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Naujasis premjeras remia 
Lietuvos narystę NATO 

Vilnius , liepos 24 d. (BNS) 
— Lietuva ir pas ikei tus vy
riausybėms l ieka ryžtinga 
kandidate į NATO, teigė 
premjeras Algirdas Brazaus
kas Briuselyje vykus iame su-' 
sitikime su NATO generaliniu 
sekretoriumi George Robert-
son. 

Susit ikime an t rad ien i buvo 
aptar ta NATO plėtra , Lietu
vos pasiruošimo narystei 
NATO bei vals tybės santykių 
su kaimynais k laus imai . 

Lietuvos premjeras ta ip pat 
pristatė naujosios vyriausybės 
programos pagr indin ius užda
vinius, ypač užsienio politikos 
srityje bei t ę s i an t ekonomikos 
reformas. A. Brazauskas pa
brėžė narys tės NATO veiksmų 
plano svarbą ir t a i , kad Lietu
va atl ieka ginkluotųjų pajėgų 
s t ruktūrų peržiūrą. 

Susit ikime d a u g dėmesio 
taip pa t buvo sk i r i ama Lietu
vos ekonominės situacijos ap
tarimui. P remje ras NATO va
dovą informavo apie pastan
gas gerinti ekonominę padėtį. 

•G. Robertson pabrėžė, kad 
Lietuva yra padariusi didelę 
pažangą s iekdama narystės 
NATO. J i s taip pa t pažymėjo, 
kad Lietuvai svarbu toliau 
tęst i gynybinių pajėgų bei 
privatizavimo ir ekonomines 
reformas. NATO generalinis 
sekretorius pastebėjo, kad Lie
tuva turi geras galimybes gau
ti pakvietimą stoti į NATQ 
Prahoje 2002 metais , bei iš
reiškė pasitenkinimą didė
jančia Lietuvos visuomenės 
p a r a m a narystei NATO. 

Kaip žinoma, birželį viešo
sios nuomonės tyr imas pa
rodė, jog Lietuvos siekį tapti 
NATO nare remia arba jam 
neprieštarauja beveik 64 proc. 
Lietuvos gyventojų. 

NATO vadovas taip pat 
domėjosi Lietuvos ir Rusijos 
santykiais bei Lietuvos vykdo
m a politika Karaliaučiaus sri
t ies atžvilgiu. 

Ministras pirmininkas A 
Brazauskas pakvietė NATO 
generalinį sekretorių dar šiais 
meta is apsilankyti Lietuvoje. 

Lenkijos pasieniečiai pasiliks 
Punsko pasienio užkardoje 

P u n s k a s - V a r š u v a , liepos susit ikę Lietuvos Seimo vice
pirmininkas Ar tūras Skar-25 d. (BNS) — Lenkijos pasie

nio apsaugos vyriausioji ko
mendan tūra a t m e t a Punsko 
gyventojų s iūlymą perkelti į 
kitą vietą šio miestelio buvu
siame sveikat ingumo centre 
įsikūrusią pas ienio užkardą. 

Pasienyje su Lietuva esančio 
Punsko valsč iaus vadovams ir 
lietuviškoms organizacijoms 
ats iųstame pasieniečių atsa
kyme te igiama, kad siūloma 
užkardai nauja vieta yra ply
name lauke, kur nėra jokių 
komunikacijų, todėl naujos pa
sieniečių būs t inės s ta tyba gali 
kainuoti apie 10 milijonų zlo
tų (10 mln. l i tų). 

Prieš keler ius me tus Punsko 
sveikatos p u n k t e , kurio staty
bai buvo s u r i n k t a daug vietos 
gyventojų lėšų, įsikūrė pasie
niečiai su šeimomis. Be to, 
punskiečiai, ku r ių dauguma 
yra lietuviai, nuogąstauja, kad 
lenkų pasieniečių dalinys „at
skies" l ietuvybę. 

Įsisenėjusiame konflikte ne
seniai buvo įsižiebusi viltis, 
kad su pasieniečiais pavyks 
geruoju išspręst i užkardos iš
keldinimo klaus imą. Prieš pu
santro mėnesio Punske buvo 

* Lenki joje avar i ją paty
rus io Lietuvos autobuso vai
ruotojas šią savai tę gali būti 
teismo sp rend imu už užstatą 
paleistas į laisvę iš Lenkijos 
areštinės. Liepos 9 d. vakarą 
Mazovijos Ostruvo apylinkėse 
Sigito Cedrono vairuojamas 
autobusas išvažiavo į prieš
priešinio eismo juostą ir su
sidūrė su Lenkijos sunkve
žimiu. Avarijoje du žmonės 
žuvo ir maždaug 20 buvo 
sužeisti. Kadangi avarijoje 
nukentėjo ir Lenkijos pilietis, 
Mazovijos Ostruvo apygardos 
teismo sprendimu S. Cedronas 
buvo su imtas . Neoficialiomis 
BNS žiniomis, avarija galėjo 
įvykti ne dėl Lietuvos vairuo
tojo kaltės. Vairuotojas kalti
namas nepasirinkęs saugaus 
greičio slidžiam kelyje. Tačiau 
neatmetama ir prielaida, kad 
Lietuvos autobuso vairuotojas 
buvo priverstas pasukti į 
priešpriešinio eismo juostą, 
nes prieš jį važiavusio sunk
vežimio vairuotojas staiga su
stabdė t r anspor to priemonę. 

(BNS) 

džius, Lenkijos Seimo vicepir
mininkas J a n Krol, Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Da
rius Degutis, Lietuvos konsu
las Seinuose Jonas Kindurys, 
Punsko valsčiaus vadovai, 
Lenkijos lietuvių organizacijų 
.atstovai ir Palenkės pasienio 
apsaugos apygardos komen
dan tas , papulkininkis Leszek 
Czech. Pasieniečiams buvo 
pasiūlytas naujas žemės skly
pas . 

Tačiau a tsakymas, atėjęs iš 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiojo komendanto gene
rolo Marek Bienkowski, buvo 
neigiamas. 

Kaip sakė Punsko viršaitis 
Vytautas Liškauskas, vietos 
lietuviai tebeturi vilčių iš
spręst i konfliktą su pasie
niečiais. „Kiek suprantu , pa
sieniečiai nori pasilikti Puns
ke ir j iems nepat inka mūsų 
siūloma vietovė, kuri yra tik 
už pusantro kilometro nuo 
miestelio, tačiau su tuo, jog 
užkarda liktų sveikatingumo 
centre, mes niekada nesusiiai-
kysime", pabrėžė viršaitis. 

* S t r a t e g i n ė s invest ic i jos 
ą „Mažeikių naftą" ir strate
ginių „Lietuvos dujų" privati
zavimas j au kai t ina ir naujo
sios daugumos, pažymėtos „so
čiai" ženklu, santykius. Seimo 
pirmininkas Ar tūras Paulaus
kas paskelbė remias „Mažei
kių naftos" privatizavimo įsta
tymo pataisas , kurios atvertų 
kelią „Williams" ir „Jukos" su
tar t ies įgyvendinimui. Tačiau 
premjeras Algirdas Brazaus
kas kol kas neskuba paskelbti 
vyriausybės nuostatos. <vž. EIU> 

* Genera l in i s prokuroras 
A n t a n a s Kl imav ič ius susi
rūpinęs, kad dėl mažinamų at
lyginimų Lietuvos prokuratū
ras paliks labiausiai patyrę 
pareigūnai. A. Klimavičiaus 
teigimu, šiuo metu pagrindinė 
prokuratūros problema — iš
laikyti specialistus, kai kei
čiasi darbo apmokėjimo siste
ma. Prokurorų atlyginimus 
reglamentuoja ne Valstybės 
tarnybos, o Pontikų, teisėjų ir 
kitų pareigūnų darbo apmo
kėjimo įstatymą.1?. Pasak gene
ralinio prokuroro, dabar vidu
tinis prokuroro atlyginimas 

Jūros šventei buvęs Klaipėdos meras, ūkio ministre ir laik'.'.asis premjeras, dabar bedarbis Eugenijus Gentvilas iš 
savo miško padovanojo Kalėdų egle Šiemetine HT-oji .Juros v.-ente rengiama su Šukiu ...Jos laukėme labiau nei Kalė
dų", todėl šventės organizatoriai, prisimindami Kalėdas, sumanė miesto centre įžiebti eglute. E. Gentvilas miestui 
eglute nukirto is savo 11.5 hektarų miško, esančio Klaipėda- -ajone, prie Plikių. Antradienį Kalėdų seniu apsirengęs 
E. Gentvilas vaikštinėjo po raišką, ieškojo ir nupjovė šiam netradiciniam sumanymui tinkamą eglute. Šiemetinėje Jū
ros šventėje mieste bus surengta per 100 jūrines tematikos renginių. Planuojama, kad visą savaitę truksiančią Jūros 
švente aplankys per pusė milijono lankytojų. Pagrindiniai šventes renginiai vyks centrinėse H. Manto, Tiltų gatvėse 
bei centrinėse miesto aikštėse. 

Nuotrj Šventės metu žmones linksmina gatves muzikantai. Juozo Baltiejaut 'Eltai nuotr 

Socialliberalai abejoja „Lietuvos 
dujų" privatizavimo planu 

Vilnius , liepos 25 d. (BNS) 
— Įtakingi Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) frakcijos vei
kėjai abejoja birželio pabaigoje 
pasiektu parlamentinių parti
jų susi tar imu dėl bendrovės 
„Lietuvos dujos" privatizavi
mo modelio. 

Dar antradienį NS (socialli
beralų) pranešime spaudai NS 
Informacinio centro vadovas 

» 
Seimo narys Vytautas Kviet-
kauskas paneigė, kad socialli
beralai rašė premjerui Algir
dui Brazauskui raštą, siūlantį 
parduoti „Lietuvos dujų" akci
jas susivienijimui, ir patvirti
no, jog NS laikysis partijų su
sitarimo dėl privatizavimo 
modelio. 

Tačiau j au trečiadienį parla
mentaras išreiškė visiškai ki
tokią nuomonę. 

„Antradienį, atsiliepdamas į 
A. Brazausko pareiškimą 
spaudos konferencijoje, skubo
tai išsakiau savo mintis dėl 
'Lietuvos dujų' privatizavimo 
modelio, neįvertinęs NS frak
cijos nuomonės, kuri birželio 
11 dieftą raštu buvo pateikta 
partijoms ir vyriausybei. Ap
gailestauju dėl įvykusios klai
dos", teigia V. Kvietkauskas. 
J is sakė, jog ankstesnį savo 
pareiškimą padarė galvoda
mas, jog egzistuoja raštiškas 
parlamentinių partijų vadovų 
susi tar imas dėl „Lietuvos du
jų" privatizavimo, kuris turėtų 
naikinti birželio 11 d. išreikš
tą NS frakcijos nuostatą. Ta
čiau po to jo frakcijos kolegos 
paaiškinę, kad taip nėra. 

„Džentelmeniškas susitari
mas egzistuoja dėl moterų, o 
toks svarbus dalykas kaip 
'Lietuvos dujų' privatizavimas 
turi būti dokumentuotas", sa
kė V. Kvietkauskas. 

Kaip žinoma, birželio 27 d. 
absoliučios daugumos Lietu
vos parlamentinių partijų at
stovai sutarė dėl bendrovės 
„Lietuvos dujos" privatizavi
mo modelio — po privatizavi
mo valstybei turėtų likti 34 
proc. šios įmonės akcijų, stra
teginiam 'Vakarų investuotojui 
bus pasiūlyta įsigyti 34 proc., 
o dujų tiekėjui — 24 proc. ak
cijų. Abu šių akcijų paketų 
pardavimo konkursai būtų 
yra 3,000 litų, o pagal naują 
sistemą jis gali sumažėti treč
daliu (BNS! 

skelbiami vienu metu. Kam 
ati teks valdymo ;eisė po bend
rovės privatizavimo, spręstų 
nauja išrinkta vadovybė. 

Partijų vadovai minėtame 
pasitarime nepriėmė jokio do
kumento, tačiau bendrą jų 
nuostatą po susitikimo pri
s ta tė tuometinis laikinasis 
premjeras Eugenijus Gentvi
las ir Lietuvos socialdemokra
tų partijos (LSDP) vadas Al
girdas Brazauskas. Sociallibe
ra lams pasitarime atstovavo 
jų vadas Artūras Paulauskas, 
tačiau jis nekomentavo pa
siekto susitarimo. 

Norą dalyvauti bendrovės 
privatizavime anksčiau yra 
pareiškusi Prancūzijos įmonė 
„Gaz de France", Vokietijos 
įmonės „Ruhrgas" ir RWE, 
Rusijos dujų susivienijimas 
„Gazprom", Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cija ir kitos bendrovės. 

Dabar valstybė valdo 92 
proc. „Lietuvos dujų" įmonės 
akcijų. 

* Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas daro dau
gelį neatsakingų poelgių, ku
rie vėliau atsigręš prieš Vil
niaus miesto gyventojus. To
kią išvadą padarė Centro są
jungos Vilniaus skyriaus val
dyba, apsvarsčiusi Vilniaus 
miesto tarybos veiklą. Centro 
sąjungos valdybos pirminin
kas Algis Čaplikas sakė, jog 
centristai išskiria daug gerų 
A. Zuoko bruožų ir sveikintinų 
poelgių, kurie „dažniausiai 
sustoja pusiaukelėje", tačiau 
kar tu yra sunerimę dėl pasta
rųjų trijų mėnesių įvykių savi
valdybėje. Anot A. Čapliko, 
neišbridusi iš esamų skolų, sa
vivaldybė vėl pradėjo skolintis 
ir tai daro didelėmis sumomis. 
40 mln. eurų atiteks specialio
sios paskirties uždarajai akci
nei bendrovei (SP UAB) „Vil
niaus vandenys" ir 120 mln. 
Litų — SP UAB „Vilniaus ši
lumos tinklai". š ie pinigai bus 
išleidžiami moderniems įren
giniams, o paskolas teks grą
žinti paprastiems vartotojams. 

* Kryžių kalne antradienį 
b u v o pastatytas japonų Tai
kos stulpas, simbolizuojantis 
Lietuvos ir Japonijos draugys
tę. Taikos stulpą pašventino 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. i R. Elta) 

* Se imo p i r m i n i n k o Ar
t ū r o P a u l a u s k o d a r b o viz i 
t a s Vašingtone prasidėjo 
krepšinio varžybomis ir pa
siekta pergale prieš JAV Kon
greso komandą. Šias rungty
nes surengęs Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas pats dėl kojos traumos ne
žaidė. Tačiau ambasadoriaus 
suburta komanda, kurioje be 
A. Paulausko žaidė Lietuvos 
ambasados darbuotojai bei 
JAV studijuojantys lietuviai, 
pasiekė įtikinamą pergalę. 
JAV Kongreso narių komanda 
nugalėta santykiu 69:40. Kaip 
po varžybų „Amerikos balso" 
radijo stočiai sakė A. Paulaus
kas, krepšinio aikštelėje iško
vota pergalė yra gera įžanga 
dalykiniams susitikimams su 
JAV politikais, kurių svar
biausias tikslas — siekti jų 
palaikymo Lietuvos narystei 

NATO. Elta) 
* Į Kauno transporto po

liciją pagalbos kreipės i AB 
„Lietuvos geležinkeliai" Jona
vos kelių ruožo kelio meistras 
S. J . Meistro teigimu, jį su
mušė bei apiplėšė vienas 
kerštingai nusiteikęs, neseniai 
iš darbo atleistas pavaldi
nys. Teisėsaugininkai neatme
ta prielaidos, kad traukinį 
„Ryga-Vilnius" bandė nuversti 
kerštingai nusiteikę, neseniai 
iš darbo atleisti geležinke
lininkai. Garsioji liepos 6-osios 
diversija įvykdyta vos keli ki
lometrai nuo Jonavos kelio 
ruožo, j au Kauno kelio ruožo 
valdose. (KD, Elta 

* Š iaul iuose kartojasi 
Zoknių istorija: Šiaulių savi
valdybė, dar neatsigavusi po 
milžiniškus pinigus kainavu
sios laisvosios ekonominės zo
nos kūrimo Zoknių oro uoste, 
istorijos, imasi naujo gran
diozinio projekto. Specialistų 
teigimu, savivaldybės planai 
imti 51 mln. Lt paskolą miesto 
šilumos ūkiui modernizuoti 
neabejotinai atsigręš prieš pa
prastus vartotojus, o paskolas 
teks vėl grąžinti už jas garan
tavus valstybei. (L2. ElU) 

* Nuo rugsėjo 1 d. Lietu
voje bus uždrausta prekiau
ti kūdikiams ir vaikams iki 3 
metų skirtu dėvėtu apatiniu 
trikotažu (iki 56 dydžio), ne
šiota vaikiška avalyne bei 
naudotais minkštais žaislais 
Šiuo draudimu siekiama ap
saugoti vaikus nuo įvežamu 
dėvėtų prekių, apdorotų che 

; Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. Interfa*. ITAR-TASS, 
BetaPAN', R1A j ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Ženeva . Jungtinės Valstijos, pasipriešindamos pasaulio nuomo
nei, trečiadienį atmetė tarptautinėmis pastangomis parengtą pro
jektą 30 metų uždrausti bakteriologinį ginklą naudoti kaip karia
vimo priemonę. Amerikiečiai sprendimą aiškino tuo, jog tokios 
priemones bus neveiksmingos. Vašingtono atstovas ambasadorius 
Donald Mahley Ženevoje pareiškė, kad JAV negali paremti pasiū
lymo, kuris buvo parengtas po beveik dešimtmetį trukusių tarp
tautinių ginčų. Derybiniam komitetui vadovaujantis Vengrijos 
ambasadorius Tibor Toth, pateikė projektą, kuriuo siekiama įgy
vendinti 140 valstybių, 1972 m pasirašiusių Konvenciją dėl bak
teriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo už
draudimo bei jų sunaikinimo, siekį susitarti dėl priemonių, kaip 
iki šių metų pabaigos užtikrinti draudimo veiksmingumą. Skirtin
gai nuo kitų daugiašalių ginklų kontrolės susitarimų, bakteriolo
ginio ginklo draudimo konvencija nenumato jokio mechanizmo, 
kaip užtikrinti jo laikymąsi. Nors JAV dar kartą patvirtino savo 
įsipareigojimus kovoti su bakteriologinio ginklo plitimu, jų teigi
mu, projekte pateiktomis priemonėmis tikslų nepavyks pasiekti. 
Amerikos nuomone, patikrinimais neįmanoma užkirsti kelio ap
gaudinėti tokį ginklą norinčioms gaminti valstybėms, tačiau gali
ma atverti kelią pramoniniam šnipinėjimui. 

Skopjė . Makedonija trečiadienį pareikalavo, kad Vakarų vals
tybės pasmerktų etninius albanų sukilėlius, nes šie sulaužė liepos 
5 d pasiektą susitarimą dėl ugnies nutraukimo. Kitu atveju Skop
jė laikys šias valstybes sukilėlių rėmėjomis. „Vyriausybė kreipiasi 
į NATO, Europos Sąjungos bei Europos Saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijos atstovus, prašydama duoti trumpą ir aiškų at
sakymą į vienintelį svarbų klausimą: Kas yra kaltas dėl ugnies 
nutraukimo sulaužymo? — sakė vyriausybės atstovas spaudai An-
tonio Milosovski. — Jeigu mes nesulauksime atsakymo, bus aišku, 
kad jie gina tuos, kurie puola demokratinę Makedoniją". Makedo
nijos vyriausybei apkaltinus Vakarų tarpininkus remiant albanų 
sukilėlius, antradienį Skopjėje kilo riaušės, kurių metu tūkstan
čiai žmonių atakavo Vakarų valstybių ambasadas ir įstaigas, išlie-
dami neviltį ir pasipiktinimą. 

Roma. Beveik 1,000 žmonių trečiadienį atėjo į jauno demonst
ranto, žuvusio per Genujoje vykusį Didžiojo aštuoneto viršūnių su
sitikimą", laidotuves. 23 metų Carlo Giuliani praėjusį penktadienį 
žuvo nuo kulkos per vienas didžiausių riaušių, vykusių šio viršū
nių susitikimo metu. Dėl jo mirties buvo pateikti kaltinimai 21 
metų karabinieriui (sukarintosios policijos pareigūnui), kuris įta
riamas nušovęs demonstrantą. Karabinierius Mario Placanica an
tradienį išėjo iš ligoninės, kur gydėsi sužeidimus, kuriuos gavo, 
sėdėdamas policijos automobilyje demonstracijos metu, prieš pat 
pasigirstant mirtinam šūviui. 

Canave ra lo kyšulys , F lor ida . Vėlai antradienį Floridos Ken-
nedy kosmoso centre, pavėlavęs vieną dieną dėl blogo oro nusilei
do daugkartinis erdvėlaivis „Atlantis", kurio penki astronautai 
Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) sumontavo naują 164 mln. 
JAV dolerių (656 mln. litų) vertės išorinį šliuzą. 13 dienų trukusi 
užduotis buvo pratęsta ne tik dėl audrų — dar vieną dieną ją teko 
pratęsti dėl to, kad šliuzas leido orą bei šaldymo skystį, ir astro
nautai užtruko jį remontuodami. TKS trijų narių įgula į Žemę su
grįš kitą mėnesį, daugkartiniu erdvėlaiviu „Discovery", kuris pa
kilimo aikštelėje jau rengiamas rugpjūčio 9-osios skrydžiui. 
Bal tarus i jos prezidentas Aleksandr Lukašenka, antradienį, lan

kydamasis nuo Černobylio avarijos nukentėjusiuose Mogiliovo sri
ties rajonuose, pareiškė esąs įsitikinęs savo pergale rugsėjo 9 d. 
vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Jis pabrėžė, jog „nėra abe
jingas žmonių nuomonei, bet balsuoti už save neįkalbinės". Kal
bėdamas apie savo priešininkus, A. Lukašenka pabrėžė, kad jie į 
politiką atėjo tada, kai „primygome jiems uodegas". „Mes čiupome 
juos už žiaunų svarstant nuosavybės klausimus ir ėmėme kontro
liuoti, kaip pervedami profesinių sąjungų įnašai. Tuomet Gončia-
rik (Vladimir Gončiarik — galimas kandidatas į prezidentus, Bal
tarusijos profsąjungų federacijos vadovas) ir atėjo į politiką", sakė 
A. Lukašenka. Po prezidento rinkimų „aš papasakosiu daug tie
sos" apie padėtį, kuri susiklostė laikotarpiu po Černobylio, paža
dėjo A. Lukašenka. 

Londonas . Anot neseniai išslaptintų Didžiosios Britanijos ka
rališkųjų oro pajėgų (RAF) dokumentų, šeštojo dešimtmečio pa
baigoje šioje valstybėje saugotos atominės bombos galėjo sprogti 
pačios. Vieno tokio sprogimo jėga būtų prilygusi 25 ant Hirosimos 
numestoms bomboms. Tuomet RAF buvo apginkluotos tuzinu mil
žiniškų vandenilinių bombų, turėjusių kodinį „Violet Club" vardą. 
Tose bombose nebuvo jokio apsauginio mechanizmo, leidusio nu
kenksminti jas kilus avarinei situacijai bombas nešančiame lėk
tuve. Kiekvienoje bomboje buvo net po 70 kg urano 35, galinčio su
kelti 500 kilotonų jėgos sprogimą. Siekiant, kad nebūtų viršyta 
krizinė masė ir uranas nesusprogtų pats, kiekviena bomba buvo 
apgaubta 450 kg masės plieno šarvais. Pradžioje RAF saugodavo 
bombas atskiruose pastatuose, tačiau vėliau jos buvo saugojamos 
vos 1.8 m viena nuo kitos. Bombas taip pat buvo labai sudėtinga 
paruošti mūšiui Tikėtasi, jog RAF. reikalui esant, sugebės pakelti 
į orą branduoliniu ginklu ginkluotus bombonešius per 1.5 min, ta
čiau praktiškai bombų paruošimo procedūros pratęsdavo šį laiką 
iki 20 min. Tokie griozdiški ginklai atsirado tik del tos priežasties, 
kad britų vyriausybe siekė neatsilikti nuo JAV ir Sovietų sąjun
gos ginklavimosi varžybose. 

minėmis dezinfekcijos prie
monėmis, galimo kenksmingo 
poveikio sveikatai. (BNS) 

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

KALENDORIUS 
Liepos 26 d.: Šv Ona ir Joakimas, 

Marijos tėvai; Aurelijus, Daugintas, 
Eigirde. Gluosnis. Greitute. 

Liepos 27 d.: Danguole, Natalija. 
Pantaleonos. Sergejus, Svalia, Žin-
tautas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

• • 

DARIAUS IR GIRĖNO 
TRAGIŠKO ŽUVIMO 

PRISIMINIMAS 

. Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragiškos 68 metų 
žuvimo sukakties prsimini-
mas vyko sekmadienį, liepos 
15 d. Šv. Antano patalpose, 
Šv. Mišias užprašė Dariaus ir 
Girėno klubas. Šv. Mišias au
kojo ir atitinkamą pamokslą 
šiam prisiminimui pasakė kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Mišių metu gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. 

Po šv. Mišių parapijiečiai, 
draugai ir svečiai pripildė pa
rapijos salę kur vyko vaišės, 
minėjimas ir pabendravimas. 

Prisiminimą suruošė Da
riaus ir Girėno klubas. Dabar
tinės valdybos sudėtis — Leo
nas Petronis, pirmininkas, ir 

. nariai Vitalis Šeputa, Algis 
"Zaparackas ir Leonas Petronis 
sveikino visus atsilankiusius. 
Tai pat sveikino visus Detroi
to miesto 300 metų įkūrimo 
sukakties proga. Pakvietė 
kun. Alfonsą Baboną sukal
bėti maldą. L. Petronis pri
statė Lietuvos Garbės konsulą 

.. Detroite Jurgį Jurgutį. Garbės 
konsului buvo įteikta do-
Vanėlė. 
. Garbės konsulas Jurgis Jur
gutis kalbėjo apie Darių ir 
Girėną žvelgdamas iš isto
rinės perspektyvos. 

Buvo prisiminti tragiški 
įvykiai, kai 1933 m. liepos 15 
d. kapitonas Stepas Darius ir 
leitenantas Stasys Girėnas 

•• didyvriškai skrido per Atlantą 
į Lietuvą, savo ir visuomenės 
lėšomis įsigytu lėktuvu „Li-
tuanica". Tą dieną išskrido iš 
New Yorko, o liepos 17 d. 
naktį lėktuvas nukrito miške 
ties Soldinu, Vokietijoje. Lėk
tuvas sudužo, o lakūnai žuvo, 
650 kilometru atstume nuo 
Kauno. Sie lakūnai nors žuvę, 
suteikė garsą Lietuvai. Jie 
buvo lietuviai, lakūnai ir 
norėjo daugiau atiduoti Lietu
vai negu imti iš jos. Jis buvo 
penkių metų, kai jo tėvelis 
buvo perkeltas į Anykščius 
mokytojauti. J. Jurgutis su 
tėveliu nuvažiavo pamatyti 
didžiausią Lietuvoj akmenį 
Puntuką, kuriame buvo iš
kalti žuvusiųjų lakūnų veidai 
ir jų lėktuvas. Paprašė tėvelio 
pakelti jį ant to didelio ak
mens. Nusivylė, kad tėvelis 
neišklausė ir neišpildė jo 
prašymo. Kai užaugęs sugrįžo 
prie Punktuko pamatė kodėl 
•J. Jurgučio tėvelis nepakėlė jo 
ant akmens. Čia garbingas 
prisiminimas jų skrydžio ir 
garsinimas Lietuvai. Lietuva 
1933 m. nedaug skyrėsi nuo 
dabarties. Dabartiniu laiku 

visi turime pagalvoti kaip mes 
galime padėti Lietuvai. Publi
ka šiltais plojimais atsiliepė į 
garbės konsulo J. Jurgučio da
lyvavimą ir jo kalbą Dariaus 
ir Girėno 68 metų tragiško 
žuvimo sukaktį minint. Toliau 
garbės konsulas atsake į pub
likos klausimus. 

Dalyviai turėjo progą asme
niškai pasitarti su garbės kon
sulu J. Jurgučiu ir pasiteirau
ti apie Lietuvos reikalus. 

Prisiminimą užbaigus, Da
riaus ir Girėno klubo pirmi
ninkas Leonas Petronis visų 
dalyvių vardu padėkojo garbės 
konsului Jurgiui Jurgučiui už 
dalyvavimą ir kalbą. Padėkojo 
klebonui kun. Alfonsui Babo-
nui už šv. Mišias, gražų pa
mokslą ir invokaciją, muz. 
Stasiui Sližiui ir jo vadovau
jamam chorui už gražų giedo
jimą Mišių metu, šeiminin
kėms už skanių vaišių pa
ruošimą, ir visiems dalyviams 
už gausų atsilankymą. 

Dalyviai dar ilgiau pasiliko 
pabendrauti su ' draugais ir 
pažįstamais. 

Radijo valandėlių progra
mose taip pat buvo prisiminta 
Dariaus ir Girėno skrydžio ir 
žūties sukaktis — Amerikos 
lietuvių balso" programoje 
sekmadienį, liepos 15 d. Pro
gramai vadovauja Kazys Go
gelis, o antradienį, liepos 17 
d., „Lietuviškų melodijų" pro
gramoje, kurios vedėjas yra 
Algis Zaparackas. 

Regina Juškai tė-
Švobienė 

NEWYORK,NY 

PO „ORVYDŲ SODYBĄ" 
ŽVALGANTIS 

Sekmadienį, po 10 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY, šv. Mišių, ku
rias dabar per 6 savaites, pa
vaduodamas kun. Vytautą Vo-
lertą, aukoja iš Romos atvykęs 
kun. Petras Smilgys, parapi
jiečiai į namus neskuba. Susi
renka į žemutinę parapijos 
salę, kur prie darbščių parapi
jos moterų paruoštos kavos 
puoduko ir saldesnių valgių, 
bičiuliškai pasišnekučiuoja, 
pabendrauja, pasidalina nau
jienomis. Salė, nors ir nedi
delė (gali tilpti arti 150 žmo
nių), tampa gan populiari. 
Čia, be paprastų sekmadieni
nių susibūrimų, vyksta minė
jimai, bei kiti mažesnio mąsto 
renginiai. Kadangi esame ne
tekę Kultūros židinio, nekurie 
tą salę ima vadinti „Židinėliu". 

Toje salėje, sekmadienį, lie
pos 8 d., atvykęs iš Lietuvos 
filmininkas Vytautas Lands
bergis, LB NY apygardos pir
mininkės dr. Giedrės Kumpi-
kaitės pakviestas, parodė savo 
sudarytą vaizdajuostę, apie 

Lietuvos Dukterų draugijos Detroito skyrius S.m. balandžio 8 d. Dievo Apva izdos k u l t ū r o s cen t re s u r u o š ė vely
kinių gerybių pardavimą, kurio vadovė buvo Zuzana Bubnel ienė . Jos m e n i š k a i sudė l io tos gelių p u o k š t e s puošė 
velykinį stalą ir visą sveta ine . Pr ie renginio darbų prisidėjo v i s a s būrys d a rb šč ių sesių. Sėkminga i p raė jus i a po
piete džiaugiasi dalis valdybos narių. Iš kairės: nauja v-bos narė Izabele K o r s a k i e n ė , i žd in inke Dalia N a v a s a i -
t iene. buv. pirmininke I rena Alant iene ir Dana Petronienė. 

Kretingos rajone esančią „Or
vydų sodybą". 

Prieš pradedant vaizdajuos
tės rodymą, V. Landsbergis 
glaustai aptarė patį skulpto
rių Vilių Orvydą. Jis — vie
nuolis, pranciškonas. Buvęs 
geros širdies, mistikas, mylė
jęs žmogų. Būdamas vos 40-
ties metų, ištiktas širdies 
smūgio, mirė. Jis norėjęs, kad 
jo ta „Sodyba" būtų dvasinis 
centras. Tai esąs unikalus 
kultūros objektas, atkreipęs ir 
pasaulio dėmesį.. Dabar „Sody
bą" tvarko Orvydų šeima. 
Tačiau, tas kultūros šedevras,' 
mėgėjiškai tvarkomas, laikui 
bėgant galįs prarasti savo ne
įkainojamą vertę. Devyneri 
metai yra praėję nuo V. Orvy
do mirties, kai tuo tarpu vai-.-. 
džia dar vis nesugebėjusi įver
tinti jos reikšmės. 

Vaizdajuostėje prieš žiūro
vų akis atsiskleidė nuostabios 
V. Orvydo iš akmens ir me
džio sukurtos skulptūros ir jis 
pats besidarbuojantis prie jų. 
Jį patį ir jo darbus aptarinėjo 
dailininkai V. Vildžiūnas, H. 
Šablevičius, filmininkas J., 
Mekas, jo motina, S. Jurtys, 
OFM ir kiti. 

Vaizdajuostę peržiūrėti tru
ko apie 1 vai. laiko. 

Kad tas itin vertingas ir uni
kalus objektas neišnyktų ir 
kad į jį Lietuvos valdžia at
kreiptų dėmesį, į Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską ir, 
tuo laiku buvusį, premjerą Ro
landą Paksą kreipėsi 24 Lietu
vos menininkai/Tarne kreipi
mesi buvo rašoma: „Tačiau iš
nykstantys paminklai, griū
vančios medžių konstrukcijos 
ir mėgėjiškas kišimasis, per
tvarkant V. Orvydo paliktus 
meno šedevrus, leidžia many
ti, kad į šį procesą skubiai 
turėtų įsikišti Lietuvos val
džia ir rasti tinkamiausią bū
dą 'Sodybai' toliau egzistuoti". 

Prieš kurį laiką, tuo pačiu 
jautriu reikalu, prezidentui ir 
Lietuvos vyriausybei pareiški
mą parašė ir New Yorke gyve
nantis filmininkas Jonas Me

kas. Tą pareiškimą, be kitų 
užsienio menininkų, pasirašė 
amerikietis kompozitorius 
Phillip Glass, J. Lennon našlė 
Yoko Ono ir „Flurus" judėjimo 
vaizdo instaliacijų menininkas 
Nam June Paik. 

Prieš pradėjus vaizdajuostę 
rodyti buvo pasivaišinta. Besi
vaidinant parapijos tarybos 
pirmininkas Vladas Sidas pra
nešė, kad salėje yra trys para
pijiečiai, kurie tą savaitę šven
tė savo gimtadienius. Jie yra: 
LB NY apygardos pirmininkė 
dr. Giedrė.Kumpikaitė, uolus 
parapijietis, Mišių metu aukų 
rinkėjas Kazys Butkus ir zak
ristijonas Remigijus Meškaus
kas. Pakėlus šampano taures 
jiems buvo sugiedota ilgiau
sių, sveikiausių, darbingų me
tų ir garsiai sušukta „Valio!.." 

K, P . P a l y s 

R O C H E S T E R , N Y 

KUKLIAI, TRUMPAI, 
BET ĮSPŪDINGAI 

Rochester;, NY, lietuvių tel
kinys nepamiršo baisiojo Bir
želio. •* 

Nebuvo oficialaus minėjimo 
salėje su prakalbomis ir vai
šėmis. (Kartais tenka suabejo-

'; ti, ar žmonės ateina pasiklau
syti kalbų ar t ik pasivaišinti). 
Šį kartą viskas praėjo kažkaip 
kitaip. Skautų — Ramutės, 

j Linos ir Arūno (visi trys Rūtos 
ir Alekso Gėčių vaikai) į baž
nyčią įneštas vainikas, Biru
tės Čypienės solo giesmės, pa
lydint vargonais muz. R. Oba-
liui (ypatingai gražiai skam-

savo 45 metų sukaktuvinį 
koncertą — „Po malūno spar
nais". Programoje dalyvavo 
vyresnių ir jaunesnių studen
tų grupės, jaunių grupei vado
vavo Nijolė Benotienė. Įvai
rius šokius atliko skirtingo 
amžiaus grupės. Akompanavo 
audronė Šarpytė. Ansamblio 
globėjai yra Rita ir Juozas 
Karasiejai. Programai vadova
vo Viktorija Benotaitė. Prog
ramą stebėjo gausus būrys 
svečių. 

Met in iame balt iečių susi
tikime su Kanados parlamen
tarais Ottawoje meninę prog
ramą atliko Toronto kameri
nis vienetas „Lyra", vadovau
jamas smuikininkės Audronės 
Šarpytės. Dalyvavo KLB 
Krašto valdybos ir baltiečių 
fed. pirm. A.Vaičiūnas, Toron
to apylinkės pirm. D. Garba-
lieskienė ir kiti apylinkių 
atstovai. 

Mot inos dienos paminėji
mas įvyko Anapilio salėje, kur 
susirinko apie 150 dalyvių pa
gerbti motinas. Jaunų šeimų 
sekcijos atstovė J.Dzemionie-
nė pasakė įžangos žodį ir dek
lamaciją. Scenoje pasirodė 
„Angeliukų" choras, vadovau
jamas D. Grigutienės. Akom
panuojant J. Govėdui, choras 
padainavo keletą dainelių. 
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Buvo padeklamuota ir daina
vo duetas. Prel. P. Gaidai su
kalbėjus maldą, visi buvo pui
kiai pavaišinti J. Gurklienės 
paruoštomis vaišėmis. Dalyva
vo daugiausia jaunos šeimos 
su mažaisiais. 

Naujoje Toronto Prisikė
limo šventovėje, išeivijos vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, septy
niolikai jaunuolių suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Ta 
proga pasakė prasmingą pa
mokslą lietuvių ir anglų kal
ba. 

Pr imai i r Broniui Sap-
liams sūnūs surengė 50 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
Dalyvavo apie šimtas svečių. 
Pažymėtina, kad abu Sapliai 
dalyvauja bendruomenės veik
loje. Bronius kalęs iš Vilniaus 
krašto ir dalyvauja veikloje, 
surištoje su Vilniaus krašto 
reikalais. Taip pat yra Lietu
vos fondo valdyboje ir Pri
sikėlimo parapijos valdyboje. 
Linkėtina dar daug metų dar
buotis visuomenės darbuose. 

Stasys Prakapas 

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

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

4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rooerts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V0NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Vatandoe pagal ausitan—ą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centertor5ufgeryandbreasthealth.com 

Los Ange les Juozo D a u m a n t o šaul ių kuo[K>s me t in i ame susirinkime. Vilta 
„ T r a k a i " sau l ių būs t inė je , l.š k.: kuopos v a d a s g.n. Kazys Karuža, sekreto
r ė vyr ltn. I r ena Ar iene , š au ly s Juozas B u t k u s Nuot r . A loyzo Čepulio 

Tai - Jūsų laikraštis 
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bėjo: „Nuliūdo kapais"... ir 
„Kaip grįžtančius namo 
paukščius"), Jadvygos Regi-
nienės Mišių skaitiniai, atitin
kamas panoksiąs kun. Domi
ninko Mockevičiaus, lyg ir da
vė toną susikaupimui. Po Mi
šių šventoriuje prie kryžiaus 
padėtas vainikas. Visiems ra
tu sustojus ir susiėmus ranko
mis sukalbėta malda ir sudai
nuota „Lietuva brangi"... Buvo 
ne tik matoma, bet lyg ir jau
čiama, kad kiekvienas savaip 
susikaupė — susimąstė ir su 
liūdesiu visa tai pergyveno, 
prisimindami kankinius, 
tremtinius, badu mirusius, 
sušalusius... 

Juk dabar Lietuvoje 1941 m. 
birželio 14 d. yra vadinama 
„Gedulo ir vilties" diena. Ypač 
graudus ir liūdnas yra Birže
lio mėnuo sol. Birutei Čypie-
nei. Jos sesuo mirė Sibire nuo 
sunkių miško darbų. Abu tė
vai irgi Sibire praradę svei
katą ir grįžę \ Lietuvą vargin
gai praleido paskutines savo 
gyvenimo dienas. Birutė su
laukusi paguodos ir pagyrimų 
u2 gražų giedojimą pasakė: 
„Kol galėsiu, tol giedosiu, nes 
negaliu pamiršti to baisiojo 
Birželio". Taip, Birute, mes su 
tavim. 
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SVEIKINIMAI AR 
ĮSPĖJIMAS? 

BRONIUS NAINYS 
Turbūt nieko keista, kad, 

pradėjęs eiti pareigas, naujas 
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas sulaukė ypa
tingesnio užsienio politikų dė
mesio. Juk nedažnai pasitai
ko, Europoje gal ir iš viso pir
mas kartas, kad buvęs vals
tybės prezidentas iš pakanka
mos pensijos užtikrinto pato
gaus ir ramaus gyvenimo grįž
tų į politinių audrų sūkurius 
žemesnėms premjero parei
goms. Taigi į daug sunkesni ir 
pavojų pilną darbą, kuriuo jis 
ne kažką gali laimėti, bet 
daug pralaimėti. Tačiau mus 
visgi stebina toks išskirtinas 
atgarsis iš galingiausios pa
saulio valstybės — Amerikos. 
Valstybių aukštiems vado
vams pasikeitus, atitinkamas 
pareigas einančių kitų valsty
bių pareigūnų sveikinimai — 
įprastas mandagumo ženklas. 
Prezidentai sveikina preziden
tus, premjerai — premjerus, 
užsienio reikalų ministrai — 
savo kolegas, kiti — jų eina
mas pareigas atitinkančius as
menis. Įprastas ir sveikinimų 
turinys — mandagūs diploma
tiški žodžiai. Kadangi JAV 
prezidentas George Bush yra 
kartu ir vyriausybės vadovas, 
jo sveikinimas Lietuvos prem
jerui diplomatiškai pagrįstas 
ir nieko nestebina. Tačiau, 
kas įtaigavo JAV Valstybės 
sekretorių, praktiškai — šio 
krašto užsienio reikalų mi
nistrą Colin Powell siųsti svei
kinimą Lietuvos premjerui? Ir 
tuojau po to, kai jį buvo pa
sveikinęs patą JAV preziden
tas. Juk Lietuvos užsienio po
litika priklauso tik preziden
tui Valdui Adamkui ir Užsie
nio reikalų ministrui Antanui 
Valioniui. Algirdas Brazaus
kas su šia sritimi neturi nieko 
bendra. 

Atsakymo į šį klausimą tur
būt reikia ieškoti abiejų svei
kinimų turiniuose. Jie — šiek 
tiek neįprasti, o Colin Powell 
— nuo įprastinio diplomatinio 
ir gerokai nukrypęs. Abu svei
kintojai, pirmu sakiniu pa
linkėję sėkmės, antruoju jau 
eina prie „reikalo", pradėdami 
NATO narystes siekių primi
nimu. George Bush pagiria 
Lietuvą už pritarimą visų 
naujų Europos demokratijų 
narystei ir pažadus prisiimti 
atsakomybę, Collin Powell pa
sidžiaugia Algirdo Brazausko 
stipriais pareiškimais NATO 
naudai ir nuolat didėjančiu 
Lietuvos žmonių noru valsty
bę į šią organizaciją įjungti. O 
paskutiniuose sakiniuose jau 
ryškinamas ir tikrasis šių 
sveikinimų tikslas, kurio ne

paisant, NATO narystė Lietu
vai gali ir sušlubuoti. Nors pa
lyginti švelniais žodžiais, ta
čiau JAV prezidentas nedvi
prasmiškai tikisi, kad Algirdo 
Brazausko vadovaujama vy
riausybė rems amerikiečių 
verslininkų investavimą į pri-
vatinamą energijos sektorių. 
O Colin Powell, išreiškęs savo 
pasitenkinimą Amerikoje ži
nomos plieno apdirbimo bend
rovės „Penninox" statoma ga
mykla Klaipėdoje, šalinimą 
biurokratinių kliūčių, jau be
veik įsakmiai pataria įteisinti 
„Williams International"-„Ju-
kos" pasirašytą sutartį, kietai 
primindamas, Jcad nuo to, 
kaip Jūs (Brazausko vadovau
jama Lietuvos vyriausybė) 
tvarkysite šitą reikalą, pri
klausys amerikiečių investuo
tojų tolimesnis nusiteikimas ir 
Lietuvos tarptautinis įvaiz
dis". JAV Valstybės sekreto
rius net pats siūlosi tą klau
simą padėti išspręsti iš anksto 
sutartu abiem patogiu laiku 
su Brazausku susitikus. 

Tai jau aišku, kad šis Powell 
raštas Brazauskui yra šiek 
tiek daugiau negu tik papras
tas sveikinimas, be abejo, iš 
anksto sutartas su prezidentu 
Bush kaip jo minčių papildy
mas. Tik ką šis galingiausios 
pasaulio valstybės didžiųjų 
vadovų ypatingas dėmesys 
mažytei ir jaunutei Lietuvos 
valstybei reiškia? Juk anks
čiau tokio dėmesio iš tokių di
delių vyrų Lietuva niekada 
nesusilaukdavo. 

Priežastys gali būti kelios. 
Pirmoji — JAV valdžios parei
ga saugoti savo piliečių vers
lus kituose kraštuose. Prieš 
„Williams" sutartį nusiteiku
siems kairiesiems Lietuvoje 
atėjus į valdžią, lyg ir susi
darė pavojus amerikiečių 
bendrovei būti išguitai grei
čiau negu ji pati norėtų ir bū
tų pasirengusi išeiti. Tačiau 
argi ši, palyginti — nedidelė, 
bendrovė gali būti tokia svar
bi, kad net patį prezidentą pri
verstų imtis kokios nors tiesio
ginės veiklos? Reikalus galėjo 
tvarkyti ir žemesnio rango pa
reigūnas. Tad vien tik verslo 
apsaugos klausimas pagrindi
nio vaidmens čia tikrai nevai
dino. Nelabai patikima ir Co
lin Powell minima Lietuvos 
įvaizdžio Amerikoje bei pasau
lyje priežastis. Kodėl JAV val
džiai tas įvaizdis taip labai 
turėtų rūpėti? Taip pat koks 
gali būti reikalas „Williams" 
verslo likimą rišti su Lietuvos 
naryste NATO, ypač kai Ame
rikos valdžia verslą su politi
ka maišyti skrupulingai ven-
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Danutė Bindokienė 

Ne vien politika svarbu 

Lietuvos karo akademijoje taikoma britų karines atrankos sistema, kuri, pasak akademijos vadovų, pasiteisino. 
Prašymus studijuoti šioje aukštojoje mokykloje šiemet buvojjadave 599 jaunuoliai, iš jų - 84 merginos. Atrinkti 
321 kandidatai. Iš šio skaičiaus liks 160 jaunuolių; 68, gerai išlaikę atrankos testus, bus priimti i personalo va
dybos specialybe, po 46 bus priimta į tarptautinių santykių ir transporto inžinerinės vadybos specialybes. 

ELTOS nuotr. 

gia? Tačiau kažkas čia viską 
verčia kitaip. Mat šioje are
noje, kur vienas iš ypatinges
nių veikėjų yra patyręs ir ge
rai išsimiklinęs kagėbistas — 
Rusijos prezidentas Putin, ga
li maišytis viskas: ir verslas, 
ir politika, ir dar nežinia kas, 
jeigu tik jis mato galimybę ką 
nors laimėti. Tokiu atveju čia 
minėtos abejotinos priežastys 
greitai gali virsti tikromis, Pu
tin KGB žaidimą seniai iš
moktomis taisyklėmis vyku
siai sužaidus. 

Prezidentas Bush savo svei
kinime mini elektros energijos 
privatinimą ir pageidauja pa
ramos šiose varžybose panoru
siems dalyvauti amerikie
čiams investuotojams. Prisi
minkime tokį pat Putin pagei
davimą, išreikštą kovo pabai
goje Maskvoje viešėjusiam 
Lietuvos prezidentui Adam
kui. Ar Bush toks pat pa
reiškimas Brazauskui reiškia 
Rusijos-JAV varžybas dėl Lie
tuvos energijos kontrolės, ar 
tylus diplomatiškas patarimas 
neįsileisti į Lietuvą rusų? Ta
čiau Colin Powell kietokas pa
tarimas Lietuvos premjerui 
pritarti „Williams"-„Jukos" su
tarčiai jau suka į priešingą 
pusę, nes naftos versle siūlo 
JAV-Rusijos partnerystę. Ta
čiau vėl klausimas: kodėl tik 
su .Jukos"? JAV Valstybės 
sekretoriaus laiškas rašytas 
Brazauskui paskelbus apie Ki
tos Rusijos bendrovės — TNK 
geresnį pasiūlymą, apie kurį 
Colin Powell irgi turėjo žinoti. 
Tai reikalą dar daugiau supai
nioja. Tad ko iš tikrųjų JAV 
aukščiausi vadovai iš Lietuvos 
ministro pirmininko nori? Pir
moji prielaida — jie nenori 
Maskvos įtaigaujamo rusų 
verslo Lietuvoje. Tai beveik 

tikra. Antroji — jie siekia, kad 
bent šioje Baltijos valstybėje 
vyraujantys verslininkai būtų 
amerikiečiai. Trečioji — kur to 
nepavyks pasiekti, privatina-
mas versloves dalintis ir su 
rusais, bet tik amerikiečių va
dovybėje. 

Jeigu tos prielaidos -bent 
kiek į tikrovės pusę, išeitų, 
kad savd; politiką Lietuvos at
žvilgiu Vašingtonas keičia. O 
tai jau geras ženklas. Plačiau 
prasiveria; ir NATO durys. Jos 
— prie Rusijos sienos, ir Lie
tuva —'-•Vakaruose. Atrodo, 
kad tai suvokė ir Algirdas 
Brazauskais. Jo atsakymais į 
sveikinimus Vašingtonas net 
viešai apsidžiaugė. Vadinasi 
— jis pateikė. Naujo Lietuvos 
vyriausybes vadovo pirmieji 
žingsniai, Vakarų pasaulio 
kryptimi geri. Tik reikia jų 
daugiau ir neatidėliojant. Lie
tuvos ministras pirmininkas 
turi skubiai priimti JAV Vals
tybės sekretoriaus pasiūlymą 
susitikti, 0 nepaisant, kokios 
gaidos suskambėtų tarp jo ko
legų bendradarbių bei par
tiečių, nei, kokios atskambėtų 
iš Maskvos. Šitaip JAV vado

vams jį pasveikinus, tolimesni 
žaidimai su Rusija Lietuvai 
jau nieko gero nebeduos. Jeigu 
Vašingtonas būtų ir tik pa
prastas Maskvos varžovas Lie
tuvoje verslui laimėti. Bet šiuo 
atveju per daug aišku, kad 
taip nėra. Sveikinimui yra 
kartu ir įspėjimas. Ir ko gero 
— paskutinis. Nes dar keturi 
žemesnių pareigūnų buvo at
siųsti anksčiau. 

Tad pabaigai — tik tokia 
išvada. Jeigu šie mano sam
protavimai bent apytikriai 
tikslūs, Lietuvos ministras 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas stojasi prieš didelį eg
zaminą. Spauskim nykštį, kad 
jis sėkmingai jį išlaikytų. Už
davinys sunkus. Mažytė Lie
tuva prieš galiūnę Ameriką. 
Bet Algirdo Brazausko parei
gos — ir buvusios, ir dabar
tinės — aukštesnės. Be to, jis 
ir ūgiu Colin Powell prilygsta. 
Taip pat abu pensininkai, tai
gi — patyrę valstybininkai. 
Sutartinai veikdami, turėtų 
sugebėti Putin pasodinti ant 
užpakalinės keptuvės. Tokiu 
atveju Lietuva tikrai daug lai
mėtų. Ir ilgam laikui. 
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VILNIAUS AIKŠTĖ VARŠUVOJE 
Lenkijos sostinės aikštė Pra

hos rajone pavadinta Vilniaus 
vardu. Tokį sprendimą priėmė 
Varšuvos miesto tarybos depu
tatai. Visi vieningai balsavo 
už Vilniaus pavadinimą, nors 
buvo pasiūlymų aikštę pava
dinti buvusio JAV prezidento 
Ronald Reagan vardu. 

Kai kurie tarybos deputatai 
dvejojo, ar Lietuvos sostinės 
vardu tinka pavadinti aikštę, 
kurioje stovi paminklas sovie
tų armijos kariams — Varšu

vos vaduotojams. Pavadinti 
aikštę Vilniaus vardu pasiūlė 
laikraščio „Žycie" skaitytojai 
paskelbtame aikštės pavadini
mo konkurse. Buvo pateikti 
net 39 pavadinimai, tačiau 
daugiausiai balsų surinko Lie
tuvos sostinė. 

Šiuo metu aikštės prieigose 
statomas didžiulis prekybos 
centras, be to, per ją į Varšuvą 
veda beveik visi keliai iš Lie
tuvos. (BNS) • 

Paskaičius populiariausius 
Lietuvos dienraščius, galima 
susidaryti įspūdį, kad mūsų 
tėvynė grimzta nusikalstamu
muose, neviltyje, valdančiųjų 
sluoksnių korupcijoje ir kitose 
negerovėse, kurios kasdien la
bai sąžiningai išskaičiuojamos 
— nuo A iki Z. Tad ir atsisto
jame prieš „neatmenamą 
mįsle": ar iš tikrųjų Lietuvoje 
jau taip blogai, ar mūsų tauta 
yra girtuoklių, valkatų, suk
čių, keikiančių valdžią (kurią 
ji pati laisva valia išsirenka), 
tinginių ir elgetų šalis? O gal 
tai sistemingai, pagal kažkokį 
šešėliuotą planą, iškreiptame 
veidrodyje rodomas vaizdas, 
kad žmonės skęstų nevilties 
ir nepasitenkinimo klampy
nėse, užuot patys griebęsi 
veiklos savo būklei pagerinti? 

Žinoma, visuomet kyla 
klausimas: nuo ko pradėti, jei
gu valdžia nežada paramos, 
jeigu, kaip daugeliui atrodo, 
niekas nesirūpina eilinio pi
liečio padėtimi? O toji valdžia, 
nuolat besikeičianti, nespėjusi 
net apšilti savo kėdėse, vis „iš 
naujo mėgina išrasti ratą", 
nenorinti pripažinti, jog jis 
jau seniai išrastas, nes tuomet 
prieš ją valdžiusiai opozicinei 
partijai gali tekti koks pagyri
mo trupinėlis. 

Ir nėra ko čia stebėtis, juk 
ir vyriausybėje, ir seime atsi
duria tie patys žmonės} tiek 
pat besistengiantys atrasti 
savo gyvenimo centrą, egzis
tencijos vairą, kuris juos nu
kreiptų reikiama kryptimi. 

Kol kas tas ieškojimas tur
būt panašus į užsienietį tu
ristą, išsukusį iš didžiojo kelio 
ties parašu, skelbiančiu, kad 
kažkur netoliese yra vadina-, 
masis „geografinis Europos 
centras". Tačiau tai ir yra vie
nintelis tikras užrašas: at
sidūrus besišakojančių lauko 
keliukų labirintuose, veltui 
ieškotum kažkokio tolimesnio 
nurodymo," rodyklės, parašo, 
ar kitokio ženklo. Belieka tik 
apsisukti, grįžti atgal ir, pa
siuntus keletą nemalonių epi
tetų (gaila, nežinia net kieno 
adresu), traukti Vilniaus link. 

Ir ne vien toje vietovėje. 
Lietuva labai šykščiai saugo 
savo gamtos, istorijos bei ki
tus lobius, kuriuos bet kuri 
šalis su pasididžiavimu pro
paguotų turistams — ypač 
užsieniečiams — ir mokėtų 
pasirūpinti, kad jų kišenės ge
rokai ištuštėtų, o prisiminimų 
apie malonias atostogas skry
nios papilnėtų. 

Tiesa, šiek tiek informaci
jos galima rasti internete, bet 
kiek žmonių turi asmeninius 
kompiuterius, kiek gali ta in

formacija pasinaudoti? Reikia 
akivaizdesnių priemonių: 
lankstinukų, brošiūrėlių, lie
tuvių ir nelietuvių kalbomis. 
Juk net toks nuostabus etno
grafinis muziejus, kaip Rum
šiškės, išsamesnės reklamos 
neturi, o kur kitos įdomios, 
patrauklios vietovės? Jų Lie
tuvoje gausu įvairių įvai
riausių pomėgių žmonėms, ir 
suaugusiems, ir vaikams. 

Keliauti Lietuvos keliais, 
ypač pagrindiniais, tikrai ma
lonu, nes jie modernūs, geri, 
įvairūs ženklai pritaikyti Va
karų Europos (iš dalies viso 
civilizuoto pasaulio) standar
tams — nereikia nei lietuvių 
kalbos mokėti, kad suprastum 
simbolius ir galėtum pagal 
juos orientuotis. Periodiškai 
įruoštos keleiviams poilsio 
aikštelės, kurios nesiskiria 
nuo šiame krašte randamų. 
Daugelyje vietų prie mažes
nių kelių yra stalai ir suo
leliai pravažiuojantiems, bet 
per mažai viešbučių, nakvy
nės namų, paprasčiausių pa
togumų visur, kur susiburia 
poilsiautojai, atostogautojai. 
Trūksta ir kavinių, restoranų, 
parduotuvių. Vis tik prie įdo
mesnių vietovių jau įtaisyti 
dengti stendai su žemėlapiu, 
planu, istorijos nuotrupomis. 

Jeigu būtų pasirūpinta tu
rizmo plėtra, netrukus prie 
didesnių kelių ar įdomesnių 
vietovių atsirastų „saviveikli
nis verslas", kai apylinkės 
žmonės pradėtų pardavinėti 
savo gaminius, įvairius dir
binius, suvenyrus. Amerikoje 
labai paplitęs „bed and break-
fast" verslas, kai gyventojai į 
savo namus priima turistus, 
suteikia jiems nakvynę ir pus
ryčius. Žinoma, tokios poilsio, 
ar nakvynės, vietos yra stro
piai tikrinamos, kad būtų 
švarios ir saugios. Be to, tu
rizmas suteiktų įvairaus dar
bo ir kitose srityse. 

Jeigu valstybė neturi gali
mybių, lėšų ar noro imtis puo
selėti turizmą platesniu mas
tu, tai kodėl to negali pa
daryti privati iniciatyva? Te
reikia žengti teigiama krypti 
mi ir neišsigąsti pirmųjų sun
kumų. Juk pavyzdžių ir dabar 
Lietuvoje netrūksta (tarp jų 
net galime priskaičiuoti Grūto 
parką). Jeigu lietuviai tikrai 
nori pagerinti savo gyvenimą, 
neturi laukti paramos iš už
sienio ar savo valdžios. „Be
laukdamas krikšto močios 
marškinių, plikas paliksi", sa
ko mūsų liaudis. Jau pakan
kamai ilgai tų „marškinių* 
mūsų tautiečiai laukė, laikas 
patiems pradėti auginti linus, 
verpti, austi ir siūti... 

VARTAI I INDOKINIJĄ 
Nr.10 ALEKSAS VITKUS 

Dabar vaikus siunčiame į mo
kyklas, be jokios suaugusių priežiūros. Materializmas 
išstūmė meilę, nes mes jau sekame Vakarų pavyzdžiu. 
Jauni žmonės eina į barus, o ne į šventyklas. Ar tai 
bus mūsų XXI amžiaus Tailandas?" 

Baigdamas dar noriu skaitytoją supažindinti ir su 
naujausia Tailando istorija. Dti 1932 metų Siamas bu
vo absoliuti monarchija, kada nekruvinas perversmas 
privertė karalių duoti tautai konstituciją. Po II pasau
linio karo japonų okuparijoa Tailande kurį laiką tesėsi 
neramumai. Vietnamo karo metu Tailandas rėmė 
Ameriką, ir leido pas save įrengti Amerikos aviacijos 
bazes. Po Vietnamo karo tūkstančiai vietnamiečių ir 
Kambodųos pabėgėlių sunkiai spaudė Tailando ekono
miją. Šiuo metu Tailando ministras pirmininkas yra 
gana nepopuliarus Thaksin Shinawatra, įsivėlęs į kaž
kokio urvo prie Kanchanaburi, dar ii H pasaulinio ka
ro, bok tai ristus milijardinius aukso turtus. 

Kitą rytą atsisveikinome su į Ameriką grįžtančiai-
siais, o 12 likusių išskridome į Vietnamą. Atsisveikin
damas mūsų gidas Sam mums palinkėjo: „Tebūna 
Buddha netoli jūsų, tesaugo jis jūsų kelionėse ir te
skleidžia jums laimes jūsų takuose". 

Po neilgo skrydžio Hanoi oro uoste mus pasitiko jau
nas, energingas, greitai kalbantis, tik šįmet baigės 

universiteto turizmo skyrių, kitaip sakant naujai „iš
keptas", gidas, vardu Nghia, save mums pasiūlęs va
dinti „Dragon". Taip, jis labai greitai kalbėjo, ir, nors 
turėjo neblogą anglišką žodyną, savo akcentu mus 
dažnai palikdavo išsižiojusius, žiūrinčius į vienas kitą, 
lyg ir klausiančius: „Ką jis čia pasakė?" Mūsų ragina
mas, per kartu praleistą savaitę jis'sulėtėjo, net iš
moko ištarti ir gerai atskirti amerikietišką „17" nuo 
„70". O tas kažkodėl jam ilgai nesisekė. Kai jis kalbėjo 
apie „Museum of Literature" (toks tikrai yra), mes 
spėliojome, kad tai „Museum of Liberation". Kažkurioj 
šventykloj jam beaiškinant ceremonijas, man pasigir
do jo dažnai kartoamas „insa boni". Pagalvojau, ir prie 
ko čia Sabonis? Pasirodė, kad jis kalbėjo apie smilkalų 
aukas — Jncense burning". Pasitaikė su juo ir dau
giau juoką sukėlusių situacijų. Prieina jis vieną kartą 
prie vienos mūsų giliai susimąsčiusios, bet Šakutės 
nebejudinančios, pietaujančios ponios ir Iriausia: „Ar 
you finish-ed?" Taip nukandės paskutines dvi raides' 
„ed" jis gavo ir netikėtą atsakymą „Of course not, I am 
Irish". Vėliau Dragon pasisakė, kad anglų kalbos jį 
mokė Kanados prancūzė. Pagalvojau, kad gal dėl to jis 
turėjo angliško ištarimo problemų. 

Dar važiuojant į viešbutį, pastebėjau, kad čia va
žiuojama dešine kelio puse, ne taip kaip Tailande, bet 
kaip įprasta Europoje ir Amerikoje. Taigi, pagaliau 
mes esame Vietname, kuris ir buvo mūsų dviejų pa
grindinis kelionės tikslas, nes čia dar niekada nesame 
buvę. Hanoi yra Vietnamo sostinė. Čia keliom naktim 
apsistojome Galaiy viešbutyje. Viešbutis gana senas, 

statytas 1918 metais, bet naujai remontuotas, gražiai 
suderinęs europietiška architektūrą su Orientu. Netoli 
miesto centro, prisiglaudęs prie senamiesčio turgaus ir 
kažkokio ramaus parko. Parkas ir tebuvo vienintelė 
rami vieta, nes be gido ir čia pat prie viešbučio pasta
tomo autobuso negalėdavom išeiti į gatvę, kad mūsų 
neapspistų gana įkyrių moterų, siūlančių visokiausių 
menkniekių, būrys. 

Taigi, mes jau Vietname. Jo vardą amerikiečiai la
biau sieja su karo, o ne su krašto pavadinimu. Kas tai 
per kraitaa? Jo isterija, galima sakyti, prasideda maž
daug VIII amžiuje po Kr. sukūrimu Hindu imperijos, 
vardu Champa, netoli Da Nang ir Hue miestų viduryje 
dabartinio Vietnamo. Šiaurėje beveik tūkstantį metų 
vietnamiečius valdė kinai, kol 938 metais Ngo Quyen 
juos isvųo, ir įsteigė savo dinastiją, kuri tęsėsi iki 
XVIII amžiuje prasidėjusios prancūzų kolonizacijos. 
Kinus vėl iš naujo, ir jau galutinai, 1789 metais išvijo 
lauk kitas Vietnamo didvyris, Nguyen Hue. Pietinių 
vietnamiečių stumiami, Champos imperijos likučiai il
gainiui išnyko, maždaug XVII amžiuje. 

Pietuose tuo tarpu Nguyen Anh, gavęs šiokios tokios 
pagalbos ii Prancūzuos, ten perėmė valdžią, vėliau 
užėmė Hanoi, ir taip pirmą kartą Vietnamo istorijoje 
kraitaa buvo suvienytas, Šiaurės ir Pietų. Ironija yra 
ta, kad tai įvyko su prancūzų pagalba! Iš to galima su
prasti, kodėl Šiaurės ir Pietų Vietnamas yra kultū
riniu požiūriu gana skritingi. Gal todėl ir 1954 metais 
pravestas Vietnamo padalinimas jį dvi dalis (17-oji ly
giagretė) bus geriau suprantamas. 

XIX amžiuje Vietnamą Prancūzija pavertė savo kolo
nija. Kaip? Kaip ir kitur, europiečių kolonizacijos vyk
davo vienodai: pirmiau atvykdavo keliautojai-tyrinė-
tojai, po jų — prekiautojai, paskui — misionieriai, o 
po to ir kariuomenė juos visus .apsaugoti" ir .ginti*. 
1858 metais prancūzai užėmė Da Nang, o po to ir Sai-
gon, o dar vėliau ir Hanoi. 1887 metais visas Vietna
mas jau buvo prancūzų rankose. Sėkla pasiprieši
nimui ir XX amžiuje įvykusiai revoliucijai buvo pa
sėta. Tai dar viena įdomi istorija. 

Susipažinimas su miestu prasidėjo, aplankant kelias 
istorines vietas. Pagal planą, mus nuvežė prie Ho Chi 
Minh mauzoliejaus, kur dar anksti rytą jau radome il
giausias eiles žmonių, kantriai laukusių pamatyti, 
stikliniame karste gulintį, 1969 metais mirusį, išbal
zamuotą jų krašto patį didįjį herojų, kurio dėka Viet
namas atsikratė Prancūzijos pančių, o vėliau — ir nuo 
Amerikos karinės intervencijos. Mūsų laimei, visur 
pristatyti sargybiniai ir jų viršininkai mūsų gido ve
damą grupę įrikiavo į eilę jau beveik prie paties mau
zoliejaus, tai laukti ilgai nereikėjo. Neilgai ir gavom 
stebėti sarkofage gulintį mirusįjį, nes prižiūrėtojai, 
kaip ir Maskvos Raudonoje aikštėje, praeinant pro Le
nino karstą, stabtelėti neleido. Drausmė neįprasta: į 
vidų nebuvo galima įnešti foto aparato, nei ranki
nukų. Tylėdami, kai kurie net paraginti išimti rankas 
iš kišenių, praėjome pro karstą. 

Išėję į lauką, smalsiai dairėmės po didžiulių minių 
pilną Ba Dinh aikštę, gal kiek mažesnę, negu Maskvos 
Raudonoji aikštė. (B.d.) 



DRAUGAS, 2001 m. liepos 26 d., ketvirtadienis 

C l e v e l a n d p a v e i k s l ė l i a i (6) 

GARBĖS KONSULE INGRIDA 
BUBLIENĖ 

Mūsų kelionės j Cleveland 
išvakarėse nemaža lietuvių 
išeivių grupe dalyvavo Ohio 
senatoriaus ir didelio Lietuvos 
draugo George Voinovich pa
gerbimo šventėje, kurioje iš 
viso dalyvavo per 1.000 poli
tiškai aktyvių įvairiausių tau
tybių valstijos piliečių. Viena ' 
iš šios šventės dalyvių. LR 
garbes konsule Cleveland In
grida Bubliene .,Gijos" gegu
žinėje džiaugsmingai citavo 
serbų kilmės emigrantų 
sūnaus G. Voinovich žodžius: 
kol būsiąs senatoriumi, jis 
desiąs visas pastangas, kad 
Baltijos valstybės patektų į 
NATO. O senatoriaus žmona 
priminė lietuviams, po vaka
rienes priimtiems privačiai 
audiencijai, kad senatorius 
buvo sužavėtas Lietuva, kai 
jis pavasarį lankėsi Vilniuje. 
NATO konferencijoje. Nuo to 
ir prasidėjo mūsų šiltas pokal
bis su Ingr ida B u b l i e n e apie 

, Lietuvą, apie darbą ir apie 
save. 

Čikagoje l i e tuva i tės 
gra ibsto J ū s ų m a m y t ė s 
Stefanijos S t a s i e n ė s nese
niai i šė jus ią k n y g ą „Kvie
č i u vaiš int is". Gal p lač iau 
p a p a s a k o t u m ė t e apie savo 
še imą. 

- Esu gimusi Šiauliuose. 
Tėveliai mane vos ne ant 
rankų atsivežė į Vokietiją. 
Paskui atvykom Ą JAV. Čia 
baigiau gimnaziją, universi
tetą. Esu chemike, tačiau, 
sukūrusi šeimą su Romualdu 
Bublių, karjerą baigiau. Susi
laukėme 5 vaikučių: trys da
bar gyvena Čikagoje, du yra 
čia. 

Tėveliai mus, 4 dukteris, 
užaugino susipratusiomis lie
tuvaitėmis. Jie daug dėmesio 
skyrė lietuvybei ir skatino 
įsijungti į lietuviškas organi

zacijas. Aš esu išeivijos orga
nizacijų produktas. Jos mane 
įvedė į visuomeninę veiklą, 
ten įgijau drąsos, pasitikėjimo 
savimi, todėl galėjau išeiti į 
plačiąją Amerikos visuomenę. 

JAV LB Kultūros tarybos 
dabartinė pirmininkė Marija 
Remienė vis sako, kad eina 
mano pėdomis, mat aš ketu
rias kadencijas buvau šios ta
rybos pirmininkė. Įvedžiau 
naujų programų: buvo pradėta 
švęsti premijų šventė, teatro 
festivaliai, jaunimo konkursai 
ir t.t. Mano idėja buvo išvesti 
lietuvius iš parapijų salių ir 
garsinti Lietuvos vardą. Mūsų 
vyresnioji karta buvo susikon
centravusi parapijose. Pasau
lis nežinojo, kad mes esame, 
ką darome ir kokius turtus tu
rime. Po II Pasaulinio karo 
atvažiavusi banga tuos talen
tus naudojo uždaroje visuo
menėje. Nors tam irgi buvo 
tikslas - išlaikyti lietuvybę. 
Mus auklėjo lietuviškas 
švietimas, jaunimo stovyklos 
ir t.t. 

Kai vaikai paaugo, aš pa
keičiau savo profesiją ir grįžau 
į mokyklą - lankiau vadybos 
kursus ir kurį laiką sėkmingai 
darbavausi įvairiose Amerikos 
firmose, kol supratau, kad tai 
galiu daryti pati. Pirma, ką 
mes darėme: mažo verslo kom
panijoms rengėme reklamines 
brošiūrėles, atstovavome joms 
biznio sluoksniuose. Po kokių 
10 metų, kai mano vaikai jau 
buvo gimnazijose, Lietuva 
tapo nepriklausoma. Atsidarė 
verslas į Lietuvą. Mano firma 
pirmoji Amerikoje 1992 m. 
atvežė lietuvių verslininkų 
grupę į tarptautinę parodą 
Cleveland. Toje delegacijoje 
buvo 13 Lietuvos gamyklų at
stovai. Jie atsivežė parodyti 
lietuviškus sūrius, dešras, 

Jono Tamulaičio nuotr.: Ingrida Bublienė, buvusi JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė, ir dr. Bronius Vaškelis kultūros institucijų pasitarime 
Čikagoje 

kitą produkciją, kurios čia ne
buvo galima rodyti (tada jiems 
buvo daug kas Amerikos 
valdžios atleidžiama). Visos 
šios gamyklos dabar sėk
mingai dirba. Ir tai dėka Pa
rodų rūmų ,,Litexpo" Vilniuje 
direktoriaus Tarvydo, su ku
riuo mes iki šiol bendradar-
biaujam. Aš esu jo ir įvairių 
kitų gamyklų atstovė čia. 
Mano tikslas yra lietuviškoms 
įmonėms rasti rinką Ameri
koje, o amerikietiškoms - Lie
tuvoje. Ir man neblogai sekasi. 

Esu gana aktyvi Ohio valsti
jos organizacijose. Priklausau 
Ohio Comanders - mes esame 
gubernatoriaus patarėjai tarp
tautiniais reikalais. Tai man 
atidaro duris ryšiams su Lie
tuva. Daug metų priklausau 
Rotary Cleveland klubui. Tai 
JAV vienas seniausių ir 
didžiausių klubų, atšventęs 
90-metį. Suporavau Cleveland 
ir Panevėžio Rotary klubus, 
dalyvauju Vilniaus klubo veik
loje. Panevėžyje žadamas ati
daryti Kauno technologijos 
universiteto padalinys. Tai' 
vienas mūsų bendradarbiavi
mo vaisių. Cleveland klubas 
įsiamžins lavindamas jau
nimą: pateiks kompiuterius, 
kitą technologiją. 

Aktyviai dalyvauju Cleve
land prekybos centro veikloje. 
Tai vėl man, kaip konsulei, 
padeda tvarkyti Lietuvos rei
kalus. Manau, kad labai racio
nalu Lietuvai skirti garbės 
konsulais verslininkus. Net ir 
diplomuotas konsulas, atsiųs
tas iš Vilniaus, per 3 metų ka
denciją nepajėgia užmegzti to
kių ryšių, kokius turi versli
ninkai. Jie daugiau gali padėti 
Lietuvai. O juk konsulinis 
darbas ir yra ryšių vystymas, 
kultūros skleidimas. 

Nors aš esu garbės konsule, 
bet turiu ir kai kurias genera
linio konsulo teises. Pvz., lega
lizuoju dokumentus. Kasdien 
pas mane ateina 4-5 žmonės 
su kokiomis nors problemo
mis. Ateina netgi darbo 
ieškoti. Nors tai neįeina į 
mano pareigas, bet aš per 
savo ryšius ir čia galiu 
žmonėms padėti. Nueinu į Ro
tary klubą, kur susirenka 200 
verslininkų, ir paklausinėju, 
ar kas kokio darbo neturi. 

- Gal deta l izuotumėt Lie
tuvos ir Amerikos vers lo 
ryšius? 

- Mes labai greitai ir leng
vai įžengėme į Ameriką su lie
tuvišku alum, kadangi tai 
buvo gera produkcija. Ameri
koje mes rinkos, žinoma, 
neužkariausime, nes čia jau 
karaliauja vokiečiai, čekai, 
lenkai, tačiau iš Lietuvos 
plaukia gražūs kiekiai. 
įvairiose mažose krautuvėlėse 
yra lietuviškų dailių smulk
menų. Vien Panevėžio lino 

S K E L B I A I 

J LR garbes konsule Cleveland Ingridą Bubliene kreipiasi net interesan
tai iŠ Čikagos. Nuotraukoje: Ingrida Bublienė su vyru Romualdu. 

(sakykim, „Tulpės" servetėlių, 
staltiesių, paklodžių) kiek par
duodama! Kartais mes net 
nežinom, kad tai lietuviška 
produkcija, nes kapitalistas, 
nusipirkęs produktą, užside
da ant jo savo ženklą. 

Savo produkcijai rado rinką 
„Stumbras". Iš Lietuvos at
plaukia daug medienos. Daug 
dėmesio susilaukia lietuviški 
baldai. Kai lietuviai gaminto
jai pradėjo gauti gerus klijus 
ir kitas medžiagas (anksčiau 
naudojo rusiškus), labai pa
gerėjo baldų kokybė. (Lietu
viški baldai pardavinėjami 
netgi Čikagoje.) Dažnai atsi
tinka, kad lietuvaitis Ameri
koje užsivelka kurio nors di
zainerio švarką ir ant etiketės 
randa „Made in Lithuania". 
Nors atvežti lietuvišką pro
dukciją į Ameriką nėra leng
va, nes Amerikos dėmesys at
suktas į Indiją, Kiniją, kur 
kapitalistai randa pigią darbo 
jėgą. Mūsų produkcija dažnai 
yra geresnė, bet jos mažai ir ji 
brangesnė. 

Ką man yra pasisekę pada
ryti? Viena pažangiausių Lie
tuvos elektronikos firmų 

i „Vingis" Vilniuje gamina de
tales Panevėžio „Ekranui", 
kuris yra vienas didžiausių 
„Samsung" ir „FiUips" firmų 
tiekėjų. Dabar mėginame šias 
įmones suvesti su japonų fir
momis. 

„Vilma" vokiečiams gamina 
elektronines labai aukštos ko
kybės svarstykles (kokių aš 
gyvenime nebuvau mačiusi). 
Dabar mes bandome atrasti 
rinką Amerikoje. 

Ir Amerikos firmų esame 
nuvežę į Lietuvą. Pvz., ameri
kiečiai iŠ Pittsburg pradėjo 
Lietuvoje gaminti industrines 
duris, kurios greitai atsidaro. 
O pradėjom nuo plastmasinių 
plėvelių. Sovietų laikais visos 
gamyklos buvo atviros ir 
šildydavo orą, nes niekam ne

buvo svarbu taupyti energiją. 
Dabar tos uždangos paplitę 
jau visoje Lietuvoje. 

Nuolat Ohio valstijoje pri
imame delegacijas iš Lietuvos. 
Štai neseniai buvo atvykusi 
žemės ūkio delegacija iš Lietu
vos, kuriai vadovavo dr. Ed
vardas Makelis, buvęs žemės 
ūkio ministras. Jis ministrau-
damas ir buvo pasirašęs ben
dradarbiavimo sutartį su Ohio 
valstija. Šiuo metu E. Makelis 
yra „Agroverslo" instituto di
rektorius, ir vienas iš jo kli-
jentų yra „Arvy" firma, kuri 
žada investuoti Lietuvoje 10 
mln. dol. ir ten vystyti indust
rinį kalakutų auginimą: nuo 
perinimo iki realizavimo. Mes 
sudarėm sąlygas atvykti de
legacijai į Ohio valstiją, kur 
yra didelis industrinis šio 
verslo tinklas. Per 3 dienas 
apžiūrėjom visus procesus. 
Man, kaip konsulei, yra 
didžiausias džiaugsmas, kad 
tos delegacijos susitinka ne su 
klerkais, o jas priima patys 
firmų prezidentai, iki kurių 
mes niekada neprieitume, jei
gu valstijos žemės ūkio depar
tamento direktorius to nepa
prašytų. Mano troškimas, kad 
taip būtų ir kitose valstijose. 
Tarp kitko, mūsų valstija yra 
labai panaši į Lietuvą - čia ly
gumų ir žemės ūkio kraštas, 
valstija yra viena didžiausių 
žemės ūkio produktų ekspor
tuotojų į platųjį pasaulį. Į 
ūkius daug investuoja vo
kiečiai, čia gerai išvystyti uni
versitetiniai tyrimų centrai. 

Beje, „Gijos" gegužinėje kal
bėjausi su grupe jaunų vai
kinų iš Klaipėdos. Jie pasako
jo, kad laiko valymo firmas ir 
kiekvieną mėnesį sudeda po 
200 dol., kuriuos siunčia į 
Klaipėdą vaikų namams. Tai 
labai gražu. Kiekvienas pade
dam, kaip kas sugebam. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

LIETUVOS FOTOREPORTERIAI 
ŠVENTOJOJE 

Lietuvos spaudos ir naujie
nų agentūrų fotokoresponden
tai Šventojoje pasiekė vieno 
fotoreportažo daugiaautorys-
tes rekordą Birželyje vyku
sioje akcijoje „Šventoji: diena 
ir naktis" vieną fotoreportažą 
kūrė 36 Lietuvos „Canon" fo-
toklubo nariai iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. 

Pasak Lietuvos „Canon" fo-
toklubo prezidento Jono Stase
lio, fotoreporterius ir „Canon" 
fototechnikos pardavėjus vie
nijantis klubas veikia jau ket
verius metus, o į metinį susi
rinkimą susiburia trečią kar
tą. Šįmet susibūrimo vieta 
prie Baltųjų Lakajų ežero pa
keista į Šventosios pajūrį, o, 
užuot ilsėjęsi bei pramogavę, 
fotografai prasmingai leido 
laiką, dirbdami savo darbą. 

Pasiskirstę temas, fotorepor
teriai fiksavo įdomius Šven
tosios gyventojų ir poilsiautojų 
veidus, nekasdienes situaci
jas, miestelio ir apylinkių pa

noramos vaizdus, įspūdingus 
pajūrio peizažus, įamžino Jo
ninių nakties akimirkas. Kai 
kurie autoriai rinkosi neįpras
tas fotografavimo vietas: vieni 
niro po vandeniu, kiti pasto
liais kabarojosi į šventosios 
bažnyčios 60 metrų aukščio 
bokštą ar pasieniečių apžval
ginį bokštelį, treti žvalgėsi po 
moterų ir nudistų paplūdi
mius. 

Per naktį atrinktus įdo
miausius kadrus, Klaipėdoje 
išspausdinta ir įrėminta 60 fo
tografijų. Iš jų parengta paro
da visą vasaros sezoną bus 
eksponuojama Šventosios 
alaus bare „Paršelio rojus. Pa
sak fotoklubo prezidento J. 
Staselio, visas nuotraukas 
klubas padovanojo Šventosios 
kurortui, kuris turi teisę iš
leisti reprezentacinį kurorto 
albumą, iliustruotą kalendo
rių ar kitokį leidinį, o iš įrė
mintų nuotraukų tikimasi su
rengti dar ne vieną parodą 

įvairiuose Lietuvos miestuose. 
Iš penkių klubo narių suda

ryta vertinimo komisija atrin
ko profesionaliausius ir įspū
dingiausius fotodarbus. Ati
darant parodą, buvo apdova
noti įdomiausių fotografijų he
rojai — malkas skaldantis 
Šventosios klebonas Vidman

tas Gricius, paparacų objek
tyvu neišsigandę vaikai, profe
sionalios pozuotojos ir net į 
kaimyno<8odą įsibrovusi ožka. 

Geriausių akcijos nuotraukų 
autoriais paskelbti Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizi
jos operatorius ir fotografas 
Martynas Vidzbelis, naujienų 

agentūros „Elta* fotokorespon
dentas Gediminas Žilinskas ir 
„Lietuvos ryto" fotožurnaliste 
Aurelija Čepulinskaitė. 

Specialiai Šventosios akcijai 
išleista „Paparacių himno" 
kompaktinė plokštelė. 

(Elta) 

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALTTOMOaUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapofes ir Oft. Mgr. Aukse 

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRArJk ZAPOUS 

32061/2 West 95th Street 
Tel. (706) 424-6654 

(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

! į j * RE/MAX 
yREALTORS 
ofpcrmi 22S • *7»i 

(70M425-7M0 
rroi! 

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

• Pensininkams nuolaida 

Siūlo išnuomoti 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

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

Tel. 773-254-075?; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

Dovrn tovrn, šalia Oinois 
universiteto išnuomojamas labai 

gražiai suremontuotas 2 
miegamųjų butas. Kaina $700. 
Skambinti tel. 773-767-2400, 

First Rate Real Estete, kviesti 
Aušrą Padalino. 

Siūlo darbą 

Atlieka dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 

Algirdas. 
V.A.L. Anto Servisas 

Atliekame visus variklio ir važiuoklės 
darbus. Variklio kompiuterinis 

patikrinimas. Nuolatiniams klientams -
nuolaidos. 3600 W. 79 St 

TeL 773-582-0183,773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Window YVashen Nceded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L.A.McMabonVVindowVVasbiiig. 
TeL 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vaL 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

įvairus 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

773-585-9500 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškaL 

Aukojo part i zanų ša lpai : 

$400 Vilčiauskas Julius (iš viso $900). 
$275 John Wbernotavicz a.a. gavo tėvo prisiminimui. 
$250 Karaška Maksimas (iš viso $450) . 
$200 Jurkūnas Living Trust (iš viso $1,200); Mikulis 

Juozas (iš viso $900); Sutkuvienė Ada (iš viso 
$1,000); Česnaviciai Algirdas, Danutė (iš viso $400); 
Nakai Algirdas, Julia (iš viso $500). 

$100 Varnelis Apolinaras (iš viso $700); Širkai Julius, 
Zita (iŠ viso $1,000); Kenter Gražina (iš viso $400); 
Gutauskai Vitas, Ona (iš viso $350); Gintautas 
Valaitis; rev. Memenai Vitas, Milda; Stasiulis K 
(iš viso $150); Tiškuvienė Agota (iš viso $150). 

$50 Čepulis Romas (iš viso $200); Druseikis A.; Griniutė-
Šmulkštienė (iš viso $200); Čiuriai Antanas, Birutė; 
Meilus R. A (iš viso $100); Minelga Antanas; Leškys 
Algirdas; Osteika Antanas (iš viso $100); 
Vasiliauskai E. E. (iš viso $170); Bilėnas Rimantas; 
Garsiai Vladas, Angelė; Navickas Tadas (iš viso 
$250); Cap. Mikutis Albert. 

$40 Raugaliai Aldona, Jonas; Liaukai Sigitas, Milda; 
Jokubka Peter. 

$35 Jasaitis Elena. 
$30 Lingis Antanas (iš viso $100); Narušas Jonas; 

Špokai A. D.; Uogintai A. D.; Garbonkus Danutė. 
$25 Zdanys Nijolė; Bublienė Stasė; Dikinis D. V.; 

Jesmantas Aldona; Kiela Emilija; Kontautas F.; 
Varneckas Vladas; Matusevičius Jurgis; Matulonis 
Vito; Musonis Vytautas (iš viso $200); Pociai Ed., 
Anelė; Sekas Algirdas; Vidžiūnai Jurgis, Dalia; 
Pažerūnas Jonas; Petrutis A.. 

$20 Polikaičiai Glen, Vita; Masilionis Aldona; 
Sakevičius Gražina; Siliunas Bronius; Šilgaliai E. 
R.; Urbanowicz Laima; Urbučiai A. D.; Mateika 
Vaclovas; Maciūnai V. G; Galėnienė Helen; Jonynas 
Jonas; Klimkaitienė Antanina; Kirvelaiciai J. 
Vilunė; Šlepečiai R.R. 

$15 Vindašienė Birutė; Butvilą Velėta; Udrys Vincenta; 
Grybinas Zigmas. 

$10 Stulpinai; Naujalis Iz ; Giedraitis R,; Paulauskienė 
Jieva; Irena Valiulis. 

$5 Švelnis L.; Pociai A.R. 

L ie tuvos P a r t i z a n ų g l o b o s f o n d o v a l d y b a ir še l 
piamieji part izanai nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams už 
gausias aukas. Buvusių part izanų gretos mažėja, bet 
gyvenimo sąlygos sunkėja. Gautos aukos yra paskirstomos 
labai reikalingiems buvusiems partizanams, jų ryšininkėms 
bei ryšininkams. Aukas s iųst i: L.P.G. F u n d , 3711 West 71 
Str., Chicago IL 60629. Aukos n u r a š o m o s n u o m o k e s č i ų . 

1 

Kotnri'poitcrius ir „Canon" fototechnikos pardavėjus vienijantis klubas veikia jau ketveri metai. J metinj susi-
i i ikmi. i Svrntnjoje klubo nariai buvo suvaliavę trečią kartą. G. Žil insko (ELTA) nuotr 



PAMINĖTA ZENTOS STROLIENĖS 
50 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Liepos 8 dieną Lemonte, Pa
laimintojo J. Matulaičio lietu
vių katalikų misijos bažnyčio
je, šventomis Mišiomis Duvo 
paminėta liūdna dainininkės 
Zentos Strolienės 50 metų 
mirties sukaktis. 

Zenta Grubaitė-Strolienė gi
mė 1902 m. Panevėžio apskri
tyje. Pirmojo pasaulinio karo 
audrų ji buvo nublokšta j Ru
siją — Saratovo guberniją, 
kur prasidėjo jos kelias į sce
ną. Pajutusi meilę dainai ir 
1921 m. grįžusi į Lietuvą, ji 
įstojo į Klaipėdos konservato
riją. Kadangi stipendijas gau
davo tik orkestrinio skyriaus 
mokiniai, tai Žentai teko dai
navimo mokslus derinti su te
lefonistės darbu. Susipažinusi 
su tos pačios konservatorijos 
smuiko klasės mokiniu Juozu 
Strolia, ji netrukus sukūrė 
šeimą. Tačiau ramus gyveni
mas truko tik dešimtmetį. 
Prasidėjus Antram pasauli
niam karui, ji su vyru ir vai
kais pasitraukė į Vokietiją, 
kur jai teko patirti daug var
go. Tačiau ji stengėsi nepa
lūžti, buvo aktyviai įsitrauku
si į lietuvišką veiklą, Uchtėje 
turėjo savo muzikos studiją. 
Nebuvo lietuvių tautinės ar 
religinės šventės, kurioje ji 
nebūtų giedojusi ar dainavusi. 
Koncertuose visada su pasi

didžiavimu dėvėjo lietuviškus 
tautinius drabužius. Mirė 
1951 m. liepos 10 d. Schoenin-
gene, Vokietijoje, vėžio ligos 
pakirsta. 

Gražu, kad jos vaikai ir vai
kaičiai pagerbė Zentos Stro
lienės atminimą. Mišių metu 
vargonavo ir smuikavo jos sū
nūs — Faustas ir Herkulis, 
kontrabosu griežė anūkas To
mas, giedojo jo brolis Povilas. 
Be tradicinių giesmių skam
bėjo A. Stradellos „Pieta Sig-
nore", kurią ne kartą buvo gie
dojusi Zenta Strolienė, taip 
pat Juozo Strolios giesmė 
„Parveski, Viešpatie". Mirties 
sukaktuvių paminėjimo inicia
torius buvo Faustas Strolia, 
turintis gausią ir muzikalią 
šeimą — keturis sūnus ir de
vynis anūkus, kurie visi daly
vavo šventose Mišiose. Šiuo 
vaikaičių pulku Zenta Strolie
nė tikrai galėtų didžiuotis. Po 
Mišių sekusių vaišių metu 
dainininkės atminimą žodžiu 
pagerbė ir savo prisiminimais 
pasidalino Stasė Petersonienė. 
Anot jos, Zenta Strolienė buvo 
ne tik muzikė, bet ir gyvenimo 
menininkė. Būdama didelės 
dvasinės stiprybės, ji mirtį pa
sitiko kaip viešnią. Jos anksti 
nutrūkęs gyvenimas — tai dar 
viena karo auka. 

Danutė Pe t rauska i tė 

Dainininkės Zentos Strolienės 50 metų mirties paminėjime gražiai velio
nę prisiminusi Stasė Petersonienė su velionės sūnumis muz. Faustu ir 
smuikininku Herkuliu Stroliomis. 

-

• 
SESELĖ FELICE JUSIUS, OSF — 

1918-2001 
Seselė Felice Jucius, OSF, 

gimė Čikagoje, 1918 m. vasa
rio 8. Ji mirė 2001, birželio 26, 
Pittsburge, PA, eidama 83-
čius metus. Jos tėveliai buvo 
Feliksas ir Stela Loll Jucius. 
Jos šeima gyveno Brighton 
Parke, Čikagoje, kai 1934 m. 
rugsėjo 14 d. įstojo į Dievo Ap
vaizdos seserų pranciškieči\j 
kongregaciją. Ji buvo Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos Ma
ria gimnazijos auklėtinė. 

Seselė Felice tarnavo Dievui 
ir žmonėms kaip vienuolė 67 
metus. Jos pirmieji mokytoja
vimo metai buvo paaukoti vy
resnio amžiaus mokiniams 
šiuose miestuose: Cleveland, 
OH, Elizabeth, NJ, Mahanoy 
City, PA, Detroit, Mr, DuBois, 
PA ir Esplene, PA. Ji mokė 
studentus šiose gimnazijose: 
Canevin High School Pits-
burgh, PA Sv. Trejybės gim
nazijoje Hartford, CT, ir devy
nerius metus Šv. Pranciškaus 
akademijoje, V/hitehall, PA, 
kur ji buvo ir šios mokyk
los vedėja nuo 1968-1973. 
1973-čiais metais ji tapo vie
nuolyno viešųjų reikalų direk
tore ir darbavosi šiose parei
gose iki 1993-jų, kol ji susirgo 
ir nebegalėjo dirbti raštinėje. 
Nepaisant to, Seselė dalinosi 
su kitais savo žiniomis, savo 
ryšių priemonėmis ir savo 
magnetine asmenybe. 

Seselė Felice pasižymėjo va
dovavimu bodama direktore 
Dievo Apvaizdos seserų pran-

ciškiečių rėmėjų Čikagoje. Sa
bina Ručaitė-Henson yra da
bartinė šios organizacijos 
pirmininkė. 1973-čiais metais 
Seselė buvo vienuolyno vi
suomeninių reikalų direktorė 
ir dėjo milžiniškas pastangas 
išlaikyti šią organizaciją gyvą 
ir augančią. Jai reikėdavo ke
liauti į Čikagą bent du kartus 
per metus palaikyti ryšius 

S«>H Felice Jucius. OSF 

su šia grupe, ją ugdyti ir 
plėsti, bei talkinti metiniame 
lėšų telkime Dievo Apvaizdos 
seserims pranciškietėms Pits-
burgh, PA. 

1985-tais Seselė Felice kar
tu su keliomis moterimis, bai
gusiomis Šv. Pranciškaus 
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Dainininkes Zentos Strolienės 50 metų mirties prisiminimo šv. Mišiose vargonavo sūnus Faustas, giedojo vai
kaitis Povilas, smuikavo sūnus Herkulis ir kontrabosu griežė vaikaitis Tomas 

A t A I R E N A T. K A U N A I T Ė TAMOŠAITIENĖ 

Po sunkios ir ilgos ligos 
Viešpats pasišaukė Ireną Ta
mošaitienę pas save, praretin
damas ir taip jau nelabai gau
sias Los Angeles lietuvių eiles. 

Irena gimė 1931 metais 
kovo mėnesio 28-tą dieną, dr. 
Izidoriaus ir Reginos Kaunu 
šeimoje, Vilkaviškyje. Pasi
traukę į Vokietiją apsigyveno 
Freiburg in Breisgau. Ji Frei-
burge lankė ir baigė Prancūzų 
karinės valdžios gimnaziją. 
Prasidėjus emigracijai visa 
šeima išvyko į Australiją. Ten 
apsigyveno Melbourne, studi
javo Melbourno universitete ir 
įsigijo Bachelor of Arts laips
nį. 

Australijoje ištekėjo už Vy
tauto Tamošaičio ir kartu 
išemigravo į Los Angeles, Ka
lifornija. Čia Irena ir toliau 
tęsė studijas, įsigydama Mas-
ter of Arts laipsnį vokiečių 
kalboje ir literatūroje. Jau 
buvo pradėjusi rengti dokto
ratą iš lingvistikos, bet gimus 
sūnui Algiui pradėtą darbą 

reikėjo atidėti. 
Irena mėgo ir domėjosi įvai

riomis meno rūšimis. Prieš 
maždaug trisdešimt metų ak
tyviai reiškėsi rengiant folk
lorinę lietuvių parodą Los An
geles County Museum. 1976 
metais, minint M. K Čiur
lionio gimimo 100 metų su
kaktį, Comara galerijoje, jai 
su vyru Vytu prisiėmus visą 
finansinę naštą, surengė Čiur
lionio reprodukcijų, viso apie 
40 ar 60, parodą. Paroda 
turėjo didelį pasisekimą ir ga
lerija prašė įą pratęsti, idant 
galėtų padengti bent dalį iš
laidų galerijos nuomai, rė
mams ir t.t. reprodukcijas par
davinėjo, ir gan sėkmingai. 
Tuoj pat atsirado ir konkuren
cija. Vienas losangelietis lietu
vių veikėjas, turėdamas Čiur
lionio reprodukcijų, pradėjo 
jas irgi pardavinėti. 

Mirus generolo Raštikio 
žmonai, jos dukterys atvyko iš 
Lietuvos į laidotuves. Čia jo
mis rūpinosi Irena ir Vytas. 

Buvo sudarytos sąlygos pasi
kalbėjimui su Los Angeles 
„Times", bet po kelių valandų 
pokalbio, laikraštis nutarė jo 
nespausdinti. Gerai tik tiek, 
kad surinktos medžiagos ne
išmetė, o perdavė 9-to kanalo 
televizijos stočiai. Jie susi
domėję atvyko ir įrašė kelių 
minučių pokalbį paskutinį 
vakarą prieš joms išvykstant. 
Pasitaikė labai įdomus sutapi
mas. Nuvežus į oro uostą, ei
nant pro barą, pastebėjo, kad 
ten televizijoje rodomas pokal
bis su jomis. Tad joms teko 
save pamatyti. 

• 
Likusieji nuoširdžiai užjau

čiame vyrą Vytą, sūnų Algį, 
anūkę Reilly, Irenos motiną 
Reginą Kaunienę Ausralijoje 
ir Anytą Eugeniją Tamošai
tienę. Lai Viešpats priglau
džia ją Amžinosiose dausų pa
dangėse ir suteikia pasiliku
siems stiprybės pernešti šią 
netektį. 

Ilsėkis Viešpaties ramybėje. 
Algis R. 

akademiją, kitais draugais bei 
draugėmis pradėjo Šv. Pran
ciškaus seserų rėmėjų skyrių 
Pitsburgh, PA. Vėl Seselei la
bai gerai pasisekė suburti 
gražų būrelį, kuris darbavosi 
padėdamas sergančioms se
selėms seselės Motiniškuose 
namuose. 

Seselė Felice labai mylėjo 
žmones. J i visuomet mėgino 
visus, prislėgtus sunkių gyve
nimo naštų pradžiuginti savo 
draugiška šypsena, giedra 
nuotaika ir dvasiška paguoda, 
kad viskas bus gerai Dievui 
padedant. Lietuva ir Lietuvos 
žmonės buvo labai artimi Se
selės širdžiai. Ji labai di
džiuodavosi savo kilme ir dės
tė lietuvių kalbą gimnazis
tėms akademijoje, labai pui
kiai rašė ir skaitė lietuviškai. 

Seselė Felice palieka savo 
mylimą sesutę Helen Jucius ir 
brangų brolį Praną (Frank). 
Helen gyvena Čikagoje, o Pra
nas Oak Lawn, Illinois. Taip 
pat Seselė palieka brolienę, 
tris sūnėnus ir vieną duk
terėčią. 

Bisželio 28 ir 29 d. nuo pir
mos iki aštuntos valandos va
karo buvo pašarvota moti
niškuose namuose. Birželio 30 
d. šeštadienio rytą, 11:30 vai. 
šv. Mišios buvo aukojamos Šv. 
Pranciškaus koplyčioje Pits
burgh, PA. Palaidota šalia 
kitų mirusių Seselių Šv. Kazi
miero kapinėse. Prieš laido
jimą labai lijo, bet pagaliau 
saulutė nušvito, kai seselė at
sigulė kape amžinai ramybei. 
Iki pasimatymo, brangioji! Su
diev. 

Iš Anglų kalbos vertė 
ses. M. Berenice 

Pe t rauska i tė , osf 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA 
VYSKL M. VALANČIAUS JUBILIEJUI 

„Vyskupas Motiejus Va
lančius ir jo laikmetis" — taip 
pavadinta mokslinė konferen
cija dvi dienas — gegužės 24 
ir 25 — vyko Vilniuje, Lietu
vos istorijos instituto salėje. 

Įžangos žodžiu konferenciją 
pradėjo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos preziden
tas, daktaras, vyskupas Jonas 
Boruta. Be Lietuvos mokslo 
įstaigų, aukštųjų mokyklų 
mokslininkų, pranešimus kon
ferencijai parengė ir jų kole
gos iš Gardino J. Kupalos uni
versiteto (Baltarusija) ir Bal
stogės arkivyskupijos kunigų 
seminarijos Lenkija). 

Konferencijoje aptarta vys
kupo Motiejaus Valančiaus as
menybė, jo politinės nuosta
tos, literatūrinis palikimas, 
santykiai su kitais žymiais 
amžininkais; sociologiniu as
pektu įvertintos jo „Blaivybės 
gromatos". Nagrinėti ir ben
dresnio pobūdžio vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus laikų Kata
likų Bažnyčios veiklos, poli
tikos ir kultūros klausimai. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius Egidijus Aleksan
dravičius vadovavo diskusijai 
„Kodėl Rusijai nesisekė Kaune 
devynioliktame amžiuje?". 

Minint Didžiojo Ganytojo ju
biliejų 2001-ieji paskelbti 
Žemaičių vyskupo Motiejaus 
Valančiaus metais. Vyskupo 
gimimo 200 metų sukakčiai 
skirti renginiai vyksta Lietu
vos vyskupijose, muziejuose, 
kitose kultūros ir mokslo įstai
gose. Klaipėdos universiteto 
teatras pastatė vaidinimą 

„Motiejus Didysis" pagal M. 
Valančiaus tekstus. Didžiojo 
Ganytojo tėviškėje — Kretin
gos rajono Nasrėnų kaime 
pašventintas naujai iškilęs 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
paminklas. (Eita), 

A. t A. 
JOHN EDWARD ŽYLIUS 

Mirė 2001 m. liepos 16 d., sulaukęs 82 metų. Gyveno 
Riverdale, IL, ir Lakeland, FL. Gimė Čikagoje, IL. 

Nuliūdę liko: žmona Bertha Zylius-Zavvak, dukros Ruth 
su vyru Joseph Neil, Janice su vyru Mike Myers-Drumm. 
anūkai Joel, Jason ir Amanda. 

A_a. John Edward buvo II Pasaulinio karo veteranas, 
priklausė I.B.E.W. # 134 unijai. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 27 d. nuo 3 
v.p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 
St. Evergreen Park, IL. laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 
28 d. Iš Brady Gili laidojimo namų 9 v.r. a.a. John Edward 
bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. 
kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: žmona, dukros , anūka i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
VYTENIUI ANDRIUI 

PETRUŠIUI 
mirus, žmonai AUDRONEI, jų vaikams, giminėms ir 
artimiesiems reiškia gili4 užuojautą 

dr. Alvydas Koncė 

dr. Vitas ir Dalia Aleknos 

JLtA. 
STELLAI ir AUGUSTUI 

PAŠKONIAMS 
mirus, seserį ir svainę JADVYGĄ VANAGIENĘ su 
šeima, dukterėčias SEVERINĄ JUŠKIENĘ ir DAIVĄ 
PANARIENĘ su šeimomis giliai užjaučiame ir 
dalinamės skausmu. 

Dana ir Vilius Baziai 

Irena ir Petras Kazlauskai 

Bronė ir Albertas Kremeriai 

Vilija ir Vytautas Marchartai 

Roma ir Viktoras Masčiai 

Elena Švažienė 

Emilija Valančienė 

,DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ atminkime savo testamente. 

A S T A * ALUANCC 

Chicago 

How easy is lt to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
wtth a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Alrport. And when returning, you 
can enjoy šame daytravel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Rnd out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mlleage credit 
with Unttetfs Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus'" freguent flyer program. 

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavtan.net 

If s Scandinavian 

• v 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavtan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Kazimieras J . Amb
rasas, SJ , neseniai iš Mont-
realio perkeltas į Čikagą, da
lyvaus Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitėje Dainavoje 
rugpjūčio 19-26 d. Kun. K. 
Ambrasas rūpinasi ne vien 
sielovada - j i s yra puikus žur
nalistas, geras kalbėtojas, 
daug keliavęs po pasaulj. Bus 
malonųjį matyti šioje savaitė
je, kurią rengia Lietuvių fron
to bičiuliai. 

Populiariausios operų 
arijos bus atliekamos rugpjū
čio ld., trečiadienį, 8 val.v. 
Ravinia festivalyje. Daininin
kams, atliekantiems G. Verdi 
ir G. Puccini kūrinius, pritars 
Ravinia festivalio orkestras. 
Informacija tel. 847-266-5100 
arba internete 

www.ravinia.org 
Ona Str imait is iš Putnam, 

CT, nepamiršusi grąžinti 
„Draugo" pokylio laimėjimų 
bilietėlių, mus parėmė ir 40 
dol. auka. Ačiū už dosnią pa
ramą. 

Lietuviai, turintys kom
piuterius, visame pasaulyje 
gali klausytis Clevelando lie
tuvių radijo programos „Tėvy
nės garsai" kiekvieną sekma
dienį nuo 8 vai.r. iki 10 vai.r. 
per internetą 

www.thecityradio.com I wjcu 
Šakiečiu klubo gegužinė 

vyks liepos 29 d., sekmadienį, 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 Str. Bus skanaus lietu
viško maisto, veiks baras, gros 
Kosto Ramanausko orkestras, 
veiks „laimės šulinys". Visus 
atsilankyti kviečia valdyba. 

Lietuvoje pradėjo veikti 
naujas informacijos tinklas, 
nagrinėjantis elektros gamy
bos ir perdavimo problemas. 
Gal kas norės prisidėti savo 
patarimais ir nuomonėmis? 
Tinklo pašto adresas 
www.elektroklubas.lt 

Sophie Dameika iš Rock-
ford, IL, prie grąžintos „Drau
go" pokylio laimikių knygelės 
dar pridėjo 50 dol. „Draugo" 
išlaikymui. Tariame ačiū už 
dosnumą ir linkime sėkmės 
laimikių traukime. 

JAV ambasadorius Lietu
vai John Tefft rugpjūčio 13 
d., pirmadienį, 12:30 val.p.p. 
lankysis Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pula-
ski Rd., Chicago) dalyvaus su
sitikime su Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovais ir lietu
viškąja visuomene, aptars pa
grindinės lietuvių problemas 
bei supažindins su JAV politi
kos gairėmis Lietuvoje. Norin
tys dalyvauti šiame JAV Vals
tybes departamento ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
surengtame susitikime, prašo
me registruotis tel. 773-582-
6500 iki rugpjūčio 10 d. 

Donatas Januta, gyvenan
tis Oakland. CA. atsilyginda
mas už rudeninės „Draugo" 
šventės laimėjimų knygelę, 
mums aukoja 100 dol. Dėkoja
me už dosnumą ir linkime 
sėkmės laimėjimų traukime. 

Pirmajame akordeonisto 
Raimondo Sviackevič iaus 
koncerte Čikagoje, Jaunimo 
centre, liepos 27 d., penktadie-
pį, 7:30 val.v. skambės lengvo
ji muzika. Mašinos bus saugo
jamos. Sekmadienį, liepos 29 
d., Raimondas gros Cicero Šv. 
Antano lietuvių parapijos sa
lėje po 9 vai.r. lietuviškų šv. 
Mišių. Tą patį sekmadienį 5 
val.v. Pal. J. Matulaičio misi
jos koplyčioje. Lemonte, PLC. 
skambės Raimondo atliekama 
klasikinė, bažnytinė muzika. 
Kviečiame visuomenę atsilan
kyti į neabejotinai talentingo, 
jauno daugelio tarptautinių 
konkurso laureato, prizinin
ko, akordeono muzikos atlikė
jo koncertus, kuriuos rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir 
Meno mokyklėlė. Savo atsilan
kymu jūs paremsite ir Valdo
vų rūmų Lietuvoje atkūrimą. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
nį, rugpjūčio 4 d., 4 val.p.p. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje prie 
Jaunimo centro Čikagoje. Pa
maldų tema - „Švč. M. Mari
ja, gimusi žemėje, pakelta į 
dangų". Atneškime Jai žydin
čių gėlių. 

Čikagos tautininkai ren
gia tradicinę vasaros išvyką į 
gamtą - gegužinę š. m. liepos 
29 d., sekmadienį, Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Bus pa
teikti šilti pietūs, čiurlens at
gaivos šaltinėlis, veiks ir „lai
mėjimų šulinėlis". Muzikės 
Stasės Jagminienės liaudiškos 
muzikos kapela „Tėviškė" 
gros, dainuos, maloniai gai
vins lietuviškus jausmus. Vi
sus atvykti ir atsigaivinti se
nų šlamančių ąžuolų pavėsyje 
kviečia rengėjai. 

S k d b i i 

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

^ 
American Travel Ser

vice agentūra bus uždaryta 
penktadienį, liepos 27 d., 
nuo 1 v.p.p. ir visą dieną 
šeštadienį, liepos 28 d. Pir
madienį agen tūra veiks 
naujoje vietoje B a l z e k o 
muziejuje, 6500 S. Pu-
laski, Chicago, IL 60629. 
II aukš t a s , te l . 773-581-

111200. 
^ J) 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Dailininkas Vilius Slavinskas prie savo darbo 

DAILININKO V. SLAVINSKO 
PARODOS ATIDARYMAS 

Lietuvos dailininkų meno 
parodos Čikagoje dabar jau 
jokia naujiena — jų atidary
mų Čikagoje ar netoliese esan
čiame Lemonte susilaukiama 
gana daug. Apsukresnieji čia 
pasistengia ne kartą, o daž
niau pasirodyti. 

Pirmą kartą Čikagoje ir 
Amerikoje netrukus prisista
tys žinomas Kauno dailinin
kas Vilius Slavinskas. Jo tapy
bos darbų (akrilika, aliejus ir 
akvarel, parodos atidarymas 
įvyks liepos 27 d. (penktadie
nį) 7 vai. v. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus meno ga
lerijoje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikagos pietinėje dalyje. 

Dailininkas V. Slavinskas 
meno pasaulyje toli gražu nė
ra naujokas. Jis jau spėjo su
rengti daugiau negu 70 asme
ninių tapybos darbų parodų ir 
dalyvauti aštuoniasdešimtie 
grupinių parodų. 

Šis aktyvus dailininkas yra 
gimęs Kaune 1943 m. Ten bai
gęs S. Nėries vid. mokyklą, 
mokėsi Kauno Dailės mokyk
loje, o vėliau studijavo Lietu
vos Dailės akademijos Kauno 
skyriuje, kur baigė interjero ir 
įrenginių specialybės mokslus. 

Reikia pažymėti, kad daili
ninkas V. Slavinskas yra pla
čiai įsijungęs ir į visuomeninę 
veiklą. 

Jis yra Lietuvos dailininkų 

sąjungos, Kauno dailininkų 
klubo „Meno sparnai", Lietu
vos akvarelinir.kų klubo 
„Agua 12" narys Vadovauja 
Kauno architektų ir dailinin
kų klubui „Sfinksas" nuo pat 
jo įsikūrimo — 1994 metų. Be
je, šis klubas kasmet rengia 
didžiules meno parodas, skir
tas Lietuvos Nepriklausomy
bės dienai — Vasario 16-ajai 
paminėti. 

Dailininkas Slavinskas yra 
vedęs, jo žmona Gražina. Turi 
dukrą ir sūnų, kurie su šei
momis šiuo metu gyvena Cice
ro, prie Čikagos. Čia laikinai 
vieši ir pats dailininkas. 

Neseniai teko apsilankyti jo 
bute ir išvysti jo darbus, tarp 

kurių tikrai yra dėmesio ver
tos kūrybos. Paveikslai savo 
pobūdžiu yra įvairūs — nuo 
tradicinės tapybos iki moder
nizmo atspalvį turinčių kūri
nių. Taigi parodoje pamaty
sime gerokai skirtingų darbų, 
pritaikytų įvairių žmonių sko
niui. Čia norisi išduoti vieną 
paslaptį ir pažymėti, kad kū
rinių kainos yra gana prieina
mos ir mažiau turtingų tau
tiečių kišenėms. 

O ką apie savo kūrybą kalba 
pats dailininkas? Štai, jo žo
džiai: „Kūrybinio darbo pra
džioje tapytus peizažus ir na
tiurmortus, vaizduojančius 
nuostabų gamtos ir būties 
grožį, ne pernelyg nutolstant 
nuo realios jų išraiškos, vis 
dažniau keičia įvairiapusiš-
kesniu pasirinkto objekto in
terpretavimu ir abstraktavi-
mu. Nesuvaržyto mąstymo ir 
galimų sprendimų laisvę sten
giuosi suderinti su profesio
nalia technine raiška. Bandy
damas suvokti supančio pa
saulio paslaptį ir kurdamas 
asmeninės patirties viziją, pa
sitikiu žiūrovo sugebėjimu sa
vitai pratęsti kūrybinį procesą 
savo mintyse..." 

Čia reikia pasakyti, kad dai
lininkas V. Slavinskas savo 
parodas yra surengęs šiuose 
užsienio kraštuose: Norvegi
joje, Švedijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Kanadoje. Da
bar jo darbus galės išvysti ir 
JAV meno mėgėjai. Visur šio 
kūrėjo darbams buvo rodomas 
nemažas dėmesys, tikimasi, 
jog panašiai bus ir Čikagoje. 

Ed. Šulaitis 

TARP MŪSŲ KALBANT 

Dailininko V. Slavinsko tapybos darbas. 

ZANETOS REIKALAI — DABAR 
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Vytauto Jasinevičiaus inmlr 

Kaip jau rašiau birželio 
mėn.. suaukoti pinigai, 49,775 
dol., buvo persiųsti į „Healing 
the Children" banko sąskaitą, 
kaip buvo susitarta, kadangi 
Žaneta turėjo gydytis Michi-
gan valstijoje. Taip pat buvo 
atsiusti skolinti pinigai. 
49.966 dol., iš Lietuvos. Atli
kome, kas iš mūsų buvo reika
lauta. Kadangi labai daug 
žmonių atvėrė savo širdis ir 
kišenes. mes, Lithuanian 
Mercy Lift nariai, esame įsi
tikinę, kad reikia pateikti iš
samią informaciją, gautą per 
tą laiką. Informacija buvo 
siustą ne tik man. bet ir 
Gražinai bei Vytautui Kaman
tams, kurie verčia laiškus iš 
abiejų kalbų, o taip pat Helen 
Salant ir projekto koordinato
rei. 

Susidarė komplikacijų. Ža-
netos buvo labai griežtai pa
prašyta, kad atliktų jai iš
vardintus tyrimus, net dantų 
gydymą, nes viskas turėjo bū
ti tiksliai atlikta prieš atvyks
tant tolimesniam gydymui. 
Buvo taip pat būtina visiškai 
užbaigti ketvirtą chemotera
pijos kursą. Nei vienas iš trijų 
ankstesniųjų kursų nebuvo 
užbaigtas iki galo. visada nu
traukdavo, nes pasijausdavo 
geriau. Kai Žanetai pasidary
davo blogiau, ji grįždavo atgal 
į Katoviče (Lenkija) gydytis iš 
naujo. Be to. per klaidą į 
Michigan ligoninę atsiųsti 
kito žmogaus testų rezultatai 
sudarė dar daugiau problemų. 
(Dėl kalbos nemokėjimo visko 
gali atsitikti.) 

Motina panorėjo atvežti sa

vo dukrą į JAV ir užbaigti te
rapiją Michigan ligoninėje. 
Kai gydymas yra labai su
dėtingas, po nuolatinio nu-
traukinėjimo ir neužbaigimo 
iki galo kiekvieną kartą būklė 
gali pablogėti ir ypač atsiran
da neatsparumas vaistams. 

Laiške, rašytame Žanetos 
motinos, sakoma, kad duktė 
pasilieka gydytis Lenkijoje. 
Žanetai rastas donoras Vokie
tijoje. Nors jis nėra labai ge
ras, bet, neturėdamos kitos 
išeities, turbūt pasirinks šį 
donorą. Vien tik už donoro pa
ruošimą reikės mokėti 25,000 
DEM (Vokietijos markių). Mo
tina su Žaneta į Lenkiją iš
vyko visai be pinigų, nes visi 
skolinti iš draugų pinigai bu
vo persiųsti Amerikos klini
kai. Ji klausia: „Ar profeso
riaus parašytas laiškas, kiek 
visa tai kainuos. Jums tiks"? 

Ne sykį prof. Holoviecki 
rašiau ir prašiau sąskaitos. 
Pinigus iš Michigan prašiau 
grąžinti į mūsų — LML — 
banko sąskaitą. Kai gausime 
sąskaitą iš Lenkijos, kiek ir 
kam reikia mokėti, pinigai 
bus pervesti, kur jie priklau
so. Jau praėjo 20 dienų nuo 
Žanetos motinos laiško, o 
mūsų prašymas neišpildytas. 

Kai nesuskaičiuojamos va
landos praleistos prie šio pro
jekto, kad botų išgelbėta 
mirštanti jauna ligonė, toks 
nepareigingumas iš anos pu
sės sunkiai pateisinamas. 

Pagaliau liepos 24 d. profe
soriui išsiunčiau dar vieną 
laišką. Rytojaus rytą man pas
kambino angliškai kalbanti jo 

sekretorė. Paprašiau sąskai
tos ir prižadėjo atsiųsti. 

Tą patį rytą gavau laišką ir 
iš Žanetos Rutkauskaitės. Ji 
rašo: 

„Rašau Jums laišką iš Len
kijos. Šiuo metu esu klinikoje 
ir man atliekamas papildomas 
chemoterapijos kursas prieš 
transplantaciją. Ši paskutinė 
chemija yra ypač stipri, bet su 
viltimi ir dideliu tikėjimu ži
nau, kad atsilaikysiu. 

Teko kalbėtis su daktarais 
ir pačiu ponu profesoriumi. 
Per ateinančias 2, galbūt 3, 
savaites man planuoja atlikti 
kaulų čiulpų persodinimo 
transplantaciją. Atsirado ilgai 
lauktas donoras iš Vokietijos, 
kuris bet kuriuo metu yra pa
siruošęs atiduoti savo kaulų 
čiulpus. Vienintelė problema, 
su kuria šiuo metu susidu
riame, yra pinigai, kuriuos iš 
anksto reikia sumokėti Vokie
tijos klinikai už donoro pa
ruošimą. Tai kainuos apie 
26.000 DEM. Iš vyriausybės 
negauname daugiau jokios pa
ramos, o transplantacija 
mums kainuos nuo 60,QOO iki 
80,000 JAV dolerių, nekalbant 
apie chemoterapijas, kur kiek
viena kainuoja apie 9,000 dol. 

Kai reikėjo siųsti į JAV pi
nigus, mano mama užstate 
mūsų butą su visais ten 
esančiais daiktais, kad galėtų 
surinkti reikiamą sumą pi
nigų. Mes nežinome, kur rei
kėtų gyventi, kai gr)šime. To
dėl Jūs liekate mūsų pasku
tinė viltis. Su pagarba. Žane
ta Rutkauskaite". 

Tokie dabar yra Žanetos rei
kalai. _ . 

Pranė Slutienė 

TURISTŲ VILIOJIMO PRIEMONES 
Čikagoje 
paradas" 

Prieš porą metų 
surengtas „Karvių 
(Cow parade) sulaukė pelnyto 
pasisekimo. 1999 metų vasarą 
šaligatviuose ir aikštėse para
davo įvairiais raštais ir spal
vomis išmargintos dirbtinės 
(plastikinės) karvės. Raguotos 
karvės domino vietinius, o dar 
daugiau atvykusius turistus. 

Miestas (valdžia) paskatin
tas pasisekimo, griebėsi naujo 
sumanymo — ping-pong (stalo 
teniso) žaidimo. 2000 m. vasa
rą vidaus patalpose ir atvi
rame ore buvo pristatyta ping-
pongo stalų. Tačiau ping-pon-
gas, reikėtų pasakyti, pralai
mėjo prieš raguotus sutvėri
mus. Balto kamuoliuko „dau
žymas", deja, nesulaukė tikėto 
dėmesio. 

Nepaisant nepasisekimo, 
miesto kultūrinių reikalų de
partamentas nutarė dar kartą 
pasireikšti. Šių metų pavasarį 
prasidėjo „Suite Home Chica
go" projekto įgyvendinimas. 
Gegužės mėnesio 23 d. Michi
gan Avenue šaligatviuose pa
sirodė pirmieji iš stiklo pluoš
to pagaminti baldai, TV apa
ratai ir t.t. 

Reikia pasakyti, kad 1999 
metų „Karvių paradas" turėjo 
šiokio tokio ryšio su kadaise 
Čikagoje veikusiomis gyvulių 
skerdyklomis. O šių metų 
„Suite Home Chicago" turi 
bendro su anksčiau Čikagoje 
klestėjusią baldų gamyba ir 
mieste veikusia didžiule baldų 
prekyba (American Furniture 
Mart). 

„Suite Home Chicago" eks
ponatų svorio vidurkis yra 384 
svarai. Taigi, galima sakyti, 
nėra pavojaus neteisėtam eks
ponatų nusavinimui. 

1999 m. kelios karvės nuke
liavo nežinomais keliais, ke
lioms karvėms buvo nulaužyti 
ragai. Šiemet nieko pikto ne
atsitiko, išskirant įvykį prie 
Field muziejaus, kuomet ka
žin koks niekadėjas nusuko 
sofoje pasodinto berniuko 
(skulptūros) galvą. Šis pikta-
daris netrukus buvo išaiškin
tas, suimtas ir atitinkamai 
nubaustas. 

Šiais metais daugiau kaip 
600 miesto dailininkų parodė 
noro dalyvauti „Public Art" va
dinamame užsimojime. Tačiau 
ne visų pasiūlymai atitiko nu
statytus reikalavimus. Ekspo
natų gamybą (pagal dailinin
kų nurodymus) atliko viena 
Čikagoje veikianti plastikinių 
ir kitų panašių medžiagų ga
mykla. 

Anądien, vaikštinėjant Mi
chigan Avenue, teko sutikti ir 
pasikalbėti su pora iš Lietuvos 
atvykusių turistų. Jiedu nebe 
pirmą kartą lankosi Čikagoje 
ir jiems yra gana gerai pažįs
tamas Amerikos lietuvių gy
venimas. 

Svečiai klustelėjo ar šioje 
baldų baldelių parodoje neda
lyvauja Amerikos lietuviai9 

Galvos guldyti negalima, ta
čiau atrodo, jog niekas iš mū

siškių nepanūdo pasireikšti 
šiemetinėje „Public Art" paro
doje. Lietuvių „žiūrovų" tai 
netrūksta. Va, prieš porą sa
vaičių Michigan Avenue žiūri
nėjo ir fotografavosi iš Šiaulių 
miesto atvykusios „Ro-ko-ko" 
grupės dainininkai. 

Renginys, pavadintas „Suite 
Home Chicago", pasibaigs š.m. 
spalio 18 d. Rodiniai (ekspona
tai) bus išparduoti, o pajamos 
paskirstytos labdaros reika
lams. Čikagos miestas džiau
gėsi „Karvių parado" pelnin
gumu. Tais metais turistinio 
antplūdžio dėka miestas gavo 
200 miljonų dolerių papildo
mų pajamų. Labdarai teko 3,5 
milijono dolerių 

Tuo tarpu nežinomi tolimes
nieji Čikagos miesto sumany
mai bei užsimojimai. Kol kas 
neskelbiama, kokias priemo
nes numatoma panaudoti atei
nančiais metais, turistų ir 
neturistų viliojimui. 

Petras Petrutis 
(Naudotasi vietos žiniasklai-

da ir miesto oficialiais leidi
niais) 

Tai Bridgeporto apylinkėje gyve
nančio Zhou Brothers „Life as 
Dance" kūrinys. P.Petručio nuotr. 

Viena? iš daugelio šių metg ,,Public 
Art" rodimų P. Petručio nuotr. 

.leioji praeiviai nu'n.-t.t prigesti ir pailsėti P. Prtručio nuotr 

http://www.ravinia.org
http://www.thecityradio.com
http://www.elektroklubas.lt

