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Nr.191 
Kaina 50 c. 

Sveikuolių prezidentas 
Dainius Kepenis šventė 
50-mečio jubiliejų. 

2psl. 

D a n u t ė Bindokienė 
ap ie užsisenėjusius 
t e r i t o r i n iu s ginčus; 
p r i s i s t a to kandidato į 
p r e z i d e n t u s Valdo 
A d a m k a u s rėmėjai; 
US Balt ic Foundation. 

3psl. 

„Bičiulystė": Jeanne 
Dorr - kol nemirė viltis. 

4 psl. 

J e i g u gyveni Romoje, 
elkis k a i p romietis; 
fo tomenininkas 
A. Kezys grįžo iš Lietuvos. 

6 psl. 

Sportas 

Rungtynių dvikovoje — Shaquille 
O'Neal ir Arvydas Sabonis. 

* JAV NBA čempiono 
„Los A n g e l e s Lakers" klubo 
vidurio puolėjas Shaquille 
O'Neal. kalbėdamas apie lie
tuvio Arvydo Sabonio sugrį
žimą j krepšinj. teigė, kad jis 
jau buvo įsitikinės, jog legen
dinis Lietuvos krepšininkas 
daugiau neberungtyniaus. 
..Galėjau lažintis iš pinigų. 
kad jis daugiau nebenorės 
žaisti. — tvirtino šiuo metu po 
kojos piršto operacijos atsi

gaunantis 'Lakers' vidurio 
puolėjas. — Kai grįšiu, turė
siu kai ką paruošęs ir jam". S. 
O'Neal praėjusį sezoną, kai A. 
Sabonis nerungtyniavo, ne 
kartą teigė, kad jis išstūmės 
lietuvį iš NBA. ..O jeigu Sa
bonis sugrįš, priversiu jį dar 
kartą pasitraukti". - viename 
interviu balandžio menes) 
tvirtino 30-metis ..Lakers" vi
durio puolėjas. Po metų per
traukos j NBA sugrįžęs 37 
metų 220 cm ūgio A. Sabonis 
su ..Portland Trail Blazers" 
komanda jau pradėjo pasiren
gimą naujajam sezonui. 

* T a r p t a u t i n ė s šaudy
m o s p o r t o federac i jos 
(ISSF) paskelbtoje geriausių 
pasaulio šaulių, šaudančių j 
skrendančius taikinius tran-
šejineje aikštelėje, populiaru
mo lentelėje lietuvė Daina Gu-
dzineviciūte. surinkusi 1.464 
taškus, užima antrąją vietą. 
36-erių metų'olimpine čem
pione ir pasaulio vicečem
pione šioje klasifikacijoje 
prieš mėnesį buvo taip pat 
ant ra . 

* P e n k t ą j į kartą p e r 
savo karjerą JAV atvirojo 
teniso čempionato nugalėtoju 
tapo bei keturioliktąjį ..Grand 
Slam" serijos turnyrą laimėjo 
31 metų amerikietis Pete 
Sampras . 

Rinkimų komisijai pateikti 17 kandidatų 
į prezidentus dokumentai 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 
— Prasidėjus kandida tų į 
prezidentus pareiškimų doku
mentų priėmimui, ketvirtadie
nį Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) nar iams iškilo 
abejonių, a r rinkimuose keti
nantys dalyvauti krikščionių 
demokratų vadovas Kazys Bo
belis ir dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus yra atsisakė 
anksčiau turėtos JAV piliety
bes. 

Tiek K. Bobelis, tiek V. 
Adamkus yra viešai Lietuvoje 
pareiškė, jog a t s i sakė JAV 
pilietybės, tačiau 1998 metais 
Konstitucinis t e i smas pažy
mėjo, jog pilietybes atsisaky
mas galioja tik tuomet, kai 
užbaigiamos pilietybes atsisa
kymo-procedūros pagal tos vals

tybės, kurios piliečiu yra as
muo, į s ta tymus. 

VRK posėdyje Lietuvos 
krikščionių demokratų (LKD) 
vadovas K. Bobelis pripažino, 
jog iki šiol JAV nėra pabaigta 
jo pilietybes atsisakymo proce
dūra, nors anketoje nurodė 
neturįs kitos valstybės piliety
bės. ..Šiuo metu vyksta teismo 
procesas JAV. Pagal juos aš 
turiu pilietybę, o pagal mane 
— ne", pareiškė K. Bobelis. 

1992 metais Aukščiausia
sis t e i smas , remdamasis K. 
Bobelio pareiškimu del JAV 
pilietybės atsisakymo, pažy
mėjo, jog j is gali kandidatuoti į 
Seimo nar ius . 

Seimo nariu ir prezidentu 
negali būti renkamas asmuo, 
kuris yra susijęs priesaika su 

kita valstybe. Pagal Konstitu
cinio teismo išaiškinimą, už
sienio pilietybės turėjimas 
vert int inas kaip susisiejimas 
priesaika. 

V. Adamkus pareiškė atsi
sakąs JAV pilietybes, kai 1998 
m. buvo išrinktas prezidentu 
prieš jam duodant prezidento 
priesaiką. 

Apsisprendęs siekti antro
sios kadencijos, V. Adamkus 
ketvirtadienį VRK įteikė pa
reiškimus dokumentus per sa
vo rinkimų štabo vadovę Oną 
Volungevičiūtę. ..Dabar aš ne
galiu į tą klausima atsakyti", 
pareiškė ji VRK nariams, pa
klausta, ar V. Adamkus užbai
gė pilietybės atsisakymo pro
cedūrą taip. kaip to reikalauja 
JAV įstatymai. 

Klausimas dėl užsienio 
pilietybes atsisakymo VRK 
nar iams iškilo ir pr i imant 
Australijoje gimusio teisininko 
Juozo Petraičio dokumentus. 
Pastarasis savo anketoje pažy
mėjo, jog tebėra Australijos pi
lietis, skliausteliuose nurody
damas: „galiu bet kada atsi
sakyti". „Mano atvejis išskirti
nis — aš gimiau Australijoje ir 
nedaviau priesaikos Australi
jos valdžiai, o V. Adamkus 
JAV pilietybę įgijo natūraliza
cijos būdu ir turėjo prisiekti", 
teigė J. Petraitis. ..Jeigu yra 
toks sprendimas, tai V. Adam
kus yra išrinktas neteisėtai", 
pareiškė jis. 

Vyriausiajai rinkimų ko
misijai <VRK' pareiškimą del 
kandidatavimo, kvitą apie su

mokėtą r inkimų užs t a t ą — 
5,565 litus, duomenų anke ta s 
įteikė Liberalų sąjungos kan
didatas Į prezidentus Euge
nijus Gentvilas, Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos parti
jų sąjungos kandida te . Seimo 
narė Kazimiera Prunsk iene , 
liberalų demokratu kandida
tas . Seimo n a r y s Rolandas 
Paksas. Centro sąjungos vado
vas. Seimo narys Kęstut is Gla
veckas. Lietuvos partijos „So
cialdemokratija 2000" pirmi
ninkas Rimantas Dagys bei 
Gyvenimo logikos par t i jos 
pirmininkas Vytautas Berna
tonis bei patys save kel iantys 
kandidatai — Seimo nar ia i 
Algimantas Matulevičius, Ju
lius Veselka, žurna l i s tas Vy
tautas Matulevičius. 

„LUKoil" veikla gali iššaukti 
ekologines nelaimes 

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 
— Praėjusį savaitgalį įvykusi 
avarija Rusijos naftos susi
vienijimo „LUKoil" naftos ter
minale „Iževskoje" rodo, jog ši 
įmone nėra pasirengusi eko
loginių avarijų padarinių lik
vidavimui, teigia naftos gavy
bai iš Baltijos jūroje ties 
Kuršių nerija esančio telkinio 
„D-6" („Kravcovskoje") nepri
tariantys Kara l iaučiaus sri
ties aplinkosaugos aktyvistai. 

Kaip ketvirtadienį Vilniu
je surengtoje spaudos konfe
rencijoje sakė Karaliaučiuje 
veikiančios žaliųjų organizaci
jos ..Ecodefense" atstovė 
Aleksandra Koroliova. per 
praėjusį sekmadienį 
Karaliaučiaus srityje netoli 
Svetlyj miesto „LUKoil-Kali-
ningradmorneft" priklausan

čiame naftos terminale įvyku
sią avariją į aplinką išsiliejo 
maždaug 500 kg dujų konden
sato. Šios avarijos padarinius, 
pasak jos. daugiau nei 100 
žmonių pajėgos likvidavo tik 
per 15 valandų. 

„Kaip tada galima kalbėti 
apie vis iškai saugią naftos 
gavybą jūroje? Avarija 'Iževs
koje' įvyko todėl, kad sugedo 
traukinio mašinisto racija, tad 
kokios šiuolaikinės technologi
jos užt ikrintų saugų platfor
mos darbą atviroje jūroje?", 
retoriškai klausė aplinkosau
gininke. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo 
(LŽJ) duomenimis, dujų kon
centratas terminale į aplinką 
išsiliejo sus idūrus dviem 
traukinio cisternoms ir vienai 
iš jų nuv i r tus nuo bėgių. 

Ketvirtadienį Seimo narys Rolandas Paksas kartu su kitais dviem akrobatinio skraidymo meistrais Robertu 
Noreika ir Leonu -lomu trise praskrido po Verkšnionių tiltu per Nerį netoli Vievio Šis pasiekimas bus Įrašytas į 
Lietuvos rekordų knygą kaip didžiausias grupinis skrydis po tiltu. Gedimino Žilinsko 'ELTAi nuotr 

Rusija grasina ginkluotės 
didinimu 

Patyrusiej i n a c i ų v e r g o v ę r a g i n a m i pate ik t i 
a n k e t a s 

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cen
tras (LGGRTC) kandidatams į 
Vokietijos kompensaciją už 
priverstinius darbus Antrojo 
pasaulinio karo metais išsiun
tė 19,600 anketų, tačiau iki 
šiol grįžo tik 11,400 užpildytų 
anketų. 

Kaip teigiama centro pra
nešime, užpildytas anketas 

būtina atgal išsiųsti centrui 
per tris mėnesius nuo jų iš
siuntimo kandidatams dienos. 

Dėl praleisto termino gy
ventojai gali prarasti teisę į 
kompensaciją. 

LGGRTC primena, jog 
prie užpildytos anketos būtina 
pridėti paso kopiją ir pranešti 
sąskai tos numerį banke 
„Hansa-LTB". (BNS) 

Maskva, spalio 3 d. (In-
terfax-BNS) — Rusija pakar
tojo pati neketinanti stoti į 
NATO ir reaguosianti į Bal
tijos valstybių priėmimą į są
jungą, didindama savo karinį 
potencialą regione. 

„Dėl galimos Rusijos na
rystės NATO. tai artimiausio
j e ateityje nenumatoma", 
pareiškė Rusijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Jevgenij Gusarov. „Narystė 
NATO numato jos narių savi

tarpio gynybos garantijas, bet 
nei Rusijai, nei sąjungai to 
nereikia", sakė viceministras. 

J . Gusarov ta ip pat 
pareiškė, jog į NATO įstojus 
Baltijos valstybėms, „mes 
negalėsime likti abejingi ka
rinio potencialo priartėjimui 
prie Rusijos sienų, vos per ke
liasdešimt kilometrų nuo 
Sankt Peterburgo". Anot jo, 
Rusija turi stiprinti savo 
gynybos potencialą gretimuo
se regionuose. 

Lie tuv ia i n o r i 
l e g a l i z u o t i s 
I span i jo j e 

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
—Nelegaliai P i e t v a k a r i ų 
Ispanijos Toreviechos mieste 
esantys Lietuvos piliečiai yra 
vieni iš aktyviausiai besido
minčių galimybe legalizuotis. 

Imigrantų iš Lietuvos pa
mėgtoje Alikantes provincijoje 
valdžia atnaujino bendradar 
biavimo susitarimą su profsą-

jomis ir planuoja organi
zuoti specialius i spanų kalbos 
kursus imigrantams. 

J . P e t r a i t i s n e g a l ė s 

s i e k t i p r e z i d e n t o 

p o s t o 
Vi ln ius , spalio 3 d. (BNS) 

— Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) ketvirtadienį at
sisakė išduoti parašų rinkimo 
lapus kandidatui prezidento 
rinkimuose, teisininkui Juo
zui Petračiui . kuris paskel
bė tebetur įs Australijos pilie
tybę. 

Per balsavimą dėl VRK 
sprendimo, ar išduoti J. Pet
raičiui parašų rinkimo lapus, 
7 komisijos nariai balsavo 
prieš, 3, t a rp jų — ir VRK pir
mininkas Zenonas Vaigaus-
kas, susilaikė. 

Anketoje kandidata i , be 
kita ko. privalo atsakyti, ar jie 
nėra susiję priesaika arba 
pasižadėjimu kitai valstybei, 
ar nėra bendradarbiavę su 
buvusios Sovietų Sąjungos ar 
užsienio valstybių slapto
siomis tarnybomis. 

J . Pe t ra i t i s mėgino iš
taisyti padėtį, VRK posėdyje 
parašydamas pareiškimą, ku
riuo a t s i sakė Australijos pi
lietybės, tačiau šis žingsnis 
neįtikino komisijos narių. 

L i b e r a l a i s i ū l o 
s u m a ž i n t i p a j a m ų 

m o k e s t i 
Lietuvos liberalų sąjungos 

(LLS) pirmininkas Eugenijus 
Gentvi las ketvir tadienį Vy
riausiajai r inkimų komisijai 
(VRK) įteikė 60,891 piliečio 
parašus , remiančius idėją su
mažinti fizinių asmenų paja
mų mokestį nuo 33 iki 24 pro
centų. 

Šių metų liepą Seimui 
svars tant Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymą, valdančio
ji dauguma atmetė analogišką 
siūlymą, kurį pateikė Libera
lų frakcijos nariai . 

P a r a š a i buvo renkami 
r emian t i s Piliečių įs ta tymų 
leidybos iniciatyvos įstatymu, 
kuris numato , jog Seimas pri
valo svarstyt i įstatymo pro
jektą, jeigu jį teikia ne mažiau 
kaip 50,000 rinkimų teisę tu
rinčių piliečių. 

Jeigu VRK patvirtins, jog 
yra su r ink ta pakankamai pa
rašų piliečių įstatymų leidy
bos idėjai įgyvendinti, minė
tas projektas turės būti pa
teiktas Seimui. (BNS1 

Pasaulio naujienos 
(ReroiarvtfS AFP Rauters. AP Imerta*. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų prane&mais) 

JAV 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush 
ketvirtadienį pare iškė , kad 
nors karinių veiksmų prieš 
Iraką jis imtųsi tik kraštu
tiniu atveju, tačiau jis yra 
parengęs žengti tokį žingsnį 
prieš Irako vadą Saddam 
Hussein. G. W. Bush nori su
burti didelę ta rp taut inę koali
ciją, kuri spręs tų Irako 
masinio naikinimo ginklų 
klausimą. ..Kariniai veiksmai 
yra mano paskutinė, ne pir
mutine priemone. Tai mano 
paskutine priemone. Tačiau 
Saddam privalo suprast i , ką 
jau turėtu žinoti ir Jungtines 
Tautos, kad šios valstybės 
ryžtas yra stiprus", sakė JAV 
prezidentas. Jungt inių Tautų 
Saugumo Tarybai aktyviai 
diskutuojant dėl naujos Irako 
rezoliucijos G. W.Bush dar 
kartą pabrėžė, kad ant kortos 
pastatytas pasitikėjimas visa 

ta rp taut ine organizacija. 
Vaš ingtonas . JAV vals

tybės sekretorius Colin Po-
well ketvir tadienį ir toliau 
reikalavo, kad naujoje J T 
Saugumo Tarybos rezoliucijo
je būtų nurodytos prezidentui 
Saddam Hussein gresiančios 
pasekmės, jeigu jis ignoruos 
tarptautinį spaudimą. Pasak 
C. Powell. JAV diplomatai 
Jungt inėse Tautose įtemptai 
dirba siekdami griežtos rezo
liucijos, kurios reikalauja 
JAV. 

J u n g t i n i ų T a u t ų (JT) 
apsaugos darbuotojai penkta
dienį prie organizacijos būsti
nės sulaikė iš pistoleto šau
džiusį vyriškį. Jis tris ar ke
turis ka r tus iššovė į orą. Iš
puolio metu vyko JT Saugumo 
Tarybos posėdis, per kurį J T 
vyriausiasis ginklų tikrintojs 
Hans Blix informavo tarybą 
apie pasiektus susitarimus su 
Irako pareigūnais . Kol kas 
nežinoma, ar įvykis gali būti 

siejamas su Irako krize. 
Vašingtonas . Irako pieti

nėje skrydžių draudimo zono
je budintys JAV ir Britanijos 
karo lėktuvai atakavo į piet
ryčius nuo Bagdado esanti 
Irako karinį priešlėktuvinės 
gynybos centrą. Pasak JAV 
centr inės vadovybes, taip 
buvo atsakyta į Irako mėgini
mus priešlėktuvinėmis rake
tomis ir artilerija numušti ne-
skraidymo zonoje patruliuo
jančius lėktuvus. 

J u n g t i n ė s Tautos . Irako 
vado Saddam Hussein aštuo
nis prezidentinius statinius, 
keliančius ypatingą susido
mėjimą Jungtiniu Tautų t JT) 
ginkluotes t ikrintojams, su
daro maždaug 1,058 pastatai 
— prabangūs rūmai, kiek ma
žesni svečių namai, biurai, 
sandeliai ir garažai, rodo JT 
dokumentai. 

H u s t o n , T e x a s . l ' raga-
nui „Lili" a r t i nan t i s prie 
Louisiana valstijos, ketvirta
dieni iš pavojingi, rajonų to
liau į žemyną i>vvko tūk
stančiai žmoniu Uragano 
vejų greitis siekia 232 km Der
vai.: kartu su juo kranto link 
artinasi didžiule banga, galin

ti sukelti potvynį 40 km tolyn 
į sausumą. 

EUROPA 

L o n d o n a s . Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair ketvirtadieni pažadėjo, 
kad Saddam Hussein bus 
nuginkluotas jėga. jeigu 
Jungt inėms Tautoms nepa
vyks diplomatiniu būdu įti
kinti JĮ nusiginkluoti. ..Tu
rint reikalų su diktatoriumi, 
diplomatija, kuri nesiremia 
jėga. yra ne tik nenaudinga, ji 
dažnai duoda priešingų rezul
tatų. — sake T. Blair. — (Ira
kas i turi žinoti, kad joga bus 
panaudota". 

P a r y ž i u s . Prancūzija pa
grasino pateikti Jungt inių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybai 
naują rezoliuciją del Irako, jei 
Jung t inės Valstijos noi> Į 
kompromisus del Vašingtono 
parengtos griežtos rezoliucijos 
projekto, kūnam Paryžius 
nepritaria. Tačiau prezidento 
George W. Bush administraci
ja dar nesiryžo pateikti 15-os 
narių Saugumo Tarybai jos 
parengto dokumento, kuris 
atveria kelia bet kuriai Sau

gumo Tarybos narei , pavyz
džiui. Jungtinėms Valstijoms, 
spręsti, ar Irakas nevykdo JT 
reikalavimų, ir imt i s prieš 
Bagdadą karinių ve iksmų. 
Aukšto rango Saugumo Tary
bos diplomatas s a k ė . kad 
Prancūzija nori. jog iš rezoliu
cijos projekto būtų išbrauktos 
kai kurios ..pernelyg griežtos" 
nuostatos prieš t a i . ka i šį 
dokumentą Saugumo Tarybos 
svarstymui pateiks Britanija 
ar JAV. Pr ieš ingu atveju 
Paryžius gali apsvars tyt i gali
mybę parengti naują rezoliu
ciją. 

GRUZIJA i 

Tbi l i s i s . JAV pasirengu
sios finansiškai paremt i Ru
sijos karinių bazių iškeldi
nimą iš Gruzijos, pa re i škė 
užsienio reikalu m i n i s t r a s 
Irakhj Menaganšvili . J i s pa
žymėjo, jog Amerika, ka ip ir 
kitos NATO nares, pasisako 
už tai. kad Rusija įvykdytų 
Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Organizaci jos 
KSBOi viršumu sus i t ik ime 

Stambule 1999 metais prisi
imtus įsipareigojimus iškel

dinti savo karines bazes iš 
Gruzijos. 

RUSIJA H 

Maskva. Rusijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Aleksandr Saltanov ketvirta
dienį sake. kad Rusija nepri
taria bet kokiai užuominai 
apie au tomat i šką jėgos pa
naudojimą prieš Iraką naujos 
Jungtinių Tautų ' J T rezoliu
cijos projekte „Mūsų nuomo
ne, nekonstruktyvu pateikti 
Irakui u l t ima tumą pirma 
nesus idar ius objektyvaus 
vaizdo" del numanomų Bag
dado masinio naikinimo gink
lų programų, sakė ministro 
pavaduotojas. Maskva nepri
taria naujai J T rezoliucijai de! 
Irako ir pirmą kartą paskelbė, 
kad apsvarstys naująjį tekstą, 
kur iame išdėstomi ta rp tau
tines bendrijos reikalavimai 
Bagdadui . Iki šiol Rusija 
tvir t indavo, kad nauja J T 
Saugumo Tarybos rezoliucija 
del Irako nėra būtina ir kad 
visas dėmesys turi būti skir
tas cinklu pa t ik r in imams 
Irake 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

s 
PIRMOSIOS VIRVES TRAUKIMO 

VARŽYBOS LIETUVOJE 
-Jeigu dar kam t r ū k s t a 

sporto šakų, kuriomis norėtų 
užsiimti — prašome pamėgin
ti virves traukimą! Iki šiol 
mūsų tėvynėje Lietuvoje 
virves t raukimas buvęs laiko
mas daugiau laisvalaikio 
pramoga, o ne sportas, dabar 
jis jau gavo pripažinimą ir 
sportininkų tarpe. Neseniai 
Lietuvoje buvo (kurta virvės 
traukimo federacija (jos gene
ralinis sekretorius — Paulius 
Jankūnas) , imanti populiarin
ti virves t raukimą, nes ši 
sporto šaka Atėnų olimpiadoje 
jau yra į traukta į parodomąją 
programą, o ateityje, t ikimasi, 
jog virvės traukimo atstovams 
bus dal inami ir olimpiniai 
medaliai. 

Čia minėtas Paulius Jan
kūnas surengė pirmąjį Lie
tuvos virvės traukimo čempi
onatą, kuris vyko antroje rug
sėjo pusėje nedideliame Mari
jampolės apskrities miestelyje 
— Kazlų Rūdoje, kur vietinis 
j aun imas mažiau spardo fut
bolą ar žaidžia krepšinį, bet 
t raukia virvę. 

Šio miestelio mokyklos 
stadione suruoštose varžybose 
dalyvavo 13 šios sporto šakos 
en tuz ias tų komandų. Spe
cialiai įrengtoje 36 metrų ilgio 
aikštelėje varžėsi ne tik 
Suvalkijos komandos (kiek
vienoje iŠ jų 8 žmones), abiejų 
lyčių įvairaus amžiaus atsto
vai. Vyrų grupėje laimėjo kau
niečiai, prieš kuriuos neatsi
laikė Kazlų Rūdos ir Lazdijų 

virves traukėjai. Jaunesniųjų 
tarpe čempionais tapo Pane
vėžio komanda, baigmėje įvei
kusi Gargždų entuz ias tus . 
Panevėžiečiai čia pergalę sie
kė neatsit iktinai, nes jie tre
niruojasi ilgoką laiką — tame 
mieste kuriasi šio sporto cen
tras , yra gaunama literatūra 
apie šią sporto šaką. 

Po šio čempionato, kuris 
yra laikomas pavykusiu. Pau
lius J ankūnas tikisi, kad ki
tais metais Lietuvos pirmeny
bėse jau dalyvaus daugiau pa
jėgesnių komandų. Kas dveji 
metai vyksta šios sporto šakos 
pasaulio čempionatai. „Tiki
mės, kad kitąmet į jį galėsime 
siųsti ir Lietuvos komandą" — 
viltingai kalbėjo P. Jankūnas . 

Atrodo, kad ir išeivijoje, 
sakysime. Š. Amerikoje ne
būtų sunku įpilietinti šią spor
to šaką lietuvių tarpe. Ame
rikiečiai ja iki šiol turbūt ne
labai domisi, tai mūsiškiams 
gal būtų gera proga čia užimti 
aukštas vietas, panašiai, kaip 
ir rankų lenkime, kurio varžy
bose neseniai šią sporto šaką 
Dėdes Šamo žemėje pradėję 
kultivuoti iš tėvynės atvy
kusieji gana dažnai laimi 
prizines vietas. 

Žinome, kad virvės trauki
mas nereikalauja specialios 
aprangos ar didesnio sportinio 
inventoriaus, tai ir išlaidų čia 
nebūtų daug. Gal šiuo reikalu 
susidomės mūsų Sporto sąjun
ga Š. Amerikoje? 

E.Š. 

* Lietuvos dz iudo fede
racijoje (LDF) — e s m i n ė s 
permainos: iš prezidento pa
reigų atsistatydinus Seimo na
riui, pagal specialybę provizo
riui Audriui Klišoniui bei 
visam vykdomajam komitetui, 
į pagrindinį LDF postą išrink
tas lig šiol Kauno dziudo fe
deracijai (KDF) vadovavęs 
6-ojo dano treneris Vigmantas 
Sinkevičius. Pagrindinis nau
jojo LDF prezidento veiklos 
t ikslas — „suvienyti visus Lie
tuvos dziudo sporto klubus". 
V. Sinkevičius pabrėžė, jog 
metas baigti skirstyti trene
r ius bei sportininkus į „savus 
ir nevertus dėmesio", atsisa
kyti „regionų kaktomušos" 
(Kaunas prieš Vilnių ir pan.). 

(KD. Elta) 

* Maskvoje pas iba igu
s iame i s tor in iame šachma
tu turnyre pasaulio rinktinė 
52:48 nugalėjo Rusijos ko
mandą. 

* Lietuvos aviacijos pra
m o n ė s į m o n ė s k iekviena 
savaip mėgina ieškoti vietos 
rinkoje. Sraigtasparnius re
montuojanti UAB „Helisota" 
turi užsakymų artimiausiam 
pusmečiui ir bando gaivinti 
įsigytą Kauno aviacijos ga
myklą. UAB „AK Aviabalti-
ka", Karmėlavoje veikianti 
sraigtasparnių remonto įmo
nė, tikisi pradėti gaminti spor
tinius lėktuvus. Prienuose įsi
kūrusi AB „Sportinė aviacija" 
kuria naujų modifikacijų 
sklandytuvus ir ėmėsi gaminti 
vėjo jėgainių mentes, rvž, Elta) 

Čikago? LSK „ N e r i s " vy ru krepšinio k o m a n d a . Š i au rės Amerikos 52-osiose l ietuvių sporto žaidynėse vyrų B 
klasėje iškovojusi II v ie ta Edvardo Šuiaičio n u o t r a u k a . 

PO KETURIŲ RUNGTYNIŲ — KETURIOS PERGALĖS 
„T štnfmim" - T j g h t m r i g 2 - 1 

Praėjusį sekmadienį , 
rugsėjo 29 d.. „Lituanicos" vy
rų ekipa „Metropolitan" lygos 
..major" divizijos rudens rato 
pirmenybėse iškovojo ketvirtą 
pergalę iš eiles, ko ji iki šiol 
n iekada nebuvo pasiekusi . 
Pavasarį pasibaigusiose 2001-
2002 m. pirmenybėse ji iš 18 
rungtynių buvo sugriebusi tik 
4 la imėj imus, nors lygiųjų 
skaičiumi (9) ėjo pirmojoje 
vietoje. 

Dabar „Lituanica" tur i 12 
taškų (tiek pat taškų ji turėjo 
po praėjusių pirmenybinių 
metų rudens rato devynių 
susitikimų). Taigi, je igu taip 
gerai eisis ir toliau, 2002-2003 
pirmenybiniais metais lietu
vių ekipa, be abejo, bus 
prizininkių tarpe. 

Rugsėjo 29 d. rungtynės 
„Polish National Alliance" jau
nimo vasaros stovykloje 
Yorkville. IL (ten yra įruoštos 

net trys futbolo aikštės) buvo 
gana karštos ! net ir termome
tras tą popietę rodė arti 90'F). 
Jos kainavo nemaža nervų ne 
vien tik žaidėjams, bet ir pu
blikai (vien tik lietuvių buvo 
suvažiavę apie 60). 

Kuomet lenkai pirmieji 
ženklino 1-0 savo naudai , 
l ietuviai žiūrovai pagalvojo, 
jog apie pergalę svajoti yra 
sunku, nes pats žaidimas dau
giausia vyko „Lituanicos" 
vartų pusėje. 

Tač iau vėl iau labiau 
susiėmė ir mūsiškiai, kurių 
sudėtyje nebuvo už raudoną, 
kortelę viąner ias rungtynes 
turė jus io praleis t i Laimono 
Bytauto bei k i tų kelių tvirtų 
vyrų, pradėjo atakuoti . 
Komandoje vėl nesimatė var
tininko, kurio pareigas jau ne 
pirmą kartą ėjo Virgis Žurom-
skas . Šis sportininkas vartus 
gynė tikrai pasiaukojančiai ir 
sugebančiai: kelis pavojingus 
šūvius jis a t rėmė meistriškai. 

Galima sakyti, kad buvo jo 
nuopelnas, jeigu komanda 
laimėjo 3 taškus. 

Lietuvių naudai įvarčius 
pirmo kelinio viduryje iš 11 m 
baudinio pelnė Edvinas 
Tr inkūnas (jis iki šiol yra 
rezultatyviausias žaidėjas 
komandoje) ir netrukus po to 
— jaunasis Audrius Zinke
vičius, dar tik praėjusi 
pavasarį baigęs Hinsdale 
Central gimnaziją. Esant 2-1 
rezultatui buvo išeita poilsiui. 
O po pertraukos ši pasekmė 
išliko nepasikeitusi, nors 
lenkai turėjo daugiau progų 
įvarčiui pasiekti. 

Galima sakyti, jog šį ka/tą 
l ietuvius lydėjo laimė, Kas 
praėjusį sezoną labai retai 
pasitaikydavo: dažnai jie, 
spausdami varžovus, „sugebė
davo" pralaimėti arba geriau
siu atveju rungtynes baigti 
lygiomis. 

E.Š. 

,LITUANICA" VEL ŽAIS LEMONTE 
Spalio 5 d. popietę „Litua

nicos" vyrai savoje aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte su lauks penktojo 
jėgų išbandymo. Tą sekmadie
nį lietuvių laukia rungtynes 
prieš seno vokiečių „Schwa-

ben" klubo ekipą, iki šiol iš 4 
rungtynių turinčią 3 taškus. 
Praėjusį sekmadienį ji gavo 
pylos (8-2 pasekme) nuo „ma-
jor" divizijos čempionų — 
„Eagles" vienuolikės. Tačiau ir 
prieš juos reikia pakovoti, nes 

nei viena „major" divizijos ko
manda dykai taškų nedalina. 
O, be to, gal bus proga page
rinti įvarčių santykį, kuris pir
menybių pabaigoje gali nu
lemti medalių spalvą arba 
iškritimą į žemesnę diviziją. 

SUKAKTUVINIS POKYLIS — JAU ČIA PAT 
Sparčiai artėja „Lituani

cos" klubo sukaktuvin is (52-
sis) metinis pobūvis. J i s šie
met įvyks anksč iau negu 
įprastai . Pobūvis rengiamas 
spalio 19 d., šeštadienį. Pa
saulio lietuvių centro Lemonte 
didžiojoje salėje. 

Kaip j a u įprasta, bus 
t r umpa oficialioji dalis, pa
sižymėjusių žaidėjų pagerbi
mas , vakarienė, šokiai, gro
j a n t brolių Švabų orkestrui. 
Vietas užsakyti reikia dabar, 
skambinant Laimai Glavins-
kienei tel. 630-323-6302. 

Šio pokylio proga bus 
išleistas klubo metinis lei
dinys, kurį, kaip paprastai , 
redaguoja valdybos narys 
Edvardas Šulait is . Sveiki
nimai bei kita medžiaga siun
čiama jo adresu: 1330 So. 51 
Ave.. Cicero. IL 60804. 

„METROPOLITAN* LYGOS JHAJOR" DIVIZIJOS 
LENTELĖ 

(po rugsėjo 29 d. rungtynių) 

Pavadinimas rungi. 

1. „Lituanica-Liths" 
2. „Maroons" 
3. „Green-White" 
4. „United Serbs" 
5. „Eagles" 
6. „Lightning"-

„Blyskovvica" 
7. ..Vikings" 
8. „Sockers" 
9. ,,Schwaben" 
10. „Kickers" 

ak. 

4 
4 
5 
4 
3 

4 
3 
4 
4 
4 

taikai 

12 
9 
8 
6 
5 

4 
4 
4 
3 
1 

įv. sai 

11-4 
17-5 
8-8 
7-15 
12-6 

8-6 
2-3 
6-8 
5-14 
6-12 
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„Lituanica" rugsėjo 29 d. įveikė „Lightning" 2-1 (2-1). 

Kitų „major" divizijos rugsėjo 29 d. susitikimų pasekmes: 
„Eagles" - „Schvvaben" 8-2 (2-0). „Vikings "- „United Serbs" 1-0 
. .Oeen - White" - „Sockers" 2-1, „Maroons" - „Kickers" 2-1. 
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VlDASJ.NEMrCKAS,M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitanmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
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9 5 2 5 S.79 th Ave. . Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviukai 815-744-8230 

Žurna l i s t a s Edva rdas Šulai t is (kairėje) su savo amžiaus 50-metį šventu
siu Da in ium Kepeniu. (Nuot rauka iš 1998 m.) 

D. KEPENIS ATŠVENTĖ 
PENKIASDEŠIMTMETĮ 

Dainiaus Kepenio pavardę 
Lietuvoje turbūt žino tiek pat 
daug žmonių, kaip ir pačio 
Lietuvos prezidento. Šis žmo
gus yra Palangos sveikatos 
mokyklos direktorius ir Lie
tuvos sveikuolių sąjungos, ku
ri yra Lietuvos asociacijos 
„Sportas visiems" dalis, vado
vas. J is neseniai atšventė savo 
penkiasdešimtmeti, sulaukda
mas daug gražių sveikinimo 
žodžių. 

Vilniuje išeinantis „Spor
to" laikraštis dalį tų pasvei
kinimų išspausdino savo pus
lapiuose. „Sportas visiems" 
asociacijos vadovybė savo 
sveikinime rašo: „Dainius Ke
penis, šiomis dienomis šven
čiantis garbingą 50 metų jubi
liejų — neramus žmogus. Jis į 
subrendimo laiką įžengė neši
nas nuveiktų darbų ir naujų 
įkvepiančių idėjų kraičiu. Mie
la šiandien pasakyti, kad tos 
idėjos uždega mus visus, visi 
norime būti sveiki, žvalūs ir 
energingi". 

O Lietuvos sveikuolių są
junga pabėrė jam tokius lin
kėjimus: „Tebūna jubiliejinis 
gimtadienis tik mažytis ato
kvėpis, po kurio norėsis dar 
kruopščiau atsirinkti tikrą

sias vertybes, draugų darbus 
ir ja is įprasminti kiekvieną 
buvimo šioje žemėje akimirką". 

Čia reikia pasakyti, jog D. 
Kepenis didžiąją savo gyveni
mo dalį paskyrė sportui. Nuo 
1975 metų jis buvo Klaipėdos 
K. Donelaičio vid. mokyklos 
kūno kultūros mokytoju, vė
liau Klaipėdos jachtklubo di
rektoriaus pavaduotojas. Buria
vimo sporto mokyklos direkto
rius, Klaipėdos miesto sporto 
komiteto pirm. pavaduotojas. 
Palangos miesto kūno kultū
ros ir sporto komiteto pirm.. 
Lietuvos valstybinio kūno kul
tūros ir sporto komiteto valdy
bos viršininkas. 

Jis yra buvęs baidarių ir 
irklavimo čempionas bei pri
zininkas ir Lietuvos burlenčių 
čempionato prizininkas, o taip 
pat ir daugelio maratonų, jų 
tarpe Bostono, New Yorko ir 
Čikagos maratonų dalyvis, ten 
savo amžiaus grupėse pasie-
KCS neblogų rezultatų. 

Kuomet D. Kepenis viešėjo 
Čikagoje, teko su juo ir mums 
bendrauti ir pažinti sukaktu
vininką kaip sportui atsi
davusį žmogų. Linkime jam 
dar daug sėkmingų metų! 

E. Šulaitis 

••. 
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SKATINA AMERIKIEČIŲ 
BENDRAVIMĄ SU 

BALTIJOS VALSTYBĖMIS 
Prieš 12 metų įsteigta US-

Baltic Foundation (USBF) ir 
toliau vaidina svarbią rolę 
puoselėjant Baltijos šalių de
mokratines institucijas, supa
žindindama su laisvos rinkos 
reformomis, o tūkstančius va
dovų — demokratijos pagrin
dais. Tiems tikslams jau su
telkta per 8 milijonus dole
rių. Šiuo metu USBF moko 
rinktus pareigūnus ir žinias-
klaidos darbuotojus kovoti su 
korupcija. 

Š. m., liepos mėn pradžio
je USBF globojo 8 dienų po
litinę kelionę į Baltijos vals
tybes. Joje dalyvavo USBF 
Tarybos nariai ir stambieji 
rėmėjai, kurie patys turėjo 
progą pamatyti USBF pa
siekimus, bei susitikti su 
asmenimis, kuriems jų dosnu
mas pagelbėjo. Kiekvienoje 
valstybėje posėdžiauta su poli
tiniais vadovais. Visa USBF 
delegacija dalyvavo Rygoje 
vykusioje į NATO norinčių 
įstoti šalių konferencijoje. 
Joje atsilankė ir penki JAV se
natoriai. Aplankyti su USBF 
pagalba įsteigti Viešo valdy
mo administracijos ir Savi
valdybių mokymo centrai prie 
Kauno Technologijos univer
siteto. Susit ikta su priva
čiomis ne pelno organizaci
jomis, kaip Smulkaus verslo, 
Vyresnio amžiaus moterų 
draugija. Šįmet įteiktos do
tacijos Kauno Visuomeninio 
centro atnaujinimui ir Estijos 
skautų stovyklavietės a t 
statymui. 

Kiti kelionės po Baltijos 
valstybes svarbesni momen
tai: 

Susitikimas su prezidentu 
Valdu Adamkumi Preziden
tūroje: Lietuvos laisvės kovo
tojo ir žydų bendruomenės 
vadovo Emanuel io Zingerio 
surengti pusryčiai; pr ivatūs 
posėdžiai su buv. prezidentu 
Vyt. Landsbergiu ir Seimo už
sienio reikalų komiteto pir
mininku Gediminu Kirkilu; 
apsilankymas Estijos Parla
mente, delegaciją globojant 
buv. premjerui (ir LTSBF alu-
mnui) Mart Laar; JAV am
basados Estijoje surengta 
JAV Nepriklausomybės šven
tė. Ten atsilankė ir su delega
cija bendravo prezidentas 
Arnold Ruutel; Latvijos prez. 
Vairą Vikė-Freiberga mus 
pasikvietė į savąją pajūrio 
vasarvietę vakarienei , ku r 
taip pat dalyvavo JAV senato
riai Trent Lott (R-MS), Robert 
Bennett (R-UT), J im Bunning 
(R-KY). Ben Nelson (D-NE), 
Craig Thomas (R-WY) ir JAV 

—NATO komiteto na r i a i — 
Bruce J a c k s o n ir Randy 
Scheuneman . 

U S B F Tarybos p i rm. 
VVilliam C. Altman pareiškė, 
kad šis aps i l ankymas Bal
tijos vals tybėse itin svarbus 
s t i p r ių ryšių pa l a ikymui . 
Svarbu , kad amerikiečiai lan
ky tų , i nves tuo tų bei r emtų 
ve r tus Baltijos k raš tų vysty
mosi t iks lus . Visur matyt i 
akivaizdi perei to dešimtmečio 
pažanga . Norime vietoje pa
maty t i , ka ip amerikiečiai ga
lė tų sava i s įnašais prie tos 
vystymosi pažangos prisidėti . 

Su Al tman Baltijos kraš
t u o s e l ankės i : t a rybos vice-
p i r m . H a m i d Ladjevard i , 
M a r t h a B u r k e — Na t iona l 
Counci l of VVomens Clubs 
p rez iden tė (ši moterų draugija 
v iena gaus iaus ių JAV). Vals
tybės d e p a r t a m e n t u i pr is i 
dedan t , M. B u r k e pravedė eilę 
„apskr i to s talo" pokalbių su 
Lie tuvos ir Estijos veikėjomis. 
P a n a š ū s pokalbiai su rengt i ir 
su la tvėm J o n a t h a n Lack, sėk
m i n g a s Housob , TX, vers 
l in inkas , kur io m a m a pabėgo 
iš Biržų II pas . karo metu — 
ieškojo šeimos šaknų bei do
mėjosi žydų praei t imi ir kul
t ū r a Lietuvoje. Jo dėdė 20 a. 
pradžioje l ankė Vilniaus Me
no akademiją, vėliau tapęs 
gars iu menin inku . Dėdės at
min imui J . Lack še ima tikisi 
į s te ig t i šioje mokykloje s t i 
pendiją. Kiti USBF kelionės 
da lyv ia i : Ron A s m u s — 
Council of Foreign Relat ions , 
S t e p h e n P a y n e — Latvi jos 
ga rbes konsu las Houston, TX, 
Vald is Pavlovskis — Baltų-
Amer ikos Laisvės lygos pre
z iden tas , Tom Thompson — 
P B N b-vės vadovas , Dom 
Repici — naujasis Tarybos na
rys , rėmėjai J u r i s ir Jenni fe r 
U k s t i n s , U S B F P r o g r a m ų 
d i rek torė Kar ina Kolbrun, ir 
valdybos pirm. Jeff Nelson. 

J a u p l a n u o j a m a s 2003 
me tų vizi tas į Baltijos vals
tybes . Be to, š. m. gruodžio 
m ė n . vienoj Skandinavi jos 
a m b a s a d ų Vašingtone įvyks 
i ški lmingas pr iėmimas — va
kar ienė , kur io metu bus pa
gerbt i U S B F nusipelnę as 
menys . 

S m u l k e s n e i informacijai 
ap ie 2003 m. kelionę a r pager
bimo vakarienę, prašome kreip
t is : e-mail: jeffls>usbaltic.org. 
Tel.: 202-393-3338; Fax: 202-
393-3388 Jeff Nelson, Mana-
ging Director, U. S. — Baltic 
Founda t ion 733 15th S t . NW 
Sui te 1026, Washington, DC, 
20005. 
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Danutė Bindokienė 

Svetimomis rankomis 
žarijas žarstyti nesunku 

J JAV LB XVI tarybos III sesiją suvažiavę dalyviai rugsėjo 20 d. turėjo progos pabendrauti Lietuvos ambasados 
Vašingtone suruoštame priėmime. Nuotraukoje — dalis ambasados švedų iš JAV ir Lietuvos. Jono Urbono nuotr. 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO 
Lietuvos Respublikos gene

ral inis konsu la t a s Čikagoje 
informuoja, kad š.m. gruodžio 
22 d. įvyks Lietuvos Respub
likos prezidento rinkimai. Pa
gal Lietuvos Respublikos pre
zidento r inkimų įstatymą Lie
tuvos Respubl ikos piliečiai, 
nuolat gyvenantys ne Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ir rin
kėjai, kur ie balsavimo paštu 
laikotarpiu i r rinkimų dieną 
negali sugrįžti į Lietuvą (šiuo
se r inkimuose tas laikotarpis 
y ra nuo 2002 m. gruodžio 17 d. 
iki 2002 m. gruodžio 22 d.), 
balsuoja Lietuvos Respublikos 
diplomatinėse atstovybėse ir 
konsulinėse įstaigose. 

Balsavimą Jungt inėse 
Amer ikos Valstijose vykdys 
Lietuvos Respublikos ambasa
da Vašingtone bei LR genera
liniai konsulatai Čikagoje ir 
New Yorke. Kviečiame visus 
Lietuvos Respublikos pilie
čius, r inkimų metu būsiančius 
JAV, registruotis Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimams 
pagal gyvenamąją vietą JAV. 

Genera l in iame konsulate 
Čikagoje kviečiame registruo
tis piliečius, gyvenančius Illi
nois (IL), Ohio (OH), Michigan 
(MI), Indiana (IN) ir VViscon-

sin (WI) valstijose. Gene
raliniame konsulate New York 
kviečiame registruotis pilie
čius, gyvenančius New York 
(NY), Connecticut, (CT), Mas-
sachusetts (MA), New Jersey 
(NJ), Rhode Island (RI), New 
Hampshire (NH), Maine (ME) 
ir Vermont (VT) valstijose. 
Visose kitose JAV valstijose 
gyvenančius LR piliečius pra
šome registruotis Lietuvos Res
publikos ambasadoje Vašing
tone. Primename, jog balsuoti 
galėsite tik ten, k u r užsire
gistruosite. 

Registruojantis prašome 
iki š.m. gruodžio 14 d. atsiųsti 
šiuos duomenis: 

1. Jūsų vardą ir pavardę. 
2. Asmens kodą (asmens 

kodas yra įrašytas LR paso 
puslapyje nr. 32, žemiau jūsų 
parašo). 

3. Paso numerį (paso nu
meris yra įrašytas paskutinio
jo paso puslapio su nuotrauka 
dešiniame viršutiniame kampe). 

4. Dabartinį adresą JAV 
(adresą reikia nurodyti tiks
liai, kadangi šiuo adresu Jums 
bus atsiųstas balsavimo pažy
mėjimas ir biuletenis). 

5. Adresą Lietuvoje (tuo 
atveju, jeigu esate registruo

tas Lietuvoje). 
6. Reikia būtinai pažymėti 

kur Jūs būsite rinkimų metu, 
t.y. JAV ar Lietuvoje. 

Jūsų duomenis prašome 
kuo greičiau siųsti šiais adre
sais: 

Lietuvos ambasada Vašing
tone: 2622 16th Street, NW, 
Washington, DC 20009. Tel.: 
(202) 234-5860, ext. 126 #, Fax 
(202) 328-0466. E-mail: 

rinkiinai@ltembaaiyofl.oig 
Lietuvos Generalinis kon

sulatas Čikagoje: 211 East 
Ontario Street Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. Tel.: (312) 
397-0382, Fax: (312) 397-0385. 
E-mail: admin@ltoonfldu.org 

Lietuvos Generalinis kon
sulatas New Yorke: 420 Fifth 
Avenue, 3rd Floor, New York, 
NY 10018, Tel.: (212) 354-
7840, Fax: (212) 354-7911. E-
mail: lrgLu@insn.oom 

Platesnę informaciją apie 
rinkimus bei balsavimo orga
nizavimą galite rasti LR 
ambasados Vašingtone tink-
lalapyje www.Hembaasyii8.org. 
Maloniai prašome apie ga
limybę balsuoti pranešti Jūsų 
pažįstamiems ir draugams, 
gyvenantiems JAV. 

PREZIDENTO ADAMKAUS RĖMĖJU KOMITETAS. 
ČJTKAGOS DARBO GRUPĖS SUDĖTIS 

Daugiau kaip dvylika me
tų egzistuoja laisva ir neprik
lausoma Lietuva. Jos egzisten
cija, gerovė bei ateitis užsie
nyje gyvenantiems lietuviams 
yra didelis rūpestis. Praėjo jau 
beveik penkeri metai, kai Val
das Adamkus tapo prezidentu. 
Pe r p i rmuosius jo r inkimus 
Čikagoje buvo sudarytas stip
ru s r ink imų komitetas , su
telkęs didelę rėmėjų grupę. 
Tas komitetas savo darbą ofi
cialiai užbaigė, bet, kaip bu
vusi grupė su bendrais intere
sais, ka r t s nuo kar to sueidavo 
ir faktiškai, su mažais pasi
ke i t ima i s , išsi laikė iki šios 
dienos. 

Valdo Adamkaus prezi
den tav imo laikotarpiu daug 

kas Lietuvoje pasikeitė, daug 
pasiekta. Tačiau, paties prezi
dento žodžiais t a r i an t , „ne 
viskas pavyko". Prezidentas, 
norėdamas užbaigti savo užsi
brėžtus tikslus, nutarė kandi
datuot i antrajai kadencijai . 
Prezidento perrinkimo svarbą 
Lietuvai ir jos žmonėms bei 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
rėmėjų parama, kaip buvo pa
rodyta anksčiau, yra reikalin
ga, pageidautina. Veikęs rin
kimų komitetas tapo perorga
nizuotas. Vytautas Germanas 
yra prezidento Adamkaus rė
mėjų komiteto dabartinis pir
mininkas, o Čikagos darbo 
grupę (ČDG) sudaro: Stasys 
Baras , Danguolė Bartkuvienė, 
Indrė Biskis, Rimantas Dirvo

ms, Rimas Domanskis, Re
gina Gailešiūtė, Vytautas Ja-
nuškis, Vytautas Jasinevičius, 
Pranas Jurkus , Rita Kisie
lienė, Anatolijus Milunas, Ta
das Misiūnas, Leonas Narbu-
tis, Leonidas Ragas, Alė Raz-
mienė. Antanas Razma, Aras 
Staniulis, Rūta Staniulis, ir 
Vladas Stankevičius. Rėmėjų 
sąrašas bus paskelbtas vė
liau. 

ČDG maloniai kviečia 
visus norinčius įsijungti į 
prezidento Adamkaus rėmėjų 
komitetą. Informaciją teikia 
kiekvienas komiteto narys. 
Pirmininko e-paštas: 

vytg@aol.com. 

Pranas Jurkus 

Baigiantis praėjusiam 
šimtmečiui, a tnešu

siam tiek daug kančių ir su
naikinimo, tikėta, kad žmoni
j a iš visų tų negandų pa
simokė ir dvidešimt pirmasis 
amžius bus kitoks: išsilygins 
tarpvalstybiniai nesklandu
mai , okupuotos žemes grįš 
teisėtiems savininkams, o bu
vę priešai taps ar t imais ben
dradarbiais. 

Lūkesčiai nepasitvir t ino, 
nors, antra vertus, ir XXI a. 
da r tebėra vystykluose... Visgi 
pasigirsta balsų, kad del — 
šventos ramybes — nereikia 
jud in t i užsisenėjusių terito
rinių ginčų klausimų. Kaip ga
lima atitaisyti praeities klai
das, jeigu net j as padariusių 
pėdsakus nuo Žemes pavir
šiaus jau nupūtė laiko vejai9 

Šiandien labiausiai akin 
krenta trys tokios okupuotos 
teritorijos: Izraelio užimtos 
Pales t inos dalys. Stal inui 
Antrojo karo pabaigoje tik lai
kinai sąjungininkų priskirtas 
Karaliaučiaus kraš tas ir to pa
ties Stalino klasta iš Japonijos 
atplėštos keturios Kurilų saly
no salos. 

Ne visų jų likimas — ar 
a te i t i s — ta rp tau t ine i ben
druomenei vienodai svarbi . 
Labiausiai a tvira politinė 
žaizda yra Izraelio okupuotos 
palestiniečių sritys, nes ja i už
gyti neleidžia patys palesti
niečiai. Dėl Izraelio nelanks
tumo ir palestiniečių ryžto ki
lusios kruvinos kovos įnešė 
daug tarptautinio susiprieši
nimo ir problemų, ypač Ame
rikai , linkusiai palaikyti Izra
elio pusę. 

Karaliaučiaus krašto liki
mas yra aštrus krislas gal tik 
Europos Sąjungos, Rusijos ir 
Lietuvos akyse. Jeigu Lietuva 
bus priimta į ES , o tuo ne
reikia abejoti, ši sritis bus 
vizomis ir kitokiais suvaržy
mais dar labiau atkirs ta nuo 
Rusijos. Žinant dabar t inę 
Maskvos įtaką Europos vals
tybėms ir nuolatinį jų vadų 
pataikavimai Rusijos prezi
dentui , ši problema greičiau
siai bus išspręs ta Lietuvos 
nenaudai. J a u dabar girdėti. 
kad per Lietuvos teritoriją bū
tinai reikės palengvinti t ran
zito sąlygas Karaliaučiaus (ir 
tuo pačiu Rusijos) gyvento
jams . Apie bet kokį vizų įvedi
mą ar kitus sugriežtintus rei
kalavimus rusams, norintiems 
keliauti iš Karaliaučiaus į Ru
siją ir atgal, Lietuvai pataria
ma negalvoti, nes tai neatitinka 
Europos vientisumo sąvokai... 

Labai patogu ES biuro
kra tams svetimomis rankomis 

žarijas žarstyti, tik tie uolieji 
Europos ..vientisumo" saugo
tojai pamirš ta , kokiu būdu 
Karaliaučiaus kraštas atsira
do Maskvos globoje, kam j is 
prieš II pasaulinį karą 'ir dar 
anksčiau i priklausė. Stalino 
eros palikimas čia dar labai 
akivaizdus ir niekas nedrįsta 
jo paneigti. Maskva yra Maskva 
— ką jau sykį pasisavino, nei 
su pyragu neišviliosi... 

Panaši padėtis yra ir su 
Kurilų salomis, kurias Sta
linas, sulaužęs nepuolimo su
tartį, pasirašytą ta rp Japo
nijos ir Rusijos 1855 m., užė
mė dviem savaitėms praėjus 
po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos. 

Užėmusi Japonijos teri
toriją. Sovietų Sąjunga pasiel
gė lygiai taip. kaip ir kitose 
okupuotose valstybėse arba jų 
dalyse: nedelsiant pašalino 
buvusius vietinius gyventojus 
ir privežė savo kolonistų. Tik 
galbūt Kurilų salose tas pa
šalinimas nebuvo toks žiau
rus, kaip kitur: 17,000 japonu 
įsakyta palikti savo namus, 
išvykti į Japoniją. Tiek gyve
namieji namai , tiek šventovės 
ir kiti pastatai , primenantys, 
kas anksčiau čia gyveno, buvo 
sunaikinti . Salos tapo rusiš
komis ir tokios pasiliko iki šių 
dienų. Kaip ir Karaliaučiaus 
krašte, per pastarąjį pusšimtį 
metų jau gimė ir išaugo 
kolonistų rusų kartos, kurios 
šias žemes laiko savo gimtuoju 
kraštu — kitos tėvynes nepa
žįsta ir nepripažįsta. 

Kurilų salos ir Karaliau
čiaus kraš tas turi dar vieną 
bendrą savybę: gyventojus 
kamuoja baisus skurdas. Ypač 
kai po 1994 m. buvusio stip
raus žemės drebėjimo Kurilų 
salos patyrė dar daugiau su
naikinimo ir dalis gyventojų 
išbėgiojo j saugesnius bei tur
tingesnius kraštus . 

Tačiau Japonija nepraran
da vilties atgauti savo teritori
ją. Žlugus Sovietų Sąjungai, 
toji viltis šviesiau sužibėjo, bet 
lygesnių kelių į ateitį nenu-
švietė. Iki šiol Kurilų salos yra 
pagrindinė kliūt is ar t imes-
niam Rusijos ir Japonijos ben
dradarbiavimui ir abiem pu
sėm pelningam bendravimui. 
Nereikia abejoti, kad šitų 
Stalino okupuotų salų likimas 
bus greičiau ir teigiamiau 
išspręstas , negu Karaliau
čiaus. Juo labiau, kad tai iš 
esmes ginčas tarp dviejų vals
tybių, neįs ik išant Europos 
Sąjungai ar kitai tarptautinei 
organizacijai nebent Jung
tinėm Tautom, jeigu jis ypa
tingai suaštretų). 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
( 1 9 2 0 - 1 9 3 9 m . ) 
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Čia pat nors ir pro ašaras 
nuskambėjo Lietuvos himnas, 
nuvilnijo daina — „Saulė lei
dos, buvo kova. kraujo daug 
tekėjo...'', dar labiau įsiutino 
okupantus. Ypač žydai buvo 
j au t rūs šiai neteisybei. J i e 
savo akimis įsitikino, kokie 
žiaurūs yra lenkai lietuviams. 
Jie matė. kaip susidorota su 
beginkliais mokinukais , j ų 
gimnazija išardyta, išdraskyta 
it paukščių lizdelis, sutrikdy
tas mokymas ir visa gimnazi
jos veikla. Kur glaustis0 

Lenkai, išdraskę šį lietu
višką lizdelį, čia pat patalpino 
lenkų Lelevelio gimnaziją. 
Pirmieji l ietuviams ištiesė 
pagalbos ranką žydai. J ie pa
siūlė vesti pamokas žydų re
liginėje gimnazijoje, popietinė
je pamainoje Arklių gatvėje. 
Vel lietuvių gimnazija atgijo 

— išliko gyva! J a i vadovavo 
M. Biržiška. Vėliau gimnazi ja 
pe rs ikė lė į pr iva tų Lukoše
vičių butą Šermukšn ių gatvė
je . Nors čia buvo ankš toka , bet 
sava pastogė buvo mielesnė. 
Neilgai t ruko Vytauto Didžio
jo gimnazijos d i rek tor iaus M. 
Bi rž iškos gili ir p r a s m i n g a 
veikla. Okupan ta i jo asmenyje 
įžvelgė pavojingą lenkų val
džiai lietuvį veikėją. Kuo sku
biausiai jį i š t rėmė į nepr iklau
somą Lietuvą. 

J a u V. Kudi rka ei l iavo, 
kad mes vietoj išgriuvusio sie
noj s tu lpo nedelsdami įs taty-
tum kitą. tad kuo skubiausia i 
buvo p a s k i r t a s d i rek tor iumi 
m a t e m a t i k a s , žinomas veikė
j a s , publicistas, daugelio kny
gų au tor ius Marcelinas Šikš
nys . Biržiška, da r b ū d a m a s 
Vilniuje, spaudoje kėlė ypač 

svarbius klausimus: užkirsti 
kelią lenkų inkorporacinei 
programai , atskleisti valdžios 
sulenkinimo veiksnius, užkirs
ti kelią mokyklų uždarinė
j imui , steigti naujas, įtikinėjo 
neišvažiuoti iš Vilniaus, nes 
tai ne išeitis, tai būtų didelis 
pralaimėjimas kovoje už lietu
vybės išsaugojimą Vilnijos 
krašte , neužleisti savo pozicijų 
lenkams, o už j a s kovoti ak
tyviai. Be Vilniaus lietuviai 
nenur ims. J i s aiškino Lietuvos 
suverenią te isę į Vilniaus 
kraš tą . Birž iška neliko ne
pas tebėtas Kaune, atsisklei
dęs kaip didelis veikėjas. J is 
buvo išr inktas Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto sekreto
r iumi . K a u n e būdamas j is 
nepamiršo Vilnijos krašto ir 
j ame kovojančių už lietuvybę 
savo brolių. J i s pirmininkavo 
Sąjungai Vilniui vaduoti. 

1931 m. Vytauto Didžiojo 
gimnazija pagerino savo egzis
tavimo sąlygas — persikėle į 
erdvų Kons tan t ino Stasio 
namą Jakš to 9. Čia mokymosi 
sąlygos labai pagerėjo, patal

pos atitiko gimnazijos porei
kius, įrengti geri kabinetai , 
mokytojų kambarys ir bib
liotekos, dvi salės: sporto su 
tur t ingu inventoriumi ir įren
giniais. Kita — graži, repre
zentacinė, kurioje vykdavo 
įvairūs renginiai — minėjimai, 
vaidinimai, koncertai, kuriuos 
organizuodavo mokytojai entu
ziastai: Krutulys, J. Kazlaus
kai tė ir kt. Netrūko ir mo
kinių, kurie talkino entuzias
tams. Nenuostabu, kad iš jų 
išaugo ir tikri aktoriai — J. 
Kanopka, Jurkūnas, M. Leme-
šytė ir kt. Skambėdavo fortepi
jono, smuikų, dūdų orkestrai, 
mišrus choras, J. Siniaus va
dovaujamas. 

Šiose patalpose gimnazija 
gerai įsitvirtino, jaunimas sėk
mingai ruošėsi gyvenimui. 
Vytauto Didžiojo gimnazija 
tapo tarsi švyturiu Vilnijos 
kraštui. Veikė įvairūs būreliai. 
Didelę idėjinę veiklą plete lite
ratų būrelis — vadovas A. 
Krutulys ir V Kairiūkštis Js-
teigtos Įvairios literatų kuo
peles: „Milda", „Atžala". Vy

tauto ir Gedimino kuopa. Jie 
išleido almanachą, kurį oku
pantų cenzūra konfiskavo. 

Ypač aktyvia veikla pasi
žymėjo gausus skautų būrelis, 
kuriam vadovavo didelis pa
triotas entuziastas Pranas Žiž-
maras. J is globojo ir Švenčio
nių lietuvių gimnazijos skau
tus, kol ši gimnazija egzistavo. 
Vilniaus skautai bendravo ir 
su nepriklausomos Lietuvos 
skautais, kurie teikė materia
linę ir moralinę paramą vil
niečiams. Vilnios skautams 
buvo labai svarbus darbo ba
ras — neleisti sulenkėti jauni
mui. Žinojo, kad Suvalkijos ir 
Švenčionių rajonas sugebės 
atsispirti sulenkinimui. bet 
Gudijos kraš te j au sparčiai 
vyko lenkėjimas. Skautai tose 
vietose stengėsi kuo dažniau 
organizuoti stovyklas. 

Skautams reikėjo didelio 
pasiaukojimo, o ypač sumanu
mo kovoje su polonizacija. Prie 
stovyklų rinkdavosi vietiniai 
žmones, ypač jaunimas. Orga
nizuodavo įvairius žaidimus, 
varžybas, skambėdavo dainos 

Prie laužo įdomūs pokalbiai, 
pasakojimai apie garbingą 
Lietuvos praeitį , papročius, 
apie pasididžiavimo vertą gim
tąją lietuvių kalbą, kuria 
kalbėdavo jų tėvai, protėviai. 
Nejučiomis sulenkėjusį jau
nimą vertė susimąstyti, pra
regėti, žiebė juose meilę tėvų 
žemei, tėvynei. J iems sekėsi. 
jie, pralaužę ledus, leido pa
budusiam, sulenkėjusiam jau
nimui įplaukti į Lietuvos jau
nimo veiklos vandenis. Tai di
delis skautų veiklos nuopelnas 
tėvynei. Lietuvėjimo atgimimą 
pastebėjo prispaudėjas, tačiau 
įsibėgėjusią veržlią patriotinę 
bangą jau buvo sunku prislo
pinti. 

Sekminėse Vilnijos krašto 
maldininkai lankydavo Vil
niaus Kalvarijas Skautai mal
dininkus globodavo, parūpin
davo jiems nakvynes, vadova
vo Kalvarijų eisenose. P. Žiž-
maras norėjo suorganizuoti 
visų Vilnijos lietuvių sporto 
šventę, už tokį ketinimą jis 
buvo areštuotas. 

Aktvvi.-iiisiųju veikėjų dė

ka — B. Untulio, P. Žižmaro. 
J. Kazlauskaitės. L. Palevi-
čiaus ir J . Cicėno iniciatyva, 
įkurta sporto organizacija. 
Lenkams ji pasirodė įtartina, 
todėl, neleidę stipriau pasi
reikšti, ją uždare. 

Lenkams didelį nerimą ir 
nepasitikėjimą kele Vytauto 
Didžiojo gimnazija — kultūros 
bastionas. Čia dirbo geri peda
gogų kadra i . M. Šikšnys 
mokyklai vadovavo net 17 m., 
jo pavaduotojas Dasys. pagar
bus dėstytojai: B Untulis, A 
Kritulys. S. Matjošaitis. Kai
riūkštis, kun. Čibiras ir Basys. 
V Martinkėnas. A. Madoms. 
Horodničius. V. Čepulyte. C. 
Kudaba, M. Lemešyte tšeive. 
aktore1 l i tuaniste. Kraužliene 
— vokiečių k., Taškūnaite — 
istorike. Mozelaitis — fizikas, 
auklėtoja Tijūnelytė — lotynų 
k. Tai jautr i , gera. mylinti vai
kus ir labai gerai žinanti savo 
dėstomą dalyką. Kartais paly
dint savo draugus Į Amžino 
poilsio vietą atsisveikinimo 
žodi tardavo lotynu kalba. 

Bug daugiau 

mailto:rinkiinai@ltembaaiyofl.oig
mailto:admin@ltoonfldu.org
mailto:lrgLu@insn.oom
http://www.Hembaasyii8.org
mailto:vytg@aol.com
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KOL NEMIRĖ PASKUTINĖ VILTIS 
J E A N N E D O R R 

Šią vasarą Lietuvoje pra
leidau apie mėnesį. Tai buvo 
mano keturioliktoji kelione 
nuo 1979-ųjų. ir septintoji. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe. Nesu eiline turiste. 
jei taip galima pavadinti, ka
dangi į Lietuvą važiuoju ne 
pasižvalgyti ar atsipalaiduoti, 
bet aplankyti Lietuvos naš
laičių komiteto globojamų šei
mų ir sur inkt i medžiagos 
Amerikoje anglų kalba lei
džiamam ..Bndges" žurnalui. 
Nuvykstu į ka imus ir kai
melius, pavaikštau po ne pa
čius geriausius miestų rajo
nus. Kai pirmąkart nuvažia
vau Į Lietuvą, ja i a tgavus 
nepriklausomybę, atrodė, oras 
buvo prisotintas džiugesio ir 
geresnes ateities vilties. Tą 
jutau kiekvieno apsilankymo 
Lietuvoje metu, išskyrus du 
paskutiniuosius. Dabar ma
tau, ten t rūksta vilties. Dabar 
nuvažiavusi girdžiu tos pačios 
istorijos variacijas: žmones 
ieško ir negali rasti darbo. 
Matau pagyvenusius žmones, 
vos išgyvenančius iš menkų 
pensijų. Suprantu , kad pensi
jų sistema yra nauja ir nėra 
sukauptas pensijų mokėjimo 
fondas. Tačiau, jei žmones 
šiandien yra bedarbiai ir neiš
gali susimokėti j pensijų fon
dą, kada tas fondas galės pa
didinti išmokas? 

Mano įsi t ikinimu. Lie
tuvos pirmumai turėtu būti 
šie: skatinti verslą, padaryti 
Lietuvą pa t raukl ia verslo 
žmonėms. Tačiau yra at
virkščiai: verslo Įstatymai 
kaitaliojami t a ip dažnai, kad 
smulkusis verslas su jais ne
besuspėja. Įstatymai turi nu
stoti varžyti versl ininkus 
Neseniai, lankvdamasi dide

liame prekybos centre, stab
telėjau prie vienos gerai ži
nomos prekybos tinklo par
duotuves. Priėjau prie suka
bintų paltų. ,.Pagaminta Bal
tarusijoje", — skelbt1 etiketės. 
..Kodėl ne 'Pagaminta Lietu
voje"?'" — pagalvojau. Juk Lie
tuvoje yra pakankamai kvali
fikuotų darbo rankų. Ko trūksta, 
tai galimybių įsidarbinti . 
Žmonėms reikia užsidirbti 
normalias algas ir gyventi be 
baimes, kad jų įmones rytoj 
subankru tuos , neužmokėjus 
uz kelis mėnesius. Reikia 
pagalbos smulkiesiems ūki
ninkams. Negalime pamiršti , 
koks reikšmingas Lietuvai 
yra žemes ūkis. Šalis negali 
gerai gyvuoti, jei puse jos gy
ventojų dirba turguose. 

Deja. daugelis žmonių 
nesupranta , kad būtina mo
kėti mokesčius. Niekam nepa
tinka mokėti mokesčius, bet 
jie būtini išlaikyti valstybės 
tarnybas . Kai kuriais atvejais 
žmonės turi patys prisiimti 

•Jt-anne Dorr 

atsakomybę, bet nelaukti pa
galbos iš valstybes. Kaune, 
pavyzdžiui, girdėjau moterį 
piktinantis, kad valstybe ne
parėmė jos šokių grupes 
išvykos į užsienį. Kita pilietė 
tikėjosi, kad valstybe padės 
jai išlaikyti vasaros stovyklą. 
Bet tai jų pačių, ne valstybes, 
reikalas. 

Mane nustebino, kad pir
mas klausimas, žmonėms su
sitikus gatvėje, yra ne „kaip 
gyveni0", bet ,,ar dirbi?" Tą 
klausimą girdėjau ne vieną ir 
ne du, be daug daug kartų. 
Tie, kurie neturi darbo, yra 
prislėgti. Tie, kurie tur i , 
spėlioja, kaip ilgai dar dirbs. 
Tas slegiantis ne t ikrumas 
vargina žmones. Pastebimai 
plinta alkoholizmas, jau ne
kalbant, kad auga savižudžių 
skaičius. Nesant darbų, nėra 
vilties del geresnio rytojaus. 
Kur geriama, ten skriaudžia
mi vaikai. Samagonas yra pi
gus, ir daug žmonių nuo jo 
miršta. Programos tokios kaip 
Anoniminiai alkoholikai, vei
kia labai sėkmingai, tačiau 
žmones pirmiausia turi patys 
sau pripažinti, kad priklauso 
nuo taure lės . Programos 
„Sniego gniūžtė" tikslas yra 
sulaikyti nuo gėrimo paaug
lius. Bet ir vėl, tos programos 
neveikia visur ir visą laiką. 
Sutikau jauną našlę, pernai 
palaidojusią leukemija mirusį 
sūnų. Moteris gyvena maža
me miestelyje, tur i dar ir 
penkiametį sūnų. J i susirado 
darbą — nuėjo rinkti uogų už 
tam tikrą atlyginimą. Pirmos 
darbo dienos pabaigoje gavo 
sutartus pinigus. Kitą dieną ji 
vėl dirbo aštuonias valandas, 
ir vakare jai buvo pasiūlyta 
atsiimti at lyginimą spiritu. 
Ja i nesutikus, buvo pasakyta, 
kad, jei nepatinka, ji galinti 
nedirbti. Ji ta ip ir padarė — 
atsisakė tokio darbo. Kiek 
žinau, ir šiandien ta moteris 
neturi darbo. 

Kiekvieną dieną girdėjau 
vieną už kitą liūdnesnių is
torijų. Dar ir dar kartą žmo
nės manęs klausė, ar aš ne
galinti pasakyti, kad rytoj 
bus geriau. Negalėjau jiems 
pasakyti, ką jie norėjo girdėti, 
todėl tylėjau. Mačiau viltį Lie
tuvos studentų akyse. Tačiau 
jutau nerimą, kalbai pasukus 
apie tai, kad vieną dieną jiems 
teks palikti saugų mokslo uni

versitete pasauli. Kur jie įsi
darbins? Ar bus Lietuvoje 
jiems darbo, kai jie įgys sie
kiamų mokslo laipsnių'.' 
Bėgant metams. Lietuvoje 
mačiau daug pokyčių i gerą. 
Vilniaus senamiestis yra 
nuostabus. Kauno Laisvės 
alėja tviska praoangių par
duotuvių vitrinomis, nors par
duotuvių viduje mačiau tik 
keletą žmonių. Daugelio par
duotuvių, kurios ten buvo 
prieš porą metų. \ įetoje šian
dien yra atsidariusios kitos. 
Miestuose dygsta dideli šva
rūs „supermarketai". 

Bet ir vėl, aš spelioju, 
kiek praeis metu. kol kiek
viena šeima Lietuvoje namuose 
turės tualetą ir vonią su karš
tu vandeniu. Laikas būtų pas
part int i kaimo moderniza
vimą. Lietuvos kaimas negali 
sau leisti likti toks. koks j is 
buvo 20-ajame amžiuje. Toks 
kaimas gal žadina nostalgiją, 
bet tai nepraktiška. Euro
piečiai mėgsta gamtą, vasaro
jimą kaime. Kodėl Lietuvai 
neiti ta linkme? Tačiau, no
rint uždirbti iš turizmo, reikia 
turėti šiuolaikinius patogu
mus. Tikiu, ne vienas kalba 
apie tokias idėjas, tačiau biu
rokratijos varžtai neleidžia jų 
paversti realybe. Tie. kurie 
tur i galios pakeisti susida
riusią padėtį, turėtų pasi
važinėti miesto autobusais, 
aplankyti kaimus ir kaime
lius. Paklausyti, ką kalba 
žmonės, ir išgirsti jų žodžius 
savo ausimi, bet ne atvažiuoti 
į oficialų priėmimą į iš anksto 
pasirinktą miestą ar kaimo 
vietovę, kur girdėtų iš anksto 
parašytas, ausį glostančias, 
„geras" kalbas. Neatvažiuo
kite su didele mašina, lydimi 
tuzino fotografų, susirinkti 
faktų, kuriuos vėliau panau
dosite, kalbėdami spaudos 
konferencijoje. Kažkas kaž
kaip turi padaryti ką nors 
apčiuopiamo Lietuvos žmonių 
labui, kol nemirė paskutinė 
dar rusenanti viltis. Savižu
dybių skaičius yra didelis ne 
be priežasties. Lietuvos žmo
nes turi žinoti, kad rytoj bus 
geriau negu yra šiandien. įsi
vaizduokim: kur nors pasau
lyje užeini į parduotuvę ir 
pamatai žodžius: ,,Made in 
Lithuania". Nejau tai neį
gyvendinama svajonė? 

Verte D. Kairiūkštienė 

Meno mokyklėle atidarymo, vykusio rugsėjo 6 d.. Lemonte. metu. 

ZODIAKAS 
SVARSTYKLĖS 
(09.23—10.22). 

2002-ieji — Arklio metai , 
— jau r i tasi į paskutinįjį 
ketvirtį . G imus iems Arklio 
metais: 1906. 1918, 1930. 
1942. 1954. 1966. 1978. 1990. 
2002 —jie gali būti lemtingi. 
Seksis rame.-niems. o ugni
niams (itin neramiems), gali 
būti pragaištingi. 

Žmonės nuo seno tikėjo, 
kad žvaigždes valdo likimą ir 
sveikatą. Medicininė as t ro
logija a ts i rado da r senovės 
Babilone. Šiuolaikinis moks
las seniai įrodė, kad Žeme. 
Saule, kitos p lane tos ir 
žvaigždes turi skirt ingo įvai
rumo magne t in ius l aukus , 
kurie veikia žmogaus lauką ir 
jo sveikatą. 

o jubu 

Paprastai Svarstyklių svei
ka ta yra gera. nors kar ta is 
pagal jų išvaizdą to ir nepa
saky tum. Svarstyklėms pa
valdūs inkstai ir juosmens sri
t is . Labiausiai pažeidžiama 
šio ženklo atstovų vieta — 
inkstai . Būtent su jais ir susi
jusios ligos — nefritas, inkstų 
akmenligė, uromija. šlapimo 
pūsles uždegimas: ta ip pat 
diabetas, moterims —' kiau
šides cista. Š;o ženklo ligo
niams labai patinka dėmesys 
ir švelnumas, todėl jų sveiki
mas dažnai priklauso nuo 
san tyk ių su apl inkinia is . 
Efektyviausia terapija — poil
sis draugiškai nus i te ikus ių 
giminių ir draugų apsupty. 

Gydančiai veikia maloni mu
zika ir gražios gėlės. Reikėtų 
vengti peršalimų. Stresinėse 
situacijose nereikėtų pikt
naudžiauti alkoholiu ir rami
namaisiais. Pagrindiniai Svars
tyklių priešai — rūkymas, 
stiprus gėrimai, neryžtingu
mas ir pavydas. Sekite savo 
dietą labai tikslingai, neper
sis tenkite . Gimusiems po 
Svarstyklių ženklu, pataria
ma būti apdairiems veikloje, 
ypač jei ji susijusi su pinigais, 
dokumentais. Didesne gamy
binių t raumų tikimybe Nebū
kite irzlūs, nepatenkinti, kerš
tingi. Atsiradusios problemos 
yra tik laikinos, apsidairykite 
aplink — kiek daug žmonių 
šiandien yra blogesnėje padė
tyje, nei jūs . Turi te būti lai
mingas!-a' kiekvieną diena, 
dalelę po daleles pasiimda
mas iš gyvenimo. Parengė LT. 

Meno mokyklėles mažieji dainininkai, vadovaujami Loretos Umbrasienes. Meno mokyklėles atidarymo metu 
koncertuoja žiūrovams D. Badarienės nuotraukos. 

„BIČIULYSTE" 
GLOBOJA 

..Lietuvos mokslo premijų 
komitetas praneša, kad darbai 
2002 m. Lietuvos mokslo pre
mijų konkursui priimami iki 
2002 m spalio 1 d." — ištrau
ka iš komiteto nuostatų pre
mijai gauti . 

Atėjo laikas, kai baigėsi 
kandidatų pristatymas Lietu
vos Nacionalinei premijai — 
spalio pirmoji diena Šykščios 
žinios iš Lietuvos neleido 
susidaryti t ikslau- vaizdo. ka> 
kaip vyko. Vienas, kuri re
komendavo užjūrio Lietuva, 
kuriam palaikyt: >usidare gra
ži tvi r ta Amerikos mokslu, 
visuomenes veikėjų grupe 
• sur inkome keturiasdešimt 
parašų!1, tai kunigas Y 
Yalkavičius ir jo trijų tomu 
kūriny- „Lithuanian Religious 
Lite :n America". 

Edvinas Giodrimas. pa
grindinis šios idėjos -— pri
statymo premijai - autorius 
rašo: .Besidomėdami JAV lie
tuviu istorija atradome, kad 
čia milžiniška darbą atliko 
kun. V. Valkavičius. Jis dau
giau kaip dešimt metų dirbo 
r inkdamas medžiagą busi
moms knygoms: apvažiavo 
visas lietuvišku bažnyčių 
parapijas, peržiurėjo daugybe 
tu miestų bei bažnyčių vys
kupijų archyvu bei kt ar
chyvus. Visą šią medžiaga jis 
išspausdino 3 knygose, kurios 
sudaro 1,300 psl" 

Kiekvieno žmogaus gyve
n imas vertas tiek. kiek jis 
nuveikė. Kartais vieno žmo
gaus darbai, pri lygsta de
šimties žmonių darbui arba 
negali būti palyginami nė su 
niekuom. Viso kunigas V. 
Valkavičius parašė ir išspaus
dino 13 knygų (1966—1998). 
63 s t ra ipsnius (1963—2002 
metų laikotarpyje) įvairiuose 
moksliniuose veikaluose, pa
raše 37 knygų apžvalgas. 15 str. 
enciklopedijoms 11970—19781 ir t t 

Bet ar išties galima įsi
vaizduoti , kokią didelę ir 
plačią vagą išvarė kun. Val
kavičius vienui vienas, be 
pagalbininku, asistentų?' Pras
mingų darbų vertė ne tik Lie
tuvai ir jos žmonėms, vertė ir 
Amerikai, nes tai . ką surado ir 
apraše, yra ir Amerikos gyvenimo 
dalis. Stambiausias veikalas 
..Lithuanian Religious Life in 
Amer ica ' tiek forma, tiek 
turiniu prilygsta enciklopedi
jai . Ir tai vieno žmogaus dar
bas, vieno žmogaus gyvenime. 
Šiai knygai medžiagą jis rinko 
atostogų metu. už darbą ne
gaudamas ne dolerio atlygio. 
Kask mokslininką Lietuvoje, 
kuris padarytų toki milžinišką 
darbą be valstybines stipendi
jos, atlyginimo ar dar kokių 
priedu. Net ir kunigų tarpe 
tokių, drjstu tvirtinti, nėra. 

Prof. Egidijus Aleksan
dravičius, į kurį kreipėsi E. 
Giodrimas. prašydamas tarpi
ninkauti V Yalkavičiaus pri
statymui Nacionalinei premi
jai, rašo: „Valkavičiaus darbai 

yra t ikrai įspūdingi. Nau
dojamės ir stebimės. (...) Ma
lonu, kad rūpinatės tokiu iški
lių žmonių įvertinimu Lietu
voje". (Laiško ištrauka, rašyta 
Edvinui Giedrimui. 2002.04.08). 

Sklaidant V. Valkavičiaus 
darbų rodyklę, negali nesiste
bėti gausa temų, kurios susiju
sios su emigrantais iš Lietu
vos, jų gyvenimu, veikla. Gy
vendamas šalia kitų tautų, 
kunigas įdėmiai stebi lenkų ir 
lietuvių nesu ta r imus , juos 
studijuoja. J i s pirmasis na
grinėja kodėl lietuviai kata
likai atsiskyrė nuo lenkų kata
likų. Amerikos lenkų istorijų 
sąjunga PAHA (Polish Ame
rican Historical Association) 
1982 m. pakviečia kun. V. Val-
kavičių parengti pranešimą 
metiniam Seimui apie lietu
vius atsiskyrėlius ir jų ryšį su 
PNCC — Polish National 
Catholic Church. 1993 m. šis 
pranešimas buvo atspausdin
tas PAHA žurnale „Polish 
American Studies" (Autumn, 
1983): „Religious Separatism 
Among Li thuanian Immi-
grants in the United States 
and Their Polish Affiliation". 
Seimo metu kilęs didelis susi
domėjimas šiuo retu bažny
tinio atsiskyrimo reiškiniu, 
paskatino ir toliau plačiau 
tyrinėti istorinius aspektus. 
Kun. V. Valkavičius dalyvavo 
dar keliuose PAHA seimuose, 
kur pristatydavo naujus pra
nešimus šia tematika. Visi j ie 
buvo atspausdinti minėtuose 
PAHA metraščiuose įvertin

dami jo darbus — istoriškai 
susiklosčiusių lietuvių ir 
lenkų santykių nagrinėjimą, 
PAHA 2000 m. paskyrė pir
mąją „Amicus Poloniae" pre
miją ne lenkų kilmės is
torikui, už didelį indelį Ame
rikos lenkų istorijos tyri
nėjimuose. 

Kun. Vincas Valkavičius 

„Mokslo darbai gali būti 
parašyti anglų ar kita kalba. 
bet turi būti reikšmingi Lie
tuvai" — teigia K. Makariu-
nas . Premijų komiteto pirmi
ninkas (iš laiško E. Giedri
mui, 2002.04.08). Šis laiškas 
akivaizdžiai parodo, kad jau 
balandžio men. buvo belstasi į 
komiteto duris. 

Ir šioje pusėje Atlanto yra 
daug reikšmingų darbų 
Lietuvai, „Lietuvių enciklope
dija" (išleista Bostone, pa
rašyta lietuvių kalba), kurią 
rašė autorių kolektyvas, Br. 
Kviklio „Mano Lietuva" ir kt. 
Be abejo, yra ir didelių, kapi
talinių darbų, kuriuos paliko 

mums išėjusioji lietuvių moks
lininkų ka r t a . Tačiau tokio 
pobūdžio darbas , ko gero. vie
nintelis. Tai lietuvių emigran
tų vaiko, gimusio Amerikoje, 
ir išsaugojusio lietuviu kalbą, 
meilės Lietuvai darbas . Vei
kalas parašytas anglų kalba. 
nes šia kalba didesne gyveni
mo dali kalbėjo, mokosi, dirbo 
kunigas V. Valkavičius. tai vals
tybine kalba šalies, kurios pi
liečiu jis yra. Anglu kalba su
daro sąlygas susipažint i su 
lietuvių rel igines bendruo
menes gyvenimu ir ne tik. pla
tesniam visuomenes sluoks
niui. Šį veikalą būtina išversti 
į lietuvių kalbą, tai padėtų 
kuo plačiau susipažinti tau
tiečiams su ta gyvenimo puse. 
kurios j is nežino bei su pasi
aukojusiu žmogumi savo tėvų 
tėvynei. Minėtos knygos gale-
tų t a rnau t i kaip pa rank inė 
medžiaga kiekvienam, besido
minčiam JAV lietuviais. Mūsų 
maža t au ta tur i didžiuotis , 
t u rėdama savo t a rpe tokį 
žmogų, kaip kun. V. Valka
vičius. E .Giedr imas rašo: 
„Sužavėti kun. V. Valkavi
čiaus darbu ėmėmės pastan
gų, kad jis butų įvertintas spe
cialistų ir visuomenes Lietu
voje: bandome pasiekti , kad 
šis darbas butų p r i s t a ty tas 
Nacionalinei premijai. Tačiau 
čia susidūrėme su keista si
tuacija: iš pradžių Lietuvos 
katalikų mokslo akademija 
(prez. vysk. J . Borutai žadėju
si tai padaryti , vėliau pradėjo 
ieškoti įvairių formalių kliū

čių. Nors premijų nuostatai ir 
jo komiteto raštiški paaiškini
mai paneigia ju vardijamas 
kliūtis, tačiau daugiau niekas 
nieko nedaro. O juk kun. V. 
Valkavičius yra šios akademi
jos narys.. . 

Kun. V. Valkavičiaus dar
bais žavisi VDU Išeivijos insti
t u t a s . J VDU keliauja ir di
džiulis jo surinktas archyvas 
(per šešiasdešimt dėžių'). Ta
čiau ir VDU ieško Įvairiu pasi
aiškinimų, kad nereikėtų da
ryti šio pnstatv mo. Buvo de
damos pastangos pasiekti, jog 
VDU pris ta tytu šį darbą 
Nacionalinei premijai. Lietu
vių tautos praktikoje dar ne
jaučiama, jog mūsų yra mažai 
ir todėl svarbus yra kiekvie
nas lietuvis. Todėl, manyčiau. 
ir užsienio lietuviams labiau 
reikėtų dėti pastangas, kad 
Lietuvos žmones būtų supa
žindinti su savo tautiečių gy
venimu ir darbais už šalies 
nbu . Juk tai jeina į bendrą 
mažos tautos turtą..." 

Kun. V. Valkavičiui 1999 
m. buvo įteiktas aukštas vyriau
sybinis apdovanojimas — 
Gedimino ordinas. Šiuo metu 
pa r eng t a s JAV ir Kanados 
mokslo, visuomenes veikėjų 
kre ip imas is į Nacionalinių 
premijų komitetą, padedant 
-JAV Lituanis t ikos ins t i tu to 
pirmininkui prof. dr. J.Rač
kauskui , jau nukeliavo į Lie
tuvą Laiku' Ačiū dr. R. Mi
siūnui, nugabenusiam ir per
davusiam tiesiai į rankas jau 
Lietuvoje Ligija Tautkuviene 

R A Š O M E 
„ B I Č I U L Y S T E I " 

KAS ATSITIKO? 

Kažkas pakeitė pasauli, o 
aš net nepastebėjau Pasta
ruoju metu atrodo, kad viskas 
nutolo — kelias į parduotuvę 
pailgėjo dvigubai, staiga iš 
kažkur atsirado tame kelyje 
kalnas. 

Nustojau skubėti autobu-
san —jis vis tiek pravažiuoja 
anksčiau nei anuomet. Ir laip
tai tapo statesni, nei anks
čiau. Kažkodėl laikraščių rai
des sumažėjo. Nežinau, kodėl 
žmones pradėjo kalbėti tyliau 
— vos vos supranti , ką jie nori 
pasakyti. 

Ach. tie rūbai ' Sukneles 
siuva tokias siauras, jos taip 
aptempia juosmenį, klubus, 
jog net negali pasilenkus užsirišti 
batų raišteliu. Ir tų suknelių 
dydžiai dabar tapo mažesni 
nei anksčiau. Kažkas atsitiko. 
kad pasaulis pasikeitė 

Leonora Naujokaitienė, 
Oak Lavvn. IL 

T A I Į D O M U 

*** 24 mil ijonai JAV vaikų 
naudojasi kompiuteriu, e-mail 
paštu arba internetu. Kasmet 
750,000 vaikų gauna įvairiau
sius laiškus, pornografijos pa
siūlymus. 

'¥ 
'fer ,Bf-i 
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• Trumpai apie viską 
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..Kaunu dieno** (KDl...KUjpedos" iKl djenrmfcSų. BNS ir Cltot infaneuKuamui 

* Nekilnojamojo tu r to 
vystytojai 2003 m. planuoja 
milijonines statybas Šiaurės 
miestelyje, UAB „Šiaurės 
miestelis" skaičiuoja, kad j in
frastruktūrą kitąmet bus in
vestuota apie 10 mln. litų. 
Žinovai tvirtina, jog, įgyven
dinus investicinius planus, 
Siaurės miestelis taps viena iš 
didžiausių prekybos zonų ir 
rimčiausių didžiųjų prekybos 
centrų konkurentų. Per pas
taruosius trejus metus žemę 
čia išsinuomojo 15 investuo
tojų. Vienas iš jų — „Baltic 
Shopping Centers" ateinančių 
metų rudenį planuoja atidary
ti Šiaurės miestelio prekybos 
kompleksą, Europoje vadina
mą „Retail Park". Jame kursis 
stambios specializuotos par
duotuvės. (V2, Elta) 

* Vyriausybė pr i ta rė nau
jai parengtam Pensijų siste
mos reformos įstatymo projek
tui. Jame vietoje privalomojo 
pensijų kaupimo numatoma 
suteikti savanoriško pensinio 
kaupimo galimybę visiems as
menims, draudžiamiems visai 
socialinio draudimo pensijai. 
Valstybinio socialinio draudi
mo įmokos dalis bus kaupia
ma pensijų fonduose ir gy
vybės draudimo bendrovėse. 
Manoma, kad pirmaisiais me
tais kaupiamojoje sistemoje 
dalyvaus 6 proc. valstybinės 
socialinio draudimo sistemos 
dalyvių. Pensijų reformos iš
laidos pirmaisiais metais gali 
siekti apie 20 mln. litų. 

* Vyriausybė siūlo prisi
jungti prie tarptaut inių 
dokumentų, reglamentuojan
čių kovą su neteisėtais veiks
mais prieš saugią jūrų lai
vyba. Iki šiol Lietuvos teisės 
aktuose nusikaltimai prieš sau
gią laivybą nebuvo apibrėžti. 

* Spėjama, jog Lietuvos 
savivaldybių biudžetai iš 
visų finansavimo šaltinių 
2003 m. gaus 47.3 mln. litų 
daugiau nei buvo planuota 
šiemet. Tai numatoma vyriau
sybės patvirtintame 2003 m. 
valstybės biudžeto ir savival
dybių biudžetų finansinių ro
diklių patvirtinimo įstatymo 
projekte. (Lž, R, Eito) 

* „Nemuno dviračių žie
do" rengėjai pristatė šios 
trasos techninį projektą. Tra
sa turėtų prasidėti nuo Kauno 
ir tęstis iki Rusnės. Šiame 
projekte dalyvauja keturios 
Lietuvos savivaldybės — Kau
no rajono, Jurbarko, Šakių, 
Pagėgių ir Šilutės — bei dvi 
visuomeninės organizacijos. 
Techniniam projektui pareng
ti iš Jungtinių Tautų vystymo 
programos Pasaulio aplinkos 
fondo Mažųjų projektų progra
mos skirta beveik 90,000 litų. 

(KD, Eito) 
* Mokėjimo kortelių 

„VISA International" pa
skelbtais duomenimis, per 
tris šių metų vasaros mėne
sius Lietuvos piliečiai, besi
naudodami „Visa" mokėjimo 
kortelėmis, išleido daugiau nei kuriuose prašoma priglausti 
\0.3 milijono JAV dolerių 103 sostinės Kirtimų tabore gyve-
pasaulio valstybėse. Palyginti nančius čigonus, duoti jiems 

* Lietuvos gyventojai, 
per apklausą pareiškę nuo
monę, kad Seimas jiems aso
cijuojasi su dideliais pinigais, 
neklydo. Viešai paskelbtose 
praėjusių metų turto ir pa
jamų deklaracijų suvestinėse 
užregistruota 13 parlamen
tarų, kurių šeimos turi dau
giau nei milijoną litų turto ir 
santaupų. Kelios dešimtys 
įstatymų leidėjų sparčiai juos 
vejasi. Panašiai atrodo ir vy
riausybes narių deklaracijos. 
Tarp ministrų — du milijonie
riai. (LR, R, Elta) 

* Seimo narys Egidijus 
Skarbalius, įkūręs pirmąją 
etniniu pagrindu paremtą par
lamentinę Žemaičių grupę, 
įspėja apie bręstančią revoliu
cinę situaciją nedarbo kamuo
jamuose Žemaitijos rajonuose. 
Seimo nario nuomone, išspręs
ti Lietuvos regionų problemas 
gali radikali valdymo reforma, 
paremta federacijos princi
pais. E. Skarbalius mano, jog 
95 proc. visų apskričių funk
cijų turėtų grįžti savival
dybėms, joms turėtų būti per
duota ir dalis ministerijų, de
partamentų galių. (Lž, Elta) 

* Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento gene
ralinis direktorius Antanas 
Petrauskas Vilniaus apskri
ties viršininkui ir savival
dybėms išsiuntinėjo raštus, 

su praėjusios vasaros duome
nimis, užsienyje išleistų pi
nigų suma padidėjo 12 proc., o 
palyginti su 2000 metais, — 
net 32 proc. (Elta) 

* Taline (Estija) įvykusia
me 7-ajame tarptautiniame 
Karlo Lemano taurės bokso 
turnyre sėkmingai pasirodė 
Lietuvos atstovai —tarp de-

pastogę, žemės. Departamento 
vadovas mano, jog, išardžius 
taborą, būtų galima išspręsti 
daugelį su čigonais susijusių 
problemų. Tačiau savivaldy
bių vadovai teigia neturį gali
mybių atsiliepti į prašymą. 

(L2, Elta) 

* Vilniuje, Spaudos rū
muose, a t idaryta pirmoji 
Lietuvoje ginklų savitarnos 

šimties rinktinių jie užėmė parduotuvė „Vilniaus ginklai", 
1-ąją vietą, o trys iš septynių kurioje rodoma daugiau hjaip 

sportininkų laimėjo finalinei* 250 pavadinimų medžiokljnių 
dvikovas. šautuvų, pagamintų garsiose 

ginklų gamintojų firmose. 
„Vilniaus ginklų" parduotuvės 
steigėja bendrovė „Sidabrinė 
kulka" bendradarbiauja su 
įmonėmis iš Rusijos, Vokieti
jos, Jugoslavijos, Italijos, Aus
trijos, Čekijos, Ispanijos, Japo
nijos ir JAV. (BNS) 

* Rugpjūčio mėnuo rekla
mos kiekio atžvilgiu televi
zijoje buvo bene sėkmingiau
sias šiais metais — trans
liuotų reklamos sekundžių 
kiekis buvo 113 proc. didesnis 
nei pernai. Radijo reklamos 
kiekis rugpjūtį išaugo 42 
proc., žurnalų — 17 proc. paly
ginti su pernykščiu rugpjūčiu. 
Tuo tarpu laikraščiuose rekla
mos, palyginti su praeitų me
tų rugpjūčiu, sumažėjo 0.17 
proc. (VŽ, Elta) 

* Nors Lietuva j a u pri
siėmė įsipareigojimus dėl 
Ignalinos atominės elektrinės 
ateities iki 2009 m. įsipa
reigodama uždaryti abu jė
gainės blokus, energetikai bei 
politikai vis dar „laužo ietis" 
dėl Lietuvos branduolinio ry
tojaus. Spalio 2 d. tokia aka
deminės bei verslo bendruo
menės diskusija įvyko Seime 
parlamento vadovo Artūro 
Paulausko iniciatyva. Diskusi
jos rezultatai optimistiškai 
nuteikė visus „atomo entuzias
tus" — Lietuvos energetikos 
strategija greičiausiai bus pa
koreguota, numatant Ignali
nos AE ne „uždaryti", o „su
stabdyti". (KD, LŽ, Elta) 

* Galimas „Lietuvos 
dujų" akcijų paketo pi rkė
jas Rusijos susivienijimas 
„Gazprom" nori, kad vyriau
sybė suteiktų garantijų, jog po 
privatizavimo valstybei lie
kantys 24 proc. akcijų išskirti
nėmis teisėmis būtų parduoti 
„Gazprom" ir Vokietijos bend
rovių „Ruhrgas" beį „EON 
Energie" susivienijimui. Ta
čiau Ūkio ministerija planuo
ja, kad akcijų paketas bus par
duotas per Vertybinių popie
rių biržą. (LR., Elta) 

N i j o l ė s d r a u g a i p r i s i m e n a n a š l a i č i u s 

A.a. Nijolė Maskaliūnienė ilgus metus dirbo Lietuvos 
našlaičių globos komitete — tvarkė vaikų aukotojų anke
tas, tikrino įvairias sąrašų klaidas. Jai apleidus šį pasaulį 
mes pasigendame jos visi. Jos artimieji, draugai ir pažįs
tami, pagerbdami Nijolės atminimą, aukoja Lietuvos vai
kams: 

dr. Jonas ir Virginija Dainauskai, Woodridge, IL; Jolanta 
Mikūnas, Palos Heights, IL; Vytautas ir Albina Gaižučiai, 
Oak Lawn, IL; Vitalis ir Julija Vegeliai, Oak Lawn, IL; 
Daumantas ir Vyga Dikiniai ir Irutė Jansen, Sonoma, CA; 
Rima Sell, Orland Park, IL; Van Domanskis; Elvyra 
Juzėnas, Palos Heights, IL; Romualdas ir Elena Kašubai, 
St. Charles, IL; B. Viskanta, W. Lafayette, IN; Irena Kai
rytė, Oak Lawn, IL; Albertas ir Regina Vaitaičiai, Centen-
nial, CO; Scott Founier, Macomb, MI; Algirdas ir Jolita 
Biručiai, Bloomingdale, IL; dr. Leonidas ir Praurimė Ra
gai, Itasca, IL; Ramojus ir Aldona Vaičiai, Lake Bluff, IL; 
Edmundas ir Marija Vasiliauskai, Lockport, IL; Joana Ok-
sas, Oak Lawn, IL; Dalia ir Juozas Liubinskai, Oak Lawn, 
II; Harry ir Regina Juchnevičiai, Arlington Heights, IL; 
Antanas ir Aldona Rauchai, Palos Hills, IL; Povilas 
Žumbakis, Hickory Hills, IL; Roger ir Ingrid Behling, Chi-
cago, IL; Zita Cicėnas, Woodridge, IL; Vida Kosmonienė, 
Palos Hills, IL; Vincas ir Ramunė Lukai, Evergreen Park, 
IL; Rimantas ir Regina Griškeliai, Hinsdale, IL; Liudas ir 
Albina Ramanauskai, Oak Lawn, IL; Miglinu šeima, Chi-
cago, IL; Petras ir Aldona Meilus, Orland Park, IL; Vida 
Rimas, Riverside, IL; Algis ir Jūra Bakaičiai, Palos 
Heights, IL; Meilutė Indreika-Biskis, Downers Grove, IL; 
Kenneth ir Nijolė Nelson, Chicago, IL; Aleksandras Do
manskis, Chicago, IL; Regina Usvaltas, IL; Algirdas ir Ra
minta Marchertai, Lemont, IL; Irena ir Albertas Kereliai, 
Palos Park, IL; Danutė ir Anatolius Milūnai, Downers 
Grove, IL; Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL; Antanas 
ir Viktorija Valavičiai, Chicago, IL; Sofija Jelionienė, Da-
rien, IL; Vytautas Graužinis, Elgin, IL; Alfonsas ir Vladas 
Pargauskai, Orland Park, IL; V. B. Viskantai, Rancho Pa
los Verdes, CA; Victoras ir Jolyta Suduikiai, Lafayette, 
CO; Irena Meilienė ir Irena Radienė, Tinley Park, IL; 
Irma Laisvėnaitė, Hickory Hills, IL; Zita ir Julius Širkai, 
Palos Hills, IL; Wally Brodeur, Chicago, IL; Aldona Ka
minskienė, Orland Park, IL; Sofija Mickevičienė, Michigan 
City, IN; Antanas ir Wanda Brazdžiūnai, Palos Park, I1L 
Nina Jurkšaitienė, Beverly Shores, IN; Daniel ir Kathryn 
Bybee, Newark, OH; Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa Park, 
IL; M. A. Marchertai, Joana Krutulienė, Oak Lawn, IL; 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Downers Grove, IL; Darius ir 
Jurgita Gvidai, Naperville, IL; Roma ir Algis Balchunai, 
Lemont, IL; Rita ir Antanas Rašymai, Oak Lawn, IL; 
Bronė Mainelienė, OH: Rukšėnų šeima, OH; Peter Rulis, 
Juno Beach, FL, Alexandra ir Jurgis Daugvilai, Beverly 
Shores, IN; Jonas ir Regina Variakojai, Ramojus ir Janina 
Mozoliauskai, Lemont, IL; Birutė Bulotaitė, Chicago, IL; 

Ligia Bardauskas, dr. R. ir Dalia Povilaičiai, Lemont, IL; 
Vaclovas ir Asta Kleizai, Lockport, IL; Aleksas ir Dana 
Vitkai, Palos Heights, IL; Raimondas ir Joana Korzonai, 
Palos Hills, IL; Vanda Gvildienė, Lisle, IL; dr. Tomas ir dr. 
Nijolė Remeikiai, Palos Hills, IL; Audronė ir Rimgaudas 
Gulbinai, Wheaton, IL; Rimantas ir Danutė Dirvoniai, 
Willowbrook, IL; Jerome Gaižutis, Clarendon Hills, IL; Vy
tas ir Jane Peseckai, Beverly Shores, IN; Stasys Jokubaus-
kas, Palos Park, IL; Pranas ir Gintra Nariai, Darien, IL; 
Renius Dičius, Napperville, IL; Ramoną Kaveckaitė, Oak 
Lawn, IL; Julia Janonienė, Chipley, FL; Dalia ir Liudas 
Slėniai, Lemont, IL; Justinas ir Vilūne Kirvelaičiai, Lock
port, IL; Rūta Daukienė, Chicago, IL; Donatas ir Indrė 
Tijūnėliai, Buffalo Grove, IL; Vida Darienė, Naperville, IL; 
Joana ir Petras Bielskai, Hinsdale, IL; Teodoras ir Ritonė 
Rudaičiai, Lemont, IL; B. ir R. Fabijonas, Dalias, TX; Min
daugas ir Aldona Klygiai, Oak Brook, IL; Domas Adomai
tis, Chicago, IL; Vladas Sinkus, Lemont, IL; Irena ir Pet
ras Kazlauskai, Lemont, IL; Elena ir Vytautas Jasine-
vičiai, Darien, IL; Jonas Jurkūnas, D. ir A. Misiulis, Lock
port, IL; Alė ir Aleksas Karaliūnai, Lemont, IL; J. K. Za-
lagėnai, Oak Lawn, IL; Dana ir Vincas Baziai, Oak Lawn, 
IL; Regina Andrijauskienė, Orland Park, IL; Elitą Bender, 
VVestchester, IL; A V. Namikas, Elmhurst, IL; Birutė ir 
Romas Butkūnai, Lemont, IL; Lilė ir Valentinas Ramo-
niai, Lemont, IL; S. ir J. Miknaičiai, Darien, IL; O. Kreme-
ris, LaGrange Park, IL; Olimpia ir Mindaugas Baukai, Ci
cero, IL; Adelė Plienienė, Oak Lawn, IL; Ilga ir Pranas 
Jurkai, Elmhurst, IL; Martin ir Susan Wiberg, Commerce 
Twp., MI; Birutė Navickienė, Lemont, IL; Vytas ir Vilija 
Vaitkai, Orland Park, IL. 

Iš viso šia liūdna proga suaukota Lietuvos vaikams 
$5,065, 

Lietuvos vaikų ir komiteto vardu reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o aukotojams dėkojame! 

Lietuvos našlaičių globos komitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

* Kas septintas Lietuvos 
va ikas i r paauglys turi prob
lemų bendraudamas su ben
draamžiais, beveik tiek pat 
neranda bendros kalbos su 
tėvais, pusė šalies mokinių 
konfliktuoja su mokytojais. 
Bene vienintelė vieta, kur jie 
gali kreiptis pagalbos — 
Vaikų telefono linija. Ši linija 
kasdien sulaukia 30 nevilties 
skambučių — tai tik maža 
dalis tų, kuriems reikia pagal
bos. Todėl Vaikų telefono lini
ja, anoniminė telefoninė psi
chologinės pagalbos tarnyba 
vaikams ir paaugliams, išleido 
korteles, kurios pasieks apie 
100,000 Lietuvos moksleivių. 

* Seimo narys Gediminas 
Dalinkevičius ket ina pa
rengti įstatymą, numatantį 
bausti prostitučių klientus. 
Tam pritaria ir parlamentarė 
Giedrė Purvaneckienė. Tokio 
įstatymo būtinybe politikai 
įsitikino Briuselyje vykusioje 
bendroje Tarptautinės migra
cijos organizacijos ir Europos 
Parlamento konferencijoje, 
skirtoje kovai su prekyba 
žmonėmis. (LR, Elta) 

* AB „Panevėžio st iklas" 
j a u mėnuo di rba pagal res
truktūrizavimo planą. Ben
drovė atsisakė nuostolingos 
gamybos. Iš įmonės pasi
traukė per 600 darbuotojų, at
leistiems žmonėms išmokėta 
kompensacijų už 4.5 mln. litų. 
Planuojama, kad per 4 metus 
bendrovė atsiskaitys su kredi
toriais ir jau 2004 m. dirbs 
pelningai, gaus 2.7 mln. litų 
pelno. (R, Elta) 

* Galut inai baigus t u r t o 
valdymo bendrovės „Naftos 
terminalas" įstatinio kapitalo 
mažinimo procedūrą, valstybė 
tapo tiesiogine bendrovės 
„Klaipėdos nafta" kontrolinio 
akcijų paketo valdytoja. Da
bar valstybė valdo 70.44 proc. 
pelningai dirbančios „Klai
pėdos naftos", kuri yra moder
naus naftos produktų termi
nalo valdytoja, akcijų. (LA, Elta) 

PARDUODA 

DRAUGAS, 2002 m. spalio 4 d., penktadienis 

t'nion Pier, MI, vienas blokas 
nuo ežero parduodamas 4-1/2 

kambario coop. butas. 
Kampinis, nemažas žemės plotas. 
Sidabrą vos hom«own«rt Inc. 

Tel. 616-469-4924. 

Parduodamas 2-3 didelių mie
gamųjų. 4 metų ..rovvnhouse" {reng

tas rūsys. 2 mašinų garažas, šalia 
Pasaulio lietuvių centro. Apžiūrėti ga
lima šeštadieni ir sekmadieni, nuo 12 
v. iki 5 v.v.. 12762 Cheiftain Court 

Lemont. Tel. 630-243-8360. 

PASLAUGOS 

A & 5 24HRS.7DAYS 
773*31-1833 

312-371-1837 
FREEESTIMATE 

Apšildymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

ALTCMOBUONAM^SVOKATOSR 
GYVVBES • H M M I 

Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 

AND LOAJV ASSOC1ATION OF C H I C A G O 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M Oksas, Prefideni 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

A. t A. 
VINCUI BAZIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
DANAI, dukrai RITAI su vyru SCOTT, seseriai 
DANUTEI GELDIENEI bei visiems ar t imie
siems i r giminėms. 

Yolanda ir Algis Zaparackai 

A. f A. 
STASEI LANIAUSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai REGI
NAI ŠILGALIENEI ir žentui, anūkams, jų šei
moms i r proanūkams. sūnui RIMANTUI, sūnu i 
VIKTORUI, žmonai H E L E N ir anūkams , sūnu i 
MARIUI, žmonai EGLEI ir anūkams bei gi
minėms ir artimiesiems. Kar tu su J u m i s skaus 
mu ir liūdesiu dal inamės. 

Ada Totoraitienė 
Jonas ir Ramunė Totoraičiai su šeima 

Irena ir Jim Wilder su šeima 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS i SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 

WH2 
Landmark 
properties 

Bus. 77M2M761 
Res. 70*425-7180 
McM 7733800205 
Pagar 630314-4330 ff% £ 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas paapiavimus 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
G e r a s a t l y g i n i m a s . 

B ū t i n a s a n g l ų k a l b o s 
ž i n o j i m a s . 

2921 N. Milvvaukec. 
Tel. 773-278-0660. 

H ŠH.S 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceM*773-85l-78» 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ 
MAVER 

Jei norite parduoti ar pirkti namu-, 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
Į DANUTĘ \1A YER. Profesionaliai ,r 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosa\\hm įkainautnas \eltui 

Reikafffigi darbuotoja i pa r - I 
duotuvių vahmui TN ir !.N 
valstijose Page tautiną vyrai 

Ativcinimas nuo 
S 1.500 iki Sl .soo. 

Tel. 615-554-3161. 

Uindnu Uashers Needed! 
40.000 per \ear. We need !0O creus 
No oxp. necess.tr>. V\ill train. Mušt 

ha\e \alid dnver's bcesse and trans-
portation. Mu-i be tluent m Ei 
LA. McMahoo VVi-idov. Wa 

Chicago and Miluaukee area. 
f ei. 800-820-6155. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Brighton Park išnuomojamas 2 
mieg. butas i ar 2 \sresmo am/iau> 
žmonėms. Naujas kilimas, šaldytuvas. 

dujinė v i r> k 1 ė. Nerūkvti ir be 
gyvulėlių Tel. 773-624-1542. 
708-485-4961. palikti žinutes. 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
I.ake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405. 

po 6 \ . \ . 

ĮVAIRUS 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
..basement" 2 vyresnio 

amžiaus moterims Archer ir 
Pulaski rajone. 

Tel. 773-218-4351. 

liaudies m « | : IMS gvd.tujas 

Di. 
OfJEH CHERE0NYK. 

tiinostika ir s;v Jvmas liaud -
medicinos n* rodais. 
Tel. 847-63- >- r -

847-507-4074 • mob.) 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

Wr * 
wa^nr,-, 

1 mm> 
1 S S J f A M C I 1 

gnod noifhhor. 
ne* CompanH - • 

.{208 1/2 VVest 9 5 t h 
S t r e o t 

Tol . 708 -424 -8654 
773-581-8H54 

Al TOMORII.IO. NAMU. 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

State Farm is thori' ® 
H o m i ' >"'-.' • '•'•• oi • •••• I l l i n o i s 

file:///eltui
http://necess.tr
file:///alid
file:///sresmo
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

PADĖKA 
DR. K. AMBROZAIČIUI 

Su kadencijos pabaiga iš 
d ienraščio . .Draugas" leidybos 
d i rektor ių tarybos pas i t raukė 
dr . Kazys Ambrozait is . ilga
met i s šios tarybos narys . Jo 
pozityvią veiklą lydėjo gilių 
problemų supra t imas , išmin
t ingi sprendimai bei šal tas 
m ą s t y m a s . 

. .Draugas" labai jo pasiges. 
Už nuoširdų darbą dėkinga -

„Draugo" 
l e i d y b o s v a d o v y b ė 

B l y n ų pusryč ia i ruošiami 
spalio 13 d., sekmadienį, po 8, 
9 ir 10:30 vai.r. šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Visi kviečiami atei t i ir pasi
vaišint i gardžiais blynais su 
namine obuolių uogiene. 

S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s ge
g u ž i n ė įvyks spalio 6 d., sek
madienį . 2 val.p.p. Šaulių na
muose . 2417 W. 43rd Str . Val
dyba visus maloniai kviečia 
pasivaiš int i lietuvišku mais tu , 
a ts igaivint i bare , išbandyti 
sėkme laimės šulinyje bei pa
sišokti grojant Algimanto Bar-
niškio orkestrui . 

Mizg ir ių g i n t a r o e k s p o z i 
c i jos g intara i g r a ž ū s , ta
čiau j u k ir mes tu r ime dailių 
g in tar in ių papuošalų, kur ia is 
pasipuošę galbūt gal ime at
vykti į parodos a t idarymą? 
Unikal ių gintaro dirbinių gin
t a ro paroda vyks spalio 5-6-7 
dienomis Lemonte, Lietuvių 
dai lės muziejuje. Parodos ati
d a r y m a s - spalio 5 d., šešta
dienį. 5 val.p.p. Sekmadien\ 
paroda veiks nuo 10 vai.r. iki 
5 val.p.p.. pirmadienį - nuo 10 
vai.r . iki 5 val.p.p. Visus kvie
čiame! 

CICERO LIETUVIŲ 
SEKMADIENIAI 

Vasara prabėgo šuoliais, su
grįžome sėsliam gyvenimui į 
savas parapijas. Vėl laikas su
grįžti į bažnyčias, kuriose 
Dievas garb inamas lietuvišku 
žodžiu ir giesmėmis. Nepasi
duokime savo patogumams, 
sekmadienį eidami į ar t imes
nes bažnyčias! 

Cicero Šv. Antano bažnyčio
je šv. Mišios lietuvių kalba 
kiekvieną sekmadienį a tna
šaujamos 9 vai.r. Mes. cice-
r iškiai , į šias Mišias kviečia
me atvykti lietuvius iš ar t imų
jų Cicero priemiesčių. Spalio 
mėnesį visose Čikagos parapi
jose skaičiuojama, kiek kiek
vienose Mišiose dalyvauja 
žmonių. Visai neseniai da r bū
tų buvę sunku suskaičiuoti, 
kiek čia meldėsi lietuvių per 
šv. Mišias. Deja. šioje žemėje 
esame tik piligrimai. Tie. ku
rie įkūrė šią parapiją, jų kūnai 
ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, 
o jų dvasia džiaugiasi Dievo 
akivaizdoje amžinai. Šiems 
parapijos įkūrėjams iškeliavus 
j amžinąjį džiaugsmą, jų vietą 
užpilde naujoji lietuvių banga, 
deja. ji šiuo metu irgi iabai iš
retėjo, vieni keliauja j amžiny
bę, kiti - į geresnius priemies
čius. Lietuvius, likusius š iame 
Cicero lietuvių telkinyje, šir
dingai kviečiame atvykti kiek
vieną sekmadienį 9 vai.r. ir 
dalyvaut i šv. Mišių aukoje, 
tuo prisidedant kad Šv. Anta
no bažnyčioje dar ilgai būtų 
meldžiamasi lietuviškai. 

Padėki te mums viltingai 
žvelgti į ateiti Ne t ruks pra
bėgti 9 metai ir švęsime šios 
parapijos 100 metų jubiliejų. 
Cicero telkinio LB valdyba 
maloniai kviečia spalio 13 d., 
sekmadienį , tuoj po 9 vai.r. šv. 
Mišių užsukti i salę. skaniai 
pasivaidinti -r :iu<)taiknii_';u 
pi,ti>-i>ti lai.-,.t draugu ir pažis-
'.iiii".; *.ir(><• \ . - . i~ šio renginio 
pelnas bu- skiriamas parapi-
i . i i o . i ! ' > • : ; . : 

Dail. S t a s i o (Stas io Eidri-
gev ič iaus ) darbų paroda 
vyksta Thomas Masters Gal-
lery. 245 West N'orth Avenue. 
Čikagoje. Paroda uždaroma 
spalio 1 1 d . Galerijos tel. 312-
440-2322. 

Draugo fondo n a r i ų suva
ž i a v i m a s šaukiamas š. m. 
spalio 5 d., šeštadienį. 9 vai.r. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Čia bus metiniai 
Draugo fondo veiklos praneši
ma;, direktorių rinkimai ir to
limesnis Draugo fondo veiklos 
aptar imas . Nariai prašomi at
sinešti tu r imus įgaliojimus. 

R u d e n i n į pokyl į -pas i -
Hnksmin imą 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
ne. Bilietus užsisakyti galima 
kreipiantis j Viktorą tel. 773-
847-0664 arba Sigitą tel. 773-
523-7205. Valdyba prašo na
rius a tnešt i dovanų laimėji
mams. 

F a u s t a s Strolia, kaip mu
zikas plačiai žinomas ir ypač 
gerbiamas Lietuvos Vyčių 
veikloje, aktyviai įsijungė į 
BALFo vajaus veiklą. BALFo 
57-to skyriaus valdyba malo
niai prašo broliškos šalpos rė
mėjus savo aukas siųsti BAL
Fo direktoriui Faustui Stro-
liai, 15325 Seąuoia St., Oak 
Forest, IL 60452. BALFas, 
kaip anksčiau, taip ir šiais 
metais, didesnes sumas išda
vė: Vilniaus Betanijos vargšų 
valgyklai, Lietuvos studen
tams, našlaičiams, Vilniaus 
amatų mokyklai ir kitiems 
mažesnėmis sumomis. 

Spal io mėnes į v isose Či
k a g o s parapijose yra skai
čiuojami Mišių lankytojai. Lie
tuviškų parapijų ir pamaldų 
likimas priklauso nuo dalyvių 
skaičiaus. Todėl kviečiame vi
sus ir ypač naujai atvykusius į 
šį kraštą tautiečius įsijungti ir 
dalyvauti lietuviškose pamal
dose kiekvieną sekmadienį, 
ypač spalio mėnesį. Išlaikyki
me savo šventoves ir stiprinki
me savo dvasines bendruome
nes. Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federacijos Čikagos 
apskritis kviečia visus akty
viai įsijungti į lietuviškų para
pijų stiprinimo akciją. 

„KOL NEVĖLU" 
Visuomet įdomi pažintis su 

garsių menininkų pirmaisiais 
darbais. Kino režisierius Vy
tau tas Žalakevičius debiutavo 
ekrane vienos dalies komedija 
pagal S. Nagorno scenarijų, 
parašytą P. Cvirkos novelės 
..Skenduolis" motyvais (1956 
m., pagrindinį vaidmenį sukū
rė A. Masiulis I, tačiau jo pir
mas pilnametražis bandymas 
buvo taip pat kino komedija 
..Kol nevėlu" 1957 m., bend
raautorius - J. Fogelmanas). 

..Kol nevėlu"1 - komedija iš 
žvejų gyvenimo. Neringos žve
jo dukra Nijole fi. Leonavičiū
tei, ilgai svyravusi, pagaliau 
išsirenka šaunų žveją Vilių 
'K. Genys), ats tumdama pa
gyrūną ir plevėsą, . jūras ma
rias išmaišiusi" Aloyza N". 
Bernotas i. Bene pirmą kartą 
filmavimui pasirinkta puiki 
Neringos gamta. Yra ir amen-
kietiškas motyvas - pasipūtė
lis Aloyzas, norėdamas patikti 
merginai, mojuoja doleriais ir 
šneka laužytomis angliškomis 
frazėmis. 

Sį prieš 45 metu sukurta, 
tačiau nepraradusį savo žave-
- ii> f: i :ua _'.i ••-itc pamat vt1 
spal io 1 ld penk tad ien i . 7 
- a. > Ba!/eKi he tuv iu k a it u-

Ate i t i n inkų ša lpos fondo 
m e t i n ė v a k a r i e n ė vyks š. ni 
spalio 26 d., šeštadienį. Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. 6 
val.v. - pabendravimas. 7 vai. 
v. - vakariene ir programa. 
Fondo taryba ir valdyba malo
niai kviečia visus dalyvauti. 
Bilietų užsakymus priima Ra
minta ir Raimundas Lapšiai 
tel. 847-459-3787. 

„Draugo" rėmėjai 
Dr. Augus t inas Lauc i s , 

gyvenantis Mt. Olive. IL. pra
tęsdamas prenumeratą. 
..Draugui" atsiuntė 50 dol. 
Širdingai dėkojame! 

Yolanda Kizis iš Tecum-
seh. Ont.. Canad... pratęsda-
ma prenumeratą, dar pridėjo 
50 dol. Ačiū už paramą! 

FOTOMENININKO A. KEZIO VIZITAS 
LIETUVOJE 

Čikagos vakariniame prie
miestyje Stickney gyvenantis 
fotomenininkas Algimantas 
Kezys yra lyg gyvas sidabras 
— jį sunku nulaikyti vienoje 
vietoje. Jam net ir dideli 
atstumai yra niekai, jis juos 
sugeba nugalėti be didesnio 
vargo. 

Per dešimties dienų laiko
tarpį šis fotomenininkas Lie
tuvoje įstengė surengti tris pa
rodas, daug vietovių aplan
kyti, dar daugiau žmonių su
tikti ir greit į namus sugrįžti. 

Didysis keliautojas buvo 
linksmas ir žvalus, po sugrį
žimo aplankėme jį jo na
muose. Sakė neturįs daug lai
ko, nes neseniai gavęs užduotį 
iš Čiurlionio galerijos vadovo 
Algio Januso surengti daili
ninkės Lauros Zaveckaitės 
spalvotos grafikos parodos ati
darymą. 

Pasakodamas apie savo pa
sireiškimus Lietuvoje, čikagie-
tis išskirtinai minėjo dailinin
kę Janiną Monkutę-Marks (ji 
ne tik mūsiškį pakvietė, bet ir 
kelionės išlaidas sumokėjo), o 
taip pat ir kolegą fotografą 
Ziną Kazėną, kuris j am talki
no per visą viešnagę tėvynėje. 

Kalbėdamas apie Čikagos 
lietuviams gerai pažįstamą J. 
Marks, pažymėjo, jog ši mote
ris irgi vienoje vietoje ilgai 
neužsibūna. I čikagiečio paro
dos atidarymą rugsėjo 13 d. ji 
atvyko iš Paryžiaus, o po to — 
išskubėjo į Floridą. 

Kaip tik J. Marks įsteigtame 
muziejuje Kėdainiuose buvo 
surengtas pagrindinis A. Ke-
zio pasirodymas. Dviejose erd
viose muziejaus salėse buvo 
išstatytos dvi A. Kezio parodos 
— viena apie Čikagą, o kita 
buvo skirta jo „angelams", ku
rie anksčiau jau pabuvojo Var
nių muziejuje. 

Trečioji muziejaus salė buvo 
skirta fotomenininko Z. Ka
zėno darbams: fotografijų re
portažams iš Čikagos ir Las 
Vegas miestų. Čia taip pat 
buvo parodyta ir keli šimtai 
šio autoriaus padarytų minia
tiūrinių drugelių, kuriuos 
anksčiau matė Amerikos žiū
rovai. 

Reikėtų išimtinai paminėti 
Z. Kazėno parodą apie Čikagą, 
kuri pavadinta „Viena valan
da Čikagoje". Štai ką apie mū
sų Čikagą sako šis fotomeni
ninkas: „Esu buvęs visuose 
didžiuosiuose Amerikos mies
tuose. Tačiau Čikaga — ypa

tinga. Ten lankiausi ir pava
sarį, ir vasarą ir rudenį. Mano 
manymu, kiekvienu metų lai
ku ji vis kitokia. Tą žiemą nuo 
Michigan ežero „davė" vėjai, 
traukė skersvėjai, griuvo pū
gos. Negalėjau atsistebėti, kad 
vos iškritęs, sniegas gulė į 
nepakartojamą grafinį vaiz-
dą". 

A. Kezys buvo nustebintas 
gražiai suorganizuotu jo paro
dos (kartu su Z. Kazėnu) ati
darymu, kuriame DUVO svečių 
iš įvairių Lietuvos miestų. 
Čikagietis įsidėmėjo, kad atsi
lankė ir pats Kėdainių miesto 
meras, įspūdinga ouvo galeri
jos savininkės J. Marks kalba. 
Taip pat pažymėj,. kad daug 
pastangų, rengiant šią parodą, 
įdėjo galerijos direktorė Dalia 
Minkevičienė ir kuratorė Ka
rolina. 

Čikagietis papasakojo ir 
apie vakarą Kaune, kai Vy
tauto Didžiojo universiteto pa
talpose buvo atidaryta jo da
rytų portretų paroda. Pažy
mėjo susitikimus su atskirais 
fotografais, iš kurių gavo ne
maža eksponatų artėjančiai 
lietuvių fotografijų parodai, 
kuri bus atidaryta spalio 25 d. 
Čiurlionio galerijoje. „Jeigu 
nebūčiau važiavęs į Lietuvą, 
tai vargu ar ši paroda būtų 
galėjusi įvykti", — kalbėjo A. 
Kezys, rodydamas dešimtis iš 
Lietuvos parsivežtų puikiau
sių nuotraukų. 

Beje, A. Kezys, surengęs 
daugiau negu 30 tokių parodų, 
norėtų iš šių pareigų pasi
traukti. Dabar yra svarstoma 
mintis, jog tokias temines pa
rodas reikėtų rengti Lietuvoje, 
kur galima atrasti talkininkų 
ir yra pakankamai savo dar
bus norinčių rodyti fotografų. 
Jo nuomone, bendromis jėgo
mis būtų galima daugiau nu
veikti. Čikagietis paminėjo, 
kad anksčiau vieną kartą to
kia paroda Lietuvoje buvo su
rengta ir ji susilaukė didelio 
pasisekimo. 

Pabaigai reikia pažymėti, 
kad A. Kezio fotoparoda (apie 
kapinaites) vyksta Lemonto 
miestelio viešojoje bibliotekoje 
(kiek anksčiau jo darbai buvo 
išstatyti ir Stickney bei Ber-
wyn bibliotekose). Praėjusį 
sekmadieni, rugsėjo 22 d., I^e-
monte vykstančios parodos 
proga šio miestelio bibliote
koje A. Kezys dalyvavo pokal
byje su parodos lankytojais 

Edvardas Šula i t i s 

l 'O- i i i i i / . i o j i n i 

[ėjimas 
.500 S Pu!.-).k i 
•n iokama-

2002 m nųęsejo mėnesi Kėdainiuose. Po parodos galima ir pasišokti. Ja
ninos Monkutes-Mai'ks ir Žino Kazėno šokis 

Marijos Prokopcik nuotrauka 



Vašingtono susitikimai (7) 
JEIGU GYVENI ROMOJE, ELKIS KAIP 

ROMIETIS 
Vienas iš JAV LB XVI Tary

bos III sesijos nutar imų buvo 
naujo Krašto valdybos vicepir
mininko, atsakingo už vadina
mosios „trečiosios bangos" 
imigrantų problemas, rinki
mai. Šis postas buvo pasiū
lytas Sigitai Šimkuvienei iš 
Xew Haveno. Connecticut, ge
rokai sujudinusiai rytinio JAV 
pakraščio lietuvių telkinius. 
Šia pavarde pastebėjo ir 
..Draugo" skaitytojai, - j i tapo 
dienraščio korespondente. Kas 
ji, Sigita Šimkuvienė? 

- Amerikoje esu j au antri 
metai. Esu našle, tur iu dvi 
dukras, viena iš jų studijuoja 
JAV. Lietuvoje liko mama ir 
viena dukra, uošviai, kuriems 
padedu išsilaikyti. Čia dirbu 
statybose „kontraktore". 

- Kuo užs iėmėte Lietu
voje? 

- Dirbau mokykloje vyr. 
mokytoja, esu baigusi pedago-
gikos-psicholog'jos mokslus. 
Esu aukštaite. nutekėjusi į 
Taurage. 

- Ar daug ten , N e w Have
no apyl inkėse , nauja i atvy
kusiu? 

- Labai daug. 
- Bendraujate? Kaip lei

džiate šventes? Ar būna 
progų v is iems susir inkt i? 

- Visi niekada nesusirinks. 
Kaip kalbėjau vasarą Daina
vos konferencijoje, mes tre
čiąją bangą, kurią daugiausia 
sudaro jaunimas, galim ap
jungti per sporto veiklą - tai, 
kas mums įprasta, kas mums 
pažįstama. Štai to įrodymas -
draugiški turnyrai Connecti
cut šią vasarą, rugsėjo mėn. -
draugiškas turnyras Philadel-
phijoje; krepšinio treniruotės, 
cepelinų baliai, aukų vajai 
'jeigu ką ištinka bėda). Daug 
renginių vyks spalio mėn. 
Hartfordo apylinkėje, kur yra 
tokia šauni moteris Danutė 
Grajauskienė. Aš jai padedu, 
mes rengiame poezijos-meno 
popietę - skambės muzika ir 
eilės. Stengiamės daryti tai, 
kas įdomu jaunimui , kas mus 
riša. Parapija - mums ne
įprastas žodis. 

- Bet Čikagoje , Mar-
quette Parke, k a s sekma
dieni sus irenka iki 500 
naujai a tvykus io jaunimo, 
nors j ie č ia turi ir kitu 
vietų kur susit ikt i . 

- Mes New Hartfordo, Xew 
Britaino, Waterbury. New Ha
veno, Rytinio pakraščio apy
linkėse darome savaip. 

- Dažnai naujieji skun
džiasi dėl d i d e s n i o ar ma
žesnio nesus ikalbėj imo su 
pokariniais imigranta is . 

- Aš tai irgi pastebiu, nes 
daug kur važiuoju ir su daug 
kuo bendrauju. Trūksta tole
rancijos. Amžius labai skirtin
gas, o laikai keičiasi. Pa
stebėjau, jeigu pradedi kitaip 
daryti, vyresniesiems nepatin
ka, gal jiems ir skaudu, ne vi
sada jie nori įsileisti: gal mano 
vietą užims... Man labai įdomi 
Philadelphijos apylinkės veik
la. Stebiu ją kaip psichologė. 
Bendrauju ir su jaunimu, ir su 
vyresniaisiais. Ten tos trinties 
nejaučiu. Tokia graži ten veik
la - unikali. Ten socialinis 
darbas atiduotas jaunimui -
jie organizuoja šokius, rengia 
savo programas, o senimas pa
laiko jų idėjas, perka bilietus. 
Labai gerai, kai duota veikimo 
laisvė. Jdomi Hartfordo grupė. 
Ten veikia šokių kolektyvas 
..Berželis", kuris atšventė 30 
metų jubiliejų. Vadove Dalia 
Dzikiene moka puikiai dirbti 
su jaunimu. Aš jai padėjau 30-
močio koncerte, buvau ve
dančioji, skaičiau eiles. 

- Dabar, kai t apote JAV 
LB Krašto v a l d y b o s vice
pirmininke, kaip galvojate 
veikti? 

- Gražu tie krepšinio turny-

Sigita Šimkuviene, naujoji JAV LB Krašto valdybos vicepirmininke 
..trečiosios bangos" reikalams. JAV LB Tarybos sesijos dalyvių priėmime 
LR Ambasadoje nusifotografavo su amb. Vygaudu L'šacku. Jono Urbono 
nuotr. 

rai. alaus vakarėliai, šokiai, 
liaudies dainos, bet noriu šiek 
daugiau dėmesio atkreipti į 
meną. Galima daryti poezijos 
ir kt. vakarus. Kiekviename 
telkinyje yra koks nors įdo
mus žmogus-. Mūsų telkinyje 
yra poetas, vertėjas Jonas 
Zdanys, išleidęs 24 knygas. 
Jis gavo šiemetinę Lietuvos 
Kultūros ministerijos Jotvin
gių premiją. Jonas Zdanys yra 
Connecticut valstijos švietimo 
ministras, anksčiau yra buvęs 
universiteto rektorius. Labai 
šaunus žmogus ir rašo puikius 
eilėraščius. Ką tik gavau do
vanų jo knygą, ruošiuosi skai
tymams spalio 13 d. Kviesim 
svečius iš Philadelphijos. Ren
giame muzikinę popietę. Mano 
namo kaimynystėje gyvena ki
tas įdomus žmogus, geras pia
nistas iš Jerevano. J is atliks 
populiarią klasiką, kuri pa
tiktų ir jauniems, ir seniems. 
Turiu viešnią iš Lietuvos -
dailininkę Danguolę Jokubai-
tienę su savo dailės kūrinių 
kolekcija. Ta paroda keliaus į 
Xew Britainą (ten labai įdomi 
apylinkė, kur kartu veikia vi
sos 3 išeivių generacijos1. Pa
roda veiks Hartforde, susita
riau ir su konsulu Xew Yorke 
dr. Rimantu Morkvenu dėl pa
rodos konsulate. Tai vis pro
gos susiburti . Yra žmonių, ku
rie gerai fotografuoja. Štai 
sužinojau apie tokį žmogų ir 
pas mus. Tai Markas Ceinys. 
Bandysiu kalbinti jį surengti 
parodą. 

Dabar J u m s teks 
užmegzti ryši ir su ki tomis 
apygardomis . 

Rytinį pakraštį jau ap-
uostinėjau. dariau tai. kas 
man įdomu, o kaip reikės pa
siekti kitus kraštus, kol kas 
net neįsivaizduoju. O jauni
mas tikrai šaunus ir jam tik
rai rūpi lietuvybės išlaikymas. 
Buvo įdomus atsit ikimas VVa-
terburyje. Vyko vakaras Vyčių 
klube, apara tūra trakštelėjo ir 
nustojo groti. Ir kad jūs 
žinotumėt, kaip uždainavo 
jaunimas lietuviškas dainas. 
Bostono ir Connecticut vyrai, 
vyresniosios moterys net iš
sižiojo: jie moka lietuviškų 
dainų'? O jie tikrai moka dai
nuoti ir žino liaudies dainų. 

- Ar seniai pradėjote 
rašyti? 

- Ir Lietuvoje šiek tiek 
rašydavau - į ..Tauragiškių 
balsą", mokyklų savaitraštį 
..Dialogas". Mano buvo tokia 
darbo specifika - dirbau su 
vaikais sveikatinimo klausi
mais. Pastaraisiais metais 
turėjau ikimokyklinio bendra
vimo klaselę ir su ja dalyva
vau eksperimente: visus me
tus vaikai pamokų metu sė

dėjo ne suoluose, ne ant kė
džių, o ant pripūstų kamuolių. 

- Kodėl? 
- Pastebėjau, kad daug vai

kų turi s tuburo iškrypimų (sė
dėjimas prie televizoriaus, 
kompiuterio, nepritaikytuose 
jiems mokykliniuse suoluose) 
ir pasikviečiau į klasę kinezi-
terapeutą. kuris juos patikri
no. Pagalvojau, kad kažką rei
kia daryti. Priklausiau Svei
kuolių sąjungai, esu baigusi 
jos Palangos mokyklą, laikau
si sveiko gyvenimo būdo. Da
rėm eksperimentą su tais 
kamuoliais. Mano darbas buvo 
ne vien mokymas, bet ir vaikų 
sveikatinimas: 5 min. darbo ir 
3 minutės mankštelės. Vaikai, 
sėdėdami ant kamuolių, nuo
lat turėjo sekti savo laikyseną 
ir sėdėti tiesiai. Rezultatai 
buvo akivaizdūs. Mano pro
jektą palaike Kauno medici
nos akademija, apie savo pa
tirtį skaičiau pranešimus se
minaruose, rašė Lietuvos laik
raščiai. Lietuvoje tai buvo 
naujas dalykas. 

- Ačiū už pokalbi . „Drau
gas" laukia J ū s ų raš in iu , 
vyr. redaktorė j a i s dž iau
giasi . 

- Rašymas man tapo didelis 
dalykas, nes aš po 10 vai. kas
dien sunkiai dirbu dažytojos 
darbą kur nors ant stogo. Ra
šau naktimis. Ir čionai va
žiuodama 6 vai. t raukiniu bu
vau pasiėmusi kompiuterį. 

Linkėdama kolege i pasi
s ek imo p a d e d a n t treč ia-
b a n g i n i n k a m s pris i ta ikyt i 
prie naujo kraš to są lygų , 
noriu pakartot i l o tynų iš
minti , kurią karta i s man 
pr imena v i e n a s iš „dypu-
ku" kartos: „Je igu g y v e n i 
Romoje, e lk i s ka ip romie
čiai". Manau, kad tai kalba 
kartus i še iv ių patyr imas . 

Audronė V. Š k i u d a i t ė 

Liuda Avižon ienė , gyve
nanti Lagūna Hills, CA, at
siuntė 100 dol. auką mamos 
Bronės Jucėnienes. gyvenan
čios Xorth Pal Bench. FL. 
vardu, skirtą paremti a.a. ra
šytojo Jurgio J a n k a u s užbaig
tos knygos ..Pušis" leidimą. 
Aukas galima siųsti Lithua-
nian Writers Association var
du, c/o Stasys Džiugas. 5729 
Edge Lake Dr.,Oak Lavvn. IL 
60453. 

• Amer ikos Lie tuv iu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM Tol. 
773-847-4903. adresas: 4459 
S .Franc i sco , C h i c a g o , IL 
60632. 


