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Liberalų vadovo pakeitimo 
šalininkai patyrė pralaimėjimą 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) valdyba ketvirta
dienį nepritarė siūlymui neei
liniame partijos kongrese su
rengti partijos pirmininko 
rinkimus. Partijos pirmininko 
rinkimų šalininkams pritrūko 
vos vieno balso. 

Balsavimui buvo pateiktas 
pasiūlymas iki kongreso su
rengti rinkimus dėl galimo 
partijos kandidato į preziden
tus. Šių rinkimų nugalėtojas 
būtų siūlomas kandidatu j 
LLS pirmininkus. Jei dabarti
nis LLS pirmininkas nelai
mėtų pirminių rinkimų, kong
reso metu jam tektų atsistaty
dinti iš pirmininko pareigų. 

Valdybos nariams dėl šio 
klausimo teko balsuoti du kar
tus, nes prieš šią formuluotę 
netikėtai balsavo partijos pir
mininkas Rolandas Paksas. 
Dar pirmadienį jis tokiam 
siūlymui neprieštaravo. 

Pagal LLS įstatus, norint 
pakeisti sprendimą, dėl kūno 
partijos pirmininkas balsavo 
prieš, reikia surinkti ne ma
žiau kaip pusę visų valdybos 
narių balsų. 

Nors LLS valdybos nariai 
atsisakė atskleisti balsavusių
jų pavardes, BNS pavyko su
žinoti, jog už siūlymą surengti 
partijos pirmininko rinkimus 
balsavo E. Gentvilas, Artūras 
Zuokas, Gintaras Steponavi
čius, Klemensas Rimšelis, 
Gintautas Babravičius, Eligi-
jus Masiulis ir Jonas Čekuo-
lis. Balsuojant susilaikė Alvy
das Medalinskas ir Dailis Ba-
rakauskas. 

Prieš siūlymą rinkti kongre
se partijos pirmininką, be R. 
Pakso balsavo Dalia Kutraitė-
Giedraitienė, Jonas Lionginas, 
Eugenijus Maldeikis, Henri
kas Žukauskas ir Vladas Žal-
nerauskas. 

Nors partijos pirmininko 
rinkimų šalininkai pralaimė
jo, jie neketina nusileisti ir 
sieks, kad partijos taryba pri
imtų kitokį sprendimą negu 
valdyba. Jie sieks, kad tarybai 
būtų pateikta balsuoti ta pati 
formuluotė, kurią atmetė val
dyba. „Aš manau, kad tikslin
ga tokią alternatyvą, tokį va
riantą teikti ir partijos tary
bai. Manau, kad tai tikrai yra 
partijos vidinės demokratijos 
atspindys", sakė E. Gentvilas. 

Nenorėjęs skelbti savo pa
vardės LLS valdybos narys 
stebėjosi, jog R. Paksas išsi
gando konkurencijos. 

R. Paksas po valdybos posė-

* Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas, Seimo narys Po
vilas Jakučionis kreipėsi į Ge
neralinę prokuratūrą, prašy
damas ištirti, ar rugpjūčio 8 d. 
Rokiškyje vykusio labdaringo 
renginio „Itališka naktis" me
tu nebuvo išniekintas valsty
bes himnas ir įžeistas Lietu
vos žmonių orumas. Tuomet 
Rokiškyje italų verslininkas 
Angelo Frosio išdalino vietos 
gyventojams dėvėtus drabu
žius, prieš tai pasiūlęs sugie
doti vergų chorą iš Giuseppe 
Verdi operos „Nabukas". Prieš 
išsidalindami labdarą, lietu
viai taip pat sugiedojo ir Lie
tuvos himną. Jei šiame rengi
nyje botų rasta pažeidimų dėl 
valstybės himno išniekinimo 
ar nustatyta, kad buvo įžeista 
garbė ir orumas, P. Jakučionis 
prašo kaltininkus patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn. 

(BNSi 

džio teigė, jog partijos kongre
sas „turi teisę išrinkti naują 
pirmininką", nors tokio klausi
mo valdybos rekomenduoja
moje kongreso darbotvarkėje 
ir nėra. 

Kai kurių liberalų nuomone, 
R. Paksas turėtų savanoriškai 
užleisti savo postą E. Gentvi
lui taip, kaip E. Gentvilas pa
sielgė prieš kelerius metus. 
1999 m. E. Gentvilas užleido 
savo postą tik ką į partiją įsto
jusiam tuomet gerokai popu
liaresniam R. Paksui. 

* Lietuvos liberalų sąjun
gos (LLS) valdybos narys Vla
das Žalnerauskas ketvirta
dienį atvirai prabilo apie ne
sutarimus partijos vadovybėje 
dėl partijos pirmininko, pakei
timo. V. Žalnerauskas pareiš
kė nepritariąs kai kurių parti
jos valdybos narių siekiui pa
keisti partijos pirmininką Ro
landą Paksą buvusiu partijos 
pirmininku Eugenijumi Gent
vilu. Jo teigimu, kai kurie par
tijos vadovybės nariai bando 
R. Paksą padaryti „atpirkimo 
ožiu" dėl anksčiau valdžiusios 
Naujosios politikos koalicijos 
iširimo. V. Žalnerauskas pa-* 
reiškė, jog kaltę dėl koalicijos 
žlugimo taip pat turi prisiimti 
ir valdybos nariai Gintaras 
Steponavičius, Klemensas 
Rimšelis ir Eligijus Masiulis. 
Liberalas teigė girdėjęs buvu
sių bendrininkų socialliberalų 
nusiskundimų perdėta K. 
Rimšelio ir E. Masiulio aro
gancija. V. Žalnerauskas nei
gė, jog liberalų partijoje yra 
krizė. „Krizė partijoje būtų, 
jeigu' partijos nariai nepasi
tikėtų partijos pirmininku ir 
vadovybe", aiškino jis. <BNS) 

* Prie trijų Seimo social
demokratu reikalavimo ats
tatydinti žemės ūkio ministrą 
Kęstutį Kristinaitį netrukus 
gali prisidėti ir jį į šias parei
gas delegavę socialliberalai. 
Trečiadienį apie tai pareiškė 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos vadovai, kuriems 
spaudimą daro žemės ūkio 
ministro veikla nepatenkinti 
frakcijos nariai Vytautas Eino
ris, Mindaugas Bastys ir My
kolas Pronckus. U.R, EIU> 

* Vyriausybė svarsto ga
limybę privatizuoti ben
drovę „Lietuvos dujos", skel
biant du atskirus viešus kon
kursus — strateginiam Vaka
rų investuotojui būtų pasiū
lyta 34 proc., o dujų tiekėjams 
kartu su bendrininkais Lietu
voje — 33-34 proc. įmonės ak
cijų. Tokiu atveju valstybei 
dar liktų 24-25 proc. dujų įmo
nės akcijų, kurios ateityje vie
naip ar kitaip būtų parduotos. 
Kaip pranešė premjeras Algir
das Brazauskas, toks „Lietu
vos dujų" privatizavimo mode
lis buvo aptartas jo ir prezi
dento Valdo Adamkaus susiti
kime. Galutinį sprendimą, pa
sak susitikime dalyvavusio 
ūkio ministro Petro Čėsnos, 
vyriausybė ketina priimti po 
pusantros savaitės. Pasak A. 
Brazausko, toks modelis pri
imtinas ir jam, ir prezidentui. 

•BXS 

* Seimo narė, socialibe-
ralė Dangutė Mikutienė siūlo 
rugsėjo 1-ąją paskelbti nedar
bo diena. Seimo posėdžių sek
retoriate ji užregistravo atitin
kamą Švenčių dienų įstatymo 
pataisą, kuria siūloma rugsėjo 
1 d. paskelbti valstybine šven
te, minint ją kaip Mokslo ir 
žinių dieną, kvietimui vals-

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
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Drąsioms ir nepopuliarioms permainoms pasirengę iiš ka res; Lietuvos radijo direktorius Kęstutis Petrauskis, 
Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktorius Vai<?:.:inas Milaknis ir Lietuvos televizijos direktore Rita 
-Miliute. Vladimiro Gu:-rvi£iaus<Elta' nuotr 

Lietuvos televizija nori būti 
panaši \ D. Britanijos BBC 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos nacionali
nio radijo ir televizijos (LRT) 
vadovai nori, kad Lietuvos vi
suomeninis transliuotojas bū
tų panašus į BBC — Didžio
sios Britanijos visuomeninį 
transliuotoją. Tokie planai bu
vo išdėstyti žurnalistams ket
virtadienį LRT vykusioje 
spaudos konferencijoje. 

Kaip sakė Lietuvos televizi
jos (LTV) direktorė Rita Miliu
tė, LRT norėtų būti panaši į 
BBC, kur: yra šeimos ir infor
macijos televizija. Už pagalbą 
R. Miliutė dėkojo D. Britanijos 
ambasadai Lietuvoje, kuri su
tiko tarpininkauti įsisavinant 
BBC patirtį. 

Pasak LRT generalinio di
rektoriaus Valentino Milak-
nio, LRT dabar įvairiems kre
ditoriams yra skolinga apie 21 
mln. litų, tačiau jei nebūtų 
pradėtos permainos, skolos 
būtų išaugę kur kas daugiau. 
Generalinis direktorius pris
tatė LRT vykstančias refor
mas. Jis minėjo, jog ketinama 
atsisakyti 400 iš 1,100 Lietu
vos televizijos darbuotojų, pas
kirstyti biudžeto lėšas visoms 
tarnyboms, kad šios savo nuo
žiūra galėtų tvarkyti jas. 

Siekiant geriau išnaudoti 
LRT 30,000 kvadratinių met
rų plotą, ketinama skelbti pa
talpų nuomos konkursus. Šios 
lėšos patektų į valstybės biu
džetą, tačiau V. Milaknis tei
gė, kad LRT bent jau ne
reikėtų mokėti komunalinių 
mokesčių už' išnuomotas pa
talpas. 

V. Milaknis taip pat prane
šė, kad LRT gavo kreditą Vo
kietijos banke „Nord/LB". Pa
sak jo, tai yra 15 mln. litų kre
dito linija, tačiau visos kredito 
sumos LRT neketina išnau
doti. Šiuo metu iš šių lėšų yra 
panaudota daugiau kaip 5 
mln. litų įvairioms skoloms 
padengti. 

tybė rodo prioritetinį dėmesį, 
tai turėtų atsispindėti ir šven
tėse. Realiai tą dieną beveik 
pusė Lietuvos nedirba, tėvai 
turi problemų išeiti iš darbų", 
sakė D. Mikutienė. Šiuo metu 
rugsėjo 1-oji minima kaip 
Laisvės diena, nes rugsėjo 1 d. 
išvakarėse, 1993 m. rugpjūčio 
31 d., Lietuvą paliko paskuti
nis Rusijos kareivis. D. Miku
tienė sakė mananti, jog šią 
dieną labiau derėtų minėti 
kaip mokslo ir žinių, o ne kaip 
išsilaisvinimo nuo sovietinės 
okupacijos dieną. <BNS> 

Lie tuvos rad»Jo d i r ek to r ius 
Kęstutis Petrauskis sakė, jog 
iš Lietuvos radijo yra atlei
džiama 60 žmonių. Jis taip 
pat minėjo, jog yra svarstoma 
sujungti antrąją ir trečiąją 
Lietuvos radijo programas. 
Trečiosios račijo programos, 
kuria transliuojama klasikinė 
muzika, išlaikymas per metus 
kainuoja 1 mln. litų. Pasak K 
Petrauskio, reikalingas politi
nis sprendimas, ar transliuoti 
trečiąją programą. Jis taip pat 
infonn^.v,, joį, T^etuvos radi
jas orientuojamas į informa
cines laidas, jo korespondentai 
pradės dirbti Varšuvoje, Va
šingtone, Briuselyje. 

V. Milaknis pabrėžė, jog šiuo 
metu yra palankios sąlygos 
priimti įstatymą, nustatantį 
LRT abonentinį mokestį. Pa
sak jo, kuo arčiau yra Seimo 
rinkimai, tuo mažiau galimy
bių priimti tokį įstatymą, nes 
politikai prieš rinkimus bijo 
priiminėti nepopuliarius spren
dimus. Jis sakė, kad abonenti
nis mokestis, kaip svarstoma, 
gali svyruoti nuo 4 iki 6 litų 
per mėnesį. Jį turėtų mokėti 
kiekvienas šeimos ūkis, kurių 
Lietuvoje priskaičiuojama 1.2 
mln. Atsisakyti LRT paslau
gų, anot V. Milaknio, nebūtų 
galima. 

Pasak jo, abonentinis mo
kestis greičiausiai būtų skai
čiuojamas į mokestį už elek
trą. 

* Balti jos televizija perė
j o \ JAV lietuvio Kęstučio 
Makaičio, valdančio 47 proc. 
akcijų, kontrolę. Tai paaiškėjo 
po Apeliacinio teismo posė
džio. Jame buvo atmestas kito 
Baltijos televizijos akcininko 
— bendrovės „Polsat" — skun
das dėl dalies akcijų arešto. 
„Polsat" valdė 51 proc. televi
zijos akcijų. (LR, KD. E1U) 

* Vilniaus, Kauno i r Klai
pėdos moksleiviai pirmąją 
mokslo metų savaitę bus ap
drausti nuo nelaimių gatvėse. 
Nuo rugsėjo 3 iki 7 dienos visų 
trijų miestų moksleivius „Lie
tuvos draudimas" apdraudė 
10,000 litų kiekvieną. (LR. EH«) 

* l Visagino pasieniečių 
mokyklą šiemet pr i imta 50 
būsimų pasieniečių. Iš viso į 
mokyklą patekti kandidatavo 
165 jaunuoliai. Tarp įstoju
siųjų — 12 merginų. Visi stu
dentai gaus stipendiją, bus ap
rūpinti uniforma ir bendrabu
čiu. Pasieniečiai bus rengiami 
pagal 2 metų pasieniečių mo
kymo programą. BNS 

* JAV lietuvį Stanley Bal-
zeką už nuopelnus Lietu
vai ketinama apdovanoti Žy
gimanto Augusto medaliu. Už 
nuopelnus stiprinant kultūri
nį Čikagos ir Vilniaus bendra
darbiavimą bei reikšmingą S. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus veiklą, medaliu apdo
vanoti S. Balzeką nusprendė 
Vilniaus miesto valdyba. S. 
Balzekas 1990 m. įsteigė Či
kagos ir Vilniaus miestų drau
gystės komitetą ir buvo jo pir
mininku. Kaip informavo Vil
niaus miesto savivaldybė, šie
met S. Balzeko pastangomis į 
Vilniuje vyksiantį „Sostinės 
dienų" festivalį atvyks koncer
tuoti vienas žymiausių džiazo 
vokalistų Kurt Elling su or
kestru, atvyks 25 "verslininkai 
iš Čikagos. IB.NS) 

* Naciu medžiotojui Ef-
raim Zuroff ka l t inant Lietu
vą, neva ji vilkina nacių bend
radarbių persekiojimą, Lietu
vos pareigūnai sako, kad Iz
raelis jau treji mejtai visiškai 
ignoruoja Lietuvos prašymus 
imtis veiksmų prieš Izraelyje 
prieglobstį radusius Lietuvos 
gyventojų genocido vykdyto
jus. Prieš 3 metus buvę politi
niai kaliniai ir tremtiniai Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimų centrui 
(LGGRC) perdavė nusikaltė
lių, įtariamų vykdžius Lietu
vos gyventojų genocidą, sąra
šu* Kaip sakė centro direk
torė Dalia Kuodytė, šiuos są
rašus ji tuomet atidavė E. Zu
roff. Jos teigimu, vėliau į jį bu
vo kreiptasi ir raštu, tačiau at
sakymo taip pat nesulaukta. 
Pasak D. Kuodytės, dalis są
raše esančių asmenų yra rusų, 

'dalis — žydų tautybės. IBNS' 
* Perna i spalio mėnesį 

Kaune a t idary tas vieninte
lis Lietuvoje Senelių dienos 
centras, priklausantis Pane
munės senelių namams. Dvie
jų aukštų name įrengtas tik 
viršutinis. Pirmasis aukštas 
šiuo metu baigiamas remon
tuoti. Visiškai sutvarkytą Se
nelių dienos centrą planuoja
ma atidaryti rugsėjo viduryje. 
Lėšas pastato, įsikūrusio Pušų 
gatvėje, remontui ir įrengimui 
skyrė Brešijos (miestas šiau
rės Italijoje) Raudonojo Kry
žiaus moterų sekcija ir Italijos 
bankų darbuotojų profsąjunga 
FABI. (KD. Elta) 

* Išlaikę Liublianoje (Slo
vėnija) surengto krepšinio 
teisėjų seminaro egzaminus 
naujosios Eurolygos 90 is i 
gretose atsidūrė abu geriausi 
Lietuvos teisėjai — Kęstutis 
Pilipauskas ir Romualdas 
Brazauskas. (LR. Einu 

* Didžiausios per dešimt
metį Baltarusijos karinių 
pajėgų pratybos vyksta vos už 
6 km nuo sienos .su Lietuva. 
Ketvirtadienį Gardino srities 
Gožės poligone prasidėjo kom
pleksinių operatyvinių takti
nių mokymų „Neman-200r 
aktyvioji fazė. Per pratybų ati
darymą Baltarusijos preziden
tas Aleksandr Lukašenka pa
reiškė, kad Baltarusijos gink
luotosios pajėgos ..pasirengu
sios ginti Rusijos Federacijos 
interesus prie vakarinių są
junginės valstybės sienų". Mo
kymuose dalyvauja 10,000 
kariškių, 60 tankų, daugiau 
kaip 60 raketų-artilerijos sis
temų, 40 orlaivių ir daugiau 
kaip tūkstantis automobilių. 
Kaip sakė Lietuvos krašto ap
saugos viceministras Jonas 
Gečas, Lietuva buvo iš anksto 
oficialiai informuota apie šias 
pratybas, jas stebi du Lietuvos 
kariniai stebėtojai. <BNS: 

* Bendrovė „Lietuvos ge
ležinkeliai" pareiškė viešą 
padėką geležinkelio išardymo 
aplinkybes Pakaunėje tirian
tiems policijos, prokuratūros 
ir saugumo pareigūhams. „Ti
kime, kad jų kruopštaus darbo 
dėka piktavaliai, Valstybės 
dienos šventę galėję paversti 
gedulo diena, bus išaiškinti ir 
pelnytai nubausti", sakoma 
„Lietuvos geležinkelių" dir
bančiųjų vardu generalinio di
rektoriaus Jono Biržiškio pa
reikštoje padėkoje. Kaip žino
ma, liepos 6 d. netoli Palemo
no geležinkelio stoties buvo iš
ardyti geležinkelio bėgiai. Dėl 
to per stebuklą nenuvirto nuo 
šlaito tarptautinis traukinys 
„Ryga-Vilnius". IBNS. 

* 31 metus Vilniaus Gedi
mino prospekto parkelyje 
stovėjusiam Žemaitės pamink
lui teks ieškoti naujos vietos 
— čia iškilsiančiame naujame 
statinyje, kuriame įsikurs dai
lininko Antano Gudaičio gale
rija su viešbučiu ir komercijos 
centru, lietuvių literatūros 
klasikei greičiausiai vietos 
nebeliks. 'LR. EI«; 

* Viena didžiausių Lietu
voje padažų gamintojų — 
Kėdainių bendrovė „Vesiga" — 
atidarė naują lietuviško majo
nezo gamyklą Rusijoje, Pa-
maskvyje. Tai bus jau antroji 
bendrovės gamykla šiame re
gione. (LR Elta! 

* Palangoje jau neberei
kia mokėti už automobilių 
stovėjimą gatvėse. Palangos 
miesto tarybos sprendimu au
tomobilių stovėjimas šią va
sarą kurorte buvo mokamas 
nuo birželio 20 d. Už automo
bilių stovėjimą reikėjo mokėti 
devyniose Palangos gatvių at
karpose nuo Vytauto gatvės 
jūros link bei dviejose gatvėse 
Šventojoje. Stovėjimo mokes
tis buvo renkamas nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro, už 
vieną valandą mokant 2 litus* 
Negalutiniais duomenimis, 
per du vasaros mėnesius už 
automobilių stovėjimą gatvėse 
surinkta apie 48,000 litų. <BNS> 

* Geriausia Lietuvos 
krepš in inkė Jurgita Štreimi
kytė valstybės rinktinei tarė 
galutinį „ne". Trečiadienį iš 
JAV namo parvykusi 29 metų 
189 cm ūgio puolėja nepakeitė 
sprendimo šiemet neatstovau
ti Lietuvos komandai per rug
sėjo 14-23 d. Prancūzijoje vyk
siantį Europos čempionatą. 

(LR.ElU' 

* Pietų Amerikoje avariją 
patyręs Lietuvos laivas 
„Eridanas" buvo nuskandin
tas Ramiajame vandenyne. 
Kaip sakė laivo savininkės, 
bendrovės „Klaipėdos trans
porto laivynas" vicepreziden
tas Steponas Ranonis, laivo 
skandinimui buvo paskirta 
vieta vandenyne, maždaug 20 
jūrmylių nuo Čilės krantų. 
Laive buvo atsukti vožtuvai ir 
per angas pradėjus veržtis 
vandeniui, laivas nuskendo 
per 9 valandas. S. Ranonio tei
gimu, tai rodo, kad laivas dar 
buvo labai geras, nes jam 
ėmus skęsti, įgula būtų turė
jusi 9 valandas evakuacijai. 
S. Ranonio teigimu, avarija 
įvyko dėl locmano klaidos, ku
ris „pražioplino posūkį", ir lai
vas užplaukė ant seklumos. 
Dalis atsakomybes šioje si
tuacijoje tenka ir laivo kapito
nui. (BNS. 

* Žlunga anksčiau skelbti 
Kauno alkoholinių gėrimų 
gamybos įmonės „Stumbras" 
planai dar šių metų pabaigoje 
pradėti gaminti ekologiškai 
švarius automobilių degalus 
— etanolį. Šiam projektui 
kauniečiai numatė išleisti 5-6 
mln. litų. (LR, Elta) 

* Pirmą rugsėjo savaite 
prie mokyklų esančių pės
čiųjų perėjų budės ne tik poli
cijos pareigūnai, bet ir šauliai, 
I vidaus tarnybos pulko ka
riai, mokyklų saugaus eismo 
inspektoriai. (KD, EIU; 

* Skurdus Palangos grei
tosios medicinos pagalbos 
finansavimas, blogas aprūpi
nimas būtiniausia reanima
cine aparatūra vasarą kėlė pa
vojų poilsiautojų sveikatai ir 
gyvybei. (LR Eha> 

* Ekonomikos žinovai 
vieningai sutar ia , kad aki
vaizdus Lietuvos kapitalo rin
kos trūkumas yra tai, kad iki 
šiol valstybėje neveikia nė vie
nas pensijų fondas. Finansi
ninkai įsitikinę, jog fondų stei
gimą stabdo per maža rinka. 

(KD. Elta) 

* Artėjant Nepriklauso
mybės akto signataro, dak
taro Jono Basanavičiaus 150-
osioms metinėms, premjeras 
Algirdas Brazauskas pažadėjo 
paremti jo gimtinės Ožkaba
liuose sutvarkymą. Ketvirta
dienį pas premjerą apsilankė 
Nepriklausomybės akto signa
tarų klubo valdyba, kuri 
premjero prašė pagalbos tvar
kant dr. J. Basanavičiaus gim
tinę, kuri yra paskelbta kultū
ros paminklu. <B.\S' 

* 34 metų kaunietė Aušra 
Aldonienė, kuri Lietuvoje 
yra kaltinama tyčiniu 43 metų 
Kauno verslininko Raimondo 
Naujoko nužudymu, Švedijos 
Geteborgo miesto teisme va
kar buvo nuteista kalėti trejus 
metus. Ši bausmė lietuvei 
skirta už tai, kad ji liepos 5 d. 
Geteborgo viešbutyje „Gothia" 
bandė jėga pagrobti penkerių 
metų mergaitę Ebba Johans-
son, už kurią vėliau buvo nu
mačiusi prašyti išpirkos. Šve
dijos medikai, patikrinę A. Al
donienės psiebinę būklę, pri
pažino ją pakaltinama. XR. EIU 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 31 d.: Izabelė, Rai

munda, Raimunda*, Vilmantas, Vil
mante 

Rugsėjo 1 d.: Burvilė. Egidijus. 
Eigintas. Gytautas <Gytis), Gunda. 
Varunė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

KROSO VARŽYBOS CLEVELANDE 
Lietuvių „Cross-Country" 

(lauko/miško) bėgimo varžy
bos vyks I. m. rugsėjo 30 
dieną, sekmadienį, Univerei-
ty School, 2785 S.O.M. Center 
Road, Pepper Pike, Ohio. (ryti
nis Cleveland priemiestis). 
Lietuvių varžybos vyks „Over 
The Hill Track Club" atvirų 
varžybų rėmuose. 

Varžybų pradžia: 11 vai. 
ryto. Registracija — nuo 9:30 
v.r. 

Ditancjja: 5 km visoms kla
sėms. 

Varžybos vyks vyrams ir 
moterims iiose klasėse: 14 
metų ir jaunesniems, 15-29 
m., 30-34 m., 35-39 m. ir i t 
kas 5 metai... iki 95-99 m. Lie
tuvių klasifikacija bus nu
spręsta vietoje, atsižvelgiant 
į dalyvių skaičių bei amžių. 
Lietuviams tikrai bus A (17-
19 m.) ir B (15-16 m.) klasės. 

Starto mokestis: 8 dol. as
meniui, užsiregistruojant iki 
rugsėjo 27 d. imtinai, 10 doL 
— užsiregistruojant vietoje. 
Čekis rašomas: Over The 
Hill Track Club. 

Išankstinė registracija: 
iki rugsėjo 27 d. imtinai, šiuo 
adresu: 

Mr. Jeff Gerson, 5091 
Hickory Drive, Lyndhurst, 
OH 44124 

Lietuvių dalyvavimą koor
dinuoja ir informacijas teikia: 

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. 

TeL 216-486-0889; Faksas 
216-481-6064 

Šios varžybos yra skaitomos 
ŠALFASS-gos varžybinės pro
gramos dalimi. Visi lietuviai, 
ilgesnių nuotolių bėgikai/kės 
kviečiami dalyvauti. 

ŠALFASS Lengv. 
atletikos k-tas 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS 

JAUNUČIAMS 

Š. m. rugsėjo mėnesį, gal 15 
d. ar 22 d., Clevelande, Ohio 
yra planuojamos vienos die
nos lietuvių lengvosios atle
tikos varžybos jaunučiams. B 
(15-16 m.), C (13-14 m.), D 
(11-12 m.), E (9-10 m.) ir F (8 
m. ir jaunesnių) klasėse. Dau
giau informacijų bus praneš
ta. Varžybas rengia Clevelan-
do LSK „Žaibas". 

LSK „Žaibas" 

NHL žaidėjai Darius Kasparaitis ir Dainius Zubrus Kūno kultūros ir 
sporto departamento konferencijoje, skirtoje Elektrėnų ledo rūmuose vy
kusioms Lietuvos ir Latvijos ledo ritulio komandų rungtynėms. Gedimino 
Žilinsko (ELTA) nuotrauka. 

LIETUVOS LEDO 
RITULININKŲ PERGALĖ 

ELEKTRĖNUOSE 

2001 M. BfETINIS VISUOTINIS ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS 

bams ir ŠALFASS pareigu-Metinis visuotinis 2001 m. 
ŠALFASS suvažiavimas vyks 
2001 m. lapkričio 17 d., Cleve-
lando Lietuvių namuose, 877 
East 185-th Street, Cleveland, 
OH. Telefonas: 216-531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS Statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 

ar jų įgaliotiniai, 
j"ASS rinktieji bei skirtie

ji pareigūnai ir ŠALFASS 
garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietu-
visikų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sporti
niu judėjimu besidomi asme
nys. 

Smulkios informacijos pra-

ir 
natos. Organizacijos ar asme
nys, norintieji gauti smulkes
nių informacijų *"" pateikti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS Centro valdybos 
pirmininką Audrių Šileiką, 
150 Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7, Canada. 

Tel. 416-767-6520. 
Faksas: 416-760-9843. 
E-mail: hrc@direct.com 
Šalia rutininių einamųjų 

ŠALFASS kasmetinių reikalų, 
vienu iš svarbesnių darbo
tvarkės punktų bus ŠALFASS 
organų (Centro valdybos, Re
vizijos komisijos ir Garbės 
teismo) rinkimai. 

Sporto klubai, ŠALFASS pa
reigūnai ir sporto darbuotojai 
prašomi rimtai atsižvelgti į 
mflsų sportinio gyvenimo gy
vybinius reikalus ir pasisteng
ti suvažiavime dalyvauti. 

Elektrėnų ledo rūmuose an
tradienį, rugpjūčio 28 d. vyku
siose Lietuvos ir Latvijos jau
nimo ledo rinktinių draugiš
kose rungtynėse šeimininkų 
komandai pirmą kartą atsto
vavo Šiaurės Amerikos na
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) žaidėjai — 28-erių me
tų Pittsburgh ^Penguins" gy
nėjas Darius Kasparaitis ir 
22-ejų metų VVashington „Ca-
pitals" klubo puolėjas Dainius 
Zubrus. 

Abu NHL ledo ritulininkai į 
Lietuvą atvyko sekmadienį, o 
pirmadienio vakare dalyvavo 
vienintelėje Lietuvos rinktinės 
treniruotėje. 

D. Zubrus ir D. Kasparaitis į 
Lietuvą atvyko tik kelioms 
dienoms ir jau savaitės vidu
ryje išvyks į JAV rengtis 
artėjančiam NHL sezonui. 

Antradienį, rugpjūčio 28 d., 
Elektrėnuose vykusios drau
giškos ledo ritulio rungtynės 
tarp Lietuvos ir Latvijos jau
nimo komandų baigėsi 9:1 
(2:0, 2:1, 5:0) Lietuvos ledo ri
tulio rinktinės pergale. 

Šioje Elektrėnuose vykusioje 
šventėje pagrindiniais daly
viais buvo Š. Amerikos ledo ri
tulio lygos (NHL) klubuose — 
Pittsburgh .Penguins" ir Wa-
shington „Capitals" rungty
niaujančios ledo ritulio žvaigž
dės Darius Kasparaitis ir Dai
nius Zubrus. 

Rungtynėse po įvartį įmušė 
ir D. Kasparaitis bei D. Zub
rus. Jei Pittsburgh „Penguins" 

gynėjas žiūrovus nudžiugino 
pirmojo kėlinio 17 minutę, tai 
.Capitals" puolėjo įvarčio teko 
laukti net 59 minutes. Tiesa, 
prieš tai rezultatyvūs buvo 
net keturi D. Zubraus perdavi
mai. 

Elektrėnų ledo rūmus per
pildė žiūrovai 39 rungtynių 
minutę išvydo ir įprastą D. 
Kasparaičio jėgos veiksmą gy
nyboje. Lietuvis efektingai per 
dubenį permetė varžovų gy
nėją, kurio po rungtynių atsi
prašė, nors šiame epizode tai
syklių ir nepažeidė. 

Iškart po rungtynių vykusią 
baudinių seriją 2:1 taip pat 
laimėjo Lietuvos ledo rituli
ninkai. Šį kartą pasižymėjo 
vartininkai, lietuvis Arūnas 
Aleinikovas ir latvis Imontas 
Lėgzda, atrėmę atitinkamai 
penkis bei keturis smūgius. 
Beje, jaunasis Latvijos rink
tinės vartininkas neleido pasi
žymėti Lietuvos ledo ritulio 
žvaigždėms ••» D. Zubrui ir D. 
Kasparaičiui. 

Po rungtynių prizais buvo 
apdovanoti geriausi rungtynių 
žaidėjai. Rezultatyviausio žai
dėjo prizas atiteko elektrėniš-
kiui Egidijui Baubai (3 įvar
čiai ir 2 rezultatyvūs perdavi
mai). Kiti trys prizai iškeliavo 
į Latviją: geriausio gynėjo pri
zas įteiktas Aigarui Beržiniui, 
vartininko — Imontui Lėgzdai 
ir vienintelio įvarčio į Lietuvos 
rinktinės vartus autoriui 
Aleksandrui Skrastiniui. 

Po rungtynių vykusioje 

spaudos konferencijoje Latvi
jos treneris Erikas Miljunas 
pasidžiaugė, kad be septynių 
pagrindinių žaidėjų rungty
niavę jaunieji „Prizmos" klubo 
pagrindu sudarytos rinktinės 
žaidėjai ilgai priešinosi aikš
telės šeimininkams ir prisi
dėjo prie šios puikios ledo ritu
lio šventės. 

„Mes, kaip ir jūsų žvaigždės, 
tikrai likome patenkinti šiuo 
renginiu. Rungtynės buvo įs
pūdingos, matėme visą ledo ri
tulio grožį — puikius smūgius, 
perdavimus, kuriuos atliko 
jūsų žvaigždės, o D. Kasparai
čio jėgos veiksmą gynyboje 
įvertinčiau aukščiausiu balu", 
— kalbėjo svečių ekipos trene
ris. 

Įspūdingu renginiu buvo pa
tenkinti ir patys šventės kalti
ninkai — D. Kasparaitis bei 
D. Zubrus. 

„Buvau nustebęs, kai pama
čiau perpildytus ledo rūmus. 
Tikrai labai jaudinausi, nes 
Elektrėnuose žaidžiau po 14 
metų", — nuoširdžiai spaudos 
konferencijoje kalbėjo D. Kas
paraitis. „Ypač džiaugiausi, 
kai įvartį įmušė D. Zubrus", 
— juokaudamas pridėjo „Pen
guins" gynėjas. 

Džiaugėsi pavykusiu rengi
niu ir po 11 metų pertraukos 

. Elektrėnuose žaidęs D. Zub
rus. „Buvo malonu ir man, ir 
Dariui bei, tikiuosi, publikai", 
— teigė jis. 

Paklaustas, kodėl nepavyko 
realizuoti baudinio, D. Kaspa
raitis prisipažino, kad tai bu
vo jo pirmasis bandymas muš
ti baudinį. Be to, pasak lietu
vio, puikiai sužaidė varžovų 
vartininkas. „Tikiuosi, kad tai 
paskutinis mano muštas bau
dinys karjeroje", — besišypso
damas pridūrė D. Kasparaitis. 

D. Zubrui tai buvo vos ant
ras kartas, kai jam buvo pa
tikėta realizuoti baudinį. 

D. Kasparaitis žurnalistams 
tvirtino, kad ši šventė tikrai 
nepaskutinė. „Kitais metais, 
tikiuosi, atvažiuos pagrindinė 
Latvįjos rinktinė, pasikvie
sime kelis žaidėjus iš Rusijos 
ir vėl surengsime šventę Lie
tuvos žmonėms", — sakė jis. 

Spaudos konferencijos pa
baigoje abu NHL žaidėjai pri
sipažino, kad nuoširdžiai jau
dinosi pirmą kartą vilkėdami 
Lietuvos rinktinės aprangą, o 
kai grojo Lietuvos himną, aky
se abiem kaupėsi ašaros. 

(Naudotasi BNS pranešimu} 

nesamos ŠALFASS sporto klu- ŠALFASS Centro valdyba 

KĘSTUČIUI ČĖRKEUŪNUI — 
80METŲ 

Visai neseniai (liepos 2 d.) joje ir Dėdės Šamo žemėje. 
buvo minima tarptautinė 
sporto žurnalistų diena, skir
ta profesionaliems apie sportą 
rašantiems spaudos darbuoto
jams. Kalbant apie tokius, 
prieš akis stojasi vienas ii 
nedaugelio dar gyvų senosios 
kartos Lietuvos sporto žurna
listų atstovų — New Yorko 
apylinkėse gyvenantis Kęstu
tis Cerkeliūnas, šių metų ge
gužės 14 d. šventęs savo 80-
ąjį gimtadienį. 

Tai kaunietis, 1938 m. bai
gęs tenykštę jėzuitų gimna-
riją. Vėliau Vyt. Didžiojo uni
versitete studijavęs literatū
rą, po to architektūrą Vokieti
joje — Tuebingene bei Štut
garte, baigdamas jau Ameri
koje. 1941-1944 metais jis re
dagavo dienraščių „Į laisvę", 
„Ateities" sporto skyrius, spor
to klausimais bendradarbia
vo kitoje spaudoje Lietuvoje. 
Pasitraukęs į Vakarus rašė 
lietuvių laikraščiams Vokieti-

Pirmąjį jo rašinį sporto te
matika „Statistika apie futbo
lo pirmenybes" spausdino 
Kaune ėjęs sporto laikraštis 
„Sporto naujienos" 1935 me
tais. 1939 m. kartu su kitais 
keturiais Lietuvos žurnalis
tais, jis atstovavo Lietuvos 
spaudai Pasaulio slidinėjimo 
čempionate Zakaponėje, Len
kijoje. Deja, tų kitų žurnalis
tų J. Narbuto, A. Keturakio, J. 
Juodvalkio ir B. Dundulio jau 
nėra gyvųjų tarpe. 

Atvykęs Amerikon, redaga
vo čia ėjusį „Sporto" žurnalą, 
taip pat kartu su Pranu Mic
kevičiumi ir Sigitu Krasaus
ku, suredagavo stambų leidinį 
„Išeivijos lietuvių sportą", 
išleistą 1984 m. Vienuolika 
metų (1977-1987) gyveno 
Miunchene, Vokietijoje ir dir
bo „Laisvės* bei „Laisvosios 
Europos" radijo lietuvių sky
riuose. Amerikoje jo pagrindi
nis užsiėmimas buvo archi

tektūra. Laisvalaikiu yra ra
šęs „Vienybėje", „Drauge", 
„Darbininke" ir kitur. Nepai
sant, kad paskutiniu metu jis 
jau padėjo plunksną atsargon, 
reikia manyti, kad dar 'kar
tais pradžiugins sporto mė
gėjus savo įdomiais rašiniais. 

Neseniai Vilniuje išeinantis 
„Sporto" laikraštis spausdino 
pasikalbėjimą su šiuo jubilia
tu. Jame K Cerkeliūnas bu
vo paklaustas apie IV-sias 
Europos krepšinio pirmeny
bes Ženevoje, kur jam buvo 
proga dalyvauti. Štai jo atsa
kymas: 

— Ketvirtasis Europos 
krepšinio čempionatas, vykęs 
1949 m. Ženevoje (Šveicarija), 
nuskambėjo liūdna gaida. 
Lietuvos rinktinė po pergalių 
Rygoje 1937 m. ir Kaune 19-
39 m. negalėjo dalyvauti dėl 
visiems žinomų priežasčių. 
Bandymai iš Vokietijos at
siųsti reprezentacinę koman
dą, kuri žaistų savo vardu ar, 
pavyzdžiui, atstovautų Lich-
tenšteinui, nepavyko. Žene
voje galėjo susitikti tik du 
praeities pergalių dalyviai: 
Europoje po karo užsilikęs ir 
vis dar vilkėjęs JAV kario 
uniformą Mykolas Ruzgys bei 
iš Vokietijos atvykęs Zenonas 
Puzinauskas. 

Šiame pasikalbėjime tai pat 
minimas dažnas sukaktuvi
ninko viešėjimas tėvynėje. Čia 

KĘSTUTIS MARČIULIONIS SVEČIAVOSI 
PHILADELPHIJOJE 

Kęstutis Marčiulionis 2000 
m. Sydnėjaus olimpiadoje su 
Lietuvos krepšinio rinktine 
laimėjo Lietuvai bronzos me
dalį. Taip išsipildė viena pa
grindinių jo svajonių. Nuo pat 
mažens, šis 25 metų krepši
ninkas troško būti geriausiu 
Lietuvos krepšininku. 

Kęstutis žinojo, kad pasiekti 
šį savo troškimą nebus lengva, 
kad reikės daug pastangų, rei
kės sunkiai dirbti. Jis tam pa
siryžo. Sulaukęs šešerių metų 
jis pradėjo treniruotis ir ugdy
ti savo krepšinio talentą. 

Būdamas 15-kos metų jis 
žaidė Lietuvos Jaunių krep
šinio rinktinėje, laimėjusioje 

jis pareiškė, kad į Lietuvą at
vyksta kiekvieną pavasarį- Jį 
mums pavyko sutikti 1988 
metų pavasarį, kuomet Kaune 
vyko Pssaulio lietuvių sporto 
veteranų suvažiavimas ir pa
gerbimas. Po šių iškilmių vi
si dalyviai nuėjome į Kardino
lo Vincento Sladkevičiaus re
zidenciją, ir šis, jau miręs žy
musis dvasininkas, kiekvie
nam paspaudė ranką ir gra
žiai pakalbėjo. Ten dar buvo 
proga padaryti Kardinolo nuo
trauką kartu su jubiliatu. 

Ed. Sulaitia 

Europos pirmenybes. Dvide
šimties metų sulaukęs jis Lie
tuvos Jaunimo rinktinei pa
dėjo laimėti Europos jaunimo 
krepšinio pirmenybes. 

Norėdamas toliau tobulintis 
krepšinyje, ir tuo pat metu įsi
gyti universiteto diplomą, 
Kęstutis atvyko į JAV. Atvy
kęs įstojo į Delaware universi
tetą. Ketverius metus jis pa
dėjo savo universitetui du kar
tus laimėti savo konferencijos 
pirmenybes ir patekti i NCAA 
turnyrą. 

2000-ji metai Kęstučiui bu
vo įspūdingiausi. Jis baigė 
universitetą, pasirašė sutartį' 
su „Žalgirio" krepšinio ko
manda (nuo pat mažens jis 
svajojo žaisti komandoje, ku
rioje žaidė jo herojus Arvydas 
Sabonis). 

Pirmieji metai su „Žalgiriu" 
jam buvo tikrai nuopelningi. 
Su labai jauna „Žalgirio" ko
manda jis padėjo „Žalgiriui" 
patekti į aštuntuką Europos 
aukščiausios lygos pirmenybių 
turnyre, į NEBL lygos turnyro 
baigmę ir, nugalėjus „Lietu
vos ryto" komandą, laimėti 
Lietuvos krepšinio pirmeny
bes. 

Prieš kelias savaites Kęstu
tis atskrido į Philadelphiją ap-
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Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

Futbolas Čikagoje 
FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNIŲ NEBUVO 

Vakar turėjo įvykti pirmo
sios „Metropolitan" futbolo 
pirmenybių rudens sezono 
„Lituanicos" vyrų ir rezervo 
komandų rungtynės. Tačiau 
aikštės šeimininkai — „Chica
go Kickers" vadovai tik penk
tadienį pranešė, kad jie be
jėgiai jas surengti, nes negali 
suspėti paruošti aikštės. 

Kadangi kitas savaitgalis 
yra šventinis, tai antrasis pir
menybių ratas bus žaidžiamas 
rugsėjo 9 d. Tą sekmadienį 
mūsiškiai rungtyniaus savoje 
aikštėje — prie Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte. Varžovai 
— lenkų „Eagles". Pagrindi
nės sudėtys varžysis 3 valan
dą. Prieš tai — rezervinių vie
nuoliktų susitikimas. 

VETERANAI VĖL 
LAIMĖJO 

Praėjusį šeštadienį Lemonte 
įvyko „Lituanicos" veteranų 
pirmenybių rungtynės, kurio
se jie 4:1 supliekė „Croatons" 
vienuolikę. Lietuvių ekipoje 
pasižymėjo Rimas Jakubaus
kas, įmušęs net 3 įvarčius. 
Rugsėjo 8 d. „Lituanicos" vete
ranai susitiks su „Fortūna" 
išvykoje. Po trijų rungtynių 
mūsiškiai turi dvi pergalės ir 
vienas lygiąsias. •** g 

EDMUNDAS V&NAS, MJD., S.C. 
Specialybė - Vidaus igu gydytoja* 

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

Chicago. IL 60638 
Tel.77aW2M966 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava,, Hickory KMs, IL 
Tel. (708) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-*71-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory rtite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartetn Ave. 

Tel. (706) 5884065 
, Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai Driimarni 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
katoėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St .Oak.Lawn.IL 
Tel. 7 0 6 4 2 2 - 6 2 6 0 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS 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 cNrurgijs. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

letuvafcs. 815-744^8230 
www.c8rt8rfo(SuroBfyandbiaMthssV).c9ffi 

Kęstutis Marčiulionis 

lankyti savo draugus ir pažįs
tamus. Mes turėjome progą su 
juo susitikti, pabendrauti bei 
pamatyti jo olimpinį bronzos 
medalį, jo DLK Gedimino ordi
no trečio laipsnio medalį ir jo 
Lietuvos krepšinio čempiono 
auksinį žiedą. 

Baigęs atostogas, Kęstutis 
grįžo į Lietuvą ir ten pradėjo 
ruoštis Turkijoje vyksiančioms 
Europos Vyrų krepšinio pir
menybėms. 

Kęstučiui linkime sėkmės 
tolimesnėje jo krepšinio karje
roje. 

Rimas Gedeika 

DAUGIAU DĖMESIO 
SPORTO SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMUI 

Gavome pranešimą i i 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjun
gos vadovybės apie šių metų 
šios sąjungos suvažiavimą. 
Nors jo data dar tolima — 
lapkričio 17 diena, o vietp irgi 
toloka — Clevelando Lietuvių 
namai, tačiau jau dabar reikia 
pradėti apie tai galvoti ir re
zervuoti tam laiką. 

Suvažiavimu turėtų labiau 
susidomėti naujai į šį kraštą 
atvykusieji, ypač steigiantieji 
naujus klubus ar komandas ir 
norį įsijungti į organizuotą lie
tuvių veiklą šiame kraite. Del 
smulkesnės informacijos rei
kia kreiptis į Sąjungos pirmi
ninką — Audrių Šileiką To
ronte, Kanadoje, telefonas 
416-787-6520. 

* Naujoje Lietuvos leng
vosios atletikos federarijos 
(LLAF) geriausių Lietuvos 
lengvaatlečių populiarumo 
lentelėje ir toliau pirmauja 
olimpinis disko metimo čem
pionas Virgilijus Alekna, su
rinkęs 153.616 taško, IKD.BIU* 

mailto:hrc@direct.com
http://St.Oak.Lawn.IL
http://www.c8rt8rfo(SuroBfyandbiaMthssV).c9ffi
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NATO PARLAMENTINĖ 
ASAMBLĖJA * 

LIUDA RUGIENIENĖ 
NATO Parlamentinės 

asamblėjos pavasario sesija 
įvyko gegužės 28-31 d. Vil
niuje. Asamblėjoje dalyvavo
me du LR Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos nariai. Tai 
Vytautas Vidugiris ir Liuda 
Rugienienė, taip pat JAV LB 
XVI tarybos pirmininkė Regi
na Narušienė. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei atstovavo 
Gabrielius Žemkalnis ir Algis 
Rugienius. Buvo dar keletas 
asmenų iš JAV, pavyzdžiui, 
buvo pakviestas Vytautas Du
dėnas, kaip vienas iš anksčiau 
buvusių Lietuvos delegatų 
NATO Parlamentinėje asamb
lėjoje. 

Parlamentinė asamblėja yra 
atskira institucija nuo NATO. 
Lietuva priklauso asocijuotos 
narės teisėms. Be Lietuvos, 
asocijuotų kitų valstybių yra 
dar aštuoniolika, o NATO al
jansui priklauso devyniolika 
kraštų. Sesijoje stebėtojo tei
sėmis buvo šeši kraštai; tarp 
jų — Švedija, Izraelis. Iš šių 
kraštų nedalyvavo tik Albani
ja ir Rusija, o visi kiti atsiuntė 
savo parlamentines delegaci
jas. Lietuvos delegaciją sudarė 
atstovai: vadovas Algirdas 
Gricius (liberalų), Gediminas 
Kirkilas (socdemokratų), Rasa 
Juknevičienė (Tėvynės sąjun
ga), Algirdas Kunčinas (socde
mokratų) ir Alvydas Sadeckas 
(socliberalų). Jungtinių Ame
rikos Valstijų delegacijos va
dovai buvo Senato — Gordon 
Smith (R) ir Atstovų rūmų — 
Doūglas Bereuter (R); kiti Se
nato atstovai: Richard Durbin 
(D), Barbara Mikulskį (D), 
Paul Sarbanes (D), George 
Voinovich (R). Atstovų rū-
jaajQS_ atstovavo Michael Bili-

"rafcb ?R), Roy Blunt (R), Por-
ter Goss (R), Joel Hefley (R), 
Niek Lampson (D), Tom Rey
nolds (R), John Shimkus (R), 
Floyd Spence (R). 

Šioje sesijoje vienas pagrin
diniu klausimų buvo NATO 
plėtra. Čia buvo auksinė pro
ga ne tik pareikšti savo nuo
monę, bet ir kartu prisistatyti 
Vakarų pasauliui. Lietuvos 
politikų nuomone, kai kurie 
vakariečiai mano, kad Lietuva 
vis dar necivilizuotas kraštas, 
nežino, kad tampa moderniu, 
kad po Vilnių žmonės vaikšto 
su bevieliais telefonais, kaip ir 
kituose Vakarų Europos kraš
tuose. 

Kadangi Lietuva buvo sesi
jos šeimininkė, ji turėjo teisę 
tarti savo žodį. Gynybos ir 
saugumo komitete kalbėjo 
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius ir kariuome
nės vadas generolas Jonas 
Kronkaitis. Sio komiteto pa

grindinės temos: „Priešraketi-
nė gynyba, plėtra, Europos 
saugumo ir gynybos politika, 
Rusijos ir Ukrainos gynyba" 
(pranešėjas — Kanada), „Gy
nybos pajėgumo iniciatyva, 
sąjungininkų gynybos sistemų 
reformos" (Italija), „Europos 
saugumo ir gynybos politika" 
(Olandija). 

Mokslo ir technologijų komi
tete kalbėjo generalinis direk
torius, pasiruošiant narystei 
Europos Sąjungoje, Petras 
Austrevičius ir Ūkio vice
ministras Nerijus Eidukevi
čius. Čia pranešimą turėjo da
ryti Michigan atstovas Vernon 
Ehlers, bet dėl žmonos ligos 
neatvyko. Tema: „Rusijoje ir 
neseniai nepriklausomybę at
gavusiose valstybėse esančių 
branduolinių atsargų saugu
mo gerinimas: Rusijos bran
duolinės pajėgos, branduoliniu 
būdu skylančios medžiagos, 
pavojingumo Įvertinimas, pro
gramos ir sutartys tarp JAV ir 
Rusijos, tarptautinės iniciaty
vos". Didžiosios Britanijos 
pranešimas buvo „Tech
nologijos ir terorizmas: tero
rizmas naujuoju laikotarpiu 
po šaltojo karo (naujos tenden
cijos/nauji tikslai), terorizmas 
ir cheminis bei biologinis gink
las, naujos technologijos ir te-
"rorizmas, antiteroristinės ini
ciatyvos". Iš Vokietijos prane
šėjas kalbėjo apie neprisod
rintąjį uraną Pietryčių Euro
poje ir pranešėjas iš Rumuni
jos apie branduolinį saugumą 
Centrinėje ir Rytų Europoje. 

Politikos komitete praneši
mai buvo daromi Vokietijos ir 
Olandijos, susiję su NATO 
plėtra. Iš Lietuvos prisės kal
bėjo Užsienio reikalų minist
ras Antanas Valionis. 

Civilinių reikalų ir saugumo 
komitete pranešimus padarė 
Vokietija, tema: „Nekarinis in
dėlis "į Europos saugumą" ir 
Italija kartu su Prancūzija — 
„Demokratizavimo procesai 
Serbijoje, Baltarusijoje ir Kali
ningrade: kokia jų ateitis?" 

Plenariniame posėdyje, ku
ris buvo surengtas paskuti
niąją sesijos dieną, kalbėjo 
NATO Generalinis sekreto
rius lordas Robertson, NATO 
parlamentinės asamblėjos 
prezidentas Rafael Estrella ir 
LR Vyriausybės ministras pir
mininkas Rolandas Paksas. 
LR prezidentas Valdas Adam
kus suruošė visiems asamb
lėjos dalyviams priėmimą ir 
čia tarė savo žodį, o LR Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas surengė ypatingai gražų 
koncertą Operos ir baleto rū
muose, prieš koncertą visus 
pasveikino ir tarė žodį. Prog

ramą atliko solistė Irena Mil
kevičiūtė ir Lietuvos naciona
linis simfoninis orkestras. 

Asamblėjoje buvo priimamos 
rezoliucijos. Mums svarbi pri-. 
imta rezoliucija yra: „Kviečia 
Šiaurės Atlanto Tarybą laike 
viršūnių susitikimo, bet ne vė
liau, 2002 metais pakviesti 
pradėti priėmimo derybas su 
kiekvienu Europos demokrati
niu kraštu, kuris yra pareiš
kęs norą į NATO įstoti ir yra 
išpildęs reikalavimus, nusta
tytus Aljanso 1995 metų 
NATO plėtros plane". Prie šios 
rezoliucijos senatorius Gordon 
Smith, sen. George Voinovich, 
atstovas John Shimkus, Rasa 
Juknevičienė, Algirdas Gri
cius, Gediminas Kirkilas, 
Aleksandrs Kirsteins (Latvija) 
ir Peeter Olesk (Estija) pa
siūlė ir buvo priimtas priedas: 
„Asamblėja patvirtina teisę 
kiekvienai Europos demokra
tijai siekti narystės NATO al
janse, teisę, kurios negali ve
tuoti joks kitas pašalinis kraš
tas", įdomu yra tai, kad kuo
met buvo agituojama balsuoti 
už šį priedą, labai energingai 
pasisakė Rasa Juknevičienė, 
JAV atstovai, Italijos atstovas, 
kiti šiauriečiai, tačiau tylėjo 
Kanada, Vokietija, Prancūzija. 
Niekas nebalsavo prieš. 

Visi asamblėjos dalyviai ga
vo ne tik dovanų — portfelius, 
kuriuose buvo sudėta informa
cija ir keletas leidinių, vienas 
svarbiausių — „The Anti-So-
viet Resistance in the Baltic 

States". Šiuolaikinio meno 
centras išleido leidinį „NATO 
sienos". Visi asamblėjos pa
tvirtinami pranešimai buvo 
išspausdinti, taip pat buvo iš
spausdinti ir Lietuvos parei
gūnų žodžiai tarti anglų kal
ba. Prie informacijos stalo — 
galėjai pasiimti 2000 metų 
Vilniuje rengto Antikomunis
tinio kongreso leidimus anglų 
ir lietuvių kalba, Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietų oku
pacijų režimų Lietuvoje nusi
kaltimams vertinti 15 pusla
pių brošiūrą, Vytauto Lands
bergio straipsnį — „Dabar, ar 
niekada" ir kitą literatūrą. 

Renginys tikrai neelinis, pa
reikalavęs nemažai išlaidų, 
Lietuvai kainavęs apie septy
nis ir puse milijonų litų. Rei
kėjo parūpinti ne tik tūkstan
čiui svečių viešbučius, bet taip 
pat paruošti tinkamą įrangą 
posėdžiams, kurie vyko Rotu
šės ir Dailės rūmuose, reikėjo 
atitinkamai sutvarkyti čia 
esančias sales, rūpesčių netrū
ko. Tačiau Lietuva tikrai pa
sistengė. Ne tik, kad puikiai 
pasiruošė posėdžiams, bet ir 
išblizgino senamiestį. Gatves 
išlavė taip švariai, nebuvo ma
tyti nei vieno popierėlio, ku
riuos nuolatos rinko šlavėjai, 
suvaržė judėjimą automobi
liais. Tuo smarkiai piktinosi 
vienas Seimo narys, bet visi 
kiti mielai pakluso, o mums, 
pėstininkams, nereikėjo sau
gotis siaurose gatvėse zvim
biančių automobilių. Net ir 

prie Aušros Vartų numalšinti 
elgetos. Parduotuvėse džiau
gėsi darbininkės, nors keletą 
dienų ramybė, ką jau bekal
bėti apie maldininkus. Pilies 
gatvėje prekiautojams buvo 
sustatytos naujos palapinės. O 
maistas turėjęs patikti net 
prancūzams — komplimentų 
buvo apstu. Labai gražiai ir 
skoningai viskas pateikta įr 
aptarnauta, stalai gana grei
tai tuštėjo. Taip pat reikia 
nepamiršti visų parodų, kon
certų, suorganizuotų bendrų 
kelionių į Kauną, Rumšiškes, 
Ruklą. Ekonomikos ir saugu
mo komitetas vyko į Ignalinos 
atominę jėgainę. Visi galėjo 
pasidžiaugti žaliais miškais, 
pabaltintais berželių, pievo
mis, violetiniu lubinų žydė
jimu. Skaitytojui turi būti aiš
ku, kad Lietuva, kaip dažnai 
būna, pasižymėjo savo vaišin
gumu ir nuoširdumu. Organi
zacijai taip pat nieko netrūko. 
Svečiai gyrė — pati geriausia 
asamblėja! Mes pritarėme. 

* Mokymo įstaigų remon
tui Kauno valdžia šiems 
mokslo metams pasiruošti 
skyrė 1.7 mln. litų. Už Pasau
lio banko suteiktą 7.2 mln. li
tų kreditą atnaujinamos 7 
bendrojo lavinimo mokyklos. 
Kai kurios jų iki rugsėjo 1 d. 
gali nesuspėti užbaigti remon
to darbų. Remontai buvo pra
dėti per vėlai dėl dokumentų 
tvarkymo, konkursų rango
vams organizavimo. <BNSI 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Ir vėl rugsėjo pirmoji! 

Š.m. rugpjūčio viduryje Punske įvyko Pasaulio Lietuviu Bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkų suvažiavimas. Marytės Šmitienės nuotraukoje dalis suvažiavimo dalyvių pne Punsko bažnyčios 
rugpjūčio 15 d. 

Visi dejuoja apie per greitai 
skriejantį laiką ir į duris be
sibeldžiantį rudenį. O kartu 
su rudens žingsniais, suskam
ba ir naujų mokslo metų pra
džios varpeliai. Bent dauge
lyje mokyklų, nors šiame 
krašte kai kurie moksleiviai į 
klases sukviečiami nuo vidu
rio rugpjūčio. 

Dabartinis JAV prezidentas 
George W. Bush priešrinki
minės kampanijos retorikoje 
ypač daug dėmesio skyrė vai
kų mokslo propagavimui. Net 
kai kurios reklamos televizi
joje vaizdavo kandidatą Bush, 
apsuptą moksleiviukų, aiški
nantį jiems, kaip svarbu lan
kyti mokyklą ir įsigyti kiek 
galima daugiau žinių: tai ge
riausias sėkmingo ateities gy
venimo laidas. Žinoma, prieš 
rinkimus kandidatai daug pri
kalba ir dar daugiau pažada 
— tai jų balsų medžiojimų 
metodita. Sėkmingai pasiekus 
norimą vietą, daugelis pažadų 
patogiai išslysta iš atminties, 
o kiti dėl įvairių priežasčių 
praktiškai neįvykdomi. Gal
būt ir dėl to ir JAV prezidento 
biudžete, skirtame mokyk
loms, šiandien tematyti, jau 
spėjusių apdulkėti, pažadų li
kučiai... 

Bet mokslo metai visgi pra
sideda. O tikrasis to ženklas 
— nusiskundimai, kad trūks
ta lėšų būtiniausioms pro
gramoms, naujiems vadovė
liams, mokytojų algų padidi
nimui; kad dėl patalpų stokos 
per daug moksleivių sugrū-
dama į klases ir tuomet moky
tojai daugiau laiko praleidžia, 
besistengdami išlaikyti draus-

Į mę, kaip aiškindami moko
muosius dalykus. 

Apskritai mokyklų, ypač 
gimnazijų, vadovybė daugiau 
susirūpinusi, kaip apsaugoti 
moksleivius nuo staigių smur
to veiksmų, susekti ginklus, 
kuriuos jie mėgina atsinešti į 
mokyklą; kaip sustabdyti nar
kotikų pardavėjus — ir varto
tojus, negu mokslo programų 
įdiegimu. Negana to, šiemet 
ypač iškilo problemos su mo
kinių apranga. 

Vėliausių madų, skirtų jau
nimui ir net kiek paaugles-
niems vaikams, „kultas" jau 
taip toli nužygiavo nuo įpras
tinės ribos> kad į mokyklą jau
nuoliai ateina beveik pusnuo
giai. Jeigu vadovybė padaro 
pastabas, kyla protestai ne tik 
iš pačių moksleivių, bet — 
kaip bebūtų keista — ir jų tė
vų, šaukiančių, kad tuo būdu 
varžoma jų vaikų „išsireiš
kimo laisvė". Privačios (tiek 
katalikiškosios, tiek kitos) mo-

kyklos šiuo atveju turi mažiau 
bėdos, nes apsirengimo tai
syklės saugo nuo kraštutinu
mų: moksleivis, pasiruošęs 
lankyti tokią mnkvkla _-į? ank-
slo žino., kas iš jo reikalauja
ma ir turi prisitaikyti. Visgi 
jau kai kurios valdiškosios 
gimnazijos (ir pradinės)'paga
liau įsitikino, kad drausmė ir 
mokslo žinių perdavimas 
daug veiksmingiau atlieka
mas, kai moksleivių apranga 
neprasilenkia su, esminiais 
padorumo ar tvarkingumo 
dėsniais. Tad galima tikėtis 
gan audringos mokslo' metų 
pradžios, kai šis Sprendimas 
bus pradėtas įgyvendinti. • 

Bet mums rūpi ir mokslo 
reikalai Lietuvoje — gal dau
geliui net? daugiau," kaip čia. 
Žinios iš ten nelabai ' džiu
ginančios, jeigu žvelgsme kiek 
toliau už moksleivi ukuš, su 
gėlėmis rankose besirenkan
čius į klases pirmą mokslo 
metų dieną; į geltonus 'auto
busiukus, kurie jau' kai kur 
įtaisyti mokiniams vežioti; į 
naujai perdažytas perėjas gat
vių sankryžose ir ki tas pa
viršutinius dalykus. Visų pir
ma — mokinių sumažėjimas. 
Pagrindinės priežastys galbūt 
yra dvi — gimstamumų'"škai-
čiaus kritimas ir krašto ekon
omika. •' '-

Šiemet mokslo keii»-žėngti 
turėtų pradėti vaikyčiai, gimę 
maždaug pačiu sunkiausiu 
Lietuvoje metu — netrukus 
po nepriklausomybės atkūri
mo. Be to, gimstamumas su
mažėjo ir dėl didelio jaunes
nių žmonių „nutekėjimo" į 
.svetimus kraštus, negimusių 
kūdikių žudymo, *. didesnio 
skaičiaus jaunų motecą įsi
jungimo į darbo rinką. Kai 
valstybė neturi nei keturių 
milijonų gyventojų, kai kas
met miršta daugiau žmonių. 
negu gimsta, fa problema pa
sidaro labai opr. ,._~~ 

Mes suprantame^ kad-Lietu-
va išgyvena tam • tikrai eko
nominę krizę (iš esmės tas 
jaučiama visoje Europoje ir 
net JAV-se), tačiau-Vyriausy
bė ir Seimas turi nedelsiant 
atrasti lėšų tiems- tikslams, 
kurie yra svarbiausi -— šiuo 
atveju mokslas —f ir pasirū
pinti, kad kiekvienam, .icaikui 
būtų sudaryta galimybė lan
kyti mokyklą. (Juk. Visuomet 
atrandama pinigų kelionėms. 
svečiams ir kitiems ,blizgan
tiems priedams".) Prisimin
kime vysk. M. Valančiaus, ku
rio gimimo sukaktį j-«iemet 
švenčiame, tvirtinimą, kad tik 
šviesus, mokytas žmogus turi 
t«isę į šviesią ateitį * ^J 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 

Nr.18 

Mums nieko kita neliko, 
kaip pasilikti pas svetimus žmones. 

Pasirodė, kad visos patalpos buvo apgyvendintos vo-
--- kiečių Seimų. Visur aplink buvo kalbama, kas buvo at

sitikę. Be kitų, ten buvo ir Grafkės šeima, kurią aš 
pažinojau dar iš Virkau ir iš namo prie plento, kai 
mirė senoji Šrioderienė ar panašiai-Grafkės šeima 
mus priglaudė ir mes pas juos pabuvome dvi ar tris 
dienas. Kai Joachimas vėl sustiprėjo, tada aš su juo ir 
nuėjau į geležinkelio stotį važiuoti į Lietuvą. Turėjau 
ir rūpestf. Hansas apie tai, kas mums buvo nutikę, 
nieko nežinojo ir tikriausiai jau laukė mūsų sugrį
žimo. 

Su Joachimu aš turėjau laimės. Mes nebuvome iš
mesti iš traukinio ir nuvažiavome į Šienlaukį. Kelyje 
viena sena rusė mums davė duonos, kuria ji pasidalijo 
su mumis. Ji taip pat buvo kažką praradusi ir apvy
niojo Joachimo kojas sausu autu. Mano kojos buvo 
taip pat susalusios. Tai mane kankino labai ilgai. Lie
tuvoje tuojau išėjome ankstų rytą. Mes nėjome toli, 
nes ūkininkas paprašė mane, kad aš pas juos pa
likčiau Joachimą. Taigi aš aplankiau ponią Vernene 
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nę, prisielgetavau savo kuprinę ir vėl išvažiavau į Gir-
davą. 

Mes pai-vykome tik iki Tilžės. Ten mus, kaip įprasta, 
išmetė iš traukinio, nes, kaip ir anksčiau, neturėjome 
bilieto. Kai traukinys pajudėjo, aš užšokau ant laipte
lio ir mėginau užtraukti ir Hansą, bet man nepavyko. 
Jis vis bėgo šalia traukinio, aš jį stipriai laikiau, bet 
vis nesisekė. Traukinys važiavo vis dar lėtai, nes jis 
turėjo važiuoti per labai paprastai pastatytą tiltą per 
Nemuną. Kadangi jis buvo visai netoli stoties, trauki
nys važiavo labai atsargiai. Iki tilto aš vis mėginau 
užtraukti Hansą. O paskui aš pati nušokau, kadangi 
per Nemuną tiltas buvo pastatytas taip, kad vietos 
užteko tik traukiniui, o žmonėms jau nebuvo kaip eiti. 
Šalia vėžių nieko nebuvo, tik buvo matyti srovės srau
tas. 

Taip ir likome mudu. Traukinys nuvažiavo. Kitas 
ateis kitą dieną. Tada mes ėjome ieškoti kelio. Mes at
radome medinį tiltą, kuris ėjo per Nemuną. Jis buvo 
pastatytas šalia susprogdinto Luizos tilto. Mes perėjo
me per tiltą ir nukeliavome ieškoti laimės. 

Aš nežinau, kur mudu pernakvojome, bet rytą atra
dome Pagėgius. Tai jau buvo Lietuva. Kaip toli buvo 
iki Joachimo ir kuria kryptimi turėjome mes vykti, aš 
nežinojau. Tolyn mes ėjome duoneliaudami ir mus ap-
nakvydindavo. Apylinkėse daugumas žmonių šnekėjo 
lietuviškai ir vokiškai. Juk ten buvo Klaipėdos kraš
tas. Aš vis galvojau, kad jeigu mes eisime išilgai vėžių, 
galbūt galėsime ir traukiniu tolyn pavažiuoti. Bet vis 
nebuvo nei gatves, nei kelio, kuris eitų šalia traukinio 

bėgių. Mes vis ėjome mažai suvažinėtu keliu, kuriuo 
nevažiavo automobiliai, bet arklių kinkiniai važiavo. 
Mus jie paimdavo ir paveždavo iki tiek, kur jiems reik
davo išsukti į šalį. Vis keitėsi vietovių pavadinimai, 
kuriuos aš buvau sužinojusi, kai važiavau anksčiau. 
Tai mes ėjome reikiama kryptimi. 

Tauragės apylinkėse buvo daug miškų, mudu šen 
ten saugioje vietoje susėsdavome pailsėti. Mes turė
jome šį tą valgyti, nes žmonės mums vis šio to duoda
vo. Dabar mes jau nevirėme bulvių ar miltų. Kup
rinėje nešėmės keletą atminimo daiktelių: mūsų tėvo 
nuotrauką, kurią visą laiką saugojo mūsų motina, ir 
mažą mūsų motinos paso nuotraukėlę, kuri buvo pa
daryta jau rusų metais. Ant kojų mes jau neturėjome 
skudurų, mes jau buvome apsiavę veltiniais. Kol lauke 
buvo šalta ir sausa, su jais buvo galima gerai lakstyti. 
Šiuos veltinius ūkininkai darydavosi patys, vėliau aš 
taip pat išmokau juos velti. Kai pasidarydavo šlapia, 
ant jų užmaudavo guminius batus, kuriuos vadino ka
liošais. Mus jau buvo išmaudę ir atėmę mūsų utėlėtus 
drabužius. Mes buvome aprengti didokais, bet užtat 
švariais ir šiltais drabužiais. Turėjome kuo ir pasikeis
ti. Taigi mes keliavome vis tolyn, vis neskubėdami. Ir 
mums jau dabar nebuvo rūpesčių, kad būtų pilna ku
prinė. Man atrodo, kad mes tada ilgą laiką buvome pa
tenkinti, ar netgi laimingi. 

Tada mes būdavome gana anksti nakvydinami. Ta
da gana anksti ir temdavo. Mums pasakodavo, kad 
dideliuose miškuose esama ir vilkų. Mums vilkas buvo 
žinomas tik iš pasakų, ir mes nelabai tuo tikėjome. 

Vėliau mes patyrėme, kad jų esama iš tikrųjų, nes 
vėliau mes išgirdome, kaip jie papjaudavo pievose gy
vulius. Kartais mes gavome susidurti ir akisf akį. 

Kelionėje mes buvome aštuonias ar dešimt 'dienų. 
Problema buvo ta, kad mes negalėjome priprasti prie 
tikro maisto, nes skrandis jau dirbo ne visa! gerai. 
Kartais mes viską turėdavome pašalinti. Laimei, lietu
viai dažnai virdavo pieno valgius, ir mūsų virškinimo 
organai greitai priprato prie jų. - . 

Kuo tolyn ėjome, tuo artyn ėjome prie rmm pažįs
tamų vietų. Kaimai, kurie dažniausiai buvo pavienių 
sodybų, buvo prie kelio, ir aš jau supratau, kad mes 
greitai pasieksime apylinkes, kuriose turėjo būti Joa
chimas. ' ' 

Mes suradome ir ūkininką ir patyrėme, kad Joachi
mas pradžioje nuolat verkdavęs ir buvo net susirgęs, 
bet šiuo metu jis jau pasveikęs. Mes ten pernakvojome 
ir kitą dieną keliavome tolyn. Žmonės, pas kuriuos bu
vo paliktas Joachimas, negalėjo dar ir mus priimti. 
B*et kaip mes supratome, miegoti mes galėjome nueiti 
pas juos, jeigu mes nesurastume vietos kitur. * •_•-; 

Mes aplankėme žmones, pas kuriuos buvo apsistoju
si ponia Vernerienė, ir keliavome vis tolyn. Pakeliui 
vienas ūkininkas mus pavalgydino pietumis Ir vėl 
vaikščiojome aplink. Mes ėjome laukais. Mes galėjome 
puikiai eiti ir per sniegą. Mes tik šiek tiek pavalgyda-
vome ir vėl eidavome be tikslo. Štai iš vieno namo iš
bėgo mergaitė ir pakvietė mus užeiti. Davė mums pa
valgyti ir padarė mums guolį ant krosnies suolo. Ir 
mes galėjome pasilikti nakčiai. Bus daugiau 
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
88-SIS LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMAS 
Pr iešse iminė išvyka 

Lietuvos Vyčių 88-sis meti
nis suvažiavimas/seimas š.m. 
rugpjūčio 2-5 d. vyko Grosve-
nor Resort at Walt Disney 
World viešbutyje, Orlando, 
Florida. Anksčiau atvykstan
tiems seimo dalyviams trečia
dienį, rugpjūčio 1 d. buvo su
ruošta įdomi išvyka į Kennedy 
Space Center muziejų apžiū
rėti milžiniškus erdvėlaivius, 
skridusius į mėnulį. Matėme 
erdvėlaivius, statytus prieš 
daugelį metų ir vėliausiai pa
gamintus erdvėlaivius. Buvo 
rodomos įvairios vaizdajuos
tės apie visatos tyrimų pro
gramą. Išvykoje dalyvavo 27 
vyčiai. Rytas buvo drėgnas, 
saulė gerokai šildė, bet tai 
nepakenkė dalyvių nuotaikai. 
Į viešbutį grįžome pavargę, 
bet laimingi ir patenkinti iš
vyka ir smagia diena. 

88-sis Seimas — 
„Lietuvos Vyčiai stato 
t i l tus a te i t ies kartoms" 

88-sis Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š.m. rug
pjūčio 2-5 d. vykęs Grosvenor 
Resort at Walt Disney World 
viešbutyje, Orlando, Floridoje 
vyko šūkio: „Lietuvos Vyčiai 
stato tiltus ateities kartoms'' 
dvasioje. Seimą globojo L. V. 
Centro valdyba. 

Suvažiavimas buvo pradėtas 
ketvirtadienį, šv. Mišiomis 
Marijos Visatos Karalienės 
šventovėje (Mary, Queen of 
the UaSverse Shrine). Įdomu 
pažymėti, kad ši šventovė 
prieš 26 metus buvo pastatyta 
turistų aukomis. Mišias kon-
celebravo Lietuvos Vyčių Cen
tro valdybos dvasios vadas 
prelatas dr. Juozas Anderlo-
nis, prelatas Ignas Urbonas, 
kun. Anthony Chepanis, kun. 
Anthony Markus, iš šventovės 
administratorius kun. F. Jo-
seph Harte. 

Iškilmingai įnešus vėliavas, 
šv. Mišios buvo aukojamos už 
Lietuvos Vyčius. Savo pa
moksle prelatas Anderlonis 
džiaugėsi galėdamas dalyvau
ti šv. Mišiose kartu su vyčiais, 
švenčiančiais savo 88-tą suva
žiavimą. Visiems atstovams ir 
svečiams jis palinkėjo sėkmin
go ir vaisingo suvažiavimo. 
Prelatas Anderlonis pareiškė, 
kad Lietuvos Vyčiai turi dirbti 
ir aukotis Dievui ir Tėvynei. 
Laimino L. V. organizaciją ir 
šį suvažiavimą, kad jis būtų 
darbingas ir sėkmingas. Mišių 
metu vargonavo garbės narys 
muz. Faustas Strolia, giedojo 
solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
1-mos kuopos narė. Aukas 
prie altoriaus nešė Lietuvos 
Respublikos ambasadoriaus 
sekretorius Vašingtone Rena
tas Norkus ir jaunosios vytės. 

P i rmas seimo posėdis 

Po Mišių oficialus seimo ati
darymas vyko viešbučio salėje. 
Įnešamas vėliavas lydėjo Cen
tro valdyba ir komitetų pirmi
ninkai. Centro valdybos pirmi
ninkas Robert A. Martin, 
atidarydamas seimą, pakvietė 
prelatą Juozą Anderlonį su
kalbėti maldą. Sugiedoti JAV. 
Lietuvos ir Vyčių himnai. Da
lyvius sveikino Centro valdy
bos seimo rengimo komiteto 
kopirmininkai Robert A. Mar
tin ir Mark H. Bell. 

Prezidiumą sudarė: John 
Mankus — 72 kuopa, Bing-
hamton, NY; John Mickunas 
— 3 kuopa, Philadelphia, PA; 
Elena Nakrosis — 90 kuopa, 
Kearny, NJ. 

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

Tvarkdariai išrinkti atsto
vauti visoms penkioms apy
gardoms: Frank Petrauskas, 
John Sakai, Edward Pocius, 
Paul Moore ir Veronica Bizin-
kauskas. 

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

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

Seimo parlamentarinės ei
gos patarėjas — Peter Paul 
Zansitis, 16 k-pa, Bridgeport, 
IL. 

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

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

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

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

Paslaugos Nek i lno jamasis tu r tas 

Lietuvos Vyčių 8&-:ne suvažiavime Orlando. FL, malonu buvo susitikti 
pažįstamus ir drai.aus. Iš k.: muz. Faustas Strolia, solistė Maryte Bizin-

Lietuvos Vyčių organizacijos direktorių taryba po poaddli I >rlando. FL. Iš k. direktorių tarybos pirm.'Robert S. 
Boris, LV Centro v-bos pirm. Robert A. Martin, Jr., dvasiom vadas prelatas dr. Juozas Anderlonis, „Pagalba Lie
tuvai" v-bos pirm. Regina Južkaite-Švobienė. direktorių t-bos nariai — Frank Petrauskas ir Leonard Kapochus. 

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

Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone V. Ušacko sekreto
rius Renatas Norkus sveikino 
susirinkusius Lietuvos vyčių 
atstovus. Linkėjo sėkmės po
sėdžiuose. Jis atsakė ir į daly
vių klausimus apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje, siekimo į 
NATO naryste ir jo darbo pa
reigas. Vyčiai džiaugėsi R. 
Norkaus dalyvavimu, vėliau 
turėjo progą asmeniškai su 
juo pasikalbėti. 

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

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

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

.iuti!<M: vyriai Lietuvos Vyčių 88-] 
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ame suvažiavime, Orlando, FL I-je eilėje jaunimo adove A n n a Mane S!-./.as-
R. .Ju^kaitės-Svobienes 

kauskaite ir Teres>- Strolia. 

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

Antroji suvažiavimo 
diena 

Penktadienį, rugpjūčio 3 d. 
šv. Mišias viešbutyje už miru
sius Lietuvos vyčius ir orga
nizacijos rėmėjus aukojo pre
latas Juozas Anderlonis, kun. 
A. Chepanis ir kun. A. Mar
kus. 

Po Mišių posėdį malda 
pradėjo prelatas dr. Juozas 
Anderlonis. 

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

Bernice Aviža, centro valdy
bos pirmininko pirmoji pava
duotoja, supažindino atstovus 
su Lietuvos kompiuterio inter
netu. Paskaita „Surfin' to 
Lithuania" buvo gerai pa
ruošta ir įdomi. Daug informa
cijos duota, kaip surasti ir 
atiduoti įvairius kompiuterio 
tinklapius ir programas Lietu
voje. Tinklapiai klasifikuoti 
pagal temas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Dalyviai atidžiai 
klausėsi paskaitos. 

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

N'uotr. R. Juškaitės-Švobienės 

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

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

Buvo skaitomos įvairios re
zoliucijos. 

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

Posėdis baigtas malda. 

Trečioji suvažiavimo 
diena 

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

Trečiasis seimo posėdis pra
dėtas prelato dr. Anderlonio 
malda. 

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

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 
V.A.L Auto Servisas. 

Atliekame visus variklio ir važiuoklės 
darbus. Variklio kompiuterinis 

patikrinimas. Nuolatiniams klientams 
nuolaidos. Parduodame naudotus 

automobilius. 3800 W. 79 S t 
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

tas nauju Šv. Juozapo semina
rijos rektorium. Kadangi vais
tų siuntos mažėja, p a g a l b a 
Lietuvai" pradės remti du 
naujus projektus — Motinos 
Teresės gailestingumo seselių 
globos ir nakvynės namus, ku
riuose per praėjusius metus 
suteikė nakvynes daugiau 
negu 18,000 vietinių žmonių, 
būtent, 50 žmonių kas naktį 
nakvojo globos namuose ir 
9,150, arba 50 žmonių per 
dieną buvo suteikta pagalba. 
Antras naujas projektas yra 
Vilniaus amatų mokyklos 
įrangų finansavimas. Pernai 
buvo pranešta, kad kardinolas 
Bačkis turi pastatą, kuriame 
reikalingas didelis remontas. Ki
ta labdaros organizacija sumokė
jo pastato remonto išlaidas. Da
bar reikia įvairių įrangų šiai 
mokyklai: siuvimo mašinų, 
staklių, džiovintuvų, skalbimo 
mašinų ir t.t. Taigi iš viso 
„Pagalba Lietuvai" rems ketu
ris projektus. Visiems dėkota 
už nuolatinį nuoširdumą ir fi
nansinę paramą. 

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
Centro valdybos ritualų komi
teto pirmininkė Clemencine 
Miller paskelbė 4-to laipsnio 
kandidatus: Leonarid Kapo
chus, 3 k-pa, Philadelphia, 
PA; Arlene ir Joseph Stik
lius, 7 k-pa, Waterbury, CT; 
Adele ir Andrew Keraga, 63 k-
pa, Lehigh Valley, PA; Regina 
Juškaitė-Švobienė, 102 k-pa, 
Detroit, MI; Anele Pocius, 112 
k-pa, Chicago, IL; Ester Bar-
tashus, 144-Anthracite; John 

GREIT PARDUODA 

'ĮĮĮJL RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

OfTC.17731 229- I7C1 
HOME (70SI 425 - 71M 
H08JH7731 5MMI20S 

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

Siūlo i šnuomo t i 

Išnuomojami du 2-3 
miegamųjų butai daugiabučiame 

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

Tel. 708-430-3979. 

Išnuomojamas 
2 miegamųjų, 4 kambarių 
butas su baldais vyresnio 

amžiaus žmonėms. 
Tel. 773-376-7883. 

Siūlo darbą 

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

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

Southwest suburbs. 
TeL 630-920-8585. 

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

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

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

Sakai, 152 k-pa Eastern. J ang 
Island; ir James Marcinkus, 
153 k-pa, Treasure Coast, FL. 
Visiems kandidatams buvo 
įteikti žymenys. 

Garbės narystės komiteto 
pirmininkė garbės narė Pran
ciška Petkuvienė paskelbė šių 
metų garbės narystės kandi
dates — Elsie Kosmisky, 144 
k-pa, Anthracite, PA, ir Rita 
Sussko, 29 k-pa, Newark, NJ. 
Buvo paskelbti ir 2002 m. 
garbės narystės kandidatai — 
prelatas Ignas Urbonas, 82 k-
pa, Gary, IN. ir William 
Količius, 19 k-pa, Pittsburgh, 
PA. . 

Mandatų komisija pranešė, 
kad šiame posėdyje dalyvavo 
79 atstovai, 6 dvasininkai, 1 
garbės narys, 6 centro valdy
bos nariai, 7 svečiai, atstovavę 
5 rajonaihs ir 42 kuopoms. Po 
to vyko naujos Centro vaidy
bos rinkimai. 

Naują 2000-2001 m. Cent
ro va ldyba sudaro : 

Dvasios vadas — prelatas 
Juozas Anderlonis, Philadel
phia, 3 kp.; 

Pirmininkas — Robert A. 
Martin, Jr., Bridgeport, 16 kp.; 

I vicepirm. — Bernice Aviža, 
Hudson-Mohawk, 136 kp.; 

Nukelta į 5 pal. 

Lietuvos Vyčiu 88-jo seimo bnigimn iškilmingame pokvryje. fl m rugpjūčio 
4 d vykusiame Orlando. FL. Lietuvių reikalų komisijos pirmininkasJoftn 
Mauku- ..Liet u'.n- drauuo" *ym<>n| įteikia (tinger L Hougriton. Dešinėje 

LV centro valdvhos pirm Rolx:rt A Martin. .Jr. 
N'uotr R. . Juskai tes-Švobienes 



LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
Atkelta iš 3 psl. 

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

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

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

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

iždininkas — Kichard Niedf-
varas, Bridgeport, 16 kp.; 

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

Komisijos: 
Lietuvių reikalų — John 

Maukus, Binghamton, 72 kp.; 
Lietuvių kultūra/kalba — 

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

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

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

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

na Juskaitė-Švobienė, Detroit, 
102 kp.; 

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

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

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

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

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

Buvo skaitomos [vairios re
zonuotos ir vyko pranešimai, 
diskusijos pasiūlymai ir balsa
vimai. 

Posėdis baigtas malda. 
Po pietų vykusiame posėdyje 

prelatas Anderlonis sukalbėjo 
maldą. 

Centro valdybos 3-čia pirmi
ninko pavaduotoja, dirbanti 
su jaunais vyčiais, Anna Ma-
rie Sluzas Berger trumpai api
budino jaunimo veiklą šio 
suvažiavimo metu. Dalyvavo 
16 jaunų vyčių ir paauglių. 
Suvažiavimo dalyviams buvo 
specialiai paruošta trumpa bei 
graži programėlė apie šv. Ka
zimierą. Vaidinimėli parašė 
Bernice Aviža, centro valdybos 
pirmoji pirmininko pavaduoto
ja. Buvo sudarytas muzikinis 
vienetas ir sudainuota .Mūs 
pasaulis nedidus" (pagal Jtfs 
a smalL small world" melodija 
ir žodžius). Garbia narė Lo-
rata3takJenė įteikė VffijaiBizi-
kauskattei ir Jos Berger pini* 
ginęs dovanas už jų parašytus 
konkursui rašinėlius. 

Par šį suvažiavimą vyčiukai 
buvo labai užsiėmė. Turėjo 
išvyką į Magk Kingdom pasi-
lmkirnioimo parką, valgė pus* 
ryčius su Walt Disney charak
teriais, turėjo pobūvį prie 
viešbučio maudymosi baseino. 

LV Lietuvos reikalų komisi
jos puvuninkas John Mankus 
pristatė i.m. paskirtą sietu
vos drauge* — Ginger L. 
Houghton, registruotą aneste-
tistf (CRNA). G. Houghton 
priklauso įvairioms profesi-
nėme draugioms. Ji, leite
nante pulkininke ir vyr. medi

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

Po to buvo priimamos rezo
liucijos ir sveikinimai. 

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

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

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

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

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

Iškilmingas pokylis 

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

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

V < 

įžV W W >^' W >'"' :^' .f y- *.,-* ^ f «_•'•''• 

11 t 
i 1 <' 

•f, k't'Ą 

1 

• «£ r£&J® 
%į:^^^^^rį9A 
S>'~ :*>Jfcj£3w^*s '**' ' . f fr i f f t f f ' " ^ j 

- •t^££S>'^Ęiss®'*i""^% 

Ęi Jį 

§r 
' A/ k 
& & ,m 

* -. ša 

i U s - i 

m*z [jį&& 

'... 

'f^^į9įSĘt^r^^^ '--.. -̂ _ 
I f f a r ^ - - ^ C ^ " " " ""p""" 

v lioo™^- •V . - " " * f iS • • 
- ,J **asSBBMBP^ 

^*^^m 
•ž^-^^^ą 

*^&jl-. 
"^^^KsiiL, 

• ' • j •ZiPš* 
^ B ^ k ^ :>M T L , 

• . * 

flyA^t^-^^M ^K*^ 

^BgS**** * 

•Si • ^ ^ K J L 
- y j .~* «̂ 3̂ "•ifffifc- - * • • . . ~^BBl 

. - '"'" 

ffiJ^S'-"*" 

f ^HL 

" • - ^ į s ^ ^ ^ 

*****„ 

**̂  

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

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

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

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

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

Užgrojus muzikai, buvo ma-

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

Suvažiavimą baigiant 

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

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

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

nešė naujosios garbės narės 
Elsie Kosmisky ir Rita Suss
ko. 

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

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

Regina Juskaitė-
Švobienė 

LIETUVOS VYČIŲ 
FONDO VEIKLA 

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

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

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

Š.m. rašinio konkurso laimė
tojai buvo pranešti — pirma 
vieta — 300 dol., ses. Helen 
Ivanauskas, 1 kuopa, Brock
ton, MA; antra vieta — 200 
dol., Stephany Gustautas, 3 
kuopa, Pbiladelphia, PA; tre
čia vieta — 100 dol., Barbara 
Plungis Shupenis, 7 kuopa, 
Waterbury, CT. Šiais metais 
ir jauni vyčiai dalyvavo kon-
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Irena Gečas-McCarthy, sti
pendijų komiteto pirmininkė 
paskelbė ir išvardino Lietuvos 

How easy is lt to 
As easy as SAS. 

From Chieago we offer daBy servfce to Vlnlus 
wtth a hassle free eonneetton through our 
Copenhagen Alrport And when returntng, you 
can enjoy šame day travei vta Copenhagen back 
to Chieago. 

Rnd out just how easy we can make your 
next trtp to Vilnius. And remefr.ber, when you 
travei wlth SAS, you can earn mlleage credlt 
wlth Unlted's Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus"" frequent flyer program. 

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

c* 

Ifs Scandinavian 

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

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

Paruošė Regina 
Juskaitė-Švobienė 

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

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

A-tA. 
GENOVAITE J. JANULIENĖ 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 78 metų. 
Gyveno Marauette Parko apylinkėje, Chieago, IL. 

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

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

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

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

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; vyraa, giminės ir artimieji. 
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba www.petkusfuneralhomes.com 

A . t A . 
NAPOLEONAS SABALIŪNAS 

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

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

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

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

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mielai Sesei 

A. t A. 
ANTANINAI STYGIENEI 

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

Detroito Lietuvos Dukterys 

http://wwrw.scandinavlan.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis 2001 m. birželio 14 d Nau
jojoje Vilnioje padėjo gėles ant geležinkelio bėgių, nuo kurių vagonuose 
prieš daugelį metų išriedėjo pirmieji tremtiniai į Sibirą. Susitikti su J. 
Kronkaičiu galėsite per „Draugo" pokylį, kuris vyks rugsėjo 30 d., sekma
dienį, Martiniąue pokylių salėje. 

NAUJA KARIUOMENĖS 
PAREIGYBĖ 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus sausumos kariuo
menės vadu paskyrė pulki
ninką Valdą Tutkų. Tuo pačiu 
V. Tutkus tampa ir kariuo
menės vado pavaduotoju. Sau
sumos kariuomenės vadas 
karo mokslus išėjo Taškento 
pėstininkų mokykloje, Frun-
zės karo akademijoje ir NATO 
kolegijoje Romoje. 

Prezidentas taip pat suteikė 
aukštesnį karinį laipsnį ka
riuomenės vadui brigados ge
nerolui Jonui Kronkaičiui. 
Jam įteikti generolo majoro 
antpečiai. Aukščiausias Lietu
voje karinis laipsnis yra gene
rolas leitenantas. Šiuo metu 
Lietuvoje kariuomenėje yra 
tik vienas generolas ir du at
sargos generolai - buvęs ka
riuomenės vadas Jonas And
riškevičius ir brigados genero
las Zenonas Kulys. Beveik ne
abejojama, kad generolu taps 
ir paskirtas sausumos pajėgų 
vadas V. Tutkus. Jo patirtis -
pakankamai didelė, nes jis 
buvo Lietuvos kariniu atstovu 
prie NATO ir ES, taip pat mū
sų valstybės atašė Belgijoje. 
Olandijoje ir Liuksemburge. 

Lietuviu žurnalistų są
jungos naujas adresas yra: 
Lithuanian Journalists Asso-
ciation, 4200 N. Ocean Drive. 
Suite 2-206, Singer Island, FL 
33404-2856. 

Su naujuoju apdovanoji
mu - generolo majoro antpe
čiais - Lietuvos kariuomenės 
vadą Joną Kronkaitį Čikagoje 
bus galima pasveikinti rugsė
jo 30 d., sekmadienį. Tą dieną 
karininkas dalyvaus iškilmin
game „Draugo" pokylyje, ku
ris ruošiamas Martiniąue po
kylių salėje (2500 W. 95th 
Str., Evergreen Park). J. 
Kronkaitis ne tik dalyvaus 
šventėje, bet ir tars žodį. Po
kylis prasidės 5 vai.p.p. (kok
teiliai), 6 val.p.p. bus patiekta 
karšta vakarienė, o 7 valv. 
rengiami šokiai, kuriems gros 
Virginijus ir Eimontas Šva-
bai. Taip pat bus meninė pro
grama - siurprizas. Ilgai ne
delsė, užsisakykite vietas arba 
stalus, kreipdamiesi į ..Drau
go" administraciją. 

Pirmas šių mokslo metų 
Daumanto - Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas vyks sek
madienį, rugsėjo 9 d. 10:30 
vai. r. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Dalyvauti kviečiami 
visi esantieji kuopos nariai ir 
kuopos veiklon įsijungti norin
tys berniukai ir mergaitės. 

Anglijos lietuvių klubas 
visus kviečia į gegužinę rug
sėjo 2 d., sekmadienį. 12 vai. 
Šaulių namuose. 2417 W. 43 
Str.. Chicago. Bus įvairaus 
maisto, veiks baras, loterija, 
šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. 

Pasaulio lietuvių centras 
su vasara atsisveikins šaunia 
gegužine, kuri vyks rugsėjo 2 
d., sekmadienį. 12 vai. centro 
sodelyje. Vaišinsime centre 
pagamintais balandėliais, bul
vių koše, salotomis, kava ir 
įvairiais pyragaičiais. Bus ma
lonios patarnautojos, linksma 
Algimanto Barniškio muzika 
ir daina. Turėsime įvairios at
gaivos iš centro sandėlių. Be 
to. bus laimėjimų bilietų trau
kimas. Atvykite, pabendrausi
me, pasidžiaugsime nors jau ir 
skubančia mus palikti vasara. 

„Nerijos" jūrų skaučių 
tunto narių registracija 
bus vykdoma šeštadienį, rug
sėjo 8 d., nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Pasaulio lietuvių centre. Le
monte. Kviečiamos veiklon įsi
jungti ir neskautaujančios lie
tuvių kilmes mergaites, besi
dominčios įdomia šios skauta-
vimo šakos programa. 

Ateitininkų namų Le
monte remonto išlaidoms pa
dengti rugsėjo 22 d. ruošia
mas iškilmingas pokylis, kurio 
metu bus ištraukti laimingi 
loterijos bilietėliai. Visi rėmė
jai prašomi jums pasiųstų bi
lietėlių šakneles užpildyti ir 
jas grąžinti, kad galėtumėte 
laimėjime dalyvauti ir tuo pa
čiu padėti Ateitininkų namus 
išlaikyti. 

ALTo Čikagos skyriaus tra
dicinė gegužinė rengiama rug
sėjo 3 d., pirmadienį, 12 vai. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Gegužinėje bus gero lietu
viško maisto, ištroškusiems 
atsigaivinti veiks baras, vyks 
visų mėgiamas dovanų pa
skirstymas. Visi laukiami: 

Jaunųjų ateitininkų re
gistracija bus vykdoma šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. nuo 
9 iki 11 vai ryto. Kviečiami ir 
dar ateitininkams nepriklau
santieji pradžios mokyklos 
amžiaus berniukai ir mergai
tės. 

LML POKYLIO GARBĖS 
PIRMININKĖ 

Illinois valstijos gubernato
riaus pavaduotoja (Lieutenant 
Governor) Corrine Wood suti
ko būti Lithuanian Mercy Lift 
labdaros fondo lėšų telkimo 
pokylio garbės pirmininkė. 

Lėšų telkimo renginys vyks 
š. m. lapkričio 17 d. Brookfield 
zoologijos sode. Šio renginio 
pelnas bus panaudotas anks-
tyvaus krūties vėžio ligos nu
statymo informacijos teikimui 
Lietuvoje. Corrine Wood - jau
na moteris, persirgusi krūties 
vėžį, ir, kaip rašančioji, labai 
supranta sergančiųjų išgyve
nimus, kai gydytojas praneša, 
jog pacientas serga vėžiu. C. 
Wood yra įsijungusi į šią akci
ją ne tik Illinois valstijoje, bet 
ir visoje Amerikoje. Tikimės, 
kad LML pokylio garbės pir
mininkės dalyvavimas Lithua
nian Mercy Lift kūties vėžio 
programoje padės ir Lietuvai. 

Pranė Šlutienė 

•JAV I.K Vidurio vakaru apygardos Keįla/ini'jr \> k.un>» DtaufTO fondo direktorių l.irybos pirmininką;. Bromu,. 
.Juod<'!i> A>ta KWi/.ien<> ir .IAV amlvi> adorius I.it'tuvai .Ir-hr TVfTt K. S u l a i č t o nuotr. 



KugpjūCio 19-26 d. Dainavoje vykusios Studijų ir poilsio savaites metu buvo surengtas ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių tarybos posėdis (iš kairės sėdi): Vytautas Volertas, Jonas Urbonas, Vytautas Petrulis, Juozas Ardys; 
stovi iš kairės: dr. Petras Kisielius, Juozas Naudžius, Algis Raulinaitis, Juozas Baužys, dr. Kazys Ambrozaitis. 

SVEČIO ŽVILGSNIS Į DAINAVĄ (2) 
Brangiausia čia - prisiminimai 

Studijų ir poilsio savaitės, 
surengtos Lietuvių Fronto Bi
čiulių, paskutinįjį šeštadienį 
praleidau kartu su visais stu
dijų dalyviais, todėl iššniukš
tinėti pirmą kartą matomą 
Dainavą liko nedaug laiko. 
Bet ir per tas trumpas mi
nutes tarp paskaitų, išbėg
dama prie Spyglio ežeriuko ar 
užšokdama ant kryžių kalniu
ko, gaudydama frazes pietų 
metu iš kaimynų, per per
traukėles ir vakaronių metu 
improvizuodama trumpus in
terviu, vis dėlto susidariau 
vaizdą, kas yra Dainava. 

Ko gero labiausiai įsime
nantį pasakojimą išgirdau per 
penkiolikos minučių pasi
vaikščiojimą prieš paskutinią
sias šv. Mišias. Mano bend
rakeleivė iš Cleveland papa
sakojo keletą epizodų iš savo 
išgyvenimų Dainavoje. „Mes 
čia galėjome būti savimi", -

, apibendrino ji savo pasako
jimą. Jos šeimai Dainava pir
miausia buvo reikalinga vaikų 
auklėjimui lietuviška dvasia, 
nes gyveno atokiau nuo lietu
viškų telkinių. Kita vertus, 
turėdami 4 vaikus ir tik 1-2 
savaites atostogų bei ribotus 
finansinius išteklius, tėvai 
idėjinius dalykus turėjo derin
ti su buitiniais. Net ir čia atos
togaudami, abu su vyru ati
dirbdavo už du vaikus, kad 
liktų sumokėti tik už likusius 
du. Be to, Lietuvoje buvę pro
fesoriai, ministrai, o Ameri
koje - šlavėjai, mėsos pjausty
tojai - čia vėl tapdavo savimi, 
vėl galiodavo jų senieji laips
niai ir vardai, čia vėl tapdavo 
reikšmingos jų biografijos ir 
buvo užskaitomi jų nuveikti 
darbai. Labai suprantamas 
man tapo jausmas: pasijusti 
žmonėmis, vertais pagarbos. 
O būdami šalia vienas kito 
visi tokie patys, jie vienas kitą 
suprasdavo - iš pusės žodžio 
ar be žodžių, iš akių žvilgsnio 
ar nutylėjimo. Jie vienodai 
jautė, mąstė bei išgyveno... 

Plačiau apie Dainavos isto
riją paprašiau papasakoti Dai
navos tarybos narį, iždininką 
Vytautą Petrulį: 

- Dainavos istorija prasidėjo 
suvažiavus mūsų generacijai. 
Naujai atvykusieji nutarė, 
kad reikia ieškoti vietos jauni
mo vasaros stovykloms, kad 
galėtume tenkinti tautinius, 
religinius poreikius. Ieškota 
trikampyje tarp Detroit, Cle
veland ir Čikagos. Ši vietovė 
buvo nupirkta gana nebran
giai iš Michigano universiteto, 
kuris nesiekė uždirbti. 

Kaip rašo Dainavos 20-
močio leidinys, mintis įkurti 
jaunimo stovyklą kilo 1950 m. 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos kongrese 
Pittsburgh. Ir tik 1954 m. 
naujai išrinktoji valdyba su A. 
Damušiu priešaky užsimojo 

„popierines rezoliucijas pa
versti realybe". Kun. Bronius 
Dagilis surado šį visiems pa
tikusį 226 akrų ūkį netoli 
Manchesterio, MI (60 mylių 
nuo Detroit, 180 mylių nuo 
Cleveland, 220 mylių nuo 
Čikagos), ir tapo pirmuoju ad
ministratorium. Federacija 
ūkį nupirko už 20,000 dol., o 
po 20 metų jo vertė leidinyje 
įvertinta jau ketvirčiu milijo
no. Putnamo seserys buvo 
pakviestos administruoti sto
vyklą. 

1956 m. pradėtas tvarkyti 
ežeras, kuris iš pelkės akivaro 
tapo vaizdinga poilsio vieta 
(sako, dugnas smėliuku išpil
tas). Pratęstas kelias, elektros 
linijos, pradėta virtuvės, salės 
statyba. Po metų pastatytos 
dvi stovyklautojų patalpos, 
kiekviena - po 60 lovų. Pirmo
ji stovykla darbą pradėjo 1957 
m. liepos 14 d. Čia, kaip pa
prastai lietuviškoje veikloje, 
buvo įdėta daug savanoriško 
darbo. Vėliau buvo pradėtas 
sodinti miškas - daugiausia 
pušaitės, toliau vyko statybos: 
garažų, sandėlių, persirengi
mo kambarių, seselių namelio 
su koplytėle, sporto aikštyno. 
1963-1964 m., talkininkams 
padedant, pastatytas admi
nistracinis namas su koplyčia, 
sale ir atskirais kambariais. 
Šis dviejų aukštų apšildomas 
pastatas, talpinantis apie šim
tą žmonių ir įvardintas „bal
taisiais rūmais", buvo pava
dintas dr. Adolfo Damušio 
vardu, įvertinant jo ir jo žmo
nos Jadvygos Damušienės 
pastangas puoselėti ateitinin-
kišką dvasią stovykloje. 

1964 m. vėl išvalomas Spyg
liu pavadintas ežeras, pa
ruošiamas antrasis paplū
dimys, išasfaltuojami stovyk
los keliai ir kt. 

Vytauto Petrulio žodžiais, 
daugiausia Dainava naudojasi 
ateitininkai. Šiemet Dainavoje 
jau poilsiavo skautai (savo 
palapinėse) iš Detroit ir Cleve
land, moksleiviai ateitininkai, 
jaunučiai ateitininkai, tauti
nių šokių mokytojai, vyko 
ateitininkų stpdijinis savait
galis ir kt. V. Petrulis sako, 
kad jį džiugina ir stebina, kad 
didžiausiomis grupėmis sto
vyklauja jau lietuviškai nekal
bantis lietuviškos kilmės jau
nimas arba mišrių šeimų 
vaikai. Šias stovyklas pradėjo 
rengti J. Damušienė ir po šiai 
dienai „Heritage" vardu vadi
namos stovyklos nepraranda 
aktualumo. Jose netgi netelpa 
visi norintys. Šiuo metu „He
ritage" stovyklas veda Rima 
Polikaitytė. Gausios būna ir 
šeimų stovyklos, kur susiren
ka vaikai ne tik su tėveliais, 
bet ir su seneliais. 

- Kol yra jaunų šeimų, o jos 
ne tik stovyklautojos, bet ir 
rėmėjos bei pagalbininkės 

(pvz., padeda pravesti lėšų tel
kimo vajus), tol Dainavos sto
vyklos ateitis užtikrinta, -
sako V. Petrulis. - Mus gana 
stambiomis sumomis remia 
Lietuvių fondas. Be tokių 
stambių rėmėjų mes nega
lėtume išsiversti, nes pastatai, 
statyti jau prieš 40 metų, rei
kalauja remonto. Iš savo pa
jamų (kiekvienas čia stovyk
laujantis užsimoka) mes ga
lime tik išsilaikyti. Štai 
šiemet sutvarkėme sporto 
aikštyną (įrengėme 2 teniso, 
krepšinio, tinklinio aikštes), 
kuris jau buvo labai nugyven
tas, asfaltas sutrūkinėjęs. Tai 
kainavo apie 40,000 dol. To
kios pat aukos iš kur nors 
lauktume ir kitais metais, 
nes laikas įdėti naujus valgyk
los langus, reikia tvarkyti 
kanalizacijos vamzdynus, ku
rie dažnai užsikemša, kai ką 
perdažyti ir t.t. Tai didelė fi
nansinė našta. Pastatai ir 
įrenginiai seni, o ir statyta 
buvo taupiai, todėl tai vienoje, 
tai kitoje vietoje jau reikia 
kapitalinio remonto. 

V. Petrulio žodžiais, pro Dai
navą praėjo tūkstančiai žmo
nių. Štai aną dieną buvo 
atvažiavusi konsule iš Cleve
land Ingrida Bublienė. Ji 
čionai lankosi jau daugiau 
kaip 20 metų: pradžioje sto
vyklavo, buvo vadovė, paskui 
pati stovyklas rengė. Ir dabar 
su malonumu atvažiuoja, pri
simindama jaunas dienas. 
Tokių kaip ji, labai daug. Čia 
užsimezgė pažintys, netgi su
sikūrė jaunos šeimos. Dabar 

jos savo vaikus į ateitininkų 
stovyklas atveža. 

Dainavą valdo Taryba, į 
kurią įeina 6 nariai, renkami 
akcininkų suvažiavimo, o 7 
skiria Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federaciją su
darančios organizacijos: Mo
terų sąjunga, ateitininkai, 
„Gajos" gydytojai, sendraugiai 
ir kt. Šiuo metu Tarybai vado
vauja Kastytis Giedraitis iš 
Detroit, o visą konkretų dar
bą yra pasiskirstę atlikti Dai
navos tarybos nariai. Prie Dai
navos administravimo šiuo 
metu daug prisideda Vytautas 
Petrulis, kaip pats išsireiškė -
kadangi jau pensininkas - gy
venantis Livonia netoli Det
roit. Ir aplamai detroitiškiams 
tenka didžiausia našta, ka
dangi jie gyvena arčiausiai 
nuo Dainavos. 

O kaip čia nesusipažinę! iš 
arčiau ir su pačiu Dainavos 
administratoriumi Vytautu 
Petruliu. Pastebėjau, kad čia, 
išeivijoje, kas žmogus, vis ne
paprasta istorija. 

Pirmiausia mano dėmesį pa
traukė Vytauto Petrulio pa
vardė. Paklausiau, ar*ne gi
minė Vasario 16-osios akto 
signataras kun. Alfonsas Pet
rulis (praėjusią žiemą teko 
stabtelti prie jo kapo Mus
ninkų bažnyčios šventoriuje). 
Taip ir buvo - tai Vytauto 
tėvelio brolis. O tėvelis, buvęs 
Seimo pirmininkas ir mi
nistras pirmininkas, 1941 m. 
rusų okupantų buvo išvežtas \ 
Sibirą ir ten sušaudytas. Moti
na tris paauglius sūnus su
gebėjo išvežti iš Kauno ir 
išslapstyti po Lietuvą, todėl li
kusi šeima išliko. Po karo Pet
rulienė, kartu su visa banga 
pasitraukė į Vakarus. Vytau
tas Vokietijoje baigė gimna
ziją, mokėsi dar ir Amerikoje, 
paskui dirbo plieno pra
monėje, Fordo kompanijoje. 
Dabar 6 metai - jau pensinin
kas. 

Vytautas Petrulis paminėjo 
daugiau žmonių, prisidėjusių 
prie Dainavos klestėjimo. Čia 
savo ryškų pėdsaką yra palikę 
dešimtys žmonių. Administ
racinio pastato vestibiulyje 
kabo lenta, kurioje pažymėti 
pirmieji ir stambiausieji auko
tojai. Tarp jų - Onos ir Jono 
Vaškevičių iš Detroit, Eugeni
jos Baltrūnienės iš Brooklyn 
(aukojusių po 10,000 dol.), 
kun. Viktoro Dabušio iš Pater-
son (aukojusio 6,000 dol. ir bu
vusio Tarybos pirmininko bei 
dvasios vado) pavardės. Kiek
vieno indėlis į Dainavą kitoks, 
bendri tik prisiminimai, ku
riuose Dainava - kaip Lietuva 
- brangi tėvynė, nes tikroji 
buvo už nepermatomos ir ne
perlipamos fizinės ir dvasinės 
sienos. 

Audronė V. Skiudsi tė 

Skelbimai 
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Kad Dainava yra lietuviukų kelių 
kryžkelėje, rodo Sis įspūdingas 
ženklas. Jono Urbono nuotr 

* Namams pirkti 
los duodamos malsią mėnesi
niai! įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federal 8sTing«, 
2818 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. 

• 87 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 84 vaL 
per ps^ą, 7 dienas per savai
te, 6 Mkundihą 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 
708-3864668. TRANSPOINT 
— patikimiausias rylys tu 
Lietuva bei visu pasauliui 


