

Vieną po kito lankėme 
„Vaiko vartai į mokslą" remia
mus centrus. Pradėjome su 
seselių vedamu „Vilties An
gelas" centru Vilniuje. Po to 
traukėm į Marijampolę, Kazlų 
Rūdą, Rumbonių kaimą, Obe
lių kaimą, Užpalius, Akmenę. 
Akmenė ir Obeliai yra gan 
tolokai nuo Vilniaus. Važia
vom, kaip išėjo, dažnai prisiėjo 
giminių paslaugų susilaukti ir 
pasinaudoti. Per tris savaites 
aplankėm visus „Vaiko vartai 
į mokslą" remiamus centrus, 
susipažinom su auklėtojais bei 
vaikais. Kiekvienas centras 
turi savo geras ypatybes, bet 
visuose dar daug ko trūksta ir 
labai daug galima padėti. Visi 
mus labai mielai priėmė, 
vaikai pasitiko su gėlytėm ir 
šypsenom, kai kuriuose cent
ruose net su pasirodymais. 
Tačiau tarp visų vaikų ma
tėme tokių, kurie aiškiai 
turėjo gyvenime psichologinių 
traumų. Jos pasirodė jų 
paniurusiame, nuošalesniame 
laikymesi, vieno net nebuvo 
galima liesti. Pasitaikė, kad 
jisai lipo laiptais, o aš šalia jo. 
Netyčia ranka jį paliečiau ir 
norėjau parodyti, kad eitų 
priekin manęs. Jisai baisiai po 
prisilietimo šoko, net keista 
buvo, čia tikriausiai psicholo
gai turėtų paaiškinimą. 

Kai kuriuose „Vaiko vartai 
į mokslą" remiamuose cent
ruose parapijų kunigai, kiek 
gali, padeda. Užpalių kaime 
mokyklos direktorius yra 
labai vaikams atsidavęs. Jis 
mus paėmė iš Vilniaus ir 
nuvežė į Užpalių kaimą. Jis 
lankėsi Vilniuje, nes atvežė 
vaikų paveiksliukus į konkur
są, turėjo paimti molio ir 
meistrą, kad vaikai galėtų 
pramokti keramikos, turėtų 
užsiėmimą. Retas mokyklos 
direktorius yra tiek paslau
gus. Nuvažiavę radom vaikus, 
dirbančius su kompiuteriais, 
leidžiančius mokyklos laikraš
tuką. Savo sumanumu dar
buotojai sugebėjo įsigyti kom
piuterius iš Norvegijos, kad 

ANTANAS NORĖJO BŪTI ORE 
Brigados generolas, Vyčio 

kryžiaus ordino kavalierius, 
žinomas lėktuvų konstrukto
rius. Karinės aviacijos ir 
aviacijos pramonės organiza
torius bei vadovas, savanoris, 
karo lakūnas. Vytauto Di
džiojo universiteto bei karo 
mokyklos dėstytojas, pirmasis 
Kauno miesto šachmatų čem
pionas, sporto propaguotojas, 
poliglotas, garbės šaulys — 
taip galima būtų apibūdinti 
Antaną Gustaitį kurio 105— 
osios gimimo metinės šiemet 
buvo pažymėtos Lietuvoje ir 
išeivijos lietuvių tarpe. 

A. Gustaitis gimė 1898 m. 
kovo 26 d. Marijampolės ap
skrities Javarovo valsčiaus 
Obelinės kaime. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, tačiau, 
prasidėjus I pasaulmiam ka
rui, gimnazija buvo evakuota 
į Jaroslavlj, kur 1917 metais 
jis ir baigė šią gimnaziją. 
Įstojo j Petrogrado kalnų in
žinerijos institutą, tačiau kiek 
vėliau perėjo mokytis į Kons
tantino artilerijos karo mo
kyklą, kurią baigti nebuvo 
lemta — Rusijoje įvyko bolše
vikinis perversmas. Uždarius 
karo mokyklą. A. Gustaitis 
1918 m. grįžo į Lietuvą. Tik 
prasidėjus nepriklausomybes 
kovoms, jis 1919 m. kovo 
mėnesį savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę ir buvo 
paskirtas į karo aviacijos mo
kyklą, kurią baigė 1919 m. 
gruodžio 16 d. Jam suteikia
mas leitenanto laipsnis. 1920 
m. liepos-lapknčio men. ak
tyviai dalyvavo kovose su len
kais. 1923 metais skiriamas 
mokomosios eskadriles vadu. 
Tais pačiais metais A. 
Gustaitis patyrė aviakatas-
trofą ir susižeidė. 

1925 m. siunčiamas moky-

Antanas Gustaitis. 

tis į Paryžiaus mokyklą Ecole 
daeronautiąue et de construc-
tion mechanique. kurią baigia 
1928 m.. įgydamas aeronau
tikos ir mechanikos konstruk
cijų inžinieriaus diplomą. 

Grįžęs į Lietuvą A. Gus
taitis skiriamas karo aviacijos 
viršininko padėjėju. 1929 m. 
— aviacijos parko dirbtuvių 
viršininku. 1923 m. — aviaci
jos technikos skyriaus vir
šininku. Nuo 1934 m. gegužes 
8 d. pulkininkas A. Gustaitis 
skiriamas Lietuvos karo avia
cijos viršininku. 1937 m. jam 
buvo suteiktas brigados ge
nerolo laipsnis. 

Jis įvairiais laikotarpiais 
dėstė karo aviacijos puska
rininkių mokykloje ir Vytauto 
Didžiojo universiteto tech
nikos fakultete. Buvo vienas 
iš Lietuvos aeroklubo steigė
jų, Lietuvos karininkų ramo
ves seniūnų tarybos pirminin
ku. 1940 m. sausio 14 d. už 
didelius nuopelnus Šaulių 
sąjungos aviacijai brigados 
generolui Antanui Gustaičiui 
buvo suteiktas Garbės šaulio 
vardas. 

Antaną Gustaitį dažniau
siai prisimename kaip popu

liariųjų lietuviškų lėktuvų 
ANBO (Antanas nori būti ore) 
konstruktorių. Dar neragavęs 
konstruktoriaus mokslų, 1925 
m. jis išbandė savo pirmąjį 
kūrinį. Lėktuvas pasirodė pa
kankamai patikimas ir jį la
kūnų lavinimuisi įsigijo karo 
aviacija. Buvo jis naudojamas 
iki 1933 m., kol buvo perduo
tas Karo muziejui. Beje, tai 
vienintelis iki šiol išlikęs 
tarpukario Lietuvos karo 
aviacijos lėktuvas. 1927 m. A. 
Gustaitis išbandė mokomąjį 
ANBO-II. Vėliau sukurtas 
ANBO-V (prototipas išbandy
tas 1930 m.). 1931 m. paga
minti dar 4 lėktuvai bei mo
dernizuotas ANBO 51 (1936-
1938 m. pagaminta 11 lėktu
vų). 1930 m. išbandomas pir-
.masis serijinis lietuviškas lėk
tuvas, skirtas lakūnų pra
tyboms ANBO-III. (1930-1931 
m. pagaminti 9 lėktuvai), vė
liau modernizuotas ir pava
dintas ANBO-VI (1933 m. pa
gaminti 4 lėktuvai). 1932 m. 
konstruktorius išbandė labiau
siai vykusį ir populiariausią 
žvalgybinį lėktuvą, ANBO-PV 
kuris taip pat buvo naudoja
mas ir kaip lengvasis bombo
nešis. Jų buvo pagaminta 14, 
be to 29 modernizuoti ANBO-
41. Reikėtų paminėti, kad 
1934 m. birželio 25-liepos 19 d. 
A. Gustaitis vadovavo ANBO-
IV lėktuvų grandies skrydžiui 
aplink Europą. Grandis nu
skrido apie 10 tūkstančių kilo
metrų, tuo iškeldama Lietuvos 
karo aviacijos prestižą ne tik 
Europos, bet ir pasaulio vals
tybių tarpe. 1935 m. rugsėjo 5 
d. A. Gustaitis išbandė pas
kutinįjį savo lėktuvą — leng
vąjį bombonešį ir atakos lėktu
vą ANBO-VIII. kuris 1939 d. 
buvo paleistas serijinėn gamy-

bon. Tuo metu ANBO-VIII 
buvo laikomas vienu geriausių 
tokio tipo lėktuvų psaulyje. 

A. Gustaitis ANBO-VIII 
norėjo dar kiek modernizuoti, 
tačiau sovietinė okupacija 
neleido jam įgyvendinti visų 
savo užmačių. Suprasdamas 
okupacijos pasekmes. 1940 m. 
liepos 12 d. jis kreipėsi į JAV 
konsulatą, prašydamas vizos, 
tačiau amerikiečiai prašymą 
atmetė. Likus Lietuvoje, teko 
dalyvauti Lietuvos karo avia
cijos likvidacinės komisijos 
darbe, matyti, kaip likviduoja
ma tai, ką ilgus metus su 
didžiausiais sunkumais kūrė. 
A. Gustaičio vadovaujama 
likvidacinė komisija darbą 
baigė 1940 m. gruodžio 31 d. 
Nuo 1941 m. sausio 1 d. gene
rolas A. Gustaitis, kaip „nera
dus galimybės panaudoti Rau
donojoje armijoje", buvo pa
leistas į atsargą. Netrukus A. 
Gustaitis pradėjo dirbti Kauno 
universitete. Statybos fakul
tete jis skaitė ventiliatorių 
kursą. Visą laiką jį ir šeimos 
narius sekė NKVD agentai. 
Matydamas, kad Lietuvoje jo 
ramybėje nepaliks, nes buvo 
atsisakęs vykti dirbti į Sovietų 
Sąjungą, A. Gustaitis ryžosi 
nelegaliai pereiti sieną ir iš 
Vokietijos pasiekti JAV. Iki to 
laiko jo žmona ir trys dukros 
jau buvo gavusios dokumentus 
repatrijuoti į Vokietiją. Tačiau 
šis sumanymas dėl neaiškių 
aplinkybių žlugo ir generolas 
A. Gustaitis kovo 4 d. netoli 
Šeštokų buvo suimtas. Ry
tojaus dieną NKGB komisaras 
Lietuvai majoras Gladkovas ir 
Lietuvos TSR prokuroras Niun
ka patvirtino nutarimą suimti 
A. Gustaitį. Kovo 6 d. jis buvo 
atvežtas į Kauno NKVD vi
daus kalėjimą Nr. 1 ir uždary-

Pasaulio lietuvių dairu •okių diena Algimanto Žižiūno nuotr. 

vaikai galėtų pramokti nau
dotis kompiuteriais, kas šiom 
dienom yra būtinybė. 

Auklėtojai centruose 
dirba, pasiaukodami vaikams, 
matyti jų nuovargis, nes veža 
didelį krūvį. Vaikam pagalba 
labai reikalinga. Vien kad jie 
ateina į centrus, rodo, kad 
centruose jiem yra maloni 
užuovėja nuo gyvenimo audrų 
ir dar gauna pavalgyti. Mum 
lankantis Akmenėje, vaikai 
valgė priešpiečius. Priešpie
čiai susidėjo iš barščių sriubos 
ir manų košės. Visos lėkštės 
bematant ištuštėjo ir nei vie
nas vaikas nesiskundė, kad 
nepatinka ar neskanu. 

Visiem šiem centram 
„Vaiko vartai į mokslą" pagal
ba yra labai reikalinga, mūsų 
nuoširdžių aukotojų ir rėmėjų 
dėka, „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacija gali jiem padėti. 
Mūsų pagalba jiem yra labai 
kukli, tačiau jie yra labai 
sumanūs ir „Vaiko vartai į 
mokslą" pagalbą jie labai 
sumaniai naudoja. Visi yra be 
galo už šią pagalbą dėkingi. 

Irena Grigaitienė 

tas į 72-ąją kamerą, o kovo 7 d. 
asmeniniu TSRS NKGB ko
misaro Merkulovo įsakymu 
išvežtas į Maskvą. 

Sovietinis teismas vyko 
pagreitintais tempais ir buvo 
negailestingas generolui A. 
Gustaičiui. Apkaltintas šnipi
nėjimu, išdavyste, nelegalios 
pogrindinės antitarybinės or
ganizacijos steigimu bei po
grindinio laikraščio „Laisvoji 
Lietuva" leidyba, 1941 m. lie
pos 7 d. surengtame teismo 
farse, remiantis RTFSR BK 
58-1 „a" straipsniu, brigados 
generolas Antanas Gustaitis 
buvo nuteistas sušaudyti. 

Nors generolas malonės 
prašymo nerašė, nuosprendį 
įvykdyti buvo delsiama. Vo
kiečių kariuomenei artėjant 
prie Maskvos, NKVD vadovai 
prisiminė Butyrkų kalėjimo 
kalinius. Dalis jų asmeniniu 
Berijos įsakymu buvo eva
kuoti iš Maskvos Rusijos gilu-
mon, kiti naktį iš spalio 15-
osios į 16-ąją sušaudyti. Tarp 
jų buvo ir brigados generolas 
A. Gustaitis. 

1990 m. balandžio 26 d. 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiojo Teismo sprendimu 
brigados generolas Antanas 
Gustaitis buvo reabilituotas. 

Už nuopelnus ir pasižymė
jimus Lietuvos Respublikai 
bei kitoms valstybėms briga
dos generolas A. Gustaitis bu
vo apdovanotas Vyčio Kry
žiaus II laipsnio ordinu, DLK 
Gedimino laipsnio ordinu, 
Skautų svastikos ordinu, Ne
priklausomybės 10-mečio me
daliu, Švedijos Karaliaus Va
zos II laipsnio ordinu ir kitais 
Lietuvos bei kitų valstybių 
apdovanojimais ir pasižymėji
mo ženklais. 

Stasys Ignatavičius 

Los Angeles. CA. „Spindulio" ansamblio šokėjos prieš Šokių dienos pro
gramą Vilniuje š.m. liepos 6 d.. Iš kairės: Sigita Newsom, Vita Reivydaitė. 
Darija Varnaitė ir Viktorija Balčaitė. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindys, dažymas... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractnr CONSTRUCT • ON 

ZIL 
312-388-8088; 
312-493-8088 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMOBH JO NAMU JMKJŪOS 

IR (iYVYHĖS DR\LI!vlAS 
Acentas Frank Zapolis ir Off. Ms»r. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBA 

Reikalinga auklė-namų 
šeimininkė darbui Floridoje. 

Anglu kalba nebūtina. 
Tef. 1-561-622-6214. 

Susikalbėsite lietuviškai, rusiškai, 
angliškai. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEE. 773-585-6624. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 63 ir Kolmar gatvių 

sankryžoje. 
S550 + ..security deposit". 

Tel. 773-284-01 (H). 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIUI VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ iŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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Tradiciniame pėsčiųjų žygyje „Radvilų keliais" eina 970 žygeivių 
Atkelta iš 1 psl. 

Organizatorių teigimu, jėgų 
ir ištvermės nueiti privalomą 
atstumą užtenka kiek daugiau 
nei pusei visų užsiregistravusių 
dalyvių. 

Šiemet kar tu su tradiciniu 

keturių dienų žygiu pirmą kartą 
surengtas ku r kas sudėtinges
nis žygis „Ekstremalusis". Per 
tris dienas (su vienos dienos 
pertrauka poilsiui) žygeiviai tu
rės įveikti 200 kilometrų marš
rutą. Didžioji dalis pasiryžusių 

dalyvauti ekst remal ia jame 
žygyje — kariškiai, tarp jų trys 
moterys. 

Žygių dalyviai, nepažeidę 
taisyklių ir laiku nuėję privalo
mą atstumą, bus apdovanoti žy
gio medaliu. 

Konservatoriai R. Paksą ragina nesekti diktatoriškų prezidentų pėdomis 
Atkelta iš 1 psl. 

„Belieka tikėtis, kad Gene
ralinei p rokura tū ra i dar ne
įteiktas politinių varžovų, su 
kuriais reikia susidoroti, sąra
šas", teigiama Tėvynės sąjungos 
pareiškime. 

Antradienį po susitikimo su 
prezidentu generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius pa

skelbė, kad bendrovės „Mažei
kių nafta" turto iššvaistymo by
lose atsakomybėn bus patrauk
ta iki 20 asmenų, iš jų įtarimai 
jau pareikšti dviem buvusiems 
ministrams ir vienam buvusiam 
viceministrui. 

Žiniasklaidos teigimu, tai — 
buvęs valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministras Si 

Bus tobulinama Lietuvos vizų išdavimo tvarka 
Atkelta iš 1 psl. Ronkaitis, dėl padarytų pažei-

Liepą Lietuvos URM su- dimų buvo priversti atsistaty-
drebino skandalas dėl įtariamos dinti. 

Reaguodamas į ketinimus 
tobulinti vizų išdavimo tvarką, 
Lietuvos generalinis konsulatas 
Karaliaučiuje nuo pirmadienio 
panaikino sistemą, leidusią 
klestėti privilegijuotiems kelio
nių organizatoriams. 

gitas Kaktys, susisiekimo mi
nistras Rimantas Didžiokas ir 
ūkio viceministras An tanas 
Bartulis. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 
šiai bendrovei padaryta 1.5 mi
lijardo litų žalos. Maždaug 800 
milijonų litų nuostolio įmonė 
patyrė dėl tyčia vykdytų nu
sikalstamų veiksmų. 

septynių konsulinių pareigūnų 
korupcijos. Minėtieji pareigū
nai , t a rp kurių buvo URM 
Konsulinio departamento direk
torius Gediminas Šiaudvytis bei 
Lietuvos generalinis konsulas 
Sankt Peterburge Gintaras 

Pagal naująją tvarką, dėl vi
zų turistų grupėms į generalinį 
konsulatą gali kreiptis bet kuri 
turizmo agentūra, o ne vien tik 
akredituotos, kaip buvo anks
čiau. Pagal iki šiol galiojusią 
tvarką, iš prie generalinio kon
sulato neakredituotų turizmo 
agentūrų dokumentai vizoms 
gauti nebuvo priimami. 

Sostinė neigia pamiršusi Vilniaus ir Kauno 
Atkelta iš 1 psl. 
Liberalų ir centro sąjungos pir
mininko pavaduotojas Vytautas 
Bogušis. 

Pasak pranešimo, šiuo metu 
dvimiesčio s t rateginio plano 
rengėjų darbo grupė susitiki
mus organizuoja reguliariai — 
kas dvi savaites. J a u yra pa
rengtas Vilniaus ir Kauno dvi
miesčio vizijos projektas, baigia
ma rengti projekto pirminių tik
slų analizė. Vienas svarbiausių 
posėdžių, kuriame bus pristaty
tas strateginio plano pirmasis 
projektas, įvyks j a u spalio 17 

dieną. 
„Norėčiau priminti ponui 

Kriščiūnui, kad dvimiesčio idė
jai yra daugiau nei 30 metų, jos 
autorius — garsus Lietuvos 
mokslininkas profesorius Vy
tautas Vanagas. Vilniaus ir 
Kauno potencialų sujungimo 
idėja įteisinta ir Lietuvos Res
publikos teritorijos bendrajame 
plane, kurį 2002 spalio 22 d. pa
tvirtino Seimas", sakė V. Bogu
šis. 

Miesto savivaldybė taip pat 
teigia, kad nepagrįsti kaltini
mai, jog trūksta informacijos 

dipolio" idėją 
apie patį projektą bei jo 
vykdymą. 

„Dvimiesčio idėja yra pla
čiai propaguojama tiek Vil
niaus, tiek Kauno savivaldybių, 
išleisti informaciniai bukletai, 
leidiniai, informacija teikiama 
abiejų miestų savivaldybių in-
terneto puslapiuose, apie pro
jektą ne kartą buvo rašyta res
publikinėje ir vietos spaudoje", 
rašoma pranešime. Jame taip 
pat pažymima, kad siekiant įgy
vendinti dvimiesčio projektą, 
ieškoma tarptautinių fondų pa
ramos. 

Namų valdos žemės vertė Lietuvoje išaugo kelis kartus 
Atkelta i š 1 psl. 
iki atitinkamai 10,160 ir 7,139 
litų. 

Namų valdos žemės aro ver
tė Vilniaus rajono savivaldybėje 
išaugo 15.98 karto iki viduti
niškai 1,470 litų, Klaipėdos 
rajone — 7.23 karto iki 1,104 li
tų. Namų valdos žemė atpigo 
Visagino savivaldybėje (2.31 
karto iki vidutiniškai 66 litus už 
arą), Akmenės rajono savivaldy
bėje (2.1 karto iki 66 litų ), Jo
niškio rajono (1.9 karto iki 93 li
tų) ir Pakruojo rajono savival
dybėje (1.58 karto iki 80 litų). 

Žemės ūkio paskirties žemė 
Vilniaus mieste pabrango 7.51 
karto iki 56.206 litų už hektarą, 
Alytaus mieste — 4.54 karto iki 
8,047 litų, Vilniaus rajone — 
3.96 karto iki 5,143 litų, Kaune 
— 2.8 karto iki 17,054 litų. 

Labiausiai žemės ūkio pa
skirties žemė išaugo Klaipėdos 
miesto savivaldybėje — čia to
kios žemės hektaras dabar ver
t inamas 19.39 kar to daugiau 
nei anksčiau — vidutiniškai 

365,639 litų. 
Žemės ūkio paskirties žemė 

labiausiai atpigo Palangos 
miesto savivaldybėje (3.05 karto 
iki vidutiniškai 34,080 litų už 
hektarą), Akmenės rajono (2.52 
karto iki 615 litų), Raseinių ra
jono (2.42 karto iki 564 litų) bei 
Tauragės rajono (2.35 karto iki 
568 litų) savivaldybėje. 

„Žemės mokesčiai padidės 
didžiuosiuose miestuose ir šalia 
jų esančiose teritorijose, kur di
delė žemės rinka, vyksta daug 
sandorių ir žemės sklypai turi 
savo vertę, o atpigs tolimesnėse 
vietovėse, kur žemė nėra tokia 
paklausi, ypač žemės ūkio pa
skirties", teigė Nacionalinės že
mės tarnybos generalinis direk
torius Kazys Maksvytis. 

Sodininkų bendrijų žemės 
aras Palangos miesto savivaldy
bėje pabrango net 80.28 karto 
iki vidutiniškai 5,057 litų, 
Vilniaus miesto — 46.26 karto 
iki 2,648 litų, Klaipėdos miesto 
— 30.56 karto iki 2,022 litų, 
Klaipėdos rajono — 30.34 karto 

Dėl nete isėtu žemės sklypų Vilniaus apskrityje — pirmieji atleidimai 

Atkelta iš 1 psl. 
susijusių skandalų detalių. Jo 
teigimu, pareigūnai yra papra
šyti deklaruoti duomenis apie 
turimus žemės sklypus, jau šią 
savaitę tikimasi gauti „išfilt
ruotą" sąrašą žmonių, kuriais 
bus domimasi toliau. 

Vilniaus apskri t ies virši
ninko teigimu, būtų galima iš
skirti kelias pagrindines rizikos 
grupes — asmenys, kuriems 
nuosavybės teisės atkurtos ne
sant užtektinai nuosavybės tei
ses įrodančių dokumentų, tie, 

žemėtvarkos skyrių išvadomis 
bei tie. kurie žemės įsigijo pagal 
perleidimo sutartis. 

F. Kolosauskas teigė neži
nąs, kiek laiko gali užtrukti są
rašų patikrinimas, tačiau paža
dėjo, kad atsakingi pareigūnai, 
kiek leis galimybes, nuosekliai 
informuos apie įvykių eigą. 

Kalbėdamas apie neteisėtai 
įsigytus žemės sklypus, Vil
niaus apskrities viršininkas sa
kė, kad Lietuvoje yra apie 
65,000 žemės sklypų, kurių sa
vininkų asmens kodai — su
klastoti. 

iki 887 litų, Vilniaus rajonų — 
15.76 karto iki 358 litų. 

Sodininkų bendrijų žemės 
pabrango visose Lietuvos savi
valdybėse. 

„Labiausiai sunerimę sodų 
savininkai, išgirdę, kad žemės 
vertė dabar padidės, bet turiu 
priminti, kad iki šiol sodininkai 
už sklypą mokėdavo 3-5 litų že
mės mokestį, todėl, jam net ir 
10 kartų padidėjus, už sklypą 
bus mokama 30-50 litų per me
tus", sakė K. Maksvytis. 

Anot jo. Žemės mokesčio įs
tatymas suteikia savivaldybėms 
teisę mažinti žemės mokestį, 
nustatyti žemės sklypams neap
mokestinamuosius plotus ar vi
sai atleisti nuo mokesčio. 

Vyriausybei pernai spalį pa
tikslinus nutarimą dėl žemės 
įvertinimo tvarkos, nuo šių me
tų žemės mokestis skaičiuoja
mas nuo nekilnojamojo tur to vi
dutinės rinkos vertės, sudarant 
žemės verčių žemėlapius, pra
nešė Žemės ūkio ministerija. 

kurie sklypus įsigijo remiantis 

Garsiame džiazo festivalyje Romoje — muzi 
Atkelta iš 1 psl. džiazo muzikos klube „Villa Ce 

Kaip pranešė Užsienio rei- limontana". 
kalų ministerijos Spaudos sky
rius. Lietuvos džiazo kultūra 
Italijos ir užsienio publikai bus 
pristatyta garsiame Romos 

Rugpjūčio 19-20 d. vykstan
tis festivalis „Jazz and Image" 
yra jau dešimtasis. Jame daly
vauja 76 džiazo grupės iš 

Be to. F. Kolosausko teigi
mu, nuvykę patikrinti neva už
statytų žemės sklypų, pareigū
nai pastatų vietoje neretai ran
da „žalią žolę". 

Vadinamasis žemės sklypų 
skandalas neseniai kilo paaiš
kėjus faktams, kad pareigūnai, 
pasinaudoję turimomis galimy
bėmis, nepraleido progų įsigyti 
žemės sklypų patraukliose vie
tose. 

Sąraše, kuriame yra su šiuo 
skandalu galimai susijusių žmo
nių, yra per 3,000 pavardžių. 

kantai iš Lietuvos 
Italijos bei užsienio valstybių. 

J Lietuvos džiazo muzikan
tų koncertus pakviesti Italijos 
valdžios ir kultūros atstovai, už
sienio valstybių diplomatai. 

* Šeš iametė vi lnietė Pat
ricija Butkutė Japonijos sos
tinėje Tokyo vykusiame Pasau
lio vaikų piešinių konkurse už 
mamos portretą laimėjo sidabro 
medalį ir diplomą. Pasaulio vai

kų piešinių konkurse iš viso da
lyvavo 38,000 vaikų iš 58 vals
tybių. (LR-Elta) 

* Naujausias Vilniaus til
tas tapo pavojingu „triuku" 
arena. Policininkai stebi Karą-

AMBASADORIUS VYGAUDAS UŠACKAS 
PASVEIKINO LIETUVOS VYČIUS 90-OJO 

SUVAŽIAVIMO PROGA 

DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 21 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Brock ton Massachuse t t s 
valstijoje, rugpjūčio 14-17 d. 
vyks ta Lietuvos vyčių 90-asis 
kasmet in i s suvažiavimas. Su
važ i av imą pasve ik inęs , LR 
a m b a s a d o r i u s Vygaudas 
Ušackas pažymėjo, kad orga
nizacijos 90-met is simbolizuo
j a jos nar ių meilę ir pasiauko
j imą tėvynei , Dievui, papro
čiams ir tradicijoms. „Didžiuo
juos i j ū s ų t v i r t u t ikėjimu 
tėvynės a te i t imi ir jūsų darbu, 
kurį paskyrė te Lietuvos siekių 
įgyvendinimui" —, sakė amba
sador ius . 

V. Ušackas pažymėjo, kad 
Lie tuvos vyčių " 90-met i s 
s u t a m p a su naujuoju Lietuvos 
istorijos pus lap iu — naryste 
ES ir NATO. „Norėčiau pa
kvies t i j u s k a r t u rašyt i šį 
naują istorijos puslapį, keliau
j a n t į Lietuvą, ska t inant pre
kybą ir investicijas, dalinantis 
gerais įspūdžiais apie Lietuvą 
su savo draugais" , — kalbėjo 
ambasador ius . 

Ambasador ius V. Ušackas 
t a ip p a t pe rska i t ė LR prezi
den to R. P a k s o sveikinimo 
laišką Lietuvos vyčiams. Laiš-

liaus Mindaugo tilto arkomis 
vaikštinėjančius jaunuolius, no
rinčius pasipuikuoti prieš mer
ginas. Miesto savivaldybėje 
svarstoma, kaip užkirsti kelią 
rizikingiems žygiams. (LR-Elta) 

ke LR prezidentas pabrėžė, 
kad „tautinio solidarumo jaus
mas — tai jėga, telkianti viso 
pasaulio lietuvius, dirbti savo 
tėvynės ir jos žmonių labui." 
R. Paksas padėkojo Lietuvos 
vyčiams už tautiškųjų tradici
jų saugojimą ir jų perdavimą 
iš ka r tos į kartą. „Esu t ikras, 
kad šią veiklą, pradėtą Jūsų 
tėvų, tęs vaikai ir vaikaičiai", 
— rašė prezidentas. 

Organizaci ją „Lietuvos 
vyčiai" 1913 m. įkūrė Ameri
kos lietuvių j aun imas . Orga
nizacija siekė suvienyti į JAV 
emig ravus iu s l ietuvius bei 
te ikė pagalbą Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės atkūri
mui . 

Šiandien „Lietuvos vyčių" 
t iks las — visokeriopa pagalba 
Lie tuva i . Organizacija y ra 
įkūrusi keturis paramos fon
dus. Vyčiai pabrėžia lietuvių 
kalbos, lietuviškų papročių bei 
kul tūros išsaugojimą, ir kata
likų tikėjimo svarbą. Lietuvos 
vyčiai — viena iš penkių pa
grindinių JAV lietuvių išeivi
jos organizacijų. 

Kęstutis Vaškevičius 

PIRMASIS NACIONALINIS 
PRAMOGINĖS DAINOS 

KONKURSAS 
Kodėl reikalingas toks 

konkursas ir k a s jame daly
vaus? 

Šalies aukštosios ir aukš
tesniosios muzikos mokyklos 
r eng ia n e m a ž a i da inavimo 
spec ia l i s tų . Deja, baigusi 
moks lus Lietuvoje , didesnė 
dalis absolventų neįsitvirtina 
šalyje, o išvažiuoja į užsienį, 
k u r dainuoja įvairiuose baruose, 
o ka r t a i s ir gatvėse. Konkur
sas padė tų s tuden tams patek
t i į L i e tuvos rinką ir čia 
į s i tv i r t in t i , o šalies estrada 
pasipi ldytų profesionaliais at
likėjais, nauja is veidais ir var
dais . Konkurse dalyvaus stu
denta i , bes imokantys dainavi
mo a rba j a u baigę dainavimo 
mokslus absolventai . Konkur-
san tų amž ius nuo 18 iki 35 
metų . P l anuo jama , kad šis 
k o n k u r s a s t a p s kasmetiniu, 
pres t iž iniu Lietuvos renginiu. 

Kuo patrauklus šis kon
kursas ir kodėl jį žiūrės? 

Konkurso repertuarą su
darys populiariausios Lietu
vos, Rusijos, Italijos, Pran
cūzijos ir ki tų šalių estradi
nės dainos , miuziklų, operečių 
arijos, r omansa i bei naujos, 
specia l ia i konkursu i kur ia
mos pop da inos . Daininin
k a m s p r i t a r s gyvas, profesio
na lus o rkes t r a s (ne kompiu
te r inė muzika) , koncerte daly
vaus p ramogin ių bei estra
dinių šokių atlikėjai, vokalo 
grupė . Konkurso — koncerto 
m e t u b u s a t r i nk t i geriausi 
a t l ikė ja i ( a t r i n k s specialiai 
suda ry t a žiuri), taip pat la
biausia i pat ikusią dainą rinks 
ir žiūrovai, balsuodami tele
fonu. Šis konkursas skirsis iš 
ki tų tuo , kad jame dalyvaus 
t ik profesional ia i paruošt i 
da in in inka i . 

Kada vyks konkursas? 

Konkur sa s vyks 2004 m. 
sausio-kovo mėn. Baigiamasis 
k o n k u r s a s - k o n c e r t a s vyks 
2004 m. kovo 11-ą dieną Kon
gresų r ū m u o s e . Konkursą-
koncertą tiesiogiai transliuoti 
planuoja LNK televizija. 

Kodėl Jums naudinga 
dalyvauti šiame projekte? 

1. J ū s ų pagalba bus at
ras t i t a len ta i pramoginės dai
nos žanre . (Iki šiol Lietuvoje 
n iekas to nedarė . Gal todėl ir 

ne tur ime žymių pop atlikėjų. 
Tai patvir t ino ir paskut inis 
Eurovizijos konkursas.) 

2. J ū s ų įstaigos vardas 
bus reklamuojamas tiek prieš 
konkursą, tiek konkurso metu. 

3 . J ū s būsit pirmasis(oji), 
kur io pagalba šalies geriausi 
pop dainininkai taps žinomi ir 
kitose šalyse, garsindami ne 
tik Lietuvos, bet ir Jūsų vardą. 

Generalinis rėmėjas: 

Renginio anonso t r an s 
liacija su renginio generalinio 
rėmėjo 6 sek. reklamine me
džiaga — 200 kartų. Rekla
minių vinječių 15 sek. t ruk
mės transliacijos metu — 7 
k a r t a i . Renginio „logo" su 
rėmėjais laikraštyje „Respub
lika" spausdinimas ir audio 
anonsa i radijo stotyje „Radio
centras". 

Generalinio rėmėjo pozici
jos ka ina 200,000 Lt. 

Pagrmdinis rėmėjas: 

Renginio anonso t r a n s 
liacija su renginio pagrindinio 

Su liūdesiu p ranešame , k a d šį pasau l į paliko mūsų 
mylima mama, močiutė ir promočiutė . 

A f A 
dantų gydytoja 

BRONĖ KIZLAUSKIENĖ 
KAVALIAUSKAITĖ 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 18 d., s u l a u k u s 94 metų. 
Gimė Pabiržės parapijoje, Biržų apskri tyje . Baigus 

odontologijos studijas, Bronė s u k ū r ė šeimą su a.a. inž. 
Juozu Kizlausku ir gyveno K a u n e iki an t r ą ka r t ą bol
ševikams užplūs tant Lietuvą, 1944 me ta i s . 

Nuliūdę liko: sūnus A n t a n a s su žmona Diana , 
duktė Giedrė Končienė su vyru Juozu , a n ū k a s Andr ius 
Kizlauskas su žmona Jessica, a n ū k ė Dal ia Fe l tman su 
vyru Terry, anūkės Rūta Sal ik l ienė su vyru Edmondu, 
jų dukros Sigita ir Ina ir a n ū k ė M a r i a Bereckis su vyru 
Harry. Lietuvoje liko brolis A n t a n a s Kava l i auskas ir 
kiti giminės. 

Velionė pr iklausė Lietuvių d a n t ų gydytojų sąjungai, 
Atei t ininkams, „Giedros" korporacijai ir k i toms lietu
viškoms organizacijoms. 

Velionė bus pašarvota penktad ien į , rugpjūčio 22 d., 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. vakaro P e t k u s Lemont laidojimo 
namuose, 12401 Archer Avenue, Lemont , IL 60439. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 9:30 vai. ryto 
iš laidojimo namų velionė bus pa lydė ta į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai . bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė 
bus palydėta į Šv. Kazimiero l ietuvių kap ines . 

Vietoje gėlių prašome aukot i Lietuvių operai , a rba 
„Lietuvos Vaikų viltis", o velionę pr i s imint i savo mal
dose. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d r a u g u s ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot direkt. Donald M. P e t k u s . Tel. 800-994-7600, 
www . petkusfuner a lhomes . com 

Iškeliavus Amžinybėn 

A f A 
STASIUI JANKONIUI, 

giliai užjaučiame jo dukrą GIEDRĘ, žentą advo
katą POVILĄ ŽUMBAKIUS ir ki tus velionio gi
mines. 

Stefa ir Petras Kisieliai bei 
Jolitos ir Petro Vytenio šeimos 

rėmėjo 3 sek. reklamine me
džiaga — 200 k a r t ų . Rek
laminių vinječių 10 sek. t ruk
mės t rans l iac i ja rengin io 
transliacijos metu — 5 kar ta i . 
Renginio „logo" su rėmėjais 
laikraštyje „Respublika" spaus
dinimas ir audio anonsai radi

jo stotyje „Radiocentras". Pa
g r i n d i n i o rėmėjo pozicijos 
k a i n a 100.000 Lt. 

L N K sveikinimų koncerto 
prod iuser i s , konkurso rengė
j a s V a l e n t i n a s Deviatnikovas , 
tel . 8-698-40089. 

A ST**> m.t/tfjr-f'. M į 

Our new Airbus goes by the designation A340. 
But you can just caB it Ooud 9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more cail your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

A+A Vida Bražėnaitė-
Vaitiekūnienė po ilgos ligos 
mirė Melbourne, Australijoje, 
rugpjūčio 20 d., 9:15 vai. r. 
Australijos laiku. Nuliūdusi 
liko dukra Marytė Raulinai-
tienė, sūnūs Juozas, Algis, And
rius, sesuo dr. Nijolė su 
šeimomis. Velionė laidojama 
pirmadienį, rugpjūčio 25 d. 

Brighton Parko Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo parapija šį savaitgalį, 
rugpjūčio 23-24 d., rengia va
saros šventę (block party). 
Šventė bus pradedama šv. 
Mišiomis šeštadienį, 4:30 vai. 
p.p. Po to bus galima paska
nauti lietuviškų ir meksikie-
tiškų valgių, išbandyti laimę 
prie laimikių stalo, atsigaivin
ti prie baro, o nuo 9 iki 12 v. 
vakaro - šokiai ir žaidimai, 
grojant įvairiai muzikai. 

Sekmadienį, kaip paprastai, 
šv. Mišios - 10 v. r. Po to vėl 
vyks laimikių traukimas, 
žaidimai; pietūs - 12 v. Veiks 
baras, bus muzikos, vyks 
šokiai. Didžiosios loterijos bi
lietai bus traukiami 3 v. p.p. 
Visi Čikagos lietuviai kviečia
mi atvykti ir paremti šią lietu
vių parapiją. Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba laukia 
kuo daugiau svečių. Gerai 
nepažįstantiems salės prane
šame, kad lietuviška muzika 
gros mažojoje salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave. 

Kun. dr. Arvydas Žygas 
lankysis savo gimtinėje - Šv. 
Antano parapijoje, Cicero, IL. 
Šį sekmadienį, rugpjūčio 24 
d., po 9 vai. lietuviškų šv. 
Mišių, parapijos salėje jis 
kalbės tema „Dabartinis dva
sinis ir kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje". Šv. Antano bažny
čios adresas: 1501 S. 50th 
Ave. Kviečiami visi apylinkių 
lietuviai. 

Augsburgo gimnazijos 
1948 m. laidos mokiniai 
ateinantį savaitgalį, rugpjūčio 
24 d., Čikagoje švenčia 55 
metų gimnazijos sukaktį ir 
kviečia visus buvusius moks
leivius atvykti į Pasaulio lie
tuvių centrą Lemonte, po sek
madieninių 11 vai. šv. Mišių 
ateiti į pagrindinę salę prie 
kavutės. Manome, jog bus 
malonu vėl pasimatyti ir pa
bendrauti su buvusiais augs-
burgiečiais. Dėl informacijos 
skambinti Algiui Giedraičiui 
216-481-8205 arba Albinui 
Kurkuliui 312-337-1194. 

First Personai bankas 
švenčia savo ketvirtą gimta
dienį. Šia proga bankas vai
šins savo klientus ir svečius 
gimtadienio tortu ir kava šį 
penktadienį, rugpjūčio 22 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 5 "vai. p.p., 
ir šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 
Visi kviečiami apsilankyti 
banko įstaigose 6162 South 
Archer Avenue, Čikagoje, ir 
15014 South LaGrange Road, 
Orland Parke. Daugiau infor
macijos galima gauti skambi
nant tel. 773-767-5188. 

Lemonto LB valdyba 
rugpjūčio 31 d., 12 v. p.p., 
Lemonto sodelyje rengia 
rudeninę gegužinę. Kviečia
mi visi kuo gausiau dalyvauti, 
pasigėrėti puikiu, gaivinančiu 
oru, atsikvėpti po įtemptos 
savaitės darbų, pabendrauti 
su draugais. Gegužinėje mūsų 
prityrę specialistai iškeps 
Šviežių Šašlykų, o prie jų bus 
specialus padažas, šeiminin
kių namie virti ryžiai, iš daržų 
suneštos šviežios daržovės. 
Vien jau dėl to verta atvykti. 
Kas nenorės šašlykų, galės 
gardžiuotis pačiais didžiau-
siausiais ir gardžiausiais 
„Bravo" cepelinais. Atgaivai 

veiks baras, loterija, šokiams 
gros puikus „Kauko" vienetas. 
Lemonto LB valdyba būtų 
dėkinga, jeigu kas galėtų 
paaukoti loterijai fantų. Juos 
galima palikti prie pulto vesti
biulyje arba perduoti vienam 
iš valdybos narių, neužmirš
tant pažymėti savo pavardės. 
Būsime dėkingi. 

„Romuva Productions" 
rengia pjesę „When Lithuania 
Ruled the World, part I V , ku
rios autorius Kęstutis Nakas. 
Spektaklis bus rodomas Chi-
cago Cultural Center Studio 
Theatre 77 East Randolph St., 
pirmame aukšte rugpjūčio 30-
rugsėjo 28 d. ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais 
7:30 v.v.; sekmadieniais 2 v. 
p.p. (spektaklis neįvyks rug
sėjo 18 d., ketvirtadienį). Bi
lietai 15 dol., studentams ir 
pensininkams - 10 dol. 
Rugsėjo 21 d. ypatingas 
„benefit". Spektaklis prasidės 
6 v.v., po spektaklio -
priėmimas su vaišėmis; į šį 
renginį bilietai 25 dol. ir pel
nas skiriamas Amerikos lietu
vių meno draugijai. Šį spek
taklį remia Amerikos lietuvių 
meno draugija ir Lietuvių fon
das. Spektaklis yra dalis LR 
konsulato Čikagoje rengiamos 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 m. jubiliejaus pro
gramos. Vaidina Kęstutis Na
kas, Audrė Budrytė ir profe
sionalių jaunų Čikagos akto
rių grupė. Informaciją galite 
gauti ir bilietus užsisakyti tel. 
312-576-0011. 

VALDOVŲ RŪMŲ JAV KOMITETAS 
PRADĖJO DARBĄ 

Valdovų rūmų atstatymui, be 
abejo, bus reikalinga platesnė 
informacija JAV lietuvių 
spaudoje, į komitetą pakvie
čiant daugiau spaudos darbuo
tojų. Ta informacija bus svar
bi siekiant sutelkti lėšas Val
dovų rūmams, pradedant šeš
tadieninių lituanistinių mo
kyklų mokinukais ir baigiant 
lietuvių visuomenės profesio
nalais, prekybininkais ir pa
siturinčiais pensininkais. 

Kai Valdovų rūmams 
sudėtos JAV Lietuvių lėšos 
bus realizuotos, teks prisitai
kyti prie rūmų planų ir prie 
surinktų lėšų kiekio, nereika
laujant kokių nors rūmų me
nių, jas paliekant Lietuvos 
valdovams, kunigaikščiams ir 
karaliui Mindaugui. 

Reikės ir vajų 

Valdovų rūmams lėšų tel
kimui reikės imtis įvairių bū
dų: laiškais, renginiais, per 
spaudą, per JAV LB apylin
kes, per organizacijas, per mo
kyklas, per mūsų ir amerikie
čių fondus ir, be abejo, per lė
šų telkimo vajus, pasiekiant 
visus JAV lietuvius. 

Aukotojams, padovanoju
siems po 1,000 litų (apie 350 
dolerių US) ar daugiau, bus 
išduodami Valdovų rūmų sta
tytojo diplomai. Lėšų telkimo 
vajus numatomas Kalėdų me
tu arba 2004 metų pradžioje. 

Valdovų rūmų atstatymo 
svarbą Lietuvos valstybei ir 
ateinančioms kartoms plačiai 
nurodo paramos fondo išleis
tos brošiūros. Valdovų rūmai 
bus Lietuvos kultūros, švie-
timo,reprezentacijos ir tyrimo 
centras. Per Valdovų rūmų 
paramos JAV komitetą paau
kotos sumos yra nurašomos 
nuo JAV pajamų mokesčių. 
Aukas — čekius rašyti: Lit-
huanian American Comm. — 
Valdovų rūmai ir siųsti Lith. 
Amer. Comm. Valdovų rūmai, 
5600 So Claremont Ave. Chi-
cago, IL 60636. 

Valdovų rūmų JAV 
komitetas 

Neseniai JAV sudarytas 
Valdovų rūmų Vilniuje para
mos komitetas 2003 m. rug
pjūčio 14 d. Pasaulio lietuvių 
centre surengė pirmąjį posė
dį. Komitetas dar nėra pilnai 
sudarytas. Dar nėra paskirti 
jaunimo bei kitų organizacijų 
atstovai. Norima sudaryti 
spektrą visų Amerikos lietu
vių paramos Valdovų rūmų 
atstatymui Vilniuje. 

Komitete, kurio būstinė 
yra Jaunimo centre, 5600 So. 
Claremont Ave, Chicago, IL 
60636, Regina Narušienė yra 
pirmininkė, Skirmantė Mig-
linienė — sekretorė, Bronius 
Juodelis — iždininkas, Vaiva 
Ragauskaitė — žurnalistė, 
Marija Remienė — Kultūros 
tarybos pirmininkė ir Milda S. 
Napjus — lėšų telkimo vado
vė. Kiti komiteto nariai bus 
paskelbti vėliau. 

Komiteto pirmininkė R. 
Narušienė yra ir centrinio 
Valdovų rūmų paramos fondo 
narė. Į posėdį ji atvežė įvai
rius Valdovų rūmų paramos 
fondo leidinius, pažymėjimus 
bei rūmų statybos planus, kad 
visi komiteto nariai būtų in
formuoti apie jau vykstančius 
Valdovų rūmų statybos dar
bus. Jau atlikta dalinė rūmų 
pamatų statyba. Fondo pirm. 
Edmundas Kulikauskas labai 
patenkintas JAV lietuvių pas
tangomis prisidėti prie Val
dovų rūmų statybos ir su 
pirm. Regina Narušienė palai
ko glaudų ryšį elektroniniu 
paštu. 

Norint sulaukti visos JAV 
lietuvių visuomenės paramos 

Ses. Mercedes Maironis. 
Sesuo Mercedes, gimusi lietuvių 
tėvų šeimoje Čikagoje, baigė De-
Paul universitete filosofiją bakalau
ro laipsniu, o tapybos studijas (dai
liųjų menų specialybe! Čikagos 
Meno institute baigė magistro 
laipsniu. Toliau meno studijas gili
no Europoje; su Loyolos universite
to menininkų grupe apkeliavo 
aštuonis kraštus. Dalyvavo dauge
lyje grupinių lietuvių ir nelietuvių 
dailininkų parodų, yra surengusi 
dvi personalines parodas. Jos 
kūrinių yra privačiose kolekcijose, 
bažnyčiose ir Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne. Yra laimėjusi premijas 
už aliejinius, grafikos ir akrilikos 
darbus; pateko į dailininkų, kurių 
darbai buvo įdėti į IAEA (Illinois 
Art Education Association) me
trašti, sąrašą. Dėstė meną moks
leivėms Marijos aukštesniojoje mo
kykloje ir suaugusiųjų grupėms. 
Šiuo metu yra visiškai atsidėjusi 
meno kūrybai. Šis paveikslas bus 
eksponuojamas parodoje Balzeko 
muziejuje. 

Maloniai kviečiame apsilan
kyti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus (6500 
S. Pulaski Rd. Čikaga) me
tinėje lietuvių dailininkų 
kūrybai skirtoje parodoje. 
kuri atidaroma rugpjūčio 29 
d., 7 v.v. ir veiks iki spalio 4 d. 
Per 37-erius muziejaus gyva
vimo metus dailininkai ir au
kotojai muziejui padovanojo 
daugybę meno kūrinių. Paro
doje bus eksponuojami 35 dai
lininkų kūriniai. Lankytojai 
galės pamatyti 1930-2003 m. 
Lietuvoje ir JAV sukurtus lie
tuvių dailininkų tapybos ir 
grafikos paveikslus. Vakaro 
metu aktoriai Apolonija ir 

Petras Steponavičiai skaitys 
ištraukas iš lietuvių rašytojų 
kūrinių. įėjimas nemokamas. 
Muziejus atidarytas kasdien 
nuo 10 vai. iki 4 vai. vakaro. 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500. 

Dail. D a n g u o l ė s J u r g u -
tienės, pasižymėjusios Michi-
gan valstijos menininkės, pa
roda bus atidaryta šeštadienį, 
spalio 11 d., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Kadangi 
šiemet Lietuvoje ir išeivijoje 
buvo iškilmingai švenčiamas 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 metų jubiliejus, dail. 
D. Jurgutienės paroda yra de
dikuota šiam jubiliejui — ji 
bus unikali specialiai sukurtu 
paveikslų ciklu: „Valdovas", 
„Amžių vingiuose", „Kelias į 
karūną". 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 
švenčia 96-ąsias Seserų kazi-
mieriečių vienuolijos įkūrimo 
Scranton, Pennsylvania, me
tines. Šventė prasidės eucha
ristine liturgija 9:30 vai. r. 
Seselių kazimieriečių Moti
niškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kun. Thomas 
McCarthy. OSA, Šv. Ritos 
gimnazijos prezidentas. Po šv. 
Mišių bus kavutė ir muzika, 
loterija, laimėjimų traukimas 
ir naminės duonos bei pyragų 
pardavimas. Pelnas skiriamas 
sergančių seselių priežiūrai. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi pradinių 
klasių mokytojai. Prašome 
skambinti mokyklos direkto
rei Jūratei Dovilienei 630-832-
6331. 

DŽIAZO FESTIVALIS 
Amerika (ypač pietinės val

stijos) yra džiazo gimtinė, 
nors jis dabar išplitęs po visą 
pasaulį. Džiazas labai popu
liarus ir Lietuvoje — kai ku
rios radijo stotys ištisai trans
liuoja tik džiazo muziką. 

Čikagoje kasmet rugpjūčio 
mėnesį ruošiamas džiazo fes
tivalis, kurio koncertai su
traukia dešimtis tūkstančių 
džiazo entuziastų. Koncertai 
paprastai vyksta Grant Parke 
(300 S. Columbus Dr.). Šiemet 
džiazo festivalis vyks rug
pjūčio 28-31 d. Tarp progra
mos atlikėjų yra ir du labai 
populiarūs džiazo orkestrai: 
McCoy Tyler su savo grupe ir 
Davė Holland grupė. įėjimas 
nemokamas. 

JEI PATINKA POLKA 
Rugpjūčio 30-rugsėjo 1 d. 

The Copernicus Center, 5216 
W. Laurence Ave patalpose 
ruošiamas kasmetinis lenkų 
festivalis — ..Taste of Polo-
nia". Bus įvairaus maisto, pre
kiautojų, daug orkestrų, gro
jančių daugiausia polkas, ir 
kitų įdomybių. įėjimo mokes
tis nuo 3 iki 6 dol. 

SUDIE VASARAI 
Paradai, pramogos vaikams 

ir suaugusiems, karuselės, 
muzika, net šunų paroda — 
Naperville miestelyje, Raper-
ville Rivervvalk, tarp Jackson 
Ave Main ir Eagle gatvių, 
rugpjūčio 29-rugs. 1 d. Daly
vavimas nemokamas (užkan
džius ir gėrimus reikės pirkti 
arba savo atsivežti). Informa
cijos teikiamos tel. 630-961-
4143. 



MARIJOS STRASEVIČIŪTĖS 25 METŲ 
RETROSPEKTYVINĖ PARODA 

Marija Strasevičius. Pasinerti/Dive Inn, 1983. 

Ši paroda vyksta Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, Il
linois 2003 m., nuo birželio 7 
d. iki rugpjūčio 31 d. Ekspo
nuojama 19 tapybos ir spalvotų 
pieštukų technika atliktų 
darbų, nuo pačių ankstyvųjų 
(1981 m.) iki šiųmetinių. 

Pirmiausia reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad per visą šį 
laikotarpį Strasevičiūtės brai
žas bei paveikslų pagrindinės 
idėjos išliko pastovios. Keitėsi 
ir tobulėjo tik naujesnių formų 
atranka bei jų įgyvendinimo 
technika. Pastovumas ir už
sibrėžto tikslo nuoseklus sie
kimas nusako Strasevičiūtės 
retrospektyvinės parodos pa
grindinius bruožus. Nenuklys
ta į eksperimentavimą ieškant 
naujų kelių, nepasigesta vilio
nių, ką nors daryti vis kitaip. 

Dailininkei einant tokiu ke
liu, net ir vėlesniuose darbuo
se nesimato nuovargio simp
tomų nei išsisėmimo žymių. 
Nors kartojasi vis ta pati sam
prata, tačiau ji atskleidžia vis 
naujus atspalvius ir dar ne
matytų formų derinius. Tad 
kokie pokyčiai išryškėja, žvel

giant į dailininkės 25 metų 
darbą? 

Koloritas tapo subtilesnis — 
pradinėse stadijose vyravo spal
vų įvairovė, vėliau ji tapo sub
tilesnė, mažiau pabrėžianti 
save. Į pirmaujančią vietą iš
kilo stiprėjanti kompozicijos 
paskirtis. Tai dailininkės pas
tovioji konstanta ir visų jos 
darbų pagrindinė užduotis. 
Užklausta, kaip įvardinti jos 
abstrakčių darbų tematiką, 
dailininkė nedvejodama at
sakė, kad tai niekas kita, kaip 
pati kompozicija. 

Jos spalvotų raštų deriniuo
se keičiasi tik nuotaika, spal
vų žaismas ir, kaip ji pati 
išsireiškia, paveiksluose glū
dinti energija. Tarpusavinis 
spalvų ryšys sukuria ir prie
šinimąsi viena kitai ir kartu 
jų visų darbų harmoningumą. 
Būtent čia ir glūdi ta minėtoji 
Strasevičiūtės piešiniuose pas
tebima koloritinė energija. Ji 
ištrykšta visa savo jėga ir galų 
gale nurimsta, pasiduodama 
bendram paveikslo labui. 

Kita šių darbų savybė, gal 
net subtilesnė už kolorito 

įmantrumus, yra erdvės ele
mentų pabrėžimas. Įsižiūrėjus 
į šiuos skraidančius paveikslų 
erdvėje įvairiai nuspalvintus 
plotus, pastebimos tų plotų 
nevienodos trajektorijos — 
vieni skrieja arčiau fono, kiti 
toliau, sukurdami trečios di
mensijos iliuziją. Ir tai pada
ryta be kokių nors šešėliavimų 
ar perspektyvos kaitaliojimų, 
o paprastų paprasčiausiai dė
liojant vieną struktūrą šalia 
kitos, keičiant jų fizinius dy
džius, užstojant vieną už kitos. 

Paminėtina dar ir ši Strase
vičiūtės darbų savybė — žais
mingas vaikiškumas. Kurda
ma savo kompozicijas, ši daili
ninkė tarsi tik žaidžia, be
simėgaudama spalvomis ir iš
dėliodama savo kūrybos ele
mentus fantastiškuose deri
niuose. Jai lengva gyventi sa
vame pasaulyje. Todėl jos kū
ryboje galingi autentiškumo 
ženklai, pasireiškiantys jau
natviška laisve, atidumu deta
lei, budrumu ir imlumu vis
kam, kas ugdo ir plečia jos 
kūrybinį pasaulį. 

Algimantas Kezys 

JAV LB TARYBA IR MES 
Gegužės mėnesį, JAV Lietu

vių Bendruomenės XVII Tary
bos rinkimų metu, buvau 
išrinktas į Tarybą ir atstovau
ju LB Vidurio Vakarų apygar
dai, kartu ir LB Lemonto apy
linkei. Dėkoju visiems, už ma
ne balsavusiems, už suteiktą 
galimybę atstovauti ateinan
čius trejus metus. 

Šios LB Tarybos pirmoji se
sija vyks rugsėjo mėnesio 12-
14 d. Omahoje. NE. Bus ren
kamas LB Tarybos prezidiu
mas. LB Krašto valdybos pir
mininkas/ė. Bus diskutuoja
ma, kokie darbai, uždaviniai 
turi labiausiai rūpėti Lietuvių 
Bendruomenei ir išeivijai. Rei
kės priimti nutarimus, kokie 
švietimo, kultūros, spaudos ir 
organizaciniai reikalai JAV 

Į SKELBIMAI I 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant j Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

LB vadovybei ir LB apylinkių 
valdyboms yra svarbiausi, kad 
galėtume išlikti gyvastinga 
išeivija, galinčia ir toliau 
įvairiais būdais padėti tautai 
ir Lietuvos valstybei. 

Norėdamas geriau jums at
stovauti, noriu išgirsti jūsų 
nuomonę ir kviečiu visus pa
reikšti savo mintis ir idėjas ir 
pasiųsti mano adresu: JAV LB 
Lemonto valdyba, 14911 
127th Street, Lemont, IL, 
60439; fax. 630-323-0218. 

Kazys Laukaitis 

MENO PARODA 
Darbo dienos (Labor Day) 

savaitgaliu oficialiai baigiasi 
vasaros sezonas. Kadangi tai 
trijų dienų savaitgalis, daug 
organizacijų ir kitų grupių 
ruošia šventes, parodas, įvai
rius kitus renginius, ypač 
lauke. Oakbrook Center 
(Hwy. 83 ir Cermak Rd., Oak 
Brook) rugpjūčio 30-rugs. 1 d. 
ruošiama paroda, kurioje da
lyvaus per 170 dailininkų, 
skulptorių ir kitų meno sričių 
atstovų. Parodą apžiūrėti gali
ma nemokamai. Informacijos 
teikiamos tel. 630-573-0700. 

Maloniai kviečiame į 

VYNO RAGAVIMO VAKARONĘ 

ŠEŠTADIENĮ, 2003 m. rugsėjo 13 d., 
7:30 v.v. — 10 v.v. 

Ateitininkų namuose, Lemont, IL. 

• Trijų parduotuvių atstovai paaiškins ir pristatys įvairius 
vynus paragavimui 
• Ryto Vyganto džiazo grupės muzika 
• Įmantrūs užkandėliai 
• Tylusis aukcionas — nuostabūs prizai 

Vietų skaičius ribotas. 
R.S.V.P. iki rugsėjo 1 d. 

Auka: $30 iš anksto $40 prie įėjimo 
Čekius rašyti „Saulutė" arba „Sunlight Orphan Aid" . 

Siųsti Nida Verachtert, 
5125 N. Kenmore, Unit 2 S, Chicago, IL 60640 

Tel. 773-502-4652. 

Labdaros vakaronę padėti vargingai gyvenantiems 
vaikams bei studentams Lietuvoje ruošia „Saulutės" 

draugės Vilija Garbonkienė, Laura Lapšytė, 
Diana Vaskelienė, Nida Verachtert. 

Siūloma vakarinė apranga. 
Aukos nurašomos nuo mokesčiu 


