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Lietuva laukia Rusijos 
paaiškinimų apie naftos gavybą 

Neringoje 
Vilnius , rugsėjo 11 d. 

(BNS) — Lietuva laukia oficia
lios informacijos iš Rusijos dėl 
ket inimų siurbti naftą jūroje 
t ies Kuršių nerija. 

„Mūsų pozicija labai aiški — 
tai labai j au t r i ir unikali vie
t a , todėl mes reikalaujame, 
kad būtume visada nedelsiant 
informuojami prieš pradedant 
ten kokius nors darbus", sakė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
n i s t ras Antanas Valionis. 

J i s komentavo Rusijos naf
tos verslovės „LUKoil" prane
šimą apie ket inimus iki 2003 
m. investuoti 118.2 mln. JAV 
dol. į naftos gavybos projektą 
iš telkinio „D-6" Baltijos jūroje 
netoli Rusijos Karal iaučiaus 
sri t ies ir Lietuvos krantų. 
Ministras sakė kol kas nega
vęs tokios informacijos oficia
liais kanalais , todėl ir oficiali 
URM nuosta ta dėl planuojamo 
naftos siurbimo nėra aiški. A. 
Valionis priminė, kad prieš 
kelis mėnesius Rusijos amba
sador ius Juri j Zubakov užtik
rino URM, jog jokie nauji 
projektai Baltijos jūroje ties 
Karal iaučiaus sritimi nevyk
domi, t iktai atl iekami plat
formų, kurios j au buvo sumon
tuotos anksčiau, sutvirt inimo 

darbai. 
„Dabar mes privalome patik

rinti informaciją, laukiame 
oficialių žinių iš Rusijos", sakė 
ministras. Be to, anot jo, Rusi
jos Dūmos nepatvirt inta sie
nos su Lietuva sutart is taip 
pat yra „viena iš formalių 
kliūčių ką nors daryti rajo
nuose, kurie teisiškai nėra iki 
galo sutvarkyti, formaliai ne
priklauso nė vienai iš pusių". 

„Tačiau svarbiausia, kad 
gali kilti grėsmė UNESCO 
saugomam unikaliam gamtos 
objektui — Kuršių nerijai", 
pabrėžė Lietuvos UR minis
tras. 

Pirmadienį po Karaliaučiuje 
įvykusio „LUKoii" valdybos 
išvažiuojamojo posėdžio, ben
drovės dukter inė verslovė 
JLUKoil-Kaliningradmorneft" 
sukurs krante infrastruktūrą, 
reikalingą pastatyt i ir vėliau 
naudoti naftos gavybos įrangą 
— ledui atsparią stacionarią 
platformą, povandeninį ir sau
sumos naftotiekį, naftos surin
kimo taipas. 

Manoma, kad iš telkinio „D-
6" galima išgauti 8.85 mln. 
tonų naftos, jame ketinama 
padaryti 27 gręžinius. 

Ispanijos valdžia steigs 
ambasadą Vilniuje 

Madridas-Vilnius , rugsėjo dvi moteris, bei 
11 d. (BNS) — Ispanijos Už
sienio reikalų ministerija 
ruošiasi atidaryti Vilniuje am
basadą, kurios pagrindinė 
užduotis bus kontroliuoti imi
gran tų iš Lietuvos s rau tą į Is
paniją. 

Kaip antradienį pranešė Is
panijos dienraštis „EI Mundo", 
Ispanijos ministras pirminin
k a s Jose Maria Aznar pirma
dienį susitikime su Ispanijos 
diplomatais nurodė ieškoti 
būdų, kaip sustabdyti nelega
lių imigrantų antplūdį į šią 
valstybę. 

Kaip rašo dienraštis, vienas 
svarbiausių Ispanijos URM 
tikslų — atidaryti ambasadą 
Lietuvoje. 

Kaip žinoma, lengvos duo
nos ieškantys Lietuvos pi
liečiai j au kelerius metus 
p lūs ta į Ispaniją. Šios val
stybės žiniasklaidoje netrūks
t a pranešimų apie nelegaliai 
gyvenančių ir dirbančių imi
grantų iš Lietuvos padarytus 
nusikal t imus, jų pat i r iamus 
nelaimingus ats i t ikimus bei 
vietos gyventojų skundus . 

Legaliai kaip turis tai atvykę 
į Ispaniją Lietuvos piliečiai 
dažnai pasilieka ten ilgiau nei 
leidžiamas 90 dienų, susiran
da sezoninių darbų žemės 
ūkyje. Ispanijoje gausu ir lie
tuvių moterų ir merginų, ku
rios verčiasi prostitucija. 

Anot „EI Mundo", liepos 
pradžioje Katalonijoje buvo 
sulaikyti devyni lietuviai, pa
grobę, kankinę ir prievartavę 

* Trejus m e t u s Klaipė
do je a t lyg in imų l a u k ę Rusi
jos jūrininkai iš laivo „Nadir" 
vakar gavo pinigus ir išvyko 

.namo. Septyni jūr ininkai , ne
sulaukdami jokio Klaipėdos 
uoste stovinčio laivo „Nadir" 
savininkų dėmesio, prieš porą 
savaičių protestuodami užsi
barikadavo laive. Pirmadienį 
Rusijos jūrininkams buvo 
išmokėta 90 proc. užmokesčio 
— 75 tūkst. JAV dolerių. <LR. 

trys doku
mentų neturėję lietuviai, ku
rie vogė iš sandėlių ir atokes
nių namų. Rugpjūtį Mursįjoje 
mirė 34 metų lietuvis darbi
ninkas, kuris nuotekų šulinyje 
apsinuodijo dujomis. 

Praėjusio mėnesio pabaigoje 
Almerijoje Ispanijos policija 
sulaikė 17 lietuvių gaują, kuri 
kankino nelegaliai dirbantį 
tautietį. Nukentėjusysis buvo 
pagrobtas, kai nustojo kas 
mėnesį mokėti 25,000 Ispani
jos pesetų (apie 550 litų) duok-
lę. 

Anot dienraščio „EI Mundo", 
Ispanijos Viduržemio jūros ku
rortų gyventojai vietos spau
doje skundžiasi padažnėju
siomis vagystėmis bei chuliga
nizmu, dėl kurių kaltinami 
lietuviai. Vietos policijai darbą 
apsunkina ta i . kad sulaikytieji 
dažniausiai neturi dokumen
tų. 

Atstovybė Vilniuje paleng
vintų keitimąsi informacija 
bei bendradarbiavimą kovo
jant su nelegalia migracija. 

Šiuo metu Lietuvos piliečiai 
į Ispaniją, kaip ir kitas 
Šengeno sutar t ies valstybes, 
gali vykti be vizų. 

* Autoritarinės Baltarusi
jos valdžios pakviest i ste
bėti šios valstybės prezidento 
rinkimų, keturi Lietuvos Sei
mo nariai praėjusį sekmadienį 
tapo Aleksandr Lukašenka 
pavaldžios valstybinės žinia-
sklaidos herojais. Baltarusi
jos prezidentą Minske liaupsi
no ne tik frakcijoms nepri
klausantis seimo narys Julius 
Veselka, bet ir trys valdan
čiosios Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos nariai My
kolas Pronckus, Sergejus 
Dmitrijevas ir Vladimiras Ore-
chovaS. (LR. LŽ. Elta) 

* Pas ig i rdus ios užuomi
nos, esą Rusijos vyriausybė 
rengiasi įvesti importo muitus 
vakarietiškiems automobi
liams, šukele ypatinga suju
dimą Lietuvos automobilių 
turcruosr P.ist.'ininn] rr.rt'i 
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Pareigūnų teigimu, išpuoliai 
New Yorke ir Vašingtone buvo 
didelės koordinuotos teroro 
atakos dalis. Nors buvo gauta 
žinių apie antrą link Pentago
no skrendantį lėktuvą, ši in
formacija nepasitvirtino. FAA 
nurodymu po teroristinių aktų 
buvo uždaryti visi JAV oro 
uostai. Lėktuvai, buvę pake
liui į JAV, nukreipti į Kanadą. 

Pales t in ieč ių grupuotė 
pr i s i ėmė a t sakomybę 

Dubai . Viena palestiniečių 
grupuočių prisiėmė atsakomy
bę • už išpuolį World Trade 
Center New Yorke. Jungtinių 
Arabų Emyratų sostinės Abu 
Dabio televizija pranešė, kad 
jai iš užsienio paskambino Pa
lestinos išsivadavimo demok
rat inis frontas, kuris prisiėmė 
atsakomybę, už šį išpuolį. 
Tal ibanas ne ig i a pr is idėjęs 

p r i e t e r o r o i špuo l ių JAV 
Kabulas . Afganistaną val

dančiu Talibar.o užsienio rei
kalų ministras Wakil Ahmed 
Mutawakel spaudos konferen
cijoje Kabule pareiškė, kad ju
dėjimas nėra prisidėjęs prie 
teroristinių išpuolių JAV, pra
nešė CNN. Atsakydamas į 
žurnalistų klausimus, jis pa
smerkė terorizmą. 

Liepsnoja World Trade Center bokštai New Yorke. 

Ameriką sukrėtė teroris t in ių 
i špuol ių b a n g a 

New Y o r k a s i r 
Vaš ing tonas t a p o t e r o r i s t ų 

t a i k i n i a i s 
N e w Yorkas, rugsėjo 11d . 

(AFP-Reuters-BNS) — Antra
dienį New Yorke, kiek po 9 
vai. ryto vietos laiku, esant 
geram matomumui, į VVorld 
Trade Center vienas po kito 
įsirėžė du keleiviniai lėktuvai. 

Pirmasis iš Bostono skridęs 
lėktuvas „Boeing 767" įsirėžė 
tarp 80 ir 85 bokšto aukštų. 
Pastatas yra 110 aukštų. Maž
daug po 18 min į kitą centro 
bokštą įsirėžė antras panašus 
lėktuvas. Praėjus kelioms mi
nutėms, pastate nugriaudėjo 
galingas sprogimas. 

Kaip pranešė Federalinė 
aviacijos agentūra, vienas iš 
lėktuvų skrido iš Bostono į 
Los Angeles. JAV Federalinis 
tyrimų biuras (FBI) patvirti
no, kad abu į pastatą įsi
rėžę lėktuvai buvo pagrobti 

Po kelių sprogimų sugriuvo 
abu Pasaulio prekybos centro 
bokštai, pranešė televizija 
CNN. Pirmas griuvo pietinis 
bokštas, kuriame nugriaudėjo 
trys sprogimai. Po maždaug 
20 min sugriuvo ir antrasis 
bokštas. Pasaulio prekybos 
centre dirba 50.000 žmonių. 
Apie nukentėjusiuosius kol 
kas nepranešama. 

Teroristai a takavo 
Pentagoną 

Netrukus j Pentagono pasta
tą įsirėžus dar vienam lėktu
vui, jame kilo didelis gaisras. 
Liudininkų teigimu, tai buvo 
..American Airlines" lėktuvas 
,.Boeing-757". Po įvykio iš 
buvo nedelsiant evakuoti visi 
Pentagono darbuotojai. Kaip 

pirklių iš Rusijos pageidavi
mus sunkiai spėja tenkinti ne 
tik tiekėjai, bet ir pasieniečiai 
— beveik visuose prie rytinių 
Lietuvos sienų esančiuose 
kontrolės punktuose nuolat ri
kiuojasi į Rusiją gabenamų 
naudotų lengvųjų automobilių 
eilės, nes pareigūnai nespėja 
forminti reikiamų dokumentų. 
(KR F.lU) 

manoma, tuo metu pasta te ga
lėjo būti mažda.ig 20,000 žmo
nių. Oficialių pranešimų apie 
nuostolius ir nukentėjusius 
žmones kol kas nėra. 

Dalis Pentagono pastato su
griuvo. FBI gavo grasinimą 
susprogdinti Baltuosius rū
mus. 

Pirmą kar tą Amerikoje buvo 
uždaryti visi oro uostai ir at
šaukti lėktuvų skrydžiai. Taip 
pat buvo uždarytyi visi tiltai 
ir tuneliai, vedantys į Manha-
teną. 

Jungt in iu Tautų 
būst inėje — evakuac i ja 
Iš Jungtinių Tautų būstinės 

New Yorke saugumo sumeti
mais skubiai evakuojami žmo
nės. „Į darbą atvykstant iems 
žmonėms nurodoma eiti į būs
tinės rūsius", sakė J T atsto
vas. 

Teroris tų užgrobtuose 
l ė k t u v u o s e žuvo 

266 ž m o n ė s 
Remiantis vėliausiais CNN 

televizijos duomenimis, antra
dienį sudužus ketur iems te
roristų užgrobtiems ir į svar
bius JAV objektus nukreip
tiems Amerikos avialinijų ke
leiviniams lėktuvams, iš viso 
žuvo ne mažiau kaip 266 žmo
nės. 

„United Airlines" pranešė, 
jog prarado du lėktuvus, skri
dusius iš New Jersey į San 
Francisco ir iš Bostono j Los 
Angeles. Iš viso šiuose lėktu
vuose skrido 110 žmonių. 
..United Airlines" patvirtino, 
jog vienas iš jos lėktuvų su
dužo netoli Pi t tsburgh, Penn-
sylvania. CNN televizijos duo
menimis, šiame lėktuve galėjo 
būti 54 keleiviai ir 6 įgulos na
riai. Pirminiais duomenimis, 
nelaimės metu niekas neišgy
veno. Apie ki to .„United Air
lines" lėktuvo sudužimo vietą 
nepranešama. 

„American Airlines" pa
tvirtino, jog prarado du lėktu
vus, skridusius iš Bostono ir 
Vašingtono j Los Angeles. Pir
majame lėktuve buvo 81 kelei
vis ir 11 įgulos narių, kitame -
58 keleiviai ir 6 įgulos nariai. 

* Maskva. Rusįja uždrau
dė civilinės aviacijos lėktuvų 
skrydžius į JAV, pareiškė Ru
sijos transporto ministro pava
duotojas, vienas iš valstybės 
Valstybines civilinės aviacijos 
tarnybos vadovų Pavel Rož-
kov. J i s pažymėjo, kad tokių 
priemonių imtasi dėl JAV te
roristų įvykdytų sprogimų. 

ilnterfauBNSi 
* Montreal is . Po teroro 

veiksmų JAV Kanados Trans
porto ministerija nurodė užda
ryti visus valstybės oro uos
tus . Kanadoje galės nutūpti 
tik į JAV skridę arba privers
tinio nusileidimo prašantys 
lėktuvai. Kanados oro linijos 
yra 10-tas pagal dydį oro ve
žėjas pasaulyje. iAFP-R*u«r»-BNS) 

* Briusel i s . Dėl Ameriką 
sukrėtusių teroro išpuolių 
NATO generalinis sekretorius 
George Robertson nurodė iš 
sąjungos būstinės skubiai eva
kuoti visus žmones. <AFP-BNS> 

* Maskva . JAV šiurpinan
tys tragiški įvykiai gali pasi
kartoti ir Rusijoje, pareiškė 
aukštas Rusijos valstybinės ci
vilinės aviacijos tarnybos pa
reigūnas. „Tai, kas vyksta 
šiandien, — absoliučiai naujas 
reiškinys, tai tūkstantmečio 
tragedija. Tokių teroro aktų 
dar niekada nėra buvę. Šito 
neįmanoma komentuoti", sakė 
j is . Pasak jo. tokiems teroro 
aktams neįmanoma užkirsti 
kelio. „Keleivis a r keleivių 
grupė, neginkluoti, bet mo
kantys valdyti lėktuvus, leng
vai gali patekti į įgulos kabi
ną, palaužti jos narių pasi
priešinimą ir nuvaryti lėktu
vą", sakė pareigūnas. Pasak 
jo, tokie įvykiai galimi bet ku
rioje valstybėje, neišskiriant ir 
RuSijOS. dnterfax-8NS^ 

* Londonas . Po teroro iš
puolių JAV antradienį vakare 
Didžiosios Britanijos karinėse 
ir policijos pajėgose buvo pa
skelbta aukščiausioji pareng
tis, pranešė premjeras Tony 
Blair. IAFP-BNSI 

* L ie tuvos Užs i en io rei
kalų ministerija nerekomen
duoja Lietuvos piliečiams vyk
ti į JAV dėl šią valstybę sudre
binusių teroro aktų pasekmių, 
pranešė URM Informao Jos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas. Jo 
teigimu, Lietuvos URM parei-

Teroro išpuoliai sujaukė 
Lietuvos prezidento vizitą JAV 

Vašingtonas, rugsėjo 1 1 d . 
(BNS) — Teroristų išpuoliai 
Vašingtone ir New Yorke su
ardė Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus vizito JAV prog
ramą. 

Baltuosiuose rūmuose, ku
rie po sprogimų buvo evakuo
ti, vėliau antradienį V. Adam
kus turėjo susitikti su JAV 
viceprezidentu Diek Cheney. 
Tikėtasi, kad į šį susitikimą 
pasveikinti V. Adamkaus už
suks JAV prezidentas George 
W. Bush. 

„Situacija yra baisiai įtemp
ta. Kas šiandien gali susitiki
nėti, kai yra toks teroristinis 
aktas? Niekas negalvojo, kad 
Amerikoje gali tas įvykti", 
emocionaliai kalbėjo V. Adam
kus. 

V. Adamkus, kalbėdamas 
telefonu su BNS iš viešbučio 
Vašingtone, pasmerkė teroriz
mą ir pareiškė užuojautą žmo
nėms, nukentėjusiems per 
sprogimus. 

* Lietuvoje ne įvedama 
nepaprastoji padėt is , pa
reiškė aukščiausias valstybėje 
esantis vadovas, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. 
Jis kalbėjosi su žurnalistais 
antradienio vakarą po vyriau
sybėje skubiai sušaukto Lietu
vos jėgos ir diplomatijos 
struktūrų vadovų pasitarimo. 
„Aptarinėjom įvairius varian
tus, bet, atrodo, neturim pag
rindo tikėti, kad prieš mus 
gali būti kas nors panaudota", 
sakė A. Paulauskas. J is sakė, 
kad „viena kita informacija 
kelia šiek tiek nerimo", tačiau 
kategoriškai atsisakė patiks
linti, apie ką kalba. J is tepa
sakė, kad turėta galvoje grės
mė „ne asmenims, o objek
tams". BNS, 

* Dėl grėsmingų teroro 
išpuolių pr ieš JAV objek
tus Vašingtone ir New Yorke, 
JAV ambasada Vilniuje ant ra
dienio popietę buvo uždaryta 
ir evakuota. Kaip BNS suži
nojo JAV ambasados Ameri
kos centre, kuriame dirba kul
tūros atašė ir veikia bibliote
ka, Amerikos centras taip pat 
bus uždarytas anksčiau negu 
numatyta. JAV ambasada Vil
niuje užima kvartalą miesto 
centre, Akmenų gatvėje, Ame
rikos centras įsikūręs Vilniaus 
senamiestyje, Pranciškonų 
gatvėje. i BNS i 

* Po teroro išpuolių JAV. 
Lietuvos vadovybė nurodė sus
tiprinti valstybinių objektų 
apsauga, pranešė Lietuvos mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. „Tai yra barba
rizmas aukščiausio lygio, koks 
tik gali būti XXI amžiuje. Pats 
didžiausias nusikalt imas, 
koks tik gali būti padarytas 
žmonijai. J a u duotas įsaky
mas sustiprinti svarbiausiųjų 
Lietuvos objektų apsaugą", 
sakė A. Brazauskas. Pasak 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus, priežasčių pani
kai nėra. Tačiau, pasak jo, vy
riausybė yra pasiruošusi su
valdyti krizę, jeigu ji kiltų. Mi
nistras sakė. kad Lietuvos ka
riuomenėje nėra paskelbta ka
rinė parengtis. Kaip sakė Poli
cijos departamento atstovė 
spaudai, policija sustiprino vi
sų Lietuvos oro uostų apsau
gą. BNS' 

gūnai budi prie telefonų, ku
riais suteikiama informacija 
apie JAV esančius Lietuvos pi
liečius. BNS 

Pasak V. Adamkaus, j is per 
viešbučio langą mato gaisrą 
už maždaug kilometro esan
čiame Pentagone. Prezidentas 
sakė jaučiąs, kad jo apsauga 
yra sustiprinta, „daug dau
giau atsirado agentų". 

Po kurio laiko V. Adamkus 
buvo nugabentas į Lietuvos 
ambasados pastatą Vašingto
ne. 

Sekmadienį į JAV išvykęs V. 
Adamkus į Lietuvą turėjo 
grįžti rugsėjo 17 dieną. 

* K a i p p r a n e š ė L i e t u v o s 
V a l s t y b ė s s i e n o s a p s a u g o s 
tarnybos (VSAT) atstovas 
spaudai , VSAT vado Algiman
to Songailos įsakymu antra
dienio pavakarę visiems pasie
nio kontrolės punk tams įsaky
ta dirbti sust ipr intu režimu, 
ypač akylai t ikrinti atvykstan
čių asmenų dokumentus ir ba
gažą. Kaip pranešė Valstybės 
saugumo depar tamento (VSD) 
ryšių su visuomene tarnybos 
v i rš in inkas Vaidotas Mažeika, 
VSD vykdo prezidento ir 
premjero nurodymus ir „savo 
kompetencijos ribose ėmėsi 
visų priemonių, kad užtikrin
tų VSD pavestų funkcijų vyk
dymą". (BNS) 

* V i e n o iš svarb iaus ių 
L i e t u v o s s t ra teg in ių objek
t ų — Ignalinos atominės elek
t r inės — apsauga antradienį 
buvo sust ipr inta po teroristi
nių sprogimų JAV, bet pati 
j ėga inė dirba įprastu režimu. 
IAE direktorius Viktoras Še-
valdinas sakė, kad jėgainėje 
įvesta padidinto budrumo pa
dėtis , sust ipr intas budėjimas 
ir apsauga , bet, anot jo, prie
žasčių nerimui nėra. <BNS> 

* V i s d a u g i a u gyventojų , 
nenorėdami priklausyti nuo 
monopolį turinčių vandens 
tiekėjų ir stengdamiesi taupy
t i , k a s a šulinį a r gręžia arte
zinį gręžinį. Tuo ta rpu centra
lizuoto vandens tiekėjai 
tv i r t ina , kad dažniausiai tai 
— akivaizdus taršos šaltinis, 
nors alternatyvos daugeliui 
gyventojų kol kas pasiūlyti ne
gali. (LŽ. Elta) 

* N e g a u s i Kauno m i e s t o 
t a r y b o s Centro sąjungos frak
cija padidėjo tr imis nariais . I 
centr is tų gretas įstojo buvę 
Laisvės sąjungos frakcijos na
riai Gediminas Budnikas , An
t a n a s Budnikas ir Gražina 
Tamulytė . <KD, EIU> 

* U ž s i t ę s ę s kai kur ių 
K a u n o mokyklų pas ta tų re
montas privertė mokslo metų 
pirmosiomis dienomis nemažą 
būrį moksleivių ir pedagogų 
pat i r t i daug nepatogumų: teko 
koreguoti mokymo planus, pa
mokas vesti muziejuose ar 
glaust is kaimyninėse mokyk
lose. (KD, Elta) 

* „Mane t ikriausiai užsi
p u l s : ką t u pas ieke i kaip 
t rener is? Bet ir aš galiu pa
k laus t i : ką išskirtinio nuveikė 
kiti? Nuolatos kovoti dėl pri
zinės vietos LKL (Lietuvos 
krepšinio lygos — red.) — tai 
da r ne rodiklis", gan netikėtą 
pageidavimą tapti Lietuvos 
rinktinės treneriu gynė buvęs 
ga r sus krepšininkas Sergejus 
Jovaiša . <LR. LŽ. EIUI 

KALENDORIUS" 
Rugsėjo 12 d.: Diemedis, Gvidas. 

Mantminė, Marija. Ovidijus. Sirvy
das. Toivaldas, Vaidmantė 

Rugsėjo 13 d.: Šv Jonas Auksa
burnis: Barmantas, Barvydė. Bir-
mantas, Eulogijus. Jonas. Mangailis. 
Tolmine. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

JUBILIEJINĖ LIETUVOS 
AKADEMIKŲ STOVYKLA 

„ŽELMENIS 1991-2001" 
Prieš dešimtį metų, 1991-

ųjų vasarą, Pakretuonės miš
ke prie Žeimenio ežero įvyko 
pirmoji akademikų stovykla 
nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje, kurioje spalvas ga
vo pirmosios tikrosios narės 
Aurelija Jakaitienė ir Ligita 
Lazauskaitė bei senjorai Ro
landas Kačinskas ir Jaunius 
Jakaitis. 

Prisimindami pirmąją sto
vyklą, į tuos pačius miškus 
rinkosi šiandieniniai Lietuvos 
akademikai. Nors stovykla ofi
cialiai turėjo prasidėti tik sek
madienį, jau penkta&ienį, rug
pjūčio 24 d., prie Žeimenio 
ežero pasirodė pirmieji ASD ir 
Korp! Vytis Vilniaus, Kauno ir 
Šiaulių skyrių atstovai. Jie 
įsikūrė Aukštaitijos nacionali
nio parko direkcijos stovykla
vietėje, pastatė kryžių, vartus, 
sukūrė laužą. Pirmieji vakarai 
mažame ratelyje buvo paįvai
rinami kraupiais pasakojimais 
apie tamsiąją Lietuvos gyveni
mo pusę. Besimaudydami ir 
beplaukiodami baidare, bemė-
lyniaudami ir bežaisdami fut
bolą, sekmadienį pasibaigus 
prie Panevėžio Berčiūnuose 
vykusiam Lietuvos Skautijos 
vadovų sąskrydžiui, pirmieji 
trylika stovyklautojų sulaukė 
savo draugų ir pagaliau įvyko 
iškilmingas stovyklos atidary
mas. 

Stovyklautojus pasveikino 
stovyklos viršininkė, Vilniaus 
skyriaus pirmininkė t.n. Bi
rutė Kraujalytė ir komendan
tas kaunietis senj. Visvaldas 
Varžinskas. Šiaulių skyriaus 
pirmininkė t.n. Eglė Versec-
kaitė įteikė Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio padėkos 
raštus už nuoširdų darbą Kry
žių kalno atlaiduose. Svar
biausias stovyklos asmuo, 
akademikų „Motinėlė" fil. Joli
ta Buzaitytė-Kašalynienė pri
siminė prieš 10 metų vykusią 
stovyklą, kurioje ji pati daly
vavo, ir palinkėjo įspūdingos 
jubiliejinės stovyklos. Pirmoji 
diena tradiciškai baigėsi ati
darymo laužu. 

Nuo pirmadienio prasidėjo 
stovyklos kasdienybė. Dienot
varkė susidėjo iš akademikų 
stovykloms įprastų elementų 
— rytinių ir vakarinių rikiuo
čių, paskaitų, referatų, žaidi
mų, valgymo, laužų — bei bu
vo paįvairinta darbu grupėse 
bei specialiai kandidatams 
skirtu kasdieniniu pusvalan
džiu. 

Pirmoji paskaita, kaip ir de
ra jubiliejinei stovyklai, buvo 
apie tai, kas vyko prieš 10 me
tų tuose pačiuose miškuose 
susirinkus pirmiesiems aka
demikams. Tačiau greitai ši 
paskaita virto dalijimusi prisi
minimais iš visų iki tol buvu
sių stovyklų. Popiet kand. Ele
na Vagonytė (Šiaulių skyrius) 
skaitė nemažas diskusijas su
kėlusį referatą apie vegetariz
mą, kurio visi laukė stebėda
miesi jos valgymo įpročiais, 
tačiau sąžiningai atidedami 
jai vegetarišką maisto davinį. 

Vilniaus skyriaus komanda, 
ruošdama stovyklos progra
mą, į ją įtraukė darbą grupė
se, kurio tikslas buvo sudaryti 
sąlygas artimiau pabendrauti 
įvairių skyrių nariams bei 
juostuotiesiems ir kandida
tams. Pirmoji grupelėms teku

si užduotis buvo rasti kompro
misą vertybiniame konflikte, 
kurį simbolizavo nelaiminga 
Abigailės istorija. Po karštų 
ginčų išryškėjo, kad akademi
kams svarbi tolerancija, mei
lė, pagarba žmogui. Kad vis
kas nebūtų pernelyg rimta, 
vakaro laužą paįvairino vaidi
nimai — kiekviena grupelė 
turėjo parodyti, kaip ji įsivaiz
duoja Abigailės istorijos baig
tį. Pavargę nuo juoko, akade
mikai greitai sumigo. 

Antradienis buvo skirtas 
Vydūnui. Fil. Jolita Buzaitytė-
Kašalynienė trumpai supažin
dino su Vydūno asmenybe ir 
gyvenimo būdu, o po to gru
pelėse nagrinėjome Vydūno 
laiškus skautams apie skau-
tybės idealus ir tikslus, garbė 
ir pagarbą. Popietinio darbo 
grupėse metu turėjome para
šyti savo laiškus skautams. 
Šis darbas pasirodė esąs ne 
mūsų jėgoms — reikia įgyti 
dar daug daugiau patirties, 
kad galėtum kitam pasakyti 
kažką prasmingo. Tačiau šis 
darbas padėjo mums geriau 
pažinti vienas kito dvasią. 
Aišku, akademikai, kaip visa
da, sugebėjo rasti progą pajuo
kauti ir prie vakarinio laužo 
susiėmę pilvus interpretavo 
vaidinimų temą „Nėščios gėlės 
cenzūruotos". Su laužo links
mybėmis susijusi ir kita an
tradienio detalė — Šiaulių 
skyriaus junj. Aivaro Žukaus
ko referatas apie laužavedybą. 
Šią temą Aivaras pasirinko 
neatsitiktinai, kadangi jis yra 
Lietuvos Skautijos Telšių 
krašto laužavedys. Kiekvienas 
kraštas turi savas laužavedy-
bos tradicijas, todėl teko iš
girsti įvairių komentarų, ta
čiau visi pripažino jo referato 
išsamumą ir išbaigtumą. 

Trečiadienį įprastą stovyk
los programą pertraukė neti
kėtas įvykis: radę progą „užsi
rūstinti", juostuotieji išsiuntė 
kandidates ir junjorus į miš
ką, kur stovyklos komendan
tas ir kaunietis fil. Giedrius 
Kanaporis paruošė jiems ypa
tingą kandidatišką trasą. 
„Kandžiams" teko patirti ir 
genių, ir dumbliaknisių dalią, 
ne vietoje papjovus pilkąjį 
draugą butelį išvartyti visus 
upelio akmenis, apsikarsčius 
ūmėdžių karoliais užrištomis 
akimis per nesančias kliūtis 
pareiti į stovyklavietę ir per 
vėjuotą ežerą plaukti į salą su
valgyti pakelio sausainių. Po 
tokių išbandymų atsiskleidė 
kandidačių ir junjorų vienybė 
ir nuoširdumas. Visą savo pa
tirtą skausmą jie sudėjo į dai
nos žodžius: 

„Mes vargstam vargelį ir 
galo nėra, 

Tada tik laimingi, kada su 
juosta, 

Kankinkis toliau, broleli 
mano, 

Dantis jau iššiepė senjorai 
tavo..." 

Kandidatų kančias apvaini
kavo vaidinimai prie laužo, 
kuomet jie buvo priversti ste
bėti košmarišką vaizdą — ap
link katile verdantį „kandį" 
šokančius juostuotuosius. Visą 
šią išbandymų dieną paįvai
rino referatas apie intelektą, 
kurį skaitė Klaipėdos univer
sitete psichologiją studijuojan
ti kand. Lina Verseckaitė, po 

Šauniosios „Nerijos" tunto jurų s k a u t e s sve ik ina stovykloje Jūros dieną įžodį davusią savo narę sesę Vaivą Ri-
meikytę. 

JURŲ SKAUTININKŲ „GRANDIS" 
POSĖDŽIU PRADĖJO 2001-2002 METŲ 

VEIKLĄ 
Čikagos jūrų skautininkų ir 

skautininkių „Grandis" 2001-
2002 metų veiklą pradėjo ket
virtadienį, rugsėjo 6 dieną. 
Pirmininkas j . s . Romas Česas 
sukvietė visus narius pirmam 
posėdžiui — ateinančių metų 
veiklos aptarimui. 

Pradėjome svarstymu spar
čiai artėjančio tradicinio ren
ginio — metinės „Puotos jūros 
dugne". Šių metų „puota" vyks 
šeštadienį, spalio 27 d., 6:30 
v.v. Pasaulio Lietuvių centro 
Lemonte „Lietuvių fondo" sa
lėje. Vietų rezervacijas sutiko 
priiminėti j .s . fil. Taiyda Chia-
petta, tel. 708-839-4438. Dide
lį galvosūkį kelia originalus 
salės papuošimas. Kelis de
šimtmečius tęsiant šią tradi
ciją, rodos viskas išmėginta. 
Bet sumanių sesių ir brolių 
išradingumas neišsemiamas. 
Šįmet salę puošti sutiko j . s . 
fil. Virga Rimeikienė, j .s . fil. 

Rūta Kirkuvenė ir j .s . Petras 
Jokubauskas Sėkmingus lai
mėjimus paruošti sutiko j . ps. 
Aušrinė Karaitis, talkinant 
j.v.s. Violetai Paulienei. Prog
ramoje bus pažymėti pavyz
dingiausi šių metų jūrų skau
tas ir skautė. 

Posėdyje buvo svarstomas 
naujų burlaivių sėkmingas 
naudojimas šios vasaros sto
vykloje. Lietuvių fondo dėka 
sesės ir broliai turėjo galimy
bę daug buriuoti. Mažieji bur
laiviai buvo kasdien naudoja
mi ne tik vyresniųjų sesių ir 
brolių, bet ir jaunųjų ūdryčių 
ir bebrų. Mažieji skautukai 
sėkmingai mokėsi buriuoti. 

Šios vasaros pabaigoje 10 
sesių ir brolių dalyvavo Michi-
gan ežero pakrantėje vyku
siuose buriavimo kursuose. 
Kursų išlaidas apmokėjo Lie
tuvių fondas, Čikagos jūrų 
skautininkų ir skautininkių 

„Grandis", tėveliai, „Nerijos" 
jūrų skaučių tuntas ir „Litua-
nicos" skautų tuntas. Entu
ziastingi šių kursų dalyviai 
buvo patenkinti ir ateinančią 
vasarą norėtų toliau tęsti bu
riavimo programą. 

Baigiant posėdį, „Nerijos" 
tunto tuntininkė Danutė Na
vickas pranešė, kad ateinan
čių metų vasaros stovykla 
Rakė vyks tik aštuonias die
nas, nes daug sesių ir brolių 
žada dalyvauti Lietuvoje vyk
siančioje tautinių šokių šven
tėje. Stovykla Rakė prasidės 
penktadienį, liepos 26 d. ir 
baigsis sekmadienį, rugpjūčio 
4 d. Tradicinę Jūros dieną sto
vykloje numatoma švęsti sek
madienį, liepos 28 d. 

Posėdžiui pasibaigus daly
viai skirstėsi pasiryžę nedel
siant imtis tradicinės „Puotos 
jūros dugne" ruošimo darbų. 
Šio metinio renginio pelnas 
skiriamas jūrinio skautavimo 
veiklai remti. Visi turime 
stengtis, kad jis būtų ne tik 
smagus, bet ir sėkmingas. 

Gero vėjo! Sesė Vilytė 

kurio akademikai susidomėję 
svarstė, koks galėtų būti jų in
telekto koeficientas. Tą naktį 
jiems teko išmėginti kitą savo 
asmenybės bruožą — kantry
bę, iki antros valandos nakties 
krikštijant špižinį puodą. 

Saulėtą ketvirtadienio rytą 
programos vadovė t.n. Jurga 
Karpavičiūtė, kartu su t.n. 
Egle Verseckaitė ir fil. Gedi
minu Lesmaičiu, suteikė pro
gą „Laidininkais" pasivadinu
siems kandidatėms ir junjo-
rams iš vienos pusės ir „Tara-
conus Žeimenis" pasivadinu
siems tikrosioms narėms, sen
jorams ir filisteriams iš kitos, 
išbandyti savo intelektuali
nius ir fizinius sugebėjimus. 
Komandos varžėsi pjaudamos 
malkas, dainuodamos dainas, 
šokinėdamos surištomis kojo
mis, rinkdamos šiukšles, irk-
luodamos, valgydamos riestai
nius, vaidindamos, demonst-
ruodamos savo skautiškas ži
nias, ir galiausiai rašydamos 
kreipimąsi į euroatlantines or
ganizacijas, kuriame išsijuosę 
siūlė ES ir NATO vadovams 
karves be kempinligės, su
kultūrintų baravykų plantaci
jas bei potencialų didelį grybą 
Ignalinoje. Žaidime nugalėjo 
patyrimas ir strategiškas su
siderinimas, bet kandidačių ir 
junjorų nuoširdus entuziaz
mas leidžia iš jų daug tikėtis 
ateityje. Tokia optimistine gai
da baigėsi konkurencija ir, pa
gal stovyklos programą, sekė 
junj. Gintauto Užkuro (Kauno 
skyrius) referatas apie alų. 
Gintas išsamiai pristatė šį 
studentišką gėrimą, jo istoriją, 
gamybos technologiją, butelių 
įvairovę, gėrimo tradicijas ir 
įvairias su alumi susijusias 
įdomybes. Nuo teorijos buvo 
pereita prie praktikos — vaka
ro laužo metu ragavome alų ir 
dainavome jam skirtas dainas, 
kurių mokėmės darbo gru
pėse metu. 

Paskutinę vasaros dieną 
pradėjome fil. Rasos Spran-
gauskaitės-Bernotienės pa
skaita apie kraujasiurbius uo
dus ir muses. Talentingos pa
sakotojos prišiurpinti įvairio
mis vaizdinėmis priemonėmis 
patraukėme į Kretuonos upelį 
ieškoti mašalų lervų. Bet po 
šaltą vandenį pasiryžo braidy
ti tik pora biologų ir būsimoji 
medikė, o kiti tuo tarpu bė
giojo po pievas su tinkleliu ar 
tiesiog žiopsojo nuo tiltelio į 
varlinėjančius kolegas. Po pie
tų akademiškąją stovyklos da
li užbaigė šiaulietės kand. 
Joanos Gruzdaitės referatas 
„Specialiųjų poreikių vaikų in
tegracija į bendrojo lavinimo 
mokyklas". Jį išklausę akade
mikai dar ilgai dalijosi minti
mis apie savo skautiškame ke
lyje sutiktus neįgaliuosius. 

Melancholiją išblaškė pradė
ję rinktis dėl įvairių priežas
čių negalėję dalyvauti visoje 
stovykloje akademikai. Kandi
datų paruošta programa pra
dėjo vakaro laužą, į kurį nau
jai atvažiavusieji įliejo šviežio 
kraujo ir geriausios dainos lie
josi viena po kitos, o pušų vir
šūnės siuntė jų aidą virš ežero 
platybių. 

Tik paryčiais išsiskirstė mie
goti, kitą dieną akademikai 
galėjo pailsėti — šeštadienis 
buvo paskelbtas svečių ir filis
terių diena. Visi rado ką veik
ti: vieni maudėsi, plaukiojo 
baidare, uogavo ar grybavo, 
kiti žaidė „bulvę" ir futbolą, 
treti repetavo giesmes ryto
jaus šv. Mišioms. Po pietų su
laukėme svečių — Vilniaus 
skyriaus mecenatų Edmundo 
ir Rūtos Kulikauskų bei Romo 
Tupčiausko. Brolis Edmundas 
papasakojo mums apie artė
jantį Vydūno fondo jubiliejų, 
Valdovų rūmų atstatymo 
problemas ir išklausė trumpą 
skyrių veiklos pristatymą. 
Diena prabėgo neįtikėtinai 
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greitai, ir jau temstant, po Vil
niaus skyriaus posėdžio, ku
riame naująja pirmininke bu
vo išrinkta t.n. Jurga Karpa
vičiūtė, pilnateisiai nariai, pa
likę junjorus ir kandidates 
kurstyti laužo, pradėjo keletą 
valandų trukusį posėdį. Jame 
buvo svarstomi pakėlimų 
klausimai ir nuspręsta prieš 
Metinę šventę surengti eilinį 
suvažiavimą. Tą naktį tikro
sios narės pasižadėjimą davė 
Joana Gruzdaitė, o senjorais 
tapo Aivaras Žukauskas ir 
Gintautas Užkuras. Simbo
liška tai, kad jubiliejinės sto
vyklos metu pasižadėjimus 
davė pirmieji pilnateisiai 
Šiaulių skyriaus nariai, studi
juojantys Šiauliuose. Pasku
tinė naktis tapo dviguba šven* 
te — tiek pakėlimų, tiek sto
vyklavimo dešimtmečio proga 
akademikai skanavo tortus ir 
šampaną, ir dainavo, daina
vo... 

Sekmadienį išaušo pats sun
kiausias, paskutinis rytas. 
Vos nurydami sotinomės val
džios koše ir prislopusiais bal
sais giedojome iš Vilniaus at
vykusio kunigo A. Gudaičio, 
SJ, laikytose šv. Mišiose. Taip 
priartėjo labiausiai nelaukta 
stovyklos akimirka — uždary
mo rikiuotė. Stovyklą atida
riusieji kalbėtojai ir šįkart 
turėjo, ką pasakyti. Liūdną at
sisveikinimo nuotaiką pra
blaškė aukcionas, kurio metu 
buvo išdalinti likusieji maisto 
produktai. Galiausiai visi 40 
stovyklautojų nusifotografavo 
kartu ir ėmė ardyti stovykla
vietę. Darbas ėjosi lėtai, nei 
niekas neskubėjo išvažiuoti, 
bet vis dėlto visi geri dalykai 
kada nors baigiasi ir visiems 
teko atsisveikinti. Glėbesčiavi-
mąsi lydėjo pažadai vėl susi
tikti tame pačiame miške po 
dešimties metų. 

Visi kartojo, kad jubiliejinė 
stovykla labai pasisekė, kad 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61st Ave. (219) 947-5279 
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

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

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

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

programa buvo tikrai įdomi. 
Atskirai reikia paminėti fil. 
Gedimino Lesmaičio pasiūlytą 
naujovę — kandidatų pusva
landį. Kasdien t.n. Eglė Ver
seckaitė pasakojo kandida
tėms ir junjorams apie akade
mikų istoriją, ideologiją, tiks
lus, struktūrą, tradicijas, veik
lą. Patiems kandidatams tai 
buvo galimybė atvirai reikšti 
savo mintis, jausmus, baimes 
ir abejones. Dėl įsiliepsnojusių 
diskusijų pusvalandis virsda
vo valanda. Galiausiai kandi
datai turėjo parašyti, tikro
višką skyriaus veiklos planą, 
kuris idėjų kiekiu ir įvairove 
nenusileido patyrusių pilna
teisių narių rašomiems pla
nams. Ši programos dalis pa
dėjo gerokai pakelti kandida
čių ir junjorų sąmoningumo 
lygį ir tikimasi, kad šie pusva
landžiai taps tradicija. 

Kiekviena akademikų sto
vykla būna savaip ypatinga, 
bet ši, jubiliejinė, stovykla iš
siskyrė entuziastingais daly
viais, itin šilta atmosfera ir 
viltingu žvelgimu į ateitį. 

Iki kito dešimtmečio! 
Ad meliorem! 
t.n. Jurga Karpavičiūtė ir 

t.n Eglė Verseckaitė 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Te). 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.cemeftwsurgervandbreasthealth.corn 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUČIŲ TUNTO SUEIGA 

Kviečiame visas seses ir tė
velius į „Aušros Vartų7„Ker-
navės" tunto iš stovyklų grįži
mo ir vadovių pareigomis pasi
keitimo iškilmingą sueigą, 
vyksiančią šeštadienį, rugsėjo 
15 d., 1:15 vai. p.p. Sueiga 
vyks lauke prie Pasaulio Lie
tuvių centro pagrindinių durų. 
Sesės dėvi pilnomis išeiginė
mis uniformomis (skautiškais 
marškinėliais su kaklaraiš
čiais, tamsiai mėlynais sijo
nais ir tamsiai mėlynomis iki 
kelių kojinėmis). Visoms se
sėms dalyvavimas privalomas. 

v.s. Rū ta Sušinskienė 
Tuntininkė 

„LITUANICOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Lituanicos" tunto iškilmin
ga sueiga vyks sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., PLC Lemonte. 

Visi uniformuoti su vėliavo
mis žygiuosime į 9 vai. ryto šv. 
Mišias Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. 

Mišių intencija: „Lituani
cos" šeima prisimena visus mi
rusius. Mišias aukos kun. A. 
Paliokas. 

Po Mišių — iškilminga suei
ga Lietuvių fondo salėje. Po 
sueigos kava ir užkandžiai. 

Tunto vadovybė 

„PUOTA JUROS DUGNE" 

Tradicinė jūros skautų ir 
skaučių „Puota jūros dugne" 
vyks šeštadienį, spalio 27 d., 
Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių fondo salėje. Dalyvių re
gistraciją vykdo j .s . fil. Taiyda 
Chiapetta, tel.708-839-4438. 
Visi pasistenkime, kad salė 
būtų pilna svečių. 

http://www.cemeftwsurgervandbreasthealth.corn
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D I D Ž I Ų J Ų G R I Ū T Y S 
B R O M U S NAINYS 

Jos labai skausmingos. Nei 
Rolandas Paksas, nei Jonas 
Kazlauskas dėl to nesiginčys. 
Ir dar patvirtins, kad nei poli
tikos, nei sporto vadovai vir
šūnėse ilgai neišsilaiko. Bet 
Lietuvoje, priešingai negu, 
tarkim, Amerikoje. — politi
kai sportininkus nurungia. 
Per vienuolika nepriklauso
mybės metų — dvylika vyriau- ' 
sybių. Ir tik kelios iš jų ka
dencijas baigė ramiai, ištar
navę savo laiką. Kitos iš kė
džių virto triukšmingai. Spal
vingiausią turbūt bus Rolan
do Pakso atvirutė. Po poros 
metų konservatorių partijoje 
— Vilniaus mero kėdė. Iš jos 
— šuolis į vyriausybės rū
mus, bet tuojau, po pusmečio. 
vėl atgal į gatvę, kur jo sėk
mingai lopytos skylės buvo 
į premjero sostą įsodinusios. 
Tačiau čia — tik naujų šuo
lių pradžia. Netrukus, už nuo
pelnus ,,Williams" žaidynėse 
prezidento pamalonintas. įsi
suko į prezidentūrą. Ir vėl 
tik keliems mėnesiams. Šuo
lininkas čia nenurimo: iš kon
servatorių nušoko pas libe
ralus ir tuojau pat ..opa" į par
tijos viršūnę, o kartu su ja — 
j naujapolitikus ir Seimą. Pas
kiausias trišuolis pats įdo
miausias: antrą kartą į vy
riausybės rūmus vėl premje
ru, iš jų — aukštielninkas j 
šviežių bulvių vagą, o šiomis 
dienomis — atatupstas iš libe
ralų partijos pirmininko kė
dės. Nenorėdamas. Gerai, kad 
dar šilta vienintelė Seime, ir 
kuriam laikui politinė duo
nelė užtikrinta, tad nereikės 
nei partijoje raštininkauti, 
nei savo pakaitalo automobi-

. lio_...vairuoti. Bet paskui — 
turbūt atgal į oro akrobatiką. 
Ir tai apytikriai per porą me
tų. Ar yra pasaulyje kitas po
litikas., sugebantis su Lietuvos 
buvusiu dvikartiniu premjeru 
tokioje ..akrobatikoje" varžy
tis? 

Bet Rolandas Paksas iš to
kio savo šuoliavimo juokų ne
daro. Ypač skaudžiai jis iš
gyvena priverstinį pasitrau
kimą iš partijos pirmininko 
pareigų, nes kartu su tomis 
pareigomis dingsta ir io puo
selėtos svajones j prezidento 
kėdę. Kas iš liberalų partijos 
buvo be manęs, klausia jis9 

Ar kada nors anksčiau libe
ralai turėjo 34 atstovu.-, ir to
kią įtaką Seime? Juk praėju
siame tik vienas išju ten 
tyliai kiūtėjo? Tačiau partija. 
atrodo. Pakso. kaip politiko, 
griūties neapverkia. Libera
lams tai buvo tik netikėtos 
bangos laikinas ūžteleįimas. 
kol kas nežinia, ką gero ir par
tijai davęs. Bet jo nuopelnų 
partijai visiškai paneigti ne

vertėtų. Seime skaič iumi an
trieji, liberalai gali padėtį iš
naudoti ir savo jėgoms sustip
rinti, ir valstybės gerovei pa
kelti. Be Pakso tokioje padė
tyje jie niekad nebūtų atsi
radę. Už tai j ie buvusį savo 
pirmininką galėtų ir medaliu 
apdovanoti. Bet čia ir padėti 
tašką. Ir parti jai , ir j a m pa
čiam ateityje bus naudinges
nė Rolando Pakso oro, bet ne 
valstybės ak roba t ika . . Nes 
kartu su Paksu griuvo ir pre
zidento bandyta k u r t i nauja 
politika, kurios Lietuva tik
rai laukė ir ko nors geresnio 
tikėjosi. Ir gaila, neteko su 
ja nė susipažint i , ir da r la
biau gaila p r a r a s to laiko, per 
kurį valstybė nieko nelaimė
jo. Tad vargti, a r kam nors 
gaila Rolando Pakso , nors ir 
liūdnoko likimo. 

Tačiau Lietuvai t ikra i gaila 
krepšinio r ink t inės vadovo Jo
no Kazlausko. J u k da r prieš 
metus iš Sidney į Lietuvą jis 
grįžo kaip didvyris , tik per 
plauką nesu t r iušk ines gar
siausios pasaulyje amerikie
čių ..svajonių komandos" . Ta
da kiekvienas l ietuvis geide 
bent pirštelį pr idėt i prie jį ir 
olimpinį medalį m u m s par-
vežusią jo vado%-aujamą ko
mandą oro uoste nešiojančios 
minios rankų, o daba r , iš Tur
kijos grįžusį, pas i t iko t ik ke
liolika rūstautojų išgirsti jo 
atsistatydinimo žodžių. Taigi 
ir šios garsenybės gr iūt is , gal 
net didesnė ir t ik ra i apverk
tina, nuskriejo per Lietuvą be
veik tuo pačiu la iku kaip ir 
Rolando Pakso. Tačiau ji buvo 
skirtinga. Jono Kazlausko iš 
pareigu pas i t raukt i n iekas ne
reikalavo. Tai sup ra to j is pats . 
ir todėl liko, koks buvo. Vargu 
ar Rolandą Paksą liberalų 
partija bet kada. net ir po dau
gelio metų, kvies E. gal į va
dovybę. Apie tai ji būtų pagal
vojusi, jeigu j is p a t s iš visų 
su ja susijusiu pareigų bū
tų pasi traukęs tuojau pat . kai 
išvirto iš premjero kėdės. Ta
čiau neabejoju, kad Jonas 
Kazlauskas bus ka lb inamas 
grįžti ir dirbti toliau. Bet 
nuoširdžiai l inkiu j a m tokios 
klaidos nepadary t i . Ir viešai 
parodyti, kad t a r p politiko ir 
sportininko s k i r t u m a s yra. At
lygis už tai a te is vėliau. 

Suprantu. Koks skaudus 
Lietuvos krepšinio r inkt ines 
vadovui buvo pra la imėj imas 
Turkijoje, t r i u šk inan t i s ir jį, 
ir kiekvieną jo padėjėją, ir 
kiekvieną žaidėją, ir pagaliau 
pasaulyje žinoma krepšinio 
tvirtove Lietuvą. Ir koks Jono 
Kazlausko noras visomis 
jėgomis iš naujo griebtis dar
bo ir praras tą garbe susi
grąžinti. Užtat dvigubai ger

biu jo sprendimą tas ambici
j a s nugalėt i . Savo vietą žinan
t is žmogus ki taip pasielgti ne
galėjo. Ir t ikiu, kad šis Lietu
vos krepšinio r inktinės vado
vo žingsnis nenueis vėjais. 

Linkėčiau, kad taip savo vie
tą žinotų politikai. J u k jų 
griūčių Lietuvoje ne viena. 
Per praėjusius r inkimus, be
veik ta ip pat kaip Lietuvos 
krepšinio r inkt inė Turkijoje, 
buvo sut r iuškint i dešinieji. Po 
tokio įvykio Vakarų pasau
lyje visi pralaimėjusių partijų 
vadovai būtų atsistatydinę 
tuoj pa t r inkimų duomenis 
paskelbus . Didžiojoje Britani
joje premjerui Tony Blair opo
nuojančios partijos pirminin
k a s p ranešė pasi traukiąs dar 
net balsų nesuskaičiavus, tik 
televizijoje pamatęs , kad rin
kimai krypsta ne jo naudai . O 
Lietuvoje, berods, tik Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas atsistatydino. Visų 
ki tų sutr iuškintų partijų va
dai liko savo vietose ir dabar 
į prez identus taikosi, nors 
d a u g u m a s nė vieno nuošimčio 
galimybių neturi . Nejaugi jie 
to nesupran ta? Saukia pasi
t a r i m u s , suka aplink save 
paž į s tamų ir draugų ratelius 
i r t a ip bando išsikrapštyti iš 
nevilt ies, iyg skęstantys už 
š iaudo griebdamiesi. O seniai, 
tuojau pat po Seimo rinkimų, 
j ie visi turėjo pasi t raukt i iš 
kelio jaunesniems, naujiems 
vadovams, savo patyrimu 
j iems padėti arba bent ne
kliudyti naują partijos būdą 
nuo pamatų statyti , bet ne 
pa t iems iš sukiužusių skiau
čių sudaužyto namo stogą lip
dyti . Konservatorius, Krikš
čionis demokratus tik nauji 
vadai tegali išgelbėti. Tėvy
nės liaudies partijos, tauti
ninkų, demokratų — niekas. 
T remt in iams — politiniams 
ka l in iams ateities taip pat 
nėra . Šį tą galėtų duoti tik 
visų jų susijungimas, kurio, 
ka ip matyt i , vadų ambicijos 
da r vis negeidžia. Paskiausių 
apklausų lentelėje konserva
torių kandida tas į preziden
t u s Andrius Kubilius — de
š imtas (2.2 nuošimčiai popu
l iarumo/. Taigi nelabai koks 
namel is prieš pirmaujančio 
Algirdo Brazausko 19.6 nuo
šimčių mūrą! Populiariausias 
dešiniųjų kandidatas Kazys 
Bobelis — su 6.8 nuoš. lente
lėje penktas . Apie jį „Kauno 
diena" taip rašo: ,,Kaziui Bo
beliui dabar 78 metai. Kai 
bus prezidento inauguracija 
2003-čiais. j am bus 80 metų. o 
2008-taisiais, baigiantis vals
tybės vadovo kadencijai, jam 
bus j a u 85 metai". Aišku, 
kand ida tas įspūdingas. Gal 
da r įspūdingiau būtų, jeigu 
2009-taisiais lietuvių tautos 
tūks tan tmet į švęstumem su 
š imtamečiu prezidentu. Tik ar 
su juo kar tu nepalaidotumem 
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Danutė Bindokienė 
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ir valstybės9 Tad kažin ar ne
geriau butų, kad, didiesiems 
griūvant, su jais kartu sugriū
tų ir tokia filosofija? Viskam, 
sakome, yra riba. tad gal jos 
reikia ir amžiui? Ar politikai 

niekada neina į pensijas? At
rodo, kad viršūnėse jie nori 
ilgiau laikytis negu krepšinio 
vadovai, nors ir nuolat pralai
mėdami. 

Gedulo vėliavomis 
pažymėta diena 

Rugsėjo 11-oji. Antradienis. 
Nauji mokslo metai jau prasi
dėjo, į darbovietes sugrįžo be
veik visi atostogautojai. Bent 
Čikagoje, sinoptikai pra
našavo gražų, vis labiau į ru
deniu dvelkiantį, orą. Atrodė, 
kad kadienybes ratas vėl suk
sis įprastu, šiek tiek monoto
nišku, greičiu. Tas eiliniam 
žmogui, įpratusiam į slenkan
čių dienų rutiną, teikė tam 
tikrą ramybę... 

Ir staiga viskas pasikeitė. 
Tiesiog sudrebino visą šią di
džiąją, galingąją valstybę iki 
pačių pamatų. Iš pat ryto. 
Nuo dešimtos valandos, kai 
tūkstančiai tarnautojų jau bu
vo susėdę prie savo rašomųjų 
stalų, įsipylę pirmąjį kavos 
puodelį, atsivertę popierius, 
įsijungę kompiuterius. Sako
ma, kad New York miesto vie
name didžiųjų dangoraižių, 
World Trade Centre, pastate 
dirbo per 40,000 žmonių. 
Rašant šias eilutes (09.11 d J, 
sunku pasakyti, kiek jų dar 
yra gyvų. Nebėra ir didžiųjų 
Trade Centro bokštų — New 
Yorko vidurmiesčio padangė 
liko kažkaip tuščia, nejauki, 
kelianti šiurpą. Tačiau liko 
baisi rūkstančių griuvėsių 
krūva, sužeistųjų klyksmas, 
kraujo dvokimas ir tūkstan
čiai lavonų, griūvančių pa
statų sumaišytų su stiklo, 
plieno, plytų laužu. 

Staiga visas kraštas pasiju
to nebesaugus. Nepajudina
ma, nepažeidžiama Amerika 
sustingo, tarytum stabo iš
tikta. Kas galėjo tikėti, kad 
terorizmo smurtas ją palies 
tokiu netikėtu būdu? Tiesa, 
apie terorizmo galimybes bu
vo daug kalbėta ir rašyta, 
spėliota ir ieškota būdų apsi
saugoti. Dažniausia prielaida: 
cheminiai ar biologiniai gink
lai, kuriais iš pasalų fanatikai 
teroristai galėtų padaryti 
daug žalos. Nelabai kas tikėjo, 
kad sprogimų pavojus, pana
šiai, kaip prieš keletą metų 
įvyko Oklahoma City valdiš
kame pastate, būtų per daug 
realus, nes iš to šiurpaus įvy
kio gerokai pasimokyta. įvesta 
nemažai apsaugos priemonių, 
ypač tose vietose, kurios gale-
tų patraukti teroristų dėmesį. 

Bet ar apskritai yra apsi
saugojimo priemonių nuo 
tarptautinio teroro, penimo 
neapykantos, keršto, kraujo 
troškimo nuodais9 Šiandien ir 
didžiausi optimistai tuo nela
bai tiki. Kas galėjo numatyti. 
kad teroristams iš Amerikos 
oro uostų (kurie juk turi įvai
rią apsaugą; pavyks pagrobti 

keturis keleivinius lėktuvus, 
kažkokiu būdu priversti juos 
skristi į savižudišką mirtį? Ir 
lėktuvai parinkti ne atsitikti
nai — kiekvienas jų buvo pa
siruošęs ilgam skrydžiui, pri
sipildęs daug kuro. todėl ir 
sprogimas. atsi trenkus į 
VVorld Trade Centre bokštus 
New Yorke, ar Pentagono pas
tatą Vašingtone, buvo toks sti
prus, ir iš to kilęs gaisras toks 
nesustabdomas. Antra vertus, 
kas jį galėjo sustabdyti, kas 
galėjo pasiekti tų pastatų vir
šų, išgelbėti žmones... Apskai
čiuojama, kad pagrobtuose 
lėktuvuose buvo per 200 kelei
vių, kurie žuvo kartu su ne
nustatytu teroristų skaičiumi 
ir šiandien dar nežinomu au
kų skaičiumi pastatuose. 

Nespėjus atitokti nuo bai
saus sukrėtimo, kuris užvaldė 
su pirmomis žiniomis ir vaiz
dais televizijos ekranuose. 
kyla klausimai: kas, kodėl ir 
ka ip 9 

Kas — spėliojimų netrūks
ta, nors įtarimai krypsta į 
arabų fanatikų organizacijas, 
kurios praeityje yra pasižy
mėjusios teroro veiksmais . be 
to. jos neslepia savo neapy
kantos Vašingtonui. Amerikai 
ir apskritai visiems „netikė
liams" — suprask: neinusul-
monams. Kai religinis fanatiz
mas sujungiamas su neapv-
kantos kurstomu militarizmu. 
galima tikėtis baisių pasek
mių. Galbūt rugsėjo 11-oji 
kaip tik ir buvo viena jų. 

Kodėl — ypač šiuo metu9 

Nors prieš Ameriką "nukreipta 
propaganda arabų kraštuose 
jau seniai žinoma. Gaiima 
manyti , kad šiam žingsniui 
teroristus pastūmėjo atviras 
JAV palankumas Izraeliui, 
kurio nesibaigiančios kovos su 
palestiniečiais daugeliui pa
saulio kraštų kelia pn> pik
tinimą. ..Šiaudas, sulaužęs 
kupranugario nugarą", galėju 
būti ir tarptautinė JT konfe
rencija Pietų Afrikoje, spren
dusi rasinės diskriminacijos 
painiavas Kadangi Izraelio 
delegacijai nepatiko užuomi
nos apie žydų ir palestiniečiu 
santykius, ji iš konferencijom 
išėjo, o su ja — ir JAV delega
cija. Tik jos dvi' 

Kaip 9 Kur CIA. FBI. įvai
rus kitas žvalgybos tinkla>, 
kuriuo Amerika taip didžiuo
jasi? Kur apsauga, jeigu IK t 
tokią opią valstybes saugumui 
vietą, kaip Pentagonas, tero
ristai galėjo pažeisti9 

Nėra abejones, gyvenimas 
Amerikoje pasikeitė. Ar kada 
jis grįš į normalias vėžes... 

LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ 
KOMISIJA 

N r n LIUDA RUGIENIENE 

Bet tie. kurie atlieko dalį tyri
mų, beveik visi po to dirba Lietu
vos universitetuose". Kitas bū
das, tai skatinti proto nenu-
tekėjimą iš Lietuvos Reikia 
lėšų universitetų tyrimams. 
kad žmonės galėtų dirbti snvo 
krašte. Tai butų pats efekty
viausias būdas išlaikyti ga
biausius jaunus žmones Lietu
vos universitetuose 

Kita pagrindinių problemų 
yra studijų kokybė. ..Tos lėšos, 
kurios buvo skiriamos Lietu
vos universitetams per neprik
lausomybes laikotarpi, mums 
leido tik išgyventi. Tarkime, 
tiksliųjų mokslų, technologijos 
mokslų. eksperimentinių 
mokslų studijų baze yra jau 
senstelėjusi Kai ka universi
tetuose mums pavyko padary

ti iš t a rp tau t in iu projektų lė
šų, iš PHARE programos lėšų. 
Jeigu jus ap lankys i te univer
sitetus, pažiūrėsi te kai kur ias 
mūsų distancinių studijų kla
ses, kompiuterių klases , aš 
manau, kad jos pagal savo 
kokybę nesiskiria nuo Ameri
kos ir Vakaru Europos univer
sitetu. Aišku, no apskr i ta i , bet 
daugeliu atveju bus taip". 

Kiti pašnekovai buvo: Vil
niaus universi teto laikinasis 
rektorius ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos prez identas prof. 
habil. dr Benediktas .Juodka 
(rektorius prof. habil . dr. Ro
landas Pavilionis yra išėjęs j 
Seimą). Lietuvos Žemes ūkio 
universiteto rektor ius prof. 
habil. dr. Albinas Kusta, Lie
tuvos Veterinarijos akademi

jos rektor ius prof. habil. dr. 
V idmantas Bižokas. Vilniaus 
Pedagoginio universiteto rek
tor ius prof. habil. dr. Antanas 
Pakerys . Klaipėdos universite
to rektorius prof. habil. dr. 
S tasys Vai tekūnas. Vilniaus 
Dailės akademijos rektorius 
docentas Arvydas Šaltenis. 
Kauno technologijos universi
teto rektorius prof. habil. d r. 
Ramut i s Bansevičius. 

Visi šie rektoriai padarė 
i šsamius pranešimus ir iš
dės tė j au vykstantį bendra
vimą su išeivijos lietuviais, 
ypač JAV-se. Vilniaus univer
si teto laikinasis rektorius B. 
J u o d k a labai įvertino 1992 m. 
VLIKo dotaciją, kuriant Vil
n iaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos 
mokslų institutą. „Jūs puikiai 
sup ran t a t e , kad, a tkūrus Lie
tuvos nepriklausomybe, mums 
reikėjo diplomatinio korpuso, 
•>< > t a k t i š k a i n e t u r ė j o m e ne 
• • -i prof; -: • s r -. i! .-t 11 - d:p!'>ma 

to To instituto Vilniau- un: 

versiteti i r . r . .i •• -,;." nepa

prastai svarbus žingsnis, už
pildant tokią baltąją dėmę*. 
Paminėjo dr. Kazį Bobelį ir dr. 
Toma Romeikį. padėjusius 
rengti politologus. Dr. ?. Re-
meikis finansuoja „Politologi
ja" žurnalo leidimą. Dr Mar
tynas Yčas užsako biochemi
jos, molekulinės biologijos, 
biotechnologijos knygas. Vil
niaus universitetas yra vie
nintelė vieta, kur rengiami 
biochemikai ir vykdomi aukš
tojo mokslo molekulines biolo
gijos darbai, tai rodo i: tarp
tautiniai grandai. Prof M 
Yčas taip pat įsteigė savo fon
dą, kurio procentus naudoja 
kviestiniams lektoriams. Kai 
kurie JAV lietuviai dovanojo 
ir dar vis dovanoja po keletą 
tūkstančių knygų, kurios yra 
vadinamos vardinėmis kolek
cijomis. Taip pat labai daug 
profesorių yra skaitė ir skaito 
paskaitas. 

Žemės ūkio universiteto rek
torius dr. A. Kusta sakė, ka<i 
daugiausia bendradarb 
su Europos universitetais 

čiau buvo keletas reikšmingų 
projektų ir su JAV. 1992 m. 
buvo pradėtas vykdyti Purdue 
universiteto projektas, kuris 
buvo remiamas „Develope-
ment agency" fondo, daug pa
dėjo prof. Feliksas Palubins
kas ir profesorius R. Viskanta. 

Projektas buvo labai sėkmin
gas, išleista daug vadovėlių. 
literatūros. Remiant preziden
tui V. Adamkui, buvo suorga
nizuotas prcjektas su Illinois 
universitetu, pasikeista stu
dentais. Padedant garbes kon-
sulei Ingridai Bublienei, už

megzti ryšiai su Ohio univer
sitetu, pasirašė sutartį su Že
mės ūkio kolegija. ..Žemes 
ūkio universitetas labai propa
guoja ekologinę žemdirbystę, 
nes tai yra niša. rinka tiems 
produktams yra atvira. 

(Bd.) 
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ŠEŠTADIENIS DIDŽIAUSIOJE 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Jei kurį mūsų išeivijoje sle
gia pesimistinės nuotaikos dėl 
tolimesnio lietuvybės išlikimo 
Amerikoje, labai rekomenduo
ju aplankyti šeštadieninę Mai
ronio vardo lituanistinę mo
kyklą Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Šis didžiausias išei
vijoje lituanistinio švietimo 
„ąžuolas" savo „šakose" turi 
350 mokinių, o jo „šaknis" su
daro 54 mokytojos, jų padė
jėjos ir padėjėjai. 

— Šį rudenį į mokyklą no
rinčių įstoti turime dar apie 
20 mokinių, bet dėl vietų sto
kos klasėse jų negalėjome pri
imti, — apgailestauja mokyk
los direktorė Audronė Elvi-
kienė dėl ankštų mokyklos pa
talpų Pasaulio lietuvių centre. 

Didysis išeivijos lit. švietimo 
„ąžuolas" — šeštadienių Mai
ronio lituanistinė mokykla 
išaugo iš labai mažo „ąžuo
liuko", pasodinto Lemonte 
prieš 42 metus mokytojos 
Onos Abromaitienės ir pirmų
jų 10 mokinių pastangomis. 
Sis telkinys ėmė smarkiai 
augti 1965-1975 metais. Nuo
latos augo ir Maironio litua
nistinė mokykla, nuomojant 
Lemonto mokyklų patalpas 
pas amerikiečius. Ten ir šių 
eilučių autoriui teko dėstyti 
Lietuvos istoriją 1972-1973 
metais. 

Padėtis labai pagerėjo, įsigi
jus* Pasaulio lietuvių centrą. 
Jo patalpose, jų labirintuose 
esančios mokyklos klasės yra 
PLC pažiba ir lietuvybės išlai
kymo laidas. 

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lemonte yra mažųjų 
priešdarželinė klasė, vaikų 
darželis ir 10 metų lituanisti
nio švietimo išeivijoje sistema. 
Ją sudaro šeši skyriai pra
džios mokyklos programoje ir 
keturios aukštesniosios mo
kyklos klasės su atskirai lietu
vių kalbą, literatūrą, geogra
fiją, istoriją, pasitobulinimą, 
visuomenės mokslą, tautinius 
šokius ir dainas dėstančiais 
mokytojais. 

B u v u s i o s mokinės — 
š i a n d i e n mokytojos 

Prieš gerą dešimtmetį išeivi
jos didžiausios lit. mokyklos 
titulu puošėsi Čikagoje Kristi
jono Donelaičio vardo mokyk
los, vadovaujamos Juliaus Šir-
kos, Danutės Bindokienės. Re
ginos Kučienės ir kitų talen
tingų mokytojų. Tuometinę 
(1970 m.) išeivijos 12 metų li
tuanistinio švietimo sistemą 
pakeitusi K. Donelaičio mo
kyklų vadovybė į kondensuotą 
10 metų lituanistinio švietimo 
sistemą, to reikalaujant tė
vams ir susidariusioms sąly
goms, ši didžiausia lituanis
tinė mokykla buvo išjungta iš 
JAV LB Švietimo tarvbos ir 

per ją einančios finansinės pa
ramos. Tą padėtį pakeitus, 
man einant JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininko pareigas 
1976-1980 metais, dėl tariamo 
švietimo „suluošinimo", pasi
traukdami protestavo dalis 
Švietimo tarybos narių. Juos 
pakeitė kiti, matantys laiko ir 
aplinkybių reikalavimus. 
Šiandien j a u nebėra abejo
jančių, kad 10 metų lituanisti
nio švietimo sistema išeivijoje 
geriausiai atlieka savo paskir
tį prie esamų sąlygų ir aplin
kybių. 

Prieš dešimt a r dvidešimt 
metų buvusios Kristijono Do
nelaičio mokyklos mokinės, 
šiandien yra aukštuosius 
mokslus baigusios talentingos 
profesionalės pedagoges, Mai
ronio mokykloje su gausiu bū
riu dar jaunesnių padėjėjų. 

Lituanistinio švietimo 
„ąžuolo" šaknys buvo ir yra 
mūsų moteriškoje giminėje. 
Joms tris kar tus Val io! 

Kai š a u k i a p a r e i g a 

Nėra abejones, kad mamoms 
pedagoginis darbas yra ar
čiausiai širdies. Laiko jos turi 
mažiau negu vyrai. Ypač tos. 
turinčios profesines tarnybas 
ir virtuvę namuose. Viską le
mia jautrumas, girdint parei
gos šauksmą. 

Maironio lit. mokyklos direktore 
Audronė Elvikienė kalba moki
niams mokslo metų pirmąją dieną 
— rugsėjo 8 d.. Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. 

— Kiek metų jūs čia dir
bate? — klausiu Maironio mo
kyklos direktorę Audronę El-
vikienę. 

— Mokytojauju jau 12 metų. 
Šiais metais man teko mokyk
los direktorės pareigos. 

— O ką veikiat per savai
tėlę? 

— Mokytojauju amerikiečių 
Willow Springs mokykloje. 

Mokyklos pirmąjį šeštadie
nį, rugsėjo 8 d., pradedant 
naujus mokslo metus, direk
torės kambarys — kaip palies
tas skruzdėlynas. Šimtas 
klausimų iš tėvelių, atvežusių 
vaikus. Iš mokytojų ir jų pa
dėjėjų. Administratorė Aušra 
Vyšniauskienė ir sekretore 
Ingrida Vaišvilaitė registruoja 
naujur. mokinius, o informa-

S K E L B I A I 

Maironio lit. mokyklos mokytojų dalis Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčios priekyje 2001-2002 mokslo melų 
pirmąja diena. 

Maironio lit. mokyklos Lemonte šeštas skyrius su mokyt. Silvija Radviliene. 

ciją įrašo kompiuteryje. Kny
gyno ir mokyklinių reikalų 
koordinatorės — Sniegą Ma-
siulienė ir Aldona Rauchienė 
— ruošiasi ateinančio šešta
dienio darbams. Mokyklos ko
respondentė Rūta Kunciene ir 
konsultantė J ū r a t ė Harris — 
apsuptos tėvelių su visokiais 
klausimais. Klasėse mokytojos 
duoda nurodymus mokiniams 
ir rodo naujas priemones. 

Priešdarželinių klasės grin
dų dalis — traukinių stotis. 
Su vagonais ir garvežiais. Vie
ni „pipirai" konduktoriauja, 
kiti klauso mokytojos Jovitos 
Cepronienės aiškinimų, o ant 
tėvelio kelių sėdinti Rachel 
Augiūtė rodo liūdną veidą. 

— Ar jūs esate dailininko 
Augiaus giminė? — klausiau. 

— Taip. Dailininkas — ma
no senelis, o Rachel — jau gi
minės trečioji atžala. 

Klasėje 12 „pipirų" ir visi, 
labai rimtai nusiteikę, stumdo 
visokius žaislus. 

Pirmas skyrius su 40 moki
nių užima dvi klases. Juos 
moko Irena Senkevičienė, Ag
nė Katil iškytė-Bemer su pa
dėjėjomis — Vilija Pakalniš
kyte ir Birute Misiūniene. Dvi 
klases užima ir antras sky
rius. Juos moko Regina Dze-
ventauskienė, J ū r a t ė Chaves 
ir padėjėja Elena Janušienė 
Dvi klasės reikalingos ir tre
čiam skyriui. Čia moko Rėdą 
Baranauskienė. Erika Kunic-
kiene ir padėjėjos — Saurita 
Laurinaitienė ir Irena Bagda-
dy. Net trijų klasių reikia ket
virto skyriaus mokiniams. Jų 
mokytojos yra: Rima Gedri-
mienė, Rasa Leitenantienė bei 
Inga Sriubienė, o padėjėjas 
Aitvaras Lipskis. Po dvi kla

ses užima penktas ir šeštas 
skyrius. Jų mokytojos yra: 
Asta Alinkevičiene. Virginija 
Lipskienė ir Gintaras Lauri
naitis bei Silvija Radvilienė. 
Padėjėja yra Sandra Gedri-
maitė. 

Aukštesnėse septintoje — 
dešimtoje klasėse lietuvių kal
bą dėsto Vilija Ąžuolaitienė, 
literatūrą — Svajonė Kere-
lytė, geografiją — Danutė Gri
galiūnienė, istoriją — Gražina 
Sturonienė, globojanti ir 
„Geležinio vilko" būrelį, visuo
meninius mokslus — Juozas 
Polikaitis. Istorijos padėjėja — 
Skaistė Jagelavičiūtė. 

Tikybą visiems dėsto — se
selės Laimutė ir Danutė. Dai
navimo mokytojos yra: Rasa 
Poskočimienė, Jūratė Fisher 
ir padėjėjai — Paulius F ikis 
bei Kęstutis Daugirdas. Tau
tinius šokius moko Violeta Fa-
bianovich su padėjėja Silva 
Paškevičiene. Suaugusių kla
sę moko Vida Radick. Mažai 
lietuviškai mokančių klasėje 
dirba Aušra Jasaitytė-Petry 
su padėjėja Irma Dambraus
kaite. 

Mokytojų sąraše yra Ugnė 
Adikevičiūtė, Milda Pranins-
kienė ir padėjėja Irma Damb
rauskaitė. 

Mokyklos materialinius rei
kalus tvarko tėvų komitetas, 
vadovaujamas Reginos Šau
lienės, o finansais stipriai pa
remia Lietuvių fondas. 

S u s i k a u p i m a s misijoje 

Atlikus registraciją ir susi
pažinimą klasėse, visa Mairo
nio lituanistinė mokykla susi
rinko Pal. Matulaičio misijos 
bažnyčioje paprašyti Kūrėjo 
palaimos naujiems mokslo 
metams bei išgirsti kapeliono 
kun. Algirdo Palioko, JAV LB 
Švietimo tarybos atstovo Juo
zo Polikaičio ir mokyklos di
rektorės Audronės Elvikienės 
žodžius. 

— Būkite geri savo drau
gams ir paklusnūs savo tėve
liams bei mokytojams. Būkite 
jiems dėkingi, nes jie jums 
neša Kūrėjo ir lietuviško žo
džio šviesą, — į mokinius kal
bėjo kapelionas. 

— Jūs žinokite, kad gražiau
sia ir seniausia pasaulyje yra 
lietuvių kalba, kurios jūs čia 
mokotės, — kalbėjo Švietimo 
tarybos atstovas. 

— Mes labai daug praras-
tume, jei nemokėtume lietuvių 
kalbos, jei nežinotume jos isto
rijos, geografijos, jos melo
dingų dainų ir šokių, — moky
mosi lituanistinėje mokykloje 
svarbą iškeldama kalbėjo mo
kyklos direktorė. Visos moky
tojos ir padėjėjos buvo pa
kviestos į ilgą pristatymo eilę 
bažnyčios priekyje. 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionas kun. Algirdas Paliokas, 
linki Maironio mokyklos moki
niams sėkmingų 2001-2002 mokslo 
metu. 

Trumpą susikaupimą bažny
čioje užbaigė visų giedamo 
Lietuvos himno žodžiai. 

Bendra mokyklos mokinių ir 
mokytojų nuotrauka ant tra
dicinio kalnelio prie mokyklos 
Pasaulio lietuvių centre užbai
gė pirmąją naujų mokslo metų 
dieną didžiausioje išeivijos li
tuanistinėje Maironio vardo 
mokykloje. 

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - 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 Zapolis ir Oft. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

SĮJį, RE/MAX 
Y REALTORS 

0fFC.(773) 229 - 8761 
HOME (7081 42S - 7160 

M0B1L (773) 590-0205 

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

Siūlo išnuomoti 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių [rengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

, tel. 630-241-1912. , 

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 773-284-0100. 

Išnuomojami 3 butai. 
First Rate Reai Estate, 

Aušra Padalino. 
Tel. 773-767-2400. 

S i ū l o d a r b ą 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir I \ 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo S 1.500 iki 
S 1,800. Tel. 615-554-3161. 

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

Ieško darbo Parduoda 

38 metų vyras, turintis 
didelę darbo patirtį, ieško 

juvelyro darbo. 
Tel. 773-278-4583. 

Pigiai parduodamos 
BULVIŲ TARKAVIMO 

mašinos. 
Tel. 847-845-3972, 

krautuvėlė „Lietuvėlėv. 
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Lietuvos Partizanų šalpai aukojo: 

$665 Pocienė Birute ir jų draugai a.a. Antano Pociaus 
ilgam atminimui aukojo: Pocienė Birutė ($200); 
Alkevičiai Regina, Edis, Laura ($75); J a rnas 
Alfonsas, Jasa i t ienė Julija, Quariglia Birutė, 
Larry, Veblaičiai Irena, Jul ius (po $50); Kudirka 
Birutė, Vincas, Gedas ($40); Kligienė Valė, Fiorilli 
Elvyra, Pasąual (po $25); Apanavičiai Rasa, 
Gintaras ; Kavolius Rūta; Matukait ienė T., 
Savokaitienė Ona ir Ramanauskienė Monika (po 
$20). 

$300 Worcesterio lietuvių piliečių klubas (iš viso $500). 
$200 Pažemėnai Kostas, Mirga (iš viso $900); 

Stepaičiai Laima, Algis (iš viso $500); Druskienė 
Elena E. 

$50 Laučiai Henr ikas , Ilona (iš viso $400); 
Tamulioniai Milda, Stasys ($300); Karaskienė 
Bronė (iš viso $100); Rašytinienė Valda (iš viso 
$100); Savickas Tadas (iš viso $100); Busanovich 
Charles . 

$30 Šulskis El ina vyro a.a. Kosto ilgam atminimui 
(iš viso $510). 

$20 Palionienė Sofija; Mesec Petronella. 
$15 Šlenienė Dana; Mogenis Bronius, Christa. 
$10 Skaisgirys Kazys. 

L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s f o n d o v a l d y b a ir 
šelpiamieji part izanai dėkoja g e r i e s i e m s aukotojams, 
ir kartu re i šk ia š i rd ingą užuojautą mirus ių a s m e n ų 
š e i m o m s ir j ų d r a u g a m s . A u k o s n u r a š o m o s n u o 
f e d e r a l i n i ų m o k e s č i ų . A u k a s s i ų s t i : L. P. G. Fund, 
2711 W. 71 St., Chicago , IL 60629 
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Maironio !it mokyklos lemonte priešdarželines grupes mokyt. Jovita 
(Vmoniene suimk, nauja mokinukę K.iHiel. kuri <!.ir m-irwl.i nueiti 
nuo tėvelio Pauliaus Augiaus kelių. Visos nuotr Broniau- I u odelio 

Ši diena čia prasidėjo 1959 
meta is spalio mėnesį. Nėra 
abejonės, kad ji tęsis dar 
daug, daug metų, šio didžiojo 
„ąžuolo" šaknis išlaikant to
k iam dideliam skaičiui jaunų, 
tvir tų rankų. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

KAMERINIO ORKESTRO 
SĖKMĖ VOKIETIJOJE 

Saul iaus Sondeckio vado
vaujamas Lietuvos kamerinis 
orkes t ras šios vasaros gas
troles užbaigė Vokietijoje — 
Šiaurės Reino Vestfalijos ir 
Saksonijos žemių muzikiniuo
se festivaliuose. Abiejų festi
valių aplinka, pasak maestro, 
buvo labai panaši j kasmet Pa
langoje rengiamų „Nakties se
renadų" aplinką. Koncertai vy
ko rūmuose, apjuostuose nuos
tabių parkų. 

' • . 

Lietuvos kameriniam orkest
rui teko groti „Schloss Augus-
tusburg" rūmuose, kurie yra 
į traukti į UNESCO pasaulio 
kultūros paveldo sąrašą. Tai, 
kaip sakė Eltai orkestro vado
vai, nuostabus rokoko archi
tektūros pavyzdys. Rūmus su
pa didžiuliai įvairiaspalviai 
gėlynai, tujų labirintais apso
dintas parkas su gausybe 
tvenkinių ir vandens kanalas . 

Antrasis Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas vyko Ha
noverio „Herrenhausen" par
ke, karal iaus rūmų šokių sa
lėje. 

Po abiejuose festivaliuose at-v 
liktos Igorio Stravinskk) ir 
Volfgang Amadeus Mozaft 
programos profesoriui Sauliui 
Sondeckiui, dirigavusiam a b u ' 
koncertus, festivalių organi
zatoriai pareiškė norą maestro 
su Lietuvos kameriniu orkest
ru matyti savo šventėse ir ki
tais metais. (Elta' 



BUK PASVEIKINTA, GIMTOJI 
ŽEME 

Tie tolimieji 1941-mieji me
tai lietuvių tautai lėmė didžiu
lę nelaimę. Buvo suėminėjami 
ir tremiami geriausi tautos 
žmonės: mokslininkai, inteli
gentai, darbštieji žemdirbiai, 
kariškiai. Visi, kurie buvo išti
kimi savo tėvynei ir savo tau
tai. 

Mano tėvas mokytojavo 
Aukštadvario mokykloje, buvo 
Šaulių sąjungos narys (to aš 
tada dar nežinojau). To ir už
teko, kad visa mūsų šeima bū
tų suimta ir gyvuliniuose va
gonuose ištremta į Sibirą. 
Man buvo tik šešeri metukai, 
todėl savo vaikišku proteliu 
negalėjau suprastL kodėl mus 
veža tokiomis nežmoniškomis 
sąlygomis. O kur veža? Iš kur 
toks žiaurumas? Ką iškentė-
jome tremtyje, nesutalpintų ir 
didžiulė knyga. Tačiau dabar 
apie kitką. 

Prabėgo 60 metų nuo tų bai
sių įvykių. Lietuvos vyriau
sybė atsiuntė į Barnaulą de
legaciją, kuriai vadovavo Vy
tas Miliauskas. Bamaulo lie
tuviai, vadovaujami B. Verbic
ko, susitiko su lietuvių delega
cija Nuoširdžioje ir jaukioje 
aplinkoje visi kalbėjusieji la
bai aiškiai ir suprantamai pa
pasakojo apie dabartinį gyve
nimą Lietuvoje, išaiškino grį
žimo į tėvynę sąlygas. Buvo 
perskaitytas Lietuvos Respub
likos prezidento laiškas trem
tiniams. 

Štai tada aš ir supratau, 
kad klydau bijodama grįžti į 
tėvynę. Čia mus vis gąsdino, 
kad nemokėdami lietuvių kal
bos, nebūsime laikomi lygia-
verčiasi piliečiais. Aš lietuvių 
kalbos j au nemokėjau. Tačiau, 
pasirodo, viskas kitaip. 

Sutiko mane labai širdingai, 
nejutau jokio nepasitikėjimo. 
Labai rūpinosi Vytautas Ci-

nauskas, apgyvendino Naujo
sios Vilnios bendrabučio kam
baryje. Naujoji Vilnia buvo 
paskutinė stotis, iš kurios mus 
išvežė — į čia a š ir sugrįžau. 
Čia kaip istorinis paminklas 
stovi 1941-ųjų metų tremties 
vagonai, kuriais mus vežė. 
Esu labai dėkinga Daivai Ju-
nevičiūtei, Rimai Gudelytei, 
Lidijai Zabulionienei, kurios 
man padėjo sutvarkyti visus 
formalumus. Duok, Dieve, 
joms sveikatos i r stiprybės kil
niai padedant tremtiniams 
grįžti į Tėvynę. 

Nuoširdžiausiai dėkoju visai 
Vilučių giminei. Liepos 27-29 
dienomis dalyvavau Vilučių 
giminės susitikime Derveniš-
kių kaime — giminės lopšyje. 
Susitikimas praėjo labai 
sklandžiai ir nuoširdžiai, buvo 
gerai organizuotas. Surinkta 
daug medžiagos apie visą 
Vilučių giminę, jos šaknis, iš
leista puiki, iliustruota nuo
traukomis knyga. Taip, aš su
žinojau apie savo giminę, savo 
šeimą, savo tėvą visą tiesą. Ta 
knyga — dalelė ir mūsų tau
tos istorijos. 

Kirdeikių bažnyčioje susirin
ko apie 200 žmonių — giminių 

ir svečių. Daugelis jų iškentė 
sovietines represijas, areštus , 
t remtis, lagerius, kovojo dėl 
Tėvynės laisvės, dalyvavo par
tizanų kovose, padėjo j iems 
kuo galėdami. Daugelio jų j au 
nėra tarp mūsų — buvo su
šaudyti, ištremti į Sibirą, žuvo 
lageriuose, mirė čia — Tėvy
nėje, bet savo gyvenimu įkvė
pė vaikams meilę tėvynei ir 
tautai . 

Neįmanoma papasakoti , ką 
pajutau įėjusi į bažnyčią. Žmo
nės dėkojo Dievui, kad tėvynė 
jau laisva. Didžiavausi savo 
gimine dėl jos ryžto ir darbų. 
Kapinėse buvo pašventintas 
paminklas Leono Vilučio bro
liui Mykolui. J is , dar visai jau
nas, kovojo dėl tėvynės laisvės 
ir buvo žiauriai nužudytas. 
Mūsų vaikai padėjo vainikus 
ant jo kapo. Noriu tikėti, kad 
jaunoji ka r ta šito niekada ne
pamirš. Prie part izano kapo 
stovėjo Kęstučio Vilučio sū
nus, taip pat Mykolas, kaip ir 
jo garbingas senelis. Sal iutu 
buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos nepriklausomybę, sugie
dotas himnas, skambėjo parti
zanų dainos. 

Vakare Derveniškių kaime 
prasidėjo giminių vakaronė. 
Žmonės šnekėjo, dainavo, šo
ko. Muzika nenutilo iki pat 
ryto. Buvo daug jaunimo. Man 
labai buvo smagu, visi manimi 
rūpinosi, klausinėjo, a r man 
ko nors netrūksta . Visiems 
esu labai dėkinga. 

Noriu tar t i keletą žodžių 
apie šios giminės šventės or
ganizatorius. Tai technikos 
mokslų daktaras Kęstutis Vi-
lutis — viso renginio siela ir 
protas. Kęstutis — tremtinių 
Aldonos ir Leono sūnus . J ie , 
grįžę iš tremties į tėvynę, pa
rašė atsiminimų knygą. Mielo
ji Aldona, kiek daug jai teko 
iškentėti: areštas , t remtis , ka
torginis darbas Sibiro tund
roje. Bet tai jau praeit is . Da
bar ji laiminga, jos t u r t a s du 
sūnūs: Kęstutis ir Gintaras , 
anūkai — Ieva, Jurg is ir My
kolas. J ie — ištikimi senelių 
ir tėvų idėjoms. 

Manau, jei ne Veronika Su-
bačienė, nebūtų knygos apie 
mūsų giminę. J i 10 metų rin
ko medžiagą apie Vilučius. Ja i 
padėjo sūnus docentas Paul ius 
Subačius. Rezultatas — puiki 
Vilučių giminės istorija — 
apie mūsų protėvių ir tėvų ko
vas dėl tėvynės. Mes šito nie
kada nepamiršime. 

Organizuojant šį giminės su
sitikimą labai daug prisidėjo 
Aldona Jonaitienė, Danutė 
Bučinskienė ir daug kitų mo
terų. Ačiū visai giminei. 

Man atrodo, kad aš gimiau 
iš naujo. Kas buvo a t imta iš 
mažos mergytės prieš 60 me
tų, vėl grįžo. Turiu tėvynę, ar
t imus žmones. Būk pasveikin
ta, Lietuva, gimtoji, gražioji, 
ežeringoji, miškingoji žeme, 
būkite pasveikinti visi širdingi 
Lietuvos žmonės. 

Ni jolė V i l u t y t ė 
Ž e r n o v s k a j a 
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AP.P.L.E. — 2001 vasaros kursų Giruliuose dėstytojos ir jas O'Hare oro uoste pasitikusi Ritone Rudaitiene, 
kuri, nors pati šiemet kursuose nedalyvavo, daug metų buvo nuolatine jų talkininke ir dėstytoja. Iš kairės: R. 
Rudaitiene, užimtumo terapistė Marybeth Ruder-Neely ir autizmo ekspertė Myra Goodvvin. „Močiute Myra", 
kaip ją vadina pustrečių metų anūkėlis, gyvena Asheville, NC. Teodoro Rudaičio nuotr. 

BAFL PRAŠO TALKOS 
Atstovas Henry Hyde (R. — 

IL) ir sen. Jesse Helms (R. — 
NC) parengė įstatymo projek
tus (bills), kurie stipriai re
mia NATO plėtrą. Šis įstaty
mas būtų ankstesnių NATO 
plėtros įstatymų, pravestų 
1994, 1996 ir 1998 metais, tęs
tinumas. 

Įstatymas patvirt ina NATO 
plėtros viziją, kaip prez. Bush 
ją išryškino 2001. 6.15 d. ir 
prez. Clinton — 1996 spalio 22 
d., bei ragina NATO narius 
kartu veikti su Jungtinėm 
Valstijom, kad ta vizija būtų 
įgyvendinta Prahoje 2002-
siais metais. Įstatymo pro
jekte taip pat skiriama 20 
mln. dolerių stiprinti Baltijos 
valstybių karines struktūras 
(Amerikos Baltų laisvės lyga 
jau treti metai sėkmingai 
dirba įgyvendinant šį per 20 
mln. dolerių paramos projektą 
ir apginant jį nuo panaikini
mo: sen. Bingaman įstatymo 
pataisa). 

Amerikos Baltų laisvės lyga 
daug dirbo, kad šis įstatymas 
būtų įgyvendintas ir tuo Bal
tijos valstybės būtų artimiau
sios NATO plėtros metu pa
kviestos tapti lygiateisėmis 
narėmis. (Prieš 20 metų BAFL 
sėkmingai pravedė „Baltic 
Freedom Day" įstatymo pro
jektą). 

Šio įstatymo tekstas Atstovų 
rūmuose ir Senate bus tas 
pats, ir bus pateiktas kaip 
2001-jų metų Laisvės konso
lidavimo aktas (Freedom 
Consolidation Act of 2001). Po 
Kongreso patvirtinimo bus 
prez. Bush patvirtinimas su 
parašu, o tada vyriausybė jau 
bus įpareigota pakviesti Bal
tijos valstybes į NATO gyny
bos struktūrą. Kongresas tik
rai pritartų tokiam pakvieti
mui. 

Senatoriai Lugar ir McCain, 
viešėdami Vilniuje ir Latvijoje 
bei Estijoje rėmė narystę 
NATO ir sakė, kad esą tikri, 
kad balsų Senate užteks bal
suojant už. Šis yra Baltų 
laisvės lygos projektas nuo 
pradžios iki galo — darbuotasi 
tyliai ir neatlaidžiai, įskaitant 
ir įstatymo turinį. Iki šiol net 

nebuvo leista apie jį viešai 
kalbėti, bet dabar j au su
varžymas atšauktas, todėl ga
lime prašyti, kad visi, kas tik 
gali, kreiptųsi į savo atstovus 
Kongrese ir senatorius, kad jie 
taptų „Freedom Consolida
tion Act of 2001" rėmėjai, pa
skambindami lan Brzezinski 
Senato užsienio reikalų komi
tete ( Sen. Jesse Helms) arba 
Steve Raderaaker Atstovų 
rūmų Tarptautinių reikalų ko
mitete (Kong Hyde). 

P a d ė k i t e L i e t u v a i t a p t i 
N A T O n a r e ! 

Amerikos Baltų laisvės lyga 
šiais meta is šventė savo gy
vavimo 20-ties metų sukaktį 
ir įgyvendino daug svarbių 
projektų, nes buvo finansiš
kai remiama ne tik savo na
rių, bet ir plačiosios visuo
menės . 

Je igu pr i ta r tumėte mūsų 
veiklai, prašome jūsų finansi
nės paramos. 

A n g e l ė N e l s i e n ė 
BAFL vykd. vicepirmininkė 

DARBININKŲ ŠVENTEI PRAĖJUS 
Tradicinė darbininkų šven

tės diena Amerikoje kasmet 
švenčiama pirmą rugsėjo mė
nesio savaitgalį, paprastai pir
madienį. Šiais metais darbi
ninkų šventės diena buvo rug
sėjo 3 dieną. Tą dieną visos 
mokyklos ir valdiškos įstaigos 
yra uždarytos, nepristatomas 
paštas, neveikia bankai. Ame
rikoje pirmos darbininkų uni
jos buvo įsteigtos XVIII am
žiaus pabaigoje. Laikui bė
gant, tos unijos suvaidino 
reikšmingą vaidmenį politi
niame ir ekonominiame gyve
nime, reikalavo darbininkus 
remiančių įstatymų, sveikatos 
ir gyvybės draudimo garan
tijų, bedarbio pašalpų bei kitų 
darbo žmonėms reikalingų 
privilegijų. Svarbu pabrėžti, 
kad Amerikos darbininkų ne
įtakojo Lenino paskata: „Viso 
pasaulio darbininkai (proleta
rai) vienykitės". 

Puikiai žinome, kad Ameri
kos žiniasklaidoje visų didžių
jų švenčių progomis pasipila 
tūkstančiai reklamų, skati
nančių piliečius pirkti dova
nas — Kalėdų, Velykų, Moti
nos bei Tėvo dienos progomis. 
Oficiali finansinė statist ika 
rodo, kada tų švenčių preky
bininkai gauna daugiau pelno 

negu per iš t isus metus . Spau
doje ir televizijoje matome 
reklamas su velykinių skrybė
laičių spalvingomis nuotrau
komis, o prieš Motinos dieną 
gėlininkystės ska t ina motinas 
pagerbti gražiomis gėlių 
puokštėmis ir ne t siūlo spe
cialia pašto s iun ta persiųsti 
gėles toliau gyvenančioms. 
Prieš Kalėdų ^sezono", laiko
tarpį, kurį krikščionys vadina 
Adventu, daugiau negu ištisą 
mėnesį esame bombarduojami 
Kalėdų senelio siūlomomis do
vanomis. Tačiau žinome, kad 
Darbo šventė nereikalauja jo
kių dovanų, nors realiame gy
venime kai kur ie asmenys turi 
galimybę pasipelnyti . Dalis 
parduotuvių yra uždaroma, 
tačiau kai kurios lieka atida
rytos, o tą dieną jose dirban
tieji ta rnautoja i gauna dvi
gubą atlyginimą. Tad savano
rių nest inga. 

Džiugu, kad darbui pagerbti 
yra sk i r iama speciali diena, 
nes t ik dėl darbo turime įvai
rių patogumų ir prekių per
teklių, jų t a rpe ir kasdieninę 
duoną, ir bū t inus gyvenimui 
reikmenis . Be darbo nėra vai
sių... 

A u r e l i j a M. B a l a s a i t i e n ė 

BOrys Kybartų Kr. Donelaičio vid. 
mybea atkūrimo veikia ateitininkai 

mokyklos moksleivių su mokytojai)- Šioje mokykloje nuo pat nepriklau* 
skautu ir kiuiirkiiviai 

VILNIEČIAI VIS TIEK NEPATENKINTI 
centų turinčiųjų kompiuterį 
naudojasi in terneto paslaugo
mis. 

Apklausos rengėjai atkrei
pia dėmesį į tą savybę, kad 
sostinės gyventojai neieško 
kur geriau ir y ra sėslūs žmo
nės — 92 procentai čia gyve
na nuo pa t gimimo arba dau
giau nei 10 metų. Mažiau 
kaip dešimtmetį Viniuje gyve
na tik 8 procentai atsakiu
siųjų. Net du trečdaliai apk
lausoje dalyvavusių žmonių 
gyvena t ame pačiame mikro
rajone, kur iame gimė, ar iš jo 
nesikelia j au ilgiau kaip de
šimt metų. 

Renkant is gyvenamąją vie
tą jie p i rmumą suteiktų sau
gumui, gamtinei aplinkai, 
tvarkai namo kieme ir pato
giam susisiekimui 

Maždaug ketvirtadalis tei
kia pirmenybę automobilių 
aikštelių statybai , o penkta
dalis — viešojo tualeto Įren
gimui, kul tūros, poilsio ir pra-

Nors kas penktas vilnietis 
namuose turi asmeninį kom
piuterį, sostinės gyventojai 
teigia, kad jų gyvenimas ne
gerėja, ir vis mažiau tiki ge
resnės ateities prognozėmis. 

Tokius duomenis paskelbė 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų bendrovė ,„SIC Rin
kos tyrimai7', Vilniaus savi
valdybės užsakymu atlikusi 
sostinės gyventojų apklausą. 
•Jos metu gauti duomenys 
bus naudojami rengiant Vil
niaus miesto strateginį planą. 

Maždaug 40 procentu gy
ventojų save priskiria vidu
tiniajam sluoksniui, trečdalis 

- tarpiniam sluoksniui tarp 
vidutiniojo ir žeminusiojo, 
penktadalis — žeminusiam. 
Palyginti su 1998 metais at
liktos apklausos rozultais, pa
daugėjo žmonių save laikančių 
žemiausio sluoksnio atstovais. 

Tuo pačiu kas penktas vil
nietis namuose turi asmeninį 
kompiuten, o maždaug 40 pro-

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

2001 m. rugsėjo 16 d. sukanka 25 metai nuo 

A. t A. 
' Dr. ROMUALDO GINIOČIO 

mirties. Sv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos 
Aušros Vartų koplyčioje, Lietuvoje ir Juno Beach. 

Amžina Tėvynė taip anksti ir netikėtai pasišaukė Tave. 

L i ū d i n t i š e ima : ž m o n a , s ū n u s , d u k t ė , 
3 a n ū k a i i r p r o a n ū k ė . 

Mylimam Broliui 

A. f A. 
LEONUI 

Vilniuje mirus, re išk iame nuoširdžią užuojautą 
VYTAUTUI ir ALDONAI URBAMS. 

Dalia ir Algis Augimai 

Elena Damijonaitienė 

Giedrė ir Vytautas Kulpai 

Meilutė ir Petras Kuliai 

Katryna ir Marijus Sodoniai 

Alicija ir Henrikas Soliai 

Graiina ir Jonas Stankūnai 

Rimgailė Zotovienė 

Lana Zibienė 

Balkonas Vilniaus senamiestyje. 

mogų centro steigimui. 
Daugiau negu du trečdaliai 

norėtų, kad pagerėtų jo rajo
no aplinka — gyventojai sva
joja apie sutvarkytus kie
mus , išasfaltuotus privažia
vimo kelius ir suremontuotą 
kiemo įrangą. 

Pusė vilniečių save tapati
na su Vilniumi. Daugiau nei 
pusei sostinės gyventojų Vil
nius patrauklus savo savitu
mu bei gilia istorija. Mažiau 
nei pusė žavisi sostinės gam
tine aplinka. 

Net du trečdaliai liktų gy
venti Vilniuje net ir atsiradus 
galimybei geriau įsikurti ki
t ame Lietuvos ar kitos šalies 
mieste. 

„Ištyrę Vilniaus miesto gy
ventojų poreikius, galime su
sidaryti gana aiškų sostinė
je vyraujančių problemų pa-

K. Vanago I Elta) nuotrauka 

veikslą. Daugelio jų sprendi
mo būdai bus numatyti šiuo 
metu pradėtame rengti Vil
niaus miesto strateginiame 
plane", — sakė savivaldybės 
įmonės „Vilniaus planas" pro
jektų vadovas Linas Sinke
vičius. Pasak jo, ši apklausa 
papildys aktualiausių plėtro 
sričių sąrašą, iš kurio b u s ren
kami Vilniaus miesto priori-
tetai. 

Liepos mėnesį atliktos ap
klausos metu buvo kalbėtasi 
su daugiau nei 1,000 nuolati
nių sostinės gyventojų. (Eltai 

* Š i e m e t s a v o a k c i n i n k u s 
d ide l i a i s d i v i d e n d a i s pa
malonino „Vilniaus Vingis", 
„Kalnapilis", „Utenos triko
tažas", pirmą kartą per pas
taruosius metus dividendus 
moka „Ekranas". 

» • t ; 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAV L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 50 -me t i s 

MINĖJIMU ČIKAGOJE ŠVENTĖ 
NESIBAIGS 

„Vardan neda lomos tau
tos" vertinimo komisija pir
mąją premiją vienbalsiai pa
skyrė Jono Petraičio slapyvar-
dtiu pasirašiusiam autoriui už 
istorinį politinį romaną „Ne
leisk mūsų gundyti" - apie 
rašytojo V. Krėvės 1940 metų 
vasarą. Autorius atvyksta iš 
Vilniaus ir pats atsiims jam 
skirtą premiją bei tars žodį 
šventės programos metu. 
Prašome kuo gausiau dalyvau
ti ir vietas prie stalų užsisa
kyti iš anksto „Lietuvių balso" 
raštinėje. 2624 W. 71st Str., 
Chicago, arba tel. 773-776-
3399. 

Į sporto šeštadienį jus 
kviečia JAV LB Waukegan/ 
Lake County apylinkė. Rugsė
jo 15 d. nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
v. „Centre Club" (200 West 
Golf Road, Libertyville, IL) 
vyks mažieji krepšinio, tinkli
nio bei raketbolo turnyrai. 
Veiks baseinas ir sauna. 
Smulkesnė informacija skam
binant Gedui Damašiui tel. 
847-362-8675. Norinčius daly
vauti tinklinio turnyre prašo
me skambinti Monikai Vygan-
taitei tel. 708-366-3808. 

Asmenų, norinčių šokti 
2002 metų vasarą Lietuvoje 
vyksiančioje tautinių šokių 
šventėje, registracija baig
sis š.m. spalio 12 d. Informaci

j a s teikia vadovė Violeta Fa-
bianovich, tel. 773-436-1624. 

Dailinininkė Rasa Sut-
kutė ruošia scenos dekoracijas 
Vytauto Kernagio koncertui 
„Mūsų dienos kaip šventė". J 
labdaros koncertą, kuris vyks 
sekmadienį, rugsėjo 16 d., 3 
vai.p.p. Jaunimo centre, visus 
kviečia Dieviško Kryžiaus Lie
tuvos benamių paramos fon
das. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę š. 
m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 Str., Chicago. Bus įvai
raus maisto, gros Kosto Ra
manausko orkestras, veiks ba
ras, bus „laimės šulinys". Vi
sus kviečiame pasilinksminti. 

Irena Kriaučeliūnienė, vi
suomenininke ir kultūrinių 
darbų rėmėja, 300 dol. auka 
apdovanojo „Tėviškės" kapelą. 
„Tėviškės" kapela gerai žino
ma Čikagos apylinkėje, links
mina tautiečius įvairiuose 
renginiuose. Kapelos nariai ir 
vadovė Stasė Jagminienė nuo
širdžiai dėkoja už konkrečią 
paramą visuomenininkei Ire
nai Kriaučeliūnienei. 

Pasaulio klasikinių spor
tinių šokių čempionate Mi-
ami mieste pajėgiausia Lietu
vos šokėjų pora A. Bizokas ir 
E. Daniūtė užėmė penktąją 
vietą. Kiti mūsų šalies atsto
vai D. Vėželis ir L. Chatke-
vičiūtė (jie šoko labdaringame 
Vienos valso pokylyje Lemon
te,) pasidalijo 10-11 vietomis. 
Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos pasaulio pasiekimų 
lentelėje A. Bizokas ir E. 
Daniūtė užima antrąją, o D. 
Vėželis ir L. Chatkevičiūtė -
21-ąją vietas. 

Lie tuvos konsula tas Či
kagoje vakar, antradienį, su
laukė tiek daug skambučių 
teiraujantis apie teroristų 
išpuolius New Yorke ir Va
šingtone, jog prašo neseniai 
atvykusius lietuvius paskam
binti savo giminėms į Lietuvą 
i r juos nuraminti. 

Pasaul io l ietuvių cen t ras 
kviečia į rudens sezono sutik
tuvių pietus, kurie vyks rug
sėjo 23 d., sekmadienį, 12 
vai.p.p. centro didžiojoje salė
je. Vaišinsime skaniu „Bravo" 
(A. ir R. Januškų) pagamintu 
maistu, prie stalų bus malo
niai patarnaujama. Skambės 
linksma Algimanto Bamiš£io 
muzika ir dainos. Jei norite, 
galite iš anksto užsisakyti 
stalus, kreipdamiesi į Vandą 
Gvildienę tel. 630-271-9136. 
Salė - didelė, vietos bus vi
siems. Pietus ruošia PLC ren
ginių komitetas. 

„Grandies" j aun imo tau
tinio ansamblio narių ir 
naujų narių registracija 
bus vykdoma šį sekmadienį, 
rugsėjo 16 d., 5 v.v. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je. 

Ona Račiūnas , gyvenanti 
Chicago, IL, grąžindama 
„Draugo" rudens pokylio lai
mėjimų šakneles, mus parėmė 
40 dol. auka, už kurią nuošir
džiausiai dėkojame. 

Don Varno Amerikos le
giono postas Nr . 986 ir pa
galbinis moterų vienetas nau
jus valdybos narius įvesdins 
šeštadienį, rugsėjo 15 d., 3 
val.p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Str. 

Šv. Kazimiero seselių rė
mėjos rengia rudeninį pokylį 
seselėms paremti. Kviečiame 
visus seselių kazimieriečių 
rėmėjus, draugus ir pažįsta
mus sekmadienį, spalio 21 d., 
1:30 val.p.p. atvykti į Oak 
Lawn Hilton viešbutį prie Ci
cero ir 94 gatvių. Bus skanių 
valgių, programa ir laimėjimų 
žaidimai. Vietas užsisakykite 
iki spalio 15 d., skambindami 
seselei Genovaitei tel. 773-
776-1324. 

Linas i r Rima Sidriai , iš 
Palos Hills, IL, dėkodami 
„Draugui" už pagalbą, ruo
šiant Ateitininkų studijų die
nas Dainavoje, mums siunčia 
50 dol. Labai labai jums ačįū! 

Meno mokyklėlė skelbia 
konkursą dailės, kanklių 
specialybių ' dėstytojo vietai 
užimti. Darbas valandinis - 2-
3 vai. savaitės viduryje, vaka
rais ir šeštadieniais 'Čikagoje) 
nuo 1 val.p.p. iki 3 val.p.p. 
Reikalavimai: išeito mokslo 
diplomas, darbo patirtis su 
vaikais. Kanklių spec. dėstyto
jos privalumas - skambinti 
kanklėmis. Meno mokyklėlėje 
pamokos vyksta lietuvių kal
ba. Nesuprantantiems lietu
viškai, dėstytojai paaiškina 
dėstomąjį dalyką ir angliškai. 

Alber tas ir J u r a Druktei-
nia i , gyvenantys Bedford, 
N'H. pratęsdami ..Draugo" 
prenumeratą, mums pridėjo 
100 dol. Ačiū už dosnumą! 

Rugsėjo 5 d. Tėvų Marijonų 
vienuolyno patalpose Čikagoje 
vyko eilinis JAV LB 50-mečio 
minėjimo ruošos komiteto 
(pirm. dr. Petras Kisielius) 
posėdis. 

Patvirtintas praėjusio posė
džio protokolas. Org. komiteto 
nariai Jūratė Budriene, Anta
nas Valavičius, Juozas Poli-
kaitis, Marija Remienė, Leo
nas Narbutis papasakojo apie 
savo veiklos bare vykstantį 
darbą. J. Polikaitis pateikė 
minėjimo sąmatą. Buvo toliau 
tariamasi dėl minėjimo akade
minės dalies eigos, svečių 
priėmimo, ryšio su apylin
kėmis ir apygardomis, bilietų į 
„Ąžuoliuko" koncertą spalio 
14 d. Maria mokykloje parda
vimo (bilietai platinami „Sek
lyčioje" ir PLC Lemonte po šv. 
Mišių). 

Kitas organizacinio komiteto 
posėdis numatytas rugsėjo 21 
d. 7 v.v. ten pat, Tėvų Mari
jonų vienuolyno patalpose. 
Laukiama, kad posėdyje daly
vaus JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys. 

JAV LB apylinkių ir apy
gardų valdybas ir JAV LB XVI 
Tarybos narius pasiekė JAV 
LB Krašto vaidybos pirminin
ko A. Gečio aplinkraštis. Jame 
sakoma: „Nors vasara, sku
bame Jums pateikti naujau
sias žinias apie š. m. spalio 
12-14 d. Čikagoje įvyksiantį 
JAV LB 50-mečio sukakties 
minėjimą. Tai seniai laukta 
sukaktis, rodanti mūsų pirm
takų ir mūsų tvirtą ryžtą 
išlaikyti lietuvybę, puoselėti 
kultūros paveldą, įtvirtinti 
Lietuvos laisvės ir valstybin
gumo siekius ir teikti pagalbą 
artimui. Susirinkę Čikagoje 
džiaugsimės gyvastinga Lietu

vių Bendruomene, prisimin
sime nueitą kelią, pasisem-
sime ryžto ateities bendruo
meninių uždavinių vykdymui. 

JAV LB Krašto valdyba, 
JAV LB XVI Tarybos prezidiu
mas ir 50-mečio paminėjimo 
ruošos komitetas Čikagoje 
*pirm. dr. P. Kisielius) malo
niai kviečia bei ragina visus 
LB darbuotoju.- bei jų svečius 
dalyvauti visuose 50-mečio 
renginiuose. Visi esate malo
niai laukiami. Norime, kad vi
si draugėje galėtume pasi
džiaugti bendruomeninių pa
stangų darbo vaisiais, pasijus
ti, kad esame viena bend
ruomeninė šeima". 

Toliau A. Gečys informuoja 
apie JAV LB XVI Tarybos se
siją, vyksiančią Čikagos prie
miestyje esanč:ame Alsip, IL, 
miestelyje, Radisson viešbučio 
patalpose, ir prasidėsiančią 
spalio 11 d. 7 vai. v. susi
pažinimo vakaru. Oficiali Ta
rybos posėdžio diena - spalio 
12 d., penktadienis, 8:30 vai. 
r. Aplinkraštyje informuojama 
apie kitus 50-mečio renginius: 
proginius leidinius, iškil
mingą minėjimą, „Ąžuoliuko" 
koncertą, šv. Mišias Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Čikagoje ir 
kt. 

Baigdamas laišką JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
A. Gečys rašo: „Savo ruožtu 
kiekvieną LB apylinkę ir apy
gardą prašome surengti savo 
vietovėse JAV LB 50-mečio 
minėjimus šiais ir kitais me
tais. Mus pasiekia žinios apie 
Connecticut LB apygardos 
vykdomus planus, taip pat 
apie įvyksiant; šaunų minė
jimą Cleveland"". 

JAV LB 50-mečio ruošos 
komiteto inform. 

APIE N A M Ų PIRKIMĄ MARQUETTE PARKE 

Ši senovišku medine klėtele kviečia jus prisiminti garsaus žemaičio - vys
kupe Motiejaus Valančiaus 200 metų gimimo jubiliejų ir jo gimimo vieta -
Nasrėnus. Jdomų zodj apie vyskupo gyvenimą tars rašytojas iš Lietuvos 
Kazys Saja Visi kviečiami į malonų ir jaukų susitikima, kuris vyks šį 
šeštadienį 7 vai v. Lietuvių dailės muziejuje. Lemonte. Ruošiama ir že
maitiška meninė programa. Atvykite' 

Pietvakarių apylinkių vysty
mo organizacija (Greater 
Southvvest Development Cor
poration), pritariant miesto 
valdžiai, suruošė susirinkimą, 
kuriame buvo kalbama apie 
lengvatinį namų pirkimą. Šis 
susibūrimas vyko rugpjūčio 13 
d. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, į kurią atvyko 
daug lietuvių, norėdami suži
noti namų pirkimo galimybes 
Marquette Parko apylinkėje, 
įmokėjus tik 1,000 dolerių. 

Pašnekesį vedė Vida Sake-
vičiūtė ir Michael Mangin, 
pabrėždami, kad dabar yra 
gera proga naujai atvyku
siems lietuviams įsigyti nuo
savybes labai prieinamomis 
kainomis. 

Pikelių ir Žubavičių Šeimų 
nariai pasakojo, kaip jie įsigijo 
nuosavybę, ir pažymėjo, jog 
yra patenkinti, nes čia arti 
mokyklos - vietinė ir parapi
jinė. Su kaimyniniais gyvento
jais šios šeimos palaiko 
gerus, draugiškus santykius. 
Juozas Bagdžius, ilgametis 
šios apylinkės gyventojas ir 
Marąuette Parko Lietuvių na
mų savinininkų organizacijos 
pirmininkas, taip pat pasa
kojo apie tautiečių gyvenimą 
šioje vietovėje, pabrėždamas, 
kad neturi sunkumų su šio 
telkinio gyventojais. 

M. Mangin apie pirkimo ga
limybes aiškino anglų kalba, o 
Vida Sakevičiūtė vertė į lietu
vių. Kalbėtojas sakė, kad 
šiuo metu tapti namų savi
ninkais galima įmokant tik 
1,000 dolerių ir taip pat nu
rodė sąlygas paskolų gavimui. 

Pirmiausia reikia būti geru 
skolų mokėtoju, kad bankas 
skolintojas matytų, kad as
muo įsiskolinimus moka regu
liariai. Kitas reikalavimas yra 
turėti pastovų darbą. Visos 
pirkėjo išlaidos negali sudary
ti 40 procentų jo pajamų dy

džio. Perkant namą susidaro 
ir kitų išlaidų, pvz., dokumen
tų užpildymas, mokestis už 
paskolos davimą ir kt. Mar
ąuette Bankas, kuris suteiktų 
paskolas, teigė, jog šių mokes
čių neims. Tokiu būdu pirkė
jas sutaupo apie 1,500 dolerių. 

Nors namo pirkimui daug 
įmokėti nereikia, vis tiek pir
kėjas turi turėti bent porą 
tūkstančių. Kuo daugiau įmo
kama perkant namą, tuo mė
nesinis mokėjimas yra mažes
nis. M. Mangin sakė, kad 
nuomojant butą reikia mokėti 
nuomą, o nusipirkus namą, 
mokama sau. Sis namas po 
20-30 metų bus išmokėtas, 
nors už paskolą susidarys 
dideli procentai. Namus gali
ma pirkti ir apleistus, lietu
viai yra darbštūs ir nagingi -
savo jėgomis aptvarkę pas
tatą, vėliau pardavę, gaus 
pelną. Namų kainos šiuo metu 
apylinkėje yra pakilusios net 
11 procentų. 

Susirinkime dalyvavo Mar
ąuette Banko ir nekilnojamo 
turto atstovai, kuriems galima 
buvo užduoti klausimus. Dau
gelis klausė apie namų pirki
mą, paskolų gavimą, su na
mais susijusių apdraudų rei
kalingumą ir t.t. 

Vida Sakevičiūtė ir Helen 
Juozapavičienė kvietė lietu
vius pasinaudoti šiomis leng
vatomis ir prireikus kreiptis į 
jas. nes jos mielai vertėjaus 
tiems, kurie nori gauti pasko
las. Skambinkite šiais telefo
nais: 773-436-1000 (ext. 112) 
arba 773-434-8220. 

Dalyvaujant šiame susirin
kime teko pastebėti, kad nau
jai atvykę lietuviai labai do
mėjosi pirkimo sąlygomis šioje 
apylinkėje. Šios pirkimo sąly
gos dar gali galioti porą mėne
sių ir prireikus gali būti pra
tęstos. 

A n t a n a s Paužuo l i s 



Rugpjūčio 12 d. Lemonte vykusioje JAV LB Vidurio vakarų apygardos ge
gužinėje prie laimikių lentynos < iš ka i res : Aurelija Kriaučiūnienė. Žibute 
Žiupsnienė ir Stasė Korres. 

KAI DU STOS, VISADOS DAUGIAU 
PADARYS 

Taip sako sena lietuviška 
patarlė, turinti labai daug tie
sos. 

Prieš mėnesį surengta LB 
Vidurio vakarų apygardos 
apylinkių gegužinė tikrai pa
vyko, nes buvo susirinkę ma
lonūs svečiai, kuriuos aptar
navo visas būrys apygardos 
valdybos narių ir apylinkių 
talkininkų. 

Rugpjūčio 12 d. gegužinėje 
dalyvavo ir JAV ambasadorius 
Lietuvai John Tefft, jo gimi
naitis Richard Ceietti. Dėko
jame jiems už lietuvių Ameri
koje aplankymą, o taip pat 
nuoširdų ačiū skiriame LR ge
neraliniam konsului Giedriui 
Apuokui, jo žmonai Editai, 
garbės konsului Floridoje 
Stanley Balzekui. Jų visų nuo
širdus kvietimo priėmimas vi
siems mums suteikė ryžto ir 
toliau dirbti. 

Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misija Lemonte ambasado
riui Tefft buvo pasiūlyta kaip 

iš sįįįiE ir troif 
Baltijos draugystės poky

lis ruošiamas spalio 27 d. nuo 
6 val.v. iki 1 vai.r. Marriott 
Boston Quincy Hotel, One 
Thousand Marriott Drive, 
Quincy, MA. Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo jubiliejų ir ilgalaikę 
draugystę minės trys Baltijos 
šalių bendruomenės Bostono 
apylinkėse. Bilietus užsisaky
kite iki rugsėjo 15 d. Daugiau 
žinių - internete http:II 
www.balticball.org 

Stedbimai 
A D V O K A T A S 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582^1500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

NKMURA GIEDRIUS PENCYLA 
Attomey at L*w 

Mernber.Federal Trial Bar 
Former Aast Statas Attorney, 

DuPage County 
Criminal, Family and Civil Law 

Houra by Appoitment 
I Soath Van Baran 

BaUvia, Dlinoia •OMO 
Aaaociate officėa in Claraodon Hilla, 

Rollinf Meadow* and Chicago 
(Old Town Area) 

TaL OO-tOa-SMO Ftx. OM0MM9 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Cfvihneair 
kriminaHnea byloa WlA' 

6S47 8. Kedzie Aveoae 
Chieefo , IL «M2» 
TeL 77S-T76-8700 

E-maiL GibaitisOaoLcom 
Toū free 34 hr. 888-77S4742 

Darbo vai. nuo 8 v.r iki 5 v.v. 
Se*tad 8v.r iki 1 v.p.p. 

geriausia vieta dalyvauti pa
maldose ir išgirsti gražiai gie
dantį chorą. Nors choras atos
togavo iki rugsėjo pradžios, 
bet pirm. Romanas Stropus ir 
valdyba sukvietė choristus ir 
vadovę Birutę Mockienę giedo
ti šv. Mišių metu. Ačiū chorui! 

Ir misijos bažnyčia, ir gra
žus giedojimas JAV ambasa
doriui labai patiko. 

Gegužinės pradžioje amba
sadorius J. Tefft apžiūrėjo 
krautuvę „Dovana", aplankė 
Zitos Sodeikienės žavią pa
rodą Lietuvių dailės muziejuje 
ir tautodailės parodą, kur ste
bėjosi Įmantriais velykaičių 
raštais. Ten pasikalbėjo ir su 
Amerikos lietuvių televizija 
(ALTV), šis reportažas buvo tą 
patj vakarą perduotas lietuvių 
visuomenei. 

Gegužinėje visi vaišinosi ce
pelinais, kugeliu ir lietuvišku 
alumi. Po to JAV ambasado
rius kalbėjo susirinkusiems. 
Pusė kalbos buvo lietuviškai 
ir pusė angliškai. Visi stebė
jomės ir džiaugėmės gražia 
svečio tarsena ir puikiu ga
lūnių derinimu. 

„Tėviškės" kapela, vadovau
jama Stasės Jagminienės, atli
ko specialią programą, skirtą 
garbės svečiams. Dėkojame 
„Tėviškės" kapelai ir jos vado
vei. 

Po to vyko šokiai grojant 
brolių V. ir E. Švabų orkest

rui. 
Kaip būtų galima apsieiti be 

„laimės šulinio", kur širdį ku
tena noras sužinoti savo lai
mę? Laimikių traukimo orga
nizatorė ir vedėja buvo Stasė 
Korres, apygardos valdybos 
iždininkė, padedant Žibutei 
Žiupsnienei, vicepirmininkei 
specialiems reikalams, ir Au
relijai Kriaučiūnienei. Prie 
maisto kasos dirbo Irena Kir-
kuvienė, Nijolė Grigaliūnienė 
ir Zina Pocienė. Lėkštes dali
no Birutė Trinkienė. Ačiū 
joms, o ypač I. Kirkuvienei, 
kuri tvarkė maisto pristatymą 
bei dalinimą. Su šypsena ir 
linkėjimais »gero apetito" 
maistą skirstė Izabelė Ston-
čienė, Ada Misiulienė, Genė 
Razumienė (Lemonto apylin
kė), Birurė Podienė, Marionne 
Astrauskas ir Jonas Astraus
kas (Pietvakarių apylinkė), 
laimėjimų bilietus pardavinėjo 
Ramoną Kaveckaitė ir Nijolė 
Kaveckienė (Pietvakarių apy
linkė). Kavos ir pyragų stalą 
aptarnavo Mindaugas Bau-
kus, dr. Jurgis Januševičius ir 
Gintarė Januševičienė (Cicero 
apylinkė). Melrose Parko apy
linkė „laimės šuliniui" pristatė 
vertingų dovanų, kaip ir dau
gelis puikių bendruomeninin-
kų. Visiems nuoširdus ačiū, o 
ypač Žibutei Žiupsnienei už 
300 laimikių. 

Barą aptarnavo apygardos 
valdybos nariai Rita Šakenie-
nė ir Paulius Guobužis. 

JAV ambasadorius J. Tefft, 
išvykdamas pažadėjo dalyvau
ti ir kitų metų LB gegužinėje, 
jeigu tuo metu bus Amerikoje. 
Jam patiko pagarbus, nuošir
dus ir neoficialus priėmimas, 
kuriuo jis džiaugiasi ir sugrį
žęs į Vilnių. 

Už nuoširdų dėmesį paro
dytą aukštam svečiui dėkoja
me visiems gegužinės daly
viams, o ypač garbės konsului 
V. Kleizai ir A. Kleizienei, ku
rie labai padėjo užimti visus 
garbės svečius. 

Gegužinės svečiai daug šoko 
— iki 6 vai. v., o po to dar iki 7 
vai. v. skambant radijo muzi
kai. Po to skambėjo dainos ir 8 
vai. vakare buvo išlydima sau
lė. 

Esame visiems nuoširdžiai 
dėkingi. 
Birutė A. Vindašienė, pirm., 

ir JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba 
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Kirkuvienė. 
I i'tft vaidino Irena 
E. Sulaičto miotr. 

JAV LB Vidurio vakari) apygardos gegužinėje prie kasos 'iš kairės): Zina 
Pociene, Irena M Kirkuvienė ir Birute Trinkienė Stasės Korres nuotr 

http://www.balticball.org

