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Šiame 
numeryje: 
Studentų atei t ininkų 
savaitgalis Dainavoje. 

2psl. 

Danutė Bindokienė: 
kodėl V. Landsbergis 
stovi ant žemiausios 
populiarumo pakopos? 
Bronius Nainys: kas 
slypi už Vladimir Pu t in 
skelbiamo teror izmo ? 

3psl. 

Ka šv. Paulius laiškuose 
rašė apie moteris? 

4 psl. 

I laisvę fondo studijų 
savaitė Lietuvoje; 
Janinos Monkutės 
Marks kūryba; 
rašytojas J . Kaupas; 
knyga apie S. Lozorait i ; 
minimas Ignas Domeika; 
ruošiamasi Mokslo ir 
kūrybos s impoziumui. 

Kultūros priedas 

Amerikos l ietuvai tės 
įspūdžiai iš LR Seimo. 

5 psl. 

Kelionė po Europą. 
7 psl. 

Čikagoje i r netoliese: 
rudens der l iaus šventė , 
muzikos įrašų mugė. 

S psl. 

Sportas 
* l l - a jame tarptaut i 

niame š a c h m a t ų t u r n y r e 
„Monarch Assurance PLC" 
Anglijoje pirmauja Lietuvos 
atstovas kaunietis Šarūnas 
Šulskis. Jis turi 5 taškus iš 6 
galimų. Turnyre, kuris baig
sis sekmadienį, dalyvauja 64 
šachmatininkai iš 22 valsty
bių. 

* Riešo t r a u m ą besigy
dant į 28 metu 200 cm ūgio 
Kauno ..Žalgirio'" krepšinio 
komandos kapitoną Mindau
gą Timinską gali pakeisti 25 
metų 198 cm ūgio amerikietis 
Chris Carravveli. 2000-2001 
metų sezone žaidęs Italijos 
antrosios lygos ..Cestistica" 
komandoje. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva už pramoninį 
šnipinėjimą deportavo Ru
sijos pilieti Andrėj Kubačiov. 
kuris neleistinais būdais ban
dė rinkti informaciją apie Lie
tuvos energetikos įmones ir jų 
privatizavimą. 

* Vilniuje, Ž irmūnų 
mikrorajone, pradėjo veikti 
naujasis Asmens dokumentų 
išrašymo centras. 

* Vilniuje lankysis JAV 
Komercijos depar tamento 
atstovas Grant Aldon. 

* „Statoil" į s ig i jo 
„Shell" degal in iu t inklą 
Baltijos valstybėse. 

* Liberalai n iūr iomis 
mintimis pasitinka antrą
sias dabartinio Seimo meti
nes. 

Lietuvos sienų saugumui stiprinti 
JAV padovanojo įrangos 

Viln ius , spalio 4 d. (BNS) 
— Jungt in ių Valstijų vyriau
sybe, s i ekdama gerinti Lie
tuvos valstybės sienų saugu
mą, penktadienį perdavė dau
giau nei 340.000 JAV dol. 
vertes įrangą Lietuvos Muiti
nes depar t amentu i . Valstybes 
sienos apsaugos ta rnybai 
(VSAT) ir Ūkio ministerijai. 

Šią įrangą penktadienį šių 
institucijų a t s tovams iškilmin
gai perdavė JAV ambasado
rius Lietuvoje John F. TefFt. 

Pasak Amerikos centro 
pranešimo spaudai , perduoti 
kompiuteriai, spausdintuvai ir 
skai tmeninia i fotoaparatai 
leis Lietuvos pare igūnams 
naudotis e lekt ronine sienos 
apsaugos duomenų perdavimo 
sistema, kuri leis pakankamai 
greitai perduoti informaciją 
apie Įtartinus gabenimus per 
sienos kirtimo punktus , padės 
tirti masinio naikinimo ginklų 
platinimo atvejus. 

Duomenų perdavimo siste

ma bus įdiegta strateginiams 
pasienio postams įteikiant po 
skaitmenine vaizdo kamerą ir 
nešiojamą kompiuterį, kurių 
pagalba galima bus perduoti 
reikiamą informacija visoms 
įstaigoms, su.-ijusioms su 
branduolinio ar cheminio gin
klo platinimo užkardymu — 
muitinei, Valstybes sienos ap
saugos tarnybai ir Ūkio minis
terijai. 

Pavasarį JAV Lietuvos 
muitinei perdav.- 45 muitinio 

tikrinimo įrankių komplektus. 
7 lazerinius ats tumo matuok
lius, 3 naktinio matymo žiūro
nus bei kitą įrangą, ypač rei
kalingą stiprinant strateginių 
ir dvigubos paskirties prekių 
kontrolę bei kovą su kontra
banda. Be to. Kenos geležinke
lio pasienio kontroles punkte 
i PKP) pasienyje su Baltarusija 
JAV specialistai įrengė sta
cionarius jonizuojančios spin-
duliuotės 'radiacijos) matavi
mo prietaisus. 

Australijos lietuviui leista dalyvauti 
prezidento rinkimuose 

Australijoje gimęs teisi
ninkas Juozas Petrai t is ket

vir tadienį Vy
riausiosios rin
kimų komisijos 
VRK; nar iams 

i p o to, kai šie 
I a ts isakė išduo

ti j a m rinkėjų 
Iparašų r inki

mo lapus, nes kandida tas sa
vo anketoje nurodė esąs 
Australijos pilietis, parašė pa
reiškimą, jog ats isako Aust
ralijos pilietybės. 

Australijoje gimęs, aukš
tuosius moks lus Didžiojoje 
Britanijoje baigęs, ir daugiau 
kaip 10 metų Lietuvoje gyve
nantis J . Pe t ra i t i s anketoje 
pažymėjo, jog tebėra Austra
lijos pilietis, skl iaustel iuose 
nurodydamas: „galiu bet ka
da atsisakyti". 

Tačiau komisijos šie argu
mentai neį t ik ino. Komisijai 
nusprendus neišduoti parašų 
rinkimų lapų, kandidatas ne
tikėtai pareiškė galįs parašyti 
pareiškimą dėl pilietybes at
sisakymo. 

VRK komisija tame pačia
me posėdyje nusprendė, jog 
tai yra p a k a n k a m a s pagrin
das pakeisti savo sprendimą 
ir išduoti parašų rinkimo la
pus. 

Prieš tokį sprendimą bal
savęs VRK komisijos narys 
Edvardas Gružas teigė, jog J . 
Petraičio pare iškimas dėl pi
lietybės a t s i s a k y m o neturi 
..jokių teisinių pasekmių", nes 
jis buvo į te iktas ne Austra
lijos valdžios įstaigai, o VRK. 
..Aš m a n a u , kad Lietuvos 

institucijos negali priiminėti 
dokumentų apie kitos valsty
bės pilietybės atsisakymą", 
sakė šiuo metu Užsienio rei
kalų ministerijoje dirbantis E. 
Gružas. 

Tuo tarpu VRK pirminin
kas Zenonas Vaigauskas pa
reiškė viltį, jog J . Petraitis, 
„kaip padorus žmogus", įgy
vendins savo sprendimą atsi
sakyti Australijos pilietybės ir 
šios valstybes valdžios įstai
gose. (BNS) 

Iš užs ienio 
deportuojama 

vis daugiau 
pras ižengusių l ietuvių 

Šių metų sausio-rugsėjo 
mėnesiais į Lietuvos pasienio 
kontroles punktus iš įvairių 
užsienio valstybių už prasi
žengimus grąžinti 3,337 Lie
tuvos piliečiai, t.y. 211 dau
giau nei pernai per tą patį lai
kotarpį. 

Pernai per tą patį laiką 
buvo grąžinti 3,126 lietuviai. 
2000-aisiais sausį-rugsėjį iš 
užsienio buvo deportuoti 
2.654 Lietuvos piliečiai, pra
nešė Valstybės sienos apsau
gos tarnyba (VSAT). 

VSAT duomenimis , šie
met 1,149 grąžinti už nelega
lų buvimą, 735 — už nelegalų 
darbą. 770 nebuvo įleisti j už
sienio valstybes, 229 išsiųsti 
už padarytus nusikalt imus ar 
teises pažeidimus. 

Daugiausia i Lietuvos 
piliečių š iemet grąžino ar 
neįsileido Didžioji Britanija 
— 1.305. (BNS) 

Apie 100 Lietuvos rajonų mokyklų pasieks lietuvybe puoselėjantis kom
piuterinių programų rinkinys ..Tildės biuras 2001 AL". Šią programinę 
įrangą, kuri skirta spręsti įvairiausias su lietuvių kalbos naudojimu kom
piuteriuose sus; as problemas, moksleiviams dovanoja Baltijos valsty
bėse veikiant; firma ..Tildė". Almos Adamkienės labdaros ir paramos 
fondo pastangomis ši naujovė pasieks atokiausias Lietuvos mokyklas. 

Nuotr.: Alma Adamiciene ir UAB ..Tildė Informacines Technologijos" 
direktorius Apolinaras Škikūnas. Gedimino Žilinsko įELTA) nuotr 

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
organizatoriai laukia išeivijos 

paraiškų 
Organizuoti III pasaulio 

lietuvių dainų švente Kultū
ros ministerija pavedė Liau
dies kul tūros centrui. J a m 
talkins Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas, taip 
pat Pasaulio lietuvių bend
ruomenė CPLB). 

Pasaul io lietuvių dainų 
šventė vyks Vilniuje kitų metų 
birželio 30 - liepos 6 dienomis. 

Pasirengimo jai. taip pat 
Liaudies kultūros centro, de
par tamento ir PLB bendra
darbiavimo klausimus per su
sitikimą Tautmių mažumų ir 
išeivijos departamente aptarė 

šių institucijų vadovai — 
Juozas Mikutavičius. Antanas 
Pe t r auskas . PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis. 

J . Mikutavičius informa
vo, kad užsienio lietuviu bend
ruomenių paraiškų laukiama 
iki lapkričio mėnesio. 

Dainų šventėje žada daly
vauti apie 900 išeivijos atsto
vų (per 550 — iš Vakarų, apie 
300 — iš Rytų kraštų). Nuo 
birželio pradžios Liaudies kul
tūros centre veiks dainų klu
bas, kur pasaulio lietuviai ga
lės pristatyti savo dainas. 

Rusija bando į traukti L ie tuvą į 
n e n a u d i n g a s derybas s u ES 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— Seimo opozicines Tėvynes 
sąjungos-konservatonų frak
cijos narys Vytautas Lands
bergis tvir t ina, jog Rusijos 
diplomatija stengiasi įvelti 
Lietuvą j jai ..nenaudingas" 
derybas dėl Karaliaučiaus gy
ventojų kelionių Į Rusiją leng
vatų išsiplėtus Europos Są
jungai. 

Penktadienį parlamentaro 
išplatintame pareiškime stebi
masi, kodėl Maskva „sutin
ka", kad derybose su Briuseliu 
dėl susisiekimo su Karaliau
čiaus sritimi ateities dalyvau
tų ir Lietuva, tačiau kažkodėl 
nenori ar nesutinka, kad jose 
dalyvautų Lenkija. 

„Sut ikimas dėl Lietuvos 
duotas, tikriausiai, mūsų vals

tybei ne neprašius jo. Taip at
kakliai mėginama" į tvirt inti 
senoji Molotovo linija. Hitlerio 
ir Stalino bendro nusikaltimo 
rezultatas, o kalbėjimas už ki
tą valstybę primena prieš dvy
lika metų sustojusį laikrodį", 
teigia Čikagoje viešintis V. 
Landsbergis. 

Sutikimą, kad Lietuva da
lyvautų Maskvos ir ES dery
bose del Karaliaučiaus srities 
problemos trečiadienį pareiš
kė Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov. 

Kaip sake Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos 
ir kultūros depa r t amen to 
direktorius Petras Zapolskas, 
Lietuva šiuo metu derasi su 
ES, ir Briuselis jokių trišalių 
derybų nėra siūlęs. 

Europos Komisija rekomenduos į ES 
priimti 10 valstybių 

Briuse l i s , spalio 4 d. 
(Reuters-BNS) — Europos Ko
misija (EK) kitą savaitę re
komenduos į Europos Sąjungą 
(ES) 2004-aisiais priimti 10 
valstybių kandidačių — Len
kiją, Vengriją, Čekiją, Slova
kiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Slovėniją, Kiprą ir Maltą. EK 
taip pat pasiūlys siektiną datą 
— 2007 metus — Rumunijai ir 
Bulgarijai priimti, sakė šalti
nis Europos Komisijoje. 

Nepaisydama didelio JAV 
spaudimo, EK nerekomenduos 
nurodyti 13-ajai kandidate i 
Turkijai, kada būtų galima 
pradėti derybas dėl narystės 

ES, nes Turkija vis dar ne
atitinka nei ekonominių, nei 
žmogaus teisių reikalavimų. 

Šaltinis pabrėžė, kad EK 
ataskaitos pobūdis yra reko
mendacinis ir kad galutinį 
sprendimą ES vadovai priims 
per gruodžio mėnesį Kopenha
goje įvyksiantį „plėtros viršū
nių susitikimą". 

Daugelis ES diplomatų 
baiminasi, kad skurdžiausios 
kandidatės įstojusios į ES vis 
tiek negales paniekti- gricMų 
reikalavimų įvairiais klausi
mais, pradedant maisto higie-
niškumu ir baigiant valstybės 
parama. 

Ketvirtadienį jsiplieskęs gaisras Panevėžio ..Ekrano" įmones kineskopu 
surinkimo padalinyje po kelių valandų buvo apmalšintas. Gaisro metu 
išdegė apie 5.000-6.000 kvadratinių metrų stogo dangos Neišvengiamai 
nuniokota ir dalis antrojo aukšto su jame sumontuota brangia įranga — 
cia buvo rengiamasi gaminti visiškai plokščius naujo modelio kineskopus. 
Gaisro nuostoliai gali siekti 20 mln. litų. 

Arur.o Svelnos < „Panevėžio b.ii>.ts~ • EI-T.V r.itofr 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters, AP. tn»rt8X. ITAR-TASS. 8NS 

Jin>M agentorų pranešimais) 

JAV 

B o s t o n a s . JAV teisėjas 
William Young penktadienį 
priėmė Richard Reid sprendi
mą pripažinti kal t in imus, jog 
praėjusių metų gruodžio mė
nesį j is bandė savo batuose 
paslėptu užtaisu susprogdinti 
iš Europos į JAV skridusį ke
leivinį lėktuvą. R. Reid taip 
pat pateikti kal t inimai tero
ristine veikla, sąmokslu, ban
dymu panaudot i masinio nai
kinimo ginklą, t rukdymu lėk
tuvo įgulai ir bandymu įvyk
dyti žmogžudystę. Britanijos 
pilietybę tur in t i s R. Reid save 
pavadino JAV „priešu" bei pa
skelbė apie savo ištikimybę 
Osama bin Laden. W. Young 
teigė, jog t ikr iausia i a tmes R. 
Reid prašymą panaikinti kal
tinimus, jog jį apmokė O.bin 
Laden vadovaujamas tero
ristų t inklas ,.al Qaeda", ir po 
to 29 metų į ta r iamasis pripa
žino savo kal te R. Reid gresia 

kalėti mažiausiai 60 metų, o 
daugiausiai — iki gyvos gal
vos. 

RUSIJA 

Maskva . Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin penk
tadienį paragino kuo greičiau 
siųsti į Iraką ginklų tikrinto
j u s po to, kai j ie leido supras
ti, jog atidės kelionę į Iraką, 
kol bus išspręstas naujojo JT 
Saugumo Tarybos nutarimo 
klausimas. Jungt inės Valsti
jos, kurios nori neribojamos 
laisvės sprendž ian t Irako 
klausimą, paprašė ginklų tik
rintojų atidėti sugrįžimą į Ira
ką, kol Saugumo Taryba pri
ims naują nutarimą, iš naujo 
apibrėžiantį jų užduotis Ira
ke. 

Maskva . Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin pneme 
nutar imą pripažinti neteku
siu galios pirmojo RUSIJOS pre
zidento Bons Jelrin 1991 m. 

rugpjūčio 27 d pasirašytą įsa
ką „Dėl nepriklausomos radi
jo stoties 'Laisvė'/ 'Laisvoji 
Europa ' biurr". Panaikintu 
įsaku buvo leista JAV Kong
reso finansuojamai „Laisvės" 
radijo direkcijai atidaryti nuo
latinį biurą Maskvoje su ko
respondentų punktais visoje 
Rusijos teritorijoje. Komen
tuodami V. Putin sprendimą. 
Rusijos prezidento Informaci
jos valdybos atstovai sakė. 
kad šis įsakas ..atkuria teisin
gumą Rusijos informacijos 
erdvėje ir sudaro visoms ži-
niasklaidos priemonėms vie
nodas sąlygas" 

Maskva. JAV administra
cijos atstovai atsisakė skan
dalingų prezidento padėjėjos 
valstybinio saugumo klausi
mams Condoleezza Rice teigi
nių, kuriuos Rusijos leidiniai 
persispausdino iš JAV žurna
lo ,.Time". Straipsnio ištrau
kose teigiama, jog C. Rice ne
seniai per uždarą spaudos 
konferenciją grupei Kongreso 
narių pareiškė apgailestavi
mą, kad JAV neįsiveržė į So
vietų Sąjungą 1948 metais ir 
IKSU trukdė jai susikurti savo 
branduolini ginklą. Rusijos 

URM atstovas Boris Mala-
chov teigė, jog JAV administ
racijos atstovai pranešė, kad 
C. Rice ..niekada nieko pana
šaus nesakė". 

dėjo. Pakistano bandymas tu
rėjo pademonstruoti Indijai, 
kad pakistaniečiai gali apsi
ginti. Be to. bandymas įvyk
dytas likus 6 dienoms iki Pa
kistano parlamento rinkimų. 

INDIJA 

Deli. Indija penktadienį 
išbandė .,žemė-oras" tipo savo 
raketą ..Akash". Vos prieš ke
lias valandas vidutinio nuoto
lio raketą, galinčią nugabenti 
branduolinį ginklą į Indijos 
gilumą, išbandė Pakistanas. 
Kiek anksčiau penktadienį 
pakistaniečių kariškiai pra
nešė sėkmingai išbandė vidu
tinio nuotolio balistinę. ..že-
me-žeme" raketą ..Hatf-IV" 
(..Shaheen-1"). kurią sukūrė 
Indijos mokslininkai. Teigia
ma, kad raketa gali nuskrieti 
700 km ir nešti 1.000 kg kovi
nę galvutę. 

AFGANISTANAS J 
Bagramo oro pajėgu 

bazė. JAV kariuomene penk
tadienį pranešė Afganistane 
sunaikinusi didžiausią nuo 
Talibano žlugimo praėjusiais 
metais rastą ginklų sandel). 
kuriame buvo beveik 420 
bombų. Pareigūnai nurodė, 
kad išdžiūvusioje upes vagoje 
užkasti ginklai buvo rast i 
prieš kelias savaites, o dabar 
susprogdinti panaudojant 
14.000 kg sprogmenų. 

IRAKAS 

PAKISTANAS 

Is lamahadas . Pakista
nas apkaltino Indiją, jog ši 
pradėjo ginklavimosi varžy
bas. Apžvalgininku nuomone, 
šiuo metu. k,u įtampa tarp 
Pakistano ir Indijos vel padi-

Irako vadovybės atstovas 
paneigė pranešimą, kad Uk
raina pardavė Bagdadui ra
darų rinkinių ..Kolčiuga". Ira
ko draugystės, taikos ir soli
darumo su užsienio valstybė
mis organizacijos vadovas Ab-
del Razzaų al-Hashemi pa
brėžo, kad ..visą Irako eks

porto ir importo veiklą kont
roliuoja Jungt ines Tautos". 
..Mes negalime be JT žinios 
išleisti nė vieno dolerio", sakė 
jis. 

Bagdadas. Irako pietinė
je dalyje per JAV ir Britanijos 
karo lėktuvų ataką ketvirta
dienį žuvo penki civiliai 
žmonės ir dar 11 buvo 
sužeisti, pranešė oficiali Irako 
naujienų agentūra INA, cituo
dama kariuomenes atstovo 
spaudai pranešimą. Tuo tar
pu Floridoje įsikūrusi JAV 
centrine vadovybe pranešė , 
kad buvo atakuotas maždaug 
už 260 kilometrų į pietryčius 
nuo Bagdado esantis priešlėk
tuvines gynybos ir operacijų 
centras. Pasak JAV centrines 
vadovybes, taip buvo atsakyta 
j Irako mėginimus priešlėktu
vinėmis raketomis ir artilerija 
numušti neskraidymo zonoje 
patruliuojančius lėktuvus 
Pentagono atstovas spaudai 
pranešė, kad taikiniu buvo 
pasirinktas karinių ryšių cen
t ras , reguliuojantis radarų 
stebėjimą ir priešlėktuvinių 
raketų objektus Irako pietuo
se esančioje skrydžių draudi
mo zonoje. 

» 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: „Draugo" redakcija, 
Ateitininkų puslapis, 

4545 VV. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

SIŪLOMA ATEITININKŲ 
JUBILIEJINĖ STOVYKLA 
DAINAVOJE 2004 METAIS 

Petras V. Kisielius: „Mūsų 
vąikla bazuojasi keletą entu
ziastų"... Darius Polikaitis: 
..Yra mūsų pačių kaitė, kad 
ateitininkai išblėsta"... Laima 
Šalčiuviene: „Mes visi žinome 
savo talentus ir trūkumus*... 

Tai dalis minčių, išsakytų 
paskutiniame Šiaurės Ame
rikos ateitininkų tarybos posė
dyje Ateitininkų namuose, Le-
monte, rugsėjo 14 dieną. 
Posėdžiui vadovavo Tarybos 
pirmininkė Nijolė Balčiū
nienė, per paskutini posėdį 
liepos mėnesį perėmusi Tary
bos pirmininkės pareigas iš 
Vytauto Naručio. Šalia pen
kių jau paminėtų posėdyje dar 
dalyvavo Vytas Žemaitaitis, 
Lidija Ringienė, Ona Daugir
dienė, Aloyzas Pakalniškis ir 
Romualdas Kriaučiūnas. 

Posėdyje pažvelgta ne tik į 
Šiaurės Amerikos ateitininki-
jos organizacinius, bet ir sąjū
dinius, sakytume, jos dvasi
nius reikalus. Aptarti atei
tininkuos poreikiai; ieškota jų 
patenkinimo konkrečioje veik
loje. Su džiaugsmu sutikta 
žinia apie Studentų atei

tininkų sąjungos suvažiavimą 
spalio mėnesio viduryje Dai
navos jaunimo stovykloje. Ti
kima, kad iš suvažiavimo 
organizatorių grupės susida
rys naujosios SAS Centro val
dybos branduolys. Pastangos 
sudaryti Sendraugių ateiti
ninkų sąjungos Centro valdy
bą tebededamos, bet nesu
laukia norimų rezultatų... 
Apžvelgta Kanados ateitinin
kų veikla, kuri atrodo blėstan
ti. Ateitininkiškojo jaunimo 
tebeesama, bet trūksta vado
vų. Be vadovų merdi ir orga
nizacinė veikla. Pabrėžta vie
tovių lankymo svarba ne tik 
Kanadoje, bet ir JAV. 

Finansų komisijos pirm. 
Aloyzas Pakalniškis pranešė, 
kad yra paskirta 2,000 dol. 
paremti studentų ateitininkų 
veiklą. Tarybos ižde taip pat 
laikomas iždo likutis, priklau
santis Ateitininkų sendraugių 
sąjungai (ASS). šis likutis 
laukia naujosios ASS Centro 
valdybos. Paryškinti anksčiau 
tarybos padaryti sprendimai, 
dėl toliau gyvenančių Tarybos 
narių dalinį posėdžių kelionių 

išlaidų padengimą. 
Vytas Žemaitaitis, Nomi

nacijų komisijos pirmininkas, 
savo pranešime akcentavo 
būsimus Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos rinkimus. 
Jie bus pradedami kitų metų 
pradžioje, Pranas Razgaitis 
jau sutikęs Rinkimų komisijai 
vadovauti. Taryba bus renka
ma trejiems metams. Numa
tomas vienas bendras posėdis 
dabartines ir naujai išrinktos 
Tarybos. 

Petro Kisieliaus, Progra
mos komisijos pirmininko, 
pranešime dominavo šių metų 
metines temos centre esanti 
Adele Dirsytė. Kitų metų va
sario 16 d. sueina 50 metų 
nuo jos „Sibiro maldaknyges" 
pasirodymo. Dabar tam pami
nėjimui jau ruošiamasi nuo
traukų rinkimu, planuojamu 
montažu, istorinės medžiagos 
kaupimu. Pradėta peticija, ra
ginanti Lietuvos respublikos 
prezidentą ir Seimo pir
mininką sudaryti galimybes 
Adelės Dirsytės palaikus 
Sibire surasti ir juos grąžinti 
į Lietuvą. 

Laimos Šalčiuvienės, Lie
tuvos Ateitininkų federacijos 
centro valdybos vicepir
mininkės užsienio ateitinin
kų reikalams, žodyje sužinota 
apie pradėtą strateginio 
planavimo posėdžių seriją. 
Jos teigimu, tai logiškas, 
nuoseklus priėjimas prie 
padėties analizavimo, dau
giau atitinka pramonės, o ne 
ateitininkų poreikius. Pernai 
Palangoje sudegusių atei
tininkų namų reikalai nejuda 
iš vietos. Norėta tą nuosavy
be parduoti. Pati ateitininkų 
taryba yra neveikli... Tuo 

Vaidas Razgai t is — šuolis nuo lentos ) Spyglio ežerą K. Razgait io nuo t r . 

pačiu pasidžiaugta gražia 
ateitininkų vienetų veikla Vil
niuje, Telšiucse ir kitur... 
Ateitininkų r.amai Kaune 
ateitininkams dar nėra 
gražinti... Ji visus skatino už
pildyti Lietuvos ateitininkų 
apklausos anketą. „Jiems ir 
mums svarbu vieniems 
kitus išgirsti... Kuo stipresni 
mes būsime, tuo stipresni bus 
visi ateitininkai!" 

Su dėmesiu aptarta atei
tininkų santykiai su lietuviš
ka spauda išeivijoje. Išklau
syta N. Balčiūnienės praneši
mas apie turėtą apsilankymą 
„Draugo" redakcijoje ir susi
tikimą su vyr. redaktore 
Danute Bindokiene. Pasita
rime taip pat dalyvavo Lietu-

STUDENTĖJ KALBA STUDIJŲ SAVAITGALIO SIMPOZIUME DAINAVOJE 
Mes ir mūsų bendraamžiai 

užaugome ateitininkiškose 
šeimose. Mūsų tėvai dalyvavo 
bei vadovavo stovyklose. 
Jiems buvo svarbu savo vai
kams perduoti ateitininkiškas 
gyvenimo patirtis. Mes už tai 
jiems dėkojame, bet turim pri
pažinti, kad mūsų ateiti-
ninkiška kelionė buvo gana 
skirtinga nuo jų. Kai buvome 
moksleiviai, buvo didelis 
rūpestis pakeisti Moksleivių 
centro valdybą. Nežinojome, 
jei vyks Žiemos kursai ir 
vasaros stovyklos, kaip tai 
vyko praeityje. Tuo laiku 
buvome per jauni patys at
rasti padėties rimtumą ir 
imtis iniciatyvos pataisyti 
problemą. Tikėjomės, kad kaip 
nors, kas nors kitas viską su
tvarkys. Ačiū Dievui, kad at
sirado savanoriai, kurie su
teikė mums tas progas. 
Panašiai praėjusiais metais, 
kai įsijungėme į studentų gre
tas vėl pajutome trūkumą 
ateitininkiškos veiklos. Nebu
vo sąjungos. Kodėl? Matome 
tris pagrindines kliūtis, kurios 
trukdys studentų veiklą 
ateinantį dešimtmetį. 

Tolimesnių kartų emocinis 
ryšys su Lietuva silpnės. Mū
sų seneliai turi tiesioginį ryšį 
su Lietuva ir su ateitininkais, 
nes jie yra ten gimę ir užaugę. 
Jų karta pradėjo ir tęsė atei
tininkų veiklą. Mes girdime 
mūsų senelių pasakojimus ir 
todėl jaučiam stiprų ryšį su 
Lietuva, nors kai kurie iš mū
sų net nėra aplankę Lietuvos. 
Kyla klausimas: ar mūsų 
vaikai, kurių seneliai yra 
gimę. augę Amerikoje jaus 
tokį pat pasididžiavimą savo 
kilme Ar, jiems bus svarbu 
išlaikyti ateitininkų organi
zaciją bei lietuvišką kultūrą ir 
jos papročius, kai jiems jų 
ryšys su Lietuva nebebus 
visiškai aiškus0 

Nors emociniai ryšiai su 
Lietuva tikriausiai silpnės per 
ateinančius dešimt metų, gali
me rasti tarpusavy Amerikoje 
prasmes toliau tęsti lietuvių 
bei ateitininkų veiklą. Iki šiol. 

ateitininkų veikla — stovyk
los, kuopos, šeimos, suvažiavi
mai — yra suteikę mums prie
žasčių ir norą susieiti, tęsti tą 
veiklą. Nors noras tęsti veiklą 
tebegyvuoja, praktiškai ateiti
ninkams susiburti darosi vis 
sunkiau, o ypač studentams. 
Praeityje studentai dažniau
siai lankė universitetą tame 
pačiame mieste, kur jie už
augo kartu su savo draugais. 
Šiuo laiku studentai turi gali
mybę rinktis universitetą to
liau nuo namų. Todėl, nors yra 
studentų nemažai, faktas 
lieka, kad tiktai vienas ar du 
studentai gyvena kiekviename 
mieste. Susidomėję ateitinin
kų veikla studentai dabar 
lanko universitetus šiuose 
miestuose: Urban, IL, Toledo, 
OH. Boston, MA, Cleveland, 
OH, Oksford, OH, San Diego, 
CA, Santa Barbara, CA, Ann 
Arbor, MI, Chicago, IL, 
Boulder, CO, Evanston, IL, 
South Bend, IN, ir kitur. 

Bet, kaip matote, proble
ma nėra tiktai miestų didelis 
skaičius; nuotolį sukelia atstu
mas tarp šių miestų. Statistika 
rodo, kad kur asmuo studijuo
ja, turi įtakos, kur jis gyvens 
ir dirbs, bent pradžioje. Mes 
patys matome, kad kuo dau
giau laiko praleidžiama neda
lyvaujant lietuviškoje bend
ruomenėje, tuo sunkiau yra 
jon grįžti. Taigi, mums rūpi, 
kaip studentų veikla bus ats
tumų paveikiama. Ar intere
sas išsilaikys? Ar pinigai bus 
kliūtis? Kelionei į suvažiavi
mą, pačiam programos daly
vavimui... Žvelgiant toliau į 
ateitį, ar studentams rūpės 
kurti lietuviškas šeimas? 

Šių laikų studentai yra 
labai įsijungę į amerikietišką 
gyvenimą. Esame, tiesiogiai 
apsupti amerikietiškos kas
dienybės. Studijuojam, spor-
tuojam, dirbam, draugaujam 
su amerikietiškų jaunimu. 
Turime daug daugiau progų 
bendrauti su jais negu su 
lietuviais. Faktą; yra. kad 
mes esam irgi amerikiečiai ir 
jaučiame tikrą norą ir 

pareigą įsijungti į amerikie
tišką gyvenimą, kiek ir į lietu
višką. 

Šis mūsų dvigubas gyveni
mas apsunkina ir vieną, ir ki
tą veiklą. Reikia kartais 
truputį pasiduoti, arba pa
sirinkti, nes negali būti dvie
juose vietose tuo pačiu laiku. 
Tai sukuria sunkumų. Pa
vyzdžiui: studentai dirba per 
vasarą, kad galėtų užsimokėti 
už mokslus, tai vasaros nėra 
tokios laisvos dalyvauti atei
tininkiškose stovyklose. Grįž
tant prie problemos, nors gal 
yra noras dalyvauti atei-
tininkiškoje veikloje, dažnai 
fiziškai neįmanoma tai pa
daryti. Studentams yra sunku 
surasti tinkamo būdo susibur
ti, nes turi visokių kitokių įsi
pareigojimų. Atrodo, kad tai 
nesikeis, gal net plėsis per 
ateinančius dešimt metų. 

Kai sudedam šias tris 
kliūtis kartu, studentų atei
tininkų ateitis atrodo sunki. 
Bet išlaikyti studentiją yra 
įmanoma. 

Mūsų bendraamžiai jau 
yra patyrę šitokią padėtį, — 
kai ieškojome Moksleivių cent
ro valdybos. Iš tų laikų, bet 
svarbiau, iš tų žmonių, kur 
galutinai mus išgelbėjo mes 
pasiėmėme pavyzdį. Kai kas 
nors yra savotiškai brangu, 
sukaupi visas pastangas jį iš
laikyti. Pats save pasiaukoji 
tam tikslui. 

Emocinius ryšius su Lie
tuva atnaujinti. Reikia pa
laikyti bent tuos, kur jau 
dabar turime, ir kurti naujus 
ryšius su studentais ateiti
ninkais iš Lietuvos, kurie 
atvyksta į Ameriką, taip pat ir 
su studentais ateitininkais 
Lietuvoje. Esame tą darbą jau 
pradėję ir pripažįstame, kaip 
svarbūs šie ryšiai bus per 
ateinančius metus, nes pri
traukdami naują būrį lietuvių 
vel sukuriam pirmos eilės 
ryšius 

Technologijos dėka atstu
mai mažėja Per internetą 
mums įmanoma greit, pigiai 
ir efektingai susikalbėti. 

Internetas, aišku, visko ne
išspręs, nes vis tiek lieka susi
būrimo problema. Bet jis su
kuria galimybę efektingai pla
nuoti tuos suvažiavimus, nors, 
galbūt, jie yra reti. Pripažįs
tame, kad negyvenanti tuose 
pačiuose miestuose, bet inter
netu galim diskutuoti atei
tininkų reikalus, lyg gyven
tume arčiau. 

Taip, kaip mūsų proble
mos turi tas pačias pagrin
dines šaknis, mūsų išeitys 
taip pat siejasi. Jei palai
kysime kontaktą internetu per 
metus, kurdami kontaktus su 
naujais ateitininkais, bus 
sunkiau užmiršti apie lietuvy
bę, kai ateis laikas spręsti ar 
dalyvauti studentų suvažia
vimuose. Faktas lieka, kartais 
reikės pasirinkti — ar pasilik
ti amerikietiškame gyvenime 
dar vieną savaitgalį, ar va
žiuoti į studentų ateitininkų 
suvažiavimą. Jeigu svarbu, 
rasi būdą. 

Kaip Darius Polikaitis 
minėjo savo įžangoje, tebe
lieka klausimas. Kodėl iš viso 
svarbu išlaikyti tą lietuvišką 
ir ateitininkišką ryšį? Jis yra 
mūsų papildomas bruožas. Jis 
teikia mums iššūkį gyventi 
prasmingai, apgalvoti savo 
kasdieninius sprendimus ir 
uoliai gyventi. Antanas Macei
na rašė: „Ateitininkų organi
zacija turi būti pasauliui atvi
ra. Ateitininkui niekas neturi 
būti svetimo, išskyrus nuodė
mę. Ateitininkija mums pri
mena, kad negyvename tik 
sau — kad reikia mums kilti 
ir kelti". Mes šitų principų ir 
idealų nenorime užmiršti, nes 
jaučiame, kad tie pagrindai 
yra reikšmingesni dabar negu 
net praeityje. Ateitininkų pa
dėtis yra pasikeitusi, ir ko 
gero ateityje dar keisis, bet 
kaip mūsų pats pavadinimas 
— Ateitininkai — skelbia, kad 
reikia žengti į ateitį, su vilti
mi. 

Simu Laniauakaa 
Lina Šettokcite 

Rita Bradūnaite 

vių katalikų spaudos drau
gijos tarybos pirmininkas dr. 
Petras Kisielius. Vizito metu 
apsikeista nuomonėmis, pa
ryškinti lūkesčiai, išreikšti 
tarybos pageidavimai. Pra
nešta, kad Vida Kuprytė yra 
kviečiama tvarkyti ateiti
ninkų skyrių „Drauge". 

Ona Daugirdienė pasiūlė 
turėti jubiliejinę ateitininkų 
stovyklą Dainavoje 2004 
metais. Šiai minčiai Taryba 
pritarė, nor> reikia tolimesnio 
šios stovyklos aptarimo... Pri
siminta, kad šįmet sukanka 
20 metų nuo Jaunųjų atei
tininku sąjungos „Programos 
Vadovo" išleidimo. ..Vadovas" 
susilaukė prideramo dėmesio 
ir palengvina globėjų darbą. 

Priminta, kad spalio mėn. 
26 d. Ateitininkų namuose 
įvyks Ateitininkų šalpos fon
do suvažiavimas ir vakarienė. 
Apie tai daugiau informacijos 
galima gauti pas p. p. Lap-
šius tel. 847-459-3787. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.ArcherAve.Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagai susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AJOJUGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health. 
1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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3 men, 
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$38 00 
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MARIUS KATILIUS. M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
WW^jOVflMtof9UQBf)rWVt)MNffNritlO0ni 

Dr. VILIUS MIKAITJS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

. Family Tiedicai clinic 
10811 W. 143 S t Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S Kirgery Hwy, Wtowbrxk 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DALIAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD. MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrovec 847-718-1212 

rlljertyvfc. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Hearthy Connection 
—mt Cniropracfc & Rehab 

GMfe 
Manualine ir fizine terapi|a. sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai 
1000 S. State Street, 

Šute 201^02, Lochport,IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lernont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RUSSELL MILER, MD 
Šeimos gydytojas ir chirurgas 
Perėmė dr P. Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 

6626 W Cermak Rd., 
Berwyn. IL 60402 

Tel. 708-484-1545. 

DR. L. PETREiRlS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd . Hickory 
Hills, IL 

1 myha i vakarus nuo Hartem Ave 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 STRidgeland Ave . 

Ch icago Ridge, IL 60415 
Tel . 708 -636^622 

4149 W. 63rd . St. 
Tel. 773-735-7709 

Čardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. MD 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Heaitn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra 

7271 S. Hartem, Brtigeview, IL 60456. 
T * 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 
Suite 101, Lernont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. . Hickory Hil ls. IL 

Tel. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DAUAEC£PELE,DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNElDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Hignway 

Wilk>wbrooR. IL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-7354477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs A Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

PUTIN IR JO TERORISTAI 
Dar prieš metus Rusijos 

prezidentas Vladimir Putin 
Amerikos atžvilgiu buvo labai 
uolus. Vos tik sužinojęs apie 
teroristų išpuolį prieš Ame
riką, dar ne sugriautų pastatų 
dulkėms nenusedus. pirmasis 
pasigarsino Vašingtoną rem
siąs ir padėsiąs prezidentui 
Bush su teroristais susidoroti. 
Ir pažadą stropiai vykdė, pir
miausia sustiprindamas Rusi
jos karo veiksmus prieš če
čėnus. Aišku, prieš teroristus, 
ir taip darydamas niekam 
negalėjo nusikalsti . nes 
Amerikos vadovas j au buvo 
paskelbęs kovą prieš visus 
teroritus, nepaisant, kuriame 
pasaulio krašte jie siaustų. O 
pagal Putin. čečėnai griovė 
Rusiją taip pat. kaip ai Qaeda 
Ameriką. Sovietų Sąjungos 
okupuotos ir jos įpėdinės Ru
snei likusios pavergtos, 
čecenų tautos laisves kova 
Putin žodyne nereiškė nieko. 
Ir tokiu būdu. kovodamas 
prieš „teroristus" čečėnus. 
Rusijos prezidentas Ameriką 
rėme ištisus metus, tik jo 
uolumas po truputį letejo. 
Nors Putin ir padėjo JAV 
prezidentui kariauti ai Qaeda 
tvirtovėje Afganistane, nesi
priešino Amerikos kanų įvedi
mui į buvusias sovietų respub
likas Rusijos pietuose, palaike 
Vašingtoną diplomatų grum
tynėse, tačiau niekada ne 
vienos akies nenusuko nuo 
čečėnų, kurių „teroro" jis irgi 
dar neužgniauže. Gal buvo 
priežasčių tokiai pabaigai 
v.fcfiįrti;' rač iau d a b a r jos lyg ir 
sumenko arba visiškai išnyko, 
nes Putin pasidarė vėl žymiai 
veiklesnis, tik jau kitoje tvoros 
pusėje. Amerikai padėti uo
lumas virto jau jai prieštarau
jančiu veiksmu. J karą prieš 
Iraką su jumis neisiu, j am net 
nepritarsiu, tvirtai rėžė Ru
sijos vadovas Vašingtonu i. 
Man kaip galima greičiau 
reikia pribaigti čečėnus ir tam 
tikslui siųsiu savo karius į 
Gruziją, kur jie slepiasi ir. 
pereidinėdami sieną, rusus 
terorizuoja. Jeigu reikės, gal ir 
Gruziją okupuosiu, jau beveik 
atviromis lūpomis postringau
ja Putin. O tokiam užmojui 
įvykdyti sąlygos darosi pa
lankios. Pasaulio dėmesys 
dabar Irake, ir jeigu Bush 
jsivels į karą prieš Saddam 
Hussein. Vakarai dėl to 
suskils. Putin Gruziją gali 
pasiglemžti taip tyliai, kad nė 
šunelis nesulos, nepaisant , 
kad ten yra keli šimtai Ame
rikos karių. įsibraus Kremlius 
ten kovos prieš teroristus var
dan, kai iš tikrųjų tie teroris

tai kaip buvo. taip ir yra nese
niai į viešumą iškilusių kitų 
tikslų priedanga. 

„Wall S t ree t Journal" 
Europos laida pranešė apie 
rugsėjo 18-tą Azerbaidžane 
įvykusį trijų valstybių — 
Azerbaidžano. Gruzijos. Tur
kijos — prezidentų ir Ame
rikos naftos verslovių atstovų 
susi t ikimą, per kurį buvo 
p rakas ta žeme milžiniškai 
naftos — dujų vamzdyno 
statybai. Pradėta statyti šis 
dujotiekis — naftotiekis, pa
vadintas ..Šimtmečio sutarti
mi", bus nu t i e s tas iš Baku 
i Azerbaidžano) per Gruziją. 
Turkiją, iki Viduržemio jūros, 
ir jau 2005 metais juo pradės 
teketi nafta į Ceyham uostą, o 
iš jo — laivais arba mažes
niais vamzdžiais — į Pietų 
Europos kraš tus . Taigi pirmą 
kartą iki šiol Rusijos kontro
liuojamas Kaspijos jū ros apy
linkių juodasis auksas ne per 
jos teritoriją ir be jos žinios 
plauks į pasaulį. Tų telkinių 
geros kokybės gamtinės dujos 
ir lengvoji nafta Europoje 
labai pageidaujama, ir Rusijos 
rinką nurungs. 1994 metais 
p radė tas tyr inėt i , pastarai
siais metais užmojis paspar
tėjo ir išsivystė į milžinišką 
projektą. Vamzdyno ilgis bus 
1.760 km. kainuos 10 mili
jardų dolerių, o jo statyba už
truks apie 10 metų. Bet pir
mas tarpsnis , kamuojantis 2.9 
milijardus dol.. bus baigtas po 
trejų metų ir kasmet j Europą 
pompuos 20 milijonų tonų 
nevalytos naftos, o 2008 me
tais juo ati tekės j au 50 mili-; 
jonų tonų. Kartu tekės ir du
jos. Vamzdyno statybai įkurta 
nauja bendrovė. į kurią įeina 
didžiosios JAV ir Europos 
naftos bei dujų tiekimo vers
lovės ir keli didieji bankai. 
Vyraujanti bendrovė bus „Bri-
tish Petroleum", kontroliuo
jan t i 38 nuošimčius akcijų. 
Antroji, kontroliuojanti 20 
nuoš. akcijų. bus Azer
baidžano ..State oil". tačiau 
joms abiems didelę įtaką turi 
kelios pirmaujančios JAV vers
loves ir bankai . Žinovų aps
kaičiavimu, j au ištirti ir žino
mi žaliavos šal t in ia i bend
rovės veiklą užt ikr ina bent 
keturiasdešimčiai metų. o per 
tą laiką toje pačioje aplinkoje 
tikimasi surast i ir naujų šal
tinių. Taigi projektas ilga
laikis ir gali būti labai pelnin
gas, todėl į takingas ir poli
tiškai. 

Rusijos atstovų žemes pra
kasimo iškilmėse nebuvo, rašo 
„Wall Street Journal'* bend
radarbis Vladimir Socor. 

rugsėjo pabaigoje pirmą kartą 
apie šį didziulj užmojį pa
sauliui paskelbdamas. Krem
lius piktas, teigia šis Rusijos 
reikalų žinovas, nes paliepė iš 
projekto pasitraukti jo kontro
liuojamai verslovei LUKoil. 
kuriai irgi buvo pasiūlyta įsi
gyti jungtines bendroves akci
jų ir taip tapti nare. Anksčiau 
tyliai savo nepasitenkinimą 
unkštęs. dabar Kremlius pra
bilo viešai. Vakarai nori mus 
išgrūsti iš nuo seno, istoriškai 
priklausančio regiono, kuria
me Rusija visada turėjo ir 
tebeturi politinius siekius, pa
gal Socor. piktai kalbėjo New 
Yorke į Jungtinių Tautų me
tinį susirinkimą atvykęs Ru
sijos užsienio reikalų minist
ras Igor Ivanov. Kodėl toji 
bendrovė nepriėmusi Rusijos 
siūlymo vamzdyną tiesti per 
jos teritoriją. Novorosijsk re
gioną9 Užmojis būtų ir pigiau 
kainavęs, ir visais atžvilgiais 
patogesnis įgyvendinti, ir 
vėliau valdyti, piktinasi rusų 
politikas. 

Tai štai dėl ko Putin taip 
staiga susirūpino Gruzijos te
ritorijoje gyvenančiais čečė
nais ir jų vykdomu teroru 
prieš rusus , keleriopai pa
didindamas ir ten iš Čečėnijos 
pasitraukiančių skaičių, rašo 
Vladimir Socor. Naftos bei 
duįų vamzdynas iš Rytų į 
VScarus tiesiasi jau nebe per 
Rtfeijos kontroliuojamą teri
toriją, bet per ta rp jos ir 
draugiškų kaimynių — Irano 
ir Irako — įsispraudusias 
naujas nepriklausomas vals
tybes — Azerbaidžaną ir 
Gruziją — ir Kremlius del to 
nieko negali daryti. Maskvos 
nuostoliai dar padidės, jeigu 
prie jų prisijungs nepriklau
somybę išsikovojusi Čečėnija. 
Tad kaip gali Putin nekovoti 
su „teroristais", jeigu laimėta 
kova grąžintų jam prarastus 

i požeminius t u n u s . Kova dar 
daugiau sureikšmėja. kai . 
persekiodama teronstus. Krem
liaus akivaizdoje tuos tur tus 
įsigyja Amerika. J u k tos 
pačios kovos tikslais, šalia jau 
čia minėtų kraštų. JAV kariai 
įsitvirtino nafta bei dujų tur
tingų Uzbekistano. Kazachs
tano. Armėnijos. Turkmėnijos 
valstybių oro ar jūros uostuo
se. Kažin ar naftos kvapas 
neprisideda ir prie Bush 
įniršio I rakui 0 Taigi teroristai 
ne visada tik baimę bei nuos
tolius neša. tad ir supranta
mas buvo Putin noras uoliai 
Vašingtonui padėti. Supran
tamas ir to noro staigus išga
ravimas. Maskvai pamačius, 
kur. kaip to karo pasekmė, iš 
jos palaukių teka nafta. Iš
saugojusi sau Čečėniją, iš 
naujo okupavusi Gruziją, o 
vėliau vėl Armėniją ir Azer
baidžaną. Kaspijos regiono 
naudą vėl srėbtų Rusija. Ir su 
„teroristais" susidoroti jai 
būtų tik vieni juokai. Taip 
pat. kaip ir „anais gerais so-
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Danutė Bindokienė 

Amerikos Vidurio vakarų Baltų koalicijos posėdyje 'iš kaires;: prof. 
Vytautas Landsbergis. ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys ir 
estų kultūros komiteto nare Urve Auksi. Algio Kazlausko nuotr. 

Latvių bendruomenes pirm. Ilmars Bergmanis (iš kaires i su prof. V 
Landsbergiu JAV Vidurio vakarų Baltų koalicijos posėdyje rugsėjo 30 d. 
Algio Kazlauske nuotr. 

vietų laikais". O Amerikai be
si tąsant tarp'politikos ir karo; 
ko gero. taip. gali ir atsi t ikti . 
Rusijos tikslus pasiekti Putin 
padės jo „teroristai": Ivanas 
gali prieiti ir p n e šio šimt
mečio didžiausio vamzdžio. 

O kaip Lietuvai būtų ge
riau'.' Aišku, kad neprieitų. 
Nors iš Turkijos iki Lietuvos ir 
labai toli. tačiau į ją atitekėju
sios Kaspijos naftos kokiais 
aplinkiniais keliais atsigabe-
nimui galimybių gal ir būtų? 
Bent jau laivais į Klaipėdos 
uostą. Todėl r u sams nusi
gr iebus Mažeikius. Vilniui 
bū t ina išsaugoti ..Klaipėdos 
naftą", nepaisant, kaip „Ju

kos" tokį užmojį kliudytų. O 
kad> j i Į ta ip- darys.- abejonių 
nė ra . J u k jau dabar jos prezi
d e n t a s Chodorkovskij pa
re iškė a ts isakąs „Williams" su 
„Brit ish Petroleum", pagrin
d ine to šimtmetinio vamzdyno 
t iesėja , sudarytos su tar t ies . 
Ar ka r t a i s Lietuva negali tapti 
šių dviejų milžinų susikirti
mo taškas? Ar ne laikas Vil
niui ruošt is tokios padėties 
i šnaudo j imui? O jeigu ir 
„ R u h r g a s " p i r š tas prie to 
naujo vamzdyno pridėtas, gal 
ši dujų tiekėja galėtų ir 
. .Gazprom" užtvara t ap t i 9 

Svajone 9 O visgi, manau , 
ver tė tų ir ja užsiimti. 

* Š iau l ių r a j o n e ve ik l ą 
p r a d e d a n t i Vokietijos firmos 
^ASTA GmbH" an t r inė įmonė 
— Lietuvos ir Vokietijos UAB 
„Risgenta" pradės pjauti iš Si
biro gabenamus maumedžius 
ir pušis, nes šios medienos 
ruošinius graibstyte graibsto 
langu ir durų gamintojai Va
karų Europoje. Tikimasi, kad 
lentpjūvės apyvarta per metus 
sieks apie 0.5 mln. eurų. vž. Elta 

* S e i m a s S o c i a l i n i ų r e i 
k a l ų i r d a r b o k o m i t e t o s iū
l y m u po svarstymo atmetė 
Valstybinių socialinio draudi
mo pensijų įstatymo pata isas , 
kur iomis siūlyta sumažint i se
na tvės pensijos amžių mote
r ims iki 55, o vyrams — iki 60 
metų. Pagal galiojantį įsta
tymą moterys šiuo metu į pen
siją gali išeiti 60 metų, o vyrai 
— 62 metų ir 6 mėnesių. (BNS) 

Paradoksiško asmens 
vizitas Čikagoje 

Č ikagoje dar kartą apsi
lankė Vytautas Lands

bergis. Sakome tiesiai — be 
t i tulų, kuriuos j i s užsitar
navęs ir nusipelnęs. Visi tuos 
t i tulus žinome. Niekur, kaip 
atrodė iš susibūrimų, kuriuose 
tik j is dalyvavo. Vytauto 
Landsbergio pristatyti nerei
kėjo. 

Šį kartą viešnages prie
žastis buvo „Draugas" — V. 
Landsbergis pakviestas kaip 
garbės svečias į dienraščio 
pokylį rugsėjo 29 d. Atvykimo 
proga pasinaudojo daugelis — 
V. Landsbergis kalbėjo gau
siai susirinkusiems ir su 
dėmesiu jo išklausiusiems Illi
nois universiteto studentams 
fLituanistikos katedros ir jos 
vedėjos prof. Violetos Keler
t ienės dėka); ALTo centro 
valdyba (pirm. Saulius Kup
rys) suruošė susitikimą su 
amerikiečių politikais bei kitų 
lietuviams artimų tautų atsto
vais Čikagos miesto centre, o 
neoficialūs vizitai apėmė 
nefcUgSkęsias šeštadienines 
rajnfcląs, Pasaulio lietuvių 
ccmĘ& Sekttriieninį susi 
VTTifmi Jiet „Dainavos" an -
saAflfio repeticiją. Visur sve
čias buvo laukiamas ir nuo
širdžiai priimtas. Kai viename 
susi t ikime buvo užsiminta, 
k a d ' tokio visuotinio popu
l iarumo pakaktų jį išrinkti 
Lietuvos prezidentu, V. 
Landsbergis šyptelėjęs pasa
kė: „Jeigu, žinoma, rinkimai 
vyktų Čikagoje..." 

Tenka pastebėti, kad po 
visų susitikimų su V. Land-
bergiu iš dalyvių pasigirdo tas 
pa ts vertinimas:' profesorius 
buvęs labai draugiškas, šiltas, 
į klausimus atsakinėjęs neiš
sisukinėdamas, nors ne visos 
temos buvusios labai malo
nios. Net ir anksčiau išreiš-
kusieji jam priešiškumą, grū
dosi artyn, kad galėtų pa
spausti ranką ir galbūt patek
ti } tą pačią fotografiją... Ne 
vienas tiesiai išsitarė: argi čia 
tas pats Landsbergis, ant ku
rio galvos Lietuvoje be pa
liovos krinta įvairiausių kal
tinimų ir šmeižtų kruša? Ne
jaugi jis tikrai stovi ant pačios 
žemiausios populiarumo pako
pos, kaip nuolat žmonėms į 
galvas kala žiniasklaida. pa
sitelkusi abejotino patikimu
mo apklausas? 

Pristatinejant V. Lands
bergį įvairių susitikimų metu. 
buvo išskaičiuoti jo nuopelnai 
Lietuvai — ne tik kaip pagrin
dinio tautos laisvėjimo ir iš 
sovietinių varžtų išsivadavi
mo variklio, bet taip pat profe
soriaus, muziko, daugybes 
svarbių leidinių autoriaus 

ypač apie M. K. Čiurlionį), 
įvertinto užsienio valstybių 
žymenimis. Ir tai tik nuopel
nų dalis. Bet. rodos, ir jos už
tektų, kad kiekvienas, turėda
mas progą šį asmenį sutikti . 
jaustų pasididžiavimą. pri
klausydamas tautai, išugdžiu
siai tokią asmenybę. 

Tai kas slypi už viso to 
negatyvizmo, nukreipto Lands
bergio link9 Pavydas? Seno
sios nomenklatūros kerš tas , 
kad išardė jos rausvą lizdelį ir 
išvedė valstybę į laisvę? Po
litinių ėjimų klaidos. Tėvynes 
sąjungos/Lietuvos Konserva
torių partijos klaidos, padary
tos j au po nepriklausomybes 
atkūrimo? O greičiausiai — 
viskas kartu. 

Tačiau klaidos pavojin
giausios tada. kai nuolat kar
tojamos, kai iš jų nepasimoko
ma. Politika yra labai neatiai
di: už kiekvieną žengtelejimą į 
klystkelius reikia brangiai 
užmokėti — tiek pask i ram 
individui, tiek <juo labiau) 
part i jai . Tėvynes sąjunga. 
atsidūrusi populiarumo viršū
nėje, pervertino savo jėgas ir 
sugebėjimus. Reikės daug lai
ko, kol vel atgaus pusiausvyrą 
bei žmonių pasitikėjimą. Ka
dangi tais kritiškais metais 
parti jai vadovavo Vytau tas 
Landsbergis, j am ir teko 
karčiausios kritikos šaukštas . 

Visgi pastarieji įvykiai ro
do, kad galbūt kaip tik i iuo 
metu Tėvynes sąjunga pradės 
kopti aukštyn. L~ž tokia prie
laidą nemažai dalį nuopelnų 
galima skirti Andriui Kubi
liui, atsiėmusiam savo kandi-
datūrą iš prezidento rinkimų. 
..Nenorime skaldyti baisų. 
Rinkimus turi laimėti Valdas 
Adamkus ' . — teigė prof. 
Landsbergis. Tai tiesiog kil
nus požiūris. Prez. Adamkus 
turėtų nedelsiant pasinaudoti 
tuo Tėvynes sąjungos spren
dimu, pasitarti su partijos 
vadu Vytautu Landsbergiu ir 
aktyviai į traukti Andrių 
Kubilių (jau nebe varžovą, o 
talkininką) į savo rinkiminę 
kampaniją. Nauda neabejoti
na: ne tik konservatoriams pa
lankūs piliečiai būtų greičiau 
linkę balsuoti už V. Adamkų: 
Andrius Kubilius įgautų dau
giau lankstumo, patirties, ga
lima sakyti, politinio su
brendimo. Po penkerių metų 
Lietuva turėtų tikrai nepa
mainomą kandidatą j prezi
dentūrą. A. Kubilius ir dabar 
turi daug teigiamu ypatybių, 
bet jis tarytum per daug re
zervuotas, santūrus. Tai ne 
..minios žmogus". Visgi geram 
politikui naudinga ir tokiu 
būti. 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
(1920-1939 m.) 

JUZĖ ALDONYTĖ-KALNIŪNIENĖ 
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Mėgstamas matematikas 
A. Reinharcas — žydų tauty
bes. Įsrmintina fizinio lavini
mo mokytoja J. Kazlauskaitė. 
Energinga, gera organizatorė 
visų sportinių renginių, var
žybų su lenkų moksleivėmis. 
Mes, kilę iš kaimų lietuviai, 
buvome fiziškai stipresni už 
lenkus miestelėnus. Sportines 
varžybas laimėti mums buvo 
būtinybe*. Tai būdavo atkakli, 
užslėpta politinio atspalvio 
kova — atsiteisimas už nuo
skaudas, kurias patyrėme iš 
lenkų: už bendrabučių ir gim
nazijos langų daužymą akme
nimis, už mūsų knygų išmė
tymą gatvėje į balą policininko 
akivaizdoje, už jo piktdžiu
gišką šypsnį ir nieko nema
tančias akis, už apspjaudy-

mus, spardymus, antausius ir 
už viską, ką patyrėme iš savo 
prispaudėjų, ats i teisdavome 
sporto stadione, bėgimo takuo
se, žaidžiant tinklinį ar krep
šinį ir kt. Mes visada laimė
davom ir gyvenom viltimi 
laimėti, išvaduojant Vilnių... 

Man a tmin t in i Vytauto 
Didžiojo gimnazijos pedago
gai, verti dideles pagarbos, 
kuriems nespėta net tinkamai 
padėkoti už jų pasiaukojantį 
darbą. 

Iš gimnazijos senesnes ir 
jaunesnės kartos išėjo daug 
žymių žmonių: kunigas Aliu
lis, menotyrininkas — V. Drė
ma su nemir t ingomis kny
gomis „Pranciškus Smugle
vičius", „Dingęs Vilnius", ir 
mokslų kandidatas J Umb

rasas. Didelę pagarbą ir dė
kingumą pelne broliai chirur
gai profesoriai Pranas ir Pet
ras Norkūnai, kurie ypač buvo 
jautrūs vilniečių bėdoms, ne
galėms. P. Čibiras — infek-
cionistas. A. Vengris — teatro 
kri t ikas, architektai broliai 
Nasvyčiai, architektas Bara
vykas, agronomas V. Mal-
džiūnas. poetė O. Miciūte. 
publicistas Umbražiūnas. B. 
Makauskas ir daugelis kitų. 
Mano kartos nemažas inte
ligentų ir gerų specialistų 
būrys: gydytojai — Kazokaitė. 
Luneckaite. Saukaite. Bieli-
nyte ir kt. Visuomenininke O. 
Alkenaite. rezistente Z. Gim-
žauskaitė ir kt.. vilniečiai: Pet-
kelis, Šikšnelis. Čibiras. Gu
tauskas . Trepšys 'Vilniaus 
lietuvių p i rmininkas ' Išei
vijoje atsidūrę — Varnaite. Ja-
nutenas (Australija), B. Bruz-
gelevičiūte (Los Angeles*. Nar-
kel iūnai te . SNO žurnaliste. 
Saplys — (Čikagai ir daugelis 
kitų. Priešingoj „stovyklos" 

pusėje — Sibire ats idūrė J . 
Sinius ir R Vinciūnas. Visi pa
minėtieji pa aiko glaudžius ry
šius su Lietuva, su Vilniumi. 
vilniečiais, išeivių širdyse sun
kiai gyjant; nostalgijos žaizda 
Lietuvai... 

Daugelis iš paminė tu ir 
nepaminėtu jau pasi t raukė į 
.Anapilį ir nebegirdi, kad mes. 
dar esantys š iame pasaulyje, 
nors mušu srretos jau išretėju
sios, pagarbiai išlaikome juos 
savo prisiminimuose. 

M tisų buvo taip daug kita
dos. 

Šiandien liko kas antras, 
kas trečias. 

Dar albumuose randam 
vardus. 

Bet ir tie jau atrodo kaip 
svečias... 

V Kait inąs 
Vilniuje veikė Stepono 

Batoro universitetas. Iki 1924 
m. lietuviams nebuvo leista 
j a m e studijuoti . Permainos 
įvyko 1924/1925 m., kai Vy
tauto Didžiojo gimnazija gavo 

vals tybines gimnazijos teises. 
Minė tame universitete lietu
viai suda rė vos 2.7 proc. ben
dro s tuden tų skaičiaus, iš ku
rių išaugo būrys žinomų spe
cialistų, etnografai Č. Kudaba 
ir P . Dunduliene, gyd. A. Žy-
gas . R. Jakimavičius ir kt. 

Vilniuje veikė amatų, gim
nazijų moksleivių, studentų — 
mergaičių ir berniukų — bend
rabučia i , nes kaimo tėvams 
buvo sunku apgyvendinti savo 
va ikus mieste. Iškilo būtinybe 
steigti bendrabučius. Buvo net 
į s t e ig ta speciali Labdarybės 
draugija bendrabučiams rem
ti. Nepriklausomos Lietuvos 
v i s u o m e n ė ir vyr iausybe ir 
Vilniui Vaduoti sąjunga uoliai 
r ėme okupuoto Vilniaus lietu
vius, lėšas siuntė į Vilnių, kad 
išlaikytų ir stiprintų Vytauto 
Didžiojo gimnaziją ir bendra
bučius. 

Aš gyvenau mergaičių 
..Birutes" vardo bendrabutyje. 
Žvėryne, an t Neries kranto. 
Tai gražus , erdvus ir patogus 

pas ta tas . įrengti keli kam
bariai mokymuisi, keli mie
gamieji — jaunesnėms ir vy
resnėms mergaitėms. Didelis 
valgomasis ir svetaine. Čia ir 
mokėmės fortepijonu skam
binti . Viskas j auku . gera. 
patogu ir malonu. Mes tai 
(vertinome ir stengėmės gerai 
elgtis, mokytis. Bendrabučio 
vedėja vienuole Petrai tyte, 
aukštos morales žmogus, tad 
ir mus auklėjo ta dvasia. J i 
buvo veikli ne tik sau. bet ir 
savo auklėtinėms, tačiau ir 
mylėjo mus. Ji mums buvo 
tarsi antroji motina. Ji pelne 
didelę pagarbą mūsų ir visos 
Lietuvos visuomenes. Gerai 
tvarkėsi ir berniukų _Pana-
marų" bendrabutis. Bendra
bučiu vadovus ir rėmėjus, nors 
j ie jau pasitraukė iš mūsų 
tarpo į Anapili, su dideliu 
dėkingumu ir pagarba minime 
jų vardus, jų pasišventimą, jų 
nuopelnus mums ir visai 
tėvynei. 

Okupantai nutautinimo 

darbą vykdė visame Vilnijos 
krašte ir per bažnyčias. Ne
išvengta ne tik pas is tum
dymų, bet ir r imtesnių su
sirėmimų. Ypač kai Vasario 16 
d. lietuviai sugiedodavo Lie
tuvos himną Tai buvo būtiny
be, nors lietuviai ir žinojo, kas 
jų laukia. Po to sprukdavo, o. 
nespėję pasprukti, pakliūdavo 
t žandarų rankas, kurie žinojo, 
kaip susidoroti su lietuviais. 

Vilniuje leista tik viena 
maža Sv. Mikalojau.- baž
nytėle, bet ji mums. vilnie
čiams lietuviams, buvo labai 
brangi. Tai buvo ne tik mal
dos, bet ir susibūrimo vieta lie
tuviams. Sekmadieniais Vil
nius prisipildydavo lietuviškos 
dvasios, kai iš bendrabučių 
lietuviškai uniformuoti moks
leiviai eidavo i š \ Mikalojaus 
bažnytėlę. Čia suplaukdavo 
amatų mokyklos auklėtiniai. 
studentija ir visa lietuvių vi
suomene. 

Bus daugiau 
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APMĄSTYMAI APIE 
APAŠTALĄ PAULIŲ IR 

MOTERIS 
ALEKSAS VITKUS 

Žiūriu į , ,Draugo" kalendo
rių, ir stebiuosi, kiek daug 
mes lietuviai švenčiame var
dadienių birželio mėnesį. Ir jie 
visi mūsų tautoje tikrai po
puliarūs p radedan t Eugeniju
mi, Anupru ir Antanu, o į pas
kut ine savaitę — susigūžę 
net keliolika vardų: Jonas. 
Madas , Leonas, Petras. Povi
las ir dar kiti. Birželio 29-ta 
švenčiame bendrą šv. Petro ir 
Povilo tPaul iaus) šventę. 

Ta proga gal būtų tikslu 
prisiminti, kad šventasis arba 
apašta las Paul ius , nors gerai 
žinomas kaip žmogus, kurio 
darbai ir raštai sudaro beveik 
pusę Naujojo Testamento, 
yra kai kur ių Katalikų Baž
nyčios istorijos nagrinėtojų 
vadinamas netolerancijos mo
terims pradininku. 

Tiesa, lietuvių bendrinėje 
kalboje mes ilgai naudojome 
ne Paul iaus , bet Povilo vardą, 
kuris esąs pas mus atėjęs iš 
senųjų rytų slavų kalbų. Pir
muosius penkis popiežius is
torijoje žinojome irgi kaip Po
vilus, ir t ik 1S63 metais, po
piežiumi išr inkus Paulių VI, 
pripratome palikti slavišką 
vardo lytį persimesdami į se
nąjį lotynišką, gal jau madin
gesniu tapusį Paulių. 

Var tydamas Šventąjį Raštą, 
o ypač Naująjį Testamentą, 
skaitytojas dažnai susiduria 
su apaštalo Pauliaus vardu, 

. jo darbais, įvairiais pastora
ciniais laiškais, vadinamomis 
epistolėmis. Jose apaštalas 
Paulius dažnai lyg iškelia ir 
parodo ta r iamą nelygybę tarp 
moterų ir vyrų. Ar tikrai? Gal 
vienas šio straipsnio tikslų ir 
būtų į tą tvirtinimą pažvelgti 
iš arčiau. 

Šiek tiek apie patį apaštalą 
Paulių. J i s buvo žydas, gimęs 
graikų mieste Tarsus, keletą 
metų po Kristaus gimimo. 
Grįžęs į Jeruzalę , lankė rabi
nų mokyklą ir tapo uoliu fa
riziejumi. Būdamas jau apie 
30 metų, dalyvavo liudininku 
pirmojo krikščionybės kanki
nk) šv. Stepono Jeruzalėje 
užmušime akmenimis. Vykda
mas iš Jeruzalė į Damaską 
persekioti krikščionių, jis ste
buklingu būdu atsivertė į Jė
zaus pasekėjus. Po to prasi
dėjo jo misijų kelionės po da
bart inę Turkiją, Graikiją ir 
Romą. Visa tai smulkiai ap
rašyta Apaštalų darbuose 
(Apd), kurie buvo parašyti 
apaštalo Paul iaus palydovo 
evangelisto Luko. Pagal vieną 
tradiciją, Paul ius buvo Romo
je apkal t in tas ir j am buve nu
kirsta galva 64 m. po Kr. Pau
lius pagarsėjo savo dvasinio 
turt ingumo pilnais laiškais ti
kintiesiems. 

Daug kas , ypač vyrai, mėgs
ta cituoti iš apaštalo Pauliaus 
pirmojo laiško Timotiejui, jo 
ištikimo misijų kelionių paly
dovo, Q Tim 2.12): „Aš nelei
džiu, kad moteris mokytų nei 
kad vadovautų vyrui, — ji te
silaiko tyliai". Bet čia pat Pau
lius padrąsina moteris, saky
damas ( 2,15): „Bet ji (mote
ris) bus išganyta, gimdydama 
vaikus, jos bus išganytosjeigu 
išlaikys tikėjimą, meilę, ir 
šventumą bei santūrumą", bet 
neužmiršta ir priminti (2,9): 
„... t rokštu, kad moterys vil
kėtų padoriai, puoštųsi dro
viai ir santūr iai , neišgarbi-
nuotais plaukais , be aukso, 
be perlų ir be prabangių dra
bužių". 

Kad moteris suprasti ir 
anais laikais buvo sunku, ma
tyti iš to, kad, nors Paulius lyg 
ir nemėgo išgarbinuotų mo

t e r s plaukų, jis savo laiške 
korintiečiams (1 Kor 11,15) 
rašo: ,,Tuo tarpu moteriai gar
bė turėti ilgus plaukus". O 
kaip vyrams? Čia Paulius mus 
vyrus, ypač j a u pagyvenusius 
ir plaukus j au praradusius, 
ta ip padrąsina (11,14): „Argi 
pa t i prigimtis jūsų nemoko, 
jog vyrui gėda nešioti ilgus 
plaukus?" 

Panašiai Paulius rašo savo 
laiške ir korintiečiams (1 Kor 
11,3): kiekvieno vyro galva 
yra Kristus, moters galva — 
vyras, o Kristaus galva — Die
vas", ir toliau (8-9) tęsia: „Juk 
ne vyras padarytas iš moters, 
bet moteris iš vyro, taip pat 
ne vyras buvo sukurtas mo
teriai , o moteris vyrui". Jei 
kur i anų laikų moteris tuo 
pasipiktino, Paulius neuž
miršta pasakyti, kad (11,11-
12): „Bet Viešpatyje nei mote
ris ką reiškia be vyro, nei vy
ra s be moters. Kaip moteris 
kilusi iš vyro, taip vyras gims
t a iš moters, visi atsiranda 
iš Dievo". O kad abu sutaiky
tų, tame pačiame laiške Pau
lius dar primena (7,3-4): „Te
gul vyras atlieka pareigą 
žmonai, o žmona vyrui. Žmo
na neturi valios savo kūnui, 
bet vyras. Panašiai ir vyras 
neturi valios savo kūnui, bet 
žmona". Man taip ir lieka ne
aišku, kas kieno kūną paga
liau valdys. 

Laiške efeziečiams jis taip 
moko (Ef 5,22-24): „Jūs, mo
terys, būkite klusnios savo vy
rams , lyg kad Viešpačiui, nes 
vyras yra žmonos galva, kaip 
Kristus yra Bažnyčios galva 
— jis, kūno gelbėtojas. Ir 
ka ip Bažnyčia klauso Kris
t aus , taip ir moterys visur kur 
teklauso vyrų". Ir vėl, tame 
pačiame laiške (5,25) jis taip 
sako vyrams: „Jūs, vyrai, my
lėkite žmonas, kaip Kristus 
mylėjo Bažnyčią ir atidavė už 
ją save". 

Paulius laiške kolosiečiams 
dar kartą primena (Kol 3,18): 
„ J ū s , žmonos, būkite klusnios 
vyrams, kaip dera Viešpaty
je". Gal taip ir turėtų būti, 
ypač, kaip Paulius toliau jau 
vyrams grūmoja (3,19): „O 
j ū s , vyrai, mylėkite savo žmo
n a s ir nebūkite joms šiurkš
tūs" . Šių laikų žmonos tą žo
dį „šiurkštūs" turbūt pakeistų 
į „šykštūs". 

J a u anais laikais apaštalas 
Paulius (2 Tim 3, 1-7) numatė 
pavojus toli į ateitį, kai jis 
perspėjo, kad ,,... užeis sunkūs 
laikai, nes žmonės bus savi
mylos, godūs pinigų, ..., ne
dėkingi, nesusivaldantys, ... 
labiau linkę į malonumus ne
gu į Dievą". „Tu saugokis to
kių žmonių" (3,5), — perspėja 
Paulius sakydamas ( 3,6): „Iš 
jų yra tie, kurie įsiskverbia į 
n a m u s ir prisivilioja moterėles 
(šiais laikais, ypač lietuviškoje 
Amerikos išeivijoje, būna kaip 
tik atvirkščiai), pilnas nuodė
mių ir blaškomas visokių įgei
džių". „Tai žmonės sugedusio 
proto", — sako Paulius (3,8). 
Gal ir taip, bet daug lietuvių, 
Floridos vyrų, iš savo patyri
mo tikrai nesutiktų su garbin
gu apaštalu. 

Todėl gal ir ne visai užpel
nytai Paulius, kuris rašė, jog 
moterys bažnyčioje turėtų ty
lėti ir būti pagarbios vyrams, 
y ra laikomas moterų teisių 
priešininku. Juk jis ir laiške 
romiečiams (Rom 16, 1-16) jau 
savo gyvenimo rudenyje, siun
tė sveikinimus ilgam sąrašui 
anuometinės bažnyčios vado-
vų, kurių nemažai buvo mote
rys. Paulius rašė: „As pa\e-

Ta; tik viena nuotaikinga nuotrauka iš Antano Stanevičiaus knygos-albumo „Romantiškoji Klaipėda" 

du jums mūsų sesę Febe, — 
ji yra Kenchrėjos bažnyčios 
diakone; priimkite ją Viešpa
tyje, kaip dera šventiesiems, 
ir pagelbėkite jai , kai prireiks 
jūsų paramos, nes ir ji yra pa
dėjusi daug kam, ir man pa
čiam". 

Pauliui, atrodo, gal t rūko 
takto ir kantrybės. Mokyda
mas t a rp žydų, j is nebuvo la
bai geras diplomatas, nes 
griežtai a tmetė senąjį žydų 
tikėjimą, tuo tarpu kai kurie 
kiti jo palydovai stengdavosi 
taip sujungti naująjį mokslą 
su senąja religija, kad žydai 
jautėsi esą ir žydai, ir krikš
čionys. O po I Vatikano suva
žiavimo ir mes kar ta is jaučia
mės esą išrinktosios tautos 
nariai. 

Kad šių laikų žmogus tik
rai turi problemų sutikti su 
visais apaštalo Paul iaus pasi
sakymais apie moters vietą 
Bažnyčioje yra neginčytina. 
Pagaliau net ir Senojo Testa
mento Pradžios knygos pirma
jame pasakojime apie Kūri
mą, lytys nebuvo išskirtos (Pr 
1, 27): „Dievas sukūrė žmogų 
pagal savo paveikslą, pagal 
savo paveikslą sukūrė jį; vyrą 
ir moterį; sukūrė juos". 

Ir tik antrajame pasakojime 
apie Kūrimą Viešpats Dievas 
tarė (Pr 2,18): „Negera būti 
žmogui vienam. Padarysiu 
jam tinkamą bendrininką". 
Kad ta bendrininkė būtų tik
rai t inkama, šiandien nesu
tiktų daugiau kaip 50 proc. 
išsituokusiųjų. Šventasis Raš
tas toliau taip aiškina (Pr 2, 
21-22): „Tuomet Viešpats Die
vas užmigdė žmogų kietu mie
gu ir, j am miegant, išėmė vie
ną jo šonkaulį, o jo vietą už
pildė raumenimis. O iš šon
kaulio, kurį buvo išėmęs iš 
žmogaus, padarė moterį, ir at
vedė ją pas žmogų". Ar ne 
koks vyriškas šovinistas su
galvojo tą antrąją Kūrimo ver
siją? 

Nelabai XXI -amžiaus žmo
gui norėtųsi sutikti ir su ki
tais apaštalo Paul iaus pa
mokymais. Savo laiške Titui 
Paulius ta ip ražo (Tit 2,9): 
„Kalbėk, kad vergai būtų vi
sur kur klusnūs savo šeimi
ninkams, stengtųsi j iems 
įtikti ir nepr ieš taraut i" . Tai 
tau. Kur tada buvo žmonių 
teisės, kai jų daugiau reikėjo 
net negu šiandien? Ką mes, 
lietuviai, galėtume pasakyti, 
skaitydami šiuos Pauliaus žo
džius (Rom 13, 1-2): „Kiek
vienas žmogus tebūna klusnus 
viešajai valdžiai, nes nėra 
valdžios, kur nebūtų iš Dievo. 
Kai priešinasi valdžiai, prieši
nasi Dievo sutvarkymui. Ku
rie priešinasi, užsitraukia 
teismą" Sunku tikėti, kad val
džia kuriai priešinomės per 50 
metų. butų buvusi iš Dievo. 

No vien religija, bet ir kul

tū ra , ir istori.-.ė paveldą vei
k ia į moters padėtį visuome
nėje. Musulmonų kraštuose 
religiją juk .-.eįmanoma at
skirt i nuo kultūros. Net ir 
Amerikoje kai kurios sektos 
a r religijos religiją sutapa
t indavo su visuomene ir poli
t ika . Nors Amerikos konstitu
cija griežtai skiria religiją 
nuo valstybės, bažnyčia ir val
džia k a r t u jau nuo senų lai
kų nedavė moterims net bal
savimo teisių Ar ne keista, 
kad tar iamai demokratinėje 
Amerikoje moterys iškovojo 
balsavimo teisę tik 1920 me
ta is , kad tik 1974 m. ištekė
jusios moterys galėjo savo var
du įsigyti kredito korteles? 
Prisiminkime, kad Lietuvoje 
tokių diskusijų visai nereikė
jo. Moterys galėjo balsuoti 
j a u n u o pat pirmosios nepri
klausomybės (1918) pradžios. 

Laikai keičiasi, ir šiandien 
Amerikoje moterys jau gali 
dalyvaut i politiniame gyveni
me , bū t i senatoriais, guberna
tor ia is , didžiųjų korporacijų 
prezidentais i r t.t. Tačiau re
l iginiame gyvenime moterys 
i r šiandien — tik antros kla
sės pilietės. Smarkiausiai au
gančios religijos — mormonų 
i r baltistų — šiandien mote
r ims randa vietą tik patarna
v imams , kaip virimas, ar valy
m a s . Romos Katalikų Bažny
čia ne tik neleidžia moterims 
būt i įšventintoms kunigais, 
bet ir nesirengia to nei disku
tuoti . Reformuota žydu baž
nyčia j au nuo 1972 m. leido 
moter ims būti rabinais, bet 
naujosios „rabinės" neranda 
darbo, nes žydų bendruo
menė kažkaip nelabai prisi
rengia jas pasikviesti tikėji

mo vadovėmis. Panašiai yra ir 
su episkopalų bažnyčia ku r 
moterys gali būti įšventintos 
į diakonus a r pastorius j a u 
nuo 1977 m. 

Kaip į moteris žiūri daugu
ma religijų, gal geriausiai 
nusakė liuteronų bažnyčios 
Missouri sinodo dvasininkas 
Samuel Nafzger: „Vyrai ir 
moterys visais atžvilgiais yra 
lygūs. Bet lygybė dar nereiš
kia tapatumo. Moterys nėra 
žemesnės už vyrus, tik joms 
Visagalio da r prieš Adomo ir 
Ievos nupuolimą buvo paskir
ta kitokia rolė". Jei Šventas 
Raštas t ikrai sako, kad mote
rys negali būti kunigais, tai 
ką sakyti apie protestantų 
bažnyčias sekančias tą patį 
Šv. Raštą, kaip pvz., eposko-
palai, metodistai a r presbite-
rijonai? 

Daugybė moterų, kurios ne
sutinka su šios dienos popie
žiaus Jono Pauliaus II politi
ka ir filosofija, mielai darbuo
jasi kaip mokytojos, vienuo
lės, religijos instruktorės, vai
kų parengėjos Pirmajai komu
nijai ar Sutvirtinimo sakra
mentui. Yra katalikių moterų 
organizacijų, kurios kovoja 
už moterų teisę būti katalikų 
kunigais. Vienos jų (Women's 
Ordination Conference) veikia 
dar oficialiuose Katalikų Baž
nyčios rėmuose, ir tikisi dar 
savo gyvenime matyt šią dide
lę permainą, o kitos (Wom-
ens's Church Convergence) 
veda savitas pamaldas, pagal 
savo liturgiją. Ką į tai pasa
kytų didysis ankstyvosios baž
nyčios misijonierius apaštalas 
šv. Paulius? Turbūt rašytų 
jau visai kitokius laiškus. 

GRAŽUS FOTOGRAFIJŲ ALBUMAS 
— „ROMANTIŠKOJI KLAIPĖDA" 

Klaipėdos 750 metų jubilie
j a u s proga pasirodė kelios 
knygos. Jų tarpe vieną svar
biausiųjų vietų užima žur
nalisto, poeto ir fotografo pa
ruoštoji „Romantiškoji Klai
pėda". Knyga neseniai pasiekė 
ir Amerikos k ran tus . 

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ 

V. Adamkaus kandidatūrai paremti pridedu auka: 
$ 

Vardas, pavarde:. 
Adresas: 

Čekius prašome rašyti: 
ADAMKUS FUND vardu ir siųsti į banką šiuo 
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F i rs t P e r s o n a i Bank 
6162 S o u t h Arche r Ave. 
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Attn.: Ed i t a 
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žiausiųjų foto albumų, kuriuos 
mums yra tekę matyt i iš Lie
tuvoje išleistųjų knygų. Sma
gu, kad tai nėra vien tik me
ninės vertės knyga. J i ta ip pat 
duoda ir nepaprastai daug in
formacijos apie Klaipėdą, 
žmones, įvairias gyvenimo sri
tis. Tai didžiąja dalimi ir 
Klaipėdos miesto pasas , doku
mentų rinkinys, kur is išliks 
ateinančioms kar toms. Net ir 
tada, kuomet šis mies tas mi
nės savo tūkstantmetį , j is bus 
aktualus tų dienų istorijos ty
rinėtojams. 

Žodinė medžiaga (o j i yra la
bai negausi — daugiausia tik 
parašai po nuotraukomis) pa
teikta keturiomis kalbomis. 
Šalia lietuvių, yra gana geri 
vertimai į anglų, vokiečių bei 
rusų kalbą. Tas dar labiau pa
kelia leidinio vertė, o ta ip pat 
praplečia galimų pirkėjų ir 
skaitytojų ratą. Šiuo fotonuo
t raukų albumu, be abejo, do
mėsis ir kitataučiai, nes jo 
net ir techninė dalis yra labai 
puiki. Dabar jau kai kurios 
Lietuvos spaustuvės gali kon
kuruoti su bet kuriomis pa
saulio spaustuvėmis. Prie šios 
knygos meninės ir techninės 
vertės pakėlimo prisidėjo AB 
spaustuvė „Spindulys" Kaune'. 

Apie šį leidinį būtų galima 
daug rašyti ir vis netrūktų 
gerų žodžių jo apibūdinimui. 
Tačiau čia norime pacituoti 
bent kelis sakinius iš mūsų fo
tografijos žinovo Algimanto 
Kezio atsiliepimo, kuomet pa
prašėme jį įvertinti. 

„Įdėta daug triūso, ilgų me

tų darbas. Kompoziciniu po
žiūriu, išlaikyta ta pati pa
veikslų išdėstymo schema per 
visą tomą. Fotografijos gerai 
išspausdintos. Atskleidęs bet 
kurį puslapį, randi ne tik ke
letą paveiksliukų, bet ištisą 
esė, paveikslų serijos vienetą, 
turintį centrinę mintį, apie 
kurią sukasi giminingų vaizdų 
panorama. Jaučiasi gero re
daktoriaus ranka, griežtai be
silaikanti iš anksto numatyto, 
nuosekliai išmąstyto plano", 
— kalba A. Kezys. 

Dabar t rumpai apie knygos 
„Romantiškoji Klaipėda" auto
rių. Antanas Stanevičius gimė 
1953 m. Užunevėžių kaime, 
Panevėžio raj., 1970 m. baigė 
Raguvos vid. mokyklą, o 1975 
m. Vilniaus universitetą, įsi
gydamas žurnalisto specialy
bę. Yra dirbęs įvairiuose pe
riodiniuose leidiniuose. Ilgiau
siai — nuo 1986 m. iki šių me
tų pavasario buvo dienraščio 
„Klaipėda" vyr. redaktoriumi. 
Dabartiniui metu yra „Eglės" 
leidyklos direktoriumi ir re
daktoriumi. 

A. Stanevičius taip pat rašo 
poeziją: išleido dvi poezijos 
knygas: „Viešbutis" (1989) ir 
„Namai" (2000). Parašė knygą 
„Toravos Anikės mįslė", kuri 
išleista 1992 m. vokiečių kal
ba. Yra surengęs ir 6 persona
lines fotoparodas. 

Beje, fotoalbumas „Roman
tiškoji Klaipėda" jau gauna
mas ir dienraščio „Draugo" 
knygyne. Jos kaina 35 doleriai 
(be persiuntimo). 

Edvardas Šulait is 

Tai s tambus — 216 didelio 
formato puslapių turintis, lei
dinys su šimtais didelių ir 
mažesnių uostamiesčio gyve
nimo fotografijų: žmonių, gam
tos, veiklos užfiksuotų mo
mentų. 

..Taškelis kryžkelėse. Geo
grafijos, tautų, valstybių. Taš
kelis viesuluose. Gamtos, isto
rijos, santvarkų. Pasaulis duo
ną valgantiems žmonėms, gy
venantiems lygioje, klampioje, 
pempių garsinamoje žemėje 
prie jūros ir marių. Pasaulio 
vidurys kranto ir moters pa
siilgusiam jūreiviui. Visatos 
centras čia gimusiems". „Klai
pėda". — taip trumpai šią 
knygą pristato skaitytojui 
pats autorius Antanas Stane
vičius, primindamas, kad šių 
sustabdytų akimirkų knygą 
jis skiria 750 metų jubiliejų 
švenčiančiai Klaipėdai. 

Šis leidinys yra vienas gra- į i Į H - f l a 



VĖJO MALŪNAI NE TIK GRŪDUS MALA 

Kada atsirado pirmieji 
vėjo malūnai, nėra tiksliai 
žinoma. Manoma, kad 1200 
metais buvo naudojami 
Olandijoje; 1414 m. minimi 
archyviniuose raštuose. Nors 
pavadinimas vėjo malūnas 
nurodo, kad jis skirtas tik grū
dus malti, bet įdomu, kad 
tokie pirmieji malūnai buvo 
naudojami vandens pum-
pavimui. Olandija yra žemiau 
vandens lygio, ją amžių am
žiais kankino įvairūs potvy
niai, todėl buvo priversta ieš
koti išsigelbėjimo, panaudo
jant vėjo malūnus. Darbas 
vyko sparčiai, ir vienu metu jų 
buvo priskaičiuojama apie 
9,000. Vėliau, pastebėjus 
naudingą reikšmę, tokios 
rūšies malūnai paplito kituose 
kraštuose, žinoma, ir Lietuvoje. 

Vėjo malūnai pavertė vėjo 
energiją į mechaninę energiją. 
Tai buvo neišsenkanti, 
ekologiškai švari. neuž-
teršianti energija. Metams 
slenkant, atsirado žmones, 
kurie, atkreipę į tai dėmesį, 
pritaikė vėjo malūnų mecha
ninę energiją grūdų malimui, 
lentpjūvėms ir fabrikų ma
šinų sukimui. Ja naudojosi iki 
18-ojo šimtmečio pabaigos, 
nes tada škotų išradėjas 
James Watt 1763 m. patobuli
no kitų išradėjų garo mašiną. 
Tai buvo pirmoji praktiška 
mašina, metai po metų keitusi 
vėjo malūnus. Šiandieną, 
praeityje buvę naudingieji, 
vėjo malūnai, beliko tiktai 
istoriniai paminklai. 

Vėją naudojo ne tik malū
nai, bet ir laivai. Finikiečiai, 
kurie gyveno Mažojoje Azijoje 
(dabar Sirijai, prie 
Viduržemio jūros, apie 600 m. 
pr. Kr. buvo išvystę prekybinį 

VIKTORAS JAUTOKAS 

laivyną. Iškėlę aukštai bures, 
apiplaukdavo visus Vidurže
mio jūros tuometinius uostus, 
tuo atgabendami ir išsivežda-
mi įvairias prekes. Finikiečių 
laivų pavyzdžiu pasekė kitos 
Europos ir šiaurinės Afrikos 
valstybes. Atsirado buriniai 
laivai, sugebėję apiplaukti 
visą pasaulį. Anksčiau minė
tos garo mašinos pakeitė bu
rinius laivus, kurie neišnyko 
ir iki šiai dienai, naudojami 
pramogai. 

Išradus elektrą, pirmiau
sia didžiuosiuose miestuose 
pradėti tiesti elektros tinklai. 
Kaimų, vienkiemių bei kitų 
mažų gyvenviečių žmones 
paliko nuošaliai. Tuo metu 
buvo per brangu nutiesti elek
tros laidus į šias gyvenvietes. 
Vėliau norėta visus žmones 
aprūpinti elektra, todėl dėl 
šios priežasties pradėjo ga
minti vėju varomus elektros 
generatorius. Vėjas vėl buvo 
įkinkytas į darbą elektros 
gamybai. Žinoma, jei nebuvo 
vėjo, nebuvo ir elektros. Kai 
kurie žmonės, gyvenantys toli 
nuo miesto, patys sau įsimon-
tuodavo akumuliatorius, kur 
vėjo generatorius buvo naudo
jamas akumuliatorių pakro
vimui. Tokiu būdu jie apsi
rūpindavo nuolatine elektra. 
Vėliau, vykstant dideliam 
krašto elektrifikavimui, vėjo 
generatoriai palaipsniui nyko. 

Kraštas elektrifikuotas. 
Žmonės patenkinti. Rodos, 
nieko netrūksta. Bet, metams 
slenkant, pastebėta, kad elek
tros jėgainės, ypač naudo
jančios akmens anglį, priside
da prie oro taršos. Deginant 
anglį paleidžiami į orą anglies 
ir sieros dvideginis bei azoto 
oksidas. Šios išmatos esti 

didžiausios oro teršėjos, suke
liančios šiltnamio reiškinį 
(greenhouse effect). 

Atominės elektros jėgai
nės iš dalies pavojingos (Čer
nobylis, Three Mile Island). 
Sunaudotą radioaktyvų kurą 
nėra kur sandėliuoti. Jis 
nebetinka kurui ir, be to, dar 
pavojingas — ypač žmogui 
kenksminga kure užsilikusi 
radiacija. Radioaktyvi me
džiaga pavirsta į neradioak-

Vėjo generatoriai Kalifornijoje. 

tyvią, bet tai trunka daugelį 
metų. Pasikeitimo laikas ma
tuojamas pusamžiais; per vie
ną pusamžį pusė radioakty
vios medžiagos pavirsta į ne-
radioaktyvią. Pvz., uranas 
(uranium) tampa švinu, o jo 
pusamžis yra 28 milijardai 
metų. 

Dėl šių priežasčių grįž
kime prie vėjo energijos. 
Technikai padarius didelę pa
žangą, vėl pradėti gaminti 
nauji vėjo generatoriai, papil
dantys elektros gamybą. 
Anksčiau minėti vėjo genera
toriai, pagaminti apie 1987 

m., buvo 600 kilovatų (kilo — 
1,000 vatų) galingumo, o 
dabartiniai pasiekia 1.5 me-
gavatų (mega 1,000,000 vatų). 
Jų patikimumas yra 98 proc.. 
o veikimo trukme mažiausiai 
20 metų. Vienas 1.5 megavato 
galingumo vėjo generatorius 
per metus pagamina 5.5 mili
jono kilovatų elektros energi
jos ir gali tiekti elektrą 400 
namų. Tokios rūšies generato
rius naudoja trijų menčių pro
pelerį. Kiekviena mentis yra 
110 pėdų ilgumo, sveria 6 
tonas. Generatorius įmontuo
jamas ant 220 pėdų ilgumo 
stulpo, sveria 180 tonų. 
Generatorius, stulpas ir pa
statymo darbo jėga kainuoja 
1.5 milijono dolerių. Šiuo me
tu, palyginus vėjo generato
rium pagaminti; elektrą su 
kitomis elektros jėgainėmis, 
viena kilovatvalandė maž
daug tiek pat kainuoja — apie 
penkis centus. 

Vėjo generatoriai, kurie 
statomi vėjuotose vietose, 
daugiausiai paplitę Kali
fornijoje. Neatsilieka kitos 
valstijos, kaip Texas, Minne
sota, Iowa, Illinois ir kt. At
siranda sakančių, kad vėjas 
nėra patikimas elektros ga
mybos šaltinis, nes būna die
nų be vėjo. Tai tiesa. Bet, jei 
vienoje vietoje nėra vėjo, kito
je pusėje gali pūsti stiprus 
vėjas. Išdėsčius vėjo generato
rius įvairiose vietovėse, elek
tra bus nuolatos gaminama. 
Visi dabartiniai vėjo genera
toriai valdomi kompiuteriais: 
ar stiprus, ar silpnas vėjas 
pučia, elektra gaminama 
vienodai. Jei pasitaiko, kad 
vėjuotomis dienomis visi ge
neratoriai veikia vienu kartu, 
įvyksta elektros perteklius. 
Tokiu atveju kitos elektros 
jėgainės sumažina elektros 
gamybą. 

Europoje taip pat pradėjo 
statyti vėjo generatorius, ypač 

tuo pasižymi Vokietija ir 
Danija. Europiečiai labai su
sirūpinę oro tarša, todėl ieško 
naujų energijos šaltinių, ypač 
atsinaujinančių. Vokietija nu
sprendusi palaipsniui panai
kinti branduolines elektros 
jėgaines, todėl nuo 1992 m. 
vėju gaminama elektra paau
go 60 proc. per metus. Paly
ginus su kitomis pasaulio vals
tybėmis, vokiečiai daugiausia 
pasistatę vėjo generatorių. 
Danija bando neatsilikti, iš 
vėjo generatorių gauna 16 
proc. elektros, bet iki 2030 m. 
numato pasigaminti 50 proc. 

Dažnai ūkininkų laukuose 
statomi vėjo generatoriai, už 
kuriuos jiems mokamas meti
nis mokestis; be to, jie gali 
naudoti laukus savo porei
kiams. Šiuo atžvilgiu ūki
ninkas „viena kulka nušauna 
du zuikius". 

O kaip Lietuvoje? Iki šiol 
neteko niekur girdėti bei 
skaityti, kad būtų susidomėta 

DRAUGAS, 2002 m. spalio 5 d., šeštadienis 

vėjo energija. Žurnalas 
„Mokslas ir technika", leidžia
mas Vilniuje, dažnai rašo apie 
Ignalinos atominę ir hidro
elektrines jėgaines, bet nie
kur nemini vėjo generatorių. 
Gerai, kad kalbama apie nau
jos hidroelektrines jėgainės 
statybą, bet blogai, kad, 
užtvenkus upę, bus apsemti 
laukai, prarastos pievos, 
dirbama žemė Jei bus už
daryta Ignalinos atominė jė
gainė, ar šiuo svarbiu reikalu 
neturėtų susirūpinti Lietuvos 
valdžios pareigūnai, jau šian
dieną pagalvodami apie ne
kenksmingus, elektros energi
ją teikiančius, vėjo generato
rius? Ar šiuo atžvilgiu ne
reikėtų pasekti Vokietija, 
Danija? 

Ateitis parodys, kiek bus 
panaudotas vėjas elektros 
gamybai. Kai kurios Ame
rikos valstijos teikia finan-

Vejo generatoriaus dydis, palygi
nus su žmogumi 

sir.es lengvatas naujų vėjo 
generatorių statybai. Jei bus 
pasiekta 20-30 proc. veju 
gaminamos elektros, palaips
niui bus galima uždaryti se
nąsias branduolines jėgaines. 
Tai sumažintų radiacijų ne
laimes, palengvintų branduo
linių medžiagų sandėliavimą. 
Naudojant vėjo generatorius, 
oras būtų švaresnis. 

Ankstesnio modelio vėjo generatoriai, dabar jau daugelyje vietų keičiami modernesniais, lengvesniais. 

AMERIKOS LIETUVĖS ĮSPŪDŽIAI LIETUVOS SEIME 
AUDRA DEGESYTĖ 

Praeitais metais turėjau 
garbę gauti stipendiją iš Case 
Western Reserve universiteto, 
kuri pareme mano užsibrėžtą 
projektą Lietuvoje — turėti 
progą stebėti Lietuvos politi
nę struktūrą, dirbant Lie
tuvos Seime 9 savaites. Aš no
rėčiau pasidalinti įspūdžiais, 
kuriuos patyriau, stebėdama 
politiką Lietuvoje, kalbėdama 
su jaunimu ir senimu apie 
LTS politinę sistemą. Norė
čiau taip pat diskutuoti, kaip 
Amerikos lietuviai supranta 
Lietuvos politiką. Aš pastebė
jau neigiamą jausmą Ame
rikoje lietuvių tarpe kai 
kuriems kandidatams į Lietu
vos prezidento postą ir kad 
Amerikos lietuvių spaudoje 
yra mažai parašyta apie Lie
tuvoje vyraujančias politines 
nuomones. Ir pagaliau, paste
bėjau reikalą painformuoti 
Amerikos lietuvių jaunimą 
apie Lietuvos dabartinę 
valdžią, sistemą, ir politinę 
struktūrą. 

Aš esu trečios kartos Ame
rikos lietuvaitė, studentė ir 
politikos mėgėja. Mano sti
pendiją (Pancoast Fellowship) 
parėmė ir finansuoja studen
tės, kurios nori tęsti savo stu
dijas užsienyje. Atvykau į 
Lietuvą su stipendija, „Eva L. 
Pancoast Fcllovvship, Case 
Western Reserve University", 
aprašyti Lietuvos politinę 
struktūrą ir rinkimų meto
diką. Gavau visus leidimus ir 
buvau priimta būti trumpam 
Krikščionių demokratų vado, 
dr. Bobelio visuomenine pa
dėjėja, bet iš tikrųjų jis dau
giau man padėjo su mano pro
jektu negu aš jam. Galėjau 
stebėti jo rolę, pareigas ir 
atsakomybę Seime, kaip jisai 
dirba su kitais nariais, kaip 

Audra Degesytė. 

komitetų posėdžiai skiriasi 
nuo plenarinių, kaip partijos 
dirba — kokios sąjungos ir 
skyrybos, ir apskritai, kaip vi
si kartu veikia ir sukuria par
lamentarinę sistemą. Tuo 
metu, kai ten buvau, 2002 
metų balandžio ir gegužės 
mėn., dr. K. Bobelio popu
liarumas pakilo, jis turėjo 19 
proc. Lietuvos balsų (tik vienu 
nuošimčiu mažiau negu prez. 
Adamkus, kuris turėjo 20 
proc). 2002.04.20 „Lietuvos 
rytas". 

Tuo laiku įvyko sąjunga 
su Rolandu Paksu ir libera
lais. Populiariausių žurnalų ir 
laikraščių reporteriai veržte 
veržėsi daryti pasikalbėjimus 
su dr. Bobeliu. Dažnai radijų 
stočių ir televizijos laidos jam 
buvo paskirtos. Pranešėjai 
žurnalistai klausdavo, ar jisai 
norėtų iš anksto pamatyti 
klausimus, kad turėtų laiko 
apgalvoti atsakymus. Daž
niausiai jam šito nereikėdavo. 
Aš buvau viename pasi
kalbėjime, kada jis pasisako. 

kad jam šitas nereikalinga ir 
jis puikiausiai galėjo atsakyti į 
įvairiausius klausimus. Čia 
yra labai sunkus iššūkis. 

Seime jisai paskirdavo 
laiką tarp Lietuvių krikščio
nių demokratų (LKD) partijos, 
savo Marijampolės atstovybės, 
užsienio reikalų komiteto ir 
apskritai Seimo reikalams. 
Veikėjus, apie kurios skaity
davau „Lietuvos ryte", maty
davau dirbančius Seime. Aš 
sėdėjau plenariniame posėdy
je ir stebėjau įstatų svarsty
mus bei pravedi mus. Parla
mentinė struktūra labai ski
riasi nuo Amerikos, ir įdomu 
matyti, kaip nauja demokrati
ja vystosi. 

Kai grįžau į JAV ir pa
sakojau savo pažįstamiems 
įspūdžius apie politiką, daug 
kas buvo nustebinti — jie 
tikrai nežinojo, kokie politikai 
mėgstami Lietuvoje. Mūsų 
pažiūros čia Amerikoje labai 
skiriasi nuo tėvynainių Lie
tuvoje. Gal čia turėtų būti sa
vaime aišku, nes mes užaugę 
Amerikoje, bet ar nebūtų 
mums įdomu žinoti, kokios iš 
tikrųjų skirtingos pažiūros? 
Lietuvoje aš daugiausia studi
javau tris pastoviai populia
riausius numatytus kandida
tus į prezidento postą — V. 
Adamkų, A. Brazauską, ir K. 
Bobelį. Be to, dabar dar yra 
kandidatai, R. Paksas, A. 
Paulauskas, K. Prunskienė, A. 
Kubilius, (A. Kubilius atsi
sakė, - Red.) K. Glaveckas ir 
kiti. Daug ką stebėjau ir 
skaičiau apie šitų numatytų 
kandidatų politiką, ateinan
čius rinkimus ir Lietuvos da
bartinę padėtį. 

Kitas mano projekto tiks
las yra painformuoti Amerikos 
studentus ir bendruomenę. 

kas vyksta Lietuvoje. Ar būtų 
jiems įdomu žinoti, kaip prem
jeras dirba su Seimu, ką na
riai veikia, kokios prezidento 
atsakomybės? Daug Amerikos 
jaunimo net nežino Lietuvos 
prezidento pavardės, neskai
tant premjero! Jie tikrai ne
galėtų išvardinti net vieną iš 
30 politinių partijų! Gal šito 
nežinojimo priežastis yra sis
temos naujoviškumas. Būtų 
gera, jeigu Amerikos lietuviai 
susidomėtų ir gautų nešališką 
informaciją. Tai aprašydama 
universitetui, stengiausi išaiš
kint, kokia ten politinė hierar
chija ir padėtis. 

Paprašykite Amerikos 
antros kartos iietuvio išvar
dint porą politikų Lietuvoje ir 
jisai turbūt negalės daugiau 
negu Landsbergį paminėti. 
Landsbergio pavardė liko čia 
žmonių galvose Mat prieš 11 
metų jis buvo Sąjūdžio vadas, 
kada Lietuva paskelbė nepri
klausomybę. Ironija yra — 
Landsbergis ir jo partija ne
bėra populiari Lietuvoje. Ga
lima pasakyti, jo laikas praėjo. 
Aš žinau, kad priklauso kon
servatorių partijai. Irgi ži
nau, kad jis neturi daug 
paramos Lietuvoje. Klausi
mas: „Ar palankiai, ar nepa
lankiai, vertinate šiuos Lietu
vos visuomenės veikėjus?" 

Tik 16,9 proc. vertina 
Landsbergį palankiai, o 
Adamkų, Bobelį ir Brazauską 
vertina palankiai 65,1 proc., 
64,4 proc. ir 52,5 proc. Lands
bergį vertina nepalankiai 64,7 
proc., o Adamkų (15,6 proc.). 
Bobelį (13,4 proc.), ir Bra
zauską (28.4 proc.). (2002 m. 
bal. 20 d. „Lietuvos rytas", Nr. 
90). 

Man neaišku, kodėl kai 
kurie Seimo nariai, atrodo. 

dirba ir gyvena Lietuvos labui, 
bet turi neigiamą įvaizdį Ame
rikoje. Ar gali būti, kad mūsų 
žinios labai ribotos ir pateik
tos šališkai? Vidutinis Amer-i-
kos lietuvis (tai būtų antros ir 
trečios generacijos, pvz., mano 
tėvai ar mano vienmečiai) ne
turi gero supratimo, kaip Lie
tuvoje žmonės galvoja, kokios 
ten pažiūros ir t.t. Gal mano 
pastaba, kaip studentės ir jau
nos Amerikos lietuvės, dir
bančios Seime, būtų nau
dinga Lietuvai: jeigu Ame
rikos lietuviai ne tik duotų sa
vo moralinę paramą preziden
tui Adamkui, bet kartu kitam 
Amerikos lietuviui, dr. K. 
Bobeliui. Jis nemažiau dirba 
Lietuvos gerovei, bet nedaug 
kas tą žino Amerikos lietuvių 
tarpe. Kazio Bobelio vertini
mai nebūtų tokie aukšti, jeigu 
jis turėtų mažą procentą 
sekėjų. Jo Lietuvos Krikš
čionių demokratams irgi gerai 
sekasi. Jie dabar antra stip
riausia politinė partija Lie
tuvoje. Susijungę Lietuvos 
Krikščionių demokratai yra 
taip pat nariai Europos Krikš
čionių demokratų internacio
nalo. Kodėl mes nenorėtumėm 
duoti savo paramą krikščionių 
partijai, kai mūsų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė taip 
mėgina išlaikyti krikščionybę 
ir panašius principus? 

Aš pati padariau interviu 
su jaunimu Lietuvoje (klaus
davau jaunimo, koks jų 
požiūris į dabartinius kandi
datus į prezidento postą ir 
nesakydavau savo minčių). 
Man buvo ypatingai įdomu 
žinoti, ką studentai galvoja 
apie ateinančius rinkimus. 
Kalbant apie dr. K. Bobelį — 
jisai daug kam Lietuvoje 
patinka. Ypatingai vyres
niems — jisai daug patirties 
turi sveikatos srityje ir norėtų 
atlikti reformas sveikatos sis
temoje. Daug kam užkliūva, 
kad jisai paaukodavo savo 

brangų laiką sergantiems 
lietuviams ir be užmokesčio 
operuodavo Antakalnio kli
nikose. Dr. Bobelis pakartoti
nai kaip Seimo narys iš Ma
rijampolės irgi atsisakė vals
tybinės algos. Kai kuriems 
patinka, kad jisai amerikietis, 
kai kuriems ne. 

Tai koks mano tikslas 
buvo Seime? Aprašyti viską 
Amerikos „Case Western 
Reserve" universiteto (CWRU) 
stipendijos komitetui — ir 
šitas buvo vienas mano 
„Pancoast Fellovvship" finan
suotų projektų 'kita dalis buvo 
tyrinėti archyvus Kazachs
tane ir Vilniuje). Mano CVVRU 
komitetas galvojo, kad šitas 
projektas labai įdomus ir retai 
jaunai moteriai yra tokių 
progų. Jeigu grįžčiau į Lie
tuvą, tai tik padėti su rinki
mais ir daugiausia dirbti su 
studentais bei jaunais Lie
tuvių krikščionių demokratų 
partijos (LKD.i nariais. 

Mūsų priešrinkiminė sis
tema Amerikoje visai skiriasi 
nuo Lietuvos. Aš galvoju, kad 
galėčiau padėti paveikti stu
dentus būti veiklesniais. Ten 
daug jaunimo nebalsuoja. Yra 
abejingumas dalyvauti poli
tikoje. Iš tikrųjų ten daug kas 
ir iš subrendusių nebalsuoja. 
Jiems neįdomu, nes jaučiasi 
neturį įtakos. Jie apskritai 
nepasitiki Seimu ir jo poli
tikais. 

Kodėl tiek daug neigiamų 
jausmų K. Bobeliui ir A 
Brazauskui? Žinoma, vyresni 
Amerikos lietuviai, nukentėję 
nuo komunizmo, sunkiai atleis 
buvusiam komunistui A. Bra
zauskui. Bet ar yra Lietuvoje 
žmonių, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu neprisitaike prie 
komunistų? Kitaip negalėjo 
būti. Vis vien žmonės turėjo 
gyventi savo aplinkoje. Leng
va iš tolo kritikuoti likusius 
tėvynėje ir tas komunistinis 
ryšys neturėtų būti vienintelis 

matas, išrenkant politiką. ! 
Ar Amerikos lietuvių 

spauda ir radijas negalėtų 
objektyviau spausdinti įvai
rias nuomones ir įvairius 
straipsnius? Ar ne geriau, kad 
žmonės galėtų patys apsi
spręsti iš įvairių nuomonių ir 
idėjų? Negali būti, kad visi 
sutinka — taip nėra Lietuvoje! 
Taip nėra demokratijoje! 

Aš norėčiau pakomentuoti 
šių metų vadinamus politinius 
„skandalus". Jie didžiausia 
dalimi — nesąmones. Jie dau
giau taikyti tempti kandidatą 
j dumblą, negu padėti papras
tam piliečiui suprasti poziciją 
įklimpusio veikėjo. Daug kas 
kritikavo premjerą Bra
zauską, kai jisai slaptai pabė
go j Egiptą su svetima moteri
mi. Vėliau sužinojome, kad 
jisai slaptai išsiskyrė ir 
apsivedė. Daug kam šitas 
nepatiko. Lygiai taip pat kai 
kurie kritikuoja V. Adamkų. 
kad jisai pakeitė savo 
nuomonę apie „Mažeikių 
naftos" reikalą. Bet faktai kei
čiasi ir reikia keisti nuomone' 
Negali kaltinti žmogaus, neži
nant visų duomenų! Ir kaip 
Lietuvoje spauda kritikavo K. 
Bobelį del jo „nediplo-
matiškos" kalbos Floridoje šj 
pavasarį. Bet Lietuvoje tą pati 
sako apie Seimą —jo atstovais 
nepasitiki! 

Čia tik mano pastabos. Aš 
nenoriu ką nors užgauti, 
įžeisti. Aš galvojau, kad laikas 
gvildenti naujas idėjas. Yra 
tiek daug nuomonių, tik jų 
nematome spaudoje. Butų 
gera. jeigu žmones rimčiau 
savo nuomones pergalvotų 
apie politiką — kodėl juos 
mėgstame ar nemėgstame' 

Pastaba: redakcija ger
bia visas, ypač jaunimo 
nuomones, tode! dėkojame A. 
Degesytoi už pasidalinimą 
mintimi. Kaip gražu, kad anū
kė išeina ginti savo senelio' 

http://sir.es
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Siūlo darbą ] 

Ieškoma auklė/ūk vedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tei. 847-295-0405. 

po 6 v.v. 
VYindoM Wa-.htrs Nteded! 

40.000 pei veur \Ve nced 100 aews 
No evp necessarv Wi!l tram Mus'. 

have \altd dnver's hcense and trans-
portatioiv Mus! be ilucnt in Entilish. 
L A McMarum NVmdovv \Vusfiiiig 

Chicago and Mi!v»jukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių stirnose 

su £> veniniu. 
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 ka lbos 
ž ino j imas . 

2921 N. MUwauk.ee. 
Tel. 773-278-0660. 

• 

Ieškomi darb in inka i valymo 
darbams Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambint i po h v.v.. 
u-l. 815-439-0037. 

Reikalingi darbuotoja i par
duotuvių valymui TN ir I \ 
valstijose. Pageidautiaa vyrai. 

Atlvginimas nuo 
$1.500 iki $1.800 

Te l . 615-554-3161. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 
ALL C ARK 

Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ieško d a r b o P a r d u o d a 

Vyras ir žmona, turintys 
..žalią kortelę**. 

ieško darbo. 
Gali dirbti atskirai. 
Tel. 708-499-5732. 

Sv. Kazimiero kapinėse 
nebrangiai pa rduodame 

viena duobę. 
Yra pastatytas paminklas. 

Tel. 708-636-6118. 

Į v a i r u s 

MIMIKA rm&8WSL 
4724 VV. 103 rd ST. OAK LAVVN. IL 60453 • 708-422-7900 

KELIOMV IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICBN? MST/JSANCB AGBNCT 
4315 W. 63 rd St. CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST.. OAK LAWN. IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

SKAMBUČIAI I LIETUVA - TIK 2 2 . 9 C/MIN. 
TELEFONINES KORTELES - LIETUVA 11 C/MIN. 

2Zi 
UJU Tel : 8 8 8 - 6 1 5 - 2 1 4 8 . 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 

Tp, \N\N\N a t lan t i cexoresscoro corn/isterra 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

T e l . 773-773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir (vairūs tortai 
LietuvišKas maistas — ..catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 

• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyk los produkta i ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

nuo 
6 30 v.r iki 5.30 v p.p. 

608 W Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

LIETUVA 2002 
P i g i a u s i o s k a i n o s s k r y d ž i a m s į 

V I L N I Ų 

I š N e w Y o r k o , C h i c a g o , L o s A n g e l e s , 
D e t r o i t o , C l e v e l a n d o , F l o r i d o s 

b e i k i t u J A V m i e s t ų F i n n a i r 
i r k i t o m i s o r o l i n i j o m i s . 

* M a š i n ų r e z e r v a c i j o s V i l n i u j e 
* V i e š b u č i a i 
* 9 i r 14 d i e n ų k e l i o n ė s p o L i e t u v ą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E M A I L : V Y T T O U R S @ E A R T H I J N K . N E T 
VVEB.SITE: 

W W W . V Y T I S T O U R S . C O M 

A m b e r cortstruetion Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding". athekami cemento. 
..plumbing" bei km namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

A & S 24HRS.7DAYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

ELEKTROS 
lVKDįMAl- l 'VIAlSYMVI. 
TUMU Čikagos miesto leidimų. 

Dirbu u/miest^ e. Dirbu greitai. 
garantuotai r sąžiningai. 

773-77*0313 
k l . A l D I J l s P l I M P I T1S 

Nebrangiai atlieku 
elektros, dažymo, staliaus. 
..plumbing" lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046. Vytenis. 

^1 
ARDAV IMAS IK TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GK/RCA ATSTOVYBE 

2346 \ \ . 69th Street 
T e l . 773 -776 -14X6 

Rūsių, virtuvių ir vonių 
į rengimas , keramikos plytelės. 

g r indys , dažymai iš lauko 
ir vidaus. 

Tel. 708-955-1392: 
708-460-9338, Gintaras. 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažymas... 

Aukšta darbų kokybė 
žemos kainos 

ŽILVINAS 
VENCIUS 

conlracior 
ZiL 

COffiTRUCTlON 

312-388-8088; 
773-254-0759:312-493-8(188 

A N D R I U S C 0 N S T R U C T I O N 
Priestatai b«*«nent virtuves. 
spintelės, vonias, plytelės, langai, 
darys, laiptai, turėklai, grindys, 

santechnika, elektra ir t . t 
Tel. 6)0-960 2976; 

6 2 0 8 5 3 8 0 6 2 . 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darh.-... rūsių, vonių ir 
virtuvių įren;: mas: priestatai; 
keramikos pi le les; ..sidings". 

..sot"t"its"...deck-"...gutters". plokš 
ti ir ..shinale' stogai: cementas. 
dažvmas. Tur darbo draudimą. 

S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Įva i rūs 

Krautuvėlė „LIETUVĖLE" 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją. UPS siunčiame 
S kitas valstijas Platus asortimentas 

ir kitų prekių Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią. 2001 m 

.Visuonne Lietuvių Enciklopediją" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais — 

5741 S. Harlem Ave. 
Tel. 847-845-3972. 

Suardome ..purčius"*, 
garažus. Pt rkraustome. 

Išvežame šiukšles. 
Tel. 630-965-0479. 

I m i g r a c i n ė s i r v i zų 
p a s l a u g o s 

MARQIETTE 
PHOTO 
SL'PPLY 

RURMrMS KJTOGRArAMS 
IR NlĖGĖJAMS 

Pirkdami pus mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ..lay-avvav" 
planu. Atliekame visus toto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 \.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

3314 VV. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

Vizos į J A V Lietuvoje. 
Apmokc nas po fakto. 

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773-~93-0930: 

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: 

g i t ramaC hotmai l .com 

AlTOMORUų NAVt̂ SVTEIKATvTKlK 
<-YVYHrS DRAUDIMAS 

Agesm Hrjnk Zapolts ir Otf. Mgr. 
Aukse S Kjne kalba lietuviška". 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th Street 

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

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tei. 847-635-0353; 

847-507-4074 i mob.) 

, Draugo" skelbimų skyrius 
Tel . 1773-5&5-9500 

PERMANENT STATUS IN 
CANAOA!!! 

9 years of experience in i m m i 
grat ion t o Canada 

Visit our vvebsite vvith over 
10.000 hits a day 

w w w . i m m i 9 r a t i 0 n . s e r v ice.com 

Need USA DRIVERS UCENSE. 
Osius — 

CTS 773 2 $ 7 - 0 0 6 6 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

A u t o m o b i l i o , namų. 
gyvybes ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Pravykite Rasos - kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., OakLavvn 

708-423-5900 

VALGYK KUGELĮ!!! 
Sudėtis: tarkuotos bulves, pienas, lašinukai, 
d r u s k a , pr ieskoniai . 2 svarai t a r k u o t i ! bulvių 
s u d e d a m a I indą, 
į p i l a m a pieno, Į d e d a m a pjaustytų lašinuku, 
druskos, prieskoniu ir sumaišoma. Kepama 1 
v a i . (ka i t in to je orkai tė je . V a l g o m a su gr iet ine. 

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina 
Tik $85. 

UPS ČIKAGOJE Į NAMUS — NEMOKAMAS 

Tel. 773-875-6232. 

įžvalgus — visada apsidraudęs! 
• Sveikatos ir gyvybes draudimai 
• KnskL, ligų draudrna (vėžio, širdies ;r t l ) 
• Nelaimingų atsitikimų draudimai 
• Pensijiniai planai 
Visas šias paslaugas rasite 
vienoje stabiliausių ir seniausių 
d-audimo kompamių 
„Westem-Sauthem Life & Financial 
Comparvy", įkurtoje 1888 m -
Susikalbėsite lietuviškai, 
paskambinę licenziiuota: 
atstovei Nijolei Steransto. 

Tel. 773-736-3272, « t 130; 
708-456-5897 (namų); 
708-769-5897 (motJ.). 
4610 VV. Diversev Ave., Suite C, 
Chicago, IL 60639-1829. 

Klerju pageoaųant avytsorne j narais 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukas. 

antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

Salone „Mi ražas" kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

atvyksta Į kliento namus. Salono 
...Miražas" tel. 708-598-8802 

namų tel. 708-612-9524. 

r 
* 8TAR AU.IANCE MCMBe" < P g ' 

Chicago 

Hovv easy is it to get 
AseasyasSAS. į 

>ZZ&V?&Sf$ •.•r.y 

iii <*;•< 

••»••( -i *BSHj!)liMĮ»., 

• - . - ' : m^mmm 
vJbfpi. 

From Chicago vve offer daily service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy vve can make your 
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel wtth SAS, you can earn mileage credit 
vvith United's Mileage Plūs- or SAS' 
EuroBonus™ freųuent flyer program. 

For informatior. on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian Vjr*"»n«n H**<r\ 

n Teikiu paslaugas parduodant 
ar perKant namus butus. 

žemessklypą Veltui 
įkainotu nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą 

O'FLAHSf iT r - SSALTOf tS 
& BU1LDHRS, Jnc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlC lENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708-203-5242 
jonav ic ius@nomo.com 

r Audrius Mikulis 
TeL 630-205-9262 
Psgsr. 773-260-3404 ' ^ 
E-mail: arrukuls @usa.com 
Įvairus nekiriojamas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama nnkos analize 
' Pirkimas « — ,.r [ 
' PardBvrras 
* Surandame 
optimaliausią finansavimą 

^ a 

< rs: 

C > n * u o ^ j 

Nev* 
Bus.: 

V ision 
70S-361-0800 

\uu;\LA77.W>4-782Ui| 
Fax: 70X-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei m)nte paiUuti ui pirkti namus mieste 
ar pneniiev'iuose. kreipkiles į D.-VVLTlį 

MAVF.R F^Ktcsionaiiai ir 
sąžiningai p.itanuiuja nuo 1986 m. 
NutKas'sbių ikamavimaN veltui. 

Siūlo f i n a n s a v i m ą 

D M C 
Ilona R e t y t ė 
Tel. 847-668-6279 
ttlĮliUiii laiko, 
išnaudokite pati 
mažiausią procentą. 

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų 
• Patys mažiausi S visame IL 
• Sutaupykite pinigu perfinansuojant 
savo nekilnojamą); turtą 
Skambinkite, jei jus sudomino ii 

informacija. 
Mes garantuojame sutaupyti 

jums pinigu. 

GREIT PARDUODA 
-ra.r_.T- Landmark 
.:______!-* propertiesįįf. 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greita^ ir sąžiningas patamav imas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 

Oįįmm Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn. Illinois (10453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-23.J-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 «*aT| 

ASTA T. MIKŪNAS 
Profesionaiiaj ir sazmingai patamauįa 

Įvairių nuosavybių pu-kimt ir par
davimo mieste ir pnerruėsciuose 

Siūlo išnuomoti 

Brighton Park išnuomujamas 
2 miegamiijų butas. N'aujai 

j dekoruotas, vyresnio amžiaus 
žmonoms, be gyvuliukų 

Tel. 773-935-1924. 

I š n u o m o j a m a s 2 mieg butas 
..basement"" 2 vyresnio 

amžiaus moter ims Archer ir 
Pulaski rajone. 

Te l . 773-218-4351 , 

Išnuomojamas 3 miegamųjų (6 
'kambariai) butas I aukšte, viskas 

nauja. 45 St. u Fairtield. 
Bnghton Park. Šalia lietuvių 

bažnyčia. Kaina $600. 
Tel. 773-586-4658. 

i 

1 Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų . 

1 mieg. butas 67 & \Vhipple 
apvl. S415 j mėn. + ..securitv"' 

Tel. 773-434-4543 

Butukai pensininkams. 
Modernu-., erdvūv savarankiškai 

tvarkvtiv Gražioje aplinkoje. 
Marijos N'ekalto Prasidėjimo seserų 
pne/.iūroje Pasinaudokite šia proga. 

kreipkitės 
Yilla Maria. P.O.Bdx IF5. 

Thompson. C"T 06277 

Oak Lavvn išnuomojamas 4 
kambarių. 2 mieg butas su šilumai 

Yra šaldvtuvas ir duune viryklė. ! 
Salia teniso kortai ir baseinas. 

First Rate Real F.state, 773-767-
2400. Aušra Padalino. 

Parduoda 

Parduodamas 2-3 didelių mie
gamųjų. 4 metų ..tovvnhouse". (reng

tas rūsvs. 2 mašinų gara/av šalia 
P.isauiio lietu\ių centro. Apžiūrėti ga
lima šeštadieni ir sekmadieni, nuo 12 
v iki 5 v.v.. 12762 Cheiftain Court. 

I.emont. Tel. 630-243-8366. 

Parduodamas arba išnuomojamas naujas 4 miegamųjų kambarių namas 
Vilniuje. Antakalnio rajone — tik 6 mylios nuo Gedimino pilies Plotas 

320 m-' (3.500 kv pėdų). 4 vonios-tualetai. darbo kambarys, svečių kam
barys (living room). Svečių ir šeimininkų valgomuosius kambarius (dining 

& breakr'ast rooms; jungia didele virtve su ..sala" viduryje ir geriausiais 
anerikiečių ir Vakarų Europos šalių buitines technikos įrengimais. 4 

padėlio kambariai (storage rooms). vvalk-in closet. suomiška pirtis (sauna). 
sporto kamarys. 2 židiniai — vienas living room. kitas — master bed-

room. 2 garažai, apsaugos sitema. žaliuzes, šildomos grindys, telefono li
nija, dėkas. 10 arų žemes sklypas. Namas pastatytas, vadovaujantis pažan

giausiomis Kanados. Amerikos. Vokietijos statybos technologijomis, 
I-abai ekonomiškas šildymas Kaina 220K JAV dolerių Rimtus interesan

tus prašau kreiptis Į Vigą Jakeliunaitę tel. 310-656-1920 ar 
3310-980-1939. E-mail; vigajak(g aol.com 

Siūlo m o k y t i s 

B&DA 
B b D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t ų a s i s t e n t ų 

m o k y k l a IL v a l s t i j o j e , k u r i o j e d ė s t o m a r u s ų 
k a l b a i r k u r i g a r a n t u o j a p a g a l b ą į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medicinines 

sąskaitos 

Šios rrokyktos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų Kabos pamokas 

LXi mėnesiai — ir jOsų rankose puiki specialybė! 

847-652-8545; 847-361-4194 
8011 Lincoln, Skokie 

i 
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KAUNAS,VILNIUS, MUENCHENAS, SALZBURGAS 
KĘSTUTIS ČERKELIUNAS 

Dešimtasis pavasaris Lie
tuvoje — keturios gegužes ir 
birželio savaitės — patogus 
laikas lankyti teatrus, kol dar 
nenusileido sezono uždanga. 

Be dešimties spektaklių, 
dieną Kaune galėjai dairytis 
po muziejus, atiduoti pagarbą 
vis dar skurdžiai eksponuoja
mam M. K. Čiurlioniui, pasi
džiaugti Poezijos pavasariu 
2002, VII Pažaislio muzikos 
festivaliu, skulptūromis Eu
ropos parke prie Vilniaus, 
Santaros-Šviesos konferencija 
Vilniuje. Nuo 1995 m. bene 
kasniet Kauno muzikiniame 
teatre gaivinaus muzikos 
istorijoj vadinama operečių 
operete — Johann Strauss 
„Šikšnosparniu". Ją kaunie
čiai grakščiai perteikia: vo-
kališkai ir vaidybiškai. V 
Tarptautiniame vaikų ir jau
nimo teatrų festivalyje Kauno 
muzikiniame teatre patiko du 
spektakliai; Kauno „Vilko
lakio" parodytas Lietuvoj po
puliarios švedų rašytojos 
Astrid Lindgren (ji neseniai 
mirė) veikalas „Ronja — plė
šiko duktė" ir Talino rusų jau
nimo teatro atvežta Šekspyro 
amžinoji meilės istorija „Ro
meo ir Julija". Pažaislio 
muzikos festivalio rėmuose 
nudžiugino koncertas Kauno 
filharmonijoj, kurio visi bilie
tai buvo išparduoti. Pro
gramoje: Brahms koncertas 
smuikui ir orkestrui D-Dur, 
op. 37 ir Čaikovskio koncertas 
fortepijonui bei orkestrui Nr. 
1. Kauno filharmonijos 
orkestrui dirigavo Juozas 
Domarkas. Solistai — svečiai 
iš Italijos: pianistas Lazar 
Berman (programose įrašytas 
kaip legendinis) ir smui
kininkas, jo sūnus, Pavel Ber
man. 

Nuobodžiauti nebuvo jokio 
reikalo, pagaliau, jei gali iš
vengti populiarių pinklių, kai 
tave prirakina prie nesi
baigiančių vaišių stalo, tai 
užtenka laiko ir kultūriniams 
įpročiams. 

Iš parduotuvių (jų Kaune 
ir Vilniuje yra ir didelių, ele
gantiškai spindinčių) domina 
tik knygynai ir paštas. Se
najame (prieškario) Kaune 
užsienio knygas siūlė Pribačio 
ir vokiečių knygynai. Iš lietu
viškų atmintinas Spaudos fon
das. Šv. Kazimiero knygynas 
ir dabar gyvuoja (Vilniaus 
gatvėj). Kiti šiuolaikiniai kny
gynai: Centrinis, Masiulio 
(abu Laisves ai.), Vidmanto 
Staniulio antikvariatas Vy
tauto prospekte, Kęstučio 
Navako knygynas-klubas „Sep
tynios vienatvės" 'Daukšos g.). 
Yra ir egzotiškas pavadini
mas: „Tūkstantis ir viena 
knyga", o „Spindulio" spaustu
vės knygynėlyje gali rasti 
smarkiai nupigintų leidinių. 
Pavyzdžiui, ten jau ne pirmieji 
metai pirkėjo laukia Pulgio 
Andriušio „Septinton įžengus" 
(memuaro — autobiografiniai 
apmatai). 1995 m. laida, 5,000 
egzempliorių tiražas — ši 
storais viršeliais knyga par
duodama už 45 centus. 

Nuo jaunųjų dienų išliko 
dėmesys pašto ženklams. 
Visus vartotus (kiti sako: 
gesintus) pašto ženklus išsi

kerpu, plaunu, džiovinu. Čia 
daug padėdavo sugeriamasis 
popierius, ilgainiui išėjęs iš 
apyvartos. Šiemet jo veltui 
teiravaus Kaune bent ketu
riose raštinės reikmenų par
duotuvėse. Paskutinė viltis 
Vokietija — taip ir nutiko. Pas 
vieną filatelijos prekybininką 
Muenchene gavau atitikmenį 
— knygą pašto ženklų džiovi
nimui — storokų plastiko per
matomų lapų ir geros kokybės 
sugeriamojo popieriaus lakštų 
derinys. Šis malonumas kai
navo 9,95 eurų. 

Mano ilgokai kauptas 
sporto pašto ženklų rinkinys 
(trys albumai su daugiau kaip 
1,000 ženklų) susirado saugų 
prieglobstį Lietuvos sporto 
muziejuje Kaune. 

Su paštu sieja ir gimnazis
to taupymas. Vieno Žalia
kalnio namo palėpėje šiemet 
užtikau Taupomųjų Vals
tybės Kasų pažymėjimą, kad 
1935 m. 8-ji premija, kišeninis 
laikrodis „Cyma Prima" yra 
paskirta jaunajam tapytojui, 
Kauno Tėvų jėzuitų gimnazi
jos VI kl. mokiniui Kęstučiui 
Čęrkeliūnui už taupumą. Tą 
šveicarišką laikrodį karo baig
mėje pasiėmiau j Vokietiją, 
kur turėjau lovą ir spintą kuk
lios ūkininkės namo palėpėje 
Kirchentallinsfurte, netoli Tus-
bingeno. Atėję prancūzų ka
riai iškratė visus pašalius, o iš 
kuklios studento mantos 
paglemžė tik tą laikrodį. 
Laimei, okupantai spintos 
pakankamai neatitraukė, tad 
neužtiko ten užkišto mažo 
revolverio, rasto traukiny ne
toli Berlyno. 

Kaune randi tą patį 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
tik kai kurie fakultetų pas
tatai lyg būtų susimaišę. 
Grįžta 1936 m., kai „Naujosios 
Romuvos" leidėjas ir redakto
rius Juozas Keliuotis dėstė 
žurnalistiką. Pradėjęs rašinėti 
į spaudą, tąsyk panorau pa
klausyti nors vienos tų 
paskaitų. Pagelbėjo vyresnioji 
sesuo, humanitarė studentė. 
Patarė tvarkingai apsirengti, 
pasirišti kaklaraištį, įvedė į 
auditoriją, pasodino šone prie 
sienos ir paliko. Tąsyk 
Keliuotis kalbėjo apie spaudą 
ir mases. Ši paskaita dabar 
išspausdinta knygoje: Juozas 
Keliuotis. „Žurnalistikos pa
skaitos", parengė Leonas 
Gudaitis. VDU leidykla, 2000. 

Kauno Muzikinis (anks
čiau Valstybinis) teatras turi 
centrinę (buv. prezidento) 
ložę, į kurią dabar reikia spe
cialaus pakvietimo, o kartais 
gali patekti riebiai pamokėjęs 
— 35 litus, kai normaliai bilie
tų kaina nuo 5 iki 15 litų. Be 
ložės (12 vietų), yra erdvus 
priėmimų kambarys su 
minkštais baldais ir fortepi
jonu. Kai sėdėdamas parteryje 
senu įpročiu pasižiūri į ložę, 
šiais laikais — ji dažnai tuš
čia ar tuštoka. Jaunesnės kar
tos bičiuliai, pakvietę su žmo
na į Lehar operetę „Šypsenų 
šalis", parūpino tuos bilietus į 
centrinę ložę, o per pertrauką 
gavome šalto šampano. Ga
lėjai pasijusti tikrai preziden
tiškai! 

Apsipratus Kaune, vieną 

Always Wrth Flowers 
• Gėlės į Lietuvą (1 -2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers com 

8015 W. 79 SI. J u t * * , IL 60456; Tai. 888-594-6604 

naktį atsibudus, įspindo 
mintis, o kodėl nepasukti į 
Muencheną, kur nebuvau jau 
ketverius metus. Pagalvota — 
padaryta. Iš Vilniaus lietuvių 
oro linija skrydis į Frankfurtą 
prie Maino, iš ten greituoju 
traukiniu į Muencheną. Tas 
greitasis buvo tartum užtai
sytas — kartkartėmis imdavo 
lėkti iki 300 km per valandą. 
Tada žvilgsnis pro langą buvo 
mišrainė — nesuvedei nei me
džių, nei namų. Traukiniai 
Europoje vis dar didelis ma
lonumas. 

Vokietijoje ir Austrijoje jau 
naujoji tarptautinė valiuta — 
įsitvirtina euro, kurio vertė 
artėja prie dolerio. 

Trys vakarai Muenchene 
— trys apsilankymai teatre. 
Pradžiai gero lygio opera 
„Traviata", po to operetė 
„Linksmoji našlė" — nelabai 
vykęs, vietomis kiek vulgarus 
pastatymas, vidutiniški bal
sai, skurdi vaidyba, na, o už
sklandai — įspūdinga Samuel 
Beckett drama „Endspiel" (Fin 
da partie) mažame teatre 44. 
Režisierius ir teatro sa
vininkas Horst A. Reichel, po 
ketverių metų nesimatymo, 
buvo užsiauginęs barzdą žilais 
atspalviais. Į mano pastabą, 
kad jis pasikeitęs, režisierius, 
dar kartą įdėmiai žvilgterėjęs, 
leptelėjo, kad ir atvykėlis ne 
tas... 

Bavarijoj buvo proga 
pasidomėti vokiečių sporto 
žurnalais, kurie nėra per-
grūsti skelbimais, kaip ame
rikiniai. „Sport Bild" giriasi, 
būdamas geriausiu Europoj, 
Jticker", senojo „Fussball" lyg 
fr įpėdinis, skelbia Europos 
kraštų futbolo pirmenybių 
pasekmes ir padėtį. Yra ir 
Lietuvos. Birželio 10 d. laidoje 
matome, kad pirmauja Vil
niaus „Žalgiris", o paskutinėje. 
9-toj, vietoj — Kėdainių 
„Nevėžis". Klubų pavadinimus 
vokiečiai rašo vakarietiškai — 
be kabučių, kai Lietuvos spau
da ir jos beždžioniautojai 
užsienyje kažkodėl neatsikra
to sovietinio palikimo ir klubų 
vardus apsiaučia kabutėmis 
— tai griozdina tekstą ir lente
les. Kada mes čia paseksime 
Vakarus? 

Žvelgiant į europinių fut
bolo pirmenybių lenteles, krito 
į akis, jog Lietuva bene bus 
vienintele, turinti nelyginį 
komandų skaičių — 9. Kiti 
kraštai turi lyginį skaičių — 
nuo 8 (Latvija, Estija) iki 18 

(Vokietija) ar 20 Ispanija). 
Užkabinus sporto termi

nus, keista, kad Lietuvoje jie 
taip smarkiai įsikibo į žodį 
čempionatas, kai jau nuo 
prezidento Smetonos laikų 
turime gražų atitikmenį — 
pirmenybės. Be to, kam 
reikalingi anglicizmai ar kitos 
svetimybes, kaip: asociacija, 
distancijas, finalas, finišas, 
mačas, reitingas, turas ir 1.1. 
Tarp kitko, ar žodis jubiliejus 
nėra jau be ribos visur valkio
jamas, kai daug kur užtektų 
žodžio sukaktis? 

Džiugesnė smulkmena — 
Vilniuje leidžiamam laikrašty
je „Sportas" (tris kartus per 
savaitę) nuolat rašo veteranas 
Stasys Paberžis, futbolo ap
žvalgininkas. 

Dienraštis „Respublika" 
pamini, kad pasaulio futbolo 
pirmenybės 2002 m. pasiekė ir 
Lietuvos Seimą, kuris virto lo
šimų namais. Seimo nariai 
pamėgo buriuotis Seimo fojė 
prie televizorių, surengė ir 
rungtynių totalizatorių — apie 
20 žmonių į bendrą fondą 
sudėjo po 20 litų. Totalizato-
riuje panoro dalyvauti ir dvi 
Seimo moterys. 

* * * 

Ankstyvas saulėtas rytas 
Muenchene paskatino išvykai 
į Salzburgą, Mozarto gimta-
miestį. Ten, pakilus j aukštu
tinę terasą, medžių paunks-
mėje, prie medinių stalų su 
užkanda ir atgaiva, galėjai gė
rėtis artesnių ar tolesnių kal
nų rikiuotėmis, kur ritmingai 
baltuoja sniegOĘBtakos. 

Tada įsminga skaičiai iš 
praeities. Pirmasis vizitas 
Salzburgan buvo 1942 m., kai 
ten užsuko Lietuvos žurnalis
tų grupė. Dabar, po 60 metų, 
veltui aplink dairytumeis savo 
tąsyk vyresnių kolegų, kurie 
jau pasitraukė į Anapus: tai 
būtų Balys Gaidžiūnas, Mikas 
Ilgūnas, Rapolas Mackonis, 
Aleksis Rannitas, Juozas Sen
kus... 

Gaidžiūnas įsimintinas iš 
1935 m., kai. redaguodamas 
..Jaunąjį ūkininką", ten pa
skelbė vieno 14-mečio rašinį 
„Ar buvai Kuršių Neringoje?", 
Ilgūnas — nuotaikos gaivinto
jas bet kur, bet kada, vilnietis 
rašytojas Mackonis — užsi
grūdinęs kovotojas už lietuvy
bę, estas Rannitas, sutapęs su 
Lietuva, vakarietis be prie
kaištų, stengėsi, kad M. K. 

Čiurlionis būtų pripažintas 
kaip abstraktaus meno pra
dininkas, dėl to susilaukė kri
tikos balsų, tarp jų ir iš 
Kandinskio našlės. Rannitas 
buvo vienas tų rašytojų, kurie 
sėkmingai darbavosi Vakarų 
spaudoje. Po mirties jį plačiai 
aprašė Muencheno dienraštis 
„Sueddeutsche Zeitung". Ran
nitas buvo vedęs operos ir ope
retės solistę Gražiną Matu
laitytę. Senkus — spaudos 
vadovas, kai 1941 m. buvo 
atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė. 

Muenchene dar pabuvojau 
dviejuose didžiuose muzie
juose: Altą ir Noue Pina-
kothak, be to, apžiūrėjau Kan
dinskio ir Der blaue Reiter 
dailininkų dosnų palikimą 
Lonbach Haus. 

Grįžęs į Lietuvą, vos spė
jau į Santaros-Šviesos konfe
renciją Vilniaus universiteto 
Teatro salėje. Svečiu pabuvo ir 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Sutiktas be liaup
sinimų, Adamkus pasikalbėjo 
su veikėjais, išklausė Zenono 
Rekašiaus pranešimą: „Glo
balizacija: palaima ar pražūtis 
Lietuvos valstybingumui", 
asmeniniam saugui davus 
ženklą, pakilo iš pirmosios 
eilės ir abu tyliai išėjo, nes 
prezidentas skubėjo į užsienį. 
Toliau kalbėjo Leonidas 
Donskis apie globalizaciją ir 
įaudrintą vaizduotę, o Algirdo 
Degučio tema buvo „Antiglo-
balizmas kaip reakcija į libe
ralizmą". Rytmečio programą 
„Globalizacijos iššūkiai lietu
viškai realybei" moderavo Ka
zys Almenas. 

Po pietų buvo Aleksandro 
Štromo knygos „Laisvės hori
zontai" aptarimas. Moderavo 
Egidijus Aleksandravičius. 
Dalyvavo ir našlė Violeta Štro-
mienė. 

Santaros-Šviesos konfe
rencijos pirmoji diena Vilniuje 
(po to vykta į Anykščius) buvo 
reta intelektualinė prabanga. 

Skubant skristi į Helsinkį 
ir toliau į New Yorką, pristigo 
laiko didžiausiai vasaros šven
tei — Joninėms. Birželio 23 d., 
nuo 16 vai. iki paryčių, Vil
niuje tarp Baltojo ir Žaliojo til
tų tęsėsi įvairiaspalvė progra
ma: burtai, ugnys, vainikų 
plukdymas Nerimi, Rasos dai
nos, vakaronė, o 23 vai. turėjo 
pražysti ugninis paparčio žie
das... 

Deja, bet gal kitais metais? 

IEŠKANTIEMS DARBO 

NIKA 
1-773-583-5888— kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N Pulaski 
Seneliai, vaikai 

DALIA 
1-773-247-6129 - kalba ietuvScai 

1-312-371-4445 Namų valymas, 
vaikų priežiūra, seneliai 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai 

6845 W 107thStr. 
Seneliai, senelės 

LEONID 
2881 N Milw«ukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

IVA 
1-708-499 9861 

kalba lenkiškai, anglį 
Darbai įvairūs 

škai. 

POLONIJA 
1-773-282 1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

SVS Taxi Co. ieško vairuotoiu. 
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo 
S6S0 ir daugiau per savaite. 
Skambinti Slavai 1-847-612-4282 

1 773 992 2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės 
9400 W. Foiter Ave.. #205 

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 
6105 VV Belmont, Chicago. IL 

Kviečiame moteris daibams pilnai r 
nepilnai darbo savaitei gyvenarmji! 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena *1woa. 
Minute Makt 7562 N. Mfcvaufcee, 
Chicago. H. 60631 1847-647 0433. 
Kalbame n rusiškai Klausti (urtjain arba 
Leonido 

MARCARET 
1 708 403-8707 

lenkiškai, angliškai Slaugos darbai 
8632 VV 145 St.. Chkago. IL 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

MARINA 
1-847-329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vi?ų pratesimas • "aid 
to tax payer" mformaci|a del taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

Reikalingi masaMtai (vyrai ir mote
rys) Paruošiame, padedame qauti 
ken/iia ir įdarbiname 
1-847.948-0994 Art * 1 S4/ H8 S8J8 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1 708 415 1211 • 
1 708-837-8904 

Kviesti Eugenijųkaiba lietuviškai 
viešbučiu kambarių tvarkymas 

ir padaveios 

TERESA 
1 773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax.: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis FuneraI Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 VV.95 St. 9900 W.143 S t 
Oak Lavvn, IL Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY H1LLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTF PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 VV. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGRFEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINI.FY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 773 476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 800 994 7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W . 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W . CERMAK 
CHICAGO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 6 5 2 5 2 4 5 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuviu kapiniu 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)9744410 

NINA 
1 773 252 4700 kalba 

lenkiškai, angliškai, 
2956 N Milvvaukee «200 

Vaikai ir seneliai 

1 773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoiu teises • CDl 

HALINA 
1 708 45? 5853 kalba 

lenkiškai, angliškai 
įvairus darbai 

ZITA 
1-773 585 9067 kaba hetuvHkat 

Seneliu priežiūra 

http://www.alwayswithflowers
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

I g n a s S e r a p i n a s mirė 2002 
m. rugpjūčio 25 d. šv. Kry
žiaus ligoninėje Čikagoje. At
sisveikinimas-- ir šv. Mišios 
vyks spalio 7 d., pirmadienį. 
10:30 val.r. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. 

P r a t ę s i a m a Mizg i r ių gin
t a r o p a r o d o s t r u k m ė — dar 
ir k i tam savaitgaliui . Atidary
mas, kaip daug kartų buvo 
skelbta — šį šeštadienį, spalio 
5 d.. 5 vai. p.p.; paroda atida
ryta ir sekmadienį 'spalio 6 
d.' nuo 10 vai. r. iki 5 vai. 
p.p.: be to. ją bus galima pa
matyti ir spalio 12-13 (šešta
dienį bei sekmadienį;. Atvy
kite — nesigailėsite. Tikrai 
pigiau ir lengviau parodą pa
matyti Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte. negu keliauti į 
Mizgirių muziejų Lietuvoje... 
Būtų šaunu, kad moterys <o 
gal ir vyrai?" į parodos atida
rymą atvyktų pasipuošusios 
gintariniais papuošalais. Pa
roda suruošta JAV LB Kul
tūros tarybos pastangomis. 

ALRK M o t e r ų s ą j u n g o s 3 
k u o p a šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks š. m. spalio 
19 d., šeštadienį, 3 val.p.p. 
švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Marąuette Parke . 
Kviečiame visas nares daly
vauti. Bus kavutes. 

/rfo#wu 
T r a d i c i n i a i s v a k a r i e t i š 

k a i s ir retai girdimais rytie
tiškais muzikos instrumentais 
Sik Road ansamblis atliks spe
cialiai paruoštą programą Chi-
cago Symphony Center (220 S. 
Michigan Ave.). Ansamblio, 
kuriam vadovauja žymus vio
lončelininkas Yo-Yo Ma. kon
certai vyks spalio 25 d. 8 vai. 
v., spalio 26 d. 3 val.p.p. ir 
spalio 27 d. 3 val.p.p. Bilietus 
užsisakykite tel. 312-294-
3000. 

Ar ž i n o t e , k a d j a u 24 m e 
tus kiekvieną rudenį muzi
kantų ir muzikos mėgėjų, ty
rinėtojų ir kritikų keliai veda į 
didelę geltoną palapinę Old 
Orchard apsipirkimo centre 
(34 Old Orchard Center, Sko-
kie). kur už kelis dolerius ži
novai papildo savo įrašų ko
lekcijas retais ir labai vertin
gais muzikos įrašais? ,.Ma-
moth Music Mart" - taip pava
dinta muzikos įrašų mugė 
veiks iki spalio 20 d. Norėda
mi sužinoti darbo valandas, 
skambinkite tel. 847-679-
3311. Kaip praneša mugės or
ganizatoriai, šis renginys tur
būt bus paskutinis, nes atsi
randa vis mažiau muzikos įra
šų pirkėjų, kurie dabar mie
liau perka muzikos įrašus in
ternete. Muzikos įrašų auko
tojų taip pa t mažėja. Šį kas
metinį renginį, patį didžiausią 
tokio tipo muzikos įrašų išpar
davimą visoje Amerikoje. 24 
metus rengia Les Turner ALS 
fondas, kuris organizuoja mu
gę s iekdamas sukelti pinigų 
Lou Gehrig's ligai gydyti. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė - šių 
metų Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus Metų moters 
žymens laimėtoja. Šios akty
vios lietuviškosios visuomenes 
veikėjos pagerbimas vyks spa
lio 13 d., sekmadieni . Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd.. Chica-
go>. Biiietų užsakymas ir in
formacija skambinant Eli Ka-
tauskas tel. 708-447-5671. 

Šį š e š t a d i e n į i r s e k m a d i e 
nį, spalio 5 ir 6 d., po šv. 
Mišių bus surenkami BALFo 
metines rinkliavos vokeliai. 
Būkit dosnūs, nes tik vieną 
kartą per metus mes prašome 
pagalbos, o darbai nesibaigia. 
Lietuvai da r reikia padėti. 
BALFas labdarą siunčia į na
mus pavieniams asmenims, 
bet ne organizacijoms ir įdeda 
į siuntinius vitaminų, aspiri
no, reikmenų vaikams ir kitų 
gerybių. 

L i e t u v i ų f o n d o 40 m e t ų 
į s t e ig imo s u k a k t i e s pokyl i s 
vyks lapkričio 9 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Gros brolių 
Švabų orkest ras . Prieš pokylį 
kitoje salėje tik pokylio daly
viams Lietuvos Respublikos 
valstybinis Vilniaus kvartetas 
surengs t rumpą, bet gražų 
koncertą. Po to pokylio metu 
kvartetui bus įteikta dr. Anta
no Razmos vardo fondo premi
ja, paskirta muzikos srityje. 
Stalus kviečiame užsisakyti 
skambinant į Lietuvių fondo 
raštinę tel. 630-257-1616. 

„Sek lyč io j e" s p a l i o 9 d. 2 
val .p .p . trečiadienio popietėje 
bus rodoma vaizdajuostė 
..Niagara Falls" I „Didingi Nia
garos vandens kriokliai";. Šią 
vaizdajuostę rodys ir savo ke
lionės įspūdžius papasakos 
Liucija Einkienė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami įdo
miai praleisti popietę. 

T a u r a g ė s l i e t u v i ų k l u b o 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas š. m. spalio 10 d., 
ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
rinktines namuose. 

Koncertai 
K e t u r i I s p a n i j o s g i t a r i s 

t a i v i r t u o z a i C. Cuanda, R. 
Martinez. M. Paz ir J . Prieto 
Europoje gerai žinomi ir kaip 
solistai, ir kaip gitaristų an
samblio ..Entreąuatre"7 nariai. 
Nuo grupes susibūrimo 1984 
m. muzikantai išgarsėjo kaip 
vieni geriausių Ispanijos šiuo
laikinės muzikos atlikėjų, da
lyvavo daugelyje Europos ir 
JAV7 muzikos festivalių. Gita
ristų kvartetas . .Entreąuatre" 
nemokamą koncertą surengs 
spalio 10 d., ketvirtadienį. 7 
val.v. Čikagos kultūros muzie
juje 'Preston Bradley Hali 
salėje. 78 E. VVashington St.). 
Šis specialus koncertas yra tik 
atskira džiazo ir pasaulio mu
zikos pasirodymų serijos dalis. 
Daugiau informacijos tel. 312-
744-6630 arba 
tvww.cityofchicago.org ITour I 
CulturalCenterl 

KALĖDOSITE 

tJūst| dovanos gimines ir artimuosius £ 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms, jeigu ff 
kreipėtės į Atla'ntic £xpress Corgj 

iki Lapkričio įnėn. 1 dienos. 
Pats metas'ruoštis šiai šventei 

• 

fcJūsų siuntifTys yra laukiamas 
Lietuvoje. 

ei: 1-800-775-SEND 
2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)-434-7919 

8801 S. 78 th Ave, Bridgevievv, IL 60455, (708)-599-9680 

S u s i t i k i m a s su A l m a 
A d a m k i e n e vyks spalio 11d . 
7:30 val.v. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Surinktos 
lėšos bus skiriamos Valdo 
Adamkaus perrinkimo vajui 
paremti . Visuomene maloniai 
kviečiama pasimatyti ir pasi
šnekučiuoti su Lietuvos prezi
dento žmona. Susitikimą ren
gia V. Adamkaus remejų ko
mitetas . 

L i e t u v i ų o p e r o s valdybos 
vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas ir šiais metais tvarko 
operos vajaus ir pokylio rengi
mo reikalus. Jurgis užtikrina, 
kad valdybos rengiamas poky
lis svečių tikrai neapvils: jų 
lauks specialiai tam vakarui 
ruošiama programa, kurią 
choras j a u nuo sezono pra
džios intensyviai repetuoja. 
Vakaro programoje girdėsime 
publikos mėgiamų operų iš
t r aukas , kurias atliks solistai 
ir šaunus is operos choras. Jur
gis j a u dabar kviečia operos 
bičiulius organizuoti į pokylį 
dešimties asmenų stalus. Re
gistruotis yra kviečiami ir pa
vieniai asmenys. O pokylio 
metu bus paskelbti ir laimin
gieji vajaus loterijos laimėto
jai. Vakaro rengėjai prašo kuo 
skubiau grąžinti bilietų šak
neles. Nežinia, gal jūs būsite 
vienas iš tų laimingųjų, kurio 
pavardę išgirsime salėje, o ne
dalyvavusieji pokylyje apie tai 
skaitys spaudoje. Lietuvių 
operos pokylis-koncertas įvyks 
šeštadieni , lapkričio 23 d., 
J aun imo centre. Jurgio Vi
džiūno telefonas yra 773-767-
5609. 

S p a l i o m ė n e s į Č i k a g o s 
a r k i v y s k u p i j o j e skaičiuoja
mi Mišių dalyviai. Dalyvauki
me šv. Mišiose ir padekime 
išlaikyti lietuviškas pamaldas 
visose lietuvių parapijose. Vi
sus kviečia ir ragina Amerikos 
Lietuvių Romos katalikų fe
deracija. Šv. Antano parapi
joje I1510 S. 49th Court. Cice
ro, IL) Mišios aukojamos sek
madieniais 9 val.r.; Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
(6858 S. Washtenaw Ave., 
Chicago. IL) - sekmadieniais 
8 ir 10:30 val.r.; Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje '2745 W. 44th Str., Chi
cago. IL) - sekmadieniais 
10:30 val.r.; Pal. J . Matulaičio 
misijoje (14915 127th Str.. Le-
mont. IL) - sekmadieniais 9 ir 
11 val.r.. 6 val.v. Atvykime! 

ŠI SEKMADIENĮ — 
FUTBOLAS LEMONTE 
Šį sekmadienį, spalio 6 d., 

„Lituanicos" futbolininkai 
penktąsias pirmenybių rung
tynes žais aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro Lemonte. 
Lietuvių varžovai — vokiečių 
„Schwaben" klubo ekipa. Pir
mosios komandos rungtyniaus 
3 vai. p.p. o prieš tai — nuo 1 
vai. p.p. — žais rezervinės vie-
nuolikės. 

Kaip sporto sirgaliai, be abe
jo, žino, „Lituanica" šį sezoną 
laikosi t ikrai puikiai ir yra pa
čioje „Metropolitan" lygos 
aukščiausios divizijos viršūnė
je iš 4 rungtynių turėdama 12 
taškų. Pirmą kartą per de
šimtmetį lietuviai futbolinin
kai ta ip aukštai iškilo pirme-
nybinėje lentelėje. 

Reikia manyti, kad ir sek
madienio susitikime lietuviai 
išeis nugalėtojais, —¥pač ži
nant, jog „SchwaberT vienuo-
likė dabar nėra iš stiprių tar
po; ji per 4 rungtynes surinko 
tik 3 taškus ir atsidūrė 9-je 
vietoje (iš 10 komandų). 

Lietuviai žiūrovai yra kvie
čiami gausiai dalyvauti ir pa
sidžiaugti mūsų vyrais, kurie 
taip gerai rungtyniauja. Mūsų 
futbolininkai yra užsitarnavę 
didesnio dėmesio negu iki šiol 
mūsų sporto mėgėjai j iems 
rodė. 

Atėję į rungtynes, sekmadie
nio popietę prie PI.C galėsite 
pasivaišinti valgiais bei gėri
mais. Visi yra laukiami. 

E. Su la i t i s 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL:773-585-9500 

DRAUGO FONDO DIREKTORIŲ 
TARYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS 

P a r u o š t a s devintajam m e t i n i a m D F n a r i ų 
suvažiavimui Čikagoje 2002.10.05 

Sveikinu v:-us DF narius ir 
svečius, dalyvaujančius 9-ta-
me DF metii.:ame suvažiavi
me. Iš visų l..;30 DF narių su 
5,010 balsų si.važiavime daly
vauja daugiau kaip 10 proc. 
reikalingas balsų kvorumas 
su 1,000 balsu. 

Draugo foncas buvo įkurtas 
1993 m. dienraščio „Draugo" 
leidybai parengti. Draugo fon
das yra savarankiška Illinois 
valstijoje registruota nepelno 
finansinė institucija. Jos vie
ninteliai savininkai ir šeimi
ninkai yra Draugo fondo na
riai. Draugo tbndo auginimą 
a r likvidavimą nusprendžia 
DF narių suvažiavimas. 

Draugo fondo administravi
mas, lėšos, jų investavimas ir 
panaudojimas yra tvarkomi 
DF direktorių tarybos, kuri 
yra DF narių renkama meti
niuose suvažiavimuose dvejų 
metų kadencijai. Dabartinę 
DF direktorių tarybą sudaro: 
Bronius Juodelis, pirm., Bi
rutė Jasaitiene, sekret., ir na
riai: dr. Petras Kisielius, And
rius Kurkulis. Vaclovas Mom-
kus, Marija Remienė, kun. 
Viktoras Rimšelis, Julius Lin-
takas ir Vytenis Lietuvninkas. 
Šiandien kadenciją baigia: 
Bronius Juodelis, Birutė Ja
saitienė, Andrius Kurkulis ir 
Vytenis Lietuvninkas. Kont
rolės komisiją sudaro: dr. Ka
zys Ambrozaitis, Liudas Ra
manauskas ir Antanas Vala
vičius. Adv. Rimas Domanskis 
yra teisinis patarėjas. DF val
dybos darbus (iždininko, sek
retoriaus reikalų ir spaudos 
vedėjo) atlieka Bronius Juode
lis. Investavimus tvarko Di
rektorių taryba. Draugo fonde 
šiuo metu yra 1,330 narių, iš 
jų 332 garbės nariai ir 750 
rėmėjų. Lėšų telkimas atlie
kamas pavasario ir rudens va
jais, siekiant sutelkti antrąjį 
milijoną. 

DF direktorių taryba per 
metus turi 3-4 posėdžius. Lėšų 
telkimui daug padeda Drau
go fondo skiltis ir skelbimai 
„Draugo" paskutiniame pusla
pyje šeštadieniais. Už tai reiš
kiu didelę padėką „Draugo" 
vyr. redaktorei Danutei Bin-
dokienei. Dėkoju tėvams ma
rijonams už leidimą panaudoti 
patalpas DF laiškų siuntimui. 
Dėkoju ir laiškų siuntėjams 
bei koordinatoriui Antanui 
Valavičiui. Visus DF narius ir 
rėmėjus kviečiu aktyviai įsi
jungti į 2002 m. rudens vajaus 
lėšų telkimą. 

B r o n i u s Juodel is 
Draugo fondo tarybos 

pirmininkas 

Nauj i į na ša i Draugo 
fonde 

Su 50 do le r ių : 
Teresė ir Algimantas Gečiai, 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,100 
dol., Huntingdon V. PA. 

Dr. Albinas ir dr. Ona Ga-
rūnai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 
1,450 dol., Willowbrook, IL. 

Genovaitė Ankus, iš viso 800 
dol., Oak Lawn, IL. 

Anna ir Petras Jakutavičius, 
iš viso 820 dol., Vald'or, Cana-
da. 

Kostas Norvilą, iš viso 250 
dol., Brooklyn, N.Y. 

Rimas Černius, iš viso 800 
dol., La Grange Pk., IL. 

Bronius Jasevičius, iš viso 
270 dol.. Dearbom, MI. 

Narimantas Cdrys, iš viso 
550 dol.F.nrmington Hills, MI 

Aurelia Balašaitiene, iš viso 
250 dol . Richmond Hts .OH. 

Algis Arvydas, iš viso 550 
dol., Elgin, IL. 

Algimantas Vaičiulis, iš viso 
220 dol., Chicago, IL. 

Roza ir Kazys Razauskas , iš 
viso 750 dol., Dearborn Hts . , 
MI. 

K V. Senda, iš viso 100 dol., 
Chicago, IL. 

Stasė ir Vytas Macys, iš viso 
350 dol., Chipley, FL. 

Maria ir Vladas Gelažius, iš 
viso 385 dol., St. Petersburg, 
FL. 

J ū r a Sayus, iš viso 50 dol., 
Warren, MI. 

Su 40-30 do le r ių : 
Raymond Paskųs, iš viso 

350 dol., Darien, IL. 
Danutė Jankienė, iš viso 

380 dol., Redford, MI. 
Danutė Garbonkienė, iš vi

so 145 dol., Chicago Ridge, IL. 
Genė Čyvienė, iš viso 560 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Su 25 do l e r i a i s : 
A. V. Bačianskas, iš viso 25 

dol., Fallbrook, CA. 
Marija Noreikienė, iš viso 

325 dol., Putnam, CT. 
Ona Skardienė, iš viso 390 

dol., Euclid, OH. 
Viktorija Pikelis, iš viso 575 

dol., Chicago, IL. 
Irene Wehbring, iš viso 50 

dol., Hilton, NY. 
Petronėlė Cicėnas, iš viso 55 

dol., Naperville, IL. 
Egidijus Žilionis, iš viso 25 

dol., Baltimore, MD. 
Antanas Musteikis, iš viso 

50 dol., Olympia, WA. 
Birutė Čyvienė, iš viso 125 

dol, Cleveland, OH. 
Henrikas Laucius, iš viso 

325 dol., Paterson, NJ . 
Algimantas ir Virginija Gu-

reckai, iš viso 139 dol., Ger-
mantown, M D. 

Antanas Zapareckas, iš viso 
195 dol., W. Bloomfield, MI. 

Ričardas ir Taiyda Chiapet-
ta, iš viso 185 dol., Willow 
Springs, IL. 

Stasė Bublienė, iš viso 545 
dol., Binninham, MI. 

Aleksas Smilga, iš viso 570 
dol., Chicago, IL. 

Teresė ir Faustas Strolia, iš 
viso 575 dol., Oak Forest, IL. 

Ed Mankus, iš viso 100 dol., 
Chicago, IL. 

Su 20 doler ių : 
Raimunda Karėnas, iš viso 

20 dol., Chicago, IL. 
Anele Dulkis, iš viso 90 dol., 

Newark, NJ. 
Jadvyga Paukštienė, iš viso 

40 dol., Oak Lawn. IL. 
Jonas Mezinskas, iš viso 20 

dol., Oak Lawn, IL. 
Valerija ir Jonas Pleirys, iš 

viso 400 dol., Chicago, IL. 
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 120 dol., Kirkland, WA. 
Estera Alšėnienė, iš viso 140 

dol., Brecksville, OH. 
Su 10 do le r ių : 
Vladas Maciejauskas, iš viso 

50 dol., Euclid, OH. 
Algirdas Marcinkevičius, iš 

viso 10 dol., Racine, WI. 
Lucille Stadalninkas, iš viso 

230 dol., Los Angeles, CA. 
Ona Vaškas, iš viso 50 

dol., Willoughby, OH. 
Gintė Pečiūraitė, iš viso 10 

dol., Tucson, AZ. 
Aldona Baltch, M. D., iš viso 

250dol. ,Menands, NY. 
Apolinaras Bagdonas, iš viso 

90 dol., Chicago, IL. 
John Bedulskis, iš viso 65 

dol., Ingleside, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja-

£ž*if*j-t « * * 
Naują ją p r o g r a m ų , pava

dintą ..The Taming of the 
Shrevv" Čikagoje rodys Joffrey 
Ballet of Chicago. Spektakliai 
vyks: spalio 16 d. 7:30 val.v.. 
spalio 17 d. 2 val.p.p. ir 7:30 
val.v.. spalio 18 d. 7:30 val.v., 
spalio 19 d. 2 val.p.p. ir 7:30 
val.v.. spalio 20 d. 2 val.p.p. 
Bilietus užsisakykite tel. 312-
902-1500. 

Skelbimai 
• Baltu- monumente , 1108 

A m b e r Drive, Lmont , IL, 
60439. Pr ie pa t P L Cen t ro . 
Te l . 630-243-8446. L e o n i d ą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išverst i video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL sis
temos į amerikietiškąją NTSC 
ir a tvirkščiai , kre ipki tės į 
I N T E R - V I D E O 3533 S. 
A r c h e r Ave . , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas . 

• A l m o s f o n d a s 
$50 aukoja Siegrid Petereit 

Almos fondui. Almos vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti Li-
thuan ian Orphan Care, pažy
mint, kad skir ta Almos fondui, 
ir s iųst i 2711 Wes t 71st 
S t r e e t , C h i c a g o , IL 60629. 

• A.a . J u s t i n o s Kuše l i aus -
k i e n ė s atminimą pagerbdami 
draugai ir artimieji aukoja ap
leistiems Lietuvos vaikams: 
Algis i r J ū r a Bakaičiai, J . ir R. 
Biskiai, Vytautas ir Aldona 
Šoliūnai, Lou ir Dalia Stan
kaičiai, Jovita Str ikas , Česius 
ir Rena ta Žilioniai. Viso šia 
l iūdna proga suaukota $175. 
Lietuvos vaikų ir komiteto 
vardu reiškiame užuojautą ve
lionės art imiesiems, o aukoto
j a m s dėkojame. L i e t u v o s 
n a š l a i č i ų g l o b o s k o m i t e t a s , 
2711 W e s t 71st S t r e e t , Chi 
c a g o , I L 60629. 

• A m e r i k o s l i e t u v i a i , ku
rie rūpinasi apleistais Lietu
vos vaikais: tris vaikus Lietu
voje globoja ir $450 atsiuntė 
P ranas ir Ona Michelevičiai, 
St. Peter Beach, FL. Po vieną 
Lietuvos vaiką globoja ir po 
$150 jų paramai atsiuntė: Isa-
bele Zmuidzinas, Rochester, 
NY; Joseph ir Frances Yuk-
nas , Denver, CO; Jul ia Danta, 
Exton PA; Juzefą Pivoriūnas, 
Racine, WI; Aldona Šmulkš-
tienė, Chicago, IL; Vytautas ir 
Vanda šliupai, Burlingame, 
CA; Vytautas Vidugiris, Ran-
cho Palos Verdes, CA; V. Ri
mienė ir A. Rauchienė. $25 
aukoja Edward Valeska, Cin-
cinnati , OH. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! L i e t u v o s 
n a š l a i č i ų g lobos k o m i t e t a s , 
2711 W e s t 71st S t r e e t , Chi 
c a g o , I L 60629. 

• A. a. J u o z o L a t a i č i o at
minimą pagerbdami, jo art i
mieji ir draugai aukoja apleis
t iems Lietuvos vaikams, tai — 
Juli ja Janonienė, Chipley, FL; 
Steven ir Cynthia Johnso, 
Littleton CO; Jacųues ir Doris 
Machol, Denver, CO; and Ger-
main Eagleton, Colorado 
Springs, CO. Viso šia proga 
suaukota .$150. Lietuvos vai
kų ir komiteto vardu reiškia
me užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! L i e t u v o s n a š l a i č i ų glo
b o s k o m i t e t a s , 2711 West 
71st S t r e e t , C h i c a g o , IL 
60629. 

• 27 cen t a i s k a m b i n a n t i 
L ie tuvą , 5.5 c n t JAV, 24 vai . 
p e r p a r ą , 7 d i e n a s p e r 
s a v a i t ę , 6 s e k u n d ž i ų in te r 
v a l a i . Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaules. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose Tel . 708-386-0556. 
T R A N S P O I N T — p a t i k i 
m i a u s i a s ryšys su L i e t u v a 
bei v i su pasau l iu ! 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matysi te gran i to 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
pamink lus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius . Prieš p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti , kad jis padarytas , 
kaip j au buvo jūsų pageidauta. 
S a v . Li l i j a i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . Tel . 773-233-6335. 

• „ P e n s i n i n k o " žurnalą , 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruot i adresu: 2711 W. 71 
St . , C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
773-476-2655. P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bese, $15, ki tur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus . Tai vert inga dovana 
įvairiomis progomis. 

• Automobilio, namų ir ligos 
d r a u d i m a s atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreipkitės 
pas A Lauraiv A & L k e u r a n c e 
Agency, Balzeko muziejuje, 
6500 S. PulaJd Rd, Chicago, IL 
6062a n aukštas, teL 773^81^030 

• N a m a m s pirkt i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 
įmokejimais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į M u t u a l 
F e d e r a l Savings, 2212 West 
C e r m a k Road. TeL (773) 847-
7747. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėt i našlaičiams, beglo
b iams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
s tuden tams Lietuvoje. Aukojo: 
Aldona Riškus $240 tęsiant 
berniuko metine paramą, Bar
ba ra Plikaitis $240 tęsiant 
mergai tės metinę paramą. La
bai ačiū, „Saulutė" 419 Weid-
n e r Rd . , Buffalo G r o v e , IL 
60089, T a x ID #36-3003339. 

Advoka tas 
Vytenis L ie tuvn inkas 

4536 VV. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

i Skersai gatves nuo .Draugo": 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advoka t a s 
J o n a s Gibai t is 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail : Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd., Chicago, 

IL 60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2900 Crucago, IL 80808 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

me 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

Š v. Kalėdos jau ne už kalnų! 
4545 W63rdSt Chicago. IL 60629 

Siuntinius, dovanas ir pinigus į Lietuva 
ruoškite iš anksto išvengsite prieššventinio 
susigrūdimo ir nepatogumų. 

Pradžiuginkite uvo artimuosius 
šv Kalėdų proga' 

Transoak palankiomis sąlygomis 
aptarnauja lietuvius nuo 1987 m. 

Tel. (773)838-1050 

http://tvww.cityofchicago.org
mailto:Gibaitis@aol.com

