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Skautavom ir tremtyje, 
rašo Olga Žilinskienė. 

2psl. 

Lietuvos Vyčiai savo 
vadove išrinko Agnės 
Mickunas, kitas seimas 
vyks Secaucus, NJ. 

3psl. 

Nuomonės ir laiškai: 
Aurelija M. Balašaitienė 
- žiniasklaidos chaosas; 
Stasė E. Semėnienė -
ar ne laikas atleisti? 

4 psl. 

Bevieliai telefonai; 
Šiluvos atlaidų 
Marąuette Parko 
parapijoje programa. 

5 psl. 

Kas nauja dėl šių metų 
„žaliųjų kortelių"; 
Violeta Urmana keičia 
ne tik balso diapazoną, 
bet ir gyvei-imo būdą; 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygarda veikia. 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos t e n i s i n i n k ė 

Lina Stančiūtė pateko j Ita
lijoje vykstančio tarptautinio 
moterų turnyro „Ceisa Cup", 
kurio prizų fondas — 25,000 
dolerių, pagrindines varžybas. 
17-metė vilnietė trečiajame at
rankos varžybų rate 7:5, 6:1 nu
galėjo 336-ąją pasaulio raketę 
16-metę rusę Jevgeniją Linec-
kają. 

* Pajėgiaus ia Lie tuvos 
daug iakov in inkė Austrą 
Skujytė , 9-ajame pasaulio 
lengvosios atletikos čempionate 
užėmusi 10-tąją vietą ir nepa
tenkinta savo rezultatu, nusi
teikusi visas jėgas skirti kitą
met Atėnuose (Graikija) vyk
siančioms vasaros olimpinėms 
žaidynėms. Kai kurie Lietuvos 
sporto specialistai, Paryžiuje 
stebėję jos pasirodymą, mano, 
jog sportininkė turėtų rimtai 
susimąstyti, ar nevertėtų jai at
sisakyti JAV trenerio Cliff Ro-
velt paslaugų ir sportinę karje
rą tęsti grižus j Lietuvą. ..Esu 
supykęs, kad JAV treneris 
Cliffas Rovelt'as nesugebėjo 
per dvejus metus aukšto meist
riškumo ir puikių fizinių duo
menų sportininkės išmokyti 
mesti ietį", piktinosi Lietuvos 
rinktinės vyriausiasis treneris 
Aleksas Stanislovaitis. Pati A. 
Skujytė trenerio keisti nežada. 

* L ie tuvos k r e p š i n i o 
čempionų Kauno „Žalgirio" 
komandos vadovai pasirašė 
vienerių metų sutartį su buvu
siu Vilniaus „Lietuvos ryto" 
klubo puolėju Artūru Javtoku. 
Sunkioje krašto ir vidurio puo
lėjo pozicijoje sugebantis žaisti 
26 metų 206 cm ūgio krepši
ninkas pakeis kitą „Žalgirio" 
naujoka Darjušą Lavrinovičių, 
kuris patyrė sunkesnį kojos 
sužalojimą, nei buvo manyta 
iki šiol. D. Lavrinovičius išskri
do į Madridą, kur jį gydys vie
nas ,,Real" krepšinio Klubo gy
dytojų. „Šiek tiek nustebau. 
Jau buvau pradėjęs galvoti apie 
legionieriaus karjerą, kai su
laukiau tokio pasiūlymo. Ilgai 
negalvojau", teigė buvęs 
„Lietuvos ryto" puolėjas 

Darbą Lietuvoje pradėjo naujasis 
JAV ambasadorius 

Vilnius , rugpjūčio 26 d. 
(BNS-Elta) — Naujasis JAV 
ambasadorius Stephen D. Mull 
antradienį Lietuvos preziden
tui Rolandui Paksui įteikė ski
riamuosius raštus. 

45 metų S. Mull ambasa
doriaus poste pakeitė trejų me
tų kadenciją baigusį John Tefft, 
kuris grįžo dirbti į Vašingtoną. 

Naujasis JAV ambasado
rius patvirtino, jog jo valstybėje 
laukiama Lietuvos prezidento 
Rolando Pakso vizito, ku r i s 
netrukus bus pradėtas rengti. 

JAV ambasadoriaus akre
ditavimo ceremonijoje prezi
dentas R. Paksas pasidžiaugė 
glaudžiais Lietuvos ir JAV ry
šiais ekonomikos, gynybos, tei
sėsaugos, kultūros, švietimo 
srityse. Prezidentas taip pa t 
dar kartą padėkojo JAV už tvir
tą ir nuoseklią paramą einant į 
NATO ir patikino, kad Lietuva 
nesiruošia vien t ik naudot is 
saugumu. „Tą įrodėme savo 
praktiniu indėliu Balkanuose, 
Afganistane, Irake. Rėmėme ir 
ateityje nuosekliai remsime 
JAV žingsnius kovojant su 
tarptautiniu terorizmu ir kito
mis XXI amžiaus blogybėmis", 
sakė Lietuvos vadovas. 

Prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) priėmė JAV ambasadoriaus Stephen Mull skiriamuosius raštus. 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

R. Paksas atkreipė dėmesį į 
abiejų vals tybių verslo ryšių 
skat inimo svarbą. „Turime pa
dėti mūsų versl ininkams megzti 
abipusiai naudingus kontaktus . 
Noriu pabrėžti , kad Amerikos 
investicijos yra visada laukia
mos Lietuvoje", sakė R. Paksas . 

JAV ambasador ius susi
t ik ime pabrėžė, kad jo valstybes 
piliečiai labai palankiai žiūri į 

Lietuvą, o valdžios atstovai la
bai gerai vertina dviejų valsty
bių santykių plėtrą. 

Naujasis JAV ambasado
rius perdavė Lietuvos vadovui 
asmenišką JAV prezidento 
George W. Bush sveikinimą. 

S. Mull pažymėjo, kad JAV 
administracija ir Kongresas 
labai vertina Lietuvos nuosek
lius žingsnius įgyvendinant de

mokratiją ir rinkos ekonomiką, 
už jos paramą sprendžiant Ira
ko konfliktą, už praktinį indėlį 
Balkanuose, Afganistane, Ira
ke. 

Ambasadorius patikino pre
zidentą R. Paksą, kad ekonomi
nių ryšių plėtra ir jo dieno
tvarkėje — tarp svarbiausių 
tikslų. 

Nukelta \ 5 psl. 

Padidėjusio žemės mokesčio 
mokėjimą s iūloma atidėti 

Vilnius , rugpjūčio 26 d. 
(Elta) — Šiemet išaugsiančio 
žemės mokesčio mokėjimą vy
riausybė siūlys Seimui atidėti 
kitiems metams, an t radienio 
interviu Lietuvos radijui patvir
tino ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas. 

Šiemet patvirtinus naujus 
žemės verčių žemėlapius, stip
riai padidėjo pagal šiuos žemė
lapius skaičiuojami žemės mo
kesčiai sodininkams bei presti
žinėse vietose žemės sklypus 
turintiems žemės savininkams. 
Mokestį už šiuos metus gyven

tojai tu rė tų sumokėti rugsėjo 
mėnesį. 

„Artimiausiu metu. pradė
j u s dirbti par lamentui , aš ma
nau , mes siūlysime, kad būtų 
apsvars ty ta įstatymo pataisa, ir 
t a s mokestis pradėtų galioti nuo 
kitų metų sausio mėnesio", sakė 
vyriausybės vadovas. 

J i s pr iminė, kad 1992 me
tais pr i imtas įs tatymas nuo že
mės mokesčio atleidžia žemės 
savin inkus — I ir II grupės in
validus, senatvės pensininkus, 
nepi lnamečius vaikus. 

Nuke l ta į 5 psl . 

>> Diplomatų bylą" prokurorai 
grąžino valstybės saugumui 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
t ū r a antradienį Valstybės sau
gumo departamentui (VSD) su
grąžino tolesniam tyr imui ir 
procesinio sprendimo priėmi
mui medžiagą, apie į tar iamus 
Užsienio reikalų ministeri jos 
(URM) konsulinių įstaigų pa
reigūnų tarnybinius prasižen
gimus. 

Operatyvinę medžiagą Ge
neral inė prokuratūra buvo ga
vusi iš to paties VSD. 

Antradienį paske lb tame 
Generalinės prokuratūros ats
tovo spaudai pranešime rašo
ma, kad VSD pareigūnams me
džiaga perduodama, nes šis ty
rimas yra jų kompetencijoje. 

„VSD yra ikiteisminio tyri
mo įstaiga ir gali priimti spren
dimus, be to, ši medžiaga yra 
operatyvinė ir susijusi su konfi
dencialumu", teigė prokuratū
ros atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis. 

Praėjusią savaitę preziden
tas Rolandas Paksas išreiškė 
susirūpinimą, kad įtariamo dip
lomatų prasižengimo ty r imas 
„pasiklydo" tarp įvairių žinybų 
ir ragino atsakingas institucijas 
susi tart i , kad ikiteisminis tyri
mas „pajudėtų iš mir t ies 

taško". 
Be to, prezidentas, pasak jo 

atstovų, pareiškė, jog „kraštu
tiniu atveju reikės pasikviesti 
visų trijų institucijų vadovus ir 
aiškiai prezidento akivaizdoje 
išsiaiškinti, kuri institucija del
sia". 

URM teigia padariusi viską, 
kas nuo jos priklauso, kad pra
sižengę konsulai daugiau nebe
dirbtų diplomatinėje tarnyboje, 
ir pažeidimai išduodant lietu
viškas vizas nesikartotų. 

VSD vadovas Mečys Lau
rinkus antradienį po susitikimo 
su prezidentu R. Paksu teigė 
negalįs komentuoti Generalinės 
prokuratūros sprendimo grąžin
ti bylą departamentui , nes jo 
dar negavo. Kartu jis pabrėžė, 
kad prokuratūra įvairioms ins
titucijoms, tarp jų ir VSD, gali 
duoti pavedimus tam tikrais 
klausimais. Tačiau M. Laurin
kus negalėjo pasakyti, ar antra
dienį paskelbtas prokuratūros 
sprendimas grąžinti bylą VSD 
yra pavedimas. 

Paklaustas , kodėl VSD 
„diplomatų bylos" medžiagą 
Generalinei prokuratūrai per
davė praėjus mėnesiui nuo 
diplomatų atsistatydinimo, 

Nuke l ta į 5 psl. 

Karaliaučiaus pareigūnas atšaukė susitikimą su 
Pabaltijo parlamentų vadovais 

Bus sugriežtinta įdarbinimo 
užsienyje leidimu išdavimo tvarka 

Vilnius , rugpjūčio 26 d. 
(Elta) — Nuo trečiadienio įsiga
liojo nauja Licencijų tarpinin
kauti dėl Lietuvos piliečių įdar
binimo užsienyje išdavimo tvar
ka, pagal kurią leidimai bus iš
duodami neterminuotam laikui, 
tačiau leidimų turėtojams bus 
keliami griežtesni reikalavimai. 

Iki šiol leidimai buvo išduo
dami tik metams . 

Pasak Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos pranešimo, 
pagal naująją tvarką bus išduo
dami trijų rūšių leidimai, kurie 
sute iks teisę užsiimti Lietuvos 
gyventojų įdarbinimo užsienyje. 

Nuke l ta \ 5 psl. 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
'BNS) — Karaliaučiaus srities 
Dūmos pirmininkas Vladimir 
Nikitin staiga atšaukė numaty
tą atvykimą į Lietuvos pajūryje 
an t ra diena vykstantį Baltijos ir 
Šiaurės valstybių parlamentų 
pirmininkų susitikimą. 

V. Nikitin susitikime antra
dienį Nidoje turėjo skaityti pra
nešimą apie Karaliaučiaus sri
ties vystymąsi išsiplėtusioje Eu
ropos Sąjungoje. Tačiau vizitas 
išvakarėse atšauktas po to, kai 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas savo kole
gų iš Baltijos ir Šiaurės valsty
bių paprašė paraginti Rusiją 
pradėti bendradarbiavimą su 
Lietuva ir kitomis valstybėmis, 
siekiant išvengti ekologinio pa
vojaus dėl Rusijos planuojamos 
naftos gavybos Baltijos jūroje 
netoli Kuršių nerijos. 

Paskelbus šią iniciatyvą, iš 
Karaliaučiaus pranešta, kad 
srities Dūmos pirmininkas į su
sitikimą neatvyks. 

A. Paulauskas pirmadienį 
kvietė Baltijos ir Šiaurės valsty
bių par lamentų p i rmin inkus 
drauge paraginti Rusiją dėl 
planų pumpuoti naftą pradėt i 
bendradarbiavimą su visomis 
susijusiomis pusėmis — Lie
tuva, UNESCO ir visu Baltijos 
regionu. 

Lietuva siūlė sudaryti bend
rą žinovų grupę su Rusija, kad 
įvertintų naftos telkinio ,,D-6" 
naudojimo įtaką aplinkai, 

Nukelta \ 5 psl . 

Ežero dugne — šimtmečio senumo sprogmenys 
Varėna, rugpjūčio 26 d. 

'BNS) — „Geležinio vilko" iš
minuotojai iš Glūko ežero Varė
nos rajone dugno turės ištrauk
ti apie pusę tūkstančio Pirmojo 
pasaulinio karo laikų artilerijos 
sviedinių. 

Jų arsenalą pirmadienį pa
nėręs aptiko prie šio ežero poil
siavęs kariškis ir pranešė polici
jai . 

J įvykio vietą atvykę išmi

nuotojai nus ta tė , kad ežero 
dugne gali būti apie 500 įvai
raus kalibro artilerijos sviedi
nių. Ežero gylis vietomis siekia 
16-17 metrų. 

10 pirmadienį iškeltų sprog
menų buvo išgabenti į Alytų, 
likusieji kitomis dienomis bus 
toliau traukiami iš vandens. 

Prie Glūko ežero budi Va
rėnos policijos komisariato pa
reigūnas ir Varėnos priešgaisri

nės gelbėjimo tarnybos gelbėto
jai . 

Varėnos rajono policijos ko
misaras Marijanas Čapkovskis 
sakė, kad kai kurie iš ežero iš
t r a u k t i sviediniai pažymėt i 
1917 metų data ir t ikriausiai 
yra vokiečių gamybos. 

Vietos gyventojai pasakojo, 
kad netoli įvykio vietos ir anks
čiau žaidžiantys vaikai rasdavo 
šaudmenų. 

Į Lietuvą p lūs te lė jo 
tu r i s t a i iš E u r o p o s 

Vilnius , rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Šiemet gerokai pa
daugėjo „tikrų" turistų, atvyks
tančių į Lietuvą iš Europos val
stybių, bei sumažėjo „turgaus 
turistų" iš Rytų. 

Iš viso per šių metų 7 mė
nesius Lietuvą aplankė 2.117 
mln. užsieniečių — 7.8 proc. 
mažiau nei pernai tuo pat me
tu. 

Tačiau šiemet, palyginti su 
2002 m., gerokai daugiau lan
kytojų į Lietuvą atvyko iš Di
džiosios Britanijos (51.6 proc.), 
Lenkijos (18.6 proc. daugiau), 
Suomijos (14.7), Vokietijos 
(13.1), Estijos (6.9 proc.). 

Vis dėlto daugiausia lanky
tojų šiemet sulaukta iš Latvijos 
(27.8 proc. visų atvykusiųjų), 
Rusijos (26.6 proc), Baltarusi
jos (13.8 proc.), Lenkijos (9.8 
proc.). 

Pasak tur izmo agentūrų 
atstovų, dauguma atvykstan
čiųjų iš Rytų labiausiai domisi 
apsipirkimu automobilių ir dra
bužių bei buities prekių turga
vietėse. 

Pasaulio naujienos 
(pamarys AFP. Reuters, AP. freerfax. ITAR-TASS. 8NS 

imHj agentūra pranešimais} 

JAV 

EUROPA 
Londonas. Didžiosios Bri

tanijos tvirtinimas, kad Sad-
dam Hussein esą galėjo per 45 
min. pasirengti panaudoti ma
sinio naikinimo ginklą, buvo 
paremtas iš patikimo šaltinio 
Irake gauta informacija. Taip 
britų ginklų tikrintojo David 
Kelly mirties aplinkybių tyrė

jams antradienį tvirtino Brita
nijos žvalgybos tarnybų darbui 
vadovaujančio Jungtinio žval
gybos komiteto (JŽK) pirmi
ninkas seras John Scarlett. J i s 
sakė, kad ši informacija buvo 
gauta kartu su kita „svarbia 
žvalgybine informacija" likus 
kelioms dienoms iki dosjė apie 
Irako masinio naikinimo gink
lus paskelbimo 2002 metų 
rugsėjį. 

Helsinkis . Europos Sąjun
gos (ES) konstitucija gali pa
daryti žalos mažoms valsty
bėms, pareiškė pirmadienį 

Suomijos vyriausybes vadovas 
Matt i Vanhanen. Pasak jo, kai 
kurios projekto nuostatos ne
at i t inka Suomijai ir kitoms ma
žoms valstybėms svarbių prin
cipų, t a rp jų nenumato išsau
goti subalansuotų ES insti tutų 
ir negarantuoja lygių teisių ES 
narėms . 

Varšuva . Keli šimtai tūks
tančių dabart inių Vokietijos gy
ventojų, kurie po 1970 metų 
emigravo iš Lenkijos, turi vilčių 
a tgaut i buvusioje tėvynėje pa
liktą tur tą , rašo Lenkijos dien
raš t is „VVprost". Ypač daug vil
čių savo tur tą atgauti turi tie 
asmenys , kurie iš Lenkijos iš
vyko po 1975 metų, kai Lenki
jos ir Vokietijos vyriausybės 
pas i rašė susitarimą už 1 mili
jardo markių paskolą paleng
vinti emigravimą į Vokietiją vi
siems vokiečių kilmės Lenkijos 
piliečiams. Šia galimybe pasi
naudojo daugiau kaip 400.000 
žmonių. 

Vašingtonas . Jei reikės, 
Amerika nusiųs į Iraką dau
giau kareivių, kurių pakaks už
t ikrinti valstybės kontrolę ir 
nutraukti išpuolius prieš JAV 
vadovaujamas pajėgas, pirma
dienį sakė JAV gynybos sekre
tor ius Donald Rumsfeld. J i s 
ta ip pat sakė. jog irakiečiai mo
komi spartesniu tempu, kad 
saugumo pajėgoms butų galima 
suteikti „irakietišką veidą". 
JAV prezidento George W. 
Bush patarėja valstybinio sau
gumo klausimais Condoleezza 
Rice paragino amerikiečius ne
prarasti kantrybės ir sakė. kad 
gyvenimo sąlygos Irake gerėja, 
nors ir pranešama kitaip. 

Vašingtonas. JAV admi
nistracijos komisija šią savaitę 
vyks į Saudi Arabiją drauge su 
vietos valdžia tirti teroristinės 
veiklos finansavimo šioje arabų 
valstybėje šaltinių. Finansų de
partamento pareigūnai pažy
mėjo, jog šis žingsnis rodo. kad 
Saudi Arabijos valdžia siekia 
ištirti terorizmo savo teritorijo
je priežastis. 

IRAKAS 
Bagdadas. Šiaurės Irake 

antradienį 3,000 amerikiečių 
karių dalyvavo puolimuose 
prieš į tar iamus teroristus, 
sprogdintojus ir nusikaltėlių 
gaujų narius. Pasak JAV ka
riuomenės atstovės spaudai 
Josslyn Aberle, amerikiečių ka
riai suėmė 22 asmenis, įtaria
mus koalicijai priešiška veikla. 

B a g d a d a s . Irake antradie
nį per išpuolį prieš JAV pajėgų 
automobilių vilkstinę žuvo vie
nas amerikiečių karys ir du bu
vo sužeisti Kaip sakoma JAV 
pajėgų Centrinės vadovybės pra
nešime, per išpuolį prieš 3-iojo 
kovos palaikymo korpuso ka
rius buvo susprogdintas sava
darbis sprogstamasis įtaisas. 
Po šios netekties Irake žuvusių 
karių sąrašas nuo gegužės 1 
dienos, kai prezidentas George 
W. Bush paskelbė apie pagrin
dinių mūšių pabaigą, padidėjo 
iki 65-kių. 

B a g d a d a s . Vienas JAV ka
rys mirė nuo šautinių žaizdų, 
patirtų per ne kovinį incidentą, 
kuris vis dar yra t i r iamas. 

antradienį teigė JAV ka
riuomenė. Karys iš 130-osios in
žinerijos brigados automatų šū
viais ne kovos sąlygomis buvo 
sužeistas pirmadienį. 

sudarysiančią sąlygas išrinkti 
tarptautinės bendrijos pripažįs
tamą vyriausybę, kuriai perė
mus įgaliojimus, bus baigta 
karinė okupacija. 

JUNGTINIAI ARABU 
EMYRATAI L TIBETAS 

Dubajuje įsikūrusi televi
zija „ai Arabiya" antradienį pa
rodė vaizdo įrašą, kuriame ke
lios iki šiol negirdėtos Irako is-
lamistų grupuotės grasina mir
timi JAV sudarytos Valdančio
sios tarybos nariams ir su ame
rikiečių kariais bendradarbiau
jant iems irakiečiams. „Jie su
formavo šią Tarybą, norėdami 
sužlugdyti pasipriešinimą (oku
pacijai) ir įskaudinti irakiečius. 
Daugiau nei devyni jos nariai 
nėra Irako piliečiai. Mirtis šni
pams ir išdavikams, o po to — 
amerikiečiams", sakė vaizda
juostėje nufilmuotas kaukė tas 
vyriškis. Žlugus Saddam Hus
sein režimui, JAV administra
cija Irake suformavo laikiną 
25-ių narių Valdančiąją tarybą, 
kuri darbą pradėjo liepos mėne
sį. Ši Taryba turėtų parengti 
naują Konstituciją, 

Lhasa. Jei ištremtasis Da
lai Lama galės grįžti į Tibetą, 
vargu ar jam bus leista gyventi 
tradicinėje šios valstybės dva
sinių vadovų būstinėje —1,300 
metų senumo Potalos rūmuose. 
„Mes manome, jog nuo 1994 
metų, kai UNESCO Potalos rū
mus paskelbė Pasaulinio pavel
do dalimi, jie priklauso viso pa
saulio žmonėms, o ne Dalai La
mai", teigė už šių rūmų restau
ravimą atsakingas pareigūnas 
Xiang Guohua. Kinijos centrine 
vyriausybe namų, kuriuose gy
vendavo Tibeto Dalai Lamos, 
restauracijai skyrė 170 mln. 
juanių (64.6 mln. litų). Dalai 
Lama XIV šiuose rūmuose gy
veno iki 1959 metų, kai, nepa
vykus laimėti kruvino sukilimo 
prieš Kinijos valdžią, jis pabėgo 
iš šios valstybės ir nuo tada jos 
vyriausybei vadovauja iš Indi
jos Dharamsalos miesto. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 «</2£*v 

SVEIKINAME 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGĄ, 85ĄJĄ 
SUKAKTĮ JUBILIEJINĖJE KARALIAUS MIN

DAUGO STOVYKLOJE ŠVENČIANT. 

Mieli Lietuvių skautų sąjungos nariai, 

Leiskite jus visus nuoširdžiai pasveikinti suvažiavusius iš 
viso pasaulio į Jubiliejine lietuvių skautų sąjungos stovyklą 
„Karalius Mindaugas". 

Smagu, kad Lietuvių skautų sąjunga kartu su visais 
pasaulio lietuviais mini Lietuvos valstybės atkūrimo ir kara
liaus Mindaugo karūnavimo 75-ąsias metines. Sis didis 
jubiliejus simbolizuoja mums visiems pilietinį įsipareigojimą 
bei meilę savo Lietuvos kraštui, šis reikšmingas metų junginys 
kviečia mus tolesniam aktyviam darbui protėvių, valstybės bei 
ateities kartų labui. 

Lietuvių skautų sąjunga yra geras pavyzdys kartų sąveikos 
bei organizuoto darbo, ugdant lietuvybę bei pilietiškumą savo 
tarpe. Sveikinu jus su šiuo didžiuliu pasiekimu bei kviečiu to
liau augti bei būti puikiu kartų susikalbėjimo bei bendro darbo 
vardan Lietuvos valstybės. 

Linkiu jums visiems gražios šventės bei veiklių metų! 
Pagarbiai, 

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 

2003 m. rugpjūčio 6-16 d. 

LSS karaliaus Mindaugo jubiliejinės stovyklos vadovybei ir 
visiems broliams-sesėms. 

Širdingai sveikinu seses ir brolius šios prasmingos stovyklos 
proga susirinkusius paminėti lietuvių tautos garbingas sukak
tis. Pabūti kartu savųjų brolių-sesių tarpe, sudominti jaunimą 
lietuvių skautavimu, kurį praktikuoja įvairiuose kontinentuose 
gyvenantis lietuviškos kilmės jaunimas. 

Nuoširdžiai linkiu visiems vadovams, skautams ir skautėms 
giedrios nuotaikos ir sėkmingo skautavimo. Tikiu, kad ši stovyk
la paliks jums gerus įspūdžius, sustiprins buvusią draugystę ir 
sukurs naujas pažintis. 

Budėdamas! 
v.s. fū. Sigitas Miknaitis 

buvęs LSS Tarybos pirmininkas ir 
1983 ir 1993 m. jub. stovyklų viršininkas 

Mieli sesės ir broliai, 

Sveikiname visus susirinkusius į „Karaliaus Mindaugo" 
Tautinę stovyklą Kalifornijos kalnuose. Siunčiame skautiškus 
linkėjimus iš Lietuvoje vykusios Tautinės stovyklos „Skilties 
dvasia", 2003 prie Platelių. Linkime, kad stovykloje praleistas 
laikas ir įspūdžiai pavirstų geraisiais darbais ir džiugintų jus 
iki kitos Tautinės stovyklos. 

Lietuvos skautijos vadija ir 
stovyklos „Skilties dvasia" štabo nariai 

„LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA H" IŠLEIDIMĄ 
PARĖMĖ: 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 
LSS Anglijos rajonas 
Marius ir Aldona Marijo-

šiai 
Danutė Valantiejūtė-Erin-

gienė 
Clevelando Skautininkių 

draugovė 
v.s. Antanas Bobelis 
ps. Izidora Šimulynaitė-

Mantautienė 
v.s. Ilona Laučienė 
Dėkojame visiems rėmė

jams. Šios svarbios knygos 
išleidimas pareikalaus nema
žų išlaidų, todėl kviečiame vi

sus skautiškus vienetus, 
skautiškų šeimų narius, drau
gus ir rėmėjus savo aukomis 
prisidėti prie šio reikšmingo 
projekto įvykdymo. 

Aukas siųskite: Danutė 
Korzonienė, 9131 Del Prado 
Drive 2 S, Palos Hills. IL 
60465. 

Lauksime Jūsų atsiliepimo. 
Budime! 
Lėšų telkimo komitetas: 

v.s. Nrjolė Užubalienė, 
s. Danutė Korzonienė, 

v.s. Albina 
Ramanauskienė 

Skautai akademikai su pastovyklės gaire karal iaus Mindaugo Jubiliejinėje stovykloje. 
Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės-Petronienės. 

SKAUTAVOME IR SIBIRO TREMTYJE 

Jaunesnieji skautai valgo vakarienę „Vėtrunges" stovykloje Rakė 
A. Pauiuolio nuotr 

Keletai dienų po „Gedulo 
ir vilties" sueigos praslinkus, 
teko nuvykti pas sesę Laimą. 
Jos tėvų statytas kuklus na
melis apsuptas gėlėmis, me
džiais yra Žaliakalnyje, Radvi-
lėnų plente, netoli Šv. Antano 
bažnyčios. Gražu, miela. Čia 
po darbų gali ramiai pailsėti. 
Gyvena viena, sūnus ir anūkai 
Vilniuje. 

Reikėjo su Laimute pasi
aiškinti kai kurias datas, pa
vadinimus, pavardes. Ir labai 
rūpėjo išsamiau sužinoti, kaip 
Altajaus krašte, toli nuo tė
vynės susikūrė skautų drau
govė. Skautams tai turėtų bū
ti įdomu. Štai ką ji pasakojo: 
,,Su meile prisimenu Pauliną 
Šomkaitę — Spudienę. Ji buvo 
be galo veikli. Dar nepriklau
somoje Lietuvoje, mokytojau
dama Kauno „Aušros" mergai
čių gimnazijoje, kelis metus 
vadovavo skautėms — buvo 
tuntininkė, paskautininkė. 
Man įsiminė 1943 m. vasario 
16 d. mūsų tautos šventė. Tos 
dienos akimirkas regiu lyg tai 
būtų įvykę dabar, toks tada 
buvo didelis įspūdis. Tą dieną 
susikūrė mūsų skautų drau
govė. 

Kad kambaryje būtų dau-
giaus vietos, išnešėm iš kam
bario dvi lovas (tai buvo kam
bario galas). Visi vaikai, nuo 3 
metų iki 16-kos buvo išrikiuo
ti. Aš, brolis Gediminas ir 
Julija Spudaitė buvome skau
tais dar gyvenant Lietuvoje. 
Kadangi buvau pakankamai 
veikli, mane paskyrė draugi
ninke, Juliją — adjutante, 
brolį — „Žirgų" skilties skil-
tininku, o Danguolę Kviklytę 
„Voverių" skilties skiltininke. 
Mūsų šventė prasidėjo taip: 
pradžioje kalbėjo mokytoja P. 
Spudienė apie Vasario 16 
dienos prasmę, reikšmę mūsų 
tėvynei Lietuvai. Po to, moky
toja Bronė Prapuolenytė — 
Morkuvienė įteikė vyriausia
jai amžiumi, mano mamai 

•Bronei Akstinienei — mažą 
tautinę vėliavėlę. Vėliavėlė 
turi savo istoriją: Br. Morku-
vienės vyras, aviacijos kapi
tonas Vladas Morkus, buvo 
pirmasis lakūnas Lietuvoje 
iššokęs parašiutu, taip pat jis 
dalyvavo pervežant Dariaus 
— Girėno palaikus į Lietuvą. 
Vėliavėlė su kapitonu Mor
kumi buvo apkeliavusi visą 
Europą. Suimant jį, jos sūnus 
Rimgaudas vėliavėlę pasiėmė 
į Sibirą. Dabar ji Rimgaudo 
namuose Kaune, laikoma gar
bingoje vietoje. 

Br. Akstinienė, gavusi į 
rankas vėliavėlę, pasakė ke
letą linkėjimų, kad nuo ma
žens neužmirštų mūsų bran
gios tėvynės ir įteikė laikyti 
vėliavėlę pačiam mažiausiam 
tremtinukui Rimvydui Gori-
nui. Mes jį vadinom lėliuku. 
Po to, kiekvienas iš eilės, 
prisiekė tarnauti Dievui, 
Tėvynei Artimui ir bučiavo tą 
mažą vėliavėlę. 

Jstojo 11-ka. Susidarė 15-

kos skautų draugovė, mažytė, 
bet tikra. 

„Voverių" skiltis 
1. Birutė Riautaitė 
2. Eglė Riautaitė 
3. Aldona Spudaitė 
4. Aldona Žulytė 
5. Laimutė Žulytė 
6. Teresėlė Žulytė 
7. skiltininke Danguolė 

Kviklytė 
„Žirgų" skiltis: 
1. Algimantas Kviklys 
2. Rimantas Kviklys 
3. Adomas Riautas 
4. Eugenijus Gorūnas 
5. Rimgaudas Morkus 
6. skiltininkas Gediminas 

Akstinas. 
Vargo mokyklėlių Sibire 

buvo daug, o skautų draugovė 
tik viena! 

Mes nuoširdžiai vykdėme 
skautiškus įsipareigojimus 
tarnaudami Dievui, Tėvynei, 
Artimui. Gegužės — birželio 
mėnesiais vykdavo pamaldos 
pravedamos mokytojos Anta
ninos Skardinskaitės — Kvik-
lienės. Litanijas skaitydavo 
skautukai. 

Prie mūsų vargo mokyk
lėlės leidžiamo laikraštėlio, 
šauniai dirbo mokiniai — 
skautukai. Buvo išleisti 6 ar 
7 laikraštėlio numeriai. Ten 
rašėme apie mūsų gyvenimą, 
buvo piešiniai apie tėvynę, 
Rimanto Kviklio eilėraščiai. 
Tai buvo tikras metraštis tų 
dienų, praleistų barake, toli 
nuo Tėvynės. Begaliniai ap
maudu, kad šie laikraštėliai 
neišliko. A. Žulytė iš Sibiro 
juos parvežė ir įteikė man. Aš 
juos laikiau, bet neįvertinau 
tos aplinkybės, kad mano na
mai ir vėl laikini (slapta bu
vau išvykus iš tremties ir mo
kiausi Kaune gimnazijoje). 
1949 m. mane suėmė. Tardy
tojas išsivežė visus mano bal
dus, taip pat spintą, kurioje 
laikiau laikraštėlius. Aišku, 
kad mūsų mokyklėlės „tur
tas" žuvo. 

Kadangi skautai turi tar
nauti ir Artimui, stengdavo
mės padėti pagal savo jėgas 
įvairiuose darbuose. Pvz., pa-
dėdavom laukuose nespėjan-
tiems, retinant cukrinių run
kelių daigus. Žmonės buvo nu
silpę, dažnai dirbo sirgdami, 
niekas jų negydė, nes buvo 
tremtiniai. 

Neužmiršta buvo ir žygio 
su kelio ženklais, žaidimais, 
lauko „stalu". Pavasarį, slap
ta, iš barako išėjom ne drau
ge, o pavieniui. Vieni nešė ki
birą, kiti kelias bulves, dar ki
ti — pačių sugrūstus grūdus 
ir net druskos turėjom! Trau
kėm į taip vadinamas griovas. 

Išsirikiavo skiltimis ir visi 
turėjom užduotis. Kiek džiaugs
mo! Vieni „stalą" iškasė, kaip 
Tarptautinėje skautų stovyk
loje, kiti ruošė laužavietę. 
Brolis Gediminas labai mokė
jo organizuoti žaidimus. Kaip 
draugininkei, man irgi teko 
paplušėti organizuojant žygį 
ar sueigas. 

Bet mus sekė „budri" sta-
liniečių akis ir ausis. Išgirdo 
mūsų lietuviškas dainas, pa
stebėjo mūsų organizuotumą, 
ir žygių daugiau negalėjome 
surengti. Neilgai trukus, lie
tuvių šeimos buvo išskirsty
tos ir apgyvendintos su kitų 
tautų šeimomis. Bet tos, išli
kusios atmintyje, šviesios skau
tiškos sueigos, žygis — įsi
minė visam gyvenimui! Tai 
neužmirštama. Ir mano skau-
tybės kelias tęsiasi iki šiol. 
Mūsų Sibiro skautukai jau 
visi suaugę, grįžę į Lietuvą 
daugumas baigė aukštuosius 
mokslus, sukūrė tvirtas lie
tuviškas šeimas. 

Esu laiminga ir viskuom 
patenkinta, nes gyvenu Ne
priklausomoje Lietuvoje. Žino
ma, yra įvairių problemų ir 
problemėlių, bet tikiu lietu
viška stiprybe ir sumanumu, 
jog viskas su laiku išsispręs". 
— baigė optimistine gaida sa
vo pasakojimą sesė Laimutė. 

Laimos namuose jau su
grupuoti dokumentai į ketu
rias dalis: 1) tremtis. 2) skau-
tavimas, 3) mokytojavimas, 4) 
brolio skauto Gedimino Aks
tino gyvenimo dokumentai, 
veikla, nuotraukos. 

Savo tėvų name, sesė Lai
ma nori įrengti memorialinį 
muziejų broliui Gediminui. 
Jis buvo vienas pirmųjų spor
tinio alpinizmo iniciatorių Lie
tuvoje. 1959 metais kopdamas 
į Kaukazo kalnų viršūnę Dich 
—Tau (5200 m.) — žuvo. Jam 
buvo tik 33 metai, vyras pačių 
jėgų stiprume. Tais pačiais 
metais Tian — Šanio kalnuo
se, viena iš viršukalnių (4250 
m.) tapo pavadinta Gedimino 
Akstino vardu. Paminklinėje 
žalvario plokštelėje, lietuvių, 
anglų, rusų kalbomis įrašytas 
vardas, pavarde, gimimo da
ta, žuvimo data ir vieta. Tai 
buvo energingas, puikus žmo
gus, mūsų visų brolis — 
skautas! Amžina garbė jam, 
garsinusiam Lietuvą! 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Etmhuist, IL 60126 

630-941-2609 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGIĮ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Pati sesė Laima baigė 
aukštąją mokyklą, trisdešimt 
metų dirbo pedagoginį darbą 
Vilniaus K. M. Čiurlionio var
do meno mokykloje. Išleido į 
gyvenimą daug savo auklėti
nių. Mokytojaudama neišsida
vė, jog buvo skautė. Tai buvo 
uždrausta, bet skautiškoje 
dvasioje stengėsi auklėti savo 
mokinius. (Aišku, jie to neži
nojo). Tas jai priminė skau
tiškas dienas, šitą, jos auklė
jimo būdą, mokiniai suvokė 
vėliau. Po daugelio metų, su
tikę savo mokytoją — auklėto
ją Laimą Akstinaitę, jau Ne
priklausomoje Lietuvoje, pa
sakė: „Mokytoja, bet juk jūs 
mokėte mus lyg mes būtu
mėm skautais!" — Laimai tai 
buvo didžiausias pagyrimas ir 
laimė, išgirsti tokius žodžius 
iš buvusių jos mokinių lūpų. 

Kuomet mūsų sesė Laima, 
1949 metais buvo kalinama už 
pabėgimą iš tremties vietos 
Sibire, kalėjime gavo slapy
vardį „Šypsena". Mūsų drau

govės sesės, sveikindamos ją 
75 metų garbingo jubiliejaus 
proga, liepos 17 d„ sveikini
mus užbaigė taip: 

Šypsenėle, šypsena, 
Tave apkabinam, 
Ir iš savo šypsenų 
Tau vainiką pinam. 

Jubiliejinį vainiką 
skautišku „Budėk!" surišom. 
Lai gyvuoja Šypsena! 
Šimto metų, ar gana?... 

Taip mūsų „Aušros" drau
govė prisimena, švenčia, dirba 
savo skautiškus darbus, atlie
ka įsipareigojimus. Jaunajai 
skautiškai kartai linkime 
nepatirti tokių sunkių gyveni
mo išbandymų, o džiaugtis 
gražiu stovyklavimu, pras
mingais gerais darbais! 

Budėkime, sesės ir broliai! 

Sesė Olga Žilinskienė 
LS Seserijos Kauno vyr. 
sesių draugovės „Aušra" 

metraštininke 

&f 101 ^ 

v 

Atžygiuoja stovyklautoja i . 
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Pabaiga. Pradžia Nr. 165 
Garbės narė ir komiteto 

pirmininkė Elinor Sluzas api
būdino Šiluvos Mergelės Ma
rijos projektą. Prieš kelis mė
nesius buvo paruoštas tink-
lalapis (www.ourladyofsilu-
va.com). Šiame tinklalapyje 
yra istorija apie Mergelės 
Marijos pasirodymą Lietuvoje 
1608 m. Taip pat yra duomenų 
apie Lietuvos Vyčių organi
zaciją, muz. Fausto Strolios 
specialiai sukurta giesmė 
Šiluvos Marijos garbei, infor
macija apie kitus apsireiški
mus Europoje ir Šiluvos Mer
gelės Marijos koplyčią Wa-
shingtone. Šio komiteto tiks
las yra supažindinti publiką 
su Šiluvos Mergele Marija ir 
pritraukti maldininkų ir ke
liautojų Lietuvon. Centro val
dybos dvasios vadas prelatas 
kun. Juozas Anderlonis para
šė laišką apie Šiluvos istori
ją ir tinklalapį. Laiškas išsiųs
tas visoms lietuvių bažny
čioms JAV-se ir Lietuvoje, taip 
pat katalikų kelionių agen
tūroms. Buvo pasiūlyta rezo
liucija ir vieningai priimta, 
kad Šiluvos projektas būtų 
atskiras padalinys, kuris turė
tų nuo mokesčių atleidimo 
statutą (tax exempt status). 
Komitetą sudaro: prelatas 
kun. Juozas Anderlonis, pre
latas Urbonas, kun. A. Mar
kus, garbės narė Loretta Stu-
kienė, Teresė Strolienė. Eve-
lyna Oželiene ir Robert A. 
Martin. 

Buvo paskelbta, kad orga
nizacijos padalinių knygos 
buvo patikrintos ir rasta, jog 
visos vedamos tvarkingai. 

Mandatų komisija prane
šė, kad trečioje sesijoje daly
vavo 112 žmonių. Iš jų — 95 
delegatai, 3 dvasininkai. 1 
garbės narys, 2 centro valdy
bos nariai, atstovaujantys 5 
rajonams ir 32 kuopoms. 

Vakare viešbutyje vyko 

kultūros vakaras ir koncertas. 
Šis aukšto meninio lygio kon
certas nustebimo ir pradžiugi
no publiką. Profesionalūs dai
nininkai — Mary Bernardo, 
Marytė Bizinkauskaitė, Max-
well Li ir John Sullivan dai
navo ištraukas iš įvairių operų 
ir operečių. Bostono vyrų seks
tetą sudarė: Helmutas Ling-
raitis, Norbertas Lingraitis ir 
Gintas Simonaitis dainavo 
gražias liaudies dainas. Jiems 
pianinu akompanavo Daiva 
Navickas. O Nikolai Lomov 
pianinu skambino Chopin kū
rinius. Dalyviai įvertino kon
certą ilgai ir garsiai plodami. 

Trečioji suvažiavimo diena 

Šeštadienį, rugpjūčio 16 
d., pradėta prelato A. Contons 
ir kun. A. Janiūno aukotomis 
šv. Mišiomis už Lietuvos žmo
nes. Giesmes lydėjo garbės 
narys muz. Faustas Strolia. 

Ketvirtasis seimo posėdis 
pradėtas seselės vienuolės 
Janine Golubickis malda. 

Anne Klizas Wargo, Šv. 
Kazimiero gildijos pirmininkė, 
sveikino visus svečius ir dele
gatus. Pranešė apie šio viene
to praėjusių metų veiklą. 
Prelatas Algimantas Bartkus, 
Šv. Kazimiero popiežinės 
kolegijos Romoje rektorius, 
šiuo metu gydosi Lietuvoje, 
bet siunčia Lietuvos vyčiams 
sėkmingo ir darbingo suva
žiavimo linkėjimus. Yra pra
šoma pasimelsti už jo svei
katą. Penki nauji kunigai tę
sia tolimesnius mokslus kole
gijoje. Buvo pranešta, kad ga
lima užsakyti Mišias už pažįs
tamus, šeimos narius ir spe
cialiomis intencijomis. Mišių 
stipendijas galima siųsti Anna 
Kliza Wargo. 

Longinas Svelnis. buvęs 
archyvų komiteto pirminin
kas, neseniai atšventė savo 
garbingąjį 90-ąjį gimtadienį. 

Lietuvos reikalų pirmininkas .John 
žymenį dr Michael Leavitt. 

Mankus įteikia ..Lietuvos draugo" 
R. Juškaitės-Švobienės nuotr. 

Jo garbei visi delegatai ir 
svečiai giedojo „Ilgiausių me-
tų". 

Mandatų komisija pra
nešė, kad šiame posėdyje 
dalyvavo 97 delegatai, 3 dva
sininkai, 2 garbės nariai, 3 
centro valdybos nariai, 3 sve
čiai, atstovaujantys 5 rajo
nams ir 32 kuopoms. Toliau 
vyko naujos Centro valdybos 
rinkimai. 

Naująją 2003-2004 m. 
Centro vadybą sudaro: 

dvasios vadas — prelatas 
kun. Juozas Anderlonis, 
Philadelphia, 3 kuopa; 

pirmininkė — Agnės 
Mickunas, Philadelphia, 3 
kuopa; 

I vicepirm. — Brian 
Johnson, Pittsburgh, 19 
kuopa; 

II vicepirm. — Becky 
Pataki, Kearny, 90 kuopa: 

III vicepirm. (jaunimui) 
Marytė Bizinkauskaitė, 
Brockton, 1 kuopa; 

protokolų sekretorė — 
Bernice Aviža, Hudson— 
Mohawk. 136 kuopa; 

finansų sekr. — June 
Grenier, Hartford, 6 kuopa; 

iždininkė — Elena 
Nakrosis, Kearny, 90 kuopa; 

iždo patikėtiniai — Mary 
Beth Slakis, Chicago, 16 
kuopa; Joseph Stiklius, 
VVaterbury, 7 kuopa. 

Komisijos: lietuvių rei
kalų — John Mankus, Bing-
hamton, 72 kuopa: 

Lietuvių kultūra/kalba 
Laurynas Micevičius, Brid-
geport. 141 kuopa: 

Garbės narystės — Frank 
Petrauskas, Amsterdam, 100 
kuopa: 

Ritualų — Lee Moore, 
Dubois. 86 kuopa: 

Stipendijų — Irena Gečas 
— Mccarthy, Dayton. 96 
kuopa: 

Ryšių su visuomene — Re
gina Juškaite-Švobienė, Det-
roit, 102 kuopa; 

Archyvų — Nancy Paw-
sauskas, Bridgeport. 141 kuo
pa; 

Sporto — Linas Balsys, 
VVoterbury. 7 kuopa; 

L.V. fondas. Loretta Stu-
kienė, Nevvark. 29 kuopa; 

Šv. Kazimiero gildija — 
Anee Klizas Wargo. Anthra-
cite, 144 kuopa; 

„Pagalba Lietuvai" — Ro
bert S. Boris. Detroit. 102 kuopa; 

Regina Juškaitė-Švobie-
nė. Detroit, 102 kuopa: 

Centro valdybos 3-oji 
pirmininko pavaduotoja, dir
banti su jaunais vyčiais, Ma
rytė Bizinkauskaitė. apibūdi
no jaunimo veiklą. Dalyvavo 
22 jauni vyčiai ir paaugliai. 
Suvažiavimo dalyviams buvo 
specialiai paruošta t rumpa 
paskaita apie L. V organizaci

jos steigimą. Šiame suvažia
vime vyčiukai buvo labai už
siėmę. Pernai vaikai pradėjo 
susirašinėti su mokiniais iš 
Kėdainių pradinės mokyklos. 
Buvo nutarta pasiųsti vai
kams dovanėlių, žaislų. Su
važiavimo vyčiukai pardavė 
saldainius, sveikinimo korte
les, foto albumus ir nupieš
tus paveiksliukus. Su surink
tais pinigais, vaikai vyko į 
įvairias parduotuves pirkti 
žaislų. Suvažiavimo dele
gatams jaunieji vyčiai parodė 
dalį pirktų žaislų ir perskaitė 
laišką, kurį jie išsiųs Kėdai
nių mokiniams. Kiekvienam 
dalyvaujančiam jaunam vy
čiui buvo įteikta suvažiavimo 
stipendija. 

Buvo skaitomos įvairios 
rezoliucijos ir pranešimai, 
vyko diskusijos, skelbiami 
pasiūlymai, vyko balsavimai. 

Po to priimamos rezoliu
cijos ir sveikinimai. 

Mandatų komitetas pra
nešė, kad ketvirtame posėdyje 
dalyvavo 94 delegatai, 3 cent
ro valdybos nariai, 3 svečiai iš 
5 rajonų ir 32 kuopų. 

Kearny, New Jersey, 90-
oji kuopa pasiūlė (ir buvo pri
imta) globoti 91-ąjį Lietuvos 
Vyčių suvažiavimą/seimą, 
kuris bus ruošiamas 2004 m. 
rugpjūčio 4-8 d. Secaucus, 
NJ, Crown Plaza viešbutyje. 

Malda ir Lietuvos Vyčių 
himnu oficialiai baigėme 90-
ąjį Lietuvos vyčių suvažia
vimą/seimą. 

Vėliau seimo ruošimo ko
mitetas suruošė pobūvį naujai 
išrinktai Centro valdybai ir 
garbės nariams. Po to vieš
bučio pokylių salėje vyko iš
kilmingas seimo uždarymo 
banketas. 

Iškilmingas banketas 

Kiekvienas Lietuvos Vy
čių seimas, baigus darbo po
sėdžius ir išrinkus naują 
Centro valdybą ateinantiems 
veiklos metams, švenčiamas 
iškilmingu banketu. 90-oji 
šventė šeštadienį, rugpjūčio 
16 d., Dedham Hilton vieš
bučių pokylių salėje. 

Banketą, 200 jame daly
vavusių asmenų, pasveikini
mu pradėjo seimo komiteto 
pirmininkė Marytė Bizin
kauskaitė. Nauja Centro val
dyba buvo įvesta į salę ir kiek
vienas buvo pristatytas pub
likai. Invokaciją sukalbėjo 
seselė vienuolė Helen Iva
nauskas. 

Ambasadorius V. Ušackas 
sveikino suvažiavimo /seimo 
dalyvius. Džiaugėsi, galėjęs 
dalyvauti 90-ame — jubilie
jiniame suvažiavime. Jis per
skaitė LR prezidento Rolando 
Pakso sveikinimą. Toliau am
basadorius įteikė padėkos 

Iškilmingo pokylio metu (iš kairės): Loreta Ušackienė, CV pi rmininke Agnės Mickunas. buvęs CV pirmininkas 
Robert A. Martin, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas ir J o h n Mickunas. R. Juškaitės-Švobienės nuotr. 

dovanėlę buvusiam pirminin
kui Robert A. Martin. 

Po puikios vakarienės bu
vo pristatytas garbės stalas: 
Lietuvos respublikos amba
sadorius JAV-se Vygaudas 
Ušackas su žmona Loreta, dr. 
Kenneth M. Leavitt, John 
Mankus, seselė vienuolė He
len Ivanauskas. Robert A. 
Martin, Agnės Mickunas, 
Frank Petrauskas, Nellie 
Bayoras Romanas. Veronica 
Bizinkauskas ir Veronica Bi-
zinkauskas- Cote. 

Veronica Bizinkauskas-Co-
te, stipendijų komiteto atsto
vė, paskelbė ir išvardijo Lie
tuvos Vyčių stipendijas lai
mėjusius asmenis: 1,000 dol. 
— klierikui, kuris studijuoja 
Šv. Kazimiero popiežinėje 
kolegijoje (prelatas A. Bartkus 
paskirs klieriką). 2.000 dol. — 
Elenai Meile, 112 kuopa Čika
ga, IL; 1,250 dol. — Michael 
Pant, 96 kuopa, Dayton, OH; 
1,000 dol. Povilui Mečys, 103 
kuopa, Providence. RI, ir Me
gan Rudmin. 112 kuopa, Či
kaga, IL. 

Frank Petrauskas prista
tė už nuopelnus Lietuvos Vy
čių organizacijai ir Lietuvai į 
Garbės nares šiame seime pa
keltą Nellie Bayoras Roma
nas. 

Lietuvos reikalų pirmi
ninko John Mankaus prista
tytu „Lietuvos draugo" žyme
niu buvo pagerbtas dr. Kee-
neth M. Leavitt už jo nuopel
nus Lietuvai. 1992 m. dr. 
Leavitt susipažino su dr. M. 
Kočiumi. vyr. chirurgu iš Vil
niaus Santariškių ligoninės, 
ortopedinio skyriaus. Dr. Ko-
čius pakvietė dr. Leavitt apsi
lankyti ir dėstyti Lietuvoje. J i s 
1994 m. investavo ir atidarė 

Baltic — American Medical 
and Surgical Clinic Vilniuje. 
1996 m. dr. Leavitt ir jo šeima 
persikėlė gyventi į Lietuvą. 
Klinikon atvyko 14 medikų ir 
slaugos seserų padėti ir veltui 
gydyti daugiau kaip 800 vaikų 
su negalia. Iki šios dienos ši 
klinika yra vienintelė privati 
ligoninė Centrinėje ir Rytų 
Europoje, kuriai buvo suteik
tas ligoninės leidimas. 1983 
m. dr. Leavitt įsigijo Doctor of 
Podiatric Medicine in Illinois 
College Medicine. Chicago. IL. 
ir at idarė Private Medical 
Practice Foot Surgery Wili-
mington Massachusetts. 1996 
m. jis buvo Baltic — American 
Medical and Surgical Clinic 
generalinis direktorius ir dar 
laikė savo privatų kabinetą. 
Dr. Leavitt darbai ir paskaitos 
žinomos visame plačiajame 
pasaulyje. Jis skaitė paskaitas 
Vilniaus universiteto ligoninė
je, Klaipėdos miesto ligoninė
je. Gardino ortopedinėje ligo
ninėje ir Pasvalio regiono ligo
ninėje. Jis paruošė daug mo
kymo programų ' t raining 
programs) Baltic — American 
klinikoje. Dr. Leavitt yra ga
vęs daug profesionalų žyme
niu, įskaitant „Avvard for 
Outs tanding Academic and 
Clinical Contributions, Resi-
dency Training Program" 
Cambridge ligoninės (Har-
vard Teaching Hospital) Cam
bridge. Massachusetts. 

Oficialioji banketo dalis 
buvo baigta valdybos išeinan
čio pirmininko Robert A. 
Martin žodžiu. J is pareiškė 
nuoširdžią padėką Centro 
valdybai ir seimo rengimo ko
mitetui už gražų priėmimą ir 
seimo organizavimą ir pasi
tikėjimą praėjusių metų 

kadencija. Padėkos ženklan 
jis įteikė dovanėles ambasado
riui Ušackui. naujai išrinktai 
pirmininkei Agnės Mickunas 
ir suvažiavimo koordinatorei 
Marytei Bizinkauskaitei. 

Naujoji pirmininkė Agnės 
Mickunas taip pat dėkojo su
važiavimo komitetui už gerai 
organizuota suvažiavimą. .JJirb-
sime kartu ir būsime vieningi, 
išreiškė pirmininkė. 

Užgrojus muzikai, buvo ma
lonu pašokti, pabendrauti ir 
atnaujinti pažintis su seniai 
nematytais draugais. Delega
tai ir svečiai gerai, gražiai 
praleido laiką! 

Suvažiavimą baigiant 

Sekmadienio, rugpjūčio 17 
d., rytą, suvažiavimo baigimo 
Mišios buvo atnašaujamos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Konce-
lebravo Bostono arkivyskupas 
Richard Malone, kun. J. Prū
saitis, kun. P. Shakalis, kun. 
Janiūnas ir kun. J. Petraus
kas. 

Prieš pradedant šv. Mišias 
prelatas kun. J. Prūsaitis va
dovavo ritualui, kurio metu 
buvo įteikti ketvirtojo laipsnio 
medaliai. 

Nauja šv. Centro valdyba 
davė priesaiką. Giedojimą 
lydėjo Marytė Bizinkauskaitė. 

Po šv. Mišių visi susibūrė 
prie bažnyčios laiptų oficialiai 
seimo nuotraukai. Po to vyko 
atsisveikinimo pietus. 

2003 metų seimas/suva
žiavimas buvo darbingas ir 
sėkmingas. Pasimatysime atei
nančiais 2004-aisias metais 
91—jame seime, vyksiančiame 
Secaucus. New Jersey. rug
pjūčio 4-8 d.! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

KARŪNA LIETUVAI 
Mindaugo ka rūnav imo 750-tajam jubil iejui 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
Nr. 2 

Lenkų kunigaikščiai, pa
tys krikščionys nuo X a., buvo 
suinteresuoti, kad kaimynines 
prūsų ir jotvingių gentys, su 
kuriomis jiems tekdavo dažnai 
kariauti, būtų apkrikštytos. 
Dėl to jų kunigaikštis Boles
lovas pakvietė čekų vyskupą 
Vaitiekų misijonieriauti prūsų 
tarpe. Po trumpo laiko prusai 
Vaitiekų ir kitus du kunigus 
nužudė. Vėliau tas pats kuni
gaikštis iškvietė vokieti misi-
jonierių Bonifacą, kuris su 18 
palydovų bandė darbuotis jot
vingių krašte. 1009 m. jis su 
palydovais taip pat buvo nu
žudytas. Taip pirmieji krikšto 
bandymai baigėsi nesėkmin
gai. 

XIII a. pradžioje, su lenkų 
kanų apsauga, prūsuose gana 
sėkmingai darbą pradėjo vie
nuolis Kristijonas. Jam pavy

ko apkrikštyti arti Vyslos gy
venančius prūsus ir į Romą 
nusivežė krikštyti du prūsų 
kunigaikščius. Kai jis grįžo, 
sukilę prūsų pagonys sunaiki
no krikščionių vietoves ir su
degino jų bažnyčias. Tada mo
zūrų kunigaikštis Konradas, 
kuriam labai rūpėjo apkrikš
tyti prūsus, tam darbui atlikti 
pakvietė Europoje buvusį kry
žiuočių ordiną, kuris atsirado 
Prūsijos pasienyje ir 1231 m. 
pradėjo puldinėti prūsus ir 
jotvingius. Per 50 metų užka
riavę prūsų gentis, kryžiuočiai 
pasiekė Nemuną. 

II. Valstybės kūrimo 
laikotarpis 

Sunki pradžia 

Tokioms politinėms sąly

goms esant ir išorės priešams 
dažnai užpuldinėjant, kai kas 
pradėjo svajoti apie susivieni
jimą, kad bendromis jėgomis 
galėtų apginti savo žemes nuo 
svetimųjų. Tačiau tiems ide
alams įgyvendinti trukdė sta
tiška visuomeninė santvarka 
ir decentralizuota vadovybė. 

Įpratę gyventi uždarose 
šeimose ir nebendrauti su ki
tomis, žmonės nesuvokė vieni
jimosi' reikalo ir nesuprato 
pavojaus, jo nesant. Tais 
reikalais rūpintis buvo paves
ta sričių vadovams. Jų daugy
bė savaime atsirado po to. kai 
X ir XI a. rusai pradėjo puldi
nėti aukštaičius. Nuo XII a. ir 
lietuviai ėmė pulti rusų mies
tus ir grobti jų turtus. To
kioms ekspedicijoms vadovau
davo karių išrinkti arba kitaip 
paskirti vadai, dažnai vadina
mi kunigaikščiais. XIII a. lie
tuvių gyvenamuose plotuose 
buvo belikę tik apie 20. Aišku, 
kad jie nesirūpino viso krašto 
gerove ir apsauga, bet tik savo 
srities valdžia. Ir ne visi kuni
gaikščiai taikiai tarpusavyje 

sugyvendavo. Dažnai galin
gieji pašalindavo silpnesniuo
sius, jų valdas patys pasi
savindami. 

Mindaugo svajonė — 
suvienyta Lietuvos valstybė 

Kunigaikštis Mindaugas 
svajojo suvienyti valstybę po 
vieno kunigaikščio valdžia, 
kad būtų lengviau susidoroti 
su valstybės priešais. Tuo 
tikslu jis ieškojo taikos su 
Livonijos ordinu, nepaisant, 
kad ordinas dažnai puldinėda
vo žemaičius. Šalindamas kai 
kuriuos kunigaikščius, Min
daugas ne visada elgėsi etiš
kai. Pvz., savo brolvaikius ku
nigaikščius išsiųsdavo kariau
ti su rusais ir neleido jiems 
grįžti į savo valdas. Jis pasiųs
davo ir kitus kunigaikščius, 
tarp jų galingą žemaičių kuni
gaikštį Vykintą, tramdyti ru
sus, užimti jų miestus ir ten 
pasilikti juos valdyti. Pagaliau 
iš visų kunigaikščių likęs pats 
vienas, Mindaugas tapo su
vienytos valstybės valdovu 

apie 1236 metus. Tačiau toks 
Mindaugo elgesys nuskriaus
tus kunigaikščius padarė jo 
priešais. 

Tais metais kalavijuočių 
ordinas ruošėsi pulti lietuvių 
žemes. Būdamas pats per silp
nas išbandyti stiprėjančią lie
tuvių kariuomenę, ordinas 
pasitelkė daug Europos rite
rių. Mūšyje prie Šiaulių 'Sau
lės) kalavijuočiais ir jų svečiai 
buvo lietuvių beveik visai 
sunaikinti. Tuoj po to įvyko Li
vonijos ir kryžiuočių ordinų 
susiliejimas, po kurio kalavi
juočių ordinas buvo panaikin
tas ir visas vokiečių ordino 
valdymas perėjo į kryžiuočių 
rankas. Jie pastate Klaipėdos 
(Memel) pilį ir siauru Baltijos 
kranto ruožu palaikydavo ryšį 
tarp abiejų ordino dalių. Kad 
galėtų įvykti kryžiuočių pla
nas sudaryti vieną galingą 
kryžiuočių valstybę, reikėjo 
pirma užkariauti žemaičius, 
kurie, žinodami jog ordinui ne 
tiek rūpi žemaičių krikštas, 
kiek jų užvaldymas, narsiai 
priešinosi. Bus daugiau Karal iaus Mindaugo karūnavimo 750 metu gelių 

sukur ta karūna , žvelgiant i aikšte iš Prezidentūros Irenos Ross nuotr. 

http://www.ourladyofsilu-
http://va.com
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ZINIASKLAIDOS CHAOSAS 
Ne paslaptis, kad visi nori

me sekti pasaulines ir vieti
nes žinias, oro pranešimus bei 
politines ir ekonomikos prob
lemas. Deja, visoje žiniasklai-
doje, ar tai vietiniame dien
raštyje, ar televizijos progra
mose, dominuoja gaisrai, ka
tastrofos, žmogžudystės, plėši
kavimai, matome žmogžu
džius ir suareštuotus plėšikus 
bei kitus nusikaltėlius. Ar ne 
graudu, kad, pasibaigus mok
slo metams, nebematome 
abiturientų nei diplomų bei 
specialių stipendijų įteikimų, 
kas prieš keliolika metų buvo 
rodoma televizijos programo
se ir parašoma spaudoje. Ypa
tingas dėmesys dabar skiria
mas Irakui ir jame vykstan
čioms kautynėms, taip pat gais
rams ir kitoms nelaimėms. 
Prieš kelias dienas buvo su
areštuota moteris, kuri, vai
ruodama automobilį, žindė savo 
devynerių mėnesių dukrelę. Ji 
nepadarė jokios vairavimo 
klaidos, bet buvo policijos pa
stebėta.... 

Nepaisant to, įsijungiame 
televizorių, nes nenorime at
silikti nuo gyvenimo. Mus ne
paprastai vargina didelis rek
lamų krūvis. Visas progra
mas, ar tai būtų dienos nau
jienos, ar koks vaidinimas bei 
koncertas, žiūrovus pertrau
kia ilgos ir triukšmingos rek
lamos. Šalia nuolatos besisu
kinėjančių automobilių, už ku
riuos siūlomos nuostabiai di
delės nuolaidos, matome pui
kius baldus su pažadais už 
juos nieko nemokėti ištisus 
metus. Taip pat reklamuojami 
įvairūs „stebuklingi" vaistai, 
vitaminai, maisto reklamos 

žiūrovus verčiančios ryti sei
les, matant užkandžiaujan
čius aktorius, kurių smakru 
ar lūpomis nuvarva valgomo 
maisto likučiai. 

Reklamų perteklius užval
dė visą žiniasklaidą. Vietinio 
dienraščio sekmadieninę laidą 
vos įmanoma abiem rankom 
pakelti, nes joje nepaprastai 
didelis reklamų, skelbimų ir 
išpardavimų krūvis. Žinome, 
kad reklamos finansiškai re
mia žiniasklaidą, tačiau būtų 
malonu matyti kokią nors 
ribą, o pirmuose puslapiuose 
būtų malonu rasti kokios nors 
premijos ar stipendijos laurea
tus ar mokslo metų baigimo 
iškilmes. Deja, jų vietoje ma
tome žmogžudžius ir kitus nu
sikaltėlius, siaučiančius gais
rus, žemės drebėjimus ir ka
tastrofas, tarsi visame pa
saulyje nebūtų nieko gero ir 
pozityvaus. Aišku, kad neatsi
sakysime vietinės spaudos, 
neignoruosime televizijos ži
nių, tačiau į visą tai reikia 
žvelgti skeptiškai ir abejingai. 
Džiugu, kad turime lietuvišką 
spaudą, — tai mūsų atgaiva ir 
pozityvios informacijos šalti
nis. 

Aurelija M. Balašaitienė 

AR NE LAIKAS ATLEISTI? 

Bronius Nemickas savo 
laiške „Ne to rūbo lopinys" 
(2003.08.20) priekaištauja 
Audronei V. Škiudaitei, kad ji 
tarp kitų žymių suvalkiečių, 
dail. Magdalenos Stankūnie
nės išvardintų, suminėjo ir 
Salomėją Nėrį. 

Ar nepribrendo laikas nu
stoti vanoti poetę? Ir šį laišką 

rašančioji pasisakė prieš ją, 
kai šiuose puslapiuose ji buvo 
šlovinama, tačiau mūsų žur
nalistė A. V. Škiudaitė jos „ne
garbino, nekėlė į padanges", 
tik suminėjo faktą, kad tokia 
iš ten kilusi, ten ji buvo! Mes 
jokiu būdu negalime išplėšti iš 
istorijos knygos puslapio, ku
riame minima viena pačių iš
kiliausių mūsų tautos poečių. 
Tiesa, ji didžiai suklydo, bet už 
tai ir atgailavo ir tikriausiai 
ja pačių sovietų ir buvo „at
sikratyta", kaip pajuto jos per
siorientavimą. 

Jei buvo atleista Algirdui 
Brazauskui, buvusiam pačioje 
komunistų vadovų viršūnėje, 
net išrenkant jį laisvo krašto 
prezidentu, o dabar premjeru, 
kodėl mes traktuojame silpną 
moterį kaip raupsuotąją? Ne
būkime fariziejai ir neteis
kime kitų be gailesčio, be kris
lelio atleidimo! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

REIKIA APJUNGTOS 
VEIKLOS 

Bus greit metai kaip Al
gimantas Gečys pasiūlė su
jungti dvi užjūriečių organiza
cijas: JAV Lietuvių Bendruo
menę ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Skaitėme keletą rim
tų ir įdomių pasisakymų šiuo 
kausimu. 

Atrodo, kad šitų organiza
cijų sujungimas būtų sunkiai 
įvykdomas, nes jos sukurtos ir 
veikia skirtingais pagrindais. 
Galima tačiau sujungti jų 
veiklą visuomeninių reikalų 
sektoriuje. Pvz., dėl darbo Wa-
shingtone. Galima turėti ben
drą vykdomąją tarybą, susi
dedančią iš kelių asmenų, de
leguotų tų dviejų organizacijų. 
Ji tačiau būtų ne aukščiau tų 
dviejų veiksnių, o būtų pavaldi 
šitoms dviems organizacijoms. 
J i teiktų joms reikiamas 

paslaugas ir atliktų jai skirtus 
uždavinius. Jos keli nariai bū
tų pristatomi tų dviejų organi
zacijų, būtų kviečiami įtakin
giausi užjūrio veikėjai. BVT-os 
pirmininkas galėtų keistis kas 
dveji metai, kad vis naujos 
idėjos ateitų į šitą veiksnį. Pa
tvirtinus bendros vykdomosios 
tarybos sudėtį ir jos pir
mininką, ši taryba savo au
toritetu galėtų padaryti nema
žos įtakos, jungiant visuo
meninę veiklą Amerikoje 
pagal jai duotas veikios ir tiks
lų gaires. 

Iš prityrusių visuomeni
ninkų siūlytume greit sudary
ti komisiją, kuri surengtų ap
klausinėjimą išryškinant gali
mybių detales ir tokios BVT-os 
tikslus bei apimtį. Po to sektų 
tokios tarybos sudarymas ir 
abi — JAV ir ALTo organizaci
jos ją oficialiai patvirtintų. 

Tokiam veiklos sujungi
mui tikrai atėjo laikas. 

Jonas Pabedinskas 
Westchester, IL 

KAS PASIŪLĖ ĮRENGTI 
KELTUVĄ I GEDIMINO 

KALNĄ? 

Dienraščio „Draugas" 
2002.03.26 laiškų skiltyje či-
kagietis Algis Liepinaitis ra
šė: ...„ Šiuo metu, be abejo, 
reikia sutvirtinti Valdovų rū
mų pamatus, o antra pakopa 
— aukštutinės pilies restau
ravimas su keltu (funikulie
riumi), nes ne visi turistai, 
taip pat ir Lietuvos žmonės, 
gali taip aukštai užlipti ir pa
sigrožėti nuostabia Vilniaus 
panorama... Šį savo sentimen
talų, bet realų, pasiūlymą pa
siunčiau ir Lietuvos premjerui 
Algirdui Brazauskui, kuris 
yra geras statybininkas ir eko
nomistas. Tikiu, kad jis pasiū
lymą pastudijuos Lietuvos 
gerovės labui". 

Rugpjūčio 21 d. teko daly

vauti keltuvo atidarymo ren
ginyje, juo pasigėrėti, išklau
syti premjero Algirdo Bra
zausko, Austrijos (keltuvo įren
gėją) ambasadoriaus ir kitas 
kalbas. Tik tarp renginio da
lyvių pasigedau Algio Liepi-
naičio, neišgirdau kalbose ir jo 
vardo. Man apmaudu. O kaip 
siūlymo autoriui?... 

Algimantas Zolubas 
Lietuva 

ŠIURPI JAUNUOLIO 
NELAIMĖ 

Pačioje vasaros pradžioje 
iš Varnių su specialia sutarti
mi, atskrido studentas Pau
lius Valickas ir buvo įdarbin
tas „Frosty Treats" įmonės iš 
tam tikro automobilio par
davinėti ledus (ice cream), St. 
Louis priemiestyje Ferguson. 

Vos spėjęs savo darbą rim
čiau pradėti, Paulius buvo už
kluptas plėšiko, priverstas 
gulti kniūpsčias ant mašinos 
grindų ir į jį plėšikas paleido 
krušą šūvių. Manydamas, kad 
Paulius miręs, plėšikas sėdo 
prie vairo, nuvažiavo į St. Louis 
miestą, pagrobė Pauliaus 
piniginę, turėtą dienos uždar
bį ir pranyko. 

Paulius, jausdamas, kad 
plėšiko jau nebėra, pats sėdo 
prie vairo, nuvažiavo iki ar
timiausios benzino stotelės ir 
ten pasiprašė pagalbos. Grei
tosios pagalbos buvo nuvežtas 
į St. Louis universiteto ligo
ninę ir skubiai išoperuotas. 
Išimtos keturios kūne užsili
kusios kulkos, bet viena kakle 
ir kita kirkšnyje buvo paliktos. 
Chirurgas nesiryžo tokiose 
jautriose vietose knistis. 

Darbdavys iškvietė Pau
liaus motiną, apmokėjo kelio
nės išlaidas, palaikė ryšį su 
sužeistuoju ir apskritai rodė 
ypatingą dėmesį. Vietos lietu
viai, sužinoję iš TV ir spaudos 
apie nelaimę, taip pat 

V«drig^_£0£ 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

KAI KURIE PATARIMAI NIEKAD NEPASENSTA 

1919 m. Worcester, Mass, 
buvo išleista knyga „Valgių 
gaminimas ir namų prižiū
rėjimas". Knygos autorė nepa
žymėta, tik įrašyta: „Sutaisė 
Amerikos lietuvaitė". 

Šioje, 162 psl. turinčioje, 
knygoje yra ne tik įvairių val
gių receptų, bet ir patarimų, 
kaip valyti namus, išimti iš 
drabužių dėmes, pačioms pa
sigaminti muilo, krakmolo, 
rauginti kopūstus, palaikyti 
švarą virtuvėje, „kaip už
kimšti skyles, pro kurias pe
lės išlenda", kaip „sudrūtinti 
stiklinius indus"; pateikiama 
net prieskonių lietuviški bei 
angliški vardai ir daugybė ki
tų patarimų. 

Pažymėtina, kad ypač pa
brėžiamas dažnas rankų plo
vimas, maisto užlaikymas, 
kad jis nepasentų ir valgan
tieji neapsirgtų. Nors daugelis 
receptų, pagal šiandienius 
gydytojų patarimus, galbūt 
nebūtų priimtini dėl palyginti 
didelio kiekio gyvulinių rieba
lų naudojimo, bet knyga įdomi 
ir, be abejo, tuometinėms šei
mininkėms buvo labai naudin
ga. 

Štai kelios ištraukos. 
Druskos naudingumas 
— Jeigu pradeda panagę 

uždegti (t.y. landonis pasiro
do), reikia susyk uždėti ant 
skaudamos vietos mišinį, pa
darytą iš druskos ir kiaušinio 
baltymo, tada aprišti švariu 
skuduru. 

— Nėra geresnės gyduolės 
nuo nusideginimo, kaip šlapia 
druska. 

— Žiupsniukas druskos, 
įdėtas į pieną, sulaikys jį nuo 
apkirpimo šiltame ore. 

— Jeigtu pridėsi žiups-
niuką druskos prie vaisių, ku
riuos verdi, reikės daug ma
žiau cukraus dėti įjuos. 

Naudingumas citrinų 
— Rankos, įrudusios nuo 

bulvių skutimo ar taip vaisių 
lupimo, pasidaro baltos ir 
minkštos, jeigu jas gerai 
patrinsi citrinų sultimi. 

— Kad išimtum rūdžių ar 
pelėsių dėmes iš baltų audek
lų, pavilgyk juos citrinų sul
timis ir apiberk druska, su
šlapinta citrinų sultyse. Tegul. 
pastovi trumpą laiką. Jeigu 
vis dar yra dėmė, dar kartą 
apdėk šlapia druska. Po to 
gerai išplauk tyrame, šal
tame vandenyje. 

— Suteptas šiaudines ke
pures (turbūt skrybėles?) gali
ma išvalyti, jeigu jas sušla
pinsi citrinų sultimis, tada 
apibersi kukurūziniu krak
molu ir patrinsi. 

— Gabalėlis švaraus au
deklo, suvilgytas citrinų sul
timis ir pridėtas prie žaizdos, 
sulaikys kraujo bėgimą. 

— Jeigu bitė ar koks va
balas įgėlė, reikia uždėti kelis 
lašus citrinų sulčių ant įgeltos 
vietos ir skaudėjimas praeis. 

įvairūs patarimai 
— Kai lupi svogūnus, pa

trink rankas druska ir nu
plauk šaltu vandeniu pirma 
negu vartosi karštą vandenį ir 
muilą. Taip darant, rankos 
neatsiduos svogūnu. 

— Jei nori greitai nuimti 

žuvų žvynus, įkišk žuvį į ver
dantį vandenį ir greitai vėl 
ištrauk. 

— Nedėk į šaldytuvą (kny
goje rašoma „ledų šėpą") jokio 
valgio, kuris turi stiprų kva
pą, pirma jo neuždengus, nes 
visas šaldytuvas to kvapo 
prisipildys ir kiti valgiai, ten 
sudėti, bus sugadinti. 

— Norint išimti rūdis iš 
labai surūdijusio peilio, įkišk 
jo geležtę į svogūną ir palik 
ten apie valandą laiko. Tada 
ištrauk ir valyk, kaip papras
tai. 

— Jeigu įdėsi indą van
dens į orkaitę, kurioje kepa 
mėsa, pyragai ir kt., jie 
nesudegs. 

— Jeigu rankos labai pur
vinos ir sunku jas nuplauti, 
patrink druska ir tada prausk 
su muilu. 

— Jeigu drabužiai nuo 
prakaito dėmėti, prieš skal
biant turi būti pamerkti stip
riai pasūdytame vandenyje. 

Pastaba: patarimų kalba 
tik truputį taisyta, išimant 
kai kuriuos barbarizmus. 

DARŽOVIŲ BLYNAI 
1 puod. virtų ryžių 
2 puod. virtų baltų pu

pelių (galima iš skardinukių, 
tik nusunkus ir perplovus 
bent du kartus šaltu vande
niu) 

1 puod. bulvių košės — su
grūstų virtų bulvių 

1 šaukštukas aliejaus 
2 šaukštai sukapotų svo

gūnų 
2 šaukštai kukurūzinio 

krakmolo 
1/3 puod. pomidorų (iš 

skardinukės) 
1/2 šaukštelio druskos 
Svogūną pakepinti alieju

je, sudėti kitus, gerai sukapo
tus produktus. Sumaišyti ir 
padaryti blynelius. Juos iš
dėstyti pariebaluotame kepi
mo inde ir kepti 30 min. iki 
375 laipsnių F įkaitintoje 
orkaitėje. 

Šie blynai vartotini vietoj 
mėsos, nes yra labai maistin
gi-

VOKIŠKAS KUGELIS 
1 dėžutė (16 uncijų) 

plokščių makaronų (egg noo-
dles) 

2 kiaušiniai 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio cinamono 
2 šaukšteliai ištirpyto 

sviesto 
1/2 puod. cukraus 
2-3 supjaustyti obuoliai 
1/2 puod. šviesių razinų 
Išvirti makaronus pasū

dytame vandenyje (apie 5 
min.). Nusunkti per koštuvą 
ir nupilti šaltu vandeniu, kad 
nustotų virti ir nesuliptų. Su
dėti makaronus į didelį du
benį. Išplakti kiaušinius su 
cukrumi, sudėti į makaronus, 
suberti druską, cinamonus, 
įmaišyti supjaustytus obuo
lius, razinas. Kepti riebalais 
išteptame inde 350 laipsnių F 
orkaitėje maždaug 30 min. 
Valgyti karštą. 

BULVIŲ DEŠRAITĖS 
2 puod. išvirtų ir sugrūstų 

bulvių 
2 puod. virtos sukapotos 

arba maltos mėsos 
2 gerai išplakti kiaušiniai 
1 šaukštukas druskos 
1 šaukštas bulvinio krak

molo 
1/4 šaukštuko maltų pipi

rų 
2 šaukštai aliejaus 
Sumaišyti mėsą, bulves, 

pipirus, krakmolą ir druską. 
Supilti išplaktus kiaušinius. 
Suminkyti ir iš masės padary

ti neilgas dešraites. Jas pavo-
lioti į miltus, išdėstyti (viena 
kitos neturi liesti) gerai pa
riebaluotame kepimo inde, 
kiekvienos viršų patepti alie
jumi ir kepti neuždengus 
karštoje 375 laipsnių F or
kaitėje, kol dešraites paru
duos. 

Vieton mėsos galima var
toti ir žuvį. 

Receptai iš „Valgių 
gaminimas ir namų prižiūrėjimas" 

knygutės 

MĖLYNIŲ BANDUTĖS 
2 puod. miltų 
2/3 puod. cukraus 
3 šaukšteliai kilimo mil

telių (baking powder) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 puod. pieno 
2 kiaušiniai (arba be try

nių pagaminti pakaitalai — 
„Better'n eggs", „egg beaters" 
ir pan.) 

1/4 puod. augalinio alie
jaus 

1/2 šaukštelio vanilijos 
prieskonių 

2 puod. šviežių mėlynių 
(gali būti ir šaldytos) 

Sumaišyti sausus produk
tus. Supilti pieną, išplaktus 
kiaušinius, vaniliją, aliejų. 
Sumaišyti, kol miltai sulips ir 
pasidarys tešla. Mėlynes su
maišyti su šaukštu sausų mil
tų, įmaišyti į tešlą (šaukštu, 
ne elektriniu plakikliu). Tešla 
nebus lygi. 

Tešlą padalinti į „muf-
fins" arba „cupcakes" kepimo 
formą (pariebaluoti nereikia), 
kiekvieną išklojus popieriniu 
„pamušalu" (paper cupcaces 
liners, gaunami visose par
duotuvėse, kur parduodami 
miltai ir kiti, kepimui rei
kalingi produktai). 

Pripildyti maždaug 1/2 ar 
2/3 formų, kepti 425 laipsnių 
F orkaitėje apie 15 min.. arba 
kol, įkišus medinį dantų 
krapštuką į bandelės vidurį, 
priėjo nebelips tešla. 

D knygelės 
..Classic Home Cookmjif 

.Draugo" gegužinėje savo produkciją reklamavo lietuviai verslininkai. 
Jono Kuprio nuotr. 

nuoširdžiai atsiliepė, kuo tik 
galėdami. 

Pauliaus mama, pabuvusi 
su sūnum didžiosios krizės lai
kotarpiu, jau grįžo į Varnius 
pradėti mokslo metų. Ji moky
toja. Paulius šiek tiek ilgiau 
pabuvęs.gydytojų priežiūroje, 
išskrenda Lietuvon rugpjūčio 
26 dieną. 

Motina, Salomėja Valic-
kienė prašo paskelbti padėką. 

Padėka Amerikos žmonėms 

Šią vasarą mano sūnus 
Paulius atvyko į Ameriką — 
padirbėti, pakeliauti, pama
tyti. Čia jam patiko viskas: ir 
darbas, ir St. Louis miestas, 
bet svarbiausia — žmonės. Ir 
štai po trijų savaičių jį ir mūsų 
šeimą ištiko didžiulis išbandy
mas — sūnus buvo užpultas, į 

jį šaudė. Jo būklė buvo kritiš
ka, bet įvyko stebuklas — 
sūnus pasveiko. 

Aš visada tikėjau, kad 
žmonės geri. Bet čia aš realiai 
pamačiau žmonių gerumą. 
Netikėjau, kad Amerikoje dar 
yra angelų. Angelai ir jų mal
dos apsaugojo mano sūnų. 
Visų žmonių, kurie meldėsi už 
mano sūnų, maldos padėjo 
mums. 

Esu labai dėkinga St. 
Louis lietuviams, sūnaus fir
mos „Frosty Treats" vadovams 
ir bendradarbiams, taip pat 
visiems amerikiečiams, kurie 
rūpinosi, galvojo ir meldėsi už 
mano sūnų Paulių. Ačiū Die
vui, kad Jis padėjo mums... 

Nuoširdžiai, 
studento iš Lietuvos 

mama 
Salomėja Valickienė 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
-ft*F Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMOBBJD, NAV1U SVEIKATOS 

IR orvatis DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškaf. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings". 

...soffits". ..decks". ,.gutters".plok.šti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

Išnuomoja 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
miea. S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas su 
šiluma Oak Lawn rajone. 

Kaina $775/mėn. 
First Rate Real F.state. Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Palikti žinutę. 

'ĮVAIRUS* 
* Moteris gali prižiūrėti jūsų vai
kus nuosavame name ir sau
giame kieme. Tel.630-665-7283. 
* Vyras ir žmona ieško darbo 
kartu prižiūrėti senelius. Tel. 773-
474-1883. 

* Vyras ir žmona ieško darbo 
valyti namus. Turi automobilį ir 
patirtį. Tel. 773-474-1883. 
* Mergina ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu į namus. 
Tel. 708-271-3252. 

OĖMESKH DĖMESIO! Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tadau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUCAS jūsų skeMma išspausdins 

nemokamai. Terefcia paskambinti tel. 77J-58S-9500 ar užsukti IDRAUCO 
adrninistradia adresu 454S VV. 6 ) St., Chkago R. 60629. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
Žiūrėkite Amerikos Lietuviu Televizijos laidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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Darbą Lietuvoje pradėjo naujasis JAV ambasadorius 
Atkelta iš 1 psl. 

Stephen Mull JAV aukštes
niojoje užsienio tarnyboje tur i ir 
ministro patarėjo rangą. Prieš 
paskyrimą Lietuvoje j is ėjo 
ambasadoriaus pavaduotojo pa
reigas Jakartoje, Indonezijoje. 
S. Mull yra dirbęs konsulu ir po
litikos pareigūnu JAV ambasa-

, , D i p l o m a t u , b y l ą ' 
Atkelta iš 1 psl. 

M. Laur inkus teigė, k a d 
„medžiagos perdavimas n ė r a 
bulvių maišas, kurį susukai , už-
rišai ir nunešei į prokuratūrą". 
„Tai yra procedūra", sakė VSD 
vadovas. 

J is sakė norįs paa i šk in t i 
įvykių URM sistemoje „esmę", 
kuri, VSD vadovo teigimu, „nė
ra visiškai teisingai visuomenė
je suprasta". 

Pasak M. Laurinkaus, VSD, 
pasiremdamas tam tikrais de
partamento nustatytais faktais, 
pateikė URM teikimą dėl „dip
lomatinio pažeidžiamumo" ir 
kad „tam tikri žmonės, VSD 
manymu, negali toliau dirbti su 
valstybės paslaptimi". Priešin
gu atveju, anot M. Laur inkaus , 
„būtų pažeistas diplomatinis 
saugumas". 

VSD vadovas pabrėžė, kad 
jo vadovaujamas departamen
tas niekada neteikė informaci
jos nei apie korupcijos, nei apie 
kyšininkavimo atvejus, o Vals
tybės paslapčių įstatymo nuo
stata, kuria remiantis VSD pa
teikė medžiagą URM, nenuma
to baudžiamosios atsakomybės. 

dose Bahamuose, Lenkijoje ir 
P ie tų Afrikoje. 

Karjerą JAV užsienio tarny
boje j i s pradėjo 1982-aisiais. 

Pr ieš paskyrimą Jakar to je 
S. Mull dirbo JAV Valstybės de
p a r t a m e n t o operacijų centro di
r e k t o r i a u s pavaduotoju , JAV 
ambasados Varšuvoje politikos 

• prokurorai grąžino valstybės saugumui 

patarėju, Pietų Europos reikalų 
biuro di rektor iumi bei JAV 
Valstybės depar tamento vyk
dančiojo sekretoriaus pavaduo
toju. 

Naujasis ambasadorius yra 
vedęs, su žmona Cheri augina 
aštuonerių metų sūnų Ryan. 

Praėjusią savaitę Vilniaus 
apygardos administracinis teis
m a s p r i ė m ė buvusio URM 
Konsulinio depar tamento direk
t o r i a u s Gedimino Šiaudvyčio, 
Gene ra l i n io konsu la to S a n k t 
Pe te rburge buvusio generalinio 
konsu lo Gintaro Ronkaičio ir 
buvus io vicekonsulo D a r i a u s 
Ryliškio p r a š y m u s p r ipaž in t i 
n e p a g r į s t a i s ir ne t e i sė t a i s 
užs ien io re ikalų min i s t ro 
A n t a n o Valionio į s a k y m u s 
pana ik in t i j iems leidimą dirbti 
s u va l s tybės pas lap t į 
s u d a r a n č i a informacija bei 
n u t r a u k t i su j a i s d iplomato 
t a rnybos sutart į . 

Sep tyn i konsu l in ia i 
pa re igūna i buvo priverst i atsis
t a t y d i n t i liepos mėnesį , ka ip 
t e ig ia URM vadovybė 
paa i škė ju s , kad j i e ėmė 
ne t e i s ė t ą a t lyginimą už 
t a r p i n i n k a v i m ą tu r i zmo fir
moms gaunan t Lietuvos vizas ir 
todėl t apo „pažeidžiami". 

V S D v a d o v a s l inki 
į p ė d i n i a m s m a ž i a u 

b e n d r a u t i su ž in ia sk la ida 
Net rukus ambasador iaut i į 

Ispaniją išvyksiantis VSD gene
ralinis direktorius M. Laurin
kus sako norįs, kad jo įpėdiniai 
maž iau bendrautų su žinia-
sklaida. 

„Departamento vadovas ne
tur i atsakinėti į klausimus, aiš
kinti . Kodėl? Todėl, kad nėra to
kios praktikos demokratiniame 
pasaulyje, neturi taip būti", sa
kė M. Laurinkus. 

Pasak jo, nei JAV, nei Vo
kietijos ar Prancūzijos žvalgybų 
vadovai „neina viešai į konfe
rencijas, neatsakinėja nuolat į 
begalę klausimų". „Tai yra ne
korektiška ir nepriimtina", pa
brėžė M. Laurinkus, pageidau
jant is , kad Lietuvoje nutrūktų 
tradicija VSD vadovui nuolat 
bendrauti su žiniasklaida. 

Mečys Laurinkus, kuriam 
dabar 52-eji, VSD generaliniu 
di rektor iumi buvo paski r tas 
1998 metų birželį, prezidento 
pareigas einant Valdui Adam
kui. 

Liepos pradžioje Seimo 
Užsienio reikalų komitetas pri
tarė M. Laurinkaus skyrimui į 
Lietuvos ambasadoriaus Ispa
nijoje postą. 

BEVIELIAI (MOBILIEJI) DRAUGAS, 2003 m. rugpjūč io 27 d., t rečiadienis 

Karaliaučiaus pareigūnas atšaukė susitikimą 
su Pabaltijo parlamentu vadovais 

Kirki las susit ikime išreiškė ap- bių atsakomybė, 
gai lestavimą, jog Lietuva ne
g a u n a iš Rusijos tikslios infor
macijos, ka ip bus i šgaunama 
nafta ir pabrėžė, jog Kuršių ne
rijos kraštovaizdžio išsaugoji
m a s yra bendra regiono valsty-

Padidėjusio žemės mokesčio mokėjimą siūloma atidėti 

Atke l ta iš 1 psl . 
tačiau iki šiol negavo nei atsa
kymo, nei Rusijos atliktos vals
tybinės ekologinės naftos telki
nio ekspertizės rezultatų. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Gediminas 

Karal iaučiaus srities Dū
mos pirmininko V. Nikitin ne
atvykimą į šį renginį G. Kirkilas 
linkęs grįsti politinėmis priežas
timis. 

Atkelta iš 1 psl . 
„Dar ne viskas — tas pu

santro procento mokestis yra ne 
valstybinis — čia savivaldybių 
mokestis. Ir pačios savivaldybės 
šiose ribose — nuo 0 iki 1.5 pro
cento, pagal įstatymą, gali nus
tatyti atskiroms gyventojų gru
pėms žemės mokestį", pabrėžė 
A. Brazauskas. 

Premjero teigimu, pradėt i 

reguliuoti žemės kainą valsty
biniu mas tu įpareigoja bendros 
E S nuosta tos . 

Tuo pačiu premjeras griež
ta i paneigė sklandančius gan
dus apie rengiamą naujo nekil
nojamojo tu r to mokesčio įvedi
mą. „Mūsų vyriausybė, kurios 
kadencija baigiasi ki tų metų pa
baigoje, nesirengia siūlyti šio 
mokesčio", pažymėjo j is . 

A. Brazauskas pripažino, 
jog tur to mokestis yra norma
lus, visame pasaulyje egzistuo
jant is dalykas, bet Lietuvoje jį 
būtų itin sunku įvesti dėl labai 
didelio atotrūkio tarp skur
džiausiai ir turtingiausiai gyve
nančiųjų sluoksnių. 

Tačiau jis neatmetė galimy
bės, kad toks mokestis bus įves
tas vėliau. 

Bus sugriežtinta įdarbinimo užsienyje leidimų išdavimo tvarka 
t i apie galimą leidimo panaiki- Šių metų pirmąjį pusmetį 
nimą, jeigu paaiškės, kad leidi- Lietuvoje veikė 40 įmonių, tu-
mo turėtojas pažeidė leidžiamos rinčių Socialinės apsaugos ir 

Atkelta iš 1 psl . 
jūrininkų įdarbinimo užsienio 
laivuose arba piliečių įdarbini
mo aptarnaujančiu personalu 
kruiziniuose laivuose tarpinin
kavimo veikla. 

Kadangi pagal naująją tvar
ką leidimai bus išduodami neri
botam laikui, numatyta, kad lei
džiamos veiklos sąlygų laiky
mąsi prižiūrės Valstybinė mo
kesčių inspekcija ir Lietuvos 
darbo birža, kuriai leidimų tu
rėtojai kartą per mėnesį tu rės 
pateikti viešai skelbiamą ata
skaitą apie savo veiklą. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija turės teisę sustab
dyti leidimo galiojimą arba įspė-

veiklos sąlygų reikalavimus. 
Viena svarb iaus ių sąlygų 

le id imui gau t i — p a s i r a š y t a 
bendradarbiavimo su tar t i s t a rp 
L ie tuvos įmonės, į s ta igos a r 
organizacijos ir įdarbinančios 
vals tybės įdarbinimo tarpinin
kavimo agentūros. Sutartyje tu
rės būt i numaty t i abiejų pusių 
įsipareigojimai bei veiklos sąly
gos, užtikrinančios Lietuvos pi
l ieč iams legalų įs idarbinimą, 
saugias darbo sąlygas bei visas 
k i t as darbo bei socialines garan
ti jas pagal tos valstybės teisės 
ak tus . 

darbo ministerijos išduotą leidi
mą tarpininkaut i dėl piliečių 
įdarbinimo užsienyje. 

Leidimai išduoti tarpinin
kaut i įdarbinant Airijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Kipre, JAV, 
Šveicarijoje, Jungtiniuose Ara
bų Emyratuose, Švedijoje, Rusi
joje, Kanadoje, Čekijoje, Japoni
joje, Norvegijoje, Olandijoje ir 
Turkijoje. Per pirmąjį 2003 m. 
pusmetį šios įdarbinimo tar
pininkavimo įmonės užsienyje 
įdarbino per 1,000 Lietuvos gy
ventojų, iš kurių 85 proc. netu
rėjo darbo Lietuvoje. 

TELEFONAI 
Paspaudus keletą telefono 

mygtukų, galima pasikalbėt i 
su žmogumi, esančiu bet ku 
rioje pasaulio vietoje. Gebėda
m a s iš karto užmegzti ryšį be
vielis (mobilusis) telefonas pa
da rė pasaulį „mažesnį". Ta 
čiau jų įtaka vartotojų svei
k a t a i vis dar nėra ve r t i nama 
palankia i , nes bevieliai telefo
na i spinduliuoja st iprius elek
tromagnet inius laukus. 

Mus gali guosti t ik ta min 
t i s , jog bevielių (mobiliųjų) 
telefonų sukeltą žalą sveika
t a i pirmiausia pajusime n e 
mes ir ne Lietuvoje. 

Gyvi organizmai ir radiacija 
Skaitmeninis mobilusis ry

šys gamina pulsuojančius 
e lek t romagne t in ius l a u k u s . 
Elektromagnetiniai laukai ir 
bangos a ts i randa, k i n t a n t 
e lektros krūviams. Tai ak imi 
nematomi sūkuriniai elektri
niai ir magnetiniai laukai, sklin
dan tys erdvėje šviesos greičiu. 

Biologinis e lekt romagne
t inės radiacijos veikimas pr ik
lauso nuo jos energijos galin
gumo, pokalbio t rukmės bei 
individualių organizmo savy
bių. Gyvi organizmai elektro
magne t ines bangas a tsp indi 
a rba sugeria. Audiniams su
geriant elektromagnetinę radia
ciją, pakin ta vandens ir bal ty
mų molekulių erdvinis išsi
dės tymas (jos išsidėsto paga l 
t a m tikrą ašį — įsielektrina). 
Šiai radiacijai virtus š i lumine 
energija, pasireiškia terminis 
poveikis. 

1990 metais JAV aplinkos 
apsaugos agentūros parengto
j e ataskaitoje elektromagne
t ines bangas buvo s iū loma 
klasifikuoti kaip fizinį fakto
r ių, gal int į sukelt i onkolo
gines ligas. Tačiau šio siūlymo 
buvo atsisakyta, kadangi t ik
s lus elektromagnetinės radia
cijos poveikio organizmui me
chanizmas iki šiol nėra žino
mas . Iš dalies šį sprendimą 
lėmė ekonominiai motyvai bei 
įtakingi pramonės sluoksniai . 

Bevielis telefonas yra vie
nas iš elektromagnetinės ra
diacijos šaltinių. Kalbant j uo , 
elektromagnetinių bangų srau
t a s nukre ip iamas t ies ia i į 
smegenis . Stipriausias elek
t romagne t in i s l a u k a s s u s i 
daro penkių centimetrų spin
duliu apie telefono anteną, o 
didžiausia radiacijos dalis gal i 
susigerti į odą ne t iki vieno 
centr imetro. Esant budėjimo 
rež imui , telefono skleidžia
mas radiacijos lygis yra labai 

* 50 m e t ų j u b i l i e j a u s 
sulaukęs Seimo p irmin inkas 
Artūras Paulauskas — apie šei
mą ir karjerą: „Seimo pirmi
ninko postas man davė daug iš
prusimo, žinių, suformavo pla
tesnį požiūrį į valstybę ir visuo
menę. Išmokau surasti kompro
misų siekiant valstybinių t iks
lų. Jei Seime tik pešimės — nie
ko nebus. Pralaimėjau r inki
mus, bet nesijaučiau pralaimė
jęs Likimas ir vėl man davė do
vaną — dirbti Seime laikotar
piu, kai buvo priimti reikšmin
giausi tautai sprendimai. J a i s 
dar galėsiu didžiuotis ir prieš 
anūkus". (LR-Elta) 

* Naujuos iuose a s m e n s 
tapatybės dokumentuose ne
bėra didžiausio ovietinės pasų 
sistemos „palikimo" — atžymos 
apie gyvenamąją vietą. Asmens 
tapatybės kortelės nusikopijuo
tos nuo užsienio. Tačiau jų ati

t ikmuo Vokietijoje, Austrijoje ar 
Skandinavi jos vals tybėse tu r i 
mikroschemą. J ją suvesti visi 
papildomi duomenys apie korte
lės savininką, t a rp jų — ir apie 
pastarojo gyvenamąją vietą. Te
reikia kompiuterio. Lietuva ne
rado pinigų šios techninės siste
mos įdiegimui. (KD-Elta) 

* Praė jus į p a v a s a r i Kau
n e , N e m u n o saloje , buvo paso
d in ta 100 sakurų. 30 iš jų nepri
gijo. Ne t rukus vietoj nudžiūvu
sių medelių planuojama paso
dint i k i tus . Nemuno saloje bus 
pasodin ta t ikra sakurų alėja. 
Lietuvos ambasador ius Japoni
joje Algirdas Kudzys Kauno 
miesto savivaldybę neseniai in
formavo, kad spalio mėnesį į 
Kauną bus atvežta da r 600 sa
kurų . Muito mokestį už mede
lius t u r ė s sumokėti savivaldybe 

(KD-Elta) 
* B u v ę s p r e z i d e n t a s 

Va ldas Adamkus kartu su 
žmona Alma Adamkiene ir 
uošve Ona Nutautiene persi
kraustė į rezidenciją Turniškė
se. V. Adamkus sakė esąs pa
tenkintas namu, o jo žmona Al
ma tikisi, kad daugiau neberei
kės keisti gyvenamosios vietos. 

(LR-Elta) 
* L i e t u v o s vers l in inkai 

v i s aktyv iau domisi alterna
t y v i a i s e l e k t r o s energ i jos 
gamybos būdais . Viena po ki
tos prie upių statomos nedidelės 
hidroelektrinės, Skuode jau be
veik metus sukasi vėjo jėgainė, 
Klaipėdoje veikia geoterminė 
elektrinė, gaminanti šilumą. Po 
trejų metų trukusių darbų pra
ėjusią savaitę Rokiškyje buvo 
paleista elektrinė, kurioje elekt
ros energiją gamina biologinės 
dujos, gautos valymo įrengi
niuose perdirbant išrūgų at
liekas. (LR-Elta) 

IR SVEIKATA 
mažas ir prakt i škai nepaste
bimas. 
Ryšys tarp bevielio telefono ir 

įvairių ligų 
Australijoje, JAV, Norve

gijoje bei Švedijoje atlikti tyri
mai parodė neigiamą įtaką 
bevielių telefonų vartotojų 
sveikata i : a t s i r a n d a galvos 
skausmai , klausos ir regėjimo 
pakitimų, gali svaigti galva, 
paraust i kaklo ir veido oda, 
niežėti ir kaisti ausys (kartais 
veidas bei kaklas) . 

Daugiau skundžiasi asme
nys, kur ie bevieliais telefo
nais ka lba ilgiau negu va
landą per parą . Dažniausi 
simptomai y ra karščio j aus 
mas aus ies sri tyje, galvos 
skausmas, padidėjęs nuovar
gis. Šie simptomai yra laikini, 
a ts i randa pokalbio metu arba 
n e t r u k u s po jo . Simptomai 
paprasta i išnyksta per kelias 
ar keliolika valandų. 

Daug pavojingesni yra ga
limi nuolatiniai sveikatos pa
žeidimai. 

Be medikų patar imų ir 
perspėjimų, ieškoma ir tech
ninių sprendimų, kurie suma
žintų bevielių telefonų povei
kio riziką. 

Elektromagnetinė radiacija ir 
apsaugos būdai 

• pokalbių t rukmė turė tų 
būti kiek įmanoma trumpes
nė, nes tai mažina simptomų 
atsiradimo bei ligos vystymosi 
riziką; 

• bevieliai telefonai tu 
rėtų būti laikomi kuo toliau 
nuo kūno, mažiausiai 20-50 
cm a ts tumu; 

• nereikėtų telefonų nešiotis 
švarko ar ke ln ių kišenėse, 
prie diržo, nes neigiamai svei
katą galintys paveikti elektro
magnetiniai spinduliai sklin
da ne tik pokalbio metu. Lai
kan t telefoną kelnių kišenėje 
arba prie diržo, gali sutrikti 
lytinė funkcija, iškilti grėsmė 
vaisingumui, padidėti apsigi
mimų rizika; 

• asmenys, kuriems imp
lantuoti širdies veiklos st imu
liatoriai, bevieliais telefonais 
turėtų naudotis labai a tsar
giai — būtina pasi tar t i su gy
dytoju. Be to, j iems nereko
menduojama telefono nešiotis 
vidinėje švarko kišenėje; 

• nepa ta r iama bevieliais 
telefonais naudot is vaikams ir 
paaugliams, nes jų organiz
mas mažiau a t sparus neigia
mam išorinės aplinkos poveikiui. 

(Iš įvairios Lietuvos 
žiniasklaidos) 

Š v č . Mergelės Marijos G i m i m o parapija 
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Sekmadienis — rugsėjo 7, 
Šeimų, parapijiečių gera

darių diena. 
Meldžiamės už šeimas ir 

p rašome: Dievo gai les t ingu
mo, atlaidumo ir sus i ta ikymo 
malonės visiems žmonėms. 

Pirmadienis — rugsėjo 8, 
Karių ir šaulių, politinių 

kalinių, partizanų ir trem
tinių diena. 

Meldžiamės Dievo pala i 

mos besirūpinantiems žmonių 
saugumu. 

Antradienis — rugsėjo 9, 
Politikų, valdininkų, vers

lininkų ir darbininkų diena. 
Prašome Dievo palaimos ir 

išminties, k u r i a n t pasaulyje 
taiką. 

Trečiadienis — rugsėjo 10, 
Kunigų, vienuolių ir 

Dievui pasišventusiųjų diena. 
Meldžiamės už pašau-

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Šių metų rugpjūčio 31 
d. sueina 20 metų nuo 

A t A 
PRANO 

BERNOTO 

mirties. Visus, kur ie jį pažinojo, prašome prisiminti a.a. 
Praną savo maldose. Šv. Mišios už jo sielą bus aukoja
mos Hartford'o Šv. Trejybės bažnyčioje ir Pu tnamo 
seselių vienuolyne. 

Kiekvieną dieną p r i s imename ir pasigendame bran
gaus vyro, tėvo, brolio ir senelio. 

Nul iūdus i š e i m a 

A f A 
EUGENIJA ŠURKIENĖ 

JUZELIUNAITĖ 
Mirė 2003 m. rugpjūčio 9 d. ramiai Canberroje, 

Australijoje, su laukusi 91 metų. 
Nuo 1950—1997 m. gyveno Toronte, Čikagoje ir Los 

Angeles. 
Gimė Vilniuje. 
Nuliūdę liko: sūnus Viktoras su žmona ir du anū

kai . 
Velionė buvo žmona a.a. Vlado. 

Art imiej i 

Trumpame laikotarpy pergyvenusiam ne 
tik kun. brolio, bet ir sesers netektis Lie
tuvoje, VACIUI ROCIŪNUI, jo šeimai ir 
kitiems artimiesiems, reiškiame užuo
jautą. 

Volertai 

A t A 
STASEI MARTINKIENEI 

mirus, giliausią užuojautą siunčiame mielai duk
rai KRISTINAI, praradus mamytę ir kartu liū
dime. 

Ignas Vaičeliūnas 
Aušrelė Ramanauskienė su šeima 

Danutė Vaičeliūnaitė 
Jūratė Mitchell su šeima 

Česlovas ir Erna Ramanauskai 

kimus į kunigystę ir Dievui 
pašvęstąjį gyvenimą. 

Ketvirtadienis—rugsėjo 11, 
Pedagogų, švietimo, kul

tūros ir žiniasklaidos darbuo
tojų diena. 

Dėkojame Dievui už visus 
sąžiningu ir a tsakingu da rbu 
kuriančius dabartį ir ateitį . 

Penktadienis — rugsėjo 12, 
Medicinos, BALFo, ALTo, 

socialinių darbuotojų, ligonių 

Vyciukai su pirmininke Maryte Bizinkauskaite po sėkmingos išvykos, kurios metu buvo nupirkti žaislai Kėdainių 
mokiniams. R JuAkaitė»-$vobienės r.-:• ' r 

ir neįgalių žmonių diena. 
Dėkojame Dievui už tar

naujančius kenč ian t i ems ir 
se rgant iems žmonėms ir 
meldžiame dvasinės st iprybės 
ligoniams. 

Šeštadienis — rugsėjo 13, 
Vaikų, moksleivių ir stu

dentų, Ateitininkų, Skautų — 
jaunimo diena. 

Meldžiamės už j aun imą ir 
jo ateitį. 

Sekmadienis — rugsėjo 
14, 

Už Tėvynę Lietuvą, tautą, 
Čikagos ir jos apylinkių, o 
kartu viso pasaulio lietuvius. 

Meldžiame Dievo palai
mos Lietuvai, per Švč. Mer
gelės Marijos užtarimą, kad 
vienybės maldoje atsinaujin
tume mes patys, o kar tu ir 
mūsų tautos dvasia. 

Paskut inė a t la idų diena 
sekmadienis — rugsėjo 14 d., 
1:30 vai., po pietų, iškilminga 
procesija, vainikuojanti iškilmes. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
kiekvieną dieną 9 vai . rytą ir 
6:30 vai. vakare, o šeštadienio 
vakare — įprastine tvarka 5 
vai. v. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ŽALIŲJŲ KORTELIŲ" LOTERIJA 2005 

METAMS (DV-2005) 
VIOLETA URMANA PAKEITĖ 

GYVENIMO BUDA 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį. Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL, prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. regis
tracija ir posėdis. 

Inž. Pilypas Narutis, pa
kviestas Kelly High School is
torijos mokytojo Jim Coglen, š. 
m. liepos 31 d. kalbėjo dide
liam būriui mokinių tema 
„Sovietų ir nacių genocidas 
Lietuvoje". Paskaitą autorius 
pailiustravo vaizdinėmis prie
monėmis. Mokiniai viskuo la
bai domėjosi ir pateikė daug 
klausimų. 

Norintys į Violetos Urmą-
nos-Urmanavičiūtės kon
certą važiuoti autobusu 
nuo „Seklyčios" ir iš Brighton 
Parko (nuo lietuviškos bažny
čios), bilietus gali įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629) tel. 
773-476-2655; fax. 773-436-
6909. 

„Margutis", pati seniausia 
lietuviška radijo laida Ameri
koje, su Čikagos lietuviais -
jau 71-eri metai! Čia išgirsite 
sporto naujienas, pasaulio 
spaudos apžvalgą, sveikatos, 
literatūrines valandėles, nau
jausias žinias iš Lietuvos ir 
viso pasaulio, lietuviškos mu
zikos, pasikalbėjimus su įdo
miais žmonėmis, lietuviškų 
organizacijų skelbimus apie 
renginius, vykstančius Čika
goje ir apylinkėse, mirties 
pranešimus. „Margutis II" 
transliuojamas 1450 AM ban
ga, adresas: 2711 W. 71st Str., 
Chicago, IL, 60629; tel. 773-
476-2242; fax 773-476-4988. 

Lietuvių opera žengia į 48-
ąjį sezoną su G. Verdi „Tru
badūras". Artėjama prie auk
sinės operos sukakties. Operos 
vadovybė operos gerbėjams ir 
rėmėjams išsiuntinėjo laimė
jimo knygutes su 5 bilietais ir 
maloniai prašo jų neišmesti, o 
padėti toliau tęsti šią gražią 
lietuviškos kultūros veiklą 
išeivijoje. 

Pianistas Rimantas Ving
ras, šiuo metu siekiantis dak
taro laipsnio (Doctor of Musi-
cal Art) University of Cincin-
nati konservatorijoje, atliks 
labdaros koncertą sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., 12:30 vai. p.p., 
Lietuvių dailės muziejuje, 
žemutiniame aukšte, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Vi
sus dalyvauti kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre <560O S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 6 d. (šeštadienį) nuo 
10 v.r. iki 1 v. p.p. vyks naujų 
studentų registravimas. Čika
gos apylinkėse gyvenantys 
jaunuoliai registruosis į aki
vaizdinį skyrių (t. y. lankys 
paskaitas šeštadieniais), o į 
neakivaizdinį skyrių paštu 
registruosis gyvenantys kitose 
valstijose JAV. Kviečiame li
tuanistinių mokyklų abitu
rientus ir neseniai atvykusius 
iš Lietuvos jaunuolius gilinti 
lituanistines žinias. Trejų 
mokslo metų kreditus už
skaita kai kurie universitetai 
ir kolegijos. Daugiau informa
cijos suteiks Milda Šatienė tel: 
708-409-0216. 

Atveskite savo vaikučius 
i „Pipirų ratelį", kuris vei
kia pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 9:30 v.r. iki 11:30 

v.r. ir trečiadieniais nuo 12 v. 
p.p. iki 2 vai. p.p. (Vaikai lan
ko kartu su tėveliais arba se
neliais). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Rimą (Stro-
putė) Geimer 773-775-9498 
tarp 9 v. r. ir 5 v.v. Vaikus 
priiminėsime tik iki spalio 1 d. 

Santaros-Šviesos 50-aja-
me suvažiavime tema „Teigia
ma Lietuva" kalbės žurnalo 
„Lithuanian Heritage" leidė
jas ir redaktorius Vai Ramo-
nis ir Rasa Avižienienė, aštuo
nerius metus dirbusi AON 
kompanijoje Vilniuje. 

Beverly Shores, IN, Lietu
vių klubas rugsėjo 7 d., sek
madienį, rengia priešrudeninę 
gegužinę gražiame Lituanikos 
parke. Beverly Shores, IN. 
Kaip ir kiekvieneriais metais, 
bus daug namie paruošto 
šviežio maisto, bus atgaivos 
stalas. Laimei išbandyti bus 
įdomių laimikių. Parke galima 
pasivaikščioti aplink ežerėlį, 
kurio viduryje, prie skulpto
riaus Bakio skulptūros, skir
tos „Lituanikai" prisiminti, 
trykšta fontanas. Yra ir tinkli
nio aikštelė. Palankus oras 
bus iš anksto užsakytas. Taigi 
kviečiame visus atvykti, pa
bendrauti ir pasidžiaugti gam
ta. Pradžia 1 vai. p.p. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liute
ronų parapijos patalpose, Oak 
Lawn, organizuojamas vaikų 
darželis (day-care). Vaikų 
amžius - 3—5 metai. Užsiėmi
mai vyks penkias dienas per 
savaitę nuo 8:00 vai. ryto iki 
4:30 vai. po pietų. Vaikus pri
imsime visai ar pusei dienos; 
dvi, tris ar penkias dienas per 
savaitę. Dėi kainos ir registra
vimo teirautis te l : 708-422-
1433 arba 773-983-6517. 
Mokslas - nuo rugsėjo 2 d. Re
gistruotis iki rugpjūčio 27 d. 
Prityrusios mokytojos mokys 
Jūsų vaikus dainelių, šokių, 
žaidimų. Vaikai išmoks ben
drauti krikščioniškoje dva
sioje, bus ruošiami mokslui 
mokykloje. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 
McCarthy Rd.. Lemonte. Visas 
pelnas skiriamas stipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos - skam
binti Edui Modestui - 630-
794-0500. 

Kelly High School 1953 
m. abiturientai rengia auksi
nio jubiliejaus vakarą, kuris 
vyks rugsėjo 21 d. European 
Chalet. 5445 S. Harlem Ave., 
Chicago. Bus baras, vaka
rienė, gyva muzika ir šokiai. 
Pradžia 5 v. vak. Kaina 45 dol. 
asmeniui. Čekius rašyti: Kelly 
H. S. Reunion Class of 53. 
Siųsti Terry Szostecki Kula, 
6521 West 106th PI., Chicago 
Ridge, IL 60415. Abiturientų 
tarpe buvo ir šie lietuvių 
kilmės studentai: Richard R. 
Burba, Anthony Dambraus
kas, Algirdas J. Jakstys, 
Diane L. Jurgilas. Grace D. 
Kinderis, George J. Lisauskas, 
Dana J. Marcinkus, Jonas Pi
leckis. Rūta Radvila, Leroy L. 
Rubinas, Marie D. Stankus. 
Ina E. Velza ir Alfred Zeikus 
(vėliau tapęs US Marine 
Corps aviacijos majoru). Kas 
apie šiuos asmenis žinotų, ju
biliejaus komitetas prašo 
jiems šią informaciją perduoti. 
Turint klausimų skambinti: 
Terry S. Kula 708-499-1761 
arba Tom Kotlarski 773-523-
4813 arba Carol Mielkus 630-
963-5013. 

U.S. Department of State 
praneša, kad šiais metais, 
kaip ir visada 50,000 žalių 
kortelių bus dalinama loteri
jos būdu kraštams, kuriems 
leidžiama dalyvauti šioje lo
terijoje. Lietuva įeina į tų ša
lių skaičių. 

Prašymai dalyvauti turės 
būti elektroniniu paštu siun
čiami nuo lapkričio 1 d., šeš
tadienio, 2003 metų iki gruo
džio 30 d., antradienio, 2003 
metų. Norintieji dalyvauti lo
terijoje ras dalyvavimo formas 
internete adresu: 
WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV 
60 dienų, pradedant lapkričio 
1 d. Paprastu paštu siunčia
mos formos nebus priimamos. 

Norintieji dalyvauti loteri
joje turi būti gimę kraštuose, 
kuriems yra leidžiama daly
vauti loterijoje. Taip pat daly
vaujantys turi atitikti nusta
tytą išsilavinimo lygį — turėti 
12 metų pradžios ir gimnazi
jos mokslą arba dvejų metų 
darbo patirtį, įsigytam pas
tarųjų penkerių metų laiko
tarpyje, kuris reikalauja dvejų 
metų mokslo ar patirties. Jei 
asmuo netinka šiems reikala
vimams, jis negali loterijoje 
dalyvauti. 

Prašymas dalyvavimui bus 
atmetamas, jei bus siunčiama 
daugiau nei vienas. Prašymus 
gali užpildyti pats dalyvaujan
tis ar kas kitas, jam padedan
tis tai padaryti. 

The Department of State 
priims tik pilnai ir tiksliai 
užpildytus prašymus, siunčia-. 
mus su reikiamomis, nuotrau
komis. The Department of 
States gavęs reikiamai už
pildytą prašymą su nuotrau
komis, elektroniniu būdu grą
žins patvirtinimo raštą, kad 
prašymą gavo. 

Nuotraukų reikalavimas: 
nuotraukos visų asmenų pra
šymo formoje tai — prašan
čiojo, sutuoktinio ir visų vaikų 
iki 21 metų. Nuotraukos turi 

būti digital arba „scanned" 
2x2 inčų (50 mm x 50 mm). 
Nuotraukoje veidas turi žiū
rėti tiesiai ir. turi uždengti 
apie 50 proc. nuotraukos plo
to. Nuotraukos turi būti daro
mos ant šviesaus — neutra
laus fono. 

Loterijos formą internete 
galima bus rasti adresu: 

http://dvlottery.state.gov 
Šią formą reikės tiksliai už
pildyti: 

1. pilnas vardas — pavardė, 
vardas; 

2. gimimo data — diena, 
mėnuo, metai; 

3. giminė — vyras ar mote
ris; 

4. gimimo vieta; 
5. gimimo kraštas; 
6. fotografija; 
7. siuntimo adresas: adre

sas, miestas, valstija; 
8. telefonas ir e-mail adresas 

— nebūtinai; 
9. kvalifikuojantis kraštas; 
10. vedybų statusas; 
11. vaikų, jaunesnių nei 21 

metų ir nevedusių, skaičius; 
12. sutuoktinio informacija 

— vardas, gimimo data, gimi
nė, gimimo miestas ir kraš
tas, nuotrauka; 

13. visų vaikų informacija — 
vardas, gimimo data, giminė, 
gimimo miestas ir kraštas, 
nuotrauka; 

Laimingieji bus išrinkti 
kompiuteriu ir jiems paštu 
bus pranešta nuo gegužės iki 
birželio mėn.; 2004 metais. 
Nelaimėjusiems nebus pra
nešta. Laimėjusiems vizos bus 
išduotos nuo spalio mėn. 1 d., 
2004 m. iki rugsėjo 30 d., 2005 
m. 

Dalyvavimas loterijoje nieko 
nekainuoja. 

Kas neturi kompiuterio ir 
kam reikalinga pagalba tuo 
reikalu, galės kreiptis į 
„Seklyčią", į JAV LB Sociali
nių reikalų raštinę, ir mes 
padėsime. 

Birutė Jasai t ienė 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
TĘSIA DARBĄ 

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį, Arvyaas Daunoravičius 
Lemonte. Pasaulio Lietuvių 
centro sodelyje vyko JAV Lie
tuvių Bendruomenės Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė. 
Po pavėsingais medžiais, už 
stalų pusdienį bendravo dide
lis būrys gegužinės dalyvių. 
Tai buvo pirmasis naujosios 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos renginys, todėl labai 
atsakingas. Buvo lietuviško 
maisto, grojo lietuviška muzi
ka, buvo garbių svečių. Darbo 
turėjo visi - ir valdybos nariai, 
ir pati apygardos valdybos pir
mininkė Aušrelė Sakalai tė , 
kurią pakalbinome nuslūgus 
rūpesčių sūkuriui. 

- Kaip pasisekė Jūsų val
dybos „pirmas blynas"? 

- Esame laimingi, kad atėjo 
daug žmonių ir kad viskas 
praėjo sklandžiai, kad atvyko 
garbingų svečių - buvo LR 
generalinis konsulas Čikagai 

Violeta Urmana ir J. Gura G. Verdi. 
Pasaulio muzikos visuomenė 

atidžiai stebi, kaip vienai gar
siausių šiuolaikinių daininin
kių mezosopranui Violetai Ur-
manai sekasi keisti balso dia
pazoną. Šiemet ji pradėjo dai
nuoti soprano partijas. Apie 
tai rašo „Lietuvos ryto" kores
pondentė Berlyne Jolita 
Venckutė 2003 m. rugpjūčio 5 
d. numeryje. 

„Violetos Urmanos Ziglinda 
- puiki, soliste demonstruoja 
įspūdingą pasitikėjimą savimi 
net ir dainuodama aukščiau
sius tonus": i.Šioje partijoje 
Violeta Urmana tiesiog skam-
bėte skamba. Jos nuostabiai 
šiltas tembras paverčia klau
sytoją maniaku": „Operos sėk
mės požymis - nepriekaištin
gas dainavimas, pirmiausia 
tai galima pasakyti apie V. 
Urmaną". 

Prie tokių recenzijų Bairoito 
festivalyje, viename žymiau
sių Vokietijoje, Violeta Urma-
navičiūte jau priprato. 

„Po Valkirijos' spektaklio 

su 
žmona ir dukrele, garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza su žmo
na, Cook apskrities iždininkė 
Maria Pappas bei jos spaudos 
atstovė Pat Michalski. Mus 
nudžiugino tai, kad gausiai 
dalyvavo JAV Lietuvių Bend
ruomenės centrinės organiza
cijos atstovai: Tarybos prezi
diumo pirmininkė Regina 
Narušienė. Marija Remienė -
Kultūros tarybos pirmininkė, 
Birutė Jasaitiene - Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė ir 
kt. Tai ilgamečiai,- veiklūs ir 
įnešę didelį įnašą žmonės. 

- Malonėkite pristatyti 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos naująją valdy
bą. 

- Tai Mindaugas Baukus, 
Bronius Bikulčius, Onutė Ven
clovienė, Vytautas Senda. Ma
rytė Černiūtė ir Rita Šake-
nienė. 

.N'abucco". Paris, 1995 m. 
klausytojai plojimais vos ne
nuvertė teatro", - šyptelėjo ar
tistė, dainavusi viename pir
mųjų festivalio spektaklių. Ji 
neslėpė esanti labai patenkin
ta vaidmeniu, kurį Bairoite at
lieka jau nuo 2000 m. Per tą 
laiką šis vaidmuo subrendo, 
atsirado naujų spalvų, o muzi
kos kritikai nebelygina šios 
Ziglindos su jokia kita. Ji 
nuostabi savaime. 

Debiutavusi Bairoito scenoje 
1993 m. nedideliu vaidmeniu 
ir per 9 metus užsidirbusi 
įspūdingą plojimų fejerverką, 
V. Urmanavičiūtė prisipažino 
šiemet širdyje jau atsisveiki
nusi su šiuo R. Wagnerio mu
zikos festivaliu. Laikas žengti 
tolyn. O gal aukštyn - į sopra
no viršukalnes? 

„Vokaline prasme per va
sarą padariau didelį žingsnį -
atsivėrė tokie balso rezervai, 
apie kuriuos ir pati nežinojau, 
o tai reiškia, kad pasirinkau 
teisingą kelią" - pasidžiaugė 
V. Urmanavičiūtė. 

Dainininkei, pasiryžusiai iš 
mezosoprano tapti sopranu, 
per metus pavyko pakeisti 
amplua. Ji teigia, kad pakeitė 
ne tik balso diapazoną ir re
pertuarą, bet ir visą gyve
nimą. 

„Vienos operoje dainavau 
Andrea Chenier. Puikus per
sonažas, nors scenoje tenka 
pasirodyti daugybe trumpų 
epizodų, o tai man neįprasta. 
Tačiau kaip džiaugiasi mano 
širdis, koks lengvumas, tiesiog 
nerandu tinkamų žodžių tam 
jausmui apsakyti", - neslėpė 
susižavėjimo soprano vaidme
niu primadona. 

Šią vasarą dainininkė tarp 
pasirodymų stengėsi įterpti 
bent po savaitę poilsio, tačiau 
atostogomis vasara nekvepėjo. 
Liepos pradžioje V. Urmana
vičiūtė žavėjo muzikos gurma
nus Liudvigsburgo muzikos 
festivalyje dramatiškomis ari
jomis iš Meyerbeerio, R. Wag-
nerio bei G. Verdi operų. Ją 
lydėjo Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos orkestras, ku
riam dirigavo Jonas Aleksa. 

Rugpjūčio mėn. buvo Bairoi-
tas ir garsusis Zalcburgo fes
tivalis Austrijoje, kur kartu su 
Vienos radijo simfoniniu or
kestru ji dainavo Kleopatros 
arijas iš H. Berliozo operos 
„Kleopatros mirtis". Vis daž
niau dainininkė pasirodo ir 
tiesioginiame televizijos ete
ryje. Birželio mėn. ji bend
ravo su žiūrovais Austrijos te
levizijos kultūros laidoje, ru
denį pokalbį su V. Urmana 
rengiasi transliuoti britų tele
vizija BBC, pristatydama jos 
Ledi Makbet G. Verdi operoje 
„Makbetas", - rašoma „LR". 

Čikagiškiai ir jų svečiai V. 
Urmaną išgirs rugsėjo 21 d. 
Morton auditorijos salėje. 

Koncerto org. komiteto užsakymu 

- Ką planuojate veikt i to
liau? 

- Kitas renginys vyks 
rugsėjo 5 d. Tai bus LR Seimo 
ir JAV LB komisijos bei JAV 
LB Tarybos narių, gyvenančių 
mūsų apygardoje, susitikimas 
prieš važiuojant j -JAV LB Ta
rybos sesiją Omahoje, NE. No
rime pasitarti, kokį įnašą mes 
galėsime įnešti į rugsėjo 12-
14 d. vyksiantį visos Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimą. 
Iš kitų darbų vienas svarbiau
sių - atgaivinti Marąuette 
Parko apylinkę. Mes su
sirūpinę, kad didžiulėje teri
torijoje (Beverly Hills. Bridge-
view. Chicago Ridge, 
Burbank. Oak Lavvn. Palos 
Hydes. Palos Hills. Palos Park 
ir kt.). iširus apylinkės valdy
bai, nebeliko mūsų padalinio. 
O šiame rajone šiuo metu gy
vena labai daug naujai atvy
kusiųjų lietuvių ir apsigyvena 
vis naujų, apylinkė auga. Čia 
prieš keletą metų veikė naujai 
atvykusiųjų tautiečių organi
zacija „Krantas", kuris buvo 
JAV LB padalinys, bet šiuo 
metu ir jis nebeveikia. Taigi 
mūsų valdybos tikslas yra at
gaivinti šią apylinkę, o Rita 
Šakenienė deda pastangas at

kurti „Kranto" apylinkę. Į 
mūsų apygardą dar įeina East 
Chicago, Brighton Park, Cice
ro, St. Louis, Waukegan ir kt. 
apylinkės. Su jomis dar 
turėsiu artimiau susipažinti, 
bet kai kurių apylinkių rengi
niuose jau teko dalyvauti. 

- Malonėkite prisistatyti 
pati. Kaip žinome, Jūs savo 
veiklą lietuviškose organi
zacijose pradėjote Oma
hoje, NE, kur J u s kartu su 
tėveliais nubloškė likimas 
po II Pasaulinio karo. 

- Ten įstojau į Moterų klubą 
ir įėjau į valdybą. Tai buvo or
ganizacija, kuri globojo dau
gelį dalykų, globojamų ir Lie
tuvių Bendruomenės. Ir visuo
met buvo rūpinamasi Litua
nistine mokykla. Vienu metu, 
išvykus Lituanistinės mokyk
los mokytojai, buvo nutarta 
mokyklą uždaryti, nes neatsi
rado kito mokytojo. Man at
rodė, kad jokiu būdu lietu
viškos mokyklos negalima 
uždaryti, jeigu mes norime 
savo vaikus auginti lietu
viškai. Ypač tokioje vietovėje, 
kuri yra vienintele lietuviškai 
kalbanti pačiame Amerikos 
viduryje ir apima beveik 10 
valstijų. Aš paprieštaravau ir 
sakiau, kad, jeigu reikės, pati 
mokysiu, bet nesutiksiu su jos 
uždarymu. Taip ir atsitiko. 
Man 12.5 metų teko vesti litu
anistinę mokyklą Omahoje -

nuo 1986 m. iki 1998 m. 
žiemos, kol darbovietė man 
suteikė paaukštinimą ir pa
siuntė į Čikagą. 

Be to, su Nele Sudavičiūte-
McCalum teko daug pasidar
buoti vykdant Omahos ir 
Šiaulių miesto Lietuvoje 
ryšius. Kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, ieškojome 
miesto, kuris su Omaha 
turėtų ką nors bendra. Ir ap
sistojome ties Šiauliais. Oma
hoje yra oro bazė, o Šiauliuose 
yra oro uostas. Abu miestai 
yra žemės ūkio regionuose. 
Mums pasisekė užmegzti ge
rus ryšius, prasidėjo mainų 
programa, kuri tęsiasi iki šiol. 
Iš karto tarp miestų, paskui ir 
tarp aukštųjų mokyklų. Kas
met 10 studentų iš Lietuvos 
vykdavo į Omahą ir tiek pat 
studentų iš Amerikos vykdavo 
į Lietuvą. Vykdavo pasitobu
linti savivaldybių darbuotojai. 
Pvz„ mums pasisekė Šiau
liuose įgyvendinti sėkmingą 
policijos darbo kompiuteriza
vimo programą. Teko ir asme
niškai globoti iš Šiaulių at
vykstančius studentus. Pro 
mano rankas per trejus metus 
jų praėjo net 24. Su daugeliu 
susidraugavome ir palaikome 
ryšius. 

Dėkojame už pokalbi, lin
kime sėkmės. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

JAV Zakaru apygardos žineje buvo daug garbių svečiu. Nuotraukoje iš kaires stovi': Aušrelė 
Sakalaitė. gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Birutė Vilutiene. Cook apskrities iždininke Maria 
l'appas. Birute Vindašiene. Birute Jasaitiene, sėdi) Loreta Daunoravičiene, Aldona Smulkstienė, garbės konsu
las Vaclovas Klei/a. A.-ta Kleizienė. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mai l : Gibaitis@aol.com 
ToO free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

http://WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV
http://dvlottery.state.gov
mailto:Gibaitis@aol.com

