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Sportas
* Pralaimėjimu Kinijo
je vykstančio XIV moterų
krepšinio pasaulio čempiona
to aštuntfinalio varžybas pra
dėjo Lietuvos rinktinė. Tre
čiadienį Lietuvos krepšinin
kės po atkaklios kovos 63:71
nusileido Europos čempionei
Prancūzijos komandai. Iško
vojusi ketvirtąją pergalę
Prancūzijos rinktinė užsitik
rino vietą ketvirtfinalyje, kur
žais ir pasaulio čempionės
amerikietės, 87:44 sutriušnusios Kubos komandą.
* Pasaulio jaunimo (iki
19 metų) bokso čempiona
to Kuboje aštuntfinalyje jau
pirmajame raunde po 1 minu
tės 19 sekundžių kovos aiškia
persvara nugalėjęs rumuną
Ionut Gheorghe, Gintaras
Sabaitis (svorio kategorija iki
60 kg) toliau tęs kovą dėl
medalių.
,
* Vilniuje vykstančia
me II Europos moterų šim
talangių šaškių čempionate
po trijų ratų 8-tąją vietą tarp
40 dalyvių su daugkartine
pasaulio čempionė latve Zoja
Golubeva dalijasi Eglė Jan
kauskaitė (po 4 taškus).
* Aštuntą kartą šiemet
paskelbtame Tarptautinės
futbolo asociacijų federacijos
(FIFA) pasaulio rinktinių
populiarumo sąraše Lietuvos
vienuolikė per mėnesį neteko
keturių įskaitinių taškų (414
tšk.) ir klasifikacijoje iš 98osios vietos nukrito į 101-ąją.
* 17 metų trukusią
krepšininko karjerą NBA
lygoje, taip ir neiškovojęs
čempiono žiedo, nusprendė
baigti
40-metis
Patrick
Ewing. Apie tai vienas iš 50
geriausių visų laikų NBA
krepšininkų, net 15 sezonų
žaidęs New York „Knicks”
komandoje, pareiškė antra
dienį. Nuo šiol P. Ewing bus
Vašingtono „Wizards” ko
mandos vyriausiojo trenerio
asistentu.

Sausros
padarytiems
nuostoliams
kompensuoti
— 40 mln. litų

Už informaciją
apie pagrobtą
„Saulės akmenį’*
siūloma 20,000 litų
LNK televizijos žinių tar
nyba žada skirti 20,000 litų
asmeniui, suteiksiančiam po
licijai informacijos, kuri leistų
surasti nepakartojamą Palan
gos Gintaro muziejaus ekspo
natą „Saulės akmenį” bei su
laikyti vagis.
Lietuvos policija praėjusią
savaitę paprašė visuomenę
suteikti informacijos, galin
čios padėti atskleisti rugsėjo 9
d. įvykdytą 1.5 milijono litų
vertės 3.698 kilogramo sve
riančio gintaro luito vagystę
iš Palangos Gintaro muzie
jaus. Nors pareigūnai dar vi
liasi, kad gintaras tebėra Lie
tuvoje, dienraščio „Respubli
ka” duomenimis, labai tikėti
na, kad jis buvo išplukdytas į
užsienį. Manoma, kad „Sau
lės akmuo” pavogtas pagal iš
ankstinį užsienio kolekcionie
riaus užsakymą. Neoficialiais
duomenimis, prie vagystės
prisidėjo mažiausiai 6 žmo
nės.
Pavogtas akmuo yra tre
čiasis pagal svorį Europoje.
Didesni už šį gintaro luitai
yra saugomi Vokietijoje ir Ka
raliaučiuje.
(BNS)

Trečiadienį trijų dienų vizitą Lietuvoje pradėjo Lenkijos Sekno pirminin
kas Marek Borowski (kairėje) ir jį lydinti parlamentarų delegacija. Vizi
to, kurio metu numatoma aptarti dvišalius valstybinius, ekonominius bei
kultūrinius klausimus, programoje — susitikimas su Lietuvos preziden
tu Valdu Adamkumi, Seimo pirmininku Artūru Paulausku (dešinėje),
ministru pirmininku Algirdu Brazausku, užsienio reikalų ministru Anta
nu Valioniu.
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Lenkijoje vėl renkamos aukos
lenkų vaikams Lietuvoje
Varšuva, rugsėjo 18d.
(BNS) — Labdaros organizaci
ja „Lenkijos humanitarinė ak
cija” jau kelintus metus iš ei
lės renka aukas esą badaujan
tiems lenkų moksleiviams Lie
tuvoje.
Opozicinės Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) vadovas
Eugenijus Gentvilas trečiadie
nį paragino Užsienio reikalų
ministeriją informuoti Lenki
jos visuomenę bei minėtą lab
daros organizaciją apie tikrąją
padėtį Lietuvoje ir pareikalau
ti sustabdyti Lietuvą žemi
nančios informacijos skleidi
mą. „Šiuokart ant kortos pas-

tatytas Lietuvos įvaizdis,
todėl Lietuvos diplomatai ne
gali tylėti”, teigia E. Gentvilas
pareiškime spaudai.
Prieš porą metų agitaci
niuose plakatuose buvo vaiz
duojami leisgyviai išsekę vai
kučiai, o dabar į skaitytojus
žvelgia elegantišką juodą kos
tiumą dėvintis ir baltą pete
liškę pasirišęs berniukas. Ta
čiau tekstas lieka tas pats —
„Lenkijos humanitarinė akci
ja padeda 14-kai lenkiškų
mokyklų Lietuvoje, kuriose
pinigų trūksta viskam, deja,
netgi maištui”.
Nukelta į 5 psl.

Valdininkai turi būti
mandagūs, ramūs ir sąžiningi

Antradienį Vyriausioje rinkimų
komisijoje (VRK) pasirodė LNK
„Dviračio žynių” vedėjas Vytautas
Šerėnas. Konsultuojant VRK pir
mininkui Zenonui Vaigauskui, pra
mogų verslo atstovas parašė pa
reiškimą dėl specialiosios rinkimų
sąskaitos atidarymo Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimuose ir
gavo leidimą ją atidaryti. V. Šerė
nas noriai fotografavosi su VRK iš
duota pažyma rankose ir tapo 14uoju „centro kairės dešinės", kaip
jis save vadina, kandidatu, gavusiu
leidimą atsidaryti sąskaitą „Hansa-LTB”.
(Elta)

Naujoji gyventojų aptar
navimo tvarka valstybinių
institucijų tarnautojus įparei
gos ramiai ir mandagiai kal
bėti, įrengti privatiems intere
santų pokalbiams tinkamą pa
talpą, būti sąžiningais, protin
gais ir objektyviais.
Tokios nuostatos įrašytos
vyriausybės patvirtintoje Pi
liečių ir kitų asmenų aptarna
vimo viešojo administravimo
ir kitose institucijose pavyzdi
nėje tvarkoje, kuria siekiama
sukurti teisines sąlygas kiek
vienam piliečiui gauti būtiną

Pasaulio naujienos
(Remtantis AFP, Reuters. AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSImate)

EUROPA
Briuselis. Lapkritį Pra
hoje vyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime prisijungti
prie NATO bus pakviestos
mažiausiai keturios valstybės-kandidatės, trečiadienį
pareiškė šaltinis Šiaurės At
lanto sąjungoje. Šios kandida
tės, tarp kurių, manoma, bus
trys Baltijos valstybės ir Slo
vėnija, taps pilnateisėmis 19kos valstybių sąjungos narė
mis 2004 m. pavasario gale,
sakė šaltinis.
Europos Komisijos (EK)
pirmininkas Romano Prodi
nusiuntė Rusijos prezidentui
Vladimir Putin laišką, kuria
me informuoja apie trečiadie
nį EK pasiūlytų priemonių,
kaip palengvinti tranzitą tarp
Karaliaučiaus ir Rusijos,
esmę. EK siūlo parengti supa
prastintą dokumentą daug
kartinėms Rusijos piliečių ke
lionėms į Karaliaučių ir iš jo
įvertinti greitųjų traukinių
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tarp Karaliaučiaus ir likusios
Rusijos, kuriais važiuojant,
nereikėtų vizų, panaudojimo
galimybes, taip pat pradėti
svarstyti su Rusija V. Putin
pasiūlymą įvesti bevizį reži
mą tarp Rusijos ir Europos
Sąjungos (ES) kaip galutinį il
galaikį tikslą. R. Prodi pažy
mėjo, kad šie EK pasiūlymai
— „tai ne galutinė stadija
sprendžiant tranzito į Kali
ningradą problemas, —jas ES
Taryboje atskirai kels kiek
viena Europos Sąjungos narė,
taip pat kartu aptars Rusija ir
ES”.
Paryžius.
Prancūzijos
apeliacinis teismas trečiadie
nį nusprendė, kad 92 metų
nacių kolaborantas Maurice
Papon dėl prastos sveikatos
turi būti paleistas iš kalėjimo,
pranešė jo advokatai. Pagal
paleidimo sąlygas jis turės bū
ti namuose, o norėdamas iš
vykti privalės gauti teismo
leidimą. M. Papon, kuris yra
vienintelis
tebegyvenantis

informaciją, deramai ginti sa
vo interesus, geriau nagrinėti
asmenų prašymus ir skundus.
Kiekvienos institucijos va
dovas turės užtikrinti, kad as
menims prieinamoje vietoje,
per vietos radiją, televiziją,
spaudą, interneto tinklalapyje
būtų paskelbta aptarnavimo
tvarka, atsakingi už tai asme
nys. Bus draudžiama neaptar
nauti žmonių, jei tuomet nėra
už tam tikrus klausimus
atsakingo valstybės tarnauto
jo — turi būti jį pavaduojantis
tarnautojas. Nukelta į 5 psl.
prancūzas, nuteistas dėl Ant
rojo pasaulinio karo nusikalti
mų, už bendrininkavimą vyk
dant nusikaltimus žmonišku
mui, atlieka 10 metų kalėjimo
bausmę.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W Bush tre
čiadienį pareiškė, jog Irakas
tampa vis didesnė „grėsmė
pasaulio taikai”. Jo teigimu,
pasaulis „turi sukilti ir duoti
atsaką šiai grėsmei, ir mes ti
kimės, jog Saugumo Taryba
tai padarys”. „Manau, sveiko
proto žmonės supranta, jog šis
žmogus toks nėra”, pareiškė
G. W. Bush, pridūręs, kad Ira
ko pasiūlymas įsileisti gink
luotės tikrintojus yra ne kas
kita, kaip bandymas atitolinti
karinius veiksmus. JAV pre
zidentas pranešė, jog arti
miausiomis dienomis pateiks
Kongresui nutarimą, įgalio
jantį jį imtis veiksmų prieš
Iraką. G. W. Bush taip pat sa
kė, kad šis nutarimas bus
„svarbus signalas visam pa
sauliui apie JAV ryžtą”.
Vašingtonas. JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-

Lietuvoje šią vasarą tvy
rojusios sausros padarytiems
nuostoliams kompensuoti ke
tinama skirti apie 40 mln.
litų.
Dėl sausros labiausiai nu
kentėjo pievos ir ganyklos, to
dėl kompensacijos bus skiria
mos pieno ir galbūt gyvuli
ninkystės sritims, trečiądienį
po susitikimo su prezidentu
Valdu Adamkumi sakė žemės
ūkio ministras Jeronimas
Kraujelis.
„Jau 60 dienų, kai gy
vulius reikia šerti sukauptais
pašarais. Pernai tuo pat metu
karvutės dar pačios ‘pasišie
naudavo’ ”, sakė ministras.
Anot jo, už vieną karvę ke
tinama skirti 80-85 litų, o
kiek už galvijus — tiksliai ne
suskaičiuota.
Iki šiol dėl sausros pada
rytų nuostolių papildomai lė
šų skirta linų augintojams,
padidintos išmokos už rapsus,
parduodamus vietos rinkoje.
Be to, ketinama išmokėti
tiesiogines išmokas už grūdi
nių javų pasėlius (20 mln. li
tų), nors paprastai jos išmo
kamos gruodžio-sausio mėne
siais.
(BNS)

„Minijos nafta”
Kuršių mariose
ieškos naftos
Didžiausia Baltijos valsty
bėse naftos gavybos bendrovė
„Minijos nafta” pradėjo naftos
paieškos darbus Kuršių ma
riose ir aplink jas esančioje
žemyno teritorijoje. Investici
jos į visiškai naujų plotų tyri
mus sieks 8 mln. litų.
Per tris mėnesius bendro
vė žada ištyrinėti 110 kvadra
tinių kilometrų plotą, įskai
tant 50 kv. km — Kuršių ma
riose, o dar šešis mėnesius su
rinkti duomenys bus apdoro
jami.
„Mes esame stiprūs sau
sumoje ir net jei rasime naftos
mariose, galvosime, kaip ją
pasiekti iš sausumos”, sakė
„Minijos naftos” generalinis
direktorius Thomas M. Haselton.
(BNS)
feld trečiadienį paragino Kon
gresą paremti prezidento
George W. Bush administra
ciją rengiantis galimam kari
niam smūgiui prieš Iraką.
„Nė viena teroristinė valstybė
nekelia didesnės grėsmės mū
sų žmonių saugumui ir pa
saulio pastovumui nei Irako
vadovo Saddam Hussein reži
mas”, sakė D.Rumsfeld per
Atstovų rūmų ginkluotųjų pa
jėgų
komitete surengtus
svarstymus dėl Irako krizės.
Gynybos sekretoriaus kalbą
trumpam nutraukė keli pro
testuotojai, kurie atsistojo ir
kelis kartus sušuko: „Patik
rinimai, ne karas!". Jie nedel
siant buvo išvesti iš salės.
Jungtinės Valstijos ke
tina pasiūlyti įsteigti „NATO
reagavimo pajėgas”, kurios
būtų viena iš Vakarų gynybi
nės sąjungos priemonių atsa
kyti į po rugsėjo 11 dienos iš
puolių išryškėjusias grėsmes.
Iki šiol NATO atliko tik nedi
delį vaidmenį JAV vadovauja
mame kare su terorizmu. Siū
lomas pajėgas sudarytų nedi
deli ir labai mobilūs daliniai,
kuriuos NATO galėtų siųsti į
pavojingas misijas tolimiau
siuose „karštuose taškuose”.

Bevizių traukinių tranzitas į
Karaliaučių turi būti pagrįstas
ES garantijomis

Antanas Valionis

Vilnius, rugsėjo 18 d.
(BNS) — Lietuva svarstys ga
limybę leisti bevizių traukinių
tranzitą tarp Rusijos ir jos
Karaliaučiaus srities tik ga
vusi Europos Sąjungos garan
tijas, kad šis tranzitas ateity
je nesukliudys Lietuvos prisi
jungimui prie Šengeno sutar
ties, teigia Lietuvos užsienio
reikalų ministras Antanas
Valionis.
Ministras trečiadienį ko
mentavo Briuselyje paskelbtą
Europos Komisijos komunika
tą, kuriame pateikiami siūly
mai, kaip spręsti Rusijos pilie
čių tranzito per Lietuvą prob
lemą. Šis komunikatas laiko
mas atsakymu į Rusijos prezi
dento Vladimir Putin prieš
kelias savaites Briuseliui pa
teiktus siūlymus dėl tranzito
organizavimo, Lietuvai keti

nant nuo kitų metų pradžios
panaikinti Rusijos piliečiams
bevizių kelionių galimybę.
Briuselis, be kita ko, siūlo
visiems Rusijos piliečiams
išdavinėti „palengvinto tran
zito dokumentus” (facilitated
transit documents); kurie su
teiktų teisę keliauti per Lie
tuvos teritoriją turint Rusijos
vidaus pasus.
Be to, Europos Komisija
ragina Rusiją skubiai leisti
įkurti naują Lietuvos konsu
latą Karaliaučiaus srityje.
Pasak ministro A. Valio
nio, Lietuva iš esmės sutinka
su Europos Komisijos pasiūly
mais, kaip organizuoti tran
zitą.
Tačiau jis pabrėžė, kad
bet kokie svarstymai apie be
vizių Rusijos traukinių palei
dimą per Lietuvą galimi tik
po 2004 metų, kai Lietuva įs
tos į ES.
„Kai turėsime svarų balsą
ir deramai pasidalinus su ES
finansinius kaštus”, sakė A.
Valionis.
Paklaustas, kaip Rusijos
tranzitas bus organizuojamas
po sausio 1-osios, kai Lietuva
yra įsipareigojusi panaikinti
bevizį režimą Rusijos tranziti
nių traukinių keleiviams,
Lietuvos diplomatijos vadovas
atsakė, kad „viskas priklau
sys nuo Rusijos ir ES derybų
eigos”.

Konservatoriai kaltina
premjerą nuolaidžiavimu Rusijai
Vilnius, rugsėjo 18 d. daro galimybes Europos Są
(BNS) — Opozicinė Tėvynės jungai ir Rusijai susitarti už
sąjungos-konservatorių frak Lietuvos nugaros dėl Lietuvai
cija kaltina premjerą Algirdą nenaudingų Rusijos tranzito
Brazauską, esą jis nuolai sąlygų”, teigiama konservato
džiauja Rusijai dėl tranzito į rių pareiškime.
Karaliaučiaus sritį.
A. Brazauskas teigė, jog
Konservatorių nuomone, tokie tranzitiniai traukiniai,
tai rodo premjero interviu ant kurie per Lietuvą vyktų be su
radienį Lietuvos radijui, ku stojimo virš 100 kilometrų per
riame jis neatmetė galimybės, valandą greičiu, „irgi yra va
kad ateityje per Lietuvą tarp riantas, techninis variantas”.
Karaliaučiaus srities ir liku
Konservatorių nuomone,
sios Rusijos teritorijos riedės toks siūlymas Lietuvai yra ne
beviziai tranzitiniai trauki priimtinas, nes išskirtų ją iš
niai.
kitų su Karaliaučiumi besiri
„Tokia kapituliacinė Lie bojančių valstybių bei priešta
tuvos premjero pozicija (...) su rautų Šengeno sutarčiai.
Pareigūnų teigimu, pajėgas
sudarys daugiausia Europos
kariškiai. Tačiau jomis nesie
kiama susilpninti Europos
Sąjungos 60,000 karių greito
jo reagavimo pajėgų, kurios
turėtų būti visiškai pasiren
gusios veikti nuo kitų metų
pradžios.

RUSIJA
Soči. Rusijos prezidentas
Vladimir Putin antradienį
pareiškė, kad Gruzijos prezi
dento Eduard Ševardnadzė
laiškas „netenkina Rusijos”.
„Gruzijos valdžia ne tik
nenori su mumis bendradar
biauti, kad būtų užkirstas ke
lias Rusijos teritorijos puldi
nėjimui iš jų teritorijos, dar
daugiau — mes turime duo
menų, kad jie bendradarbiau
ja su teroristais. Susidaro įs
pūdis, kad jie nori ‘užkonser
vuoti’ susidariusią padėtį”, sa
kė V. Putin. Tačiau preziden
tas pasisakė prieš bet kokias
sankcijas Gruzijai. Pasak jo,
„reikia mokėti susitarti”.
Maskva. Rusijos Valsty
bės Dūmos deputatas komu
nistas Viktor Iliuchin siūlo
panaikinti pirmojo valstybės

prezidento Boris Jelcin imu
nitetą ir įstatymo numatytas
socialines lengvatas, nes ,jo
valdymas virto didžiule Tė
vynės tragedija ir žmonių ne
laimėmis”. Deputato duome
nimis, B. Jelcin, jo šeimos na
rių, padėjėjų ir aptarnaujan
čio personalo išlaikymui kas
met skiriama nuo 50 iki 60
mln. rublių (5-6 mln. litų), o
tai atitinka vidutinio Rusijos
rajono centro biudžetą.

BALTARUSIJA
Minskas.
Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Luka
šenka, Minske atsakinėda
mas j žurnalistų klausimus,
neatmetė galimybės, kad tre
čią kartą sieks prezidento
posto. Totalitariniu valdymu
garsėjantis pezidentas taip
pat pabrėžė, kad galimybė
trečią kartą siekti prezidento
posto gali atsirasti tik pakei
tus atitinkamą Konstitucijos
straipsnį, pagal kurį asmuo
prezidento pareigas gali eiti
ne daugiau kaip dvi kadenci
jas. Pakeisti Konstituciją
„įmanoma tik per visaliaudini
referendumą”, priminė prezi
dentas.
i

i
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LIETUVIŲ TELKINIAI

St Petersbiig. FL. Lietuvių klubo bibliotekos vedėja įsėdi priekyje) Sofija
Salienė, šį darbų dirbusi 16 metų, išeina į užtarnautą poilsį. Su ja (iš
kaires i — klubo pirm Loreta Kynienė, Emilija Kiaunienė ir Monika Andrejauskienc.
Juozo Šulaičio nuotrauka.

PASIKEITIMAS BIBLIOTEKOS
VADOVYBĖJE
Sofija Salienė, kalbininko
prof. Antano Salio našlė, 1980
m. persikėlusi į St. Petersburgą, FL, užtarnautam poil
siui, nenuleido rankų, bet
jausdama didelę meilę lietu
viškai knygai. 1986 m. liepos
mėn. perime mažą Lietuvių
klubo biblioteką su noru ją iš
plėsti ir profesionaliai pritai
kyti klubo narių bei telkinio
tautiečių patogumui. Pra
džioje teko tenkintis mažomis
kartu su klubo raštine pa
talpomis. Klubo nariams pra
dėjus sparčiai augti, augo ir
dar tebeauga knygų skaičius.
Reikėjo naujų patalpų. Tuo
laiku buvusi klubo direktorė
Angele Kamiene iškėlė mintį
pristatyti priestatą bibliotekai.
Daugumai pritariant, at
sirado ir mecenatai tam dar
bui finansuoti, o jau 1989 m.
gruodžio 8 d. buvo iškilmingai
atidarytas. Persikėlimui j
naujas patalpas reikėjo daug
darbo valandų pašvęsti, kad
greičiau paruoštų skaityto
jams, o dublikatus išsiųstų j
Lietuvą. Čia pagalbon atėjo
Emilija Kiaunienė, vėliau ta
pusi vedėjos dešiniąja ranka ir
be pertraukos darbuojasi 11
metų.
S. Saliene dar prieš ne
priklausomybės atgavimą pra
dėjo įvairiais keliais siųsti
knygas j Lietuvą. Knygų siun
timas yra brangus, bet S. Sa
liene surasdavo knygoms per
siųsti aukotojus, kai kurie au
kojo tūkstančiais dolerių.
Knygų siuntimą rėme Lie
tuvių klubas bei Lietuvių fon
das. Iš viso pasiųsta 10.241
knyga. 39 kompl. Lietuvių
enciklopedijos. 18 kompl enc.
anglų kalba ir 1,018 kom
plektų įvairių žurnalų — 49
Lietuvos bibliotekoms bei
mokslo institucijoms.
Tai vienintelis lietuvių tel
kinys išeivijoje, sutelkęs Lie
tuvai tiek daug kultūrinio paI kimo. Jdomu, kad Lietuvių
klubas St. Petersburge, nese
niai atšventęs 40 gyvavimo
metų. jau pradžioje įstatuose

buvo įrašęs: „Remti lietuvių
švietimą, mokslą, meną ir
kitas lietuvių kultūrinio gy
venimo apraiškas”. Čia ir yra
išeivijos kultūrinis lobis —
išleistos knygos, kurios oku
pacijos metais buvo sunkiai
pasiekiamos Lietuvoje gyve
nantiems tautiečiams.
S. Salienės vedamas pla
tus sūsirašinėjimas su Lie
tuvos bibliotekomis ir mokslo
įstaigomis neliko be atgarsių.
Per visą jos vadovavimo laiką
gauti 302 padėkos raštai, bib
liotekos vedėjų bei miestų
vadovų asmeniški laiškai bei
Lietuvos laikraščių iškarpos.
Visi gavusieji dėkoja nuo
širdžiais žodžiais.
Išleisti daugiatomę encik
lopediją yra nelengvas kiek
vienos, net ir didelės tautos
kultūrinis uždavinys. Dar
sunkiau yra parengti ir išleisti
tautinę enciklopediją emi
gracijoje. Todėl L. E. išleidi
mas yra išeivijos kultūros ir
patriotizmo žygdarbis”, rašė
Klaipėdos
centrinės
bib
liotekos vedėja, gavusi L. E.
visą komplektą 1992 metais.
2002 m. rugpjūčio 4 d. klu
be pietų metu buvęs klubo
pirm. Albinas Karnius pami
nėjo, kad 16 metų išbuvusi
bibliotekos vedėjos pareigose,
S. Salienė išeina į antrąją
pensiją. Jos ilgas, gražus ir
garbingas įnašas bibliotekos
istorijon bus dar ilgai prisi
menamos St. Petersburgo lie
tuvių telkinyje bei gavusiųjų
knygas Lietuvoje.
Klubo pirmininkė Loreta
Kynienė padėkojo S. Salienei
už pasišventimą ir nesuskai
tomas valandas, paaukotas
mūsų
bibliotekai, linkėjo
gražių sveikų ateities dienų,
įteikdama puokštę rožių.
Susirinkusieji tam pritarė
gausiais plojimais. L. Kynienė
pranešė, kad vedėjos pareigas
apsiėmė klubo veikli narė
Monika Andrejauskienė, jai
dar kurį laiką talkins Emi
lija Kiaunienė.

Juozas Šulaitis

..Dirbk ii keliauk" programos studentai ii Lietuvos Vaidas Kiikidnas
•k.iiii'jc ir Nerijus Kukarėnas skaito „Draugo" išleistą „Turgų" CleveI.hkI l.ii'tiiviu klolsi gegužinėje i.m. rugpjūčio 11d
Lino Johansono nuotrauka
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CLEVELAND, OH
IŠ RENGINIŲ
KALENDORIAUS
Rugsėjo 22 d., 5 vai. po
piet, Dievo Motinos parapijos
svetainėje ateitininkų susi
rinkimas. Vaišių metu bus
aptariama ateities veikla.
.Grandinėlė” 2002-2003
rugsėjo 8 d. Dievo Motinos
par. didžiojoje salėje turėjo
pirmą šio sezono repeticiją.
Kviečiami visi nuo 14 iki 36
metų. Daugiau informacijų
suteiks Rima Žiedonytė, tel.
440-646-8908.
Neringos ir Pilėnų tuntai
savo veiklos metus pradėjo
pirmadienį, rugsėjo 16 d. ir
dalyvo 7 v.v. šv. Mišiose, o po
to vyko sueigos Dievo Motinos
parapijos patalpose.
Sv.
Jurgio
parapijos
gegužinė-sugrįžtuvės įvyko
rugsėjo 8 d., sekmadienį po
pamaldų, parapijos sodyboje.
Parapijos sodyba buvo gražiai
pasiruošusi priimti parapi
jiečius ir svečius su puikiomis
vaišėmis, dovanomis ir lai
mėjimais. Sugrįžtuvės su
traukė žymiai daugiau daly
vių negu pereitais metais. .

Chicagos Dramos Sambūris
ŽALTVYKSLĖ
suvaidins

Žemaitės dviejų veiksmų komedyą

rersumsos

LB CLEVELANDO
VALDYBA
Naujoji apylinkės valdyba

WORCESTER, MA

(USPS-161000)
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1/2 metų
$60.00

3 mėn.
$38 00
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JAV

$60.00

$45.00
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Kanadoje ir kitur (US.)

$65.00

$50.00

$38 00
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$500.00
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$100.00
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Tik šeštadienio laida:
Užsakant i Lietuvą:
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

Scenograft Rasa Statkutė
Teatrą globoja JAV LB Kultūros Thryba

Clevelande, 2002 m. rugsėjo 29 d.
sekmadienį, 4:00 p.p.
Dievo Motinos parapijos auditorijoje

yra pasiryžusi puikiai visais
atžvilgiais reprezentuoti šio
telkinio lietuvius. Ją sudaro:
pirm. Algis Gudėnas, vykdo
masis vicepirm. dr. Viktoras
Stankus, vicepirm. Aldona
Stempužienė, sekretorė Regna
Čiuberkienė, iždininkas Mečys
Aukštuolis, lit. švietimas — Vida
Bučmięnė ir specialiems pro
jektams — dr. Zita Masčinskienė, Audronė Majorovienė ir
Aleksas Petrauskis. Džiugu,
kad į bendruomeninį darbą
įsijungė ir trečiosios bangos —
naujosios imigracijos nuoširdus
darbuotojai. Sėkmės visai valdy
bai.
VR
■

me, turtingos našlės Kyverienės viensėdyje. Birželio 9
dieną Žemaitės komedijos
„Trys mylimos” premjera
praėjo su dideliu pasisek’mu.
Audronė V. Škiudaitė „Drau
ge” rašė: „Ryškiai jautėsi pro
fesionalios režisierės Ilonos
Čiapaitės kieta ranka. Iš ak
torių išreikalauta tiesiog neį
tikėtini mėgėjiškam teatrui
rezultatai”.
„Žaltvykslės” aktoriai yra
įvairių patirčių ir profesijų
žmonės, vieni gimę Lietuvoje,
kiti — JAV. Jie dirba ir kuria
kaip viena šeima.
„Trys mylimos” veikėjai:
Kyverienė, našlė — Giedrė
Griškėnaitė-Gillespie;
Pe
LIETUVIŲ DIENA
tronėlė,
vyresnioji
duktė
—
CLEVELANDE
Violeta Drupaitė-Cole; Domi
Tęsdama Lietuvių Bendruo cėlė, jaunesnioji duktė — Ne
menės tradicijas, Clevelando ringa Prūselaitytė; Liudvikas,
LB apylinkės valdyba kviečia samdytas bernas — Viktoras
visus Clevelando ir apylinkių Jašinskas; Kozeris, jaunikis
lietuvius dalyvauti šventėje — Gintautas Beržinskas.
rugsėjo 29 d. Šventė prasidės Režisierė Ilona Čiapaitė. Sce
Mišiomis Dievo Motinos šven novaizdis dail. Rasos Sut
tovėje 10:00 v.r. Šv. Mišias kutės. Teatrą globoja JAV LB
aukos kun. Gediminas Ki- Kultūros taryba, pirm. Marija
jauskas, JS, giedos choras Remienė. Lietuvių dienos
„Exultate”, vadovė Rita Čy rengėjai — JAV LB Cleveland
apylinkės valdyba.
vaitė-Kliorienė.
4 v.p.p. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje Čikagos
Bilietai platinami Dievo
dramos sambūris „Žaltvykslė”
vaidins Žemaitės komediją Motinos parapijos svetainėje
sekmadieniais.
Telefonu
„Trys mylimos”.
Veiksmas vyksta 20 am užsakymai: Mečys Aukštuolis
žiaus pradžioje Lietuvos kai- 216-481-9928.

MADŲ PARODA

ALRK Moterų sąjungos 5- iš jos išeinančią modeliuotoją.
ta kuopa rugpjūčio 25 d. Mai Malonu buvo sėdėti prie bal
ronio parke suruošė šaunią tomis staltiesėmis apdengtų
„Rudenio madų parodą”, į ku ir gražiomis gėlytėmis papuoš
rią atsilankė ne tik sąjungie- tų stalų, stebėti modeliuoto
tės, bet atvyko viešnių, svečių jas, gracingai vaikščiojančias
iš Bostono ir Putnam, CT. salės takais. Jos stengėsi kiek
Taip, kad buvo pilna salė. galima patraukliau pademons
Malonu pasimatyti ir susitik truoti drabužius, kurie kiek
ti, kurį laiką nematytą, kuo vienai buvo atitinkamai pri
pos vicepirm. Angelę Garsįenę taikyti. Modeliuotojos atrodė
ir su ja kartu atvykusią mar puikiai. Dominuoja įvairaus
stiliaus kostiumėliai, daugiau
čią Justiną iš Rochester, NY.
Visos viešnios ir svečiai są- sia trijų dalių: švarkelis, pa
jungiečių sutikti su vyneliu, laidinukė ir kelnės. Vieni su
sūriu ir kitais skanumynais. išryškintu liemeniu, ilgesnė
Trumpu žodžiu visus pasveiki mis rankovėmis ir ryškesniais
no kuopos pirm. Aldona Jak- pečiais. Švarkeliai su kel
niūnaitė ir pakvietė „Dress Bam” nėmis ir sijonais, kurių vieni
drabužių parduotuvės vedėją ilgesni, kiti trumpesni, siau
(nes visi drabužiai buvo gauti resni, kaip kur pritaikytas
iš šios parduotuvės) Debbie, atitinkamas megztukas.
Buvo labai įdomu gėrėtis,
kuri pasigėrėtinai atliko ko
kaip tos pačios modeliuotojos
mentatorės pareigas.
Kosmetologė Linda Hetel persirengusios kitais drabu
pagražino ir taip gražius mo žiais (o jos keitėsi du kartus),
deliuotojų veidukus, pati mo vėl vaikščiojo salės takais ir
deliavo ir laimėjimams sutei kiekviena buvo palydėta ilgais
plojimais. Jų daugiausia susi
kė vertingų dovanėlių.
Šv. Kazimiero parapijos laukė jauniausia modeliuotoja
vargonininkė Anna Walinsky Onytė Harris 12 m. Reikia
gražia pianino muzika sudarė neužmiršti, kad modelės nėra
visoms pakilesnę nuotaiką ir profesionalės.
Po parodos visi dalinosi įs
muzikos garsais palydėjo
kiekvieną j salę ateinančią ir pūdžiais ir vaišinosi sąjungie-

čių paruoštais įvairiausių rū
šių gardumynais. Pirmininkė
A. JakniUnaitė rūpinosi įvai
riais reikalais. Virtuvėje triū
sė: Marija Braškienė, Vanda
Ramonienė, Teresė Juškienė,
Irena Savickienė, Teresė IlgUnienė, Janina Miliauskienė.
Modeliai alfabetiškai: Te
resė Adomavičienė, Victorija
Augustin, Jolanta Btaškienė, Bernadeta Harris, Onytė
Harris, Linda Hetel, Irena
Markevičienė, Danutė Minikauskienė, Vivian Rodgers,
Verutė Šimkienė, Gemutė
Šermukšnytė.
Turėjome labai turiningą
laimėjimų stalą, bet, prieš
pradedant mėginti laimę, pir
mininkė pranešė, kad Edmun
das ir Irena Markevičiai šian
dien švenčia 40 metų savo
vedybinio gyvenimo sukak
tuves ir pakvietė akordeonistą
Stasį Šimkų Jaunavedžiams”
pagroti vestuvinį valsą. Na, ir
žavingai sukosi „jaunavedžiai”
Edmundas ir Irena, kaip prieš 40
metų. Sveikinome ir sveikinimtB
palydėjome „Valio” Valio!,..”
Taip ir tęsėsi lietuviškų ne
tik melodijų garsai, bet netru
kus suskambėjo dainos, kurios
sukėlė dar pakilesnę nuotaiką

$85.00

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:

Visus Clevelando ir Apylinkių lietuvius kviečia
JAV LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

Rugsėjo 29 d. lietuvių dienos.

Čikagos dramos sambūris
„Žaltvykslė” vaidins Žemai
tės komediją „Trys mylimos”.
Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla mokslo metus prade
da rugsėjo 21 d., šeštadienį,
Dievo Motinos parapijos pa
talpose. Vaikai bus registruo
jami parapijos svetainėje nuo
9 vai. ryto. Vaikai nuo 5 metų
priimami į vaikų darželį (5 m.
turi sueiti prieš rugsėjo 30 d.)
Dėl platesnės informacijos
prašom skambinti mokyklos
vedėjai Danutei
Tuljak,
216-48M932. Mokyklai trūksta
mokytojų 3-4 sk. ir 7 sk. No
rintieji padėti, prašomi skam
binti mokyklos vedėjai.
Spalio 19-20 d. dailininko
Rimo Laniausko ir stiklo me
nininko Jono Degučio meno
darbų paroda Dievo Motinos
parapijos auditorijoje. Rengia
Korp! Giedra.
„Ezultate” choras lap
kričio 9 d. mini iškilios veiklos
20-metį. Vadovė — komp.
Rita Čyvaitė-Kliorienė. Jubi
liejiniam koncertui ir pokyliui
pakvietimai jau platinami.
Lapkričio 17 d. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.
Lapkričio 23 d., šeštadie
nį, Lietuvos Dailės muziejaus
ansamblio „Kanklės” koncer
tas. Rengia LB Clevelando
apylinkės valdyba.

DRAUGAS

administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

6018 W. Archer Avė. Sts 5 Ir 6
Chlcago, IL 60638

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwwxanterforeu^eiyanil)reaaheeaixx)m
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOOUOGAS - ŠIRDĘS UGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHRURGUA
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., Oąk,.Lawn. IL
Tel. 700-422-8260
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SVARBI INFORMACIJA
DETROITO LIETUVIAMS
Rugsėjo 29 d., 12 vai. po
šv. Mišių aukos, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos
Kultūros centre įvyks susi
tikimas su Lietuvių grįžimo į
tėvynę informacijos centro
direktoriumi Žilvinu Beliausku, kuris šiuo metu lanko
didesniuosius lietuvių telki
nius ir dalyvauja JAV LB XVI
Tarybos trečiojoje sesijoje Washington, DC.
Lietuvių grįžimo į tėvynę
informacijos centras buvo įkurtas
JAV Lietuvių Bendruomenės
pastangomis. Idėja gimė LR
Seimo ir JAV LB komisijoje.
Prezidentui ir Vyriausybei
pritarus, buvo įsteigta komisi
ja prie Vyriausybės, į kurią
įėjo trys JAV LB Krašto
valdybos paskirti nariai.
Komisija paruošė informaci
jos centro taisykles, surengė
konkursą direktoriaus pozici
jai, gavo patalpas. Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos
centras buvo įsteigtas 1998 m.
Informacijos centras kau
pia, analizuoja ir įvairiomis
formomis platina aktualią
informaciją užsienyje gyve
nantiems lietuviams, atsako į
visus asmeniškus klausimus.
Centras pataria pilietybės
atgavimo, sveikatos apsaugos
ir jos draudimo, verslo ati
darymo, draudimo kompani
jų, mokesčių, transporto, mui
tų, būsto įsigijimo ir kitais
svarbiais klausimais.
Visus besidominčius Lie
tuvos gyvenimu centras infor
muoja apie galimybes daly
vauti profesinėje, mokslinėje,
kultūrinėje, turistinėje veikloir pradėjome sukti ratelius,
polkutes ir kitus šokius... Tai
pirmas toks po buvusios labai
karštos vasaros moterų susi
būrimas. Meilė sujungė visų
kartų ir „bangų" ne tik mo
teris, bet ir dalyvaujančius
vyrus.
Janina Miliauskienė

je, renka ir skelbia medžiagą
apie vykstančius renginius,
konferencijas, mokymo kur
sus, stovyklas, lituanistines
studijas.
Direktorius Beliauskas
yra pasiryžęs atsakyti į De
troito apylinkės lietuvių vi
suomenei rūpimus klausimus.
Būtinai atvykite sekmadienį,
jei nepaklausti, tai nors
artimiau susipažinti su pa
grindiniais klausimais, svar
biais mums visiems, ar tai
būtų turto grąžinimas, lab
daros apmokestinimas, ar
pilietybės praradimas. Taip
pat verta asmeniškai susiažinti sujaunu ir nuoširdžiu
ilvinu, kuris yra visuomet
pasiruošęs padėti.
Susitikimą su Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos
centro direktoriumi rengia
JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkė.

Liuda Rugienienė
DETROITO GEGUŽINĖ
Po šiltos, gražios vasaros
maloniai kviečiame visus sek
madienį, rugsėjo 29 d., į Dievo
Apvaizdos parapijos gegužinę,
kuri suteiks progą atnaujinti
senas pažintis ir užmegzti
naujas. Programą atliks jau
nimo tautinių šokių ansamb
lis „Šaltinis". Pagrindinis ge
gužinės muzikantas Rimas
Lebeika gros šokiams ir dai
noms. Be gyvos, linksmos pro
gramos dar bus visiems, vy
resniems ir jaunesniems kilų
užsiėmimų — turtingi lai
mėjimai. lietuviškų patiekalų
bufetas, pyragų stalas, vai
kučiams pramoginiai žaidi
mai.
šis rudens renginys kas
met ruošiamas bendromis
parapijos tarybos ir darbščių
talkininkų jėgomis, įjž tą visą
nuoširdų darbą i,š, anksto
dėkojame, o visų svečiu ne
kantriai laukiame!,
J. Udrienė

DRAUGAS, 2002 ha. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

ŽYDAI — LOJALŪS LIETUVOS
PILIEČIAI

Į

Gyvybės neteko ir daugelis
Jurbarko žydų. Nepaisant
griežto draudimo, grasinant
mirties bausme, lietuviai rizi
kavo, gelbėdami žydus pažįs
tamus ir nepažįstamus nuo
mirties. Iš tokių yra žinomi:
Polikarpas Macijauskas slėpė
jurbarkietį Dovydą Leviną;
Bronė Balcevičienė ir Vero
nika Bondienė priglaudė Pacaitę; Marija Leščinskienė
išgelbėjo Gitą Abramsonaitę.
Jurbarko apylinkių žmonės
išgelbėjo Leibą Meigelį su
žmona, Leizerį Michalovskį,
Dvorą Peisačhsonaitę — Tacienę su vyru ir daugelį kitų.
Patirtis parodė, kad žydai
savo gyvybe turėjo užmokėti
nes, naciams užėmus Lenkiją
ir karui Europoje plečiantis,
neišvyko į užsienį. Bet dau
gelis neturėjo galimybių ir
nežinojo, kad vokiečiai nebuvo
tokie, kokie buvo Pirmojo
pasaulinio karo metu — tapę
rasistais buvo žiaurūs ir ne
gailestingi.
Kaip prisimename, tarp
žydų, kaip ir kitų tautų, buvo
pasiturinčių ir neturtingų,,
intelektualų įr prasčiokų, ti
kinčių ir laisvamanių, sionistų
ir komunistų. Žydai buvo ap
sukrūs pirkliai, deja, tarp jų
galėjo būti ir piktybinių chuli
ganų, mušeikų, žmogžudžių,
alkoholikų, narkomanų.
Panašus likimas, kaip jur
barkiečių žydų, ištiko ir kitų
vietovių žydus, nes tokia buvo
rasistinė Berlyno politika. Jos
vykdytojai nesileido į kompro
misus, ir griežtai atstūmė
visus tuos, kurie bandė žydus
užstoti.
— Dauguma žydų buvo loja
lus Lietuvos piliečiai. Atsta
tant Lietuvos nepriklausomy
bę, dalyvavo kovose. Jų tarpe
buvo kelios dešimtys ir sava
norių kūrėjų. Daugelis už pa
sižymėjimą apdovanoti ordi
nais ir medaliais. Buvo ir ga
vusių
Vyčio kryžiaus atžymėjimą — Perecas Padisonas
už narsumą buvo gavęs net du
Vyčio kryžius.
Žydai stojo ir į šaulių
organizaciją. Kovojant su
lenkais, buvo įsijungę ir į par
tizanus. Sklido žinios, kad
lenkai užimtose Lietuvai prik
lausančiose žemėse labai žiau
riai elgiasi ne tik su lietu
viais, bet ir žydų tautybės gy
ventojais, ypač Lietuvos sos
tinėje Vilniuje.
Daugelis žydų savanorių
ir šauktinių dalyvavo mū
šiuose prieš lenkus prie Šir
vintų, Giedraičių, Seinų ir ki
tur. Apie 50 žydų žuvo Ne
priklausomybės kovose, buvo
sužeistų ir į nelaisvę pate
kusių. Lietuvos kariuomenėje

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ
VIDMANTAS VALIŲŠAITIS
Nr.8
Už šiuos patogumus buvo pelkėtos žemės įdubos liudįja,
paprašyta apie 20 Lt už naktį kad ten kadaise susisiekė jū
vienam žmogui. Vadinasi, ros ir marių vandenys. Čia yra
mums keturiems naktis šituo ir viso Užmario siauriausia
se apartamentuose butų kai vieta — vos 400 m sausumos.
navusi 80 Lt. Nakvynę už 20 Istoriniai įrašai liudija, kad
Lt, tik be aukščiau aprašytų dar 1830 m. jūros bangos
kvapų, galima gauti ir Nidoje. smarkios vėtros metu ritosi
Tad apie kokį pigų poilsiavi per tas įdubas. Smėlio kopos ir
mą rusiškoje Kuršių nerįjoje šiandien tose vietose palyginti
būta kalbų, man liko neaišku. žemos, siekia vos 10-20 metrų
Padėkojome administrato nuo jūros paviršiaus.
rei už supažindinimą su siūlo
Istoriniuose šaltiniuose
momis paslaugomis ir išvy Šarkuva minima nuo 1497 m.,
kome toliau.
bet ji silpnai vystėsi. Greta
žvejybos, vietos gyventojai
Suaimekėjūra
vertėsi ir varnų gaudymu
su mariomis
(vok. Krahebieter). Padėtis
Pavažiavę 23 km, priva pagerėjo (kaip ir kitiems Kur
žiavome Šarkuvą (vok. Sar- šių ncrųos žvejų kaimeliams),
kau), dabartinį Liesnoj. Ilgas kai XX a. pradžioje garlaiviais
miestelis, įsikūręs ypač siau pradėjo čia atvykti vasaroto
roje Kuršių nerijos vietoje, jai.
Aptvarkytos valdos — ui
buvusioje saloje.
Abipus Šarkuvos esančios
mūrinių tvorų

Danutė Bindokienė

Ar tikrai Irakas bus
paklusnesnis?

IGNAS MEDŽIUKAS
Prieš prasidedant Antra
jam pasauliniam karui, Lietu
voje buvo 168,000 žydų. Pri
jungus Vilnių ir jo sritį, dar
padaugėjo apie 7,000. Žydai
Lietuvoje naudojosi plačia
kultūrine autonomija. Turėjo
savo mokyklas, kurias šelpė
vyriausybė. Pradžios mokyklų
buvo apie 300 ir 20 gimnazijų
ar progimnazijų, mokytojų
seminarija, dvi rabinų akade
mijos. (Skaičiai padaugėjo,
kai buvo prijungtas Vilnius ir
jo sritis). Iš bažnytkaimių ar
kaimų, kur kadaise turėjo ali
nes ar smukles, jie kėlėsi į ma
žesnius ar didesnius miestus,
sudarydami žymią gyventojų
daugumą.
Tipiškas pavyzdys yra II
eilės miestas Jurbarkas, Ra
seinių apskrityje, Nemuno de
šiniame krante, 96 km žemiau
Kauno, prie Mituvos ir Imsrės
santakos. Mieste 1940 m. buvo
5,400 gyventojų, iš kurių 48
procentus sudarė žydai. Žydų
bendruomenė Jurbarke įsikū
rė 16 amžiuje. Turėjo dvi sina
gogas: viena — medinė, staty
ta 1790 m., buvo laikoma ar
chitektūros paminklu, kurį vo
kiečių karinės valdžios įsaky
mu, 194 lm. vasarą buvo sug
riauta pačių žydų rankomis.
Be to, žydai buvo verčiami
aplink sinagogos griuvėsius
šokti ir dainuoti „Katiušą”.
Antra sinagoga buvo mūrinė,
vėliau paversta gyvenamu
namu.
Jurbarko, kaip ir kitų vie
tovių, žydai užsiėmė daugiau
sia prekyba, pramone, vers
lais: buvo keturių įmonių ir
trijų garlaivių savininkai, trys
urmininkai, daug smulkių
prekybininkų. Kiti buvo ama
tininkai: batsiuviai, siuvėjai,
skardininkai, krovėjai, staliai,
stiklioriai, mūrininkai, kirpė
jai, kepėjai, mėsininkai, šalt
kalviai, fotografai, stogden
giai, vairuotojai, elektrikai,
dažytojai, laikrodininkai, ka
minkrėčiai, kepurininkai; bu
vo ir laisvųjų profesijų: gydy
tojų, advokatų.
Mieste veikė žydų realinė
gimnazija, dvi pradžios mo
kyklos, dvi sporto draugijos —
„Mabaki”ir JAK(žydų atletų
klubas), styginių instrumentų
kapela.
1941 m. birželio 22 d. pra
sidėjus karui su sovietais, į
Lietuvą buvo pasiųsta grupė
naikinti žydus, kurios virši
ninku buvo SS Brigadefueher
Franz Walter Stahlecker.
Grupės uždavinys buvo su
daryti vaizdą, parodant pa
sauliui, kad vietos gyventojai,
reaguodami prieš bolševikų
okupacijos metu vykusį tero
rą, patys ėmėsi naikinti žydus.
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Lietuvos užsienio reikalų ministro Antano Valionio Čikagoje vizito metu jis buvo supažindintas su VilniusČikaga „Sister Cities" komiteto direktore Kate Heilman. Iš kairės: Kate Heilman, „Sister Cities" komiteto pirm.
Stanley Balzekas, Jr., ministras Antanas Valionis, Tarptautinių santykių programos darbuotoja Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje Rasa Rudzkytė.

keletas žydų buvo karininkų,
tarnavusių Rusijos kariuomenėje
ar naujai išėjusių karinius
mokslus paskubomis Kaune
įsteigtoje karo mokykloje. Pik.
K. Žukas savo atsiminimuose
mini raseiniškį ltn. Abramą
Mogilevski (vėliau pasivadi
nusį Mogiliausku), kuris pa
sireiškė kaip narsus mūsų ka
riuomenės karininkas. Taip
pat marijampolietį pirmos lai
dos karo mokyklos ltn. Abą
Ganionskį (vėliau — Ganionį),
kurio charakteristika, rasta
Peoviakų slaptame archyve to
kia: „Žydas, karštas Lietuvos
patriotas, neapkenčia žydų ir
lenkų, taikliai šaudo”.
Gen. Stasys Raštikis apie
žydų tautybės karius yra at
siliepęs: ,,Aš galiu patvirtinti,
jog pats savo akimis turėjau
progos stebėti žydų karių drą
są ir pasiaukojimą mūsų ka
riuomenėje nepriklausomybės
kovų metu. Kariniame daliny
je, kuris buvo mano žinioje,

tarnavo keli savanoriai žydai.
Jie įrodė esą tikri didvyriai ir
buvo tikro heroizmo pavyz
džiu”. Gen. Raštikis savo užra
šų III tome duoda žuvusių
kautynių frontuose dėl Lietu
vos nepriklausomybės Vilniaus
bataliono ir 5 pėst. pulko ka
rių sąrašą — iš 79 karių ke
turi buvo žydų tautybės.
1933 m. buvo įsteigta Žydų
karių, kovojusių už Lietuvos
nepriklausomybę,
sąjunga.
Sąjungos tikslas buvo prisi
dėti prie Lietuvos Nepriklau
somybės išlaikymo, ginkluotų
pajėgų rėmimo, suartinant žy
dų visuomenę su lietuviais,
propaguojant lietuvių kalbos
vartojimą tarp žydų. Sąjunga
leido lietuvių kalba savaitraštį
„Apžvalga”. Sąjungos veikėjų
pastangomis 1934 metais bu
vo įsteigta Kaune žydų gim
nazija su dėstomąja lietuvių
kalba. Gimnaziją steigiant,
daugiausia pasidarbavo du
buvę žydų savanoriai kūrėjai:

ats. kpt. Bregšteinas ir kpt.
Bramsonas, kurių vaikai vė
liau lankė šią gimnaziją. Kiek
žinoma, kpt. Moisiejus Bregš
teinas su šeima išvežtas į Sibi
rą, tenai mirė. Kpt. Bram
sonas buvo numarintas badu
Dachau koncentracijos sto
vykloje, Vokietijoje 1945 m.
Per pirmąją sovietų okupaci
ją Žydų karių sąjunga buvo
uždaryta, jos nariai persekiojami,
areštuojami, tremiami į Sibirą.
Vokiečių okupacijos pra
džioje 1941 m. gen. St. Rašti
kis stengėsi išsaugoti žydų
karius, kovojusius už Lietuvos
nepriklausomybę. Deja, vo
kiečiai į tai neatsižvelgė.
Iš gausios Lietuvos žydų
bendruomenės liko tik 25,000
(Lietuvių Enciklopedija, t. 35,
psl. 294). Daugelis jų, atsi
radus galimybei, emigravo į
užsienį: Izraelį, JAV ir kitur.
Dalis liko Lietuvoje, kur jų
protėviai prieš šimtmečius
buvo apsigyvenę.

SLAVŲ PROTESTAS IZRAELYJE
Pagal Izraelio imigracijos
duomenis, šuo metu yra
400,000 slavų ir jų skaičius
auga. Pagal religines įstaigas,
slavų yra 600,000. Imigruoti į
Izraelį gali tie, kurių bent vie
nas tėvų yra žydas. Įvažiuo
jantys į Izraelį skirstomi į dvi
grupes: repatriantus ir imi
grantus. Pirmai grupei prik
lauso tie, kurių motinos yra
žydės („grįžtantieji į istorinę
tėvynę”). Antrai grupei prik
lauso tie, kurie turi šeimyninį
ryšį su žydų tautybės asme
nimis (vyrai, žmonos, vaikai).
Prieš įvažiuodami į Izraelį,
kandidatai gali praeiti religinį
parengimą ir tapti beveik tik
rais žydais.
Nemažai imigrantų iš bu
vusios sovietų imperijos nebu
vo tiksliai informuoti, kas jų
laukia žydų valstybėje. Daug
buvo kandidatų su padirbtais
pasais, kur tautybė vieno ar
kito įrašyta — žydas. Nauji
imigrantai iš Sovietų Sąjun
gos, nepaisant pradinių sun
kumų, nauja padėtimi buvo
patenkinti. Mažiau idealis

tiškai nusiteikę bandydavo sai siūlo jiems grįžti, iš kur at
persikelti į Kanadą ar JAV. keliavo. Nelygiu traktavimu
Imigrantai iš sovietų kraštų labiausiai skundžiasi rusės
pradžioje buvo traktuojami ge motinos. Nors jų vaikai gina
riau negu atvykėliai iš Vidu Izraelį ir praranda gyvybę, yra
rinės Azijos ar Afrikos. Sun laidojamos nežydiškose, o ap
kiausia padėtis tada ir šiandien leistose kapinėse. Izraelis vis
tebėra vadinamų „falashu” iš aiškiau darosi daugiatautė, o
Etiopijos. „Rusams” buvo lei ne žydiška, valstybė, kaip bu
džiama steigti mokyklas, teat vo paskelbta 1948 metų ne
rus, kurti įvairias organizaci priklausomybės deklaracijoje.
jas. Žinomas disidentas Ša- Maža to, pradeda reikštis anti
ranskij, sukūrė „rusų” politinę semitizmas.
partiją su nemažu skaičiumi
Ateiviai iš Rusįjos, nepri
atstovų. Šiuo metu jis yra vi tampantys prie susidariusios
cepremjeras ir statybos ministras. padėties, bando sukurti orga
Nuo perestroikos iki dabar nizaciją „Slavų sąjunga”. Iz
į Izraelį imigravo daugiau raelio vyriausybė tačiau atsi
negu 700,000. 35 nuošimčius sakė ją registruoti, nepatei
Izraelio karinių jėgų sudaro kusi paaiškinimų. Todėl stei
maišytų šeimų kariai, jaunimo gėjai nusiuntė Rusijos užsie
tarpe 90 proc. yra imigrantai, nio ministerijai tokio turinio
bet ne repatrijantai, ir nėra la laišką: „Laike praėjusių metų
bai linkę tapti žydais. Padė Izraelio Vidaus ministerija
tims pasikeitus Rusijoje geron atideda registraciją .Slavų są
pusėn, o Izraelyje blogon, daug jungos’, jungiančios rusus, gy
imigrantų rodo nepasitenkini venančius Izraelyje. Prašome
mą. Trintis tarp nuolatinių imtis diplomatinių priemonių
gyventojų ir imigrantų iš Ru prieš aiškią rusų diskriminaci
sijos kasdien blogėja. Jie yra ją Izraelyje”.
puolami spaudoje, o ortodok
Edmundas Ringus

Šiandien Šarkuvoje nauju miausiu metu čia vėl kada
pastatų kur kas daugiau negu sugrįžti.
Rasytėje, nekalbant jau apie
Pilkopę. Miestelio viduryje ša
Susirasti nakvynę —
lia pagrindinio kelio pastaty
nepigu
tas netgi modernus viešbutis
Nakvynės teko ieškotis
veidrodiniais langais. Iška Krante (vok. Cranz) arba Zelebintos reklamos vokiečių kal nogradske, kurį pasiekėme
ba liudįja, kad jis, matyt, susi jau temstant.
laukia ir turistų iš Vokietįjos.
Prieš pat Krantą pravažia
Užtikome miestelyje ir vome dar vieną kareivių
daugiau didelių, suremontuo saugomą patikrinimo postą,
tų ar naujai statytų namų, bet kuriame tačiau niekas mūsų
visi jie, kaip tai, pasirodo, nestabdė ir dokumentų ne
būdinga čionykščiams papro tikrino, nors matėme šalikelė
čiams, atitverti aukštomis, je sustatyta keletas automo
neperžengiamomis sienomis.
bilių, kurių vairuotojai su
Nors čia taip pat radome kareiviais kažką aiškinosi.
daugiau ar mažiau pakenčia
Krante į akis pirmiausiai
mai atrodančių poilsio namų krito tos pačios duobėtos gat
bei aptvarkytų privačių valdų, vės — centre greičiau kaip 20tačiau bendras Šarkuvos vaiz 30 km per valandą greičiu
das liko vis dėlto gana nesim važiuoti negalima, nepaisant
patingas. Netvarka, apsileidi to, kad miestelis maždaug Ši
mas, architektūrinės vienovės lutės dydžio. Čia jau buvo ga
ir projektuotojų estetinio sko lima rasti viešbučių, tad nieko
nio stoka, elementarių turis nedelsdami ėmėm ieškoti
tui būtinų patogumų stygius nakvynės.
palieka atgrasų įspūdį, kuris
Labiausiai
išreklamuo
nežadina jausmų bent arti tame viešbutyje „Baltijskąja

Korona” (Baltijos karūna,
rus.) vietų nebuvo, nors už
vienvietį kambarį buvo rei
kalaujama 175 Lt, o už dvi

Kuršių marioR ties Juodkrante.

Galbūt atėjo metas ir Va
šingtonui, ir Bagdadui truputį
šalčiau pagalvoti apie galimas
karo pasekmes. JAV prez.
George W. Bush pastaruoju
metu nepraleido jokios progos,
nepareiškęs savo nuomonės,
kas yra „didžiausias žmonijos
priešas”. Tai, be jokios abe
jonės, Irako diktatorius Sad
dam Hussein, kurio galvoje
nuolat sukasi planai, kaip pri
sigaminti pavojingiausių ma
sinio naikinimo ginklų ir juos
nukreipti į Ameriką bei savo
kaimynines valstybes. Prez.
Bush neslėpė, kad didžiausias
pavojus visgi gresia Izraeliui,
tad Hussein su visomis labo
ratorijomis, sandėliais ir kita
panašia įranga turi būti paša
lintas, sunaikintas.
Tokia karinga retorika ne
visuomet krito į palankias au
sis tiek savoje valstybėje, tiek
užsienyje. Arabų pasaulis nir
šo, tvirtindamas, kad Amerika
neturėtų tikėtis bazių ar
kitokios paramos, jeigu užka
bintų Iraką. (Pastaruoju metu
S. Arabija jau kažkodėl pa
keitė nuomonę — JAV lėktu
vai galėsią pasinaudoti jos te
ritorijoje esančiais oro uos
tais.) Europos valstybės, prieš
akis matydamos galimą arabų
naftos šaltinių užakimą, apie
karą su Iraku nenorėjo nei
kalbėti. Negana to, savo kraš
te prez. Bush susidūrė su ne
maža opozicija. Ir ne tik de
mokratų tarpe. Kai kurie Ats
tovų rūmų nariai respubliko
nai taip pat nenorėjo pritarti
prezidento planams „pagaliau
susitvarkyti su Saddam Hus
sein”. Buvo patariama visų
pirma ieškoti kitokių — taikių
— išeičių iš susidariusios pa
vojingos padėties Irake, o taip
pat stengtis gauti Jungtinių
Tautų pritarimą. Verta paste
bėti, kad net popiežius Jonas
Paulius II panašią nuomonę
išreiškė: Amerika neturėtų į šį
žygį leistis viena...
Š.m. rugsėjo 12 d., tuoj po
Rugsėjo ll-osios metinių pa
minėjimo New Yorke bei ki
tose teroristų išpuolių vieto
vėse, prez. George W. Bush
Jungtinių Tautų asamblėjoje
New Yorke pasakė kalbą,
pakeitusią daugumos nuomo
nę. Galbūt jam tai reikėjo pa
daryti daug anksčiau, užsienio
opozicija Vašingtono politikai
nebūtų taip plačiai iškerojusi.
Tiesa, JAV prezidento
kalba nedaug nutolo nuo visų
tų, kurias pastaruoju metu
dažnai girdėdavome, tačiau
joje buvo daugiau detalių, įti
kinančių įrodymų, kad visgi
Saddam Hussein yra pavojin

gas ne tik Amerikai, bet visam
pasauliui. Juk ir Jungtines
Tautos po Antrojo pasaulinio
karo buvo įkurtos kaip tik
tokiam tikslui — pasirūpinti,
kad mūsų planetai niekad
daugiau nereikėtų patirti
tokio masinio sunaikinimo,
tiek kančių ir nuostolių, kaip
jo metu. Kiekvieno diktato
riaus piktus kėslus reikia ne
delsiant užgniaužti, kol ne
vėlu, kol dar įmanoma. Irake
kaip tik šiuo metu viešpatauja
toks diktatorius, grasinantis
cheminiais, biologiniais ir gal
būt branduoliniais ginklais,
degantis neapykanta ir asme
niškomis ambicijomis. Prez.
Bush teigimu, jeigu JT nesi
ruošia prisijungti prie ketini
mo šį pavojingą diktatorių su
tramdyti, Amerika tai dary
sianti viena...
Ir atsitiko netikėtas daly
kas: JT asamblėja Vašingtono
politikai pritarė. Kiek tas pri
tarimas duotų praktiškos nau
dos, neaišku, bet pritarimas
visgi yra. Dar daugiau: Irako
diktatorius, „praradęs užnu
garį”, staiga nutarė leisti JT
inspektoriams atvykti, tikrin
ti, ką tik nori: niekas jiems ne
kliudys... Žinoma, toks paža
das jau ne kartą duotas, ne
kartą atšauktas. Galima iš
anksto numatyti, kad inspek
torių pastangos bus bergž
džios — Iraką ras „švarutėlį”,
be jokių pavojingų įrangų...
Ką apie JT inspektorių
kvietimą galvoja prez. Bush7
Atrodo, kad jis tarytum nu
sivylęs tokia įvykių raida.
Nejaugi taip svarbu valstybę
įvelti į karą?
Įdomu, kad — lyg prez.
Bush žodžių aidas — tą pačią
rugsėjo 12 d. pasigirdo iš
Maskvos. Rusijos prez. Putin
taip pat kreipėsi į Jungtines
Tautas, prašydamas paramos
ir pritarimo pulti Gruziją,
kurioje „sau lizdą susisukę
čečėnų teroristai”. V. Putin
atsiuntė laišką JT gen. sekre
toriui Kofi Annan ir kitiems
keturiems Saugumo tarybos
nariams, kaltindamas Gru
ziją, kad ji savo teritorijoje
nesunaikina teroristų. O jeigu
Gruzija to neįstengia ar
nenori padaryti, Rusija bus
priversta jėga šį darbą atlik
ti....
Įsivaizduokime, kas atsi
tiktų, jei vieną dieną, keliau
jant per Lietuvą rusų kari
niam tranzitui, įvyktų kaž
koks pasikėsinimas (tikras ar
sukurtas) ir Maskva nutartų,
kad reikia žygiuoti į Lietuvą ir
sutvarkyti teroristus, kuriuos
lietuviai „globoja”...

vietį — 220 Lt. Savo patogu
mais jis nepranoko 2-3 žvaigž
dučių klasės. Dar dviejuose
viešbučiuose, kur kainos buvo

nuosaikesnės, o patogumai sovietinių laikų Likėnų sana
torijos lygio, laisvų vietų taip
pat nebuvo.
Bus daugiau

Baniutės Kronienės nuotrauka
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•SKELBIMAI*
PASLAUGOS

ELEKTROS
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ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
- - *•.

aiTumb liti

iii
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Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

ČIKAGA IR APYLINKĖS:
už lietuviško pasaulio ribų

KLAUDIJUS PUMPUTIS

vazonus surinkti ir pašalinti.
Uodų problema išnyks su pir
Po ilgai užtrukusių ir labai momis šalnomis, bet juk dar
kontroversiškų teismo proce net vasara nepasibaigė, tad tų
dūrų, Cicero miesto preziden šalnų reikės palaukti.

NE TIK ŽMONĖS, BET IR
PAUKŠČIAI

Illinois valstijoje uodų pla
tinama „VVest Nile Virus” liga
jau užkrėtė per 400 žmonių
(iki šios savaitės trečiadienio
mirė 21 asmuo), tačiau ji ne
mažiau pavojinga ir paukš
čiams, Čikagoje, kaip ir ki
tuose didmiesčiuose, buvo
privisę daug varnų, strazdų,
laukinių karvelių ir kitų
paukščių, kurie jau išmoko ne
tik prisitaikyti prie žmonių,
bet ir pasinaudoti jų teikia
momis „paslaugomis” (ne
visada savanoriškai): vande
niu bei maistu, Dabar, kaip
praiTtrša Audubon draugija,
kad kai kuriose miesto dalyse
labai sumažėjo arba visiškai
išnyko varnos ir nemažai kitų

laukinių paukščių, net žvirb
lių ir mažųjų giesmininkų.
Visgi patariama per daug
nebūgštauti: tikima, kad per
porą metų paukščių skaičius
atsigaus, nes pati gamta
pasirūpina savo gyvūnų išli
kimu. (Paskutinėmis žiniomis,
nuo „VVest Nile virus” užkrėti
mas jau persimetė ir į ketur
kojus gyventojus —* rasta
negyvų voverių ir net šunų.)
Tuo tarpu Čikagos ir apy
linkių gyventojus stengiasi
apsaugoti savivaldybė: jau
antrą kartą pradėtas visuoti
nis uodų naikinimas — kone
visose apylinkėse nakties
metu važinėja sunkvežimiu
kai su specialia aparatūra ir
purškia nuodus. Čikagos arkidiecezija liepė žmonėms nepa
likti ant katalikiškų kapinių
gėlių, nes stovinčiame vazonų
ir vazų vandenyje veisiasi
uodai. Kapinių darbininkams
įsakyta tokias puokštes ar

V.i-.iioš
t

TAISOME

SKALBIMO MAŠINAS,* *
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

IR IŠ KITUR
ASTEROIDAS AR
RAKETOS DALIS?
Jau ne kartą praeityje
pasitaikė, kad mėgėjai, besi
domintys astronomija, savo
nedidelius teleskopus nukrei
pę į nakties dangų, atranda
kometas, asteroidus ar kitas
„dangiškąsias įdomybes”, ku
rių kažkodėl nepastebi astro
nomai. Praėjusios savaitės
ketvirtadieni vienas Kalifor
nijoje mėgėjas, ieškojęs nak
ties danguje galimų asteroidų,
pastebėjo
neišaiškinamą
skriejantį objektą, kuris, kaip
dabar manoma, gali būti
„Apollo 12” erdvėlaivio rake
tos, iškėlusios jį į erdves,
dalis. (1969 m. lapkričio mėn.
„Apollo 12” erdvėlaiviu trys
amerikiečiai astronautai —
Richard Gordon, Alan Bean ir
Charles Conrad, Jr, išskrido į
Mėnulį.)
Šis objektas pirmą kartą
pastebėtas rugsėjo 3 d. astro
nomo Bill Yeung Arizonoje.
Apskaičiuota, kad objektas
apskrieja Žemę per 48 paras,
keliaudamas maždaug dvigu
bai didesnių nuotoliu, kaip
Mėnulis. NASA mokslininkai
prileidžia, kad ilgainiui objek
tas nukris ant Mėnulio, kaip
atsitiko su raketomis, iš Že
mės orbitos iškėlusiomis kai
kuriuos kitus „Apollo” erd
vėlaivius.
NEPASISEKĖ ĮPIRŠTI
MONETŲ
Nepaisant pastangų ir iš
laidų,
Amerikos valdžiai
nepavyko įpiršti amerikie
čiams metalinių dolerių. Pir
masis bandymas buvo Susan
B. Anthony vieno dolerio mo
neta. Tačiau nuo pat pradžių
ji susidūrė su nesėkmėmis —
buvo per daug panaši į 25 cen
tų monetą, dėl to vyko nuola
tiniai nesusipratimai ir ban
kuose, ir kitose vietose. JAV
Kongresas, siekdamas tas
nesėkmes pašalinti, 1997 m.
nusprendė, kad naujosios do
lerio monetos turi
būti
auksinės spalvos. Pirmoji
nauja dolerio moneta, išleista
prieš penkerius metus, turėjo
Shoshone indėnės, vardu Sacagawea atvaizdą. Ši indėnė

>iP7nno koneprtas Trakų pilyje

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
r
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

773-779-3313

i___________
PAGALIAU CICERO TURI
NAUJĄ MERĄ

tė'Bettv Loren-Maltese rasta
kalta, o miestas atsidūrė
naujo asmens (taip pat kaž
kodėl vadinamo „prezidentu”)
vadovybėje. Praėjusios savai
tės antradieni (rūgs. 10 d.)
šioms pareigoms prisaikdintas
miesto patikėtinis Ramiro
Gonzalez. Betty Loren-Mal
tese turi miesto iždui su
mokėti 3.25 mln. dol. baudą —
ji ir kiti šeši miesto savivaldy
bės tarnautojai (taip pat nu
teisti! kaltinami iš gyventojų
mokesčių nusukę 12 mln.
dolerių.

AUIGMOM J0į NAMŲ, SVHKATTKIR
GYVYHSDRALUV1AS

Kitos nuotr

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
contractor

ZIL

iuctIon

COMSTRUCT

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088

SIŪLO DARBĄ
Window VVashers Needed!

Praėjusį sekmadienį baigėsi, 50 dienų trukusi, televizinė realybės laida „Akvariumas”, kurią iš stiklinio
namo prie „Akropolio” prekybos centro transliavo Lietuvos TV3 televizija. Visą pusšimtį dienų stikliniame name
praleidę, du pagrindiniai finalininkai Agnė ir Raimundas tiesiogiai galėjo bendrauti tik su laidos vedėjais.
Nuotraukoje: laidos vedėjai Giedrius Masalskis (kairėje) ir Greta Šapikaitė (dešinėje), o centre — Agnė ir
Raimundas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

taip pat žiūrovai gerokai
i supurtomi baimės šiurpo. Ma
no nuomone, filmas yra tikrai
aukšto lygio kūrinys, verčian
tis susimąstyti, kaip'neiš
aiškinami gamtos dėsniai su
sikerta su mūsų gyvenimu ir
kokių pastangų reikia su jais
susidoroti.
Rolandas Žukauskas
Pįrmas šio filmų kūrėjo
sėkmingas projektas buvo
„The Sixth Sense” su pagrin
diniu aktorium Bruce Willis.
Vėliau — „Unbreakable” ir
dabar „Signs” (Ženklai) su
Mel Gibson. M. Night Shyamalan, kuris parašė ir režisa
vo šį filmą, kaijerą pradėjo,
būdamas 28 metų amžiaus.
Dabar daugelis tvirtina, kad
tai daug žadantis ir vienas
svarbiausių šio žanro filmų
režisierių.
Kaip ir ankstesniuose fil
muose, „Signs” filme jis žiū
rovui pateikia ne vieną mįs
lingą, kupiną staigmenų ir net
už širdies stveriančią sceną.
Pagrindinis veikėjas (Mel
Gibson) čia atlieka nelabai
jam būdingą vaidmenį, kaip
buvome pratę matyti kituose
filmuose. Tačiau jam buvo
sutekta proga pakeisti įpras
tinius charakterius, o tas
sudaro galimybę aktoriui tob
ulėti.
Jau nuo pirmųjų scenų
matome keistų įvykių sūkurį,
kuris ir žiūrovą įsuka į filmo
eigą. Mažo nuošalaus mieste
lio našlys (buvęs protestantų
kunigas), auginantis du vai
kus, taip pat savo namuose
yra priglaudęs savo brolį.
— buvusi vertėja 1804-1806
m. Lewis ir Clark ekspedicijos
metu.
Tačiau statistika rodo, kad
tik apie 1 proc. amerikiečių
reguliariai vartoja metalines
monetas — sakoma, kad jos
„plėšo kišenes”, yra sunkios,
dėl to daugiau kainuoja jų per
siuntimas, ir apskritai nepato
gios. JAV valdžia išleido dau
giau kaip 67 mln. dolerių,
besistengdama įtikinti gyven
tojus, kad metalinės monetos
valstybės iždui sutaupo daug
pinigų (ne taip greitai susi
dėvi, kaip popieriniai pinigai),
bet pastangos neatnešė nori
mų vaisių, tad artimoje ateity
je nenumatoma išleisti naujų
dolerio monetų.
NEATSIIMTU DAIKTU
LIKIMAS
Beveik kiekvienas keleivis
(ypač lėktuvais), yra per
gyvenęs dingusių lagaminų ar
kitų daiktų „nuotykius”. Ne
tik žmonėms pasitaiko pra
rasti daiktus, bet atsitinka,
kad ir „daiktai”, net dideli
kroviniai, kažkaip „praranda
savininkus” — lieka neatsi
imti. Ilgainiui tokie „pakly
dėliai” atsiranda Scottsboro,

Kartą apylinkės laukuose jis
pastebi neįprastą reiškinį:
kukurūzuose tiesiog propor
cingai iškapotas keistas ženk
las. Niekas negali paaiškinti,
kaip toks ženklas atsirado, ar
ką jis reiškia. Vėliau televizi
joje parodoma daugiau pana
šių ženklų, pastebėtų įvairiose
mūsų planetos vietose. Spė
liojama, kad juos galėjo pada
ryti iš erdvių atkeliavusios bū
tybės. Tačiau’daugelis mano,
kad tai „šios' planetos gyven
tojų” darbas, a
Netrukus apylinkėje pra
sideda įvairūs nemalonumai:
dingsta kai kurie vaikai. Šei
ma jaučia, kad prie jų namų
sukinėjasi kažkokia nežemiš
ka būtybė. Žmogus labiausiai
rūpinasi savo dviejų vaikų
saugumu, nes šeimoje jis da
bar eina ir tėvo, ir motinos pa
reigas. (Vaikų motina jau
anksčiau žuvo avarijoje.) Visgi
filmo pabaigoje išaiškėja šios
keistos ir baugios istorijos
priežastis, išauga buvusio
kunigo meilė savo šeimai, kai
jis supranta, kas šiame
pasaulyje svarbiausia.
Filmo autorius žiūrovams
sukuria neįprasto žanro pa
veikslus, kuriuose susiduria
ma su daugybe nežinomųjų, o
Alabama, sandėlyje: per 7,000
naujų „paklydėlių” kasdien
suplaukia į sandėlį, kuris re
guliariai suruošia tų daiktų
išpardavimus. Ne tik vietiniai
gyventojai, bet iš toli atvyksta
pirkėjai, tikėdamiesi rasti ne
vien reikalingų daiktų, bet
tiesiog „aukso pelenuose”.
Pasirodo, kad randama ir dei
mantų, ir įvairių vertingų
importuotų prekių, ir kasdie
ninių reikmenų labai prieina
ma kaina.
GRAŽUOLĖ PRARADO
KARŪNĄ
Rebekah Revels neseniai
buvo išrinkta
gražiausia
North Carolina valstijos mer
gina ir tikėjosi gerai pasirodyti
„Miss America” rinkimo kon
kurse, kuris vyks rugsėjo 21d.
Atlantic City mieste. Tačiau
liepos mėnesį turėjo karūnos
ir visų priedų atsisakyti, kai
paaiškėjo, kad jos buvęs drau
gas turi nuotraukų, kuriose
gražuolė iki pusės nuoga...
Karūna teko kitai mergaitei,
Misty Clymer. Artėjant „Miss
America” rinkimams, pirmoji
laimėtoja nusprendė savo ti
tulą susigrąžinti ir visas
reikalas atsidūrė teisme.

KLASIKINE DRAMA
MODERNIOJE SCENOJE

40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in Enelish.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.

Reikalingi langų plovėjai.

Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Downers Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355

greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

2921 N. Milvvaukee.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 773-278-0660.

Tel. 615-554-3161.

SIŪLO IŠNUOMOTI

Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.

Oak Lawn išnuomojamas 4
Nelabai žymaus Čikagos
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma.
„Court Theatre” (5535 S.
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
Ellis, Avė; tel. 773-753-4472)
Šalia teniso kortai ir baseinas.
scenoje iki š.m. spalio 6 d. ga
First Rate Real Estate, 773-767ĮVAIRUS
lima pamatyti, senovės grai
2400, Aušra Padalino.
kų tragedijos pavyzdžiu 17Brighton Park išnuomojamas 2
Liaudies medicinos gydytojas
tame šimtmetyje sukurtą,
mieg. butas 1 ar 2 vyresnio amžiaus
OLEH CHEREDNYK.
dramą „Phedre”. Ji pritaikyta
Diagnostika ir gydymas liaudies'
žmonėms. Naujas kilimas, šaldytuvas,
moderniai scenaį, ngątsisamedicinos metodais.
dujinė viryklė. Nerūkyti ir be
Tel. 847-635-0353;
kant pagrindinių turinio elfy
; gyvulėlių. Tel. 773-624-1542,
847-507-4074 (mob.)
708-485-4961, palikti žinutes, s.
mentų ir tragedijos i$yyąty(|f...
mo. Įdomu, kad dramą režisa
Išnuomojamas gražus 2
vo JoAnne Akalaitis. Tai nebe
miegamųjų butas vyresnio
pirmas šios režisierės bandy
„Draugo" skelbimų
amžiaus žmonėms į vakarus
mas išvesti „Court Theatre”
skyrius
nuo Marųuette Parko.
scenon senuosius kūrinius,
Tel. 1-773 585-9500
Tel. 708-656-6599.
parodant juos naujų laikų
šviesoje.
„Phedre” pagrindinę rolę
vaidina Jenny Bacon, o jos
posūnį Hippolytus — James
Amerikos Lietuvių Televizija, inc.
Elly. Phedre yra šios tragedi
Lithuanian American TV, Inc.
jos, pagrįstos graikų mitologi
14911 1271h Street, Lemont, IL 60439
ja, ašis, o posūnis, kuriam
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altvOattbi.com
meilė ją degina, kankina ir
ilgainiui pražudo, yra beveik
ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą
pasyvus, tarytum šachmatų
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia
lentoje be savo valios likimo
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi
stumdoma figūra.
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių
Teatro kritikai negaili
kalendorius.
režisierei JoAnne Akelaitis
gražių žodžių už išvedimą šios
ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
dramos scenon.

Teisėjas
pasielgė
„salia
moniškai”: kurį laiką North
Carolina valstija turėjo dvi
gražuoles, vykstančias į At
lantic City konkursą. Visgi ga
lų gale sprendimas buvo
pakeistas ir valstijai atstovaus
tik viena: Misty Clymer.

KALTINAMI GAISRŲ
SUKĖLIMU
* Ugniagesių vadovybė Ari
zona valstijoje turinti įro
dymų, kad šią vasarą siautu
lius gaisrus, nusiaubusius
daugiau kaip 68,400 akrų
miškų ir kainavusius valstijai
3.1 mln. dol., sukėlė nelegalūs
imigrantai iš Meksikos, kurie
nuolat slaptai pereina JAV
sieną.
SIEKIA PASKELBIMO
ŠVENTUOJU
Peoria, III., Romos kata
likų diecezjja deda pastangas,
kad arkivyskupas Fulton J.
Sheen botų paskelbtas šven
tuoju. Arkivyskupas buvo pir
masis, 1950-ajame dešimt
metyje pradėjęs labai popu
liarias TV programas reli
ginėmis temomis („Life is
Worth Living”). Jis taip pat
garsėjo kaip pamokslininkas

etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.

Amerikos lietuvių televizija po atostogų vėl rodys įprastines
programas. Ketvirtadieniais žiūrėkite žinių iš Lietuvos
santraukas, o sekmadieniais rodysime pasakojimus apie
Čikagos lietuvių gyvenimą bei kitas programas, šį sekma
dienį kviečiame iš arčiau susipažinti su „Panoramų" vedėjais
ir žurnalistais bei sužinoti, kaip yra kuriama ši populiari tele
vizijos žinių laida. Taip pat siūlome žiūrėti pasakojimą apie
Kražius ir sužinoti, kas yra „kražligė". šiuos siužetus ALTV
laidų rengėjai nufilmavo atostogaudami Lietuvoje.

ALTV pasilieka taisą keisti programų turiniir siužetų rodymo laiką.

ir paskaitininkas. Kunigu
įšventintas 1919 m. Peoria,
III., 1960 m. buvo paskirtas
Rochester vyskupu, arkivys
kupu pakeltas 1969-aisiais.
Arkivyskupas Sheen mirė
1979 m. Jeigu arkidiecezijos
pastangos būtų vaisingos,
arkivysk. Sheen būtų pirma
sis amerikietis vyras, pa
skelbtas šventuoju.
ILGIAU GYVENA
Nepaisant AIDS, žmogžu
dysčių, vėžio ir širdies' ligų,

amerikiečių gyvenimo trukmė
ilgėja: 2000 metais, pagal
atitinkamų JAV įstaigų ap
skaičiavimą, gyvenimo truk
mės vidurkis pasiekė 76.9
metų. Taip pat sumažėjo truk
mės skirtumas tarp baltosios
ir juodosios rasės amerikiečių,
tarp vyrų ir moterų. 1970 m.
moterys gyveno 7.6 m. ilgiau
už vyrus, o 2000-aisiais tik 5.4
m. ilgiau. 1950 m. baltosios
rasės žmonės gyveno 8.3 m.
ilgiau, kaip juodieji; 2000 m.
— skirtumas tik 5.6 m.
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* Seimo socialdemokra
tai, sumanę skelbti apkaltą
kai kuriems parlamentarams,
prisidėjusiems pasirašant su
tartį dėl „Mažeikių naftos”
privatizavimo, nusitaikė ir į
prezidentą Valdą Adamkų.
„Mažeikių naftos” privatizavi
mo istoriją, nuostolius ir poli
tikų vaidmenį siūloma tirti
laikinajai Seimo komisįjai.
Nuo šios komisijos darbo re
zultatų priklausys, ar prezi
dentui bus pateikta apkalta.
(LŽ, EIU)

* Valstybės sieną jau sau
go tik profesionalūs pasie
niečiai. Lazdijų, Neringos ir

Palangos pasienio užkardose
namo buvo išleisti paskutiniai
120 būtinosios tarnybos šauk
tinių karių. Taip Lietuvoje
baigta įgyvendinti Nacionali
nio saugumo pagrindų įsta
tymo nuostata, kad iki 2003
m. Valstybės sienos apsaugos
tarnyboje būtinosios tarnybos
šauktinius kareivius turi pa
keisti profesionalūs pasienie
čiai.
(LR, R, EIU)

* Nuo spalio 1 dienos
valstybės ir savivaldybių

institucijų darbuotojai savo
darbo dieną pradės pusvalan
džiu vėliau. Vyriausybė nu
tarė, kad nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio
tarnautojai
dirbs nuo 8 vai. 30 min. ryto
iki 5 vai. 30 min. vakaro, o
penktadienį — nuo 8 vai. 30
min. ryto iki 16 val.15 min.
vakaro. Darbo laikas keičia
mas atsižvelgiant į transporto
srautų reguliavimą spūsties
valandomis Vilniuje. Nemažą
dalį kasdien vykstančių į Vil
niaus miesto centrą sudaro
valstybės ir savivaldybių ins
titucijų bei įstaigų darbuotojai
(apie 6,000 - 7,000 žmonių).

* Vilniaus apygardos ad
* Prekybos tinklams vis
* Socialdemokratų parti
ministracinis teismas atsi jos vadovų pasitarime par dažniau taikant nuolaidas,
sakė ^priimti į Prezidento pos tįjos centrinio rinkimų štabo per dvylika mėnesių (šių metų
tą pretenduojančio 44 metų vadovas Juozas Olekas ir Sei rugpjūtį palyginti su 2001
išeivijos lietuvio Juozo Pet mo narė Birutė Vėsaitė įkal metų rugpjūčiu) Lietuvoje la
raičio ieškininį pareiškimą su binėjo premjerą Algirdą Bra biausiai atpigo darbužiai ir
priekaištais dabartiniam pre zauską, kad jis, važiuodamas į avalynė - 4.3 procento. Statis
zidentui Valdui Adamkui. Pa renginius, nuo šiol į savo pa tikos departamento duomeni
grindinis teismo motyvas tas, lydą imtų ir kandidatą į pre mis, transporto paslaugos at
kad administracinių teismų zidentus Vytenį Andriukaitį. pigo 3.1 proc., maisto pro
kompetencijai įstatymais ne Tačiau premjeras tokius pa duktai ir nealkoholiniai gėri
priskiriama tirti prezidento siūlymus atmetė. A. Brazaus mai - 2.7 proc., būsto apstaty
veiklos. Ieškininį pareiškimą, kas pareiškė kaip oficialus as mas, namų apyvokos įranga ir
kuriuo prašo pripažinti prezi muo ir vyriausybės vadovas kasdienė būsto priežiūra - 1.9
dento V. Adamkaus padarytą oficialių renginių metu negalįs procento.
(BNS)
moralinę žalą jam ir visiems agituoti nė už vieną kandidatą
* Kauno medicinos uni
Lietuvos piliečiams, J. Petrai į prezidentus.
(R, Eiu)
versiteto klinikose (KMUK)
tis rugsėjo 10 d. iš karto įteikė
* Biržų ligoninėje pasi antradienį atlikta dar viena
dviem teismams: Vilniaus apy kartojo prieš 30 metų buvęs sudėtinga kraujo valymo pro
gardos administraciniam teis atvejis, kai iškilus infekcijos cedūra. Kauniečiai jau ketmui ir Vilniaus miesto 1-osios grėsmei teko dezinfekuoti gy . virtą kartą šiemet atliko vadi
apylinkės teismui.
(Eiu) dymo įstaigą. Medikai, įtarę, namąją mažo tankio lipidų
* Lenkijos mieste Ščeci- kad ligonis mirė nuo itin retos aferezę pacientei, kuriai įpras
ne įsikūrusiame bendro Da ir gyvybei pavojingos dujinės tais gydymo metodais nebepa
nijos, Vokietijos ir Lenkijos gangrenos, buvo priversti už vyko sumažinti pavojingai di
daugianacionalinio
Šiaurės daryti keturias operacines, delio cholesterolio kiekio krau
rytų korpuso štabe trečiadienį reanimacijos bei chirurgijos jyje. Panaudojant moderniau
Baltijos valstybės atidarė savo skyrius ir palatą, kurioje gu sią aparatūrą, kraujas buvo
atstovybę, kurioje dirbs po lėjo operuotas vyriškis. Jei valomas šeimynine hiperlipi
vieną už ryšius atsakingą ka prireiktų neatidėliotinų ope demija sergančiai 61 metų
rininką iš Lietuvos, Latvijos ir racijų, ligonius tektų vežti į moteriai, kuriai skirtas gydy
Estijos. Trijų NATO šalių gy Panevėžio ligoninę. (LŽ, R, Eita)
mas dieta bei vaistais jau
* Koncertu Vilniaus „Ne nebepadėjo sumažinti perne
nybos pajėgų korpuso štabas
buvo įkurtas 1999 metais, ringos” restorane prasidėjo lyg didelio ir sveikatai pa
Lenkijai tapus NATO nare. XV tarptautinis džiazo festi vojingo cholesterolio kiekio
(BNS)

valis „Vilnius Jazz ‘2002’ ”,

TARP MŪSŲ KALBANT
IŠKELIAVO Į DAUSAS
Mirė kuklus Amerikos
lietuvis. Jis buvo turtingas
prie jo pavardės segamais
epitetais, nes buvo vadinamas
herojumi, genijumi, magiku,
generolu, auksarankiu ir pan.
Mirė nesulaukęs 70 metų
amžiaus.
Johnny Unitas (Jonaitis),
lietuvių kilmės sūnus, mirė š.
m. rugsėjo 11 d. Baltimorėje.
Jo gyvenimas ir mirtis buvo
plačiai paminėta laikraščių,
radijo ir televizijos laidose. Ži
niasklaidos teigimu, jis buvo
vienas iškiliausių amerikinio
futbolo-NFL žaidėjų. 1957 m.
buvo pačių profesionalių fut
bolininkų išrinktas geriausiu
žaidėju.
Jis save laikė lietuviu ir
nevengdavo tai viešai pasa
kyti. Tačiau kai kurie jį laikė
graiku, kadangi jo oficiali
pavardė „kvepėjo” graikiška
kilme. Kadaise JAV graikai jį
buvo „pasisavinę” ir įrašę į
garbingųjų graikų sąrašą.
Mūsų Jonas Jonaitis gimė
1933 m. gegužės 7 d. Pittsburgo mieste. Abu, tėvas ir
motina, buvo atvykę iš Lie
tuvos. Tėvui anksti mirus,
motina ištekėjo už kitataučio.
Jonas mokėsi Pittsburgo Šv.
Justino pradžios mokykloje, o
paskui
to paties vardo
aukštesniojoje. Lankydamas
aukštesniąją mokyklą, buvo
išrinktas į miesto katalikiš
kųjų mokyklų futbolo rinkti
nę.* Baigęs viduriniuosius
mokslus, mėgino
įstoti ir
žaisti futbolą Notre Dame ir
Indiana universitetuose. De
ja, nepavyko. Pagaliau buvo
priimtas ir gavo stipendiją
Louiville universitete. Stu
dijavo
fiflnį
auklėjimą,
ekonomikųs mokslus ir drau

ge žaidė futbolą. Baigė univer
sitetą bakalauro laipsniu.
Vėlesni bandymai patekti į
profesionalaus futbolo koman
das baigėsi nesėkmingai. Vis
dėlto vieną dieną buvo priim
tas atsarginiu į gimtojo
Pittsburgo „Steeler” koman
dą. Pradinė alga: 6 doleriai už
rungtynes. Tačiau netrukus
buvo atleistas. Baigęs „karje
rą” „Steeler” komandoje gavo
10 dolerių kelionės išlaidų
padengimui. Tuo metu jis jau
buvo vedęs ir rūpinosi ne tik
savęs, bet ir žmonos išlaiky
mu. Todėl gautų pinigų neiš
leido, sugrįžo į Baltimorę
„pirštu”. Sugrįžęs dirbo staty
bose, o savaitgaliais žaisdavo
pusiau profesionalioje futbolo
komandoje, pelnydamas 6
dolerius už sužaistas rung
tynes. Laikui bėgant, pavyko
pasirašyti sutartį su Balti
morės „Colts” komanda, kurioje
jam buvo lemta iškilti į pir
maeilius futbolininkus. John
ny Unitas (Jonaitis), atstovau
damas Baltimorės „Colts”
komandai, pagerino 22 rekor
dus. Jis tris kartus buvo
išrinktas vertingiausiu NFL
žaidėju. 1960 m. buvo pri
pažintas viso dešimtmečio
geriausiu žaidėju, o kiek vėli
au ir geriausiu 50 metų profe
sionalaus futbolo žaidėju.
Taipgi jis buvo pakviestas į
NFL sukaktuvinę futbolo
rinktinę. Vienas NFL aukšto
rango pareigūnas neseniai
pareiškė: „Johnny Unitas le
gendinė pavardė yra neišdil
domai įrašyta į amerikinio fut
bolo istoriją”.
Teigiama, kad Johnny
Unitas (Jonaitis), baigdamas
aukštesniąją mokyklą, svėrė
145 svarus. Jo ūgis (6 pėdos 1

kraujyje.

(BNS)

colis) buvo palygint gana
vidutinis. Tik vėliau, studi
juodamas universitete, priau
go svarų. Tačiau jis buvo
neišsenkamo ryžto ir stebėti
no apsukrumo futbolininkas.
Jis žaidė Baltimorę „Colts”
komandoje 1956-1972 m.
Atviriau kalbant, amerikinio
futbolo žaidimas yra gana
pavojingas užsiėmimas. John
ny Unitas (Jonaičiui) teko
pakelti dvi kelio operacijas.
Be to, buvo pavojingai su
žeista jo dešinės rankos
alkūnė. 1993 m. jis išgyveno
sudėtingą širdies operaciją.
Mirė pakirstas širdies smūgio
fizinės terapijos centre.
Prieš daugelį metų a.a.
Johnny Unitas (Jonaitis) buvo
pagerbtas Baltimorėje su
rengtame Lietuvių R. kata
likų susivienijimo pokylyje.
Tiesą pasakius, jis buvo ver
tas ne vieno mūsiškių sureng
to pagerbimo. Deja, mes, po
kario ateiviai, nelabai krei
piame dėmesį į už mus anks
čiau šiame krašte įsikūrusius
tautiečius bei jų įpėdinius.
Ak, mūsų gyvenamajame
krašte yra daugybė išskirtinai
talentingų lietuvių kilmės
žmonių. Tik mes, kaip kažkas
pasakė, dažnai „per medžius
nematome miško”.
Tiesa, a.a. Johnny Unitas
(Jonaitis) š. m. rugsėjo 16 d.
buvo iškilmingai pagerbtas
Baltimorės futbolo stadione.
Dalyvavo velionio žmona ir
kiti jo šeimos nariai.
Petras Petrutis

****
P.S. Praėjusią savaitę
(rugsėjo 12 d.) iš mano ra
šinėlio „Ima juokas ir gana”
kažkaip ėmė ir „iškrito” es
mingiausia dalis. Trūksta:
„Rezoliucijoje buvo pasakyta,
jog UNRRA yra nesuintere
suota jokio kalendoriaus pa
ruošimu ir išleidimu”.
Tebūna atleista už pasi
reiškusį trūkumą. Ačiū. P.P.

Lenkijoje vėl renkamos aukos lenkų
vaikams Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.
2000ųjų rugsėjį Lenkuos spaudoje
buvo skelbiama, kad Lietuvos
Švenčionių rąjone gyvenančių
lenkų vaikai skursta ir beveik
neturi sąlygų lankyti mokyk
los, naujuosius mokslo metus
pradėjo „be knygų, kuprinių,
batų, dažnai alkani”. Vėliau
Lenkijos spauda rašė, kad už
organizacijos „Caritas Polska”
skirtas lėšas — pusę milijono
zlotų — buvo sureriiontuotos
trys lenkiškos mokyklos ir du
vaikų darželiai.
Šiemet balandį paramos
kaupimą „nepriteklių ken
čiantiems” Lietuvos vaikams
pradėjo Lenkijos dienraštis

„Rzeczpospolita” ir labdaros
draugija „Caritas Polska”.
Lenkuos piliečiai buvo kvie
čiami mokėti į sąskaitą Varšu
vos taupomąjame banke su
prierašu „Lietuva — pietūs
vaikams”.
Tuo tarpu ta pati Lenkijos
humanitarinė akcija tvirtino,
jog Lenkijoje yra maždaug 1
milijonas alkanų moksleivių.
„Lenkai patys pripažįsta,
jog pas juos pačius yra skurs
tančių moksleivių, todėl orga
nizuoti tokią populistinę akci
ją Lietuvos gyventojams yra
nekorektiška”, teigė Liberalų
frakcijos Seime narys Aleksanderis Poplavskis.

Valdininkai turi būti mandagūs,
ramūs ir sąžiningi
Atkelta iš 1 psl. Valstybės

institucijose, į kurias atvyksta
daug interesantų, siūloma
steigti specialius padalinius
— „vieno langelio” aptarnavi
mo tarnybas. Į jas kreipęsis
žmogus gali tikėtis iš karto
gauti reikiamą informaciją,
atsakymą, sulaukti tinkamo
sprendimo. Prie „vieno lange
lio” bus galima gauti įvairias
pažymas, kitus dokumentus.
„Vieno langelio” tarnyboje
turės būti nustatytas intere
santams patogus darbo laikas,
priėjimas prie tarnybos patal
* Vyriausybė patvirtino
Bendrojo pagalbos centro

įsteigimo ir vienodo skubaus
iškvietimo telefono numerio
112 įvedimo strategiją bei jos
įgyvendinimo planą. Pagal
Europos Sąjungos direktyvas
ES valstybės-narės turi užtik
rinti, kad telefono tinkluose,
kaip ir visoje Europoje, ben
drasis skubaus iškvietimo te
lefono numeris būtų įvestas
112. Skambučiai šiuo numeriu
turi būti nemokami, renkami
nenaudojant monetų, kortelių,
žetonų ar kitų priemonių.
* Dėl didelės ore tvy
rančių kietųjų dalelių kon
centracijos Vilniuje padau

gėjo susirgusiųjų bronchine
astma. Vien per 10 rugsėjo
dienų užregistruota 17 naujų
šios ligos atvejų. Vilniaus po
liklinikose rugsėjį 220 proc.
padaugėjo pacientų su kvėpa
vimo takų ligomis, o besiskundžiančiųjų bronchinės
astmos paūmėjimu — 180
proc. Vilniaus visuomenės
sveikatos centro skyriaus ve
dėja Asta Razmienė teigė, jog
smogo pasekmės žmonių svei
katai gali atsiliepti po metų ir
vėliau.
(Lž, Elta)

pų turės būti pritaikytas neį
galiems ir pagyvenusiems
žmonėms, matomoje vietoje
įrengtas stendas apie institu
cijos padalinius ir jų vadovus.
Siekiant taupyti intere
santų ir valstybės tarnautojų
darbo laiką, naujoje tvarkoje
numatytas ir gyventojų aptar
navimas telefonu.
Institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo ne rečiau kaip
kartą per metus organizuos
anoniminę apklausą, siekiant
išsiaiškinti, ar tinkamai ap
tarnaujami piliečiai.
(BNS)

* Palangos gyventoja Sta
sė Jasiūnienė — pirmoji ir
vienintelė moteris iš Lietuvos,
kurios bylą Europos Žmogaus
teisių teismas nagrinės iš
esmės. S. Jasiūnienės byla
taip pat yra vienintelė, kurioje
Lietuva kaltinama nuosa
vybės teisių atkūrimo nevyk
dymu. Moteris teigia, kad
valstybė ją diskriminavo, nes
teisė į nuosavybę buvo pa
žeista dėl to, kad grąžintina
žemė yra vertingoje vietoje —
Palangos kurorto centre.
Strasbūro teismas nagrinės,
ar nebuvo pažeista S. Jasiū
nienės teisė į teisingą teismą.
* Vidudienį, kai susiren
gia pietauti įstaigų darbuo
tojai, studentįja, reikalus
tvarkantys verslininkai, mies
to centre rasti laisvą stalelį
tampa ganėtinai keblu. Kad
Kaune gausėja žmonių, tu
rinčių vidutines ir didesnes
pąjamas, įrodo kavinių lanky
tojai, be vargo sumokantys 2025 litus už pietus. Kai ka
vines vienu metu užplūsta
tarnautojai ir studentai, pa
aiškėja, kad Laisvės alėjoje
vos pakanka 50 maitinimosi
įstaigų.
(KD, Elta)

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

AtA
KRISTINAI JUOZAPAVIČIŪTEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams ANTA
NUI ir SOFIJAI, giminėms ir artimiesiems.

Kartu liūdi Clevelando ateitininkai
BRAZILIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGA

BLJS suruošė Pietų Ameri 1. Trūksta žmonių, kurie
kos Lietuvių jaunimo suvažia pravestų lietuvišką veiklą
vimą, 2001 m. vasario mėn., mūsų tarpe — vadovų trūku
kuriame dalyvavo jaunimas iš mas.
Argentinos, Urugvajaus ir Lie 2. Nėra patalpų. Turime vi
tuvos. Mūsų rėmėjai — Lietu sai mažą salę, kuria visi vie
vių fondas, Pasaulio Lietuvių netai ir sambūriai naudojasi.
Bendruomenė ir Pasaulio lie Ko mums reikėtų iš PLB
tuvių jaunimo sąjunga. Mūsų valdybos ir PLB atstovy
globėjas per šį ir per praeitą bės?
suvažiavimą* (1998 m.) — ku Tautinių drabužių, meninių
ir kultūrinių pasirodymų.
nigas Putrimas iš Kanados.
BLJS pravedė „Lietuvių die Daugiau žinių apie dabartinę
nas”, 2001 m. spalio mėn* lie Lietuvos padėtį. Lietuvos jau
tuvių „Lituanicos” sodyboje. nimas galėtų pas mus atvykti
Jaunimas susirinko šeštadie ir pamatyti, kaip mes čia gy
nį, o kiti svečiai atvažiavo sek vename. Brazilijos jaunimas
madienį. Visi dalyviai susi taip pat turėtų važiuoti į Lie
pažino su dabartine Lietuvos tuvą, ir ten apsigyventi ko
ekonomika, politika ir t.t. Po kiam laikui, kad iš arčiau pa
informacinio susirinkimo visi žintų žemę ir žmones. Mums
kartu diskutavome apie lietu reikia pasiūlymų, idėjų, nuo
vybės išlaikymą, apie bend monių, kaip mūsų problemas
ruomeninę veiklą mūsų tarpe, išspręsti.
BLJS 2001-2002 m.
visi smagiai pabendravo. La
veiklos santrauka
bai produktyvus įvykis, nes
visi galėjome kartu susieiti.
Dabartinė BLJS-os valdyba
Buvo atnašautos šventos Mi buvo išrinkta 2000 m. lapkri
šios sodybos koplyčioje, ska čio mėn. Iš pradžių valdybą
nūs pietūs Svečių namuose sudarė: pirmininkas Tomas J.
vėliau visus subūrė. Po pietų Butrimavičius; vicepirm. Alek
meninę programą atliko Šv. sandras Petroff; pirmas sekre
Cecilijos choras, „Nemuno” ir torius Marcijus T. Godoy; ant
„Rambyno” šokių ansambliai. ra sekret. Silvia Tubelytė; ižd.
BLJS valdyba paskyrė Bra Paulius J. Butrimavičius; pa
ziluos atstovus į paskutinį vaduotojas Markus Ramas
Pietų Amerikos Lietuvių jau ciatto.
nimo suvažiavimą (2002 m.
2000 m. laikotarpyje Silvia
sausio mėn. Argentinoje).
Tubelytė, Aleksandras PetrofT
BLJS įsteigė savo inteme- ir Markus Ramasciatto pasi
tinius puslapius
traukė iš valdybos. Išliko tik
www.bljs.org. Lietuviškas tai trys valdybos nariai: To
variantas dar verčiamas iš mas J. Butrimavičius, Mar
portugalų kalbos. Tai atlieka cijus T. Godoy ir Paulius J.
dvi studentės, neseniai atvy Butrimavičius.
kusios iš Vasario 16 gimnazi
Organizacijos darbai
jos. Prašom apsilankyti!
BLJS numato šiais arba
BLJS sudarė komisiją dėl
ateinančiais
metais organizuo
Lituanikos sodybos namo re
ti
BLJ
sąjungos
vietinį suva
montų. Šią komisiją sudaro
žiavimą,
kuriame
būtų svars
inžinieriai, architektai ir tech
tomas
naujas
statutas
ir pra
nikai, kurie paruošė remonto
vestas
demokratiškas
balsavi
projektą ir planuoja tolimesnę
darbo eigą. Brazilijos Lietuvių mas, tuo metu bus išrinkta
Bendruomenė žino ir stebi šį nauja BLJS valdyba. Tame
suvažiavime taip pat bus su
užmojį.
Mūsų didžiausios proble
mos
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How easy is lt to
As easy as SAS.
From Chicago we offer dally Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
neri trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
with Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnavlan.net

kurtas naujas BLJ sąjungos
statutas, kurio perrašymu val
dybos nariai jau pradėjo už
siimti.
BLJS suruošė šventę rug
pjūčio 10 d. Tikslas: sutelkti
lėšų Lituanikos namo remon
tui. Šventė yra pavadinta
„Viščiukų balius”, nes pagrin
dinis patiekalas buvo kepti
viščiukai.
Nedaug ką padarėme, bet
padarėme visa tai, ką mūsų
išgalės leido. Tikimės toliau
tęsti darbą ir ypač norime,
kad Lituanicos namo remon
tas virstų realybe. Dirbame ne
vieni; mums padeda kiti jau
nuoliai, bet mes norime su
telkti kuo daugiau jaunuolių
bendradarbių, nes tuomet pa
darysime daugiau darbų ir pa
sieksime aukštesnių tikslų.
Kuo daugiau rankų ir galvų,
tuo daugiau gerų darbų!
Mūsų adresas: Rua Monteiro Soares Filho, 456 Vila Zelina Sao Paulo — SP CEP
03141-010 Brasil. Site:
www.bUs.org, e-mail:
bljs&bljs.org

To ir siekiame! Te padeda

mums Dievas! Tomas Jodelis
Butrimavičius
BLJS-os pirmininkas
Marcio Tadeu Godoy

BLJS-os sekretorius

lts Scandinavian

Paulo Jodelis
Butrimavičius

aa. jss

BLJS-os iždininkas
I
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SPALIS - ČIKAGOS DAILININKŲ
IR FOTOMENININKŲ MĖNUO

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Prof. Vytautas Landsber
gis kalbės Illinois universiteto
studentams š. m. spalio 1 d.,
antradienį, 12:30 vai.p.p. Chi
cago Circle Center (750 S.
Halsted, Room 605). Jį kalbėti
pakvietė ir globoja Lituanisti
kos katedra ir jos vadovė prof.
Violeta Kelertienė.

Vaiku sveikatos diena
„Kids Day America/International”, kurią ruošia ch.ropraktikos daktarė Vida Puo
džiūnienė iš „Health Connection Chiropractic & Rehab”
klinikos, vyks šį šeštadienį,
rugsėjo 21 d., nuo 12 vai. iki 3
vai.p.p. Dellvvood Parke (2021
S. Lawrence Avė., Lockport,
IL). Bus tikrinama vaikų nu
garos sveikata, vyks žaidimai,
karnavalas, prizų teikimas.

Unikali gintaro paroda,
panaši į Palangos gintaro mu
ziejaus turtą, atkeliavo į JAV.
Iš Washington, D.C., gintaro
Lemonto Pal. Jurgio Ma
paroda bus atvežta į Lemontą,
į Lietuvių dailės muziejų. Pa tulaičio misija kviečia visus
rodos atidarymas vyks spalio praleisti malonią popietę Le
5 d., šeštadienį, 5 vai.p.p. Pa monte, Pasaulio lietuvių cent
roda veiks tik 3 dienas - spa ro didžiojoje salėje, š. m. spa
lio 5-6-7 d. Sekmadienį veiks lio 6 d. 12 vai. Pietus gamins
nuo 10 val.r. iki 8 val.v., pir Aldona Šoliūnienė, gros Bro
madienį - nuo 10 val.r. iki 6 niaus Mūro orkestras. Stalus
val.v. Parodą rengia JAV LB ar vietas užsisakykite skam
Kultūros taryba, finansuojant bindami Baniutei Kronienei
tel. 630-968-0184.
Lietuvių fondui.
„Draugo" rėmėjai

Brighton parko LB apy
linkė per savo pirmininkę Sa
lomėją Daulienę jau atsilygino
už „Draugo” pokylio viso stalo
bilietus. Esame labai dėkingi!
Vincas Baksys, gyvenantis
Springfield, IL, pratęsdamas
prenumeratą, „Draugui” pa
aukojo 100 dol. Ačiū už dėme
sį lietuviškai spaudai!
Prel. Ignas Urbonas, gyve
nantis Lemont, IL, atsilygin
damas už „Draugo” pokylio bi
lietą, dar pridėjo 100 dol. Nuo
širdžiausiai dėkojame!
Halina Dilienė iš Chicago,
IL, atsilygindama už „Drau
go” pokylio laimėjimų bilietė
lius, „Draugo” iždą papildė 60
dol. auka. Dėkojame už para
mą!
Antanas Osteika, gyvenan
tis Warren, MI, atsilyginda
mas už artėjančio „Draugo”
pokylio prizų bilietėlius, mūsų
laikraščiui atsiuntė 30 dol.
Tariame nuoširdų ačiū!
Lietuvių fondas jau susi
mokėjo už „Draugo” pokylio
viso stalo bilietus. Nuošir
džiausiai dėkojame ir laukia
me malonaus susitikimo!

Prel. Ignas Urbonas, nuo
širdus kultūrinių darbų rėmė
jas, prie ankstesnės aukos dar
pridėjo 100 dol. Frankfurto
knygų mugei paremti. Taria
me nuoširdų ačiū!
Stasė Semėnienė, buvusi
„Draugo” skyriaus redaktorė
įr dabartinė „Draugo” bendra
darbė, negalėdama asmeniš
kai dalyvauti „Draugo” poky
lyje, sumokėjo už vienos
„Draugo” žurnalistės pokylio
bilietą. Esame labai dėkingi!
JAV LB Vidurio vakaru
apygardos valdyba, dėkoda
ma už nuolatinę „Draugo” pa
galbą, mūsų dienraščio iždą
praturtino 50 dol. auka. Esa
me labai dėkingi!
Joana Drukteinis, gyve
nanti Omaha, NE, pratęsdama prenumeratą, „Draugui”
dar pridėjo 100 dol. auką. Dė
kojame už nuoširdžią paramą!
Elena Pagirys iš Hollywood, FL, pratęsdama prenu
meratą, „Draugui” atsiuntė 40
dol. auką. Labai jums dėkoja
me!

Rugsėjo 8 d., sekmadienį, per Švč. M. Marijos Gimimo šventę grupelė jaunų lietuvaičių pirmą kartą dalinosi
laužomą duoną švenčiant Eucharistiją Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke, priėmė
Viešpatį į savo širdį ir taip pradėjo statyti gyvąją Bažnyčią savo širdyje. Jie visi - su kun. Jauniumi Kelpšų.

Rudeninį
pokylį-pasilinksminimą spalio 12 d.,
šeštadienį, 7 val.v. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.)
ruošia Gen. T. Daukanto jūrų
šaulių kuopa. Šokiams gros
Algimanto Barniškio orkest
ras, bus užkandžiai, vakarie
nė. Bilietus užsisakyti galima
kreipiantis į Viktorą tel. 773847-0664 arba Sigitą tel. 773523-7205. Valdyba prašo na
rius atnešti dovanų laimėji
mams.
Spalvotos grafikos paro
da „Dublis”, kurioje savo
darbus rodys dailininkė Laura
Zaveckaitė, bus atidaroma
rugsėjo 20 d., penktadienį,
7:30 val.v. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo
centre. Malo
niai kviečiame visus atsilan
kyti.

Atsiųsta paminėti
Apie ligų gydymą elekt
ros terapija, apie Mayo klini
kos naujienas, apsisaugojimą
nuo apakimo, aspirino naudą
galite pasiskaityti naujausia
me „Pensininko” žurnalo nu
meryje (2002 m. Nr. 5). Šį
žurnalą leidžia JAV LB Socia
linių reikalų taryba (2711 W.
71st Str., Chicago, IL 60629),
jo redaktorius - Karolis Milkovaitis, administratorė - Elena
Sirutienė.

„Minčių deriniai” - Lietu
vių dailininkių draugijos paro
da, sulaukusi didelio žiūrovų
dėmesio, tebevyksta Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lie
tuvių centre (14911 127th
Str., Lemont, IL 60439) ir tę
sis iki rugsėjo 29 d. Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lie
tuvius atvykti ir susipažinti
su 38 dailininkių kūryba!
,.NERIJOS” TUNTO
ŽINIOS
„Nerijos” jūrų skaučių tunto
sesės, kartu su „Lituanicos”
tunto jūrų skautais naujuo
sius veiklos metus pradėjo
smagia tradicine iškyla laivu
Michigan ežere š.m. rugsėjo
14 d.
Visų jūros skaučių vienetų
sueigos per 2002-2003 mokslo
metus kas šeštadienį vyks
Jaunimo centre Čikagoje ir
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, po pamokų lituanis
tinėse mokyklose.
Pirmosios „Nerijos” tunto
vienetų sueigos vyks šį šeš
tadienį, rugsėjo 21 d., o pirmo
ji iškilminga tunto sueiga
vyks spalio mėn. 5 d. PLC, Le
monte.
Visos sesės prašomos suei
gas tvarkingai lankyti Infor
macijai kreipkitės į j.s. Aldona
Weir, tel. 630-964-9120.

Režisierės Ilonos Čiapaitės pastatyta Žemaitės ko
medija „Trys mylimos” bus ro
doma rugsėjo 22 d., sekmadie
nį, Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre, Lietuvių fondo salėje.
PLC lankytojų patogumui
„Žaltvykslės” teatro vaidini
mas vyks dienos metu - 12:30
vai. p.p., netrukus po Mišių.
Spektaklį ruošiantis PLC ren
ginių komitetas, sudaręs to
kias palankias sąlygas centro
lankytojams, prašo visus po
pamaldų neskubėti namo.

Skelbimai
• Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į Mutual
Federal Savings, 2212 West
Cermak Road. TeL (773) 8477747.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai.
Jokių
mėnesinių
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556.
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva
bei visu pasauliu!

IMIGRACIJOS FRONTE NAUJIENŲ VISADA GALIMA RASTI
vimų (per anksti ar per vėlai
išsiųsti, atgabenti ne paprastu
paštu ir dėl kt. techninių
priežasčių). Svarbu laikytis
instrukcįjos. Prašyme nebū
tinai nurodyti savo tikrąjį ad
resą. Pakanka to adreso, ku
riuo iki šiol prašantysis gauna
korespondenciją. Svarbu, kad
tą adresą, kurį pateikė prašy
tojas, paštas pasiektų iki kitų
metų liepos. Laimėtojai bus
paskelbti kitų metų balandžioliepos mėn. Laimėtojai ne
galės vizos prašyti iki kito
spalio 1 d. ir turi turėti galio
jančią vizą bei būti Amerikoje
iki 2004 m. rugsėjo 30 d.
JAV „Žaliųjų kortelių” lote
riją per metus laimi 100,000
žmonių, bet imigracija teišduoda tik 50,000 vizų. Kai ku
rie laimėtojai nutaria nepriim
ti laimėjimo arba jie diskvali
fikuojami kokio nors įstatymo
pagrindu. Tiems, kurie nori
pasinaudoti laimėjimu, nuo
spalio 1 d. iki kitų metų rug
sėjo 30 d. dalyvauja lenkty
nėse jai gauti. Vienas iš svar
bių momentų yra tai, kur
laimėtojas yra: JAV ar užsie
nyje. Jeigu šis asmuo, kuris
laimi loterijoje, niekada nėra
buvęs JAV, jo žingsniai po
laimėjimo yra daug paprastes
ni. Jeigu laimėtojas yra čia ir
dar su pasenusia viza, jo situ
acija tampa gerokai komplikuotesnė. Asmuo, kuris yra
buvęs JAV daugiau kaip 180
dienų po to, kai vizos terminas
pasibaigė ir tada išvyksta iš
Amerikos, įskaitant ir kelionę
į Varšuvą vizai gauti, jis pra
randa teisę grįžti į JAV 3 me
tus. Jeigu asmuo nelegaliame
statuse išbūna JAV daugiau

Rugsėjo 17 d. JAV LB Socia
linių reikalų tarybos (pirm.
Birutė Jasaitienė) iniciatyva
„Seklyčioje”, Čikagoje, buvo
surengtas seminaras imigra
cijos klausimais. Seminarą
vedė imigracinių reikalų spe
cialistas Diego Bonesatti, į lie
tuvių kalbą vertė adv. Algi
mantas Kėželis.
Pradėdama seminarą Birutė
Jasaitienė nusistebėjo: atrodo,
kad visi savo problemas jau
yra išsprendę, nes šį kartą
salė nelūžo nuo lankytojų,
kaip būdavo kitais kartais.
Pristatydama lektorių, jį taip
apibūdino: „Diego imigracijos
reikalus žino geriau už pačius
imigracijos tarnautojus”.
Lektorius kalbėjo apie ne
trukus prasidėsiančią „Žalio
sios kortelės” loteriją ir apie
adreso pakeitimo deklara
vimą. Nors Birutė Jasaitienė
apie tai nuolat „Draugo” skai
tytojus informuoja, bet kadan
gi atsiranda vis naujų prašy
tojų, pateikiame kai kuriuos
lektoriaus teiginius šiais klau
simais.
„Žaliosios kortelės” loterija
prasidės spalio 7 d. ir baigsis
lapkričio 7 d. Lektorius tiems,
kurie nori dalyvauti šioje lo
terijoje, rekomendavo prašy
mus išsiųsti spalio 7-8 d., nes
ir per anksti, ir per vėlai iš
siųsti prašymai bus atmesti.
Prašymai priimami tik pasiųs
ti paprastu paštu, negalioja
jokia kita pristatymo prie
monė. Valstybės departamen
tas, anot Diego Bonesatti, kas
met gauna 6 mln. prašymų, iš
kurių 2,5 mln. išmeta į šiukš
lių dėžę, nes jie dėl kokių nors
priežasčių neatitinka reikala
l

Pasikeitė tik požiūris į šį rei
kalavimą - staiga į jį atkreip
ta daugiau dėmesio. Įstaty
mas reikalauja, kad kiekvieną
kartą, kai nepilietis pakeičia
adresą, jis privalo imigracinę
tarnybą apie tai informuoti
per 10 dienų. Lektorius reko
mendavo, kad specialų blanką
užpildęs žmogus būtinai pa
sidarytų jo kopiją ir blanką
pasiųstų registruotu paštu, o
kvitą saugotų. Įstatymas nėra
taikomas vien tik žmonėms,
turintiems „Žaliąją kortelę”,
tai taikoma visiems nepiliečiams. Bet žmonės, kurie
yra nelegalūs ir neužpildo
blanko, jie savo statuso nepa
blogina, nes imigracija turi
kitų būdų juos deportuoti, kai
pasibaigia viza.
Lektorius davė pavyzdį, ku
ris atsitiko North Carolina
valstijoje. Nuolatinei gyvento
jai buvo pradėta procedūra de
portuoti ją iš šalies dėl to, kad
ji 4 mylias per vai. viršijo
greitį. Imigracįjos teisėjas jai
dovanojo šį nusikaltimą.
Norėdamas įrodyti, kodėl
adreso pakeitimo deklaravi
mas yra būtinas, lektorius
sakė: „Reikia turėti omenyje,
jog imigracijos tarnyba neturi
tiek personalo tuos blankus
sekti ir dėti į atitinkamas by
las. Neseniai viename sandė
lyje buvo rasta 200,000 tokių
blankų, kurie „nedalyvavo”
procese, vadinasi kažkas „ne
buvo atnaujinęs savo adreso”.
Dėl to ypač svarbu, kad jūs
pasiliktumėte kopiją su įro
dymu, jog žinią apie pasikei
tusį adresą siuntėte. Jeigu dėl
kokių priežasčių jums, nuola
tiniam gyventojui, imigracijos

kaip 1 metus ir išvyksta iš
Amerikos, jis negalės grįžti 10
metų. Tik ribotos kategorijos
žmonės gali užbaigti loterijos
užbaigimo procesą JAV. Bet
žmogui lengviau išvengti tų 3
ar 10 metų baudos pasiliekant
JAV, nors ir esant nelega
liame statuse. Galimybė pasi
likti JAV nuolatiniu gyventoju
vadinama „adjustment”. Yra
du būdai tapti nuolatiniu lega
liu gyventoju: jeigu jūsų gi
minė ar darbdavys prieš 2001
m. balandžio 30 d. padavė
prašymą. Pvz., jūsų brolis Amerikos pilietis - padavė
prašymą, kad jūs taptumėte
Amerikos piliečiu. Tomis są
lygomis jūs turėsite teisę pasi
likti Amerikoje, kol užbaig
site nuolatinio apsigyvenimo
JAV procesą. Bet imigracinio
statuso pakeitimas ir teisė
pasilikti Amerikoje pagal pa
ragrafą I atsiranda ne todėl,
kad jūs turit brolį, o todėl, kad
jūs laimėjote loterijoje.
Yra dar vienas būdas iš
vengti sankcijų ir bausmių.
Jeigu jūs turite vyrą, žmoną
ar tėvus, kurie yra Amerikos
piliečiai ar legalūs nuolatiniai
Amerikos gyventojai, jie turi
įrodyti, kad be jūsų buvimo
Amerikoje jie turėtų ypatingai
didelių sunkumų.
Jeigu laimėjęs „Žaliąją kor
telę” išvažiuojate iš Amerikos,
prieš tai turite pasitikrinti ir
užsitikrinti, kad galėsite grįžti
atgal.'
Reikalavimai pranešti adre
so pasikeitimą nėra nauji:
įstatymo reikalavimas, kad
imigracijos tarnyba turėtų
būti informuota apie adreso
pakeitimą, egzistuoja seniai.
Į

tarnyba pradėtų procesą de
portuoti, jūs negausite pra
nešimo ir neturėsite gali
mybės savęs apginti, todėl jus
gali deportuoti. Jūsų pasaky
mas, kad negavote pranešimo,
nepalengvins jūsų padėties.
Tokiu atveju jus išgelbės tik
kvitas, kuris patvirtins, kad
jūs davėte imigracijai teisin
gas žinias apie savo adresą.
Tai ypač svarbu asmenims,
kurie yra patekę į kokią nors
bylą”, - kalbėjo lektorius Die
go Bonesatti.
Daug dėmesio lektorius
skyrė atsakymams į konk
rečius dalyvių klausimus. Kai
kurie teiginiai gali būti pritai
komi ir plačiau. Pvz., lekto
riaus teigimu senas žmogus,
reikalingas priežiūros, gali
būti sponsorium žmogui, sie
kiančiam gauti „Žaliąją korte
lę”; nelegalus asmuo negali
skristi lėktuvu, nes tokiu
būdu paaiškėtų jo nelegalu
mas; pametus „Žaliąją korte
lę” arba pasibaigus jos galioji
mo laikui, pratęsimo proce
dūra yra tokia pati. Buvo dis
kutuota netgi politiniu aspek
tu. Į klausimą, ar nėra tiki
mybės, kad bus paskelbta
amnestija nelegalams, lekto
rius atsakė, kad tai paaiškės
tik po šių metų rinkimų. Kai
kurių demokratų, apsilankiu
sių Meksikoje po rugsėjo 11 d.
įvykių, požiūriu valstybė būtų
saugesnė, jeigu ji žinotų, kas
joje gyvena. Jeigu būtų priimti
teigiami sprendimai dėl Mek
sikos gyventojų, jie būtų pri
taikyti ir visiems kitiems as
menims.
Audronė V. Škiudaitė

Čikagos miestas savo daili
ninkams, skulptoriams ir fo
tomenininkams kasmet pa
skiria vieną mėnesį - spalį.
Vaizduojamojo meno šventė,
pavadinta „Chicago Artists
Month”, yra sudaryta net iš
daugiau kaip šimto įvairių
programų, susitikimų, parodų,
akcįjų, kuriose gali dalyvauti
ne tik pasižymėję ar išgarsėję
Čikagos menininkai, bet. ir
jauni, tik pradedantys reikštis
įvairių etninių bendruomenių
kūrėjai.
Šių metų dailininkų mėne
sio tema - „Artists at Work”.
Ji leis smalsiems žiūrovams
mesti akį į kai kurių dailinin
kų dirbtuves, veikiančias pa
mėgtose menininkų vietose Wicker Park, Bucktovvn, Pilsen, Loop, ir susipažinti su
nepakartojamu kūrybos proce
su. Lankstinukus apie spalio
mėnesio renginius galite įsi
gyti turistų informacijos cent
ruose - Chicago Water Works,
163 E. Pearson Street (prie
Michigan Avė.) ir Čikagos
kultūros centre (Chicago Cultural Center, 77 E. Randolph
Str.). Daugiau informacijos
taip pat sužinosite internete

www.cityofchicago.org /
CulturalAffairs arba tel. 312744-6630.
Čikagos kultūros centre nuo
spalio 4 d. iki gruodžio 30 d.
veiks nemokama pradedan
čiųjų Čikagos dailininkų paro
da, pavadinta „Here and
Now”. Bus galima apžiūrėti
daugiau kaip 20-ties meni
ninkų tapybos, skulptūros
kūrinius, instaliacijas, video,
kompiuterio ir grafikos techni
ka atliktus darbus.
Kita nemokama paroda „10
Chicago Woment Artists”,
veiksianti spalio 4 d., penkta
dienį, nuo 7 val.v. iki 10 val.v.
„Fiat Iron Building” studijose,
bus pašvęsta Čikagos moterų
menininkių kūrybai. Tai bus
praėjusių metų Čikagos meni
ninkių parodų kulminacija.
Meksikiečių
bendruomenė
spalio 5 d., šeštadienį, nuo 12
vai. iki 3 vai.p.p. Mexican
Fine Arts Center muziejuje
(1852 W. 19th Str.) rengia 15kos Čikagos ir apylinkių mek
sikiečių kilmės dailininkų pa
rodą „Xicago”, kurioje žiūrovų
vertinimui pateiks įvairiausia
tradicine ir
moderniausia
technika atliktus darbus. Pa
rodos kuratorius bus paruošęs
eksponuojamų darbų prista
tymą. Įėjimas - nemokamas.
Bus keletas ypatingų rengi
nių, vaikus ir suaugusius su
pažindinančių su stebuklingu,
vaizduotę užburiančiu meni
ninkų kūrybos pasauliu. Kera
mikos pavyzdžiai bus lipdomi
spalio 5 d. 3-5 val.p.p. Lili
Street Art Center (1021 W.
Lili Street), stiklas pučiamas
spalio 12 d. 12 vai.-5 val.p.p.
Chicago Hot Glass (1250 N.
Central Park Avė.), piešiniai
spausdinami spalio 19 d. 10
val.r.-4 val.p.p. Chicago Printmakers Collaborative (4642 N.

Western Avenue), metalas ly
domas spalio 26 d. 12 vai.-5
val.p.p. The Fire Arts Center
of Chicago (4429 N. Honore
Str; II aukštas). Įėjimas - vi
sur nemokamas!
Čikagos parkai taip pat da
lyvaus šioje menininkų šven
tėje. Eckart Parke (1330 W.
Chicago Avenue) matysime fo
tografų darbus ir kūrybos
procesą, Palmer Parke (201 E.
lllth Str.) ir Horner Parke
(2741 W. Montrose Avė.) klausysimės keramikų pasa
kojimo,
Marąuette
Parke
(6734 S. Kedzie Boulevard) gilinsimės į medžio drožimo
paslaptis, Loyola Parke (1230
W. Greenleaf Avė.) bus au
džiama, Lincoln Parke (2045
N. Lincoln Park West) - rodo
ma, kaip apdorojami brangieji
akmenys. Renginiai - nemo
kami.
Dailininkų mėgiamame Pilsen rajone spalio 11 d. 6-10
val.v. galima bus užsukti į vie
tinių dailininkų dirbtuves.
Pradžios taškas galėtų būti
„Bucket Rider Gallery” (565
W. 18th Street).
Spalio 13 d. 1-5 val.p.p. me
no mėgėjai kviečiami keliauti į
Ravensvvood industrinį korido
rių („Brown line” traukinuko
„Irving Park” sustojimas).
Rankosna
paėmę specialų
lankstinuką, patys galite ap
žiūrėti Peter Jonės galeriją ir
„Works in Progress” parodą,
kurią eksponuoja Chicago Women’s Caucus for Art. Po to
galima „panirti” į tą dieną
lankytojus kviečiančias atvi
ras dailininkų studijas. Įėji
mas - nemokamas.
Norėdami dalyvauti meni
ninkų diskusijose, spalio-16 d.
6 val.p.p. atvykite į University
of Illinois at Chicago (400 S.
Peoria Str., I aukštas). Čia
mintimis dalinsis ir patys kū
rėjai, ir dėstytojai, mokytojai,
meno vertintojai.
Žiūrovai taip pat kviečiami
aplankyti didelę nemokamą
„Chicago Art Open” parodą,
kuri spalio 18-26 d. 11 val.r.-5
val.p.p. veiks III aukšto gale
rijoje (847 W. Jackson Boule
vard). Daugiau kaip 300 Či
kagos dailininkų čia pateiks
savo darbus.
„Spirits That Soar” parodoje
Harold Washington bibliote
koje (400 S. State Str.) daly
vaus visos Illinois valstijos
menininkai su negalia. Paro
dos atidarymas - spalio 25 d„
penktadienį, 6-8 val.v. Congress Corridor galerijoje.
Spalio 26, 27 ir 28 d. Navy
Pier (600 East Grand Avė.)
ruošiama kasmetinė SOFA
(Sculpture, Objects ir Functional Art) meno paroda. Spa
lio 26 d. 1 ir 3 val.p.p. bus ro
domas filmas „Ruth Duckworth: A Life of Clay” apie
Čikagos
apylinkėse
gyve
nančią ir kuriančią meninin
kę. Daugiau žinių apie SOFA
parodą
atrasite
internete

www. info@sofaexpo. com
E. A.

Kompozitorius Darius Lapinskas, atvykęs į Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centrą, tarėsi dėl savo kūrybinės medžiagos atidavimo saugoti Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui. Nuotraukoje iš kairės: LTSC di
rektorius dr. Jonas Račkauskas, kompozitorius Darius Lapinskas ir Pet
ras Petrutis

