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Šiame 
numeryje: 
Jspūdingas teniso 
tu rnyras San Diego 
mieste. Lietuvos atletai 
ruošiasi 2004 m. 
olimpiadai. 

2psl. 

Ar amerikietis būtų 
renkamas popiežium. 
Diplomatijos uždavinys 
garsinti Baltijos 
valstybes. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

„Kalbėkime angliškai". 
JAV LB XVII Tarybos 
rezoliucija Lietuvių 
fondo reikalu. 

6 psl. 

Vakaro pelnas Lietuvos 
vaikams. Muziejus 
ieško talkininkų. 
Čikagos mero laiškas 
Artūrui Zuokui. 

8 psl. 

Sportas 

* V i ln iaus „ L i e t u v o s t e -
l e k o m o " k r e p š i n i n k ė s pe r 
g a l i n g a i p r a d ė j o moterų 
FIBA Eurolygos turnyrą, tre
čiadieni pirmosiose aš tuonių 
komandų B grupės rungtynėse 
savo aikštėje 77:73 įveikusios 
Valensjeno ..US Olympic" 
(Prancūzija) komandą. Nesu
laikoma nugalėtojų gretose 
buvo Irena Baranauska i t ė 
nuo t r . ) . pelniusi 22 taškus ir 

po krepšiais atkovojusi 10 ka
muolių. 

* Ke tv i r t ą p e r g a l ę s e p t i n 
t o s e i k i sezon inėse JAV 
\ B A rungtynėse iškovojo Žyd
rūno Ilgausko Clevelando ,.Ca-
valiers" komanda, trečiadienį 
namie 108:92 įveikusi Vašing
tono ,.\Vizards" klubą. Lietuvis 
buvo rezultatyviausias aikšte
les šeimininkų gretose, per 26 
minutes pelnės 25 taškus. 

" L ie tuvos fu tbolo fede
rac i jo s D r a u s m ė s komis i j a , 
baigusi nagrinėti incidentą dėl 
muštynių Lietuvos futbolo A 
lygos čempionato rungtynėse 
spalio 15 d tarp Panevėžio 
„Ekrano" ir Klaipėdos ..Atlan
to" (1:0), nutarė abi komandas 
nubaust i vienodomis baus
mėmis. ..Atlanto" vyriausiasis 
treneris Vacy.- Lekevičius už 
tai . kad rungtynių metu išėjo į 
aikšte, piktžodžiavo ir išprovo
kavo susistumdymą bei mėgino 
suduoti galva ..Ekrano" vyriau
siajam treneriui Virginijui 
Liubšiui. nubaustas sąlygine 
metu diskvalifikacija ir 5.000 
litų bauda V. Liubšiui skirta 
tokia pat bausmė. 

Valdžia susirūpino korupci ja pasienyje su 
Karal iaučiaus sr i t imi 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas tikisi, jog bus im
tasi „griežtų teisinių sankcijų" 
pasienyje su Karaliaučiaus sri
timi kontrabandininkams tarpi
ninkavusių pareigūnų atžvilgiu. 

„Reikėtų kuo greičiau 
spręsti klausimą dėl šių žmonių 
pašalinimo", ketvirtadienį Sei
me sakė A. Paulauskas , komen

tuodamas Valstybės saugumo 
departamento pateiktus duome
nis apie korupciją pasienyje. 
Seimo pirmininkas sakė kalbąs 
apie Pagėgių pasienio rinktinę, 
kurioje, anot jo, „dauguma žmo
nių yra susiję su nelegalia veik
la". 

J is atsisakė išsamiau ko
mentuoti VSD atliekamą tyri
mą, aiškindamas tuo, jog jo me

džiaga yra įslaptinta. 
Premjero Algirdo Brazausko 

ir VSD vadovų ketvir tadienį 
vykusiame susitikime pažymė
ta, jog į didelio mąsto prekių 
kontrabandą iš Karaliaučiaus i 
Lietuvą yra įsipainioję ne tik ei
liniai, bet ir užimantys aukštes
nes pareigas pasieniečiai bei 
muitininkai. 

Tai nustatyta a t l ikus VSD 

ir Muitinės kriminalinės tarny
bos tyrimą. 

Anot premjero, neretai pa
reigūnai patys organizuoja kon
trabandos gabenimą, gabeni
mas šiame pasienio ruože yra 
sistemingas ir gerai organizuo
tas. 

Premjeras pabrėžė, jog ši 
Lietuvos sienos dalis netrukus 

N u k e l t a \ 7 ps l . 

„Mažeikiu nafta" pradėjo gaminti ekologiškai 
švaresnį benziną 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" valdomos bendrovės 
„Mažeikių naftos" prekybos na
mai Baltijos valstybėse pradeda 
pardavinėti ekologiškai švares
nius degalus. 

Lietuvoje, Latvijoje ir Uk
rainoje iki šiol pardavinėtą 
,,A95" rūšies benziną ketvirta
dienį pakeitė „95" rūšies dega
lai, visiškai at i t inkantys Euro
pos Sąjungos rinkos reikalavi

mus. 
Pasak susivienijimo atstovo 

spaudai Giedriaus Karsoko. nuo 
sausio 1-osios tik tokie degalai 
bus privalomi pagal ES reika
lavimus, o Estijoje jie pradėti 
pardavinėti jau anksčiau. 

Rugsėjį „Mažeikių nafta" 
sėkmingai baigė kelis svarbius 
modernizavimo projektus ir 
įdiegė tobulesnes technologijas, 
kurios naftos perdirbimo įmonei 
suteikia galimybę gaminti tik 

aukščiausios kokybės „95" rū
šies benziną. 

„Rinkoje pastaruoju metu 
pastebimai padidėjo ekologiškai 
švaresnio '95' markės benzino 
paklausa. Vienas iš mūsų siekių 
ir buvo patenkinti šią paklausą. 
Tai svarus 'Mažeikių naftos' 
indėlis mažinant oro taršą", 
sakė ..Mažeikių naftos" genera
linis direktorius Paul Nelson 
English. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuvą užklupo ž i e m a 
Vilnius, spalio 22 d. (Elta) 

— Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba tikina, kad kai ku
riuose Lietuvos rajonuose susi
dariusią 6-11 centimetrų storio 
sniego dangą net rukus pakeis 
giedra ir šaltukas. 

„Po spalio 20 dienos iškri
tęs sniegas nieko nestebina — 
taip būna kas treji ketveri me
tai. Juolab kad tai tik Pietų 
Lietuvoje pi rmas sniegas — 
Šiaurės vakarų Lietuvoje, apie 
Telšius, Laukuvą, sniego danga 
lopais gulėjo j au praeitą sa
vaitę", sakė Meteorologinių 
prognozių skyriaus viršininkė 
Vida Ralienė. Pasak jos, ketvir
tadienio naktį Dzūkijoje sniego 
danga siekė 6-11 centimetrų, 
apie Vilnių sniegą aptirpdė 
šlapdriba, tačiau šiauriau Kau
no nesnigo, o naktį buvo gana 
žemos temperatūros. 

„Sniegas pamažu slenka 
tolyn ir iki nakties pagrindinė 
sniego zona iš Lietuvos pasi
trauks. Ketvirtadienį kai kur 
lengvai pasnyguriuos, tačiau 
sniegą pakeis šalta naktis — 
iki -6-8 C laipsnių (17-20 F)", 
tikino Meteorologinių progno
zių skyriaus viršininkė. 

Savaitgalį vėl vietomis sny-
guriuos, kai kur turėtų kristi 
šlapdriba su lietumi, sustiprėti 
vėjai. 

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr 

Rusijos 
mi l i ja rd ier ius žada 

k u r t i s Lietuvoje 
Vilnius , spalio 23 d. (BNS) 

— Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" viceprezidentas, bend
rovės „Mažeikių nafta" valdy
bos pirmininkas Michail Brud-
no žada, sulaukęs pensijos, ap
sigyventi Lietuvoje. 

Interviu dienraščiui „Lie
tuvos rytas" M. Brudno sakė 
pradėjęs dairytis būsto Lietu
voje, tačiau susidūręs su dau
gybe biurokratinių suvaržymų, 
kai ėmė domėtis, kaip įsigyti 
žemės arba sodybą. 

N u k e l t a \ 7 ps l . 

Rusijoje gyvenan t i 
l ie tuvių še ima kovoja 

dėl d u k t e r s 
l ie tuviškos p a v a r d ė s 

Maskva , spalio 23 d. (BNS) 
— Pamaskvėje gyvenanti Kar-
nauskų šeima kol kas nesėk
mingai kreipiasi į įvairias Ru
sijos valdžios instancijas, norė
dama įregistruoti neseniai gi
musios mergaitės pavardę su 
galūne ,,-aitė", kaip to reikalau
ja lietuvių kalbos gramatikos 
taisyklės. 

Maskvos rajono Vyriausiojo 
civilinės metrikacijos skyriaus 
darbuotojai N u k e l t a į 7 ps l . 

Prezidentą.-; Rolandas Pafcsas 1 
atsakinėjo į gausybę žurnalistų klau 

Prezidento 
nuomonės dėl 

telkinio „D-
Viln ius , spalio 23 d. (Elta) 

— Prezidentas Rolandas Pak-
sas teigia nekeičiantis savo nuo
statos, jog Kuršių nerija turi bū
ti maksimaliai apsaugota nuo 
rizikingos naftos gavybos, ir 
mano, jog telkinio .,D-6" naudo
jimą padės sus tabdyt i 
UNESCO išvados. 

„UNESCO eksper ta i lap
kričio pradžioje turėtų atvykti 
ir įvertinti galimą žalą gamtai 
ir pateikti savo išvadas Labai 
būtų tolerantiška, kad tai butų 
padaryta, ir kaimyninė šalis ne
pradėtų darbų, kol tokio vertini
mo nėra", teigė R. Paksas po 
ketvirtadienį vykusių pietų su 
ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku. 

„Savo kadencijos laikotar
piu keliolika — daugiau nei de
šimt kar tų — buvo kalbėta 

premjeras Algirdas Brazauskas 
Simų. Vladimiro Gulevičiaus ELTA' nuotr 

ir premjero 
Rusijos naftos 
6" nesutapo 

pradedant U N E S C O generali
niu direktoriumi, baigiant susi
t ik imu su Balt i jos valstybių 
prezidentais apie šią problemą 
D-6' ". pr iminė valstybės vado

vas. 
Prezidentas yra kreipęsis į 

UNESCO generalinį sekretorių 
Koichiro M a t s u u r a . prašyda
mas atsiųsti eksper tus , kurie 
įvertintų galimą žalą Kuršių 
nerijai. 

Tuo t a rpu po dviejų dienų 
vizito Maskvoje grįžęs vyriausy
bės vadovas Algi rdas Bra
zauskas skeptiškai vertino gali
mybes sustabdyti darbus naftos 
platformoje. 

J is pabrėžė, jog Rusijoje iš
sakyti pažadai del naftos telki
nio „D-6" naudojimo saugumo, 
jeigu jie bus iki galo įgyvendin
ti, tenkina Lietuvą. 

Prezidento dukra linksminosi „mafijos boso 
dukters vakarėlyje 

Vilnius , spalio 23 d. (BNS) 
— Prezidento Rolando Pakso 
dukra Inga kartu su savo drau
gu Aivaru Stumbru dalyvavo 
spalio 19 dieną vykusioje Kauno 
nusikalstamo pasaulio autorite
tu vadinamo Henriko Daktaro 
dukters Živilės Daktarai tės 
gimtadienio šventėje, kurioje 
linksminosi artimiausi Vilniaus 
universiteto Tarptautinės vers
lo mokyklos studentės draugai. 

Gimtadienio vakarėlyje da-
Ivvavo tik Z Daktaraitės drau

gai, nes su pačiais artimiausiais 
žmonėmis ir šeima šią sukaktį ji 
paminėjo tėvų namuose Užlie-
džiuose. 

„Nieko ypatingo nevyko. 
Tiesiog susirinko ar t imiaus i 
žmonės ir atšventėme dukters 
gimtadienį. Daug svečių kviesti 
nereikėjo. Kai susirenka visa 
mūsų šeima, namai būna pilnu
tėliai", pasakojo Živilės mama 
Ramutė Daktarienė. 

R. Daktarienė sako asme
niškai nepažįstanti prezidento 

dukters, bet sako žinanti, kad 
jos dukra mokėsi kartu su ja. 

„Kauno dienos" žiniomis, Ž. 
Daktaraitė pokylį sostinėje gy
venantiems draugams ir kurso 
kolegoms surengė sekmadienio 
popietę. Į jį buvo pakviesta ir I 
Paksaitė. 

Su pačia I. Paksaitė dien
raščiui nepavyko pabendrauti, o 
pokylio šeimininkė buvo nekal
bi. „Niekam neduodu interviu, 
neatsakinėju į jokius klausi
mus, N u k e l t a į 7 psl . 

Rusijos ambasadorius: Vilniaus ir 
Maskvos santykiai stiprės 

Vilnius , spalio 23 d. i BNS) 
— Ketvirtadienį Prezidentūroje 
vykusioje Rusijos ambasado
riaus Boris Cepov skiriamųjų 
raštų priėmimo ceremonijoje, 
naujasis ambasadorius tikino 
dėsiantis visas pastangas, kad 
Lietuvos ir Rusijos santykiai 
toliau plėtotųsi bei stiprėtų. 

„Būtent šitą tikslą man iš
kėlė aukščiausia Rusijos vals
tybinė ir politine valdžia", sakė 
B. Cepov. J is džiaugėsi, kad 
„šiandiena prasideda naujas 
santykių etapas tarp Lietuvos 
ir Rusijos, aktyviai vystosi poli
tiniai kontaktai 

Kalbėdamas ap* artėjan
čią Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje <ES ambasadorius 
sakė. kad ..tai bus papildomas 

Boris Cepov 

p re teks ta s pažvelgt i į mūsų 
santykius ilgalaikio Rusijos ir 
FS bendradarbiavimo kūrime. 

•irinti Lietuvos ir 
mt) •kius". 

N u k e l t a i 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remian&s AFP. Reuters, AP, M R A K ITAR-TASS. BNS 

tMų agentūrą pranešimais) 

EUROPA 
Vat ikanas . Vyresnio am

žiaus Katalikų Bažnyčios kar
dinolai maištauja prieš Vati
kano taisykles, kurios neleidžia 
jiems dalyvauti naujojo popie
žiaus rinkimuose. Jie reikalauja, 
kad popiežius Jonas Paulius II 
panaikintų amžiaus apriboji
mus, suteikiančius balso teisę 
tik jaunesniems nei 80 metų 
hierarchams. ketvirtadienį rašo 
dienraštis ..La Repubblica". 59 
kardinolai, jau turintys 80 me
tų ir vyresni, raštu kreipėsi į 
popiežių, prašydami grąžinti 
jiems balsavimo teises, kurias 
1970 metais panaikino popie
žius Paulius VI. 83 metų Jonas 
Paulius II nieko neatsakė. Šiuo 
metu Kardinolų kolegijoje bal
suoti gali 135 kardinolai, kurie 
yra jaunesni nei 80 metų. Li
kusieji 59 kardinolai yra vyres
ni nei 80 metų. 

S t r a sbū ras . Prestižinė Eu
ropos Parlamento premija už 
žmogaus teisių gynimą ketvir
tadienį buvo skirta Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
Kofi Annan ir šios tarptautinės 
organizacijos darbuotojams. 
Taip buvo nuspręsta pagerbti 
taikos labui dirbusių ir Irake 
bei kitose pasaulio vietose žu
vusių J T darbuotojų atminimą. 
Ši premija kasmet įteikiama 
asmenims ar organizacijoms, 
daug prisidėjusiems kovojant 
už žmogaus teises. 

Madr idas . Jungtines Tau
tos (JT) ir Irako valdančioji ta
ryba ketvirtadienį kreipėsi į 
turtingąsias valstybes, prašy
damos surinkti 55 mlrd. JAV 
dolerių sumą, reikalingą ilgų 
karo ir sankcijų metų nunioko
tai valstybei atstatyti JT gene
ralinis sekretorius Kofi Annan 
oficialiai pradėjo tarptaut inę 
rėmėja konferenciją, raginda 

mas dalyves skirti daugiau lėšų 
Irako atstatymui ir perspėda
mas, kad JAV ir jų kitų valsty
bių nesutarimai dėl valdžios 
perdavimo irakiečiams plano 
gali sukelti daug nereikalingų 
kančių. Kiek anksčiau įtakinga 
Britanijos humani tar inės pa
galbos agentūra apkaltino Ira
ką administruojančius JAV ir 
Britanijos pareigūnus, jog jie 
neatsiskaitė už mažiausiai 4 
mlrd dolerių, gautų pardavus 
naftą, bei kitas lėšas, skirtas 
valstybei atstatyti . Konferen
cijos dalyviai stengiasi neminė
ti konkrečių sumų. o delegatai 
kalba apie ..užkulisinį" spaudi
mą valstybėms, kurios nėra nu
siteikusios skirti Irakui milijar
dų 

Br iuse l i s . Belgija ketvirta
dienį pranešė, kad per Jungti
nes Tautas (JT) Irako atstaty
mui planuoja skirti iki 5 milijo
nų eurų, tačiau neketina teikti 
jokios karines pagalbos šiai val
stybei Tai buvo pranešta Mad
ride vykstančioje tarptautinėje 
donorų konferencijoje dėl Irako, 
kurio a tkūr imui . Pasaulio 

Banko ir Jungtinių Tautų pa
skaičiavimais, prireiks maž
daug 36 mlrd. JAV dolerių. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Pentagonas 

ir Baltieji rūmai trečiadienį gy
nė gynybos sekretoriaus Do-
nald Rumsfeld memorandumą 
aukšto rango gynybos pareigū
nams, kuriame suabejota pa
žanga kare su terorizmu, ir 
įspėjama, kad JAV7 Irane ir Af
ganistane gresia „ilgas ir sun
kus darbas". Skirtingai nei la
biau optimistiškuose viešuose 
pareiškimuose, D. Rumsfeld ra
šė, kad neįmanoma pakanka
mai greitai pertvarkyti Gyny
bos depar tamentą , siekiant 
efektyviau kovoti su terorizmu. 

V a š i n g t o n a s . JAV kovai 
su partizanais į Iraką siųs nau
ją sistemą, pranešė Pentagono 
technologijų kūrimo padalinio 
vadovas. Sistemą, be kitos įran
gos, sudaro ir į mikrofonus pa
našus prietaisai, kurie išdėstyti 
atmosferoje padeda susekti 
snaiperius. Kitos kovos su ko
votojais technologijos padės 

aptikti pakelėse padėtas minas 
ir ki tus sprogmenis, kur ie 
smarkiai kenkia JAV vadovas 
jamoms okupacinėms : 
goms. Prietaisuose panaudotos 
įvairiausios technologijos — 
nuo lazerių ir akustiniu davik
lių iki elektromagnetinių tech
nologijų. 

IZRAELIS 
-Jeruzalė . Izraelis paskel

bė konkursus dviejose žydų gy
venvietėse Vakarų Krante sta
tyti daugiau kaip 300 naujų gy
venamu);! namų. tuo pazeisda 
mas taikos ..kelio gairių" plano 
sąlygas. Bota Statybos ministe
rijos atstovas pranešė, kad 143 
nauji namai bus pastatyti vie 
noje gyvenviečių Vakartį Kran
to šiaurėje', dar 180 narna Je-
rnzales rajone esančioje gyven
vietėje Izraelis planuoja iš viso 
pastatyti 600 naujų gyvena
mųjų namu žydų naujakuriams 
okupuotos! palestiniečių ten to 
rijose. Apytikriai 290,000 žydų 
įsikūrę gyvenvietėse, išsibars 
cmsiose po maždaug 3.6 mln 
palestiniečių gyvenamą tento 

Vakarą; Krantą ir Gazos 
Ruožą, kuriuos Izraelis okupa
vo p<r 1967 metų karą. Pales
tiniečiai re ikalauja nugriauti 
žydų gyvenvietes teritorijoje, 
kurioje pagal ..kelio gairių" pla
ną iki 2005 metu turėtu buti 
įkurta Palestinos valstybe 

J e r u z a l ė . Izraelio kariuo
mene pas i rengusi ..pasalinti" 
palestiniečiu vadovą Yasser 
Arafat. jei vyriausybe įsakys tai 
padaryti , ketvirtadienį pranešė 
la ikraš t i s . . Je rusa lem Post". 
remdamasis aukš t a s pareigas 
užimančiais kar iuomenes šalti
niais. 

Į I R A K A S Į 
B a g d a d a s . Irakiečiu polin 

ja ketvirtadieni rado automobi 
lį. kuriame hnvo 2 bombos, ir 
Suėmė 2 asmenis , kurie gali bu 
ti susiję su šiais sprogmenį 
mis Nuo balandžio, kai JAV 
vadovaujama koalicija nuvertė 
Saddam Hussein režimą, ren
giant išpuolius prieš Vikaru 
objektus Bagdade ne karta bu 
vo panaudotos automobiliuose 
paslėptos bombos 
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SPORTO APŽVALGA 

Pagrindiniai San Diego teniso turnyro iniciatoriai — Šarūnas 
Marčiulionis (kairėje) ir ..Aro" sporto klubo pirm. Algis Bačanskas. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

ĮSPŪDINGAS TENISO 
TURNYRAS SAN DIEGO, CA 
Šis teniso turnyras, su

ruoštas teniso klubo „Aras" ir 
Šarūno Marčiulionio rugsėjo 
26, 27, 28 d. San Diego, C A, 
buvo ne tik įspūdingas, bet 
kartu įdomus, draugiškas, su
traukęs per 60 dalyvių. Turny
ras suteikė progą ne tik pama
tyti keletą įtemptų žaidimų, 
bet kartu pasigėrėti LR am
basadoriaus Vygaudo Ušacko 
meile, ne tik diplomatijai, bet 
ir sportui, ir Šarūno Marčiu
lionio entuziazmu ne tik krep
šiniui, bet ir tenisui. 

Šis teniso turnyras seniai 
garsinamas spaudoje, o ypač 
per internetą. sutraukė 15 žai
dėjų iš Lietuvos, ŠALFASS-
gos teniso vadovą Eugenijų 
Krikščiūną ir jo žmoną Diane 
iš Kanados, gausų būrį iš Či
kagos, Clevelando. Baltimo-
rės, Long Island. NY, Salt La
ke City, VVashington. DC, Vir-
ginia. Los Angeles. San Diego, 
San Francisco ir kitų vietovių. 

Pagrindiniai turnyro orga
nizatoriai buvo Algis Bačans
kas, Algis Sekas, Šarūnas 
Landys, Edvardas Grinius. 
Registraciją ir turnyro prave-
dimą tvarkė Viva Bačans-
kienė. Patric Johnson, Kerri 
Bačanskas, Rita Misevičienė. 
O San Diego LB suruoštame 
rudens pokylio pravedėja. kar
tu ir teniso žaidėja, buvo Gied
rė Marija Naujokaitytė-Berg-
gren. visų ..Dusia" vadinama. 
Prie įvairių organizacinių dar
bų prisidėjo dar ir daug kitų 
vietinių darbuotojų. 

Turnyras įvyko garsiame 
Tems centre, gražioje San 
Diego Mission Bay apylinkėje. 
Šis didžiulis Barnes Teniso 
centras, tai George E. Barnes 
šeimos dovana San Diego 
miestui. Barnes šeima, kartu 
su San Diego jaunimo teniso 
organizacija sukaupė didžiu
les lėšas ir 1995 m. pastatė šį 
centrą. 12 akrų gražiame že
mes plote yra 24 apšviestos te
niso aikštės, iš kurių 4 yra 
minkšta danga. Cia yra ir 
krepšinio aikšte, smėlio tink
linio aikšte ir vieta šeimoms 
turėti gegužines. Didžiuliame 
pastate yra salė. biblioteka, 
krautuvėle, persirengimo ir 
maudymosi kambariai. Šis 
centras yra skiriamas jauni
mui, kur galima tobulėti te
nise ir prasmingai praleisti 
laiką įvairiose programose. 
Centre nuolatos vyksta įvai
rus teniso turnyrai. Cia taip 
pat gali už mažą mokestį žais
ti tenisą ir suaugę. Taip San 

Diego lietuvių teniso organiza
torių ir Šarūno Marčiulionio 
dėka įvyko šis turnyras didžiu
liame Barnes Teniso centre. 

Penktadienį, rugsėjo 26 d., 
8 vai. ryto, jau rinkosi žaidėjai 
iš įvairių vietovių į Barnes 
Teniso centrą. Buvo smagu ne 
tik susipažinti su rengėjais, 
bet kartu pamatyti ir pažįsta
mus teniso žaidėjus, o ypač 
keletą pažįstamų iš Lietuvos, 
kurie dalyvavo ir antrame Flo
ridos kviestinio teniso turnyre 
1999 m. Tai: Apolinaras Kur
tinaitis, Juozas Simokaitis ir 
Alfredas Rimidis. Buvo malo
nu sutikti Algį Bačanską, ku
ris taip pat dalyvavo II Flo
ridos kviestinio teniso turnyre 
1999 m., o dabar jis entuzi
astingai rūpinosi visa šio tur
nyro eiga. Registracija vyko 
Barnes centro didžiojoje salė
je, kurioje taip pat buvo ir 
gėlėmis papuoštas, visokiomis 
gėrybėmis apkrautas vaišių 
stalas. Galėjai jausti rengėjų 
mielą priėmimą, rūpestingu
mą ir džiaugsmą užsiregistra
vusiais dalyviais bei svečiais, 
kurie buvo nuolatos kviečiami 
atsigerti ir vaišintis. 

Dėl žaidėjų gausumo, žai
dimai vyko setų sistema (8 
žaidimai). Tačiau pralaimėto
jai dar turėjo progos sužaisti 
bent vienas rungtynes pralai
mėtojų pusėje. Finalai buvo 
žaidžiami iš dviejų laimėtų 
setų. Gaila tik, kad ir šiame 
turnyre buvo mažas skaičius 
moterų. Buvo keista sužinoti, 
kad nė viena teniso žaidėja Lie
tuvoje negavo vizos atvažiuoti 
į šį teniso turnyrą. Moterų 
grupėje dalyvavo ir seniai ma
tyta teniso veteranė Vanda 
Vebeliūnienė, kuri iškovojo 
moterų vienete antrą vietą. 
Moterų tarpe geriausiai pasi
rodė ir tikrai stipriai žaidė Ina 
Sekas, kuri laimėjo ne tik mo
terų vienete, mišriam dvejete 
ir moterų dvejete pirmas vie
tas, bet buvo pagerbta ir kaip 
geriausiai šiame turnyre pa
sirodžiusi žaidėja. O vyrų gru
pėje šią garbę gavo Vilius Hel-
mas. Jiems abiems LR amba
sadorius sekmadienio popietę 
užbaigimo metu įteikė „Lietu
va I" užrašu žalios spalvos 
krepšinio marškinėlius, pa
gerbiant Lietuvos krepšininkų 
laimėjimą Europos krepšinio 
čempionate. Tuo pačiu metu 
buvo įteiktos ir taurės, me
daliai bei diplomai pirmų trijų 
vietų laimėtojams. 

Ne visi žaidimai buvo 

aukšto lygio, tačiau keletas 
patraukė žiūrovų susidomėji
mą, ypač šeštadienio rytą, kai 
žaidė LR ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas su Šarūnu 
Marčiulioniu prieš šio turnyro 
rengėjus Algį Seką ir Edvardą 
Grinių. Šis parodomasis vyrų 
dvejetas buvo visų žiūrovų 
laukiamas ir tikrai įdomus. 
Visi keturi žaidėjai labai 
stengėsi ir kovojo dėl kiek
vieno taško. Šarūnas Marčiu
lionis parodė, kad ir teniso 
aikštelėje jis gerai valdo teni
so kamuoliuką, turi gerą smū
gį. Vygaudas Ušackas nė kiek 
neatsiliko nuo Šarūno ir 
atkakliai kovojo dėl kiekvieno 
taško. Tačiau Edvardas Gri
nius ir Algis Sekas nepasida
vė šiems garsiems vyrams, ir 
šias parodomąsias dvejeto 
rungtynes laimėjo. Žiūrovai 
buvo stipriai įsijungę į žaidi
mo eigą, plojo už kiekvieną 
laimėtą smūgi, o po žaidimo 
sveikino laimėtojus ir pralai
mėtojus. 

Sekmadienį, rugsėjo 28 
dieną, vyrų dvejetas taip pat 
sutraukė didelį būrį žiūrovų. 
Šios dvejeto rungtynės buvo 
pačios stipriausios šiame tur
nyre. Čia kovėsi Paulius Gra
žulis su Vytautu Kliore prieš 
Šarūną Marčiulionį ir Marių 
Kukenį. Šios rungtynės buvo 
labai įtemptos ir įdomios. 
Žaidimo lygis buvo gan aukš
tas. Žiūrovai gėrėjosi Pau
liaus Gražulio servais ir smū
giais prie tinklo, taip pat Vy
tauto Kliorio labai strategi
niai tiksliais smūgiais iš įvai
rių pozicijų. Šarūnas Marčiu
lionis daug kartų neatsiliko 
nuo Pauliaus Gražulio s.mū-
gių, o Marius Kukenis žemais 
ir stipriais smūgiais gražiai 
valdė kamuolį. Tačiau pergalę 
iškovojo Paulius Gražulis ir 
Vytautas Kliorys. 

Moterų vienete labai leng
vai laimėjo Ina Sekas prieš 
Vandą Vebeliūnas. Moterų 
dvejetas taip pat buvo gan 
įtemptas, čia žaidė Ina Sekas 
su Dalia Grigaitiene prieš 
Eglę Kulbokienę ir Jurgitą 
Gurevičienę. Tačiau Inos Se
kas labai tvirtas ir pastovus 
žaidimas, kar tu su Dalios 
Grigaitienės servais, nulėmė 
jų laimėjimą. 

Gal ilgiausia ir ištvermin
giausią kova vyko dėl mišraus 
dvejeto trečios vietos. Čia žai
dė Diane ir Eugenijus Krikš
čiūnai prieš Moniką Dalią 
Stankaitienę ir Vytautą Alek
ną. Jėgos buvo labai lygios ir 
abi poros kovojo dėl kiekvieno 
taško. Tik kelių taškų persva
ra nulėmė Diane ir Euge
nijaus Krikščiūnų pergalę. 

Neįmanoma buvo matyti 
visus žaidimus, tačiau dar ir 
gražus žaidimas vyko vyrų 
per 60 m. vienete, kur žaidė iš 
Lietuvos atvykęs Juozas Si
mokaitis prieš Romą Urboną. 
Laimėtojas tapo Juozas Si
mokaitis. Taip pat labai azar
tiškai kovėsi vyrų vienete Vi
talis Mackevičius prieš Aud
rių Talžūną. Šie jauni vyrai 
su žmonomis buvo atvykę iš 
Lietuvos. Truputį apvylė vyrų 
per 40 m. finalas. Vilius Hel-
mas pralaimėjo prieš Marių 
Kukenį. kuris stipriai pasi
rodė kituose žaidimuose, ta
čiau finalinėse rungtynėse Vi
lius Helmas labai tiksliais 
smūgiais dominavo žaidime ir 
laimėjo pirmą vietą. 

Šalia žaidimų, vyko ir 
pabendravimai. Penktadienio 
pavakarį po žaidimų vyko 
vakaronė su vaišėmis. Orga
nizatoriai pasveikino atvyku
sius dalyvius, buvo trumpa 
programa, kurioje Romas Ur
bonas iš Čikagos padeklama
vo tenisui skirtas eiles. Ga
lima buvo tik stebėtis Romo 
Urbono kūrybingumu ir at
mintim — eilės plaukė iš jo 
lupų be sustojimo. Šeštadie
nio vakare Hyate viešbučio 
saloje vyko iškilmingas poky
lis — tai San Diego LB ruošia
mas, jau tradicija tapęs. 

ketvirtasis nepaprastai puoš
nus rudens pokylis. Šį kartą 
jis buvo sujungtas ir su teniso 
turnyru. Pokylio programą iš
radingai vedė .„Dusia" Naujo
kaity tė-Berggren. Programos 
metu susirinkusius sveikino 
San Diego LB pirmininkas 
Saulius Lisauskas, Algis Ba
čanskas, Šarūnas Marčiulio
nis, LR ambasadorius Vygau
das Ušackas ir Algis Sekas. 
Grojo orkestras „Trys Sesutės" 
iš Los Angeles. Svečiai gė
rėjosi nuostabiai gražiai iš
puoštais stalais, skaniais val
giais, gėrimais ir šokiais. Ten 
pat galėjai pasivaikščioti ir 
pasigėrėti jachtomis nusodin
ta įlanka. Ilgai dar svečiai džiau
gėsi šia gražia aplinka. Buvo 
sunku skirstytis, nors kitų 
žaidėjų dar laukė sekmadienio 
dienos finalinės rungtynės. 
Visur galėjai matyti, kiek 
darbo ir kūrybingumo buvo 
įdėta, ruošiant ne tik iškilm
ingą pokylį, bet ir visas tris 
dienas besitęsiant teniso 
klubo „Aras" i r Šarūno Mar
čiulionio teniso turnyrą. Buvo 
įdomu išgirsti paskutinę dieną 
įteikiant laimėtojams diplo
mus, kai Algis Bačanskas dė
kojo LR ambasadoriui Vygau-
dui Ušackui, kad jis savo pa
žadą išlaikė ir atvyko į šį 
turnyrą, o LR ambasadorius 
prašė, kad Algis Bačanskas 
atvyktų kartu su visais teniso 
žaidėjais į Nidą, nes ten ban
dys suruošti būsimą teniso 
turnyrą. Atrodo, kad Algis 
Bačanskas prižadėjo. Visi tam 
paplojo ir palinkėjo sėkmės. 

Turnyro rezultatai: 
Vyrų atviros klasės viene

tas — amžius neribotas 

1. Vitalis Mackevičius — 
Lietuva; 2. Audrius Talžūnas 
— Lietuva; 3. Paulius Gražu
lis — LA „Banga". 

Vyrų vienetas — 40 m. ir 
vyresni 

1. Vilius Helmas — Lietu
va; 2. Marius rtukenys — Lie
tuva; 3. Vytas Balčiūnas — 
Čikaga. 

Vyrų vienetas — 60 m. ir 
vyresni 

1. Juozas Simokaitis — 
Lietuva; 2. Romas Urbonas — 
Čikaga; 3. Jurgis Vodopalas — 
W. „Vėjas". 

Moterų vienetas — amžius 

neribotas 
1. Ina Sekas — LA „Ban

ga"; 2. Vanda Vebeliūnienė, 
NY; 3. Dalia Monika Stankai
tienę — Čikaga. 

Vyrų dvejetas — amžius 
neribotas 

1. Paulius Gražulis — 
„Banga" — Vytas Kliorys — 
„Žaibas"; 2. Šarūnas Marčiu
lionis — Lietuva — Marius 
Kukenys — Lietuva; 3. Vilius 
Helmas — Lietuva •— Valen
tinas Vaičiūnas — Lietuva. 

Vyrų dvejetas — 40 m. ir 
vyresni 

1. Edvardas Grinius — 
San Diego — Jonas Leskevi-
čius — Lietuva; 2. Vilhelmas 
Antanaitis — Lietuva — Alf
redas Rimidis — Lietuva; 3. 
Vytas Balčiūnas — Čikaga — 
Romas Urbonas — Čikaga. 

Vyrų dvejetas — 60 m. ir 
vyresni 

1. Juozas Simokaitis — 
Lietuva — Apolinaras Kurti
naitis — Lietuva; 2. Vytas 
Alekna — Algirdas Sekas, LA 
„Banga"; 3. Algirdas Veliuona 
— Baltimorė, pradžioje žaidė 
su Andrium Šenbergu, jam 
išvykus, žaidimus baigė su 
Jurgiu Vodopalu W. „Vėjas". 

Moterų dvejetas — amžius 
neribotas 

1. Ina Sekas — LA „Ban
ga" — Dalia Grigaitienė; 2. 
Eglė Kulbokienė — Čikaga — 
Jurgita Gurevičienė — Čika
ga; 3. Dalia Fryer — San 
Francisco — Vanda Vebeliū
nienė, NY. 

Mišrus dvejetas — amžius 
neribotas 

1. Ina Sekas — LA „Ban
ga" — Edvardas Grinius; 2. 
Kristina Grigaitytė — Petras 
Grigaitis; 3. Diane Krikščiū
nas — Kanada — Eugenijus 
Krikščiūnas — Kanada. 

Didelė padėka tenka ren
gėjams, taip pat visiems, kurie 
prisidėjo prie šio turnyro pa
sisekimo, o ypač garbės sve
čiams, kurie parodė savo suge
bėjimus teniso aikštelėse. Tai 
LR ambasadorius Vygaudas 
Ušackas ir Šarūnas Marčiu
lionis. Ačiū mieliems sve
čiams, atvykusiems iš Lietu
vos ir praturtinusiems šį tur
nyrą, taip pat ir visiems 
dalyviams! 

Elvyra Vodopalienė 
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LIETUVOS SPORTININKAI 
RUOŠIASI 2004 METŲ OLIMPIADAI 

nėms žaidynėms. Kaune mes tu
rime gerų trenerių, bet plau
kimo baseinai tikrai apgailėti
ni. Čia, Amerikoje, žymiai ge
resnės sąlygos, daugiau ir ge
resni baseinai. Kiti komandos 
nariai irgi norėtų prisijungti, 
bet ne visi turi galimybių. 
Man labai pasisekė, kad mane 
pasikvietė Darius. Dabar ma
ne išlaiko Dariaus tėvai, nau
dojuosi jų plaukimo klubu, as
meniniu treneriu, jau nekal
bant apie tai, kad jie mane 
maitina ir suteikia pastogę. 

Darius Grigaliūnas, Ame
rikos lietuvis, plaukikas, besi
ruošiantis prisijungti prie Lie
tuvos rinktinės Atėnų olim
piadoje. Užaugęs Amerikoje ir 
neseniai gavęs Lietuvos pilie
tybę, Darius didžiuojasi turįs 
galimybę ne tik plaukti Lietu
vos rinktinės sudėtyje, bet ir 
padėti Lietuvos sportininkams. 

Saulius dėkingas, tačiau 
norėtų kažkaip palengvinti 
savo buvimą Amerikoje. Pa
klaustas, ar negali eiti dirbti 
laisvu nuo treniruočių laiku, 
atsakė, kad nėra jokių gali
mybių, nes treniruotės užima 
didžiąją laiko dalį. 

- Kiekvieną dieną plaukiu 
5 valandas, kitu laiku bėgioju 
ar kitaip treniruojuosi. Jeigu 
nori pasiekti gerų rezultatų, 
turi nė sekundei nepamiršti, 
kad esi sportininkas - specia
lios dietos, dienos režimas, ge
ras miegas ir treniruotės, tre
niruotės... 

- O Lietuvos sporto fede-

Saulius Binevičius. 

Jaunas, perspektyvus spor
tininkas Saulius Binevičius 
prieš savaitę į Čikagą atvyko 
iš Lietuvos. Gimęs ir augęs 
Kaune, baigė Kūno kultūros 
akademiją ir gavo plaukimo 
trenerio specialybę. Sporti
ninkas yra dalyvavęs Pasau
lio ir Europos čempionatuose, 
2000 m. Olimpinėse žaidynė
se Sydnėjuje. Australijoje. Da
bar Saulius Binevičius - Lie
tuvos Olimpinės rinktinės 
narys, besiruošiantis 2004 m. 
vasaros olimpiadai, vyksian
čiai Atėnuose. 

Kokie vandenys atplukdė 
Saulių į Čikagą, papasakojo 
pats sportininkas. 

- Atvažiavau į Čikagą 
prieš savaitę. Tikslas - noriu 
tinkamai pasiruošti Olimpi-
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Saulius Binevičius ir Darius Grigaliūnas. Jono Kuprio nuotr. 

racija neremia olimpiečių? 
- Remia tuos, kurie treni

ruojasi Lietuvoje, t.y. apmoka 
maitinimą ir moka algą. Jei 
išvyksti į užsienį - tavo rei
kalas. Turi ieškoti rėmėjų 
tam. kad galėtum garsinti 
Lietuvos vardą. Lietuvos tau
tinis olimpinis komitetas lei
do man važiuoti. Jie suintere
suoti, kad olimpiečiai tinka
mai treniruotųsi. Būtent Olim
pinis komitetas parašė prašy
mą JAV vizai gauti, nes man 
asmeniškai prašant ji nebuvo 
suteikta. 

Saulius, aukštaūgis spor
tininkas, panašus labiau į 
krepšininką nei i plaukiką, 
sakė. kad daug kas norėtų at
važiuoti į Amerika treniruotis, 
bet atvažiavę pradeda stu
dijuoti ir nebeturi laiko spor
tui, nukenčia rezultatai. 

- Šį savaitgalį plaukiau 
Čikagoje, gerai plaukiau. Da
rius rado vieną trenerį, kuris 
susidomėjo, nes mato. kad esu 
perspektyvus, nori paremti. 
Taip pat vienas sveikatingu
mo klubas leido nemokamai 

lankyti jų klubą. Kodėl? Esu 
olimpietis, jiems garbė, kad 
treniruojuosi jų klube. 

Norėtume, kad ir spauda 
atspindėtų mūsų sportinius 
rezultatus ir. svarbiausia, gai 
atsiras kas paremtų. Lietu
viai verslininkai ar įmonės. 
galintys padėti 2004 m. Olim
pinių žaidynių plaukikams, 
prašome siųsti čekius: 

„Lithuanian Olimpic 
Swimm Team Fund" 

115 East Main Street. 
St. Charles IL, 60175. 
Dėl papildomos informaci

jos galite paskambinti Dariui 
arba Sauliui, telefonais: 630-
670-7143, 630-513-5163. 

Šiais metais gruodžio mėn. 
Saulius ruošiasi važiuoti į Ai
riją, į Europos čempionatą. O 
po to. ..laimėti auksą Olim
piadoje, Atėnuose". Linkiu 
jam sėkmės ir tikiuosi, kad at
siras norinčių padėti Lietuvos 
olimpinės rinktinės nariams 
iškovoti prizines vietas ir 
garsinti Lietuvos vardą 2004 
m. Olimpiadoje. 

Vitalija Pulokienė 
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GARSINTI BALTIJOS 
VALSTYBES — VIEŠOSIOS 

DIPLOMATIJOS UŽDAVINYS 
Metinis US-Baltic Foundation pobūvis Washingtone 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Linas Kojelis, US-Baltic 
Foundation direktorių tarybos 
narys, vienas šios organizaci
jos įkūrėjų, neseniai lankėsi 
Lietuvoje. Jį priėmė preziden
tas Rolandas Paksas. Apie 
kelionės tikslą į Lietuvą bei 
kitas dvi Baltijos šalis, taip 
pat US-Baltic Foundation ar
timiausius planus, L. Kojelis 
pasidalijo mintimis su „Drau
go" dienraščio korespondentu. 

„Jau antri metai US-Baltic 
Foundation rengia metinį ren
ginį Washingtone, kurio gar
bės pirmininkais sutiko būti 
Latvijos Respublikos prezi
dentė Vairą Vike Friberga, Es
tijos Respublikos prezidentas 
Arnoldas Ruutelis ir Lietuvos 
Respublikos prezidentas Ro
landas Paksas. Norėjau tad šį 
mūsų renginį plačiau pri
statyti Baltijos valstybėse, to
dėl ir lankiausi Rygoje, Taline 
bei Vilniuje", — „Draugui" 
sakė Linas Kojelis. 

US-Baltic Foundation yra 
organizacija, kuri jungia ne 
tik Amerikos lietuvius, Ame
rikos baltus, bet ir visus ame
rikiečius, kuriems rūpi Bal
tijos valstybės ir kurie nori 
prisidėti prie šių valstybių 
ateities kūrimo, pažymėjo 
pašnekovas. 

Kaip ir praėjusių metų 
renginyje, kurį rėmė ir globojo 
Suomijos ambasada, ir šiemet 
dalyvaus iškilūs Amerikos 
baltai bei amerikiečiai, taip 
pat svečiai iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Šiųmečio ren
ginio rėmėja yra Švedijos am
basada Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

Šiųmetis priėmimas „A 
Baltk Celebration" įvyks lap
kričio 1 d. VVashington, DC, 
Historic Omni Shoreham vieš
butyje (2500 Calvert Street, 
NW). Į renginį kviečiami visi 

Amerikos Taikos korpuso 
savanoriai, kurie dirbo Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje, įvai
rūs ten dirbę konsultantai, 
Amerikos miestų, priėmusių 
stažuotojus iš Baltijos valsty
bių, merai bei tarybų atstovai. 

„Bus taip pat ir specialių 
svečių", — sakė Linas Kojelis, 
paminėdamas Arkansas vals
tijos vicegubernatorių Wint-
rop Rockefeller, kuris yra ne 
vien garsiosios Rockefeller šei
mos narys. Galbūt ne visi žino, 
kad jo motina yra lietuvė — 
Barbora Pauliukonytė. Vice-
gubematorius laiko save pusiau 
lietuviu. Kalbėdamas apie mo
tiną, jis ją vadina „mamyte". 
Vaikystėje, kai jis augo su ma
ma ir jos tėvais, pirmoji jo 
kalba buvo lietuvių. 

Specialus US-Baltic Foun
dation vakarienes svečias — 
Vilniaus meras Artūras Zuo-
kas. Tarp iškilių svečių taip 
pat dalyvaus Audronė Butvy-
daitė-Gruss, Juozas Kazickas, 
kiti Amerikos lietuviai, lat
viai, estai bei amerikiečiai. Ti
kimasi, kad pobūvyje daly
vaus apie 10 svečių iš Estijos, 
20-25 iš Latvijos, ir apie 20-30 
iš Lietuvos. 

„Svečiams iš Baltijos vals
tybių ruošiame nepaprastą 
programą", — sakė Linas Ko
jelis. Numatomas apsilanky
mas Amerikos Kapitolijuje ir 
pietūs su Kongreso nariu, 
viešnagė Pentagone, kur yra 
garsusis NATO koridorius 
(ten išstatytos visos NATO 
valstybių vėliavos, ir lietuviš
koji trispalvė netrukus turėtų 
pasirodyti), parengtas susiti
kimas su prezidento George 
W. Bush užsienio reikalų pa
tarėjais. Svečiai iš Baltijos 
valstybių galės tiesiogiai iš 
prezidento aplinkos išgirsti 
apie JAV politiką Rytų Eu-

DRAUGAS, 2003 m. spalio 24 d., penktadienis 
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Tik ne amerikietis... 

Lietuvos ambasador ius Vašingtone Vygaudas Ušackas kiekviena proga stengiasi pasitarnauti Lietuvos 
reikalams. Algio Praičio nuotraukoje — ambasadoriaus apsilankymo Omaha, NE, metu š.m. rugsėjo mėnesį. 
Priekyje — su gėlėmis oro uoste ambasadorių pasitikę: Algirdas Antanėlis ir Ashley Owen; II eil. iš kairės: 
Algimantas Antanėl is , Omahos LB apylinkės pirm. Danguolė Antanelytė-Hanson, amb. Vygaudas Ušackas, 
„Sister Cities" asociacijos vadovas Larry Uebner (Omaha yra susigiminiavusi su Šiaulių miestu). Omaha LB 
atstove Nellie Sudavičius-macCallum, „Sister Cities" lietuvių programos vadovas dr. Gediminas Murauskas. 

ropos, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atžvilgiu, taip pat pateik
ti klausimų. Numatytos ir kul
tūrinės išvykos į garsųjį Ame
rikos aviacijos bei aeronau
tikos muziejų, į istorinį prezi
dento George Washington dva
rą Virginia valstijoje. Svečiai 
turės progos susipažinti su 
Amerikos gamta, aplankyti 
vieną kitą meno muziejų, 
kurių Washingtone yra labai 
daug, ar laisvai pasižvalgyti 
po Jungtinių Valstijų sostinę. 

„Ar kviečiate ir Amerikos 
lietuvius, ar gali čia atvykti 
visi pageidaujantys?" — pasi
teiravome savo pašnekovo. 

„Taip, mes kviečiam visus, 
kurie remia Amerikos ryšių 
stiprinimą su Baltijos valsty
bėmis ir kurie nori, kad jų tei
kiama parama būtų konkreti 
— įgyvendinama per konk
rečius projektus. Šiuo metu 
esam išsiuntę beveik 4,000 
kvietimų mūsų nariams, bet 
mielai priimsim kiekvieną, 
kuris atvyks paremti mūsų 
darbų". — sakė L. Kojelis. Jis 
nurodė, kad dėl renginio deta
lių galima kreiptis telefonu 
202-393-3338 arba ei. paštu 
Gala@usbaltic.org 

Renginio tikslas — suburti 

žmones iš visos Amerikos bei 
Baltijos valstybių ir sudaryti 
progą jiems susipažinti, už
megzti ryšius, išvystyti kon
taktus, kad žmonės keistųsi 
idėjomis, jungtų energiją nau
jai bendrai veiklai. „Aišku, 
mes tikimės sukelti ir pinigų, 
kurie bus naudojami įvairiems 
projektams vykdyti", — paste
bėjo L. Kojelis. 

Jis sakė, kad praėjusį 
dešimtmetį US-Baltic Foun
dation daugiausia vykdė de
mokratijos Baltijos valstybėse 
ugdymo bei įtvirtinimo darbus 
— veikė savivaldos stiprinimo, 
nepriklausomos spaudos vys
tymo, nevyriausybinių organi
zacijų raiškos skatinimo sri
tyse. Per 13 nepriklausomybės 
metų demokratinės instituci
jos čia neabejotinai sustiprėjo, 
tegu dar ir ne taip, kaip to kai 
kas pageidautų, bet pažanga 
— akivaizdi. Todėl ateityje 
US-Baltic Foundation savo dė
mesį, pasak L. Kojelio, rengia
si suteikti daugiau į švietimo, 
kultūrinius projektus. 

„Mes norėtume išrūpinti 
stipendijų Baltijos valstybių 
studentams studijuoti Ameri
kos universitetuose, — sakė 
pašnekovas, minėdamas ir 

kultūrinių mainų reikšmę ša
lių bendradarbiavimo plėtrai. 
— Vienas mūsų projektų — 
surengti labai aukšto lygio 
Baltijos valstybių madų dizai
nerių parodą New Yorke atei
nantį pavasarį. Kaip tik tuo 
metu New Yorke vyksta stam
būs šio pobūdžio renginiai. 
Mes manome, kad Baltijos vals
tybių dizaineriai yra labai 
aukšto lygio, galėtų puikiau
siai reprezentuoti šias šalis 
Amerikoje". 

Trečia US-Baltic Founda
tion veiklos kryptis, pasak L. 
Kojelio, būtų puoselėti ame-
rikietiškas investicijas Balti
jos valstybėse, kad čia pasi
rodytų daugiau amerikietiškų 
firmų, amerikietiško kapitalo, 
kuris padėtų baltams ekono
miškai atsigauti. „Mes nesame 
konsultacinė firma, veikiam 
kaip pelno nesiekianti organi
zacija, tačiau šioje srityje ir 
mums yra daug vietos veikti. 
Garsinti Baltijos valstybių 
vardą tiek Washingtone, tiek 
ir visoje Amerikoje, taip pat 
yra svarbus viešosios diplo
matijos uždavinys, būtinas 
sėkmingam šių šalių vysty
muisi", — kalbėjo „Draugo" 
pašnekovas. 

RAGINIMAI RIBOTI IMIGRACIJĄ 
Lietuvoje vis garsiau 

skamba raginimai sugriežtinti 
migracijos į šalį bei pabėgėlio 
statuso suteikimo sąlygas. 
Netgi Seimo pirmininkas sa
ko, kad kitų šalių piliečiai pikt
naudžiauja Lietuvos svetingu
mu. Ar yra prieštaraujančių 
šiai nuomonei? 

Užsieniečių teisinės padė
ties įstatymo projektą Artūras 
Paulauskas įvertino, kaip per 
daug liberalų ir leidžiantį pikt
naudžiauti. Seimo pirminin
kas skelbia, kad norėtų, jog 
sprendimas dėl pabėgėlio sta
tuso suteikimo ir net kitos 
šalies piliečio įsileidimo j 

Lietuvą būtų priimamas per 
keletą minučių, kertant vals
tybės sieną ir taip būtų išveng
ta ilgų procedūrų. Tokia žinia 
buvo paskelbta visuomenei, 
tačiau, bandant aiškintis, kas 
gi konkrečiai užkliuvo poli
tikams, aiškėja, jog jokių 
didelių reformų nežadama, tik 
diplomatiškai kartojami šiuo 
metu populiarūs raginimai. 

— Aš manyčiau, kad reik
tų padaryti tvarką aiškesnę, 
negu šiandien yra. Tai reikštų, 
kad visų pirma mes vis dėlto 
apsispręstumėm, kiek ilgai 
tikrinam, antras dalykas, kad 
šiandien su tam tikru statusu, 

kuris nėra nei pabėgėlio, nei 
ko, tačiau laukdamas žmogus 
tokių statusų gana laisvai 
juda po Lietuvą ir ne paslap
tis, kad yra kai kurių prob
lemų, — sako Seimo narys 
Gediminas Dalinkevičius. 

Migracijos departamento 
vadovo pavaduotojas Janas 
Bidiskas sako, kad Lietuvos 
įstatymai, nustatantys pabė
gėlio statuso suteikimo tvar
ką, trūkumų beveik neturi, 
tačiau problemos kyla, juos 
įgyvendinant: 

— Yra daugiau procedūri
niai dalykai. Sakysim, taiky
mo požiūriu, tai yra taikymo 

pusė, idealios, aišku, tvarkos 
nėra, reikėtų pasakyti. Galbūt 
galima būtų kažką dar pa
sižiūrėti ir kai ką patikslinti. 
Bet aš norėčiau į ką atkreipti 
dėmesį: sakysim, pirma ins
tancija, kuri priima sprendimą 
priimti iš jo prašymą, jinai gali 
jį greitai išnagrinėti, sakysim, 
ir per 24 vai., ir 48 vai, ir per 
mėnesį, bet yra antra instanci
ja — teismas. Vat su tom ape
liacinėm procedūrom mes tu
rim problemų, vat apeliacines 
procedūras reikia trumpinti. 

Būtent todėl sugaištama 
daugiausia laiko, o begalinė 
bylinėjimosi procedūra bei fak

tas, kad, vieną kartą gavus 
neigiamą atsakymą, vėl gali
ma prašyti pabėgėlio statuso, 
leidžia migrantams ilgam likti 
Lietuvoje. Tačiau reikėtų pri
minti, kad, tik pabėgėlio sta
tusą turintiems, žmonėms 
valstybė suteikia socialines 
garantijas ir didesnes pašal
pas. Be to. Migracijos departa
mento pareigūnas sako, kad 
pabėgėlių problemos mastai 
nėra itin dideli: 

— Praeitais metais buvo 
gauti 294 užsieniečių prašy
mai suteikti pabėgėlio statusą, 
įskaitant vaikus, nepilname
čius asmenis. Nukelta į 7 psl. 

TT^^as dar neseniai buvo 
L'C kalbama pašnibždomis, 

-L. A į a u pasakoma atvirai ir 
garsiai. Dabartinis popiežius 
matomai yra paliegęs, susenęs 
ir vargiai ilgai galės eiti savo 
pareigas. Iš tikrųjų kai kas 
jau abejoja, ar jis gali veiks
mingai vadovauti Katalikų 
Bažnyčiai. 

Praėjusią savaitę popie
žius Jonas Paulius II pami
nėjo savo 25 metų popiežiavi
mo sukaktį. Visoje Katalikų 
Bažnyčios istorijoje jis yra tik 
ketvirtas, tiek metų buvęs po
piežiumi. Pažvelgus į tą sulin
kusį, vos pajudantį senelį, 
sunku beprisiminti energingą. 
58 metų kardinolą, kuris, pa
sirinkęs Jono Pauliaus II var
dą, paėmė Katalikų Bažnyčios 
vairą į savo rankas. Ne kartą 
jį matėme slidinėjant, spor
tuojant, bet dar dažniau mel
džiantis ir su meile priimant 
žmones — visų tautų, visų re
liginių bendruomenių, visų ra
sių. Jam visi yra Dievo vaikai, 
verti meilės, atlaidumo ir 
pagarbos. 

Dažnėja spėliojimai, kas 
bus kitas Romos katalikų po
piežius? Kiek ilgai Viešpats 
Joną Paulių II dar laikys šia
me pasaulyje, kai senatvė, 
darbų krūvis ir liga iščiulpė jo 
jėgas, padarė vis daugiau ir 
daugiau priklausomu nuo ki
tų. Tik jo dvasia, pasiryžimas 
ir tvirta valia pasiliko nepaju
dinama. 

Pesimistai, tarytum tikė
jęsi, kad popiežius Jonas Pau-
ius II nesulauks 25 metų su
kakties iškilmių arba nepa
jėgs jose dalyvauti, apsiriko. 
Ar kas gali įsivaizduoti, kokių 
pastangų šiam 83 metų sene
liui reikėjo, kad dalyvautų 
visose apeigose ir pasirodytų, 
kaip Bažnyčios galva. Jis sten
gėsi kalbėti minioms, aukojo 
Mišias, į palaimintųjų gretas 
įrikiavo keletą nusipelniusių 
asmenų ir spalio 21 d. Ka
talikų Bažnyčios kardinolų 
skaičių papildė 30-čia. Lėtai, 
skausmingai, bet su jam 
įprastu švelnumu, nusižemi
nimu ir meile, šv. Tėvas atliko 
viską, kas iš jo buvo reikalau
jama. 

Dabar beliko tik užbaigti 
darbą... Bet tas užbaigimas 
yra Dievo rankose. O kas bus 
kitas popiežius? Tai klausi
mas, į kurį taip pat nėra at
sakymo, tik daug spėliojimų ir 
prielaidų. Tačiau yra kriteri
jų, pagal kuriuos galima būtų 
spręsti, koks asmuo tinka
miausias užimti Jono Pau
liaus II vietą. 

Visi sutinka, kad reikala
vimai visgi nemaži, nes dabar

tinis popiežius stipriai pakeitė 
pažiūras į šias atsakingas 
pareigas bei jų vykdymo bū
dus. Visų pirma jis neužsidarė 
Vatikane, o nuolat keliavo, ap
lankydamas kiekvieną žemy
ną ir daugybę kraštų, visur 
mokydamas, patardamas, kar
tais atsiprašydamas, kartais 
stipriai pabardamas, bet vi
suomet su meile ir tolerantiš
kumu. Tad ir būsimasis popie
žius jau nebegalės kitaip elg
tis. Jonas Paulius II laisvai 
kalbėjo aštuoniomis kalbomis 
(jų tarpe ir lietuviškai). Tad ir 
kitas popiežius turėtų mokėti 
kiek galima daugiau kalbų. 

Nėra abejonės, kad naujas 
popiežius taip pat bus konser
vatyvių pažiūrų ir laikysis 
Katalikų Bažnyčios tradicijų 
dėl kunigų celibato, moterų 
kunigystės, skyrybų, abortų, 
homoseksualų vedybų ir kitų 
svarbių nuostatų, kurios šian
dieniniame pasaulyje tiek ak
tualios, kad net kai kurie 
dvasininkai įsijungia į deba
tus. Tačiau reikia atsiminti, 
kad iš 135 kardinolų — kandi
datų tik 5 nėra šio popiežiaus 
paskirti, tad jų pažiūros per 
daug nenutolsta nuo Jono 
Pauliaus II mokomų tiesų. 

Kadangi dabartinio popie
žiaus sveikata sudaro tiek rū
pesčių, be abejo, bus atsižvel
giama į renkamo asmens svei
katos stovį ir galbūt net amžių 
— juo jaunesnis, tuo geriau. Iš 
135 kardinolų, kurie galėtų 
būti renkami popiežiumi, 66 
yra europiečiai, 50 iš Azijos, 
Afrikos ir Pietų Amerikos. 23 
kardinolai yra italai ir galbūt 
jie norėtų, kad, pagal tradici
jas, Vatikane vėl popiežiautų 
italas... Niekas nemano, kad 
popiežiumi bus išrinktas 
amerikietis — šiuo metu Ame
rika nėra viena populiariausių 
šalių, ypač islamo pasaulyje, 
su kuriuo būsimam popiežiui 
reikės daug bendrauti. Visgi 
prisiminkime, kad kardinolų 
tarpe yra ir lietuvis: palyginti 
nesenas, moka daug kalbų, 
yra Vakarų pasaulio (iš dalies 
ir popiežiaus Jono Pauliaus II) 
auklėtinis. Žinoma, tai tik 
praskrendanti mintis, bet Die
vo keliai nežinomi. Kas prieš 
25 m. galėjo pagalvoti, kad po
piežiumi bus išrinktas lenkas? 

Šis šv. Tėvas buvo ypač 
palankus lietuvių tautai . 
Mums ne tik padovanojo du 
kardinolus, bet ir pats apsi
lankė Lietuvoje, su lietuviais 
kartu meldėsi ir bendravo, pa
skelbė palaimintuoju arki-
vysk. Jurgį Matulaitį. Norime 
tikėti, kad ir būsimasis 
popiežius kreips daug dėmesio 
į Marijos žemę — Lietuvą. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ.. 
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VINCAS ADOMĖNAS 

Per jį būdavo siunčiami 
skundai, malonės prašymai ir 
gaunami atsakymai. Jame ze-
kui staiga būdavo pranešama, 
kad jis paleidžiamas arba su
mažinama jam bausmė. Ta
čiau anuo metu tai liesdavo 
tiktai kriminalinius. Politinių 
visi skundai būdavo atmeta
mi, o malonės prašymai — ne
tenkinami. 

Fedia pasibeldė, nelauk
damas atsakymo įėjo vidun ir, 
nenusiimdamas kepurės, su
stojo kambario viduryje. 

Už stalo sėdėjo šviesia
plaukis vyras uniformine ke
pure ir kariniu kiteliu. Ap
valus, putnus veidas rodė, kad 
su karo badmečiu jis dar 
nesusidūrė. 

Leitenantas pakelė į Fedią 
šviesiai pilkas akis ir pa
klausė: 

— Pavarde? 

— Čemovas. 
— A... 
Jis atvertė ant stalo gu

linčią bylą. pasklaidė ją. 
— Vardas? 
— Fiodoras. 
— Tėvavardis? 
— Petrovičius. 
— Gimimo metai? 
— 1907. 
— Už ką nuteistas? 
— Už pavėlavimą. 
— Kaip? Už kokį pavėlavi

mą'7 

— Plėšdamas krautuvę, 
penkiolika minučių pavėlavau 
užbaigti darbą. 

— A... Skundą rašei? 
— Ne. 
— Be reikalo. Reikia rašy

ti. Prašyti reikia. Vis tiek... 
Tavo bylą paėmė peržiūrėti. 

— Taip?! — nustebo Fio
doras. 

— Yra vilties. 

— Galbūt... — atsakė abe
jingai Fedia. 

— Užeik į gretimą kamba
rį. Ten smulkiau sužinosi. 

Fedia apsisuko ir buvo be
išeinąs. 

— Ne, ne! Pro šitas duris, 
tiesiai eik. 

Jis atsigręžė. Už nugaros 
sienoje buvo kitos durys. 

— Čia? — paklausė jis. 
— Taip. 
Fedia pasibeldė ir įėjo. 

Kambaryje prie lango stovėjo 
operas. 

— A! Sveikas, Fiodorai 
Petrovičiau! — linksmai šūk
telėjo tasai, lyg būtų sutikęs 
seną pažįstamą. — Ką gero pa
sakysi? 

— Mane atsiuntė. 
— Kas? 
— Spec. skyriaus viršinin

kas. 
— Taip. taip... 
Operas priėjo prie stalo ir 

atsisėdo į kėdę. 
— Tai ką, skundą rašei? 
— Ne. 
— Nerašei? — tarsi nuste

bo operas. 
— Nė nepagalvojau. 
— Tai gal malonės prašei? 
Fedia tylėdamas papurtė 

galvą. 
— Keista... Pareikalavo at

siųsti tavo charakteristiką. 
Fiodoras tylėjo. 
— Supranti, ką tai reiškia? 

Tai rodo, kad kažko sulauksi. 
Kažkas tau šviečiasi, — operas 
mirktelėjo kairę akį. 

— Netikiu. 
— Kodėl gi? Tikriausiai 

sumažins. Penkiolika — ne 
juokas! 

— Ne už juokus ir gavau, 
— atsakė sausai Fiodoras. 

— Tai ką, Fiodorai Petro
vičiau, nesiseka tau lageryje? 
— Kodėl0 Nieko. 

— Girdėjau, girdėjau... 
Nurungė tave Paša, ką? Vai
kėzas dar. o žiūrėk koksai! Jū
sų žmonės nepasitiki tavim? 
Cha cha cha'.. — Nesulauk
damas atsakymo, operas to
liau kalbėjo: — Nieko, Fio
dorai Petrovičiau, nieko... Jei 
būsi protingas, atgausi savo 

valdžią. 
— Kokią valdžią? Ne

suprantu. 
— Na, na! Taip jau ir ne

supranti? Neapsimetinėk, čia 
to nereikia. Geriau mudu rim
tai pasikalbėkim. Atvirai, iš 
visos širdies. Gerai? Sėskis. — 
parodė ranka į kėdę priešais 
stalą. 

— Nieko pastovėsiu. 
— O tu atsisėsk, bus malo

niau kalbėtis. 
Fiodoras atsisėdo. 
— Kalbėkim atvirai, Fio

dorai Petrovičiau. — tarė ope
ras, įkyriai žiūrėdamas Fediai 
į veidą. — Nesi toks kvailas, 
kad nesuprastum, jog man vis
kas žinoma. 

— Nejaugi viskas9 — su 
nuostaba balse ir slapta baime 
paklausė Petrovičius. 

— Viskas, kas daroma la
geryje. 

— Iš tikrųjų0 

Operas dar kartą pažiurėjo 
į jį, bet klausimo nesuprato. 

— Tad jeigu norėsi būti 
atamanu, žinok, be mano 

sutikimo ilgai neišsilaikysi. 
„Na, čia jau per daug nu-

rietei! — pagalvojo Fiodoras. 
— Dabar tai aš tave sugavau!" 
— patenkintas nusprendė, o 
garsiai paklausė: — Tai ką. 
Paša jūsų sutikimu? 

— Vadinas, jis iš tikrųjų 
jūsų atamanas? 

Fiodoras prikando lūpą. 
— Aš nežinau. Jūs taip pa

sakėt. — pasitaisė. 
— A... Už tai aš ir pasi

kviečiau tave. kad noriu jį pa
šalinti. 

— Iš kur0 

— Iš atamano vietos. 
— Pirmą kartą girdžiu... 

— sumurmėjo Fiodoras. 
— Na. na, nežaiskime sla

pukų. — Ir kiek patylėjęs pri
dūrė: — tai ką. Fiodorai Pet
rovičiau, nenori, kad padė
čiau0 

— Jūs nieko man negalite 
padėti. 

— Klysti, žmogau. Jei susi
tarsime — po savaites busi 
atamanas. 

— Aš nenoriu juo būti. 

Operas pažvelgė aiškiai 
nepatenkintas, bet nieko ne
sakė. 

— Jūs žinote, kad mūsų 
įstatymai draudžia bendrauti 
su čekistais. 

— Niekai. Šlamštas! Vis
kas galima. Ar maža jūsiškių 
mums dirba? 

— Tai sukos! Tai jau ne 
mūsiškiai! Jie mirties ne
išvengs! 

— Na na, ne taip karštai. 
— Aš noriu gyventi. 
— A, vadinasi, tu bijai 

keršto0 Klausyk. Fiodorai Pet
rovičiau, galima viską su
tvarkyti. Padirbėsi man čia, o 
kai tik pajusi.. Žinoma, reikia 
būti atsargiam. Bet tu vyras 
protingas ir gudrus. Todėl aš 
ir kalbu su tavimi. Taigi kai 
pajusi, kad tau čia gali būti 
pavojinga, tuoj praneši man 
Aš tave izoliuoju ir — į kitus 
lagerius. Jų daug. nesuras. 

— Žinote, viršininke, kaž
kaip suranda... 
• — A. niekai, nesąmone' 

Bus daugiau 
I 

mailto:Gala@usbaltic.org
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PAVARDES 

Lietuvos Respublikos Sei
me pirmą kartą moters 
pavardes keitimo klau

simą kėlė seimune. ne karto ir 
netekėjusi. Gema Jurkūnaitė. 
Matyt, tas klausimas buvo 
keliamas, norint pabėgti nuo 
realybes ir tariamai pasislėp
ti, apsiginti nuo ne itin 
mėgstamo „senos panos" įvaiz
džio. Žinoma, senas tradicijas 
„senų panų" atžvilgiu turinti 
Lietuvųs visuomenė nėra pati 
geriausia. Tautosakoje sutin
kama sena pana — pikta, gai
ži ir pavydi ypata. Tačiau yra 
visokių žmonių ir jų santykis 
su aplinkiniais ar platesne 
visuomene apsprendžia, ar 
senmergyste — kančia, kurią 
vėliau norisi slėpti po pa
keista, ar net vyriška, pavar
de, ar pasirinktas gyvenimo 
būdas. Šiais laikais merginos 
renkasi laisvę, retsykiais kitos 
moters meilę, gimdo vaikus. 
net kai negali sukurti nor
malios dviejų žmonių sąjungos 
ir 1.1. Žinoma, tokių vaikelių 
tolesnis gyvenimas, tai jau ki
ta tema. Daug moterų ar
tisčių, meno veikėjų nekeitė 
pavardes, bet ar nuo to su
menkėjo jų vertė, ar nebuvo 
pripažinti jų talentai? Anaip
tol. Netgi Sofija Kymantaitė-
Ciurlionienė išlaikė savo mer
gautinę pavardę, ja didžiavosi. 
Labai spalvinga asmenybė 
aktorė ir režisierė Kazimiera 
Kymantaitė buvo ištekėjusi už 
kultūros ministro V. Banaičio. 
Ar daug kas apie tai žinojo? 
Nekeisdama pavardės, neužsi
kraudama atsakomybės vyro 
užimamai padėčiai, aktorė, 
kuri pasižymėjo aštria ir taik
lia mintimi, buvo laisva 
sprendimuose, pasisakymuo
se. Monika Mironaitė (rašyto
jo J. Baltušio paskutinė žmo
na). Eugenija Pleškytė (buvusi 
Cibinene-. Marija Rasteikaitė 
(buvusi Siparienė). Vaiva 
Mainelytė. Irena Milkevičiūtė 
(Gregorian). Loreta Bartuse
vičiūtė (Noreikienė) ir 1.1. 
Užsienyje lietuviškos mote
riškos pavardes keitimą sąly
goja tam tikros nuostatos arba 
prisitaikymas. Ne taip seniai 
teko patirti, kad ir čia. 
Amerikoje, ištekėjusi lietuvė 
gali savo nauja vyro pavardę į 
dokumentus įrašyti taip. kaip 
priimta Lietuvoje. Tik truputį 
trunka laiko ir noro. Tas pats 
buvo ir Sibiran nutremtų lie
tuvių gy
v e n i n e . 
Teko su
tikti mo
terų ir jų 
vaikų, ku
rių pavar
des buvo 
tokios, kaip 
vyro ir tė
vo — Ša-
banas. Ša-
baltas. Va
reikis. Nors 
R u s i j o s 
moterų pa-
v a r d ž i ų 
g a l ū n e s 
k i n t .) . 
prikla uso-

mai nuo vyro pavard* 
Jalovskaja. Kuzmina, , 
Putina ir t t. 

cija. kad užsienyje bus sunku 
tvarkyti dokumentus ir pan.. 
sukelia šypsnį — kaip mažai 
mes pažįstame pasaulį! Ką tik 
Kalifornijoje rinkimus laimėjo 
žmogus, kuris per visą savo 
netrumpą gyvenimą JAV nė 
karto net nemanė keisti, 
lengvinti gana sunkokos ir 
ilgokos pavardės tarimą: 
SCHVVARZENEGGER (Švar-

Skaitydama knygą „Pet
ras Rimša pasakoja" supra
tau, kad buvo daug lietuvių, 
norinčių kuo greičiau su-
amerikonėti. Petras Rimša 
suradęs ne vieną tokį per
liuką: Makelis = Mccelly. Tad 
ką ir bekalbėti apie klaipėdie
tės norą suamerikonėti ar 
suvvriškėti. 

Žavi senųjų lietuvių emi
grantų išlaikytos lietuviškos 
pavardės. Prieš keletą metų, 
kai Vytauto Miškinio vado
vaujami „Ąžuoliuko" choro 
berniukai dainavo Salt Lake 
City, kažkas per garsiakal
bius pakvietė Miškinį. Toliau 
iš Vyt. Miškinio interviu 
„Bičiulystei" rašyto lygiai 
prieš dvejus metus: 

„Negaliu nepapasakoti la
bai įdomaus nutikimo Salt 
Lake City. Sėdim, pasirengę 
eiti į sceną, kai šalia manęs 
klesteli pagyvenęs, kresnas 

Michael (Mykolas) Miškinis < kairėje) ir Vytautas Miškinis 

pvz . . 
lema. 

Neseniai Klaipėdoje nu
skambėjęs skandalas dėl mer
ginos noro išteki jus turėti vy
rišką vyro pavardę su motyva-

ceneger). Bet Arnoldas, tas 
garsusis Terminatorius, mokė 
ir auklėjo amerikiečių pub
liką, kol nugalėjo ir privertė 
išmokti ištarti taisyklingai, 
atleisti jo akcentuotą tarseną, 
būdingą tik užsieniečiams. 
Dar geriau. Prezidentas Geor
ge W. Bush, atvykęs Kali-
fornijon pasveikinti Arnoldą, 
viešai pasidžiaugė, kad jie abu 
turi nuostabias žmonas ir abu 
turi „blogą tarimą". Vadinasi, 
pasaulis yra labai atviras ir 
atlaidus žmonėms. 

Pavardžių keitimas, trum
pinimas buvo būdingas visais 
laikais. Amerikon atvykę, pir
mieji emigrantai iš Lietuvos, 
susidūrė su dokumentų įfor
minimu. Sėdėdama archyvuo
se ir ieškodama senelių pėd
sakų Amerikoje, pastebėjau 
įdomų reiškinį, kaip buvo 
lenkinamos lietuviškos pa
vardes. Matyt, lenkų čia būta 
daugiau ir anksčiau atvy

kusių, tad 
ra š t i n i n -
kams buvo 
paprasčiau 
iš klausos 
u ž r a š y t i 
kiek kitaip 
jiems skam-
b a n č i a s 
pavardes. I 
akis pir
miausia kri
to pavardžių 
t rumpini-
nias. Iš Jan
kauskas 
Jankauski. 
vėliau Jan-
kavvski, dar 
vėliau Jan-

kowski. Jdomus atradimas — 
iš Ivanausko — Evan. Na. o 
neseniai miręs, žinomas futbo
lo žvaigždė Jonaitis savo pa
varde rašė — ..I'mtis". Kai 
skaitai tokią pavardę- garsiai, 
ji skamba panašiai, kaip ..Jo
naitis". k;n matai parašyta, ar 
gali pagalvoti, kad ji lietuviška? 

vyrukas. Žiūri jis j mane, 
paduoda savo vizitinę kortelę 
— Michael (Mykolas) Miš
kinis. Žurnalistikos profeso
rius. Kai salėje išgirdo skel
bimą, kad kviečiamas Miš
kinis, tai jis ir prisistatė, o pa
sirodo, ne jo reikia, bet lietu
vių choro vadovo. Tada susi
domėjo ir susirado mane. Net 
amo netekau. Praleidome visą 
vakarą. Jo tėvai iš tų pačių 
kraštų kaip mano mama. Pa
noro bendrauti. Pasikeitėme 
adresais. 

— Bet tavo mama ne Miš
kinytė. 

— Ne, bet tose pačiose 
apylinkėse, kaip Marcin
konyse. Varėnoje, Zervynose 
buvo artimų žmonių Miški
nių. Banga į Ameriką prasi
dėjo 1904 metais. Anksčiau, 
mama pasakojo, kad Ameri
koje gyveno, ar gyvena, dėdės, 
tetos. Nusifotografavome. 
Jdomu. kad mano mamos bro
lis, kaip du vandens lašai 
panašus į šitą amerikonišką 
Miškinį, kuris nekalba lietu
viškai. Jdomus žmogus. 
Pareiškė labai aktyvų norą 
pamatyti Lietuvą. Jis, kaip 
FBI darbuotojas, buvo atvy
kęs j SSRS. kai Nixon buvo 
Leningrade, ir buvo atsa
kingas už jo apsaugą. Dabar 
dėsto saugumo meną univer
sitete. Jo atmintyje išliko 
labai keistos lietuviškos tradi
cijos — močiutė, mama liep
davo valgyti visus Kūčių pa
tiekalus. Jam apie 70. Atsi
mena keletą žodžių — „galva" 

gal /.mokaus, gal — kopūsto..." 
Taip susitiko du. skirtin

gų likimų, skirtinguose pa
saulio kraštuose užaugę, lie
tuviško kraujo turintys Miš
kiniai. Lietuviškai nekalban
tis amerikietis M. Miškinis 
turėjo daug progų keisti ir 
pakeisti lietuvišką pavardę į 
lietuviškai neatpažįstamą. 
Kodėl to nepadarė, matyt, kad 
pagarba protėviams, tradicija 
jam buvo svarbesnė. 

Dažnokai istorija, kalba 
kinta nuo to, kieno rankose ji 
yra. Prieš pusę tūkstančio me
tų, iš galingos ir sava
rankiškos Europos valstybės, 
Lietuva palaipsniui, pra
radusi garsiuosius valdovus, 
žemes, galią, įtaką, virto pri
klausoma. Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto Au
gusto gėdingoji Liublino unija 
(1569 m.), po kurios priėmimo 
Lietuvai (nors ir išsaugojusiai 
valstybingumą) ir lietuvių 
tautos raidai lemiamą įtaką 
darė Lenkija. Vėliau, tris kar
tus dalintą, grobtą Lietuvą 
valdė rusai. Ar ne visų šių 
įvykių pasekmė yra daug su
rusintų pavardžių, kurias jau 
traktuojame kaip slaviškos 
kilmės? Dar viena problema 
atsiranda, kai pavardės bet 
kuria kaina lietuvinamos. 
Artimos lietuviškos pavardės, 
turinčios priesagas -evičius, 
kaip pvz., Juknevičius, kaip ir 
slaviškos pavardės, rašomos 
vienodai. Tuo tarpu tariamos 
skirtingai. Iš tarimo gali at
skirti, jog tai lietuvis ar sla
vas. Kada kur nors pasaulyje 
suskamba, kad toks lietuvis 
padarė nusikaltimą, tik gerai 
žinantys etimologiją, gali 
atsekti, jog tai ne lietuvių, bet 
slavų kilmės žmonės. Vis tik, 
reiktų visas slaviškas pavar
des, verčiant į lietuvių kalbą, 
rašyti pagal tarimą. Taip pa
vardė Juknievič ar Juknie-
vičius (jei jau lietuviname) 
rodytų, kad žmogus yra ne 
lietuvių kilmės arba slavas, o 
Juknevičius — lietuvis, nors 
pavardė ir nėra grynai lietu
viška. Koršunov ir Koršu
novas, Majorov ir Majorovas 
ir t.t. Tik paskutinis skiemuo 
„vas" parodo sulietuvintą pa
vardę. Gal taip stipriai ver
žiantis į Europą, pavardžių 
rašymo tradicija nebeturi 
jokios reikšmės. Iš to sektų iš
vada, kad ir šie mano pa
mąstymai bereikšmiai. O kas 
tada reikšminga?! 

Daug kalbame apie tradi
cijų išlaikymą. Gal tas tradici
jas prisitaikome savo norams, 
poreikiams? Skirtingos pavar
džių rašymo formos yra tam 
tikras tautos kalbos turtas. 
Saugokime lietuvių kalboje 
nusistovėjusią pavardžių 
rašymo tradiciją. Ji nėra pati 
blogiausia ir, kaip rodo laikas, 
atlaikė rusinimą, lenkinimą, 
susinimą. Gal atlaikys ir mo
dernizavimą ar mūsų netekė
jusių mergelių užgaidas. 

Ligija Tautkuvienė 

HALLOWEEN ŠVENTĖ 
LOS ANGELES 

Spalio 25 d. Los Angeles 
lietuvių parapijos salėje ren
giamas Halloween — kaukių 
balius, kurį organizuoja para
pijos choras. Choro vadovas 
Viktoras Ralys bus šio links
mybių ir baisybių vakaro ve
dėju. Kaip rengėjai žada — bai
siau ir linksmiau nebus, o bus 
daug įvairiausių prizų geriau
siems, išradingiausiems kos
tiumams. Veiks baras, vyks šo
kiai ir kitos linksmybės. D.V. 

ZODIAKAS 
SKORPIONAS spalio 23 d. - lapkričio 21 d. 

Skorpiono ženklas yra tarp 
dviejų rudens mėnesių. 

Dauguma planetų spalio mė
nesio pabaigoje bus Vandens 
stichijos ženkluose (be trijų 
planetų Skorpione, Marsas 
yra Žuvyse, o Saturnas — Vė
žyje), todėl, be jokių abejonių, 
mūsų gyvenime daug ką lems 
nuojauta, emocijos. Padaugės 
povandeninių srovių ir iš pir
mo žvilgsnio nesuvokiamų 
poelgių. Patys labiau gilin
simės į savo jausmus, pojū
čius. Spalio 23 dieną į Skor
pioną įžengė saulė. Paprastai 
tokiu metu daugiau galvojame 
apie anapusinį pasaulį, apie 
gyvenimo prasmę, mirtį, atgi
mimą. Tokias minorines nuo
taikas ir būsenas paryškins 
Merkurijus, spalio 24 d. pra
dėjęs kelionę Skorpiono ženk
lu. 

Astrologai pranašauja, 
kad JAV horoskopui reikšmin
gas bus Saturnas, kuris vidu
ramžiais vadintas „didžiąja 
nelaime". Labai įdomu, kad 
pranašaujamos nepalankios 
aplinkybės Amerikai ir jos 
prezidentui išryškės mėnesio 
pabaigoje, turbūt apie spalio 
25-ąją. Įdomumas šįkart tas, 
kad Saturnas dabar kaip tik 
lėtina greitį ir tą pačią spalio 
25-ąją pasuks Zodiako rate 
atgal. Kitaip tariant — taps 
retrogradiniu. Klasikinė inter
pretacija būtų — skaudi 
nelaimė, galbūt net katastrofa 
priartėja per plauką, bet bū
tent per plauką jos ir gali būti 
išvengta. Beje, panaši situaci
ja gali susiklostyti ir eko
nomikos srityje — čia reikia 
prisiminti skandalingas istori
jas su didžiosiomis JAV kom
panijomis, kurių bankrotai 
gerokai pakirto šios šalies re
putaciją. Dabar, spalio pabai

goje ar lapkričio pradžioje, vėl 
gali įvykti kažkas panašaus. 
Šiaip ar taip, JAV horoskopas 
dabar tampa puikia mokymo 
priemone. Rezultatai susi
sumuos lapkritį. 

Atėjo geras metas visiems 
Vandens ir Žemės stichijos 
ženklams — Vėžiams, Skor
pionams, Žuvims, Jaučiams, 
Mergelėms ir Ožiaragiams — 
psichologams, menininkams, 
rašytojams. Oro ir Ugnies 
stichijos ženklams — gali 
jaustis prigesinti, praradę 
optimizmą ir iniciatyvą. 

Skorpionas panašus į savi-
graužį, kažkuom panašus ir į 
vėžį, kuris savo sprendimuose 
daugumoje eina atbulas. Skor
pionas — ėdantis pats save. 
Išorėje — išdidus, viduje — 
lengvai pažeidžiamas. Mėgs
tantis karjerą ir galintis jai 
aukoti netgi mylimus žmones 
— jei reikalas vers — išsiskir
ti. 

Skorpiono akmenys — 
topazas, berilas, tigro akis. 

Mineralai: chrizoprazas, 
obsidianas, berilas, tigro akis. 
rubinas, rusvasis turmalinas, 
krištolas, ametistas, malachi
tas. Talismanai: auksinis to
pazas, akvamarinas, kruvino 
raudonumo granatas, raudoni 
koralai. Meilės reikaluose su
sigaudyti padės rožinis kvar
cas, topazas. Pirmasis akmuo 
kartais vadinamas „meilės 
sau" akmeniu. Į savigraužą 
linkusiai Skorpionei to labai 
reikia. Išmokusi mylėti save, 
ji leis ir kitam ją pamilti. Su 
juo nesunkiai įveiksi bendra
vimo barjerus. Topazas įžiebs 
„vidinę šviesą" ir leis ramiai 
mėgautis gyvenimu, pyktį 
pavers harmonija, o lemtingas 
aistras — ištikimybe. 

Sėkme moksle ir darbuose 

neš koralai, obsidianas ir kiti 
anksčiau minėti mineralai. 
Koralai prilaikys, kad „ne
draskytum akių" ir suvaldy-
tum aštrų liežuvį. Be to, stip
rins intuiciją, vaizduotę, o jei 
sapnuoji ryškius sapnus — 
padės atskleisti jų paslaptis. 

Obsidianas — garbės ir 
orumo sargas arba „atsargu
mo akmuo". Šios savybės 
labai trūksta Skorpionams, 
tad akmenukas apsaugo nuo 
perdėto emocingumo, kvailų 
ir nedorų poelgių, suvedžioji
mo. Padeda geriau susikon
centruoti, suvokti savo gyve
nimo tikslą. 

^Chrizoprazas suteikia ra
mybę, slopina kraujavimus. 

"Rubinas gydo sielos le
targą, stiprina širdį ir kraujo
taką, mažina akių skausmus. 

"Turmalinas saugo nuo 
silpnumo priepuolių, stiprina 
atmintį. 

"Ametistas padeda gydyti 
neuralgiją ir nemigą, stiprina 
valią, gydo medžiagų apy
kaitos ligas... švelnina depre
siją. 

Topazas naudojamas gy
dyti nemigą, neturint apetito, 
esant podagrai, sergant ke
penų ligomis. 

"'Malachitas gydo skran
džio, kasos, blužnies ligas, 
įvairius dvasinius sutrikimus, 
gerina regėjimą. 

H-s 

J^T^ Parengta pagal 
•sį?£%t įvairia literatūrą. L. T. 

III JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS NEĮVYKS 

Skelbtas spalio 26-tai 
dienai, festivalis neįvyks. Ge
ram festivalio surengimui ne
pakako gautų aukų. Kanados 
lietuvių jaunimo kamerinis 
orkestras nesurado lėšų pa
sisamdyti autobusui ir t.t. 
Dėkoju atsiliepusiems smui
kininkams, pianistams, flei-
tistams, dainininkams, šokė
jams, skaitovams, kurių susi
darė nemažas būrys. Dėkoju, 
kad ir jums visiems reikia šio 
festivalio. Ir labai atsipra
šome, kad turime jo atsisakyti 
dabar. Jau suradome kitą da
tą — pavasarį, kovo mėnesį. 
Tikimės, viliamės, kad dar 
atsiras geri dėdės ir tetos, 
kurie paaukos taip trūksta
mus pinigus gražiems festi
valio sumanymams įgyven
dinti. 

Festivalį norime surengti 
kaip šventę, kaip žydėjimą. 
Tam reikalui reikia gerai 
apšviestos scenos, scenografo 
darbo ir lėšų jo projektui 
įgyvendinti. Jau surengėme 
du festivalius Čikagos Jauni
mo centre, kur mūsų vaikai. 

Meno mokyklėlės dainavimo klasės dėstytoja J ū r a t ė Grabl iauskienė ir 
moksleivė Greta Kugaudaitė. 

jaunimas rodėsi apytamsėje 
scenoje. Festivalį rengiame ne 
dėl paukščiuko, o vaikų, jauni
mo, tėvų, žiūrovų džiaugsmui. 
Yra tokia patarlė: jei neturi 
pinigų — nesivesk. O mes, ne
turime pinigų, bet norime tų 
„vedybų" — festivalio. Jei da
bar nerengsime mūsų dainuo
jančiam, šokančiam, muzikuo
jančiam jaunimui festivalio ar 
kokio kito visaliaudinio su-

ALKOHOLIZMAS 
(Tpeinys) 
Alkoholizmo ir jo komp

likacijų gydymo išlaidos yra 
tik mažoji netekčių, susijusių 
su girtavimu, dalis. Neigiamos 
alkoholizmo pasekmės visuo
menei yra kur kas didesnės, 
tik niekas nėra atlikęs tyrimų 
dėl ekonominių nuostolių, 
kuriuos lemia dėl įvairių kom
plikacijų atsiradusi negalia, 
šeimų gyvenimo kokybės blo
gėjimas bei iš asocialių šeimų 
atimtų ir valstybes auginamų 
vaikų išlaikymas. 

Svaigalai — didžiausias 
šio laikmečio priešas. Lietu
voje alkoholio galima laisvai 

nusipirkti nepilnamečiams. 
Galima kaltinti valdžią, tėvus, 
bet labiausiai reikia kaltinti par
davėjus, kuriems nusispjauti, 
jog vaikai geria. Menkai dirba
mas darbas su jaunimu, per 
silpnai ugdomas jų požiūris į 
alkoholizmą. Reikia išugdyti 
vaikams valingą ir tiesią 
nuomonę. Jei nebus kam gerti 
alkoholio, tokių nesąmonių ne
bus išvis. Alkoholis ir svaiga
lai yra gryna komercija, didina 
pelną prekeiviams, kurie pa
miršo žmogiškumą ir jo reikšmę. 

Vilniuje išgėręs prancūzų 
dainininkas B. Cantat bruta
liai primušė mylimą moterį, 
aktorę Maric Tnntignant. dėl 
ko ji mirė. Kaltas neblaivus 

protas. Kaltas alkoholis, o gal 
net narkotikai. Alko-holinė 
psichozė. Lietuvoje gal kas 
trečia mergina turi šansą 
ištekėti už tokio ją liguistai 
mylinčio žmogaus. Jei toks vy
ras mėgsta pagerti (ar dar ge
riau — yra alkoholikas), jo šei
ma kasdien balansuoja prie 
mirties slenksčio. 

Viešai ir oficialiai įteisintas 
girtavimas 

Praeitą savaitę Atlantoje 
vyko vyno ragavimo festiva
lis, trukęs net dvi dienas. J jį 
atsilankė per šešis tūkstan
čius žmonių. Bilietas vienai 
dienai kainavo 50 dolerių, dviems 

siejimo, pabendravimo, tai vė
liau nė su pyragais neįprašysi, 
neprisikviesi. Didelė mašina 
— Amerika įsuks į savo ratą ir 
pasiglemš. Kaip jau yra nuti
kę tiems, kurie atvyko prieš 
mus... 

Aukas rašyti: American-
Lithuanian Council. o siųsti 
adresu: P.O. BOX 4102. 
Wheaton, IL 60189. 

Ligija Tautkuvienė 

— 95. Už šią kainą galėjai 
gerti, kiek tik telpa, galėjai iš
ropoti keturiomis: ..Who ca-
res?!~ — niekam nerūpi! Prie 
kiekvienos vyno rūšies buvo 
siūloma ir specialūs užkan
dėliai. Festivalyje dalyvavo ir 
prancūziškus vynus reklamuo
jančios firmos, pateikusios di
delę pasiūlą. Lankytojai ne
boikotavo, priešingai — ra
gavo daug įvairiausio prancū
ziško vyno. Galų gale buvo pri
eita išvados, kad prancūzų ūki
ninkas, auginantis vynuoges, 
gaminantis vyną. yra niekuo dė
tas del didžiosios politikos, ku
ria jis galbūt visai nesidomi... 

L.T. 
(Bus daugiau) 

file:///Vheaton
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MAŽIEJI SKAITOVAI 
Jonas Rutkauskas 

Jonas Rutkauskas - peda
gogas ir dai l in inkas , gimė 
Mintaujoje. Lietuvoje. 

Nedidelėje, kuklioje, blo
game popieriuje ir plonais vir
šeliais 1948 m. Miunchene 
amerikiečių zonos karinei 
cenzūrai leidus atspausdinto
je knygelėje vaikams ..Gin
tarėliai", autorius rašė: ..Tai 
knygelė mažiesiems skaityto
jams, už jų gerumą, darbš
tumą ir didelį norą išmokti 
skaityti". 

Tai buvo vienas iš nedau
gelio pirmųjų egzodo vaikų 
literatūros leidinėlių, iš kurių 
vieni vaikai mokėsi skaityti, 
kiti - neužmiršt i lietuviško 
žodžio kitakalbėje aplinkoje, o 
tretiesiems te ikė įspūdžių 
apie paliktą tėvyne. 

Jonas Rutkauskas knyge
lę parašė ne t iek iš vaikų 
rašytojo pašaukimo, kiek pe
dagoginiais sumetimais. 

Jurei^ Bielinis 

Daraktorių mokykloje. 

Knygnešiai 

Anuomet l ietuviams buvo 
uždrausta lietuviškos knygos 
ir laikraščiai spausdint i . Pikti 
kaimynai norėjo, kad mes už
mirš tume savo kalbą, bū tume 
bemoksliai, net skaityt i ne
mokėtume. Tai j iems nepasi
sekė. Atsirado drąsių žmonių, 
kūne lietuviškas knygas spaus
dino svetimame kraš te ir s lap
ta gabendavo į Lietuvą. Tuos 
žmones vadiname knygnešiais. 

Vienas iš didžiausių knyg
nešių buvo J u r g i s Biel inis , 
pasivadinės baltuoju Ere l iu . 

Štai kaip kartą buvo su juo. 
Jurgis Bielinis grįžo namo 

ir parsinešė keletą knygelių ir 
laikraščių. Tai pajuto tuometi
nė valdžia ir pas iun tė savo 
žandarus Jurgį Bielinj suimti 
ir į kalėjimą įmesti. 

Kieme žaidė Jurg io Bieli
nio sūnelis. J is p i rmas pamatė 
žandarus. Kaip kulka spruko 
trobon ir suriko: 

- Žandarai! 
Jurgis Bielinis šoko lauk ir 

pasislėpė. Tačiau jis paliko 
lentynoje knygas ir laik
raščius. Tai tuoj čiupo juos 
sunūs ir paslėpė po marški

niais an t savo krūt inės . 
Vienu akimirksniu pribu

vo ž a n d a r a i . I šver tė v i sus 
namus , bet nieko neradę pyk
dami išsinešdino. 

Taigi , va ika i , knygneš ių 
darbas labai buvo pavojingas 
ir sunkus . Daug reikėjo drąsos 
ir a p s u k r u m o . Daug knyg
nešių net savo galvas padėjo 
už knygas . Užta t gal mes 
šiandien t ik jų dėka mokomės, 
ir savo gimtosios kalbos 
nepamiršom. Garbė j iems! 

Tad gerbk im knygeles , 
kur ias t ik betur ime, nes tai 
mūsų didžiausias t u r t a s . 

APIE DRAUDŽIAMAS 
KNYGAS 

Po pralaimėto sukilimo ir 
1864 metais įvesto spaudos 
draudimo Lietuva gyveno 
sunkius Rusijos priespaudos 
laikus. Žmonės kentėjo nuo 
trėmimų, nepakel iamų bau
dų... bet labiausiai nuo nai
kinimo visko, kas lietuviška. 
Nevalia buvo skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Uždarinėjo para
pines mokyklas, vienuolynus 
ir bažnyčias, pradėjo draust i 
statyti kryžius pakelėse, tau
ta buvo verčiama išnykti . 
Tuomet prasidėjo kova už sa
vo tikėjimą, lietuvišką spaudą 
ir bažnyčias. 

Tai buvo ilgas, nebylus 
pasipriešinimas be ginklo už 
tautos išlikimą. Tėvai neno
rėjo leisti savo vaikų į rusiš
kas mokyklas, todėl pradėjo 
savo vaikus gimtosios kalbos 
ir rašto mokyti namuose ir 
slaptose, vadinamose darak
torių mokyklose. Nors valdžia 
persekiojo ir baudė tėvus bei 
mokytojus, tėvai neleido vai
kų į rusiškas mokyklas. 

Atgaiva tamsybėje buvo 
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus rūpesčiu mažojoje Lietu
voje pradėtos spausdint i lietu
viškos maldaknygės, elemen-
toriai. grožinės l i teratūros kū
riniai, knygelės apie ūkį. J a s 
kelis dešimtmečius knygne
šiai slapta gabendavo į Lie
tuvą ir platindavo. 

Caro valdžia nepa laužė 
lietuvių, neišplėšė jų pasiryži
mo per amžius likti lietuviais. 

L E M O N T O 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

Vaikai r a šo t ema: „Lie
tuva - mano širdis" 

Man Lie tuva reiškia labai 
daug todėl, kad aš tu r iu ten 
d raugų . L ie tuvoje a š t u r i u 
senel ius . dt>dę ir tetą. kur iuos 
labai my l iu . M a n L i e t u v a 
reiškia labai_ d a u g todėl, kad 
aš iš Lie tuvos . J i yra m a n o 
didelė svajonė ir didele didelė 
prae i t i s , e s a n t i giliai m a n o 
širdyje. L ie tuva - mano gimti
nė, k u r g imė m a n o senel iai , 
mano tėvai ir a š . 

Deividas Pulokas 

Lie tuva y ra m a n o tėvynė 
ir aš ją myl iu . Gel tona , žalia 
ir r a u d o n a y r a vėliavos spal
vos. Ge l tona , re iškia sau lė , 
žalia - L ie tuvos laukai , r au
dona - k r a u j a s , iš l ie tas už 
Lietuvos laisvę. Mano gimi
nės l ie tuviai . Aš myliu kraš tą . 
kur Baltijos jūroje baltos pu
tos p lauk ia , k u r Kryžių kal
nas ir k u r miega m a n o pro
seneliai. Tai - mano Lie tuva . 

Vytas Balčiūnas 

Šiais m e t a i s aš sk r idau į 
Lietuvą. L i e tuva g raž i aus i a 
vieta v i s a m e pasaulyje. Man 
ji labai svarb i , nes mano visa 
šeima iš Lie tuvos . Tik atvy
kus, pačią p i rmą dieną norė
jau viską p a m a t y t i . Atrodo, 
kad visa L ie tuva m a n e kvietė 
pasižiūrėt i ją. Aš buvau Tra
kuose. K a u n e , Vilniuje. Nido
je . Kryžių ka lne . Lie tuva visa
da man bus labai svarbi , no
rėčiau k iekviena is meta i s ten 
skrist i . 

Darija Siliūnaitė 

R O Ž I N I S 
Spalio mėnesį didesnių ar 

l i a u d i e s pap roč i a i s i šs iski 
r iančių švenčių nėra . 

Tačiau šis m ė n u o skir ia
m a s Švč. Marijos garbe i ir 
visą mėnesį k a l b a m a s rožinis. 

O a r j ū s , vaikučiai , žinote 
k a s yra rožinis? 

Rožinis - ta i labai seniai 
krikščionių naudojama malda. 

Rožinis ypa t ingu būdu yra 
Marijos. J ė z a u s Motinos mal
da . Kai ka lbam rožinį, mąs-
tom apie J ė z a u s ir Marijos gy
venimą. Kai Marija pasirodė 
B e r n a d e t a i Prancūzi jos Liur-
de . t r ims va ikams Por tuga
lijos Fat imoje ir 1981 m. še
š i ems j a u n u o l i a m s Medjugor-
j e . j i p r a šė kasd ien kalbėt i 
rožinį, kad žmonės grįžtų prie 
Dievo, ir kad pasaulyje būtų 
t a i k a . 

MALDOS LELIJA 

Saulužė šviečia 
Ar lietūs lyja, 
Neša Tau. Jėzau, 
Maldos leliją. 

Maldos leliją, 
Jos kvapnų žiedą. 
Matui širdelė -
Tau meili; gieda. 

Aldona Puišytė 

IŠPAŽINTIS 

Va ika s n u si dėjo, 
Jam širdelė plaka, 
Eina prie klausyklos 
Nuodėmes pasako. 

Kunigėlis klauso, 
Atleidimą teikia. 
Sako: Buki geras. 
Mano mielas vaike! 

Stasys Yla 

********* ************** **************** ********* 

SPALIO 31 D. AMERIKOJE - KAUKIU DIENA 

Ar žinote, vaikučiai, kad 
kaukes visai nesunkiai galite 
pasidaryti patys. Pasikvieski
te pagalbon sesutes ir broliu
kus, mamytes ir tėvelius ir 
Kaukių dienai pasidarykite 
pačią įspūdingiausią kauke 
patys. 

Milžiniškas 
š ikšnosparn i s -

vampyras 

Pagrindas: 
juodas nertinis. 
juodos kelnes. 

juodos pirštinės, 
puskojines ir 
juodi batai. 

Reikia pasidaryti 
sparnus ir 

kepurę. 

,'/y;s nuo hik'o ik: rirS* 
j KirvkiU 

Kaip pasigaminti kepurę 

Nukirpkite nuo pėdkelnių 
apa t ines dalis - k lešnes . 
Likusią dalį užs imauki te ant 
galvos. Iškirpkite dvi juodas 
ausis iš kieto audinio. Švel
niai nykščiais padaryki te įdu
bimą. Vieną ausies dalį įlen
kite į vidų. ka ip parodyta 
paveikslėlyje. Pris iūki te au
sis ant pėdkelnių juosmens . 

Sparnai 

S p a r n u s d a r y k i t e pagal 
pateiktas nuorodas: 

1. I š t iesk i te plastikinį 
maišeli. Nukirpki te užklijuo
tąjį galą. Vieną šoną perkirp-
kite ir išskleiskite. Sulenkite 

per pusę ir su
sek i t e smeig
tuka is . 

2. Išmatuo
kite a t s t umą 
nuo sprando iki 
vieno riešo. Iš 
maišo iškirp
kite tokio dy
džio kvadratą. 

3. Viršuti
nį dešinį kam
pą užlenkite į 
apačią kairėn 
ir pr iseki te . 
Ilgąją sulenktą 
krašt inę pri
lenkite prie kai
riosios krašti
nes. 

4. Plastika 

Razma prie savo pakvietimo į 
„Karaliaus Mindaugo puotą", 
kurį kūrė kartu su mamyte ir 

tėveliu. 

S^r~^ 
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žesnį viršutinį sluoksnį prise
kite prie likusios dalies. Ma
žąjį t r ikampį apačioje nukirp
kite. 

5. Trumpojoje krašt inėje 
t a rp kampų nupieškite krei
vę. Ją iškirpkite ir išlanksty
kite. 

Užsimauki te kepurę an t 
ausų . kad pa s l ėp tumė te 
plaukus. 

J u o d u s ak in ius gal i te 
nus ip ieš t i an t savo veido 
grimu. 

Mūvėkite susmauktas že
myn j u o d a s kojines ir 
sport inius batelius. 

Tegul kas nors nuo riešo 
iki riešo prie jūsų rankų ir 
nugaros padeda prisegti j u m s 
tiesiąją sparnų dalį. 

% - « ,j^arun&v*t,mo 
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VISI KVIEČIAMI I KARALIAUS MINDAUGO 
PUOTĄ! 

M i n i n t k a r a l i a u s Min
daugo k a r ū n a v i m o 750 metų 
jubil iejų. L e m o n t o Mai ron io 
l i tuanis t inės mokyklos moks
leiviai a t l i e k a į va i r i au s iu s 
projektus. Vienas jų. va ikams 
labai pa t ikęs - „Pakv ie t imas į 
kara l iaus Mindaugo ka rūna 
vimo puotą". 

ga ikš t i enėmis . visi dvar iškiai 
su š e i m o m i s . Ga l ė s i t e pa
s m a g u r i a u t i ir pašokt i ! 1253 
me ta i , liepos 6 diena. 

O p a t i e k a l ų g a u s u m a s ! 
Is tor i ją va ika i t i k r a i ge ra i 
ž ino. nes meniu buvo siūlomos 
b r ė d i e n o s k u l š e l ė s . k e p t a 
Šerniena. įdary ta an t i s a rba 

Kiek fan taz i jos ir i š ra- s t i rn i ena su grybais . O ats i-

- ^ , i > * * j , ; * . * 

d ingumo t u r i va ika i ! Vieni 
pakviet imai buvo parašy t i an t 
..senovinio" popier iaus su vaš
kiniu a n t s p a u d u , kiti - su 
Mindaugo herbu . Apdegusiais 
k raš ta i s ir sudūlėję nuo sena
ties, pakv ie t ima i a t rodė tokie 
tikroviški. Dėmesio, dėmesio! 
skelbė v i enas jų - po Mindau
go kr ikšt i j imo, visi kviečiami į 
pue>tą: kunigaikšč ia i su kuni-

gaivint i k a r a l i u s su svečiais 
galėjo midumi l ie tuvišku. 

Mokytoja Radvi l ienė pasi
dž iaugė , kad šis istorijos pro
jek tas , ne t ik p a m o k a , bet ir 
p ramoga . Tai puiki gal imybe 
v a i k a m s k ū r y b i š k a i pas i 
re ikš t i ir ž inias į tvi r t int i . 

Vitalija Pulokienė 

Visa klase Išradingi ir linksmi Maironio lietuviu mokvkl«»s t kt moksleiviai 
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VISPUSIŠKA UŽUOVĖJA 
Kovo mėnesį suėjo dešimt

metis nuo „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio, 
įsikūrimo. Gal, kaip viskas 
visatoje, ir šis įvykis nebuvo 
atsitiktinis. 

Augome, besistengdami 
būti dori žmonės, geri moki
niai, sąžiningi darbuotojai, vi
są laiką jautėmės atstovau
jantys Lietuvai, nes pagal mus 
kitataučiai matuos, įvertins 
mūsų tėvynę, kuri jau se
niai buvo žemėlapiuose vaiz
duojama tik kaip dalis didelės 
Sovietų Sąjungos raudonos 
dėmės. Jautėme pareigą pri
minti, jog neteisėtai mūsų 
Lietuva pasmerkta „geležine 
uždanga" būti atskirta nuo 
pasaulio, mūsų broliai ir sesės 
kankinami kalėjimuose ir tre
miami į Sibirą, kad nepri
klausomybė turi būti atstaty
ta. O pasaulis tylėjo... 

Nepriklausomybės rytui 
nušvitus, atsiradome akista
toje su klausimu: ar grįšime 
gyventi Lietuvoje, ar mums li
kimo lemta savo likusias die
nas skaičiuoti užsienyje. Nuo 
vaikystės vis sakydavome, 
kad į Lietuvą grįšime, kai ji 
bus laisva, kad ir duobių 
kasti. Norėjome būti Lietuvai 
naudingi. Ar būsime melagiai, 
veidmainiai? 

Bet laikas daro savo (am
žius, šeimyniniai ryšiai) ir 
tie. kurie negrįžome visam 
laikui, vis tiek norėjome pri
sidėti, padėti Lietuvai kuo 
greičiau atgauti prarastą lai
ką, gyvenant atskirai nuo 
pasaulio. Daugelis sąžiningai 
ir visa širdimi jungėsi prie 
atstatymo projektų. 

Žinojome, kad Lietuvoje 
> labiausiai pagalbos reikalingi 
: yra politiniai kaliniai, sene

liai, vaikai, ligoninės, partiza
nų šeimos. Per žiniasklaidą 
sužinojome, kokiomis žiaurio
mis sąlygomis buvo augina
mi našlaičiai Rumunijoje. Bu
vome motinos, mokytojos, 
gailestingosios seselės ir net 
priėmę į savo šeimą augin
tinį. Be to, pačios buvome vai
kai! Tad pasirinkome ištirti 
vaikų padėtį Lietuvoje, pa
žiūrėti, kaip globojami vi
suomenės silpniausi. 

Buvo nutarta kuo greičiau 
ir kuo plačiau remti Lietuvos 
vaikus. įsteigiant (kai „Chris-
tian Childrens Fund") konkre
taus vaiko rėmimo programą, 
tuo skatinant, kad našlaičiai 
ar vaikai su negalia būtų pri
imami globai į šeimas ir ne
augtų internatuose; suaukotų 
daiktų siutiniais paremti įvai
rius globos namus, o pinigais 
padėti daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Visoje Lietuvoje „Saulu
te" turi patikimus bendradar
bius ir ..Saulutės" narės pa
čios dažnai Lietuvoje lankosi, 
patikrina, ar šalpa reikalinga 
ir tiksliai panaudojama. 

Kasmet „Saulutės" susi
rinkimuose svarstoma, ar 
tęsti veiklą. Kadangi ..Sau
lutė" yra savanorių grupė, 
susirinkimai nedažni, bet 
dažnas .juodasis darbas" — 
daiktų rinkimas, pakavimas, 
ieškojimas lėšų, t.y. sava ini
ciatyva nepraleisti progos ką 
nors pakreipti Lietuvos pu
sėn Dažnai savęs klausiame, 
ar tokios pastangos dar rei
kalingos? Tačiau, kai nuva
žiuoju į Lietuvą, atsinaujina, 
vei atgimsta ryžtas dar pa
dirbėti. Tode! besidarbuoja 
sekretore Aušra Šaulienė, iž
dininke Ramune Račkaus
kiene ir kiti savanoriai. 

Pamatę tėvų apleistus 
v.iikus. po gimimo tiesiog 
paliktus ligoninėse ar vaikų 
globos namuose, pasijuntame, 
kaip tet/)s ir dedt-s. per kuriuos 
tie valkūnai randa gyve

nome atramą, tęstinumą ben
dravimu. Susipažinus su pa
siaukojančiais darbuotojais ir 
savanoriais, kurie rūpinasi tų 
vaikų gerove, auklėjimu, pa
gailsta jų, nes jiems taip trūk
sta medžiagos, išteklių po
pieriui, pieštukams, higienos 
priemonėms, rūbams, ava
lynei ir net žaislams. 

Kaip neremsi daugiavai
kių šeimų, kurios, ne dėl savo 
aplaidumo, neišgali pamai
tinti vaikų, jų aprūpinti mok
slo reikmenimis, kad galėtų 
lankyti mokyklą? Kaip nenu
pirksi mokyklinių autobu-
sėlių, kad, jungiant mokyk
las, mokinukai galėtų įveikti 
atstumus? „Saulutė" jau yra 
nupirkusi autobusėlį Šiluvos 
vidurinei mokyklai ir 
Kybartams, o dabar renka
mos lėšos nupirkti autobu
sėlį Pagynės vaikų name
liams, kurių autobusėlis, kaip 
pranešė JAV Rytų pakrantės 
„Saulutės" atstovas Robert 
Dūda. buvo pavogtas! Kaip 
nerinksi patalynės, kai ligo
ninėse, senelių ir vaikų glo
bos namuose jos pastoviai 
trūksta, kaip tvirtina „Sau
lutės" narė Marytė Černiūtė 
ir Floridos skyriaus pir
mininkė Birutė Kožicienė. 
Kaip nesiųsi mokslo prie
monių, kuprinių, kai Lietu
voje jos tokios brangios? Kaip 
nesiųsi ligoninėms būtinos 
įrangos, jei JAV ją įmanoma 
surasti? 

Iš Sv. Kazimiero parapijos 
„Carito" Klaipėdoje rašo: 
„Dėkojame už labdarą. Nors 
buvo sudėtinga parsivežti iš 
Vilniaus į Klaipėdą, šiandien, 
kai tenka matyti švytinčius 
vargšų veidus, radus tinkamų 
rūbelių, ima džiaugsmas ir di
džiulė padėka Jums". Lab
daros valgykloje šis „Caritas" 
maitina apie 40 vaikų, ypač 
vasarą jų padaugėja, kai 
niekas jais nesirūpina ir nebe
gauna maitinimo mokykloje. 
Maitinami ir apie 30 TBC 
ligonių. Maitinami ir miesto 
varguoliai, kurių susirenka 
apie 120. Taigi Klaipėdos Šv. 
Kazimiero „Caritas" aprūpina 
apie 200 varguolių per dieną. 

„Saulutė" paremia ne tik 
šeimas, vaikų namelius, lab
daros valgyklas, šeimyninius 
vaikų globos namus, bet ir 
dienos centrus, kuriuose vai
kai ne tik paglobojami, bet 
jiems randami teigiami pomo-
kykliniai užsiėmimai, auklėji
mas nepasiduoti gatvės pa
gundoms ir ruošiamos pamo
kos. 

Iš Obelių, pati daugiavai
kės šeimos motina, dirbanti 
su neturtingais vaikais, Dija-
na Kančienė, su kuria prieš 
daugelį metų sujungė „Saulu
tės" narė Vida Maleiškienė, 
dėkoja už pinigus rašydama: 
..Gavę pinigus galime juos 
naudoti poreikiams. kurių 
visada aibė: su neturtingų 
vaikų puiku darome žygius, 
stovyklas, dirbame mūsų ben
druomenės centre, savo še
šioms dukrytėms ir mūsų glo
bojamiems 25 vaikams, daž
nai pasakoju, kad yra Ame
rikoje tokia organizacija 
'Saulutė', kur žmonės aukoja 
savo brangų laiką, kad padėtų 
Lietuvoje vargstantiems vai
kučiams. 'Drauge' kartais 
randu straipsnelių apie Jūsų 
veiklą. Viską parodau mūsų 
jaunimui, kad išmoktų būti 
dėkingi ir mokytųsi padėti 
kitiems". Padėkas į aplanką 
susega Raminta Lapšienė. 
Paramos susilaukia ir gausių 
šeimų bendrijos. Gausias 
šeimas yra tikslu paremti, nes 
už globojamą vaiką gaunama 
kompensacija, o už savuosius 
ne. Tačiau, kai pamatai naš
laičius ar tėvų paliktus vai
kus, prisimena Alės Rūtos 

eilės: „Nebestovės jau nie
kad motina prie vartų ir 
žvilgsniu einančio pasaulin 
nelydės tavęs... Ir nebelauks 
jau niekas tavęs grįžtančio 
prie vartų..." 

Dėkoja 5-tos klasės mo
kinė: „Norėčiau padėkoti už 
man suteiktą paramą. Dabar 
turiu naujas kelnes, naujus 
batus, kuriais esu labai pa
tenkinta. Jei ne jūs, dabar 
viso šito neturėčiau. Dar nu
pirko apatinį trikotažą ir 
kuprinę. Dėkoju visiems au
kotojams". Padėtį paaiškina 
„Saulutės" bendradarbė Kau
ne: „Šiuos žodžius parašė 
mergaitė, kuri visai neseniai 
atėjo į mokyklą. Šeimoje 7 
vaikai, kuriuos paliko mama. 
Vaikai gyvena tik su tėvu. 
Gėdijosi eiti į mokyklą, nes 
prasti rūbai..." 

Malonu, kad daugelis 
„Saulutės" šalpos susilaukę 
vaikų dabar jau studentai ir 
„Saulutė" jiems lieka atra
ma. Jie studijuoja mediciną, 
muziką, teisę, choreografiją, 
tarptautinį verslą, lanko 
„Žemės ūkio akademiją" ir 
t.t. Turime šachmatų čem
pioną, ir dainininkų, ir spor
tininkų. Džiaugiamės, kad 
kokia nors paskata galėjome 
prisidėti. Tačiau, noriu pa
brėžti, kad, išskyrus porą 
neišvengiamų atvejų, „Saulu
tė" nieko neišlaiko, o skatina 
stengtis patiems užsidirbti 
arba rasti paramos. Tuo būdu 
norime išvengti prisidėti prie 
Lietuvoje vadinamo „vel
tėdžio" luomo gausėjimo. 

Nors daugelį su veikla su
sijusių išlaidų padengia pa
čios narės, ypač keliones į 
Lietuvą, ne viskas „Saulutei" 
ateina nemokamai. Vis dėlto 
visi mūsų centrai ir žinia-
sklaida taip pat išlaikoma 
aukomis. Ačiū „Lithuanian 
Mercy Lift" už amerikiečių 
apmokamus talpintuvus, ku
rių dėka ir Ramintos Mar-
chertienės rūpesčiu „Saulu
tė" išsiunčia apie 2,000 siun
tinių per metus. Tačiau Lie
tuvoje tenka sumokėti apie 
1,000 dol. už kiekvieną talpin-
tuvą, t.y. už muitą, darbuo
tojus iškrauti siuntą į sandėlį, 
ją išdalyti ir t.t. „Saulutė" 
dėkinga PLC už prieglobstį, 
mielai atsilygina nario mo
kesčiu ir yra surengusi kon
certą PLC paramai. „Saulu
tė" dėkinga žiniasklaidai, nes 
be lietuviškos žiniasklaidos 
liktumėm be tarpusavio ry
šių, kurie mums svarbūs kaip 
duona ir druska. 

Džiaugiamės, kad yra ir 
kitų organizacijų, kurios ne
savanaudiškai padeda Lietu
vos vaikams, invalidams, 
seneliams. Kiekviena organi
zacija turi savo kryptį. Jų ne
gali būti per daug, nes kiek
viena paliečia kitą žmogų, 
kitą grupę ir gal kieno nors 
dėmesio dėka gyvenimo pri
slėgtasis atsiskleis puikiausiu 
žiedu. 

Indrė Tijūnėliene 

JAV LB XVII TARYBOS REZOLIUCIJA LIETUVIU FONDO REIKALU 
Atsižvelgiant į tai, kad, 

1960 metais JAV Lietuvių 
Bendruomenei pradėjus kurti 
„Geležinį fondą", 1961 metais 
dr. Antanas Razma iškėlė 
konkuruojančio „Milijoninio 
fondo" mintį, ir 

atsižvelgiant į tai, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovai ir „Milijoninio fondo" 
iniciatoriai susirinkę Čikagoje 
1961 m. kovo 19 d. nutarė: 

1. panaikinti veikiančius 
du fondus ir įkurti vieną 
fondą, vardu Lietuvių fondas; 

2. Lietuvių fondas steigia
mas prie JAV Lietuvių Ben
druomenės; 

' 3. Fondui lėšas telks jo ini
ciatoriai ir Lietuvių Ben
druomenė; 

4. Lietuvių fondą saugoja 
ir jo neliečiamumą laiduoja 
patikėtiniai, parinkti iš auko
tojų; 

5. Lietuvių fondo pelną 
kasmet paskirsto Fondo ko
misija, sudaryta iš Lietuvių 
Bendruomenės Centro valdy
bos atstovų ir aukotojų at
stovų; 

atsižvelgiant į tai, kad 
1961 m. rugsėjo 2-3 d. New 
Yorke įvykusiame JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
suvažiavime buvo nuspręsta 
taip: 

1. pritarti Čikagoje pasiek
to susitarimo principams; 

2. naujai kuriamas Lie
tuvių fondas yra artimai susi
jęs su JAV Lietuvių Ben
druomene; 

3. Fondo pagrindinio in
vestuoto kapitalo kasmeti
niam pelnui skirstyti sudaro
ma pelno skirstymo komisija, į 
ją kviečiant po 3 narius iš Lie
tuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių fondo direktorių tary
bos; 

4. Lietuvių fondo įstatus 
patvirtins JAV Lietuvių Ben
druomenės Taryba; 

atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvių fondas buvo inkor
poruotas Illinois Valstijoje 
1962 metų kovo 14 dieną ir 
Lietuvių fondo įstatai buvo 
priimti ir patvirtinti JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos; 

atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvių fondo įstatai para
grafuose 7, 10, 35, 39 ir 41 
suteikia JAV Lietuvių Ben
druomenei specifines teises, 
kurios yra: 

# 7 
LF narys yra asmuo, kor

poracija, organizacija, sąjun
ga, draugija, sambūris ar 
klubas, jei jo auka, nemažesnė 
kaip šimtas (100) dolerių, duo
dama pagrindiniam kapitalui, 
yra priimama LF Tarybos. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės, inkorporuotos Illinois, 
padalinių aukos nėra reikalin
gos LF Tarybos priėmimo. 

# 10 
LF narys gali išstoti iš LF, 

padavęs raštišką pareiškimą. 

tačiau jo įnašas yra negrąžina
mas. 

LF narys, gavęs iš LF bal
savimo pažymėjimą (proxy) 
metiniam LF narių suvažia
vimui, gali jį perįgalioti kitam 
LF nariui, tačiau pastarasis 
jau nebeturi tolimesnės perį-
galiojimo teisės. 

Perįgaliojimo ribojimas 
negalioja JAV Lietuvių Ben
druomenės padaliniams. 

# 35 
LF metiniam pelnui pa

skirstyti yra sudaroma LF 
Pelno Skirstymo Komisija. 

Į LF Pelno Skirstymo 
Komisiją tris (3) narius skiria 
LF Taryba ir tris (3) narius 
paskirti yra kviečiama JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdyba. Komisija išsiren
ka pirmininką iš LF atstovų 
tarpo. 

LF Pelno Skirstymo Komi
sija svarsto gautus prašymus, 
LF ir LB padalinių pristatytus 
projektus, pavienių LF narių 
siūlymus, daro sprendimus 
paprasta posėdyje dalyvau
jančių narių balsų dauguma ir 
pristato savo nutarimus LF 
Tarybai tvirtinti. LF Taryba 
turi teisę atmesti Pelno Skirs
tymo Komisijos nutarimus, 
kurie prieštarauja U.S. Inter-
nal Revenue Code paragrafo 
50Kc)(3) nuostatams. 

#39 
Įstatai gali būti keičiami 

LF metiniame suvažiavime 
paprasta balsų dauguma, jei 
pakeitimai yra LF Tarybos 
rekomenduojami. Metinis LF 
suvažiavimas įstatus gali pa
keisti be LF Tarybos rekomen
dacijos, dviejų trečdalių (2/3) 
LF suvažiavime registruotų 
balsų dauguma. 

Abejais atvejais pakeiti
mai įsigalioja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pap
rastos balsų daugumos pri
tarimu. Pakeitimai įsigalioja 
be JAV LB Tarybos pritarimo, 
jei sekantis metinis LF narių 
suvažiavimas juos priima trijų 
ketvirtadalių (3/4) suvažiavi
me registruotų balsų daugu
ma. 

#41 
LF Tarybos siūlymu. Lie

tuvių fondas gali būti likvi
duojamas, arba jo turtas ar jo 
dalis gali būti perduodamas 
tam tikslui specialiai sukvies
tame LF visuotiniame narių 
suvažiavime trijų ketvirtada
lių (3/4) suvažiavime regis
truotų narių balsų dauguma. 

Lietuvių fondo likvidavi
mo ar perdavimo atvejais 
suvažiavime dalyvaują nariai 
išrenka LF Patikėtinių tary
bą (Board of Trustees), kuri 
prižiūri, kad LF testamentais 
ar specialiems tikslams skir
tas turtas būtų tvarkomas 
pagal aukotojų nurodymus, o 
likęs turtas būtų perduotas 
nepriklausomos Lietuvos 
institucijoms arba organizaci-

Buvęs J A V LB Krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys JAV LB 
XVII Tarybos suvažiavimo metu Omahoje įteikia lietuvišką Rūpintojėlį 
naujai i š r inkta i pirmininkei Vaivai Vėbraitei, kaip simbolį, bylojantį, kad 
lietuviškoje veikloje niekuomet ne t rūks ta rūpesčių ir darbų. 

Rimo Gedeikos nuotrauka. 

joms, neprasilenkiant su U.S. 
Internal Revenue Service 
nuostatais. 

Lietuvių fondo likvidavi
mas ar perdavimai reikalingi 
JAV LB Tarybos kvalifikuotos 
narių daugumos pritarimo. 

LF tur tas ar jo dalis negali 
būti pasidal intas LF narių 
tarpe arba perduotas nelietu
vių organizacijoms. 

Atsižvelgiant į tai, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
nuo pat Lietuvių fondo įkūri
mo per savo apylinkes, apy
gardas ir narius surinko dide
les aukų sumas bei lėšas 
Lietuvių fondui: 

atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvių fondas 2003 m. ge
gužės 3 d. priėmė inkorporavi
mo dokumentą, prieštaraujan
tį Lietuvių fondo įstatams, 
specifiniai paragrafams 39 ir 
41, bandant panaikinti JAV 
Lietuvių Bendruomenės tei
ses, įgytas per Lietuvių fondo 
įstatus ir per istorinį susi
tarimą su „Milijoninio fondo" 
iniciatoriais; 

atsižvelgiant į tai, kad jau 
kuris laikas kaip Lietuvių fon
das savo veiksmais ardo susi
tarimo dvasią bei Lietuvių 
fondo įstatus, apibrėžiančius 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
teises; 

atsižvelgiant į tai, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
niekad nėra atsisakiusi teisių, 
suteiktų 1961 metų susi
tar imu ir Lietuvių fondo 
įstatais: 

TODĖL NUSPRENDŽIA
ME, kad JAV Lietuvių Ben
druomenės Taryba atsisako 
tvirtinti 2003 m. gegužės 3 d. 
Lietuvių fondo priimtus inkor
poravimo dokumento pakei
t imus, prieštaraujančius ir 
bandančius pakeisti Lietuvių 
fondo įstatuose paragrafus 39 
ir 41. Mes laikome tuos pa
keitimus neturinčius teisinės 
galios ir nepritariame visiems 
galimiems pakeitimams, kurie 

galėtų paveikti (apriboti) JAV 
Lietuvių Bendruomenės teises 
be JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pritarimo. 
Papildomai, mes patvirtiname 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkės raštišką 2003 m. ge
gužės 13 d. pareiškimą, pa
teiktą Lietuvių fondo Tarybai. 

TOLIAU NUSPRENDŽIA
ME, kad JAV Lietuvių Ben
druomenės Taryba apeliuoja į 
Lietuvių fondo vadovybę lai
kytis Lietuvių fondo inicia
torių grupės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pasiekto susi
tarimo, įvykdyto priimant 
Lietuvių fondo įstatus, ir 
prašo kaip galima greičiau 
2003 m. gegužės 3 d. priimtus 
Lietuvių fondo inkorporavimo 
dokumento pakeitimo doku
mento paragrafus 6 ir 7 
atšaukti, ir tuo atstatyti 
pirmykšte padėtį. 

TOLIAU NUSPRENDŽIA
ME, kad oficialus ir tikslus 
šios JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rezoliucijos 
tekstas yra anglų kalboje. Mi
nimos rezoliucijos lietuvių 
kalba vertimas siekia suteikti 
galimybę lietuviams šią rezo
liuciją suprasti. 

TOLIAU NUSPRENDŽIA
ME, kad šios Rezoliucijos 
anglų kalba būtų pasiųstos vi
siems Lietuvių fondo Tarybos 
nariams ir išspausdintas 
Amerikoje leidžiamoje žinia-
sklaidoje. 

Ši rezoliucija priimta JAV 
Lietuvių Bendruomenės XVII 
Tarybos pirmojoje sesijoje 
2003 m. rugsėjo 13 d. Omaha, 
Nebraska valstijoje. 

Regina Narušienė 
JAV Lietuvių 

Bendruomenės XVII Tarybos 
prezidiumo pirmininkė 

Patvirtinta: 
Birutė Vilutienė 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės XVII Tarybos 

sekretorė 

KALBĖKIME ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sokaloitė 

PRADEDANT POKALBĮ 

Vakaronėje, kurios pelnas skir tas paremti „Saulutes" šelpiamus vaikus Lietuvoje Iš kaires: dr Auste 
Vygantienė, Otilija Kasparaitiene, Laima Braune. Asta Čuplinskiene. Indrės T.,i uenės nuotr 

First lesson (first leson) — 
Pirma pamoka. 

Starting a conversation 
' s tart ing a konverseišion) — 
Pradedant pokalbį. 

Heilo I helou) — Labas. 
Whafs your name? <uats 

jūr neim?) — Koks jūsų var
das? 

My name is.... (mai neim 
is...) — Mano vardas yra.... 

I am pleased to meet you 
(ai em plysd tū myt jū) — Ma
lonu su jumis susipažinti. 

Where did you come from? 
(uer did jū kam from?) — Iš 
kur jūs atvykote? 

I came from Lathuania. (Ai 

Aš keim from Lithuenia) 
atvykau iš Lietuvos. 

And you? (end jū?) — O 
jūs? 

I am from Chicago. (Ai em 
from Čikago) — Aš esu iš Či
kagos. 

Did you come to live here? 
< Did jū kam tū liv hier?) — Ar 
Jūs atvykote čia apsigyventi? 

No, I am vacationing here. 
(Nou. ai em vekeišioning hier) 
— Ne. aš čia atostogauju. 

Pleased to meet you. 
(Plysd tū myt jū) — Malonu 
susipažinti 

Likewise. (Laikvvais). — 
Man taip pat. 



Valdžia susirūpino korupcija pasienyje su Karaliaučiaus srit imi 

Atkelta iš 1 psl . 
taps ES išorine siena, todėl 
šiam pasienio ruožui būtinas 
ypatingas dėmesys. Padėtį Lie
tuvos ir Karaliaučiaus pasienio 
ruože vyriausybės vadovas pa
vadino itin rimta ir pareiškė, jog 
teisėsaugos institucijos turi 
neatidėliotinai ištirti išryškėju
sius nusikal t imus, nubausti 
kaltus asmenis. 

A. Brazauskas taip pat pa
reikalavo, jog Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos (VSAT) ir 
Muitinės departamento vadovai 
įstatymo nustatyta tvarka nu
šalintų nuo pareigų arba at
leistų iš darbo nusikal tusius 
pareigūnus, atliktų neeilinę pa
reigūnų atestaciją. 

A. Brazauskas įpareigojo 
Vidaus reikalų ir Finansų mi
nisterijų, kurioms pavaldūs 
VSAT ir Muitinės departamen
tas, vadovus ištirti padėtį ne tik 
Lietuvos ir Karal iaučiaus pa

sienio ruože, bet ir visame 
Lietuvos pasienyje. 

Ministerijų vadovai taip pat 
įpareigoti išaiškinti pagrindines 
kont rabandos bei pareigūnų 
korupcijos pr iežast is , pobūdį, 
paplitimą, įvert int i atskirų 
VSAT ir Muitinės departamen
to grandžių darbą. 

Lietuva tur i 249 km sausu
mos sieną su Rusijos Karaliau
čiaus sritimi. Iš jų 212 km ruožą 
saugo Pagėgių rinktinė. 

Rusijos ambasadorius: Vilniaus ir Maskvos santykiai s t iprės 
Atkelta iš 1 psl . 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas palankiai atsiliepė apie 
Lietuvos ir Rusijos bendradar
biavimą tarptautinėse ir regio
ninėse struktūrose. 

„Naujas tarptautinio Lietu
vos ir Rusijos bendradarbiavimo 

perspektyvas atveria artėjanti 
Lietuvos narystė ES ir NATO 
bei greitas ir sklandus Lietuvos 
įsiliejimas į šių organizacijų 
bendradarbiavimo su Rusija 
institutus", sakė R. Paksas. 

55 metų B. Cepov yra baigęs 
teisės mokslus, nuo 1971 metų 

dirba diplomato darbą. J is yra 
dirbęs ambasadose Kuvvait'e, 
nuolat inėse JAV, Jungt in ių 
Tautų atstovybėse, t a ip pat bu
vo ambasadoriumi Kenijoje. 

Lietuvoje jis pakeitė anks
tesnį Rusijos ambasadorių Jurij 
Zubakov. 
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„Mažeikių nafta" pradėjo gaminti ekologiškai švaresnį benziną 
Atkelta i š 1 psl . 

Ekologiškai švaresniame 
„95" rūšies benzine yra kelis 
kartus mažiau benzeno, t r is 
kartus mažiau sieros — nuo 150 

iki 50 miligramų kilograme. Jo 
didmeninė kaina yra tik 1 centu 
didesnė nei „A95" benzino. 

„Mažeikių naftos" prekybos 
namai nuo šių metų liepos Lie

tuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Uk
rainoje prekiauja „Mažeikių 
naftos" gaminamais produktais. 

Netrukus bendrovė pradės 
prekiauti ir Lenkijoje. 

Rusijos milijardierius žada kurtis Lietuvoje 

Atkelta i š 1 psl . 
„Man Lietuvoje, o ypač prie 

Molėtų, labai patinka, todėl ir 
nutariau čia įkurti vieną šeimos 
poilsiaviečių. Apskritai su žmo
na esame nutarę, kad, išėję į 

voje", sakė M. Brudno. 
44 metų Rusijos milijardie

rius teigia, kad važinėti į Lie
tuvą j am jau tapo „įprastu ir 
maloniu dalyku". „Būnu čia 
kiekvieną mėnesį", sakė M. 
Brudno. 

J is su šeima šią vasarą 
ilsėjosi Molėtuose, o pastarąjį 
kartą Lietuvoje lankėsi rugsėjį. 

Verslininkas valdo daugiau 
nei 1 mlrd. JAV dolerių ver
tės turtą. 

pensiją, gyvensime tik Lietu-

Rusijoje gyvenanti l ietuvių šeima kovoja dėl dukters l ietuviškos pavardės 
Atkelta i š 1 psl . 
teigia, kad Eugenijaus Kar-
nausko ir Tatjanos Kaniauskie
nės dukteriai gali būti suteikta 
tėvo arba motinos pavardė. Į 
tautinių galūnių kaitą šiuo at
veju neatsižvelgiama. 

Kaip ketvirtadienį dienraš
čiui „Izvestija" sakė mergaitės 
senelis Borisas Karnauskas, 
jam pasakė, kad vienintelė ga
limybė suteikti Viktorijai kal
bos taisykles atitinkančią pa
vardę — įregistruoti ją Lietu
voje. 

„Tačiau ir aš pats, ir mano 
giminės visą gyvenimą buvome 
Rusijos piliečiai, tarnavome tė
vynei. Nejaugi dabar mums 
siūlo ją išduoti?", piktinosi B. 
Karnauskas. Pasak jo, šeima 
turi daug pažįstamų lietuvių, 
kurie išjuoks mergaitę, jei ją 
įregistruos ištekėjusios moters 
ar vyriška pavarde. 

Lietuvos ambasadoje B. 
Kaniauskui davė pažymą apie 
lietuviškų pavardžių rašybą. 

Tačiau rajoniniame metrikaci
jos skyriuje a ts isakoma atsi
žvelgti į užsienio valstybes pa
teiktus duomenis. 

Karnauskų šeima kreipėsi 
net į Rusijos prezidento Vladi-
mir Putin administraciją. Iš ten 
atėjo atsakymas, kur iame B. 
Karnauskui rekomenduojama 
susirasti tebegaliojantį įstaty
mą ,,Apie Rusijos Federacijos 
kalbas". 

Įstatyme aiškiai pasakyta, 
kad „Rusijos piliečio tapatybę 
nustatantys dokumentai formi
nami, atsižvelgiant į tautines 
vardų tradicijas". 

„Aš susiradau", pasakojo B. 
Karnauskas. „Atnešiau į met
rikacijos skyrių. Bet ten man 
vėl atsakė, kad Pamaskvėje nė
ra įstatymo apie išimtines pa
vardžių formavimo taisykles". 

Viktorijos senelis tęsė Rusi
jos valdžios institucijų „apgul-
tį". „Dabar Rusijos Teisingumo 
ministerija išsiuntė paklausimą 
į Rusų kalbos institutą, kad ten 

Prezidento dukra linksminosi 
Atkelta i š 1 psl . 
jums mama pasakė tiek, kiek 
reikėjo", aiškino Ž. Daktaraitė. 

Dienraščio teigimu, j a u 
anksčiau buvo abejojama, a r 
prezidento dukrai verta daly
vauti vakarėl iuose kartu su 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
autoriteto dukterimi, tačiau 
prezidento šeimos atstovai pa
tikino, kad merginos nėra arti
mos draugės, o I. Paksaitė, kaip 
ir kiti studentai, nori dalyvauti 
kurso susitikimuose. 

„Negaliu neiti į kurso susi
tikimus vien todėl, kad juose 
dalyvauja Živilė", yra teigusi In
ga Paksaitė ir pabrėžusi, kad su 
Ž. Daktaraitė jos nėra draugės. 

mafijos boso" 
I. Paksaitė iš tiesų pakeitė 

aukštąją mokyklą, tačiau ji ir 
toliau bendrauja su H. Daktaro 
dukterimi. 

I. Paksaitė šiuo metu mo
kosi Lietuvos teisės universiteto 
vakariniame skyriuje. 

Anot prezidento žmonos pa
dėjėjos Erikos Umbrasaitės, I. 
Paksaitė „sako nepagalvojusi, 
kad tas vakarėlis bus taip inter
pretuotas ir neigiamai paveiks 
jos tėtį". 

Pat i L. Paksienė neslėpė 
nuostabos. „Man tai buvo ne
maloni staigmena. Be abejonės, 
dukra yra suaugusi ir ja visiš
kai pasitikiu. Ketinu kalbėti su 
ja, kad tėčio statusas įpareigoja 

Atkel ta iš 3 psl. 
Daugiausia buvo pateikti 

prašymai iš Rusijos piliečių ir 
jie sudarė maždaug 82 proc. 
bendro p r a š y m ų skaič iaus . 
Pabėgėlio s t a tusas buvo su
teiktas t ik ta i vienam Rusijos 
piliečiui. 

Tačiau aiškiausiai mato
ma problema su žmonėmis iš 
Čečėnijos. Ankstesnė Lietuvos 
valdžia padėt į šioje šalyje 
vertino kiek kitaip nei dabar
tinė, todėl į Lietuvą nelegaliai 
pateko nemažai čečėnų, ku
riems buvo suteikt i laikini lei
dimai gyventi šalyje, nors įsta
tymas aiškiai sako, jog šie lei
dimai su t e ik i ami t ik žmo
nėms, kur ie atvyksta legaliai. 
Nelegalai gali prašyti politinio 
prieglobsčio arba tiesiog de-

patartų, ką reikia daryti . Aš 
renku dokumentus ir kreipsiuos 
į Maskvos rajono prokuratūrą 
— tegul teisiškai įvertina 
situaciją. Juk taip pažeidžiamos 
žmogaus teisės". 

Jeigu ir tai nepadės, B. Kar
nauskas žada kreiptis į tarptau
tinius teismus. 

Pasak Lietuvos ambasados 
Rusijoje patarėjo konsuliniais 
klausimais Antano Muralio, ši 
problema sukur t a dirbtinai. 
„Mes visiems duodame pažy
mas apie skirt ingas pavardžių 
galūnes", teigė Lietuvos am
basados darbuotojas, pridurda
mas, kad dar nė vienas iš besi
kreipiančių nepatyrė Karnaus
kų šeimos sunkumų. 

A. Mural is teigia, kad 
Maskvos metrikacijų skyrių 
darbuotojai paprasta i supranta 
situaciją ir patenkina prašymus 
dėl pavardžių galūnių. „Viskas 
priklauso nuo sprendimus pri
imančiojo asmens", mano Lietu
vos atstovas. 

dukters vakarėlyje 
atsargiai rinktis draugus ir pra
mogas", sakė L. Paksienė. 

Ji neslepia, kad, jei dukra 
būtų pasitarusi su ja , būtų pa
tarusi nedalyvauti vakarėlyje. 

Pats prezidentas, ketvirta
dienį žurnal is tų paprašytas 
įvertinti savo duk te r s poelgį, 
sakė: „Nesu sužavėtas. Apie tai 
kalbėjau vakar su ja , pakanka
mai griežtai, nors ji yra pil
nametė. Ji tai suprato". 

Prezidentas pažymėjo, kad 
20-metė jo dukra gyvena savo 
gyvenimą, tačiau, jei būtų buvęs 
paklaustas patarimo, eiti į va
karėlį, ar ne, teigė būtų „pata
ręs to nedaryti". 

* V a l s t y b ė s s a u g u m o 
d e p a r t a m e n t o (VSD) g e n e r a 
liniam d i r e k t o r i u i Mečiui 
Laurinkui pradėjus dirbti diplo
matinį darbą, jo vieta kurį laiką 
tikriausiai liks laisva. Jokiuose 
įstatymuose nenumatyta, per 
kiek laiko prezidentas turi teik
ti parlamentui kandidatūrą į 
VSD vadovus po to, kai pastara
sis atsistatydina. Neoficialiomis 
žiniomis, yra nemaža tikimybė, 
kad šis veiksmas bus vilkina
mas Priedanga gali tapti jau 
įsibėgėjanti Europos Parlamen
to ir Seimo rinkimų kampanija. 

(KD-Elta) 
* Kla ipėd ieč ia i r a g i n a m i 

neduot i p in igų e lge tau jan
tiems v a i k a m s ir taip neska
tinti jų pasirinkti gatves gyveni

mą. Mėnesį didžiuosiuose uos
tamiesčio prekybos centruose 
kabės tai primenantys plakatai. 
Šios idėjos autoriai — Klaipėdos 
vaikų krizių centras. Vaikų tei
sių apsaugos tarnyba ir jaunimo 
sveikatos centras „Bendraam
žiai" — siekia keisti visuomenės 
nuostatas ir požiūrį į gatvės vai
kus. (K-Elta) 

* Dvylika Ant ro jo p a s a u 
l in io ka ro i r d a r b o v e t e r a n ų , 
Klaipėdos ir Tauragės gyvento
jų, išvyko ilsėtis į Palangos ..Pu
šyno" sanatoriją Už dvi sa
vaites truksiantį jų reabilitacinį 
gydymą sumokės Rusijos gene
ralinis konsulatas. (K-Elta) 

Klaipėdos p i l i av ie t ė i r 
j o s t e r i to r i jo je a t i d a r y t a 
kruizinių laivų stovėjimo kran

t inė reprezentac ine uosta
miesčio vieta taps dar negreitai. 
Šį sezoną į Lietuvos uostamiestį 
kruiziniai laivai a tp laukė 28 
kar tus ir atplukdė 8,798 turis
tus. Praėjusiais meta is tokie 
laivai čia užsuko 24 kartus. 
Kitam sezonui jau yra užre
gistruota 16 kruizinių laivų, 
kurie atplauks į Klaipėdos uos
tą. Per visą ateinantį sezoną 
uostamiest is tu rė tų sulaukti 
apie 33-34 kruizinių laivų. 

* L i e t u v o s k a z i n o ir loši
m o a u t o m a t u s a l o n u o s e per 
tris šių metų ketvirčius pralošta 
27 297 mln. litų, o valstybės 
biudžetas iš azartinių lošimų 
verslo šiemet, negalutiniais 
duomenimis, gavo 5.74 mln litų 
pajamų. (VŽ-Elta) 

portuojami iš šal ies. Tačiau 
Lietuva politinio prieglobsčio 
čečėnams nesute ik ia , nes ma
no, kad Rusija j i ems y ra saugi 
ša l i s . La ik in i l e id imai y r a 
skirt i žmonėms, kur ie a tvyks
ta į šalį dirbti a r verslo reika
lais ir nesute ikia žmonėms nei 
teisių, nei galimybių integruo
tis į visuomenę. Taigi čečėnai 
Lietuvoje yra t a rp d a n g a u s ir 
žemės, todėl t u rbū t kyla kon
fliktai ir d a u g ka lbų ap ie 
migran tus Lietuvoje. Vadina
si, valdžia pat i privirė košės, 
kurią bandoma išsrėbti skam
bia is , g re ič iaus ia i r i n k i m i 
niais šūkiais . 

Sigi tas Babi l ius 
Laisvosios Europos 

radi jas 

Būkime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago. IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

% 

i * j r. c r*r ivi r r »wi-r Peter Paulius ir Casmera 
iNDErtNDENT staszak 
R 2 A I T O R S (buvęs savininkas Paulius 
f B.LMOIS flfC Hardvvare) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

9901 S. VVestem Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 ' 
Tel. 773-239-9600 1 ^ - ' S 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naupse patalpose. f£\J 

Marquett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 

rl$\ 

PARDUODA 

Lietuvoje, Sakių rajone, parduoda
mi du, 56 ha ir 41 ha, dirbamos 
žemės sklypai. Pasiūlymus siųsti 

adresu: Ravmond Gotautas. PO Box 
100754, Fort Worth. TX. 76185. 
Voko kampe rašykite „žemė". 

IŠNUOMOJA 

DĖMESIO! DĖMESIO! Nesenia 
atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tadou skdbth laBu-aštyje brangiai 
kainuoja? Ne beda. DRAUGAS 

jūsų skeMma B spausdins nemoka
mai. Tere&ia paskambinti tel. 

773-58S-9500 ar užsukti į DRAUGO 
admhibtfadįa adresu 4545 W. 63 

St, Chicago, H. 60629. 

SIŪLO DARBĄ 
Oak Lawn išnuomojamas 

4 mieg. namas. 
Arti mokyklos. 

Tel. 708-289-8577; 
708-423-4761. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai . 

Tel. 630-305-0022. 
fax 630-637-9557. 

Skubiai išnuomojamas 1 mieg. butas 
vakaruose (Douners Grove) vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai u? $550 + 

..deposit". Jei sutiktų prižiūrėti berniuką 
po pietų, kaina per pusę mažesnė. 

Skambinti rvtais tel. 630-964-5965. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vo« Mat 773*4.7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANLTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbiu įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556S. KeriaeCheago. 1LS062S 
^-skyba, Irstaiavrrias. aptarnavimas 

• Ucersed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773 531-1833 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOIH Jfl N M j SVEIKATOS 

IR (arvNfc HMUHMMS 
Aientas Frank Zapolis n Ott. Mgr 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOEIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
~EB̂ -.- - Landmark 

properties m 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

A f A_ 
IRENA RIMKŪNIENĖ 

BUTKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2003 m. spalio 21 d., p i rmą valandą po pietų, 

s u l a u k u s i 88 metų . 
G i m ė Lietuvoje. Gyveno Michiana Shores, Michi-

gan . Amerikoje išgyveno 54 metus . 
N u l i ū d ę liko: sūnus J o n a s su žmona Gražina, sūnus 

S a u l i u s s u žmona Cathy ir jų šeimos; a.a. vyro Jono 
R i m k ū n o pusbrol is Ramojus Mozoliauskas su žmona 
J a n i n a ; s ū n ė n a s Ju l i u s Bu tkus su žmona Regina ir kiti 
g iminės . 

Velionė bus pašarvo ta penktadienį , spalio 24 d. nuo 
4 v. p.p. iki 9 vai . v. Pe tkus Lemont laidojimo namų ko
plyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont , IL (arti Derby 
Rd.). La ido tuvės įvyks šeštadienį , spalio 25 d. 9:30 vai. 
r. P e t k u s Lemont laidojimo n a m ų koplyčioje, iš kur a.a. 
I r e n a bus pa lydė ta į Pal . Ju rg io Matulaičio misijos 
bažnyčią, k u r 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po 
apeigų bažnyčioje velionė bus pala idota Šv. Kazimiero 
l ie tuvių kap inėse . 

Vietoj gėlių prašome aukot i Lietuvos Part izanų glo
bos fondui (L.P.G. Fund) . 

N u l i ū d u s i š e i m a . 

Laidot . d i rek t . Donald M. P e t k u s , tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes.com 

A f A 
GEDIMINAS JANULA 

Po ilgos ligos mirė 2003 m. spalio 19 d. Lemonte. 
G imė 1918 m. kovo 15 d. Punske . 
Ats i sve ik in imas su a.a. Gediminu įvyks šeštadienį, 

spal io 25 d. nuo 10 v.r. iki 11 v. r. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Gedulingos šv. Mišios už velionio 
sielą bus a tna šau j amos 11 v.ryto. 

La ido tuvės privačios Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse . 

A-a. G e d i m i n o k v i e s t a s t v a r k y t i p o m i r t i n i u s 
r e i k a l u s J . A. R a č k a u s k a s . 

Laidot . direkt . Lack & Sons, tel. 708-430-5700. 

A f A 
GRAŽINAI ŽYGAITEI 

SAKEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu vyrą GEDIMINĄ, 
dukrą VIDĄ, sūnus KĘSTUTĮ, AUDRIŲ, jų šei
mas, artimuosius ir gimines. 

John A. Gibaitis 

A f A 
GRAŽINAI ŽYGAITEI 

SAKEVIČIENEI 

mirus, šeimai ir artimiesiems nuoširdi užuo
jauta . Mūsų narėms, dukrai VIDAI SAKE-
VIČIŪTEI ir seseriai LAIMAI VAIČIŪNIENEI, 
atjaučiantis sentimentas. 

ALRK Moterų sąjungos #3 kuopa 

A f A 
LIUCIJAI KOLYČIENEI 

iškeliavus į Viešpaties Amžinojo Džiaugsmo na
mus, gilią užuojautą reiškiame vyrui VINCUI 
KOLYČIUI, sūnui, dukroms, anūkams ir visai 
giminei. Su malda, 

Siaurės Amerikos Ateitininkų taryba 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Tvark inga šeima pr i ims 
senus žmones gyventi su pilna 

priežiūra ir maistu. 
Tel. 708-430-3983; 

630-670-8336. 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS 

A N D L O A g j A S S O C I A T I O N O f C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road. Cbjvago. IL 60608 
(773) §47-7747 

Stcpherc M Oksas . PreT^dcns 

Patarnaujttm Čikaga* ir Apylinkių Lieturiam<. Daugiau kaip 95 Metu*. 

A 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Algimantas Kezys, foto
menininkas, a tvyksta į Cle-
veland, OH, su paroda „Lie
tuva - architektūriniai frag
mentai". Paroda vyks Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos auditorijoje lapkri
čio 1 ir 2 d. Bus galima įsigyti 
A. Kezio nuotraukų ir knygų-
foto rinkinių įvairiomis temo
mis. Rengia Korp! Giedra ir 
kviečia visus apsilankyti . 

Čikagos meras Richard M. 
Daley savo laiške, rašy tame 
spalio 3 d. Vilniaus merui 
Artūrui Zuokui, išreiškia savo 
pasitenkinimą jo atvykimu į 
Čikagą spalio 26-28 d. Meras 
Daley tikisi, kad A. Zuoko vi
zito metu bus da r lab iau 
sustiprinti glaudūs Čikagos ir 
Vilniaus bendravimo ryšiai ir 
žada pats dėti pas tangas , kad 
šis bendravimas ateityje būtų 
dar sėkmingesnis. Visuomenė 
kviečiama į susitikimą su Vil
n iaus meru Ar tū ru Zuoku. 
kuris vyks po spaudos konfe
rencijos Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje <6500 South 
Pulaski Road. Chicago, IL) 
spalio 27 d., 6-7:30 v.v. Įėji
mas nemokamas. Daugiau in
formacijos tel.: 773-582-6500. 

Čikagos Moksleivių atei
t in inkų ki tas s u s i r i n k i m a s 
vyks spalio 25 d. Gylių na
muose. Prasidės 6 v.v. ir baig
sis 10 v.v. Žiūrėsime filmą ir 
apie jį d iskutuosime. Kvie
čiame visus! Daugiau infor
macijos gali suteikti kuopos 
globėjas Marius Polikaitis tel . 
630-257-2022. 

Adv. Saulius Kuprys, Vac
lovas Momkus ir Marija Re
inienė metiniame narių suva
žiavime spalio 18 d. buvo iš
rinkti Draugo fondo tarybos 
direktoriais kitai dvejų metų 
kadencijai. Linkime geriausios 
sėkmes einant šias pareigas. 

Jū ra tė Jasai tytė-Budrienė 
ir Aušra J a sa i t y t ė -Pe t ry , 
gyvenančios Chicago. IL, dė-
kodamos ..Draugui" už ma
mai - a.a. Birutei Jasai t ienei 
- suteiktą paramą, jai atl ie
kan t daugeli v i suomenin ių 
pareigų. ..Draugo" metinio po
kylio proga Draugo fondui 
įteikė 500 dol. Laiške jos rašo: 
..Mūsų mama a.a. Birutė J a 
saitienė buvo giliai įsitikinusi, 
kad lietuviškoji spauda, lietu
viškas rašytas žodis yra mūsų 
tau t in io gyvas t ingumo pa
grindas. Be lietuviškos spau
dos, be dienraščio ..Draugo" 
nebūtų buvę įmanoma mamai 
ta ip idealiai dirbti mylimą lie
tuviškąjį visuomeninį darbą". 

Juozas ir I rena Polikai-
čiai, gyv. Lemont. IL. Draugo 
fondo nariai, jubiliejinį rudens 
vajų parenie 250 dol. Svei
kiname naujus DF nar ius ir 
dėkojame už paramą. 

Gediminas Balanda, gyv. 
Warren . MI. Draugo fondo 
pirmojo laipsnio garbes narys , 
jubiliejiniam rudens vajui 

a ts iuntė 200 dol. . pa s i ekda 
mas 12,200 dol. į na šų sumą . 
Didžiajam D F m e c e n a t u i 
reiškiame didele padėką . 

G i m n a z i s t a s N e r i j u s 
Aleksa, La imos (S idry tės ) ir 
Vainiaus Aleksų s ū n u s . dr . 
Giedrės (Šalč iūtės) ir dr . Rim
vydo Sidrių bei L a i m o s (Rad-
zytės) ir dai l . P e t r o Aleksų 
anūkas gros s m u i k u . .Varg
dienių puotos"" meninė je pro
gramoje, spalio 26 d., s e k m a 
dienį, PLC didžiojoje salėje. Į 
labdaros p ie tus po 11 v. šv. 
Mišių v isus kviečia . .Saulu tė" , 
Lietuvos vaikų globos būre l i s . 

Pasaul io l i e tuv ių c e n t r a s 
kviečia į madų parodą ..Ru
dens simfonija", k u r i įvyks 
PLC. Lemonte . didžiojoje sa
lėje, lapkričio 16 d.. 12 v. p.p. 
Bus p ie tūs , pa roda , loterija. 
Dėl vietų u ž s a k y m o skambin 
ti Žibutei P ranskev ič i ene i tel . 
630-257-0153: D a i n a i Si l iū-
nienei te l . 630-852-3204. 

I E Š K O G I M I N I Ų 

Ieškau savo sene lės , m a n o 
mamos mot inos Mar i jos Sa-
mulev iča i t ės , d u k t e r s S t a 
nislovo ir Alenos Samulevič ių . 
g. 1910 m., a r jos g iminaič ių 
arba žmonių ap ie ją ką nors 
girdėjusių. Iš k u r ji k i lus i , 
nežinau, tač iau m a m o s k r ikš 
to d o k u m e n t u o s e n u r o d y t a 
krikšto v ie ta : M a r i j a m p o l ė s 
apskri t is . I Gude l ių va lsč ius . 
K i r snakov iznos k a i m a s . 
Kr ikš to t ėva i b u v o Kazi 
mieras U r b o n a s ir V a n d a 
K o s m a n a i t ė . M a n o sene l ė 
Marijona Samulev iča i t e apie 
1929 me tus išvyko į JAV pas 
ten jau anksč iau nuvykus iu s 
savo motiną Aleną ir brolį, jo 
vardo n e ž i n o m . S t a n i s l o v a s 
Samulevičius j a u buvo miręs . 
Mano m a m a t u o m e t u buvo 
apie 6 mėnes ių . J i l iko Lie
tuvoje p a s tėvą R. Kosmaną . 
Kurį la iką d a r g a u d a v o iš 
mamos l a i škus , j i e a t e idavo iš 
Čikagos ir b ū d a v o rašy t i ne 
l ietuviškai , n e s j i buvo lyg 
lenkiškos k i lmės . Vėl iau laiš
kai n u t r ū k o , o t ė v a s s a k ė . kad 
mama ..žuvo". M a n o m a m a 
gyveno su a u k l e Kazlų Rū
doje, vėl iau pe r s ikė l ė į Ky
bar tus . Karo m e t u n u t r ū k o 
ryšiai ir su t ėvu . Ir no r s m a n o 
mamai j a u 75 m e t a i , ją visą 
gyvenimą k a n k i n a k l a u s i m a s , 
kas a t s i t i k o jo s m o t i n a i ir 
kodėl ja i t eko n a š l a i t ė s dal ia . 
Labai p r a š y t u m e g a l i n č i u s 
suteikt i kokios informacijos 
parašy t i a r b a p a s k a m b i n t i . 
Ieško Marijos Samulev iča i t ė s 
duktė V a n d a - O n a ir a n ū k e 
Lilija. A d r e s a s : Lili ja Gai -
dauskiene, A u š r i n ė s 10. 4580 
Alytus. L i t h u a n i a ; te l . +370-
315-50056 a r b a +370-652-
77650. 

N e p a m i r š k i t e spa l io 25 d., 
šeštadienį, l a ikrodžio rodykle 
pasukti viena v a l a n d a a tga l . 

AMŽINAI JAUNAS - ALGIMANTAS KEZYS 
ir visuomeniškas žmogus, tu
r int is humoro jausmą, gal 
kiek panašus į keistuolį iš 
..didžiojo kelio", fotomeninin
kas per savo gyvenimą su
rengė aibes asmeninių paro
dų, išleido knygų, foto albu
mų, kiekvienais metais išlei
džia unikalų kalendorių, ku
ria poeziją ir yra nepaprastai 
draugiškas žmogus. Šį savait
galį menininkas atidaro fo
tografijų parodą Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje, 
pavadintą ..Lietuva - Kezys". 
,.Tai mano keziška Lietuvos 
interpretacija", sako Algiman
tas, tą pačią dieną švenčiantis 
savo gražų - 75 metų gimta-
die-nį. Paroda Lemonte bus 
eksponuojama tik 2 dienas. 
Šeštadienį nuo 7 v.v. iki 9 v.v. 
ir sekmadienį nuo 12 v. p.p. 
iki 2 v.p.p. Visi kviečiami j 
parodą „Lietuva - Kezys". ku
rios at idaryme dalyvaus kan
klininkių ansamblis, renginį 
ves Arvydas Reneckis. 

Algimantas Kezys ne tik 
rengia savo fotografijų paro
das, be jo neapsieina ir kitų 
menininkų parodos. Pamenu. 

kai dailininko Tado Gutausko 
surengtoje parodoje visi min
tyse spėliojo, kas tai per da
lykas ..Simbolių kalba". Al
gimantas papras ta i paklausė: 
..Klausyk. Tadai, tavo paveiksle 
matau žuvį, tai simbolis ar 
tiesiog žuvis? Kodėl žuvis, ir 
ką ji simbolizuoja tavo simbo
lių mene?". Koks papras tas ir 
visiems a iškus klaus imas , į 
kurį sekė paprastas atsakymas! 

Dėl savo t iesaus ir papras

to budo Algimantas turi kokį 
. . tūkstantį" geriausių draugų, 
nes kiekvienas žmogus jam 
svarbus. J o n a m ų durys metų 
metus atviros visiems, norin
t iems pasižiūrėti jo darbus ar 
tiesiog pasikalbėt i . ..Žmogus 
be sienų", a rba - beribis žmo
gus. Toks ir liks visą likusį 
gyvenimą. Ilgą, nes gyvenimo 
kelias da r toli gražu nenu
eitas... 

Vitalija Pulokienė 

MUZIEJUS IEŠKO 
TALENTINGŲ PAGALBININKŲ 

Algimantas Kezys. 

D a r nebuvau ap t ikus i nė 
v ieno n a m ų inter jero, kur io 
d e t a l e n e b ū t ų A l g i m a n t o 
Kezio foto d a r b a s . Dovanoti 
p a t i e s A l g i m a n t o a r įsigyti 
parodose , meninia i darba i sau 

Jono Kuprio nuotrauka 

kybo ant sienų. Tur iu prisi
pažint i , jog aš n e t u r i u Al
gimanto Kezio paveikslų, bet 
turiu beveik visas jo išleistas 
knygas. 

Algimantas Kezys, įdomus 

„KRAMBAMBOLIO" 
VAKARAS— LIETUVOS 

VAIKAMS 

- IVli\ -••mi\ 11< i<• ..Dr.iiii'o' |x>kvlvi< 
(>h\ Marijos Remienės !,ii"i r 

S a v a n o r i š k a i ve ik i anč ia i 
organizacijai reikia darbuoto
jų ir rėmėjų. „Vaiko va r t a i į 
mokslą" būrel is gali pasi
dž iaugt i , kad tur i p a k a n k a m a i 
ir tų, ir tų. nes be jų ši orga
nizacija negalėtų veikti , nega
lė tų vykdyt i projektų, ne tu 
rė tų lėšų užmojams įvykdyti. 
Būre l i s globoja aš tuonis die
nos cen t rus ir globos n a m u s 
Lietuvoje — du Vilniuje, ir po 
vieną k i tuose miestel iuose ir 
k a i m u o s e . Rugsėjo mėn. 27— 
28 d. abiejų grupių a ts tovai 
sus i t iko dviejuose a t sk i ruose 
lėšų te lk imo renginiuose Či
kagos pr iemiesčiuose. Rugsėjo 
mėn . 28 d. daug iau kaip 200 
a s m e n ų sus i r inko į Pasaul io 
l i e tuv ių cen t rą , L e m o n t e 
. .Derl iaus p ie tums" . Apie t a i 
spaudoje buvo rašy ta . Rugsė
jo m ė n . 27 d. vaka rą įvyko 
mažesn io pobūdžio renginys , 
j a u t re tys i s toks būrelio lėšų 
te lk imo renginys privačiuose 
namuose . . . 

2003 m. ..Vaiko va r t a i į 
mokslą" lėšų te lk imo vaka ro 
š e i m i n i n k a i s pas i s iū l ė bū t i 
Da iva ir Pau l iu s Majauska i . 
V a k a r o t ema — l ie tuviška, pa
vad in t a . .Krambambolis" . Va
ka ro svečiai t a rpusavyje kal
bėjosi ir net šoko. g ro jan t 
modernia i l ie tuviškai Ar tū ro 
Blažuko muzika i . J i e ragavo 
t rad ic in ių l ie tuviškų u ž k a n 
džių. Tyl iajame aukcione buvo 
ga l ima įsigyti l ietuviško meno 
d a r b ų — kai ku r i e s u k u r t i 
JAV-ėse , ki t i Lie tuvoje . 
Darba i buvo suauko t i , ir tai 
nebuvo vien suaugusiųjų me
n in inkų darba i . Mažą kilimėlį 
numezgė dvi pradžios mokyk
los merga i tės , ..Vaiko var ta i į 
mokslą" remejų dukros /anū
kes. Majauskų šeimos svetin
guose ir iški lminguose namuo
se sus i r inko maždaug 90 jų 
patini pakvies tų asmenų , ku
rie savo b u v i m u p a r e m e 
..Vaiko var ta i j mokslą" burelj 
ir būrel io projektus , ku r i ems 
reikia f inansinio užnugar io . 
Dalyvavo kad kurios ..Vaiko 
var ta i Į mokslą" valdybos na
rės, bet didžioji dalis to vaka ro 
lankytojų buvo j a u n ų Šeimų 
tėvai , kur ie ta vakarą paliko 
savo v a i k u s senel ių , ki tų 
giminių ir auklių globoje. 'Net 
s e i m i n i n k u t rys va ika i ta 
vakarą svečiavosi pas savo lė
tą Savo a tvykimu Į vakarą 
visi dalyviai parodė, kad jie 
gerbia ir įvert ina ..Vaiko var
tai Į mokslą" būrelio pas tan
gas pager int i Lietuvoje remia 
mų centrų vaikų gyvenimus. 
Tie vaikai juk Lietuvos 

ateitis. Vakaro dalyvių aukos 
pa rems mokslo pr iemonių 
įsigijimo iš la idas ir parems 
įvairius specifinius projektus. 
Pvz.. 2003 m. rudenį pradė
tas specialus va jus padėt i 
Obelių kaimo centrui įrengti 
medžio apd i rb imo d i rb tuvę 
vaikams. . .Krambambolio" va
karo lankytojų, aukos taip pat 
parems cha rak t e r io ugdymo 
programų konspektų padau
ginimą ..Vaiko va r t a i j moks
lą" remiamų centrų darbuoto
jams Lietuvoje. Nuo įsisteigi-
mo 1998 m. ..Vaiko vartai į 
mokslą" būre l io specialiai 
sudaryt i k o m i t e t a i Čikagos 
apyl inkėse tokių programų 
jau sukūrė dvi — ^Charak
terio ugdymo programą" ir 
D.R.A.S.A. (Dr į sk rūkalų , 
alkoholio, svaigalų atsisakyti) , 
o šiuo m e t u projektuoja 
trečiąją, ,,S.A.U." (Sąmonin
gos asmenybės ugdymo) pro
gramą. Tą trečiąją programą 
tikimasi į Lietuvą vežti 2004 
m. pradžioje. 

Lėšų t e lk imo vakaru i 
maistą ruošė pati šeimininke 
Daiva Majauskienė, o jai pa
dėjo 2002 m. p a n a š a u s vakaro 
šeimininkė Vik tu tė Siliūnie-
nė. Vakaro organizav imui 
taip pat ta lkino Dalia Lietuv-
ninkienė. Lašiniuočius paau
kojo Racine Bakery . Tačiau 
vakaras buvo t ik ra i tradicinis 
— ..suneštinis". Iš savo namų 
aštuonios (o gal daugiau) sa
vanorės atvežė ir atsiuntė už
kandžių — įvairiausių patie
kalų, pyragų bei tortų. Už
kandžius dalino mielos jaunos 
gimnazistės a te i t in inkes sa
vanores 'viena iš jų. Audre 
Kapačinskaite. buvusi ..Vaiko 
vartai į mokslą" remiamo cen
tro Marijampolėje savanorė 
2002 m. vasa rą ) . Prie baro 
dirbo du vyriškiai savanoriai 
pa t a rnau to ja i . S u n k u visus 
vakaro pasisekimą užtikrinu
sius išvardinti ir paminėti . 
Kiekvienam padėkos ..Vaiko 
vartai j mokslą" būrelio valdy
ba... 

Kituose miestuose ..Vaiko 
vartai j mokslą" remejų bū
reliai (Detroite, Cleveiaiide, 
Philadelphijoje. Vv'ashmgtone 
ir k i tur ' ta ip pat ruošia lesų 
telkinio renginius . Kartais to
liau gyvenantys a r negalintys 
renginiuose dalyvaut i rėmėjai 
a t s iun t t a a u k a . () Čikagos 
apylinkėse ta ip išėjo, kad per 
viena 2003 m. rudens savait
galį įvyfco du pasisekė lesu 
telkimo rengimai . ] kuriuos, 
kiek galinio apskaičiuoti . 
susirinko daugiau kaip 300 

asmenų. ..Vaiko vartai į mok
slą" būrelio valdyba yra dė
kinga už finansine ir visoke
riopą visų rėmėjų paramą ir 
įsipareigoja toliau vystyti 
savo programas ir suteikt i 
paramą remiamiems pomo-
kykliniams dienos ir globos 
centrams Lietuvoje. 

Ramunė Kubiliūtė 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus didžiuojasi ne tik sa
vo turt inga biblioteka, retų 
spausdinių bei paveikslų 
kolekcijomis, bet ir vaikų mu
ziejumi, kur i s buvo įkur tas 
1982 metais. J a m e rengiamos 
parodos, programos ir užsiė
mimai padėjo šiam muziejui 
t ap t i svarbiu kul tūr in iu ir 
lavinimo centru, kuriame ap
silanko ir šeimos su vaikais, 
ir ekskursijos iš l ietuviškų 
mokyklų. Vaikų muziejuje 
jaunieji lankytojai gali susi
pažinti su Viduramžių ir XIX 
a. Lietuvos istorija, liaudies 
menu, lietuvių papročiais bei 
tradicijomis, prie jų prisilies
dami tiesiogiai. Apsi lankė 
muziejuje vaikai ne t rukus įsi
tikina, kad mokytis gali būti 
ta ip pat smagu, kaip ir žaisti. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus stengiasi ir toliau 
nepamiršt i j aun i aus ių savo 
lankytojų. Būtent jie ateityje 
bus tie žmones, kurie, vaikys

tėje gerai paž inę lietuvių 
kultūrą, ir suaugę apsilankys 
muziejuje, ieškodami lietuviš
kos knygos, dovanos draugui 
ar norėdami sužinoti savo šei
mos kilme. 

A r t i m i a u s i u metu mu
ziejuje bus p radedamas at
naujinti va ikams skirtas kam
barys, tuo pačiu norima su
aktyvin t i va ikų lavinimui 
skirtas programas . Todėl mu
ziejus ieško talentingų, akty
vių, gebančių puikiai ben
drau t i su va ika i s pagal
bininkų, kurie vaikams galė
tų vesti įvairius užsiėmimus. 
Maloniai kviečiami dailinin
kai, muzikanta i , aktoriai, šo
kėjai ir kitų profesijų žmones, 
kurie turi idėjų ir gali pasiū
lyti įdomių ir prasmingų pro
gramų va ikams . Susidomėję ir 
ga l in tys padė t i prašomi 
skambin t i telefonu: 773— 
582—6500 Ri ta i . Atnaujin
kime vaikų muziejų kartu: 

Vladas Krivickas 

įku įjrupe lturos muziejaus ekspoziciją 

BENDRUOMENES NARIAI SUSITINKA 
OPEROJE 

Lietuviai - vieninteliai iš 
visų Čikagoje gyvenančių et
ninių bendruomenių j au be
veik penkiasdešimt metų iš
laiko savo operą ir kasmet 
pristato po premjerą. Pasta
raisiais metais operos choristų 
kolektyvą papildė kolegos iš 

Lietuvos. Ši įspūdinga organi
zacija suda ro puikią progą 
skir t ingas misijas lietuvių 
bendruomenėje Amerikoje 
a t l i ekant iems žmonėms pa
būti kartu klasikinės muzikos 
aplinkoje. 

Vladas Krivickas 

Nuotraukoje: Lietuvių 
mT TjĮ, Hll II l's.K'ka: 
Martine? i Fentagon. Washington. I><' 
jam prezidentai Stanley Batzekas. Jr 

poros choro artistė Gražina Stauskas. LR amt) 
(j Stauskas sunūs leitenantas Robertas Antanas 

ir Balzeko lietuviu kultūros muzie-

DAR APIE PAŠTĄ 

Noriu praneš t i , kad vel te
ko sus i remti su paštu. Pas
taruoju m e t u ta ip sutr iko 
..Draugo" pr is ta tymas prenu
mera tor iams Amerikoje, kad 
jau suabejoji, a r šiandien XXI 
amžius. Man pašto pareigū
nai a iškina, kad yra įvestos 
modernios sistemos ir viskas 
bus geriau, bet kyla klausi
mas: k a d a ? Nelaukiu, kol 
pasitaisys pa t s paštas ir nau
dojuosi savo išrastu metodu. 
Skambinu kasdien j centri
nius p u n k t u s aukštiems po
nams ir klausiu, ar jau susi
tvarkė „Draugo" pristatymas. 
Po daugelio mandagiu pasi
kalbėjimų su adminis t ra to
riais jie pradeda vengti mano 
skambučių. Pastarosiomis sa
va i tėmis buvau priverstas 
susigrumti su daugeliu Ame
rikos pašto centrų. 

Jeigu pašto ryšiai dar kurį 
laika nesusi tvarkys, skelbsiu 
. .Drauge" tokių punktų telefo
nas ir p rašys iu skaitytojų 
pagalbos Įvedant tvarka. 

Valent inas Krumplis 
. .Draugo" administratorius 

PATIKSLINIMAS 

Viešnia iš Floridos Aldona 
Baukienė. kuri kalbėjo Cicero 
lietuvių sekmadieniniame su
sirinkime (tai buvo aprašyta 
..Draugo" spalio 15 d. laidojo. 
rašinyje ..Cicero lietuvių sve

čiai"), prašo patikslinti viena 
vieta, nes buvusi Uogai su
prasta. Ji teigia, jog St. IV 
terslnirgo lietuviams šv. Mi
šias aukojantis kunigas nėra 
prašęs nupirkti automobilio 
Iš tikrųjų mūsų tautiečiai pa-
t> s liuv o uah <i|e lai padą n : i 

SKELBIMAI 

• A m e r i k o s L i e tuv ių r ad i 
jas , v.ul An.itoliiii-- Siutas kiek 
viena sekmadieni 7 vai. r. per 
\ \ ( I \ 14.50 \ M . I ei. 773-S47-
4'HI.V adiesas 44Š0 S I laikine 
Cllie.ejo. II. 00632 <sk I 




