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Siame 
numeryje: 
Netikėtas susitikimas 
su olimpiniu čempionu. 
LF golfo turnyras. 
Lietuvis — NBA lygos 
pareigūnas. Prasidės 
„Lituanicos" futbolo 
pirmenybių sezonas. 

2 psl. 

Lietuvai laikas 
apsispręsti. Senstant is 
pasaulis kelia naujus 
iššūkius. ES kraštų 
LB darbuotojų 
sąskrydis. 

3psl. 

92-asis metinis 
Lietuvos Vyčių seimas. 

4 psl. 

Sporto žinios iš 
Lietuvos. 

5 psl. 

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo 
parapijoje. Didelė 
šaulių dovana Lietuvos 
bibliotekoms. Naujas 
„Pensininkas". 

6 psl. 

Sportas 
* Lenki joje v y k u s i o s e 

E u r o p o s braz i l i škų š a š k i ų 
j a u n i m o p i r m e n y b ė s e de 
š imtmečių turnyre pirmauja 
Edgaras Petrauskas, turint is 8 
taškus iš tiek pat galimų. Beje, 
Šiaulių sporto mokyklos ..Du
bysa" auklėtinis savo amžiaus 
grupėje šio čempionato žaibo 
turnyre jau pelnė sidabro apdo
vanojimą. Kita šių varžybų vi
cečempione žaibo turnyre šiau
lietė Simona Kulakauskaitė de
vyniolikmečių varžybose po 4 
ratų su 6 taškais užima trečiąją 
vietą. 

* Lenkijoje p r a s idė jo ke
tu r ių nacional in ių m e r g i n ų 
(iki 17 metų* r i n k t i n i ų fut
bolo tu rnyras . Pirmąją varžy
bų dieną Lietuvos vienuolikė 
0:3 pralaimėjo Rusijos bendra
amžėms. Penktadienį Lietuvos 
futbolininkės žais su Suomijos 
komanda, kuri pirmojo r a to 
varžybas su Lenkijos mergino
mis baigė lygiosiomis 1:1. 

* Devintą k a r t a P r a n c ū 
zijoje vykusiose d a u g i a d i e 
nėse „Trophee d 'Or" d v i r a t i 
n ink ių lenktynėse trečiąją vie
tą bendrojoje įskaitoje užėmė 
..Nobili Rubinetterie-Menikini-
Cogeas" komandai atstovaujan
ti Edita Pučinskaitė. Lenktynių 
nugalėtojos titulą gynusi Lie
tuvos dviratininkė 14 sekun
džių pralaimėjo varžybų nuga
lėtojai ispanei Joana Somar-
riba Arrolla. o nuo antrojoje vie
toje likusios prancūzės Edvvige 
Pitel ją skyrė 3 sekundės. 

Naujausios 
žinios 

• Kryme viešėjęs L ie tu 
vos vadovas U k r a i n o s ko le 
gai įteikė statinaitę medaus. 

* Siūloma p a p i l d o m a i 
n e a p m o k e s t i n t i u ž s i e n y j e 
gautų pajamų. 

P a r l a m e n t a r a i d a l y 
vaus p i rmajame Airijos lie
tuvių suvažiavime. 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.804 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Teisės žinovas siūlo okupacinės žalos atlyginimą 
išsireikalauti per tarptaut inį teismą 

Viln ius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS; — Lietuva kol kas nepa
sinaudojo galimybe bandyti per 
tarptaut inį teismą išsireikalau
ti kompensacijos už sovietų oku
pacijos metais padarytą žalą 
valstybei. 

Kaip rašo dienraštis ^Kau
no diena", nors Rusija nenori nė 
girdėti apie okupacijos žalos at
lyginimą, Lietuva, pasak žino
vų, siekdama savo tikslo, turėtų 
išnaudoti visas įmanomas teisi
nes bei politines galimybes. 

Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto Tarptautines ir Eu
ropos Sąjungos teisės katedros 
vedėjo Dainiaus Žalimo nuo
mone, Lietuva iki šiol nepaban
dė padaryti visko, kas įmano
ma, siekdama iš Rusijos išsirei
kalauti kompensaciją už sovietų 
laikais padarytą žalą. 

Jo manymu, galbūt vertėtų 
pabandyti žalos atlyginimą pri
siteisti per Hagoje įsikūrusį 
Tarptautinį teisingumo teismą 
prie Jungtinių Tautų. 

Tiesa. D. Žalimas atkreipia 
dėmesį, kad net ir šiuo būdu 

Lietuva gali nieko nepėsti, kol 
Rusija atsisakys bent kokiu 
nors būdu pripažinti okupacijos 
ir jos padarytos žalos faktą. 

..Mat. pagal tarptaut inę tei
sę, byla Tarptautiniame teisin
gumo teisme gali būti nagrinė
jama tik tuomet, kai abi pusės 
sutinka tai daryti. Vienašališkai 
kreiptis į tokį teismą neįmano
ma", sakė jis. 

Tačiau, teisininko nuomone, 
Lietuva galėtų bent j a u imtis 
iniciatvvos, oficialiai siūlydama 
Maskvai sutikti kreiptis į Tarp

tautinį teisingumo teismą ir ten 
pasiginčyti, ar gali būti įvertin
ta per okupaciją padaryta žala 
ir ar gali būti jos reikalaujama. 

„Jeigu Rusija viešai, oficia
liai atsisakytų daryti net ir tai, 
ji tam tikra prasme visam pa
sauliui parodytų, kad yra arba 
per silpna spręsti šį klausimą, 
vadovaujantis tarptautinės tei
sės normomis, arba tiesiog visiš
kai nepripažįsta nei okupacijos, 
nei jos metu padarytos žalos 
klausimo", kalbėjo D. Žalimas. 

Nukel ta į 5 psl . 

V i l n i a u s m e r a s a p ž i u r ė j o a p l e i s t u s Sap iegų r ū m u s 
Vilnius , rugpjūčio 24 d. 

(ELTA) — Jei Vilniaus miesto 
savivaldybė norėtų a t s ta ty t i 
prestižiniame Antakalnio rajo
ne esančius Sapiegų rūmus, Vy
riausybė šį objektą galėtų iš
braukt i iš privatizavimo sąrašo 
ir perduoti savivaldybei. 

Taip sakė premjeras Algir
das Brazauskas. J i s tvirtino, 
jog privatizuoti Kultūros pavel
do vertybe pripažintus rūmus 
apsispręsta dėl būtinybės juos 
restauruoti — o t am Vyriausy
bė lėšų skirti nesirengia. 

Trečiadienį Sapiegų rū
muose lankėsi Vilniaus savival
dybes vadovai. 

Vilniaus meras Ar tūras 
Zuokas tvirtino, jog privatizavi
mas nebūtų t inkamiausias bū
das išsaugoti paveldą, nes pri
vatų investuotoją būtų sunku 
į t ikint i išsaugoti nepakeistą 
istorinę pastato architektūrą. 
..Turėtume ieškoti valstybinių 
lėšų N u k e l t a į 5 ps l . Sapiegų rūmus apžiūrėjo Vilniaus meras Artūras Zuokas. Tomo Černiševo (ELTA; a u o t r 

Vyriausybės ketinimai papiktino ne tik opoziciją 
Vi ln iu s , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Vyriausybės sprendi
mas įsteigti Teisėtvarkos ir 
valdymo organizavimo (TVO) 
skyrių ir ketinimai paskirti į 
šias pareigas buvusio preziden
to Rolando Pakso buvusį pata
rėją Romualdą Senovaitį papik
tino ne tik parlamentinės opozi
cijos atstovus, bet ir Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) pirmininką 

Alvydą Sadecką. 
Premjero patarėjas Juozas 

Bernatonis sakė. jog toks sky
rius įkurtas remiantis įstatymo 
nuostata, įpareigojančia Vyriau
sybę koordinuoti operatyvinių 
tarnybų veiklą, o R. Senovaitis 
laimėjo paskelbtą konkursą 
skyriaus vadovo vietai užimti. 

Tačiau NSGK pirmininko A. 
Sadecko nuomone, kurdama 
naują skyrių Vyriausybė vado

vavosi senu sovietiniu principu, 
jog ..aparatas viską sprendžia". 

„Aš nematau būtinumo kur
ti naują biurokratinę struktūrą. 
Matyt, už to slypi interesai per
imti įtaką tam tikroms tarny
boms", pažymėjo jis. 

NSGK pirmininkas taip pat 
atmetė argumentus, jog TVO 
Vyriausybę įpareigojo įkurti 
įstatymas. Pasak A. Sadecko. 
Seimo N u k e l t a į 5 psl. 

Baltarusija pasienyje ieško naudingųjų iškasenų 
Vi ln ius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Baltaru
sijos pasienyje, šalia valstybes 
saugomų Lietuvos gamtos teri
torijų baltarusiams aptikus va
rio ir molibdeno, šiuo faktu gali 
būti manipuliuojama, perspėja 
Lietuvos geologijos tarnybos va
dovai. 

Šių metalų sankaupos ap
tiktos Kabelių-Pariečės zonoje, 
kurios dalis yra ir Lietuvos teri
torijoje, pranešė Lietuvos geolo
gijos tarnyba, remdamasi Balta
rusijos geologų informacija. 

..Baltarusiai tęsia paieškos 

darbus, gręžia milijonus kai
nuojančius gręžinius, nagrinėja 
perspektyvas žvalgyti ir galbūt 
ateityje pradėti šių metalų ga
vybą, tuo tarpu Lietuvoje šie 
darbai sustabdyti jau seniai, 
nes nematoma jokių perspekty
vų juos tęsti tokioje jautrioje 
vietoje — Dzūkijos nacionalinia
me parke ir Čepkelių raisto — 
ypač svarbaus gamtos rezervato 
— teritorijoje", sakė Lietuvos 
geologijos tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas Jonas Satkūnas. 

Anot jo. vario ir molibdeno 
paieškų faktu Baltarusija gali 

manipuliuoti taip pat. kaip ir 
ketinimais statyti didžiules 
kiaulių fermas prie Nemuno, tai 
pateikdama kaip atsaką į Lietu
vos planus prie Ignalinos atomi
nės elektrinės įrengti neradio-
aktyvių atliekų kapinyną. 

Baltarusijos valstybinės ge
ologijos įmones vadovai, kurie 
šiomis dienomis lankosi Lietu
vos geologijos tarnyboje, kole
goms pateikė informacijos apie 
Lietuvos pasienio regione (Pa-
riečės ir Berštų rajonuose) atlie
kamus geologinio tyrimo dar
bus. 

V o k i e č i ų l a k ū n a i va ikės i o r o „ v a i d u o k l į " 
Vi ln ius , rugpjūčio 25 d. 

(BNS) — Baltijos šalių oro erd
vę saugantiems Vokietijos kari
nių oro pajėgų kar iams Estijos 
padangėje teko vaikytis vadina
mąjį vaiduoklį. 

..Taip mes vadiname mela
gingus taikinius, kuriuos dėl 
atmosferoje vykstančių pokyčių 
užfiksuoja radarai", teigė Zok
niuose dislokuoto misiją atlie
kančio junginio vadas pulki
ninkas leitenantas Frank Gra
fe. 

Pasak dienraščio ..Lietuvos 
rytas", kovinė padėtis buvo pa
skelbta prieš kelias dienas, kai 
radarai šiaurinėje Estijos daly
je užfiksavo oro erdvę pažeidusį 
objektą. 

NATO naikintuvai Zoknių oro uoste. 

Prietaisų nenustatytą ob
jektą palaikius pažeidėju, virš 
Estijos skrendančio reaktvvinio 
naikintuvo ..F-4 Phantom" pilo
tams duotas įsakymas kuo sku
biau išsiaiškinti padėtį. 

Maždaug 50 kilometrų nuo 

Mykolo Ambrazo ELTA1 nuotr 

tariamo pažeidėjo buvęs naikin
tuvas atskrido iki nurodytos 
vietos, tačiau nieko neaptiko. 

Akivaizdu, kad jokio pažei
dimo nebuvo — iš tokio atstumo 
matome paukščius", sakė jun
ginio vadas E Grafe. 

„Rubicon group" „juodosios 
buhalterijos" įrašai — autentiški 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Žiniasklaidoje pa
skelbtą informaciją apie galimą 
korupciją sostinės savivaldybė
je tirianti Seimo komisija tikisi, 
jog paslaptingojo .„abonento" 
tapatybė paaiškės po rugsėjo 
pradžioje numatyto susitikimo 
su Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) ir Generalinės prokura
tūros vadovais. 

„Kol kas komisija nežino, 
kas yra 'abonentas' . Galbūt 
mums pasidarys aiškiau, kai iš
klausysime STT ir Generalinės 
prokuratūros vadovų", po ko
misijos posėdžio sakė jos pir
mininkė Darbos partijos narė 
Loreta Graužinienė. 

Gegužę LNK televizija pa
skelbė neva ..Rubicon group" 
.juodosios buhalterijos" įrašus, 
iš kurių matyti, jog už versli
ninkams palankius sostines sa
vivaldybės sprendimus bendro
vė mokėjo pinigus asmeniui , 
vadinamam „abonentu" arba 
„kolega". 

Liberalcentristų vadovas 
Vilniaus meras Artūras Zuokas 
a tmetė į tarimus, jog j is yra 
.juodojoje buhalterijoje" įvardi
jamas „abonentas". 

Pasak L. Graužinienės. 

Loreta Graužinienė 
EltOS DUOtT. 

STT informavo komisiją, jog ži
niasklaidoje paskelbta informa
cija apie .juodąją buhalteriją" 
yra autentiška, tačiau komisija 
norėtų gauti detalesnius paaiš
kinimus. 

Kompiuterinės laikmenos 
su vadinamąja .juodąja buhal
terija" buvo paimtos per STT 
pareigūnų atliktą kratą dviejų 
..Rubicon group" įmonių patal
pose pernai sausį. 

Komisija į rugsėjo 7 d. po
sėdį ketina pakviesti ir laikinai 
generalinio prokuroro pareigas 
einantį Vytautą Barkauską. 

Pas prezidentą veržėsi moteris 

A. Brazauskas: 
susitarimas 

nėra 
sąmokslas 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
'ELTA) — Ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas tvirti
na, jog Lietuvos ir Lenkijos su
sitarimas koordinuoti politiką 
dėl Baltarusijos nėra sąmoks
las prieš kaimynę. 

„Man skambino Lenkijos 
ministras pirmininkas Marek 
Belka ir tarėmės paprasčiau
siai konsultuotis, jei bus kokie 
veiksmai ar sprendimai Balta
rusijos politikos atžvilgiu. Pa
prasčiausiai konsultuotis, nėra 
jokio sąmokslo tarp mūsų vals
tybių", kalbėjo A. Brazauskas. 

Pasak Vyriausybės vadovo, 
prie tokio, jo manymu, naudin
go veiksmų derinimo prisijun
gia ir Latvija, bet tai nėra „nu
kreipta agresyvia forma prieš 
Baltarusiją". 

Pasak jo, Lenkijai labai 
svarbūs su Baltarusija susiję 
klausimai, nes šioje valstybėje 
gyvena apie 400.000 lenkų tau
tybės žmonių. Lietuvoje, anot 
premjero, taip pat gyvena ne
maža baltarusių bendruomenė, 
ypač glaudūs giminystės ryšiai 
sieja gyventojus prie Lietuvos 
ir Baltarusijos sienos. 

Lietuvos diplomatinė politi
ka, anot A. Brazausko, nėra nu
kreipta prieš šią kaimynę ir ne
siimama jokių priemonių ag
resyvumui demonstruoti, nors 
visos Europos Sąjungos valsty
bes „įsivaizduoja, kad Baltaru
sijoje turi gerėti demokratiniai 
valstybės valdymo principai". 

Mūsų valstybė, anot A. Bra
zausko, suinteresuota palaikyti 
gerus santykius su Baltarusija 
ir del ekonominių priežasčių, o 
ypač del Klaipėdos uosto, per 
kurį gabenami Baltarusijos 
kroviniai. 

V i ln ius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Ne pirmą kartą į Pre
zidentūrą a te inant i vyresnio 
amžiaus moteris ketvirtadienį 
ir vėl veržėsi pas prezidentą. 

Kaip pasakojo Prezidentū
ros spaudos tarnybos darbuoto
jai, moteris reikalavo, kad ap
saugos poste dirbantys pareigū
nai nuvestų ją pas prezidentą. 
\\ryk\ stebėjusių žmonių teigi
mu, moteris garsiai šūkavo ir 
reikalavo susitikimo su Valdu 
Adamkumi. 

J i nenurodė konkrečių prob

lemų, kurias norėtų aptarti su 
šalies vadovu, tik skundėsi blo
gu gyvenimu. Moteriškė taip 
pat prašė išduoti jai dokumen
tą, patvirtinantį, kad ji lankėsi 
Prezidentūroje. 

Maždaug 60 metų moteris 
tvirtino į Vilnių atvykusi iš Kel
mės taksi automobiliu. 

Pasak Prezidentūros dar
buotojų, jie šią pas prezidentą 
V. Adamkų besiveržiančią mote
riškę mato ne pirmą kartą. Šie
met ji buvo atėjusi mažiausiai 
tris-keturis kartus. 

Komisijos p i rmin inkas turės 
pasiaiškint i 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas įpareigojo Draudi
mo priežiūros komisijos <DPKs 
pirmininką Edviną Vasilį-Va-
siliauską iki rugpjūčio 30 dienos 
pateikti paaiškinimą dėl įtaria
mų nusižengimų. 

Specialios darbo grupės, ku
ri tyrė DPK veiksmus, susiju
sius su Rusijos kapitalo kontro
liuojamos ne gyvybės draudimo 
įmonės „INGO Baltic" bankro
tu, išvados leidžia įtarti, kad 
E.Vasilis-Vasiliauskas padarė 
šiurkščius darbo drausmės pa
žeidimus. Už šiurkštų darbo 
drausmės pažeidimą Darbo ko
deksas numato atleidimą iš dar
bo. 

Anot trečiadienį premjerui 
įteiktų specialios darbo grupes 
išvadų, DPK neįvykdė prievoles 

informuoti Vyriausybę bei vi
suomenę apie draudimo rinkos 
būklę, prastai atliko savo parei
gas. Daugiau informacijos apie 
grupes išvadas kol kas nepatei
kiama. 

Finansų ministras Zigman
tas Balčytis neprognozavo, ar 
pateiktos išvados yra tinkamas 
pagrindas atleisti DPK vadovą. 

A. Brazauskas DPK vado
vus kaltina laiku neperspėjus 
apie „INGO Baltic" galimą 
bankrotą ir praėjusią savaitę 
pasiūlė atsistatydinti E. Vasi-
liui-Vasiliauskui. tačiau šis ne
pakluso. 

Dienrašiui „Lietuvos rytas" 
E. Vasilis-Vasiliauskas taip pat 
nekomentavo, kaip jis elgsis po 
to. kai jo vadovaujamos komisi
jos veikla buvo įvertinta neigia
mai. 

Tur ista i a t v y k o į s p ū d i n g o 
d y d ž i o l ė k t u v u 

Vilnius , rugpjūčio 25 d. 
(BNSi — Vilniaus oro uoste tre
čiadienį nusileido didžiausias 
lėktuvas per pastaruosius tre
jus metus bei didžiausias lėktu
vas Vilniaus oro uosto istorijoje, 
atskraidinęs užsienio turistus. 

Vilniuje nutūpęs „Boeing 
747-200" pagal vietų skaičių yra 
2-3 kartus didesnis už kitus ša
lies sostinėje besileidžiančius 
lėktuvus, rašo „Lietuvos rytas". 

Panašaus dydžio lėktuvai 
iki šiol Vilniuje leidosi tik tris 
kartus. Tačiau tada jais atskri
do aukšti užsienio valstybių val
džios pareigūnai. 

Skrydį į Vilnių vakar orga

nizavo Izraelio aviakompanija 
„Hl Al", atskraidinusi turistus 

Pasak Civilinės aviacijos 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Alvydo Šumsko, 
užsakomieji skrydžiai iš Izrae
lio į Vilnių organizuojami kiek
vieną savaitę. Tačiau pap' 
į Lietuvą skraido mažesni lėk
tuvai — „Boeing 757". 

„Boeing 747-200" vienu me
tu gali skristi iki 450 keleivių. 
Paprastai su lėktuvai naudoja
mi tolimiems skrydžiams 

Statistikos departamento 
duomenimis per septynis šių 
metų mėnesius į Lietuva iš Iz
raelio atvyko 5.500 žmonių. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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NETIKĖTAS SUSITIKIMAS 
SU OLIMPINIU 

ČEMPIONU 
Ir kas galėtų pagalvoti, kad 

plaukiką Raimondą Mažuolį. 
buvusį Lietuvos olimpinį čem
pioną, trijų olimpiadų dalyvį, 
sutiksiu Amerikoje, o dar tiks
liau — Miami, FL, vienoje iš 
Sunny Išles Beach parduotu-

Raimondas Mažuolis, šiuo metu 
gyvenantis Miami, FL. 

Tąkart mes tik prisistatėm 
vienas kitam, kaip žemiečiai, 
persimetėm pora šiltų žodžių ir 
tiek. Iš esmės aš jį jau pažino
jau už jo nuopelnus Lietuvai, 
smulkiai aprašytus lietuviškoje 
spaudoje. Kas galėtų užmiršti. 
kaip šis at let iškas vaikinas 
garbingai nešė Lietuvos vėliavą 
olimpinių varžybų, vykusių 
1992 m. Barcelonoje ir 1996 m. 
Atlantoje, atidarymo metu? 

Tik išsiskyrusi su juo pama
niau, kad butų visai neblogai 
dar kartą susitikti ir priminti 
tautai apie buvusį olimpinį 
čempioną, pasiteirauti, kaip jis 
č-.a. Amerikoje, įsikūręs, kuo už
siima ir pan. Tik. va. visa bėda, 
kad nepalikom vienas kitam 
jokiu k;crd:nac;u. Laime, kad 
parduotuvės, kurioje susitiko
me, savininkas gerai pažinojo 
Raimondą ir sutiko jam per
duoti mano telefono numerį-

Po kelių dienų, sulaukus iš 
jo skambučio, susitarėme tuoj 
pat susitikti. Aš dar paklau
siau ,.Tai turbūt norėtumėte 

man duoti interviu, kad skam
binate?" O jis šmaikščiai atsa
kė: „Ne, visai nenorėčiau". 
Pradžioje sutrikau, bet po to 
supratau, kad jis juokauja. 

Į sutartą vietą atėjau kiek 
anksčiau ir, nors klausimus 
buvau paruošusi, šiek tiek jau
dinausi. Tačiau, išvydus plačią 
lietuvišką šypseną Raimondo 
veide, nusiraminau. Supratau, 
kad mūsų pašnekesys bus šiltas 
ir natūralus . Ir neapsirikau. 

Pasirodo, Raimondas Ma
žuolis j au 12 m. gyvena Ame
rikoje ir visą tą laiką praleido 
saulėtoje Floridoje. Pirmą va
landą — apšilimui — kalbėjo
me apie Lietuvą. Jis buvo labai 
nustebęs, kad mūsų tėvai ir jis, 
iki išvykstant į Ameriką, gyve
no viename name. Kad nesusi
tikome Lietuvoje, nieko nuosta
baus, žinant jo, kaip tuometinio 
sportininko, užimtumą. Tačiau 
abu buvoję sujaudinti, atradę 
labai daug bendrų pažįstamų. 
Kalbant apie kai kuriuos jų, 
vaikinas labai susigraudino ir 
prisipažino, kad čia. Amerikoje, 
jam jų labai trūksta. Vis norė
jau pradėti temą apie jo nuopel
nus, bet jutau, kad Raimondui 
tai maloni, o kartu ir skaudi te
ma. ,.Tai buvo taip seniai. Tada 
apie mane daug rašė..." — su 
liūdesiu atsiduso jis. 

O prasidėjo viskas nuo to, 
kai jo pusbrolis, tuo metu jau 
žinomas plaukimo sporto meis
t ras Fedosiukas, atvedė šešia
metį Raimonduką į Vilniaus 
„Žalgirio" baseiną. Kaip dabar 
prisimena Raimondas, jo pirmo
ji trenerė Valentina Kuzmina 
liepė jam. nieko nelaukus, šokti 
į vandenį. Jau tada ji įžvelgė, 
kad iš berniuko kažkas bus. 

Kai kiti vaikai žaidė ka
muoliu lauke, Raimondas laiką 
praleisdavo baseine. Iš pradžių 
j is treniravosi vieną kartą per 
dieną, o, sulaukęs 8 metų, ir 
dukart . Sunkus darbas ir ali
nančios treniruotės atnešė vai
sių. Būdamas 12 m., vaikinas 
pateko į Tarybų Sąjungos Jau
nių rinktinę. Tada jam teko tre
niruotis su pajėgiausiais to 
meto sportininkais ir dalyvauti 

LIETUVIŲ FONDO GOLFO 
TURNYRAS LAUKIA DALYVIŲ 

Lietuvių fondo organizacijos 
darbuotojas, didelis golfo entu
ziastas Vytas Vaitkus, yra pa
grindinis metinės Lietuvių fon
do golfo dienos organizatorius. 
Jis kviečia visus golfo mėgėjus į 
XI golfo pramogą, kurią pradėjo 
žinomas šios organizacijos vei
kėjas, buvęs žymus solistas, 
Stasys Baras. 

Ši golfo pramoga rengiama 
rugsėjo 18 d. (sekmadienį) Old 
Oak Coutry Club aikštyne, 143-
čia ir Parker Rd., Homer Glen 
miestelyje, kuris yra į pietva
karius nuo Čikagos. Žaidimai 
prasidės 11:15 vai. priešpiet, 4 

vai. bus alutis, o 5 vai. — vaka
rienė, dovanų įteikimas bei kiti 
įvairumai. Dalyvavimo kaina — 
150 dolerių (iš šios sumos 100 
dol. eis už narystę Lietuvių fon
de). Norintiems vien tik gol
fu oti, reikės mokėti tik 55 do
lerius, o dalyvavimas vien tik 
vakarienėje kainuos 35 dol. 

Registracijas priima Aldona 
ir Vytas Vaitkai (telefonas 
630—243—8178) ir Rita ir 
Arvydas Karai (630—584— 
0158). Rengėjai laukia gausaus 
golfo mėgėjų būrio ne vien iš 
Čikagos, bet ir iš kitų vietovių. 

DRAUGAS 

1992 m. Barcelonoje vykus io je ol impiadoje . Iš ka i r ė s : Lietuvos ol impinio komi t e to prez . A. P o v i l i ū n a s , t r e n e r e 
V a l e n t i n a K u z m i n a ir p l a u k i k a s R a i m o n d a s Mažuol i s . 

Lietuvos krepšininkės la imėjo turnyrą Rygoje 

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, kuri rengiasi Europos 
pirmenybėms (jos vyks rugsėjo 2—11 d.) Turkijoje, dalyvavo tarp
tautiniame turnyre Rygoje, kur iškovojo I vietą. Lietuvaitės sek
madienį įveikė turnyro šeimininkes — Latvijos atstoves 73:55, 
kurios liko trečioje vietoje. 

Rungtynėse prieš latves, Lietuvos komandoje rezultatyviausia 
buvo įžaidėja Rima Valentinienė, surinkusi 19 taškų. Po jos ėjo 
JAS žaidusi Iveta Marčauskaite — 17 taškų ir 12 atkovotų 
kamuolių ir Rima Brazdeikytė — pelniusi 16 taškų. 

Antroje vietojo liko Serbijos ir Juodkalnijos komanda E.S. 

varžybose, kurios vyko įvairiose 
Sąjungos ir Europos miestuose. 

1986, 1987 ir 1988 m. buvo 
ypač sėkmingi. Raimondas tapo 
Europos čempionatų nugalėto
ju, kuriuose jis iškovojo 5 aukso 
medalius ir užsirekomendavo, 
kaip vienas pajėgiausių Euro
pos plaukimo meistrų Jaunių 
kategorijoje. 1988 m. Mažuolis 
tapo trečias Tarybų Sąjungos 
čempionate ir sėkmingai pasi
rodė atrankinėse varžybose į 
olimpines žaidynes. Kartu su to 
meto plaukimo žvaigžde Salni-
kovu, buvo išrinktas dalyvauti 
olimpiadoje, kuri ir atnešė jam 
didžiulę šlovę. 

1988 m. Seoule (Korėja) 
olimpiadoje Raimondas Mažuo
lis tapo olimpiniu čempionu, 
iškovojęs sidabro medalį. Pri
siminęs tai, Raimondas susi
jaudino. Paprašy tas parodyti 
medalį, kukliai nuėjo į mašiną 
jo pasiimti. Stebėjau jį ir ma
čiau prieš save paprastą, nei 
kiek nesididžiuojantį vyrą. Ši jo 
savybė dar kartą patvirt ino, 
taip dažnai girdimą tiesą: ,,Juo 
žmogus daugiau gyvenime yra 

pasiekęs, tuo jis paprastesnis". 
1990 m. Lietuvoje ėmus 

bruzdėti nepriklausomybės vil
tim, Raimondui teko grįžti į 
tėvynę. 1992 m. per olimpines 
varžybas, kurios vyko Barse
lonoje, vaikinas jau atstovavo 
nepriklausomos Lietuvos spor
tininkams, garbingai nešė Lie
tuvos vėliavą. Šioje olimpiadoje 
Mažuolis taip pat pasirodė 
puikiai. Nors ir neiškovojo jokio 
medalio, tačiau pateko į finalą 
ir pasirašė svarbią bei naudingą 
penkerių metų sutartį su ameri
kiečiais. Tais metais jis labai 
daug treniravosi, dalyvavo dau
gybėje varžybų, iš kurių ne 
vienas laimėjo. 1993-1994 m. 
Raimondas Mažuolis tapo pir
mu pasaulyje laisvo stiliaus 
kategorijoje. 

Savo paskutines olimpines 
varžybas, kurios vyko 1996 m. 
Atlanta, GA. vaikinas prisime
na nenoriai. Per atrankines jis 
susilaužė koją. Tuomet kreipėsi 
į Lietuvos olimpinio komiteto 
vadovybę pagalbos, tačiau at
sakymas buvo neigiamas. Neat
sirado nei cento padėti vaikino 

gydymui. 
Ryžtas ir noras dalyvauti 

buvo didesnis už skaudančią ir 
ištinusią, dar ne visai sugijusią, 
koją. Nepaisant sužeidimo, Rai
mondas ir šiose olimpinėse var
žybose pasirodė šauniai, pateko 
į finalą, tačiau nuoskauda dėl 
tuometinio Lietuvos olimpinio 
komiteto požiūrio į savo spor
tininkus išliko. 

Paklaustas apie asmeninį 
gyvenimą — kuo dabar užsiima, 
prisipažino, kad, iki t ampan t 
nekilnojamo tur to pardavėju, 
teko užsiimti viskuo. Santuoka 
su amerikiete ta ip pa t iširo. 
Kaip jis pats sako: „Pradžioj bu
vo įdomu. Skirtingos kultūros ir 
pan." Deja, ilgainiui tie dideli 
skirtumai ir pastovūs išsiskyri
mai, nes tuo metu Raimondas 
intensyviai treniravosi ir daly
vavo įvairiose varžybose, pa
darė savo. Tačiau jis nenusime
na ir optimistiškai priduria: „Aš 
esu laimingas, ką tur iu dabar, o 
ateitis parodys..." 

Paruošė 
A u š r i n ė K a r k i e n ė 

Lietuvis — NBA lygos pareigūnas 
Daugumas sporto mėgėjų 

vilnietį Artūrą Karnišovą pažįs
ta kaip gerą krepšininką, savo 
karjerą pradėjusį dar buvusioje 
Vilniaus ..Statybos" komando
je. Vėliau (1989) šis jaunuolis 
sugalvojo pabandyti laimę už 
Atlanto — Dėdės Šamo žemėje. 
Čia jis pateko į gerai žinomą 
Seeton Hali universitetą New 
Jersey valstijoje, o jį baigęs, 
svajojo patekti į NBA, nes toje 
aukštojo mokslo įstaigoje ne tik 
mokėsi, bet ir buvo jos krep
šinio rinktinės vienas geriausių 
žaidėjų. 

Tačiau Artūrui toks planas 
nepasisekė: jam nepavyko pa
sirašyti kontrakto su jokiu ge
riausios pasaulyje krepšinio 
lygos — NBA klubu. Bet jis 
nenusiminė ir savo karjerą tęsė 
keliose ..Eurolygos" komandose, 
tapdamas vienu geriausiu jos 
žaidėjų. 

Taip pat Artūras buvo nuo
latinis Lietuvos rinktinės žai
dėjas. Jis yra dviejų olimpinių 
bronzos medalių laimėtojas ir 
tapo sėkmingiausiu rinktinės 
nariu — per 80 rungtynių pel
nęs 1.453 taškus. Kuomet 2002 
m patirta t rauma nutraukė šio 
krepšininko karjerą, jis neliko 
be darbo — vėl sugrįžo Ameri
kon, į kurią pirmą kartą atvyko 
būdamas 18 metų. Šį kartą jam 
buvo pasiūlytos pareigos NBA 
lygos centro raštinėje New 
York. 

Šiandien 34 metų amžiaus 
A. Karnišovas užima gana 
svarbias pareigas — dirba NBA 
tarptautinių reikalu padalinio 
vadybininku. Jo ..komandos" 
žinioje yra NBA lygoje rungty
niaujantys krepšininkai iš už
sienio, kurių kasmet vis daugė
ja (jeigu prieš 15 m. kai pradėjo 
žaisti Šarūnas Marčiulionis jų 
buvo keletas, tai praėjusį 

Arturas Karnišovas. 

sezoną — net 81). 
Neseniai į NBA atvykę 

žaisti krepšininkai iš įvairių 
kraštų turi visokių problemų ir 
tokiems labiausiai reikia pa
dėti. Su savo darbo draugais Ar
turas rūpinasi surengti krep
šinio stovyklas keturiose pa
saulio žemynuose. Reikia palai
kyti ryšius su ta rp tau t ine 
krepšinio organizacija FIBA. su 
atskirų valstybių krepšinio fe
deracijomis, planuoti priešse-
zonines NBA lygos rungtynes 
ir pan. 

Savo darbo reikalais jis 
turi nemažai keliauti. Pavyz
džiui, kai Maskvoje buvo su
rengtas „Eurolygos" baigminio 
ketverto turnyras, lietuvis tu
rėjo ir ten nukakti su gana 
didele NBA atstovų grupe. Šian
dien NBA vadovybes akys vis 
labiau krypsta į Europą, nes 
ateityje NBA žada plėstis ir i 
„Senąjį kontinentą". 

Taip šiemet A. Karnišovas, 
be dažnu kelionių po JAV, dar 
žada aplankyti Argentiną, Ki
niją. Italiją. Pietų Afrikos 

Respubliką. Be to. p lanavo 
užsukti ir į Lietuvą. 

P a d e d a d a u g e l i o k a l b u 
m o k ė j i m a s 

Artūrui darbe ir kelionėse 
labai pagelbsti daugelio kalbų 
mokėjimas. Be lietuviu, moka 
rusų, anglų, italu bei ispanų 
kalbas. 

J i s yra vedęs savo mokslo 
draugę iš Seton Hali univer
siteto Gina. su kuria susituokė 
1997-aisiais. Žmona yra sporto 
psichologe, skaitanti paskai tas 
Seton Hali universitete. Pora 
jau spėjo susilaukti dviejų sūnų 
— 3 metų Eriko ir Michael, 
kuriam dar tik mėnuo. Gaila, 
kad ilgokos kelionės j į ati
traukia nuo šeimos, kuomet 
darbuojasi NBA centro raštinėje 
New York mieste, jis sugrįžta į 
namus netoli esančioje Nevv 
Jersey valstijoje (beje, čia jis 
atsirado prieš 16 metų. kuomet 
į JAV atvykęs jaunuol is su 
Vilniaus „Statybos" komanda, 
nusprendė pasi l ikt i Dėdės 
Šamo žemėje). 

Mūsų archyve yra užsilikusi 
iškarpa iš 1990 m. rugpjūčio 27 
d. „The New York Times" dien
raščio. Tame la ikraš tyje iš
spausdintame straipsnyje „From 
Lithuanian to Seton Hali" 
pasakojami Artūro įs ikūr imo 
vargai šiame krašte . Iš ap
rašymo galima susidaryti vaiz
dą, kad jaunuolis iš Vilniaus 
turėjo padėti daug ryžto, kol čia 
įsitvirtino. O apie tolimesnius 
Artūro žygius ne ka r t ą rašė 
didžioji Amerikos spauda, kuri 
mūsiškį dažniausiai minėdavo 
gražiais žodžiais. 

A. Karnišovas yra dėkingas 
visiems tautiečiams, kurie pa
dėjo jam žengti p i rmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel.~773-471-3300 

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

Lietuvėms sutvartcys dantis t£ Dnetramą kaną. 
Susita-—sji kabec angtisna: art>a lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pam institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„Lituanicos" futbolininkai pradės 
naują pirmenybių sezoną 

Praėjus karštai vasarai ir 
jau rudenėjant Čikagos ..Litua
nicos" futbolo komanda pradės 
žaidimus ,.Metropolitan" futbo
lo lygoje, kurioje jau rungtyniau
ja nuo 1981 metų. O pats „Li
tuanicos" futbolo klubas šiemet 
minės 55-sius gyvavimo metus. 

Pirmasis pirmenybių ra
tas šios lygos ..major" divizijo
je bus žaidžiamas šį sekmadie
nį, rugpjūčio 28 d. Šį kartą lie
tuviai turės važiuoti į Schwa-
ben Center aikštyną, Buffalo 
Grove, IL, kuris yra į šiaurę 
nuo Čikagos. Mūsiškių varžovai 
— ..Polonia" vienuolike — vidu
tinio pajėgumo komanda. Pa
grindinės sudėtys žais 3 va
landą, o prieš tai — nuo 1 va
landos ryngtyniaus rezervinės 
komandos. Tokiu laiku žais ir 
visos kitos komandos). 

Kadangi pirmasis rugsėjo 
mėnesio savaitgalis yra šventi
nis (Labor Day!. pirmenybinių 
žaidimų nebus. Antrasis ra tas 

vyks rugsėjo 11 dieną. Lietuviai 
žais savo aikštėje (ji tuo tarpu 
dar nesurasta, bet t ikimasi 
rungtyniauti Lemonte, nelabai 
toli nuo PL centro). 

Iš viso rudens ra te bus 
sužaistos 9 rungtynės, iš kurių 
5 — mūsiškių aikštėje. Pasku
tinis susitikimas numaty tas 
spalio 30 d. prieš ,,United 
Serbs". Tačiau tas dar nėra tik
ra, nes gali būti kai kurios 
rungtynės atidėtos ir nukeltos 
vėlesnei datai 

Futbolo sirgaliai yra kvie
čiami gausiai atvykti į lietuvių 
futbolininkų pasirodymus ir 
morališkai paremti mūsiškius. 
Taip pat norisi atkreipti dė
mesį, kad reikia užsisakyti vie
tas lapkričio 19 d. datai, nes tą 
šeštadienį PL centro didžiojoje 
salėje Lemonte įvyks sukaktu
vinis 55-asis „Lituanicos" klubo 
pokylis su įdomia programa. 

E.Š. 

Baigėsi Čikagos lietuvių 
futbolininkų lygos žaidimai 

Praėjusį savaitgalį buvo 
sužaisti paskutiniai ČLFL susi
tikimai. Šeštadienį mažesnėje 
aikštėje prie PLC įvykusiose 
pusfinalių rungtynėse „Vilnius" 
įveikė ..Kretingą" 4:1. Tačiau 
ant rame pusfinalyje tarp „Švy
turio" ir „Lietuvėlės" prireikė 
baudinių serijos, po kurios per
galę šventė švyturiečiai, įveikę 
varžovus 8:7. 

Sekmadienį kovoje dėl tre
čios vietos savo pajėgumą de
monstravo „Lietuvėlės" atsto

vai, kurie pranoko „Kretingą" 
3:1. Finalas, kuris suvedė „Vil
nių" ir „Švyturį buvo sėkmin
gesnis pirmiesiems, kurie lai
mėjo rezultatu 4:1. „Vilniaus" 
žaidėjas Edvinas Tr inkūnas , 
pelnęs daugiausia įvarčių, bu
vo pripažintas naudingiausiu 
ČLFL žaidėju. Beje, Trinkūnas 
yra ir vienas iš rezultatyviausių 
Čikagos lietuvių futbolo koman
dos „Lituanica" žaidėjų. 

E.Š. 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com
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KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Ne t ik Lietuvos, bet ir 
k i t ų šalių sociologijos, taip 
p a t s ta t i s t ikos , gerontologi
j o s s r i t ies spec ia l i s tų tei
g imu, pasaulyje kasmet dau
gėja pagyvenus io amžiaus 
žmonių- Nemaža dalis jų ken
č i a ne t ik n u o senatvės , bet 
i r nuo sunkių , nepagydomų 
ligų. Daugelį tokių žmonių 
civi l izuotose vals tybėse pri
ž iūr i i r globoja profesiona
lūs paliatyvios medicinos, taip 
p a t savanor i škos s laugos or
ganizac i jų da rbuo to j a i , be 
t o , j a i s d a u g k u r rūp inas i ir 
p r i vač io s bei va l s tyb inės 
pens iona tų įstaigos. 

Pasaulyje pas igendama 
slaugytoju 

Lietuvoje gyvenimo saulėly
džio sulaukusiais ar sveikatą 
praradusiais žmonėmis rūpi
nasi daugiau nei pusšimtis 
įstaigų, veikiančių beveik kiek
viename rajone. Tačiau, kaip 
rodo statistiniai duomenys, 
Lietuva, viena iš nedaugelio 
Europos valstybių, kur sene
liais ir pasiligojusiais asme
nimis aktyviai tebesirūpinama 
šeimose. Beveik prieš porą me
tų pradėjusio veikti Lietuvos 
socializacijos ir darbinio moky
mo centro (LSMDC) direktorė 
Danguo lė Boguševič ienė 
mums maloniai priminė, jog 
pasaulyje stebimasi, kaip Lie
tuva dar sugebėjo išsaugoti tas 
senąsias krikščioniškąsias ver
tybes, kuriomis grindžiama ar
timojo meilė ir dvasinė atjauta. 

Būtent šia aktualia tema 
savo patirtimi ir įspūdžiais 
keletą karštų vidurvasario die

nų Vilniuje ir dalijosi Europos 
Sąjungos (ES) finansuojamos 
Leonardo d a Vinci fondo progra
mos „Pagyvenusių žmonių prie
žiūra" ta rp taut in io seminaro 
dalyviai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir Graikijos, Olandijos, Kipro, 
Čekijos ir Ispanijos. Vienas iš 
pagrindinių šios programos ko
ordinatorių ir partnerių - Kip
re įsikūrusios verslo adminis
travimo, konsultavimo ir pro
jektų valdymo kompanijos 
„Trysis LTD" vadovas Aleko 
Tringydis pabrėžė, jog pagarba 
bei rūpestis pagyvenusiais žmo
nėmis rodo kiekvienos pasaulio 
valstybės dorovinį ir dvasinį 
išsivystymo lygį. J is pripažino, 
jog daugelyje pasaulio šalių 
labai t rūksta slaugytojų, ypač 
kvalifikuotų šios jautrios srities 
specialistų. 

Pa l i a tyv i m e d i c i n a i r 
e u t a n a z i j a 

Pasak vienos iš renginio 
organizatorių - LSDMC vado
vės D. Boguševičienės, gausus 
seminaro dalyvių bei svečių 
būrys keletą dienų aktyviai 
svarstė ir domėjosi, kaip ra
cionaliau ir veiksmingiau įgy
vendinti šį svarbų projektą, 
lankėsi kai kuriose slaugos įs
taigose, kur gyvena senyvo am
žiaus sulaukę žmonės, taip pat 
sunkiai sergantys ligoniai. Dau
geliui svečių buvo įdomu iš
girsti, kaip Lietuvoje veikia sa
vanoriška socialinė parama, ar 
daug žmonių joje dalyvauja ir kt. 

„Bene ilgiausiai pas mus 
užsibuvo Olandijos atstovė, ži
noma šios šalies paliatyvios 
medicinos srities specialistė An-
negien de Hoope. Jai buvo įdo
mu sužinoti, kaip mūsų šalyje 

parama sunkios gyvenimo naš
tos prislėgtiems senukams ir 
stipriai pasiligojusiems asme
nims, ar plėtojama šių asmenų 
atžvilgiu savanoriška socialinė 
pagalba. Jai taip pat priminė
me, jog savanoriška slauga, 
kaip ir paliatyvi medicina, Lie
tuvoje tik neseniai pradėjo skin
t is kelią. Beje, kaip tik mūsų 
centras, vienas pirmųjų šalyje 
daugiau nei prieš pusantrų me
tų pradėjo vykdyti plačią sa
vanoriškos socialinės, mora
linės paramos teikimo progra
mą, skirtą senyvo amžiaus ir 
sunkiai sergantiems asmenims", 
- pasakojo D. Boguševičienė. 

Susitikimo su LSDMC dar
buotojais metu kalbėta ne tik 
apie paliatyvią slaugą, bet ir 
pasaulio visuomenėje negaty
viai vertinamą eutanazijos die
gimą, domėtasi, kaip ši pro
cedūra išnaudojama Olandijoje, 
kur i yra viena iš nedaugelio 
pasaulio šalių, kur taikomas šis 
metodas. Lietuvoje, kaip rodo 
sociologiniai tyrimai, visuo
menė eutanazijos atžvilgiu nu
siteikusi itin priešiškai. Viešnia 
iš Olandijos A. de Hoope nu
ramino, kad eutanazija šioje 
valstybėje taikoma ypač retai -
t ik ypatingais atvejais, atsižvel
gus į medicinos specialistų re
komendacijas bei šeimos narių 
poziciją. Patys olandai pripažįs
ta, kad sunkiai sergantiems 
ligoniams moraliniu bei dva
siniu aspektu kur kas prasmin
giau taikyti paliatyvios medici
nos slaugos metodus. 

N e visi namišk i a i p a s i r e n g ę 
s laugyt i 

Renginio metu dalyviai 
svars tė minėtos programos 

Vieni aktyviausių renginio dalyvių yra bendroves ..Trysis LTD" vadovas Aleko Tringydis 'sėdi ketvirtas iš 
kaires), LSDMC direktorė Danguole Boguševičienė (sėdi antra iš dešinės). Vilniaus universiteto Eksperimentines 
ir klinikinės medicinos instituto direktorius dr. Vidmantas Alekna (stovi trečias iš kairės I ir paliatyvios medici
nos specialiste dr. Aukse Narviliene (sėdi pirmoji iš dešinės). Antano Tumėno nuotr. 

„Pagyvenusių žmonių prie
žiūra" esminius punktus, dali
josi savo nuomone ir patari
mais. Šios programos vienas iš 
svarbiausių tikslų - pakelti 
slaugos darbuotojų, dirbančių 
su pagyvenusiais ir sunkiai ser
gančiais žmonėmis, kvalifikaci
ją, pagerinti jų įgūdžius. Antra 
vertus, daug kas pastebi, kad 
dėl spartaus gyventojų senėjimo 
proceso daugelyje pasaulio ša
lių, taip pat ir Lietuvoje, labai 
išaugo kvalifikuotų medicinos 
slaugos darbuotojų, teikiančių 
priežiūros bei psichologines pa
slaugas senelių bei sunkiai ser
gančių ligonių namuose, porei
kis. 

Nors, kaip rodo sociologi
niai tyrimai, beveik 90 proc. 
sunkiai sergančių ligonių no
rėtų savo paskutiniąsias gyveni
mo akimirkas sutikti namuose, 
tačiau patirtis rodo, kad, deja. 
ne visi namiškiai dėl įvairių 
priežasčių yra pasirengę tokiai 
sunkiai ir varginančiai šių žmo
nių priežiūrai. Kaip ir kiekvie
noje civilizuotoje valstybėje, 
taip ir Lietuvoje būtina turėti 
slaugytojų komandą, kuri būtų 
pasirengusi dirbti su skausmo 
ir negalios palaužtais žmonė
mis. 

„Taigi, šio projekto progra
ma parengta pagal moderniau
siais pasaulio medicinos slau
gos, kitų specialistų rekomen
dacijas ir ji bus įgyvendinama 
dvejopa kryptimi - pirmiausia 
ja galės pasinaudoti profesio
nalūs medicinos slaugos spe
cialistai, tiesiogiai besirūpinan
tys senyvo amžiaus, sunkiai 
sergančių žmonių problemomis. 
Antru atveju, programa skirta 
asmenims, kurie neturi specia
lių žinių ir įgūdžių kaip dera
mai slaugyti ir prižiūrėti se
nyvus bei sunkiai sergančius 
žmones. Minėto projekto pro
gramoje įtraukta nemažai nuo
rodų, siūlymų kaip padėti se
natvės bei negalios kamuoja
miems asmenims. Taip pat šia 
aktualia ir opia tema pateikia
ma daug ir praktinių patarimų 
studentams, šeimos nariams. 

Šio projekto programa - dar 
negalutinė. Per elektroninę in-
ternetinę sistemą norėtume su
laukti medicinos slaugos spe
cialistų, įvairių visuomeninių 
organizacijų, besidominčių pa
liatyvią slauga ir pagyvenusių 
žmonių priežiūra, pastabų, siū
lymų, vertinimų, ką reikėtų dar 
patobulinti šioje programoje", -
sakė D. Boguševičienė. Savo 
pastabas, siūlymus galima 
siųsti, danguoleb@delfi . l t 

EUROPOS SĄJUNGOS KRAŠTŲ LB DARBUOTOJŲ SĄSKRYDIS 
Gyvendami užsienio šalyse 

ir puoselėdami ryšius su Tėvy
ne, remdami jaunosios kartos 
lietuvybės išlaikymą, kurdami 
teigiamą Lietuvos įvaizdį svetur, 
jungdamiesi į organizuotą lietu
višką veiklą, lietuvių išeiviai 
daug prisideda prie lietuvių kul
tūros skleidimo ir puoselėjimo. 

Daugelyje Europos kraštų 
lietuviai nuo seno telkėsi į 
stiprias bendruomenes, turėju
sias organizuotas veiklos struk
tūras. Kai kuriose šalyse ben
druomenės kuriasi tik dabar. 
Bene visuose kraštuose sparčiai 
daugėja lietuvių išeivių. Kartu 
atsiranda naujų poreikių, sun
kumų, o įvairialypė bendruo
menių veikla darosi ypač svarbi. 
Kita vertus. Europos valsty
bėms vis toliau jungiantis į ben
driją, turinčią vienus įstatymus, 
mtensyvejančius tarpvalstybi
nius santykius, augant migraci
jai, mūsų, lietuvių, išsibarsčiu
sių skirtinguose žemyno kam
peliuose, problemos ir patirtis 
vis panašėja. Todėl Europos 
lietuvių bendravimo skatinimas 
bei ryšių stiprinimas yra ypač 
prasmingas ir reikalingas. 

Taigi norėtume ES Lietu
vių bendruomenių pirmininkus 
ar jų įgaliotus atstovus pa
kviesti dalyvauti ES šalių 
Lietuvių bendruomenių atstovų 
sąskrydyje Prašome atvykti ir 
pasidalyti savo rūpesčiais, idė

jomis ir norais, pasikeisti patir
timi, kartu pamąstyti ir pa
diskutuoti apie lietuvių ateitį 
Europos Sąjungos kraštuose. 

Kviečiame susir inkti į 
Huettenfeld (Vokietija) šių 
metų rugsėjo 16—18 dienomis. 
Diskusijose siūlytume aptarti 
Europos lietuvių kultūros cen
tro steigimo būtinybę, lietuvių 
vaikų vasaros stovyklų bei šeš
tadieninių mokyklėlių organiza
vimo ir finansavimo galimybes. 
Taip pat galėtume pakalbėti 
apie galimą ES Lietuvių ben
druomenių asociacijos kūrimą. 
Sąskrydis rengiamas su PLB 
valdybos žinia ir pritarimu! 

Maloniai ska t iname J u s 
savo idėjomis ir pasiūlymais 
prisijungti prie teminio sąskry
džio rengimo. 

Vokietijos LB valdybos 
informacija. 2005 biželis 

L ie tuvos d i e n a F r i e d b e r g 

Friedberg. nedidelis apskri
ties miestelis šalia Frankfurt. 
nuo seno turi ryšių su Ukmerge, 
Telšiais. Radviliškiu ir Pane
vėžiu. Š. m. birželio 4 d. apskri
ties Europos unijos draugija 
nusprendė supažindinti gyven
tojus su Lietuva, kaip viena 
naujų Europos Sąjungos valsty
bių. Kartu tai buvo ir pirmasis 
renginys skir tas kul tūr inių 
mainų tarp Hessen krašto ir 

Lietuvos sutarties dešimtmečiui 
paminėti. 

Kadangi vasario 16-osios 
gimnazija yra viena seniausių 
lietuvių institucijų šiame kraš
te, jei teko garbė pradėti lietu
viškus renginius (o jų birželio 
mėnesį buvo apie 20) su savo 
jauna folkloro grupe, kuriai 
vadovauja mokytojai Audronė 
ir Gintaras Ručiai. Kadangi 
buvo graži diena, renginys vyko 
jaukiame senos Friedberg 
Augustiner gimnazijos kieme. 
Mokiniai pašoko keletas tra
dicinių tautinių šokių, o choras 
dainavo jau šiuolaikines ne
girdėtas (bent man) dainas. 
Atlikėjai buvo nuoširdžiai pri
imti, ypač lietuviai šokėjai iš 
Pietų Amerikos, negausiai susi
rinkusios publikos. 

Vokiečiams organizatoriams 
pageidaujant, buvo subur ta 
skaitovų grupė: Agnė Galins-
kytė, Gabrielė Jankunai tė , Lau
ra Šiugždinytė, Daina Šmitaite. 
Audrius Makauskas ir Emilis 
Venckevičius. J ie vokiečių ir 
lietuvių kalbomis skaitė žinomų 
lietuvių poetų — Nėries. Puti
no. Marcinkevičiaus — kuri
nius. Klausytojus žavėjo lietu
vių kalbos skambesys ir eilių 
(verstų) turinys. (Jau n e k a r t ą 
teko man pastebėti, kad lietuvių 
poezijos skaitymas susilaukia 
didelio žmonių susidomėjimo). 

Renginys, kuris užtruko 5 

DANUTE BINDOK1ENE 

valandas, prasidėjo ekumeni
nėmis pamaldomis vietos evan
gelikų bažnyčioje (lietuviams 
atstovavo tėv. Rytis Gurkšys, 
SJ), gimanzijoje buvo rodomi 
filmai apie Lietuvą ir vietinius 
lietuvius, klausytojai buvo su
pažindinti su augančia Lietuvos 
ekonomika, pristatyti Telšiai — 
Friedberg partnerystės miestas. 
Kieme buvo parduodami iš 
Lietuvos atvežti rankdarbiai, 
buvo galima įsigyti gintaro ir 
lininių drabužių. Veikė Frank
furt lietuvių bendruomenės 
cepelinų baras, buvo pardavinė
jamas „Švyturio" alus. 

Renginio pabaigoje tiesiai 
iš Lietuvos — nes lėktuvas vėla
vo — atvyko ir Hartmut Hol-
zapfel. kurio iniciatyva (jis tuo 
metu buvo Hessen mokslo ir 
švietimo ministras) prieš 10 
metų buvo pasirašyta Hessen 
ir Lietuvos kutūros partnerys
tės sutartis. Jis ir dabar koor
dinuoja tą partnerystę tarp 
Lietuvos ir Hessen krašto ir yra 
pagrindinis visų renginių orga
nizatorius. Taigi laukiami tau
tiečiai ir visi suinteresuotieji į 
kitus „Tiltai — Bruecken" ren
ginius, kuriuose dalyvauja be
veik visa kultūrinė Frankfurt 
lietuvių bendruomenė ir jų 
draugai. (Programą žiūrėkite 
wwv. lietuviai.de/susitikimai — 
renginiai arba www.voklb.de 

Romas Šileris 

Lietuvai laikas apsispręsti 

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m., ir tėvynėje, ir svetur, kur 
tik gyvena lietuviai, svarstoma ta pati 

tema: „protų ir jėgų nutekėjimas", pranašau
jantis savo tautai niūrią ateitį. Jei nebus kaž
kaip sustabdytas „masinis jaunų, išsimoksli
nusių, talentingų žmonių egzodas iš Lietuvos, 
ilgainiui ten liks tik pensininkai ir visuomenės 
atliekos". Kitaip tar iant , dabar kone laikas pas 
talentingiausius skulptorius užsakyti lietuvių 
tautai didingą paminklą ir rinkti vietą jam pa
statyti, nes tarp svetimų įtakų iš Europos Są
jungos (ir apskritai užsienio), gimstamumo ma
žėjimo, vis gausėjančios emigracijos telieka tik 
laiko klausimas, kuomet šiai senai, garbingai 
tautai ateis metas „užspausti akis"... 

Prieš daugiau kaip ketverius metus Čika
gos pašonėje suruoštame XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziume šis „protų nutekėjimo" klausimas 
buvo ypač karštai diskutuotas. Simpoziumui 
pasibaigus, dalyviai ir publika išsiskirstė kas 
sau, bet jokių konkretesnių rezultatų iš tų visų 
diskusijų neteko matyti . 

Šią vasarą Vilniuje (ir kai kuriuose kituose 
Lietuvos miestuose) vyko XIII Mokslo ir kūry
bos simpoziumas. J a m e gal net daugiau laiko 
buvo skirta tiems patiems klausimams gvilden
ti. Ir tuo galima džiaugtis, bet įvairių sričių 
mokslininkų paskaitos bei pranešimai, nors ir 
labai kruopščiai paruošt i , duomenimis per
krauti, nedaug naudos atneš, jeigu valdžios 
sluoksniai neparems jų konkrečiais darbais ir 
pastangomis pastatyti užtvankas savoje šalyje, 
kad tas „nutekėjimas" būtų sustabdytas. Žmo
nės visais laikais buvo įsitikinę, kad „ten gera, 
kur mūsų nėra" (pagal amerikietišką posakį, 
kad „žolė visuomet žalesnė kaimyno kieme"). 
Niekas neturi teisės jiems uždrausti tos savo 
dalios ieškoti net tolimiausiuose kraštuose. Bet 
ne visi ten veržiasi „laimės ar nuotykių ieškoti". 
Daugelis keliauja dėl to, kad kitos išeities nėra, 
kad savo tėvynėje niekaip neįstengia galo su 
galu sudurti, ir sau, ir savo šeimai bent kiek 
šviesesnį gyvenimą sukurt i . Jeigu jie turėtų 
pasirinkimą, vargiai ryžtųsi palikti gimtąjį 

kraštą, artimuosius ir dangintis į nežinią, kur 
taip pat „kepti karveliai patys į burną nelekia". 

Daugelis tų vadinamųjų ekonomikos emi
grantų tvirtina, kad mielai grįžtų namo, jeigu 
tik būtų įmanoma ten rasti darbo ir pragyventi. 
Kai kurie, susitaupę svetur pinigų, taip ir pa
daro. Bet štai šią savaitę skaitome nemalonią 
žinią, kad iš užsienio parvykę lietuviai savo 
tėvynėje nesutinkami išskėstu glėbiu. Darb
daviai jų iš tolo kratosi, įsitikinę, kad pasamdy
tas parvykėlis gali vėl sumanyti išmauti į 
užsienį, jeigu jam ar jai tas šaus į galvą. Ypač 
vasarai atėjus, kai už Lietuvos ribų atsiranda 
daugiau darbų. 

Laikinų darbuotojų, be abejo, joks darb
davys nenori, nes vis naujo žmogaus ieškojimas, 
jo treniravimas, įpratinimas į darbą kainuoja ir 
laiko, ir pinigų. Tik iš kur toji pažiūra, kad, iš 
užsienio grįžęs, darbuotojas jau automatiškai į 
užsienį dairosi ir laukia progos į ten ištrūkti? 
Jeigu žmogus, praleidęs kiek laiko užsienyje, 
ryžosi grįžti į savo tėvynę, ta i turbūt tam turėjo 
rimtų priežasčių. Nejaugi darbdaviai bijo, kad 
darbuotojas pastebės didžiausią skirtumą tarp 
darbovietės Lietuvoje ir užsienyje, ir nebebus 
taip atlaidus savo viršininkų diktatūriškoms 
sauvalėms ar nepakenčiamoms darbo sąly
goms? 

Gandai keliauja greičiau už šviesą ir garsą, 
ypač dabar, kai juos skleidžia elektroninis paš
tas , bevieliai telefonai ir kitos greitojo susižino
jimo priemonės. Nesvetingas Lietuvos nusista
tymas iš užsienio namo grįžtantiems „ekono
mikos emigrantams", be abejo, greitai pasklin
da po pasaulį. Tad Lietuva turi pagaliau apsi
spręsti: ar ji nori susigrąžinti svetur išklydusius 
savo vaikus, ar jų iš tolo kratosi. Jeigu jie ne
pageidaujami (kaip dabar daugeliu atvejų atro
do), ta i kam tuomet visos tos diskusijos apie 
„protų ir jėgų nutekėjimą", kam dūsavimai, kad 
Lietuvoje lietuvių skaičius mažėja, todėl prog
nozė tautos išlikimui daug vilčių neteikia? Čia 
reikalingos ne kalbos, o konkrečios pastangos 
sudaryti palankesnes sąlygas grįžtantiems iš 
užsienio. 

LIEPOJOS MIESTAS LAIKO TĖKMĖJE 
DR. NICHOLAS I. GEMELL 

Nr. 4 

Žolė ir krūmai augo t a rp surūdijusių uosto 
geležinkelio bėgių. Didžiuliai sandėliai buvo 
tušti, pradėjo griūti. Rusijos-Amerikos laivinin
kystės bendrovė išnyko. Ir kitos keleivinių laivų 
linijos nustojo veikti — nebuvo keleivių. Trau
kiniai į Peterburgą, Maskvą ir 1.1, daugiau nėjo. 
Buvo daug bedarbių — nebuvo darbų. Pramonės 
kvartaluose kaminų dūmai retai buvo matyti — 
ir ten viešpatavo visiška tyla. Tiktai prie fabrikų 
sargų namų kai kada buvo matomi žmonės. Visa 
tai buvo labai gražiai aprašyta neseniai mirusio 
žymaus Amerikos diplomato George Kennan atsi
minimų knygoje. Kennan tuomet dirbo, kaip 
sekretorius Amerikos pasiuntinybėje Rygoje ir 
dažnai viešėjo Liepojoje. 

Per 1930 metų gyventojų surašymą Liepojoje 
buvo 58,000 gyventojų, pusė 1912 metų skaičiaus. 
Jų tarpe apie 20,000 latvių, 15,000 rusų, 10.000 
vokiečių. 8.000 žydų 3,000 lenkų. 2.000 lietuvių, 
vis dar mišrainė, bet palyginti šiek tiek daugiau 
latvių. Vokiečių kul tūrinė įtaka pasiliko stipri. Ir 
kitos tautybės siuntė savo vaikus į vokiškas 
mokyklas, kurios buvo laikomos geriausiomis. 
Lentos su gatvių pavadinimais buvo latvių, rusų 
bei vokiečių kalba. Mieste visur buvo galima 
susikalbėti vokiškai. Gatvių pavadinimai nepa
sikeitė — kaip ir anksčiau, daug jų turėjo carinės 
Rusijos generolų bei admirolų vardus. 

Dalykai šiek tiek pagerėjo, kai po perversmo 
1934 metais vėl atėjo į valdžią Karlas Ulmanis. 
Naujoji vyriausybė Liepoja daugiau domėjosi, 
pradėjo ten daryti kai kurias investicijas. Mo
kesčiai buvo sumažinti , atsirado daugiau dar
boviečių, daugiausia valdžios sektoriuje. Buvo 
įsteigtas žvejybos uostas, pasta tyta moderni di
delė žuvų rūkykla. Imta daugiau naudotis uostu. 
Buvo įsteigta keleivinių laivų susisiekimo linija 
Liepoja-Ventspilis-Ryga. Fabrikams buvo su
rastos naujos rinkos. Buvo įkurtas simfoninis 
orkestras — to laiko žinomi dirigentai buvo iš
kviesti vasaros koncertams. Kultūrinis gyveni
mas pagyvėjo. Atsirado daugiau turistų, dažniau
siai iš Švedijos. Vokietijos ir iš Lietuvos. Miestas 
geriau atrodė — nebuvo ta ip apšepęs. Latvių var
dai tapo sulatvinti. Net ir senieji tramvajaus 
vagonai buvo nudažyt i naujomis spalvomis. 
Atsirado nauji restoranai, krautuvės. 1939 me
tais gyventojų skaičius padidėjo keletu tūkstan
čių — daugiausia latviais. Gyventojų ūpas pa
gerėjo. Be abejo, šios Ulmanio vyriausybės prie

monės miestui padėjo. Taipogi buvo atidarytos 
karo uosto dirbtuvės — ten buvo gaminami žemės 
ūkio įrankiai. Įdomu pastebėti, kad apie 1937 
metus valdžia uždraudė turistams ir kitiems 
pašaliečiams lankytis karo uoste, kuris anksčiau 
buvo visiškai atviras ir visiems lengvai prieina
mas ir. nors vis dar visiškai tuščias, virto šiokiu 
tokiu turistų magnetu, daugiausia dėl anksčiau 
minėtos didingos jūrininkų cerkvės. Ji buvo labai 
panaši į 1883—1907 metų Peterburge pastatytą 
Prisikėlimo cerkvę, kun buvo pastatyta toje vie
toje, kur 1881 metais buvo bombos sudraskytas 
caras Aleksandras II. Abi cerkvės buvo pastaty
tos to paties architekto. Tuomet buvo daug spėlio
jimų, kodėl valdžia tai nutarė, bet jie turbūt jau 
nujautė būsimų įvykių raidą ir norėjo apsisaugoti 
nuo kitų kraštų, ypatingai Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos žvalgybos agentų, kurių ten buvo apstu. 
Beje, prasidėjus Vokietijos-Lenkijos karui, Lat
vijos vyriausybė padarė dideles pastangas ne
leisti lenkų karo laivams naudotis Liepojos uostu, 
kaip internavimo prieglauda. 

Liepojos gyventojai, aišku, apie tai nieko ne
žinojo, bet 1939 metų vasarą jų gimtojo miesto 
likimas pasisuko lemiama kryptimi ir Liepoja 
pateko į didžiosis Europos politikos sūkurį. Pra
sidėjus pasitarimams ta rp Anglijos. Prancūzjos ir 
Sovietų Sąjungos, kaip surasti metodų pažaboti 
hitlerinės Vokietijos agresiją, sovietai tuoj pra
nešė, kad jiems visų pirma labai rūpi apsaugoti 
Latvijos ir Estijos uostus nuo vokiečių. Lietuva 
tuose pasitarimuose nefiguravo. kadangi po Klai
pėdos atplėšimo Lietuva neturėjo uostų, taip pat 
Lietuva tuomet neturėjo bendrų sienų su Sovietų 
Sąjunga, bet turėjo ilgą sieną su Vokietija. Ap
saugoti tuos uostus — čia pirmą karta buvo ir mi
nėta Liepoja — sovietai pasiūlė, kad jiems butų 
duota teisė paimti Latviją ir Estiją savo „globon". 
kadangi tie kraštai buvo sovietų artimi kaimynai 
ir vokiečiams užstotų kelią į tuometinį Lenin
gradą. Čia pirmą kartą buvo pastebėtas Stalin 
ypatingas susidomėjimas Liepoja, gal dėl to, kad, 
1907 metais vykdamas į bolševikų partijos kon
gresą Londone, Liepojoje kurį laiką užtruko ir 
miestą šiek tiek pažinojo. Tuomet tarp kai kurių 
Prancūzijos, o ypatingai Anglijos įtakingų val
džios atstovų ir parlamentų narių buvo sentimen
tų perleisti rytinį Baltijos juros pakraštį sovietų 
įtakai, jeigu Stalin pasižadės įsijungti \ vokiečių 
sąjunginkų priešhitlerinį frontą. Bus daug iau . 

i 
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Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

92-asis Lietuvos Vyčių 
metinis suvažiavimas/seimas 

Pr ie š se imo i švyką 

Lietuvos Vyčių 92-asis me
tinis suvažiavimas/seimas š. m. 
rugpjūčio 9—14 d. vyko Wynd-
ham Pittsburg Airport viešbu
tyje, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Anksčiau atvykstantiems seimo 
dalyviams trečiadienį, rugpjū
čio 8 d., buvo suruošta įdomi 
išvyka aplankyti įvairias vie
toves. Važiuodami t ramvajaus 
vagonu (trolley), aplankėme Šv. 
Antano koplyčią ant Troy Hill, 
Pittsburgh universiteto mokslo 
katedrą (Catedral of Learning) 
ir Heintz istorijos centrą. 

1880 m. Šv. Antano koply
čia buvo s ta toma tu r t ingos 
šeimos nario belgų kilmės kun . 
Suitbert Mollinger lėšomis ir 
pastangomis. Koplyčia dedikuo
ta 1883 m. birželio 13 d., per 
Šv. Antano šventę. Koplyčioje 
yra kun. Mollinger p r i v a t u s 
įspūdingas rinkinys per 5,000 
šventųjų relikvijų, tarp jų bran
giausia relikvija yra šv. Antano, 
kuri padėta ant šv. Antano alto
riaus. Centrinėje koplyčioje už
rašyta: ,,Čia šventieji ilsisi 
ramybėje". Taip pat y ra iš 
medžio drožinėtos (iš Vokie
tijos) na tūra laus dydžio kry
žiaus kelių statulos, virš jų vit
ražai atvežti iš Europos. Šalia 
koplyčios yra koplyčios dovanų 
kioskelis ir tėvo S. Mollinger 
muziejus. 

Aplankėme Pit tsburgh uni
versiteto mokslo katedrą, ku r 
yra įvairių tautybių kam
bariai/klasės. Šios 26 k l a sė s 
Pittsburgh miesto įvairių tau
tinių organizacijų dovana uni
versitetui. Klasės yra supro
jektuotos įvairių amžiaus, sti
liaus ir architektūros — klasi
kinės, romanų, renesanso ir 
liaudies: vitražai , d rož inė tas 
medis, akmuo ir iš mozaikos 
padarytas medis. Kadangi lai
kas buvo ribotas, turė jome 
progą aplankyti tik ke tu r i a s 
klases: anglų, jugoslavų, nor
vegų, prancūzų ir lietuvių kam
barius. Lietuvių kambario ar
chitektas yra Antanas Gudai t is 
iš Kauno. Kambario stilius yra 
liaudies motyvais. K a m b a r y s 
buvo dedikuotas 1940 m. spalio 
4 d. Profesoriaus kėdė ir stu
dentų suolai padaryti iš ąžuolo. 
Ant sienos kabo lino audiniai , 
.Vargo mokyklos" s k u l p t ū r a 
puošė kambarį. Klasės priekyje 
virš rašomos lentos y ra iš 
medžio išdrožti Kudirkos, Mai
ronio ir Čiurlionio vardai. Pa-
ga 1 M. K. Čiurlį onio ..Karaliai" 
tapyta freska yra klasės gale. 
Kambarys simbolizuoja meilę 
gamtai ir namuose, išreikštą 

lietuvių liaudies mene, (pasta
ba: smulkesnės informacijas 
apie tautybių kambar ius /k la
ses yra internete — w w w . p i t t . 
e d u / n a t r o o m s ) . 

Pietavome gražiame ir gar
siame Georgetovvn Inn ant Mt. 
Washington kalno. Bent ku r 
sėdint res torane buvo galima 
maty t i P i t t sburgh gražią ir 
įspūdingą panoramą . Pasiso
t inę važiavome į Heinz istorijos 
centrą, penkių aukš tų galeriją, 
ku r stebėjome įvairius ekspona
tus : vakarų Pennsylvania spor
to muziejų, gyvenimas vakarų 
Pennsylvania — nuo 1750 m. 
iki šių laikų, stiklo dirbiniai, 
HEINZ 57 dirbtuvė ir produk
tai , biblioteka ir archyvai. 

Ekskursi joje dalyvavo 56 
vyčiai. Į viešbutį grįžome pa
vargę, bet laimingi ir patenkin
ti įdomia bei j ausminga išvyka 
ir smagia diena. 

92-sis s e i m a s — 
„ T i k ė j i m a s , l a i s v ė , b r o l y s t ė " 

92-asis Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š. m. rug
pjūčio 11—14 d. vykęs Wynd-
ham Pi t tsburgh Airport viešbu
tyje, Pi t tsburgh, PA, prasidėjo 
šūkiu: „Tikėjimas, laisvė, bro
lystė". Seimą globojo 19-ta kuo
pa, veikianti P i t t sburgh, PA. 
Prieš 15 metų Pi t t sburgh globo
jo 77-ąįą suvažiavimą, o prieš 
ta i ir 1954 m. 

Suvažiavimas buvo pradė
tas ketvirtadienį, rugpjūčio 11 
d., šv. Mišiomis viešbutyje. 
Mišias koncelebravo Lietuvos 
Vyčių organizacijos dvasios va
das ir garbės narys dr. prelatas 
Juozas Anderlonis ir kun. An
t anas Markus. Visų suvažia
vimo dienų Mišių metu var
gonavo muz. garbės narys Faus
tas Strolia. Giesmes lydėjo gar
bės narė Ann M a n e Kassel. 

Iškilmingai įnešus vėlia
vas, Mišios buvo aukojamos už 
Lietuvos Vyčius. Savo pamoksle 
prela tas J. Anderlonis kalbėjo 
apie šių metų suvažiavimo 
šūkį. J i s išreiškė padėką, kad 
gali dalyvauti šv. Mišiose kar tu 
su vyčiais. Visiems delegatams 
ir svečiams palinkėjo sėkmingo, 
darbingo suvažiavimo. 

P i r m a s s e i m o p o s ė d i s 

Po Mišių, oficialus seimo 
a t idarymas vyko viešbučio sa
lėje, įnešus vėliavas, įėjo centro 
valdyba ir komite tų pirmi
ninkai. Centro valdybos pirmi
ninkė Agnės Mickunas atidarė 
seimą ir pakvietė organizacijos 
centro valdybos dvasios vadą 

Lietuvos Vyčių 92-ojo suvažiavimo dalyviai. 

prelatą dr. kun. J. Anderlonį 
sukalbėti maldą. Sugiedoti 
JAV. Lietuvos ir Vyčių himnai. 
Dalyvius sveikino centro valdy
bos seimo rengimo komiteto 
koordinatorius ir 19 kuopos 
pirmininkas John Baltrus. 

Prezidiumą sudarė: Robert 
A. Martin, Jr., 16 kuopa, Chi-
cago, IL, Michael F. Petkus, 96 
kuopa, Dayton, OH, ir Elena 
Nakrosis, 90 k-pa, Kearny, NJ, 
ir sekretoriavo seselė vienuolė 
J o h a n n a Shainauskas , 112 
kuopa, Chicago, IL, ir Mildred 
Jagiella, 82 k-pa, Gary, IN. 

Tvarkdariai (Sargeant at 
arms) išrinkti atstovauti visoms 
penkioms apygardoms: Paul 
Moore, 86k-pa, Victor Stepoli-
vitch, 3 k-pa, Philadelphia, PA, 
Diane Svela, 112 k-pa, Chicago, 
IL, John Sakai, 152 k-pa, Long 
Island, NY, ir Charles Tre
čiokas, 27 k-pa, Nonvood, MA. 

Rezoliucijų komisiją su
darė: garbės narės Bernice Avi
ža, 136 k-pa, Hudson — Mo-
hawk, NY, Elinor Sluzas, 96 k-
pa, Dayton, OH, ir Ann M a n e 
Kassel. 157 k-pa, Lemont, IL. 

Aukų/sveikinimų komitetą 
sudarė: Leonard Kapochus, 3 k-
pa, Philadelphia, PA, Sofija 
Šakalys, 103 k-pa. Providence, 
RI. ir Julia Schroder, 110 k-pa, 
Masbeth. NY. 

Seimo parlamentinės eigos 
patarėjas — Walter Svekla, 3 k-
pa, Philadelphia. PA. 

Mandatų komitetą sudarė: 
June Grenier, 6 k-pa, Hartford. 
CT, Terese Strolia, 157 k-pa. 
Lemont, IL, Catherine Nakro
sis, 90 k-pa, Kearny, NJ , 
Antoinette Sakai, 152 k-pa. 
Eas tern Long Island, NY, 
Georgiana Macke, 157 k-pa, 
Lemont, IL, ir Lee Moore, 86 k-
pa. Du Bois, PA. 

C.V. pirmininkė Agnės Mic
kunas atliko išsamų praėjusių 
metų organizacijos veiklos pra
nešimą. 

Iždininkė Elena Nakrosis 
tiksliai apibūdino 2004—2005 
m. organizacijos iždą. Seimą 
žodžiu sveikino: seselė vienuolė 
Jane t Gardner, Dievo Apvaiz
dos pranciškonų vardu; seselė 
vienuolė Johanna Shainauskas, 
kazimieriečių vardu ir seselė 
Immaculata; Sigita Balzekienė. 
Lietuvių fondo ir Balzeko mu
ziejaus vardu ir prelatas Al

gimantas Bartkus, rektorius, 
popiežinės Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos vardu. Raštiški 
sveikinimai gauti iš: JAV prezi
dento George W. Bush, Vilniaus 
arkivyskupo kardinolo Juozo 
Bačkio, Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus, 
vys. emerito Pauliaus Baltakio, 
prelato Al Contons, Lietuvos 
Romos katalikų kunigų sąjun
gos Amerikoje pirmininko 
(Lithuanian Roman Catholic 
Priests League in America); 
Edward G. Rendell, Pennsyl
vania valstijos gubernatoriaus; 
LR ambasadoriaus JAV V. 
Ušacko; Algirdo V. Matulionio, 
„Viltis Inc." prezidento, ..Dir
vos" savaitraščio leidyklos ats
tovo, Donald S. Petraitis, MIC, 
marijonų tėvų kongregacijos, 
Lithuanian American Roman 
Catholic VVomen's Alliance; 
Dale Vaikutis Murray; seselės 
vienuolės Immacula Wendt, 
vyr. generalinės kazimierietės, 
konsulo New York Mindaugo 
Butkaus, tėvo Placido Bariaus, 
provincijolo delegato, šv. Ka
zimiero provincijoj; Juozo Ry-
gelio, Amerikos lietuvių kul
tūros archyvų pirmininko, V. 
Ramonio, „Lithuanian Heri-
tage" žurnalo redaktoriaus, 
Jeanne Dorr, „Birdges" redak
torės, seselės vienuolės M. 
Bernadette Matukas, Sisters of 
the Immaculate Conception of 
the Blessed Virgin Mary, 
Sauliaus Kuprio, ALTo pirmi
ninko ir Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacijos, 
Theresa Kruchinski. pirminin
kės Pennsylvania moterų slo
vakų kredito unijos, dr. Gedi
mino Šerkšnio, Jungtinių Tautų 
amabasadoriaus New York: 
Eugene C. Rainis, garės kon
sulo New Jersey: Rimas Che-
sonis, garbės konsulo New 
York, ir Randy Miller, garbės 
konsulo iš Oregon. 

Mandatų komisijos prane
šimu, pirmajame posėdyje daly
vavo 101 asmuo. Tarp jų 2 gar
bės nariai, 6 svečiai ir 5 centro 
valdybos nariai , atstovavę 5 
rajonams ir 28 kuopoms. 

Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo prelatas kun. dr. 
J. Anderlonis. 

19 kuopa turėjo įdomią fo
tografijų parodėlę — praėju
sių seimų (1941. 1954 ir 1980 

R. Juškaitės-Švobienės nuotr. 

m.) įvykiai. Dalyviai buvo pa
kviesti atpažinti save ir drau
gus. 

Vakare vyko pramoginis 
pažintinis Pittsburgh trimis 
upėmis (Allegheny, Mononga-
hela ir Ohio upės) plaukioji
mas. Vakarieniavome, šokome, 
ir džiaugiamės naktį daugybe 
žibančių lempučių apšviesta 
upių panorama. Nuotaika pa
kili ir visi linksminosi. 

Antroj i suvažiavimo 
d iena 

Penktadienį, rugpjūčio 12 
d., šv. Mišios aukojamos vieš
butyje už mirusius Lietuvos 
vyčius ir organizacijos rėmėjus. 
Jas koncelebravo prelatai kun. 
J. Anderlonis, Algimantas Bart-

tims of Communism" paminklą 
Washington, DC, iki 2006 m., 
bet reikia lėšų šiam projektui. 
Kreipiasi į Lietuvos Vyčių or
ganizacijas finansines paramos. 
Toliau K. Altau sklandžiai 
apibūdino apie JAV Valstybės 
par tnerystės už taiką palai
kymą, apimant ir civilių gyven
tojų bendravimą. Maryland 
valstijos karinių pajėgų atsto
vas (Maryland National Guard) 
buvo paskirtas darbui Estijoje, 
Michigan valstijos — Latvijoje, 
ir Pennsylvania — Lietuvoje. 
Maryland atstovas paskir tas 
programos vadovu. Pagrindinis 
programos plėtros tikslas yra 
paremti švietimą. Baigdamas 
K. Altau pareiškė, kad jeigu 
vyčiai nori susitikti su Kon
greso atstovais, gali kreiptis į jį 
ir jis padės susisieki su jais. 
Padėkojo už pakvietimą ir ga
limybę dalyvauti LV organiza
cijos metiniame suvažiavime. 

Garbės narė Loretta Stu-
kienė pranešė fondo apyskaitą 
ir apibūdino apie šio padalinio 
praeitų metų veiklą. L. Stukie-
nė paskelbė rašinio konkurso 
laimėtojus: I-a vieta (300 dol.) 
—Irene Macke, 157 k-pa. Le
mont, IL; 2-tra ir 3-čia vieta (po 
150 dol.) — Rita Benuse, 78 k-pa, 
Lawrence, MA ir Joanne Anta-
navich, 143 k-pa, Antracite, PA. 

Baigdama savo pranešimą, 
garbės narė L. Stukienė prašė, 
kad dėl sveikatos, ji atsistatydi
na iš šio padalinio pirmininkės 
pareigų. J i prašė delegatų remti 
naujai išrinktą pirmininkę 
Irene Ozalis, 3 k-pos Philadel
phia. PA. ir toliau tęsti paramą 
Lietuvos Vyčių fondui. 

— Švobienė pranešė apie šio 
padalinio praėjusių metų veik
lą. Šiais metais padalinys 
švenčia savo 15-us gyvavimo 
metus. Buvo perskaityti pada
linio sveikinimai iš Vilniaus 
arkivyskupo kardinolo Aud
riaus J. Bačkio ir „Carito" 
direktoriaus Balio Stankaus. 
Per 71-ąjį suvažiavimą 1990 m., 
kuris vyko Pittsburgh, PA, gar
bės narys ir šio padalinio 
steigėjas Robert Boris pasiūlė 
mintį apie medicininę ir hu
manitarinę pagalbą remti mūsų 
vargstančius sesės ir brolius 
Lietuvoje. Tame seime buvo 
organizuotas „Pagalba Lietu
vai" komitetas. Per paskuti
niuosius padalinio 15 gyvavimo 
metų išsiųsti 92 talpintuvai, 
kurių vertė arti 72 mln. dol. 
Talpintuvuose siųsta įvairūs 
vaistai, medikamentai, įranga, 
kompiuteriai, ligoninės lovos ir 
staliukai. Pirmas talpintuvas 
buvo iškrautas 1991 m. sausio 
15 d., tik 2 dienos po tragiškų 
žudynių prie Vilniaus televi
zijos bokšto. Šv. Petro bažnyčią 
Detroit uždarius, Šv. Kazi
miero bažnyčios, Pittsburgh, 
suolai, statulos ir kryžiaus ke
liai, buvo išsiųsti vysk. Juozui 
Žemaičiui į Vilkaviškio katedrą. 
Medikamentai, įranga, lovos, 
stalai, antklodės, rankšluosčiai, 
muilas, medicininiai žurnalai, 
knygos ir rūbai buvo siųsti įkur
ti Šv. Klaros mirštančiųjų ligo
ninę (hospital center) Utenoje. 
Buvo siųsti įvairūs vaistai, 
skiepai nuo hepatito B ir C. 
Kadangi vaistų siuntos žymiai 
sumažėjo „Pagalba Lietuvai" 
humanitarinis fondas remia 

„Pagalba Lietuvai" direktorių taryba, posėdžiavusi Lietuvos Vyčių suvažiavimo metu. Nuotraukoje — dalis 
direktorių. Iš kairės sėdi: pirmininkė Regina Juškaitė-Švobiene ir centro valdybos pirm. Agnės Mickunas; stovi: 
Robert A. Martin, Jr. Michael Shea, garbes narys prel. J. Anderlonis, garbės narys Frank Petrauskas ir Leonard 
Kapochus. Tarybai dar priklauso Robert Boris. Anthony Alexander. Maryte Abbot, Anne Baronas. 

mizacijos jaunimas vyčiukai. su centro valdybos pirmininkes trečiąja pavaduotoja Maryte Bizinkauskaite. 
R. Juškaitės-Švobienps nuotr. 

kus, ir kun. Antanas Markus. 
Po Mišių antrą posėdžio 

sesiją malda pradėjo prelatas 
dr. J. Anderlonis. Centro valdy
bos pirmininkės antroji pava
duotoja Becky Patacki davė 
organizacijos narystės prane
šimą. Per paskutiniuosius me
tus 27 nauji nariai įstojo į LV 
organizacija. 136 k-pa. Hud
son—Mohawk, NY, 133 k-pa los 
Angeles, CA, ir 7 k-pa Wa-
terbury. CT. pritraukė dau
giausia narių. Individualių 
kuopų nariai, kurie prirašė 
daugiausia narių yra Mildred 
Jagiella, 157 k-pa, Lemont. IL. 
Marytė Šepikaitytė, 133 k-pa. 
Los Angeles. CA. ir Marlene 
Shay. 7 k-pa, Waterbury, CT. 

Kari Altau, Jungtinių pa-
baltiečių tautų direktorius 
'JBANC), buvo pakviestas pa
kalbėti apie JBANC veiklą. 
Prieš pradedant savo kalbą. K. 
Altau perdavė sveikinimus nuo 
adv. Sauliaus Kuprio, ALTo 
pirmininko, Amerikos latvių ir 
estų tarybų. Baltijos šalys jau 
priimtos į NATO narystę 
ir Europos sąjungą. Reikia 
stengtis, kad Baltijos šalys 
būtų apsaugotos nuo kitų 
kraštų grasinimų. Rusija dar 
neatsiprašė Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų už 50 metų oku
pacija ir žmonių persekiojimą. 
Dabartinis JBANC projektas 
yra pastatyti atminčiai „Vic-

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
centro valdybos ritualų komite
to pirmininkė Lee Moore 
paskelbė 4-to laipsnio kandi
datus: Dianne Martin ir Ri-
chard Niedvares, abu 16 k-pos, 
Chicago, IL, Alfred Rodgers, 26 
k-pa, Worcester, MA. Maria 
Stungurys. 110 k-pa. Masbeth. 
NY. Norman Klimas ir Veronica 
Sutkus, abu iš 140 k-pos, Sy-
racuse, NY, Marcella Bartoli, 
143 k-pa. Pittston. PA. Valerie 
Leščinskas, 147 k-pa. St. Pe-
tersburg, FL, Aldona Biliūnas. 
153 k-pa, N. Palm Beach, FL. 
ir Annamarie Berger. 96 k-pa, 
Dayton, OH. Keturi kandida
tai, kurie dalyvavo suvažiavime 
bus apdovanoti 4-tu laipsniu. 
Kiti, kurie negalėjo dalyvauti 
dėl įvairių priežasčių, bus 
apdovanoti artimiausiu laiku. 

Garbės narystės pirmininkė 
Elinor Sluzas pranešė šių me
tų naują garbės narį — 
Alexander Mockus, 112 k-pa, 
Chicago, IL. Bet sveikatai rim
tai sušluvavus, A. Mockus ne
gali dalyvauti suvažiavime. 
Jam bus įteiktas garbės nario 
narystės medalis Čikagoje arti
miausi laiku. Taip pat pranešė 
2006 m. garbės narystės kandi
datus — Walter Svekla, 3 k-pa, 
Philadelphia, PA ir Teresė 
Strolienė, 157 k-pa, Lemont, IL. 

„Pagalba Lietuvai" valdy
bos pirmininkė Regina Juškaitė 

„Carito" programas — Motinos 
ir vaikų centrą, „Vilties An
gelo" vaikų dienos centrą, Visų 
Šventų dienos centrą, paauglių 
namus ir Betanijos sriubos vir
tuvę. Antras projektas yra Vil
niaus amatų mokyklos įrangų 
ir mokinių finansavimas. Šiuo 
laiku centre gyvena ir mokosi 
18 studentų iš daugiavaikių 
šeimų, tie, kurie turi protinę ar 
fizinę negalią, ir keli suaugę 
žmonės. Yra mokomi įvairių 
amatų: vitražo gaminiai ir res
tauravimas, siuvimas, rankdar
biai, metalo meninių dirbinių 
restauravimas, sieninė tapyba 
ir restauravimas, medžio drožy
ba ir baldų restauravimas. Tre
čias fondas yra Motinos Teresės 
gailestingumo seselių globos ir 
nakvynės namai, kur apsilanko 
ir apsigyvena apie 25 benamių. 
Tikslas yra padėti rizikos gru
pių asmenims teikiant nakvy
nę, maitinimą, minimalią medi
cinos, psichologinę bei dvasinę 
pagalbą. Socialiniai darbuotojai 
padeda asmenims sutvarkyti 
dokumentus, įsidarbinti ir at
statyti ryšius su artimaisiais. 
Reikalui esant, teikia materia
linę paramą drabužiais, higie
nos reikmenimis. Neturintiems 
pragyvenimo šaltinio, išduoda
mi maitinimo talonai į Beta
nijos valgyklą arba į Motinos 
Teresės seserų valgyklą. 

Bus daugiau . 

http://www.pitt


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentorų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Vienas iš liepos 7-osios te

roro išpuolių Londone vykdyto
jų, likus mažiau nei valandai iki 
to laiko, kai susisprogdino auto
buse, tris kartus skambino savo 
bendrininkams, trečiadienį pra
nešė spauda. 18 metų Hasib 
Hussain savo kuprinėje esančią 
bombą ketino susprogdinti met
ropoliteno traukinyje, kaip ir ki
ti trys išpuolių vykdytojai, bet 
buvo priverstas pakeisti planą, 
nes linija, kuria jis ketino pasi
naudoti, buvo uždaryta. Policija 
nustatė, kad jis, „vis labiau pa
nikuodamas", tris kar tus skam
bino bendrininkams, kurie buvo 
ką tik susisprogdinę tri juose 
metropoliteno t raukin iuose . 
Niekam neatsiliepus, H. Hus
sain, paklaidžiojęs gatvėmis , 
nusprendė susisprogdinti auto
buse Tavistock aikštėje. 

TALINAS 
Suomių narai pagaliau su

rado antrąjį į Talino į lanką 
prieš dvi savaites nukr i tus io 
sraigtasparnio pilotą. Per šią 
bendrovės „Copterline" keleivi
nio sraigtasparnio katastrofą 
rugpjūčio 10 dieną žuvo visi 14 
juo skridusių žmonių. Velionis 
buvo apsivilkęs juodą megztinį, 
ant kurio priekio yra „Copter
line" ženklas. Narai, pasinaudo
dami povandeniniu robotu-ka-
mera, pastebėjo skenduolį ir iš
kėlė jį į paviršių. Tyrimams bu
vo paimti jo DNR pavyzdžiai. 
Žiniasklaidos pranešimuose nu
rodoma, kad tai suomis Peter 
Fredriksson. 

BERLYNAS 
Vokietijos kanclerio Ger-

hard Schroeder Socialdemokra
tų partijos (SPD; vadovas Franz 
Muentefering buvo išrašytas iš 
ligoninės, į kurią buvo atvežtas 
po to, kai per rinkimų kampani
jos mitingą sakydamas kalbą 
nualpo. J i s nualpo su t r ikus 
kraujo apytakai, bet tai ilgalai
kių padarinių neturėjo. SPD 

atstovai nurodė, kad F. Muente
fering grįžo į Berlyną, ku r turi 
dalyvauti keliuose susitikimuo
se ir televizijos debatuose, ku
riuose ta ip pat da lyvaus G. 
Schroeder varžovė Angelą Mer
kei. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Konservatyvių pažiūrų JAV 

pamokslininkas Pa t Robertson 
atsiprašė už tai. kad paragino 
nužudyti Venesuelos prezidentą 
Hugo Chavez, kurį vėliau paly
gino su Saddam Hussein ir už
siminė, kad vieną dieną tarp 
JAV ir šios naftą išgaunančios 
valstybės gali kilti karas . ,,Ar 
galima raginti žudyti? Ne, todėl 
a t s ip rašau už šiuos žodžius. 
Kalbėjau apimtas nusivylimo", 
teigė P. Robertson ilgame savo 
„pasiaiškinime", kurį paskelbė 
savo tinklalapyje. Buvęs kandi
datas į prezidentus ir karš tas 
JAV vadovo George W. Bush rė
mėjas, teigė, jog pasaulis igno
ruoja grėsmę, kurią kelia „ne
kontroliuojamas Venesuelos 
diktatorius". 

NAMPA 
JAV prezidentas George W. 

Bush, s iekdamas nuslopint i 
amerikiečių nepas i tenkinimą 
Irako karu . trečiadienį sakė, 
kad teroristai renkasi Irake, ir 
JAV pajėgų išvedimas juos tik 
padrąsintų. ..Irake an t kortos 
negalėtų būti pas ta ty ta dau
giau. Šiandien Irake besireiš
kiantis žiaurus smurtas yra aiš
kus ženklas, kad teroristai pasi
ryžę neleisti demokratijai įsi
šaknyti Artimuosiuose Rytuo
se", sakė G. W. Bush. Apklausa, 
kurios rezultatai buvo paskelbti 
trečiadienį, rodo G. W. Bush 
darbui pritariančių amerikiečių 
sumažėjo iki 40 proc.. o neigia
mai jo darbą vertina 58 procen
tai apklaustųjų. 

NEW YORK 
Rytų Europos bankai, kai 

kurių iš jų akcijų kursui nuo 
2003 m. pradžios pašokus be

veik tris kartus, šiuo metu yra 
pervertinti, rašo JAV verslo 
dienraštis „The Wall Street 
Journal". Besivystančių Rytų 
Europos rinkų bankai auga ne 
ką sparčiau, palyginti su jų kon
kurentais Vakaruose. Ekspertų 
prognozėmis, Rytų Europos 
bankų pelnas 2006 ir 2007 m. 
augs vidutiniškai po 10 proc. 
per metus, o Vakarų bankų — 9 
procentais. Be to, per dvejus 
metus dukart sumažėjus skirtu
mui tarp besivystančių ir stip
rių rinkų obligacijų pelningu
mo, daugybės Rytų Europos 
bankų rodikliai atrodo kur kas 
geriau, negu yra iš tikrųjų, ma
no dienraštis. 

MIAMI 
Manoma, kad pietrytinę 

Floridos pakrantę gali užgriūti 
atogrąžų audra „Katrina". kuri, 
slinkdama per šiltuosius Atlan
to vandenis, sustiprės ir virs 
uraganu. „Katrina" Miami rajo
ną gali pasiekti vėlai ketvirta
dienį ar anksti penktadienį. Kol 
ji per pietinę Floridos dalį lėtai 
slinks Meksikos įlankos link, 
valstijoje gali iškristi iki 30 cm 
kritulių. Kai kuriose vietovėse 
gali iškristi iki 51 cm kritulių, 
pažymėjo uraganų centro me
teorologė Jennifer Pralgo. Aud
ra gali virsti 1-os kategorijos 
uraganu, keliančiu iki 118 km/h 
stiprumo vėtrą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako arabai sunitai, nepri

tariantys naujosios konstituci
jos projektui, pareiškė, kad dėl 
ginčų šiuo klausimu reikia su
rengti naujus rinkimus. Pasak 
Hussein ai Fallųji. sunitai šį 
klausimą iškels teisme, jeigu 
parlamentas patvirtins konsti
tucijos projektą. Jis teigia, jog 
konstitucijos pateikimo termino 
pratęsimas trims dienoms pa
žeidė nuostatą, kad konstitucija 
turi būti parašyta iki termino. 
Iškelti šį klausimą teisme gali 
būti sudėtinga, nes šalį krečia 
smurtas. 
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Teisės žinovas siūlo okupacinės žalos atlyginimą išsireikalauti 
per tarptautini teismą 

Atke l ta iš 1 psl . 
Tačiau jis atkreipia dėmesį, 

kad šis pasiūlymas yra „svars
tytinas tik kaip viena iš politi
nių galimybių" spręsti proble
mą, nes tokių galimybių yra ir 
daugiau. 

Lietuvos Seimas dar kon
servatorių valdymo laikais pri
ėmė įstatymą dėl SSRS okupa
cijos žalos atlyginimo. Juo Vy

riausybė buvo įpareigota pa
skaičiuoti žalos mastą ir imtis 
veiksmų,, siekiant kompensaci
jos iš SSRS teisių perėmėjos 
Rusijos. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis dar 2001 metų 
kovą per Tarpvyriausybinės 
Lietuvos ir Rusijos komisijos su
sitikimą Maskvoje buvo iškėlęs 
žalos atlyginimo klausimą. Ta

čiau jis išgirdo Rusijai atstovau
jančio tuometinio transporto 
ministro Sergej Frank atsaky
mą, jog „tai yra istorinis klausi
mas ir jis turėtų likti istorijai, o 
ne dabarties politikams". 

Vėliau okupacijos žalos at
lyginimo klausimas nebebuvo 
keliamas, nes Rusija nuolat lei
džia suprasti nė neketinanti dėl 
to derėtis. 

Vilniaus meras apž iurė jo apleistus Sapiegų rūmus 
Atke l ta iš 1 ps l . 
šiam paveldui išsaugoti ir pri
taikyti rūmus bei kitus kom
plekso pastatus visuomeninėms 
reikmėms", sakė A. Zuokas. 

A. Brazausko žiniomis, kai
myninėse valstybėse — Lenki
joje, Latvijoje, Estijoje esantys 
dvarai, į kuriuos nepretenduoja 
ankstesnių savininkų palikuo
nys, yra parduodami privatiems 

savin inkams. įsipareigojan-
tiems juos atstatyti , išlaikant 
ankstesnę architektūros formą 
ir aplinkosaugos reikalavimus. 

..Nesvarbu, kas yra savinin
kas, svarbu, kad objektas būtų 
a ts ta tytas maksimaliai auten
tiškai", apibūdino Vyriausybės 
vadovas. 

Jo nuomone, taip pat nes
varbu, kad privatizuojamų Sa

piegų rūmų buhalterinė vertė 
yra 0 litų, nes tai nelems priva
tizavimo kainos. 

Šiuo metu Sapiegų rūmai 
bei juos supantis parkas yra ap
leisti. Kultūros paveldo vertybe 
pripažintus rūmus Vyriausybė 
yra įtraukusi į privatizuojamų 
objektų sąrašą, tačiau privati
zavimo procedūros dar nėra 
pradėtos. 

Vyriausybės ketinimai papiktino ne tik opoziciją 
Atke l t a iš 1 ps l . 
komiteto iniciatyva priimta pa
taisa tik įpareigojo Vyriausybę 
sutelkti operatyvinių tarnybų 
dėmesį nacionaliniam saugu
mui aktualių problemų sprendi
mui. Tam, jo nuomone, pakaktų 
sukurti tarpžinybinę tarybą a r 
komisiją, kuriai galėtų vado
vauti Vyriausybės kancleris. 

A. Sadecką tai pat papikti
no, jog skyriaus vadovui nebuvo 
keliami reikalavimai turėti lei
dimą susipažinti su slapta infor
macija. 

„Aš neįsivaizduoju kaip šia
me poste gali dirbti žmogus, ne
tur in t i s tokio leidimo", sake 
NSKG pirmininkas. 

Toks klausimas iškilo ir opo

zicinės Tėvynės sąjungos frakci
jos pirmininkės pavaduotojui 
Jurgiui Razmai, kuris dėl to 
kreipėsi į premjerą Algirdą Bra
zauską. 

Kreipimesi opozicijos atsto
vas klausia, ar, prieš priimant į 
darbą R. Senovaitį. bus įvertin
ta jo veikla su R. Paksu susiju
sio skandalo metu, ar bus rei
kalaujama, jog jis turėtų teisę 
dirbti su slapta informacija. 

J. Razmai kyla įtarimų, jog 
minėtas Vyriausybės skyrius 
buvo sukur tas specialiai R. Se-
novaičiui. 

. .Sunku įsivaizduoti, jog 
konkurso sąlygose reikalavimas 
turėti leidimą dirbti su slapta 
informacija nebuvo įrašytas per 

aplaidumą", sakė A. Sadeckas. 
2004 metų vasarį R. Pakso 

pavedimu R. Senovaitis paprašė 
Valstybės saugumo departa
mento Alytaus padalinio vadovo 
.Alberto Sereikos perduoti prezi
dento žinion alkoholio bendro
vės „Alita" privatizavimo opera
tyvinę bylą. Nepaisydamas VSD 
vadovų nurodymų, A. Sereika 
kartu su R. Senovaičiu atgabe
no šią bylą į Prezidentūrą. 

VSD teigė, jog neteisėtai 
perduodamas kitam subjektui 
operatyvinio tyrimo bylą, A. Se
reika padare didelę žalą VSD. 
kaip nacionalinį saugumą už
tikrinančiai institucijai, o tuo 
pačiu ir valstybei, tačiau jam iš
kelta bvla buvo nutraukta. 

Virgilijus Alekna vėl pelnė dvi pergales 
Du kartus pasaulio ir 

olimpinis čempionas Virgilijus 
Alekna vėl pelnė du didelius 
laimėjimus. Jis penktadienį bu
vo pirmas „Aukso lygos" varžy
bose Šveicarijoje, kur diską 
nusviedė 68 metrus, antruoju 
palikęs estą Gerd Kanter, ku
ris atsiliko tik 8 centimetrais. 
Iš viso čia varžėsi 11 metikų, 
kurių tarpe buvo ir du ame
rikiečiai. Tačiau Amerikos ats
tovai gerokai atsiliko nuo mū
siškio — jie užėmė 7 ir 8 vietas. 

Sekmadienį Alekna daly
vavo kitose svarbiose ta rp
tautinėse varžybose Sheffield 
mieste Anglijoje. Čia lietuvis 
pasiekė tų varžybų rekordą ir, 
žinoma, čempionato nugalėtojo 
titulą. Jo pasekmė buvo gana 
aukšta — 69 metrai ir 22 cen

timetrai. Šį kartą estą Kanter 
jis aplenkė 1 m 71 cm. Kitas 
estas Aleksander Tamer su 
65,31 m pasekme liko trečiuo
ju-

Paskutinės šio sezono 
varžybos įvyks Monake rugsėjo 
9—10 d., kur lietuvis žada savo 
gerbėjus pradžiugint rekordiniu 
rezultatu. Šiemet V. Alekna 
tapo nugalėtoju beveik visose 
varžybose — iš 16 pasirodymų 
jis laimėjo 15. 

Nepaisant, kad V. Alekna 
jau daugelį metų skina pergales 
ir visur pristatomas Lietuvos 
atstovu, „Eurosport" interneto 
svetainės korespondentas, ap
rašydamas varžybas Anglijoje, 
lietuvį ėmė ir pavadino „Bal
tarusijos galiūnu". 

E.Š. 

Lietuvos krepšinio klubų rinktinė 
nugalėjo japonus 

Japonijoje vykstančio keturių komandų vyrų krepšinio turny
ro trečiosiose rungtynėse Lietuvos komandų rinktinė 63:59 įveikė 
varžybų šeimininkus Japonijos krepšininkus. 

Mūsų šalies komandoje rezultatyviausiai žaidė Gediminas 
Navickas. Jis pelnė 16 taškų. Gintautas Vileita surinko 10. Aud
rius Danusevičius — 9, Vaidas Pauliukenas ir Michailas Anisi-
movas — po 8, Rolandas Vaičiūnas ir Šarūnas Vėlius — po 4, o 
Giedrius Kurtinaitis ir Darius Šilinskis — po 2 taškus. ELTA 

Autokroso čempionato dalyviai varžėsi 
nuo tvano išgelbėtoje trasoje 

Lietuvos automobilių kroso 
čempionato IV etapo varžybos 
Šilutės rajono Vilkyčių trasoje 
buvo surengtos tik didelių orga
nizatorių pastangų dėka, nes 
dėl liūčių užtvindytoje trasoje 
kone savaitę teko pumpuot i 
vandenį. 

Pasak organizatorių. Kebe
lių karjere esanti t rasa labiau 
tiko ne automobilių, o valčių 
lenktynėms. Išpumpuoti van
denį organizatoriams talkino 
kelininkai, gaisrininkai, savi
valdybės atstovai ir privačios 
įmonės, o viskam vadovavo Ka
zimieras Gudžiūnas, kuris per 
tai nespėjo pats gerai pasirengti 
varžyboms. 

Varžybų dieną tik kur ne 
kur dar matėsi tyvuliuojantis 
vanduo, o trasos danga buvo 
kiek minkštesnė nei įprasta. 
Tačiau antroje varžybų dienos 

pusėje trasą j au prireikė ir 
laistyti. 

Į varžybas Kebelių karjere 
susirinko 56 ekipažai iš 12 
automobilių sporto klubų, o 
bagių klasėje varžėsi ir latviai 
bei estai. 

Komandų įskaitoje nugalėjo 
50 taškų surinkusi Sakių rink
tinė, kuri aplenkė Plungės 
..Ketorė tekėne" ir Mažeikių 
„Naftkarto" atstovus, o tik pen
kiais taškais nuo nugalėtojų 
atsilikę ASK ..Vilkyčiai" spor
tininkai liko ketvirti. 

Bagių klasėje tarp 13 
sportininkų nugalėjo latvis Ja
nis Boks, aplenkęs ..Vilkyčių" 
komandos atstovus Leoną Ve-
deikį ir Aurelijų Peištarą. 

Visureigių klasėje nugalėto
ju tapo Pe t ras Domarkas iš 
..Ketorė tekėne". 

ELTA 

:•' « i » 

Vilkyčių trasoje startuoja gausiausia automobilių klasė — bagiai. 
Vaidoto Vilko (ELTA) nuotr. 

^dt'.i.'.M 
IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai, lmieg —S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

A r TOMOBIUO, 
NAMŲ, SYKJKATOSIR 
GYVYBĖS I)R\l HIMAS 

Agentas Frank /.ipolis (\erMe -lQ metai) 
00 Mgr Aukso S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Kvergreen Park. II. 60X0? 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

CNAs/HHAs 
LIVE -IN 

Seeking exper ienced and dedicated 
caregivers for LIVE IN cases. 2»years 

experience in a home care setting 
required. Top pay, paid vocation, nice 
homes and wi l l scheduie around your 
childcare needs. Driver's license and 

car preferred. EOE Please call 

8 4 7 - 4 0 5 0 2 0 1 
SeniorBridge 

Mielam bendraklasiui 

AtA 
PRANUI MICKEVIČIUI 

iškeliavus į dausas , žmonai REGINAI, sūnums VY
TAUTUI ir RAIMUNDUI su šeima, nuoširdžią užuo
jautą reiškia Kybartų gimnazijos 17-os laidos (1943 m.) 
bendraklasiai. 

Valė Ardickaitė-Banienė 
Birutė Apanavičiūtė-Znotinienė 

Danutė Babaliauskaitė-Brazdžionienė 
Julija Bargailtytė-Rimienė 
Birutė Čeplikaitė-Kozicienė 
Aldona Ilgūnaitė-Brantienė 

Ona Puniškaitė-Rimkienė 
Elena Rovinskaitė-Rožėnienė 

Aleksandras Norkeliūnas 
Leonas Rudaitis 

Vincas Skladaitis 

PADĖKA 
AtA 

DANUTĖ PRAPUOLENIENĖ 
Ji iškeliavo j Dievo Darželį, kuriame labai gražiai auga 
dvi gėlelės, viena vadinasi Ramybė, o kita Taika. Danu
tė ten bus laiminga. 
Ačiū visiems dalyvavusiems Danutės išleistuvėse, su 
malda, mintimi ar auka. 
Ypatingas ačiū kun. K. Trimakui. 

Pasilikę vyras Aurelijus, duktė Kristina ir sūnus Jonas 
ir artimieji 

Nekalto M. Marijos Prasidėjimo vienuolynui gauta 805 
dol. aukų 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Gnfuifc. 
21 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
VūreMiA 773̂ 54-7X20 
Fax: 708-361-9618 
K-maįl: 
d.i.mayer<5 worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A T E I 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAVER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-n j • -_— First L a n d m a r k Real ty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBA 

Malė or female caregivers 
needed in VVisconsin. 

Experienced in Parkinson's & 
Alzheimer's & Hospice. Cood 

English, 2 6 2 - 6 5 7 - 8 0 4 4 . 

Reika l ing i v a i r u o t o j a i ir 
^ - b u o * o : a : Bozeman , M o n t a n a 
Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus. 
Merganthaler Transfer & Storage 

8 0 0 8 5 1 5 7 4 9 

Kroviau gabenimas 
Jk&Mj i visas oasauho šalis. 

Air Fre*qM 
lAutomobihu pirkimas bei 
įsiuntr-as visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervedimas 
visoje Amerikoje 

Truckinę 

Smulkiu siuntinių santimas be 
pnstarymas i namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estnc e. Battarusiioie bei Ukramo<e 

8801 78th Ave Bridgev'ew, I I 60455 Tel. f 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 UI. 1 800-775-7362 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVTSGS 
AND LOAN ASSOCLATTON OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas. President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu. 

file:///erMe
http://worldnet.att.net


DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 26 d., p e n k t a d i e n i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

RUGPJŪČIO 23 D., WAUSAU, 
WI mirė žinomas sporto darbuo
tojas ir sporto žurnalistas Pra
nas Mickevičius, kuris savo 
jaunystėje pasireiškė ir kaip 
aktyvus sportininkas savo gim
tuosiuose Kybartuose. Atvykęs į 
JAV ilgą laiką rašė „Draugo" 
dienraštyje bei kitoje spaudoje. 
Atsisveikinimo pamaldos su 
velioniu bus šeštadienį, Wau-
sau Resurection bažnyčioje. 
Velionio kūnas bus sudegintas 
ir vėliau palaidotas Mihvaukee 
miesto kapinėse, kur ilsisi jo 
motina ir kiti artimieji. 

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
„Dainava" skelbia naujojo se
zono atidarymą bei kviečia mu
zikalius lietuvaičius bei lietu
vaites (muzikinis išsilavinimas 
nebūtinas) įsijungti į šį stiprė
jantį, jaunėjantį chorą, vado
vaujamą Dariaus Polikaičio. 
Repeticijos vyks kiekvieną an
tradienį, 7:45 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, 121 
kamb. Pirmoji intensyvaus ir 
įdomaus sezono repeticija -
antradienį, rugsėjo 6 d. Dau
giau informacijos telefonu 773-
575-3440, arba 630-973-7884. 

LOS ANGELES „LIETUVIŲ DIE-
nos - 2005" komitetas maloniai 
praneša, kad šių metų „Lie
tuvių dienų" festivalio „Grand 
Marshal" išrinkta Los Angeles 
Jaunimo ansamblio „Spin
dulys" vadovė Danguolė Razu-
tytė-Varnienė. „Lietuvių dienų" 
festivalis įvyks spalio 1-2 die
nomis Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos kieme. Adresas: 
2718 St. George Street, Los 
Angeles, CA 90027. Dėl išsa
mesnės informacijos skambinti 
Marytei Šlepikaitei, tel. 818-
321-1811 arba www.li th.ua-
nianfair .com. 

KUNIGO ALFONSO LIPNIŪNO 
100 metų gimimo ir 60 metų 
mirties minėjimas įvyks 2005 
m. spalio 30 d., sekmadienį. 3 
v.p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Prisiminsime šio 
lietuvybės ir žmoniškumo švie
sos skleidėjo ir kandidato į 
šventuosius gyvenimą. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

ČIKAGOS LIETUVIU PENSININKU 
sąjungos gegužinė įvyks rug
pjūčio 28 d., sekmadienį. 12 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Skambės A. Barniškio 
muzika. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir linksmai pra
leisti sekmadienio popietę. 

ALTO ČIKAGOS SKYRIAUS 
gegužinė, skelbta rugpjūčio 28 
d.. Ateitininkų sode, yra at
šaukta. Šiais metais neįvyks. 

LEMONT APYLINKĖS LB VAL-
dyba rugsėjo 4 d., 12 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro sodely
je ruošia vasaros palydėtuves. 
Kviečiame visus atvykti kartu 
pasilinksminti, pabendrauti ir 
pasidžiaugti gražiomis iškeliau
jančios vasaros akimirkomis. 
Vaikučiai susitiks su išradin
guoju klaunu. Suaugusiems 
kosmetologe Erika Blinstru-
bienė duos daug naudingų pa
tarimų Maloniai prašome ga
linčius paaukoti laimės šuli
niui laimikių. Dėl informacijos 
skambinkite tel. 708-974-0591. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIŲ 
ansamblis „Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjį, 2005-2006 veik
los metų. sezoną. Šį sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicine metine švente. Nauji 
ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d . Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v I ' įsiregistravusiems 

DIDELE SAULIŲ 
D O V A N A LIETUVOS 

BIBLIOTEKOMS 

Š I L U V O S A T L A I D A I 

bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis p radės 
repeticijas. Jaunių, studentų ir 
veteranų šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo mėn., o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio mėn. Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, „Grandies" inter-
neto svetainėje ( w w w . v o r a s . 
com/grand i s ) bus galima re
gistruotis ir matyti įvairių šo
kių ratelių repeticijų kalendo
rius. Papildomą informaciją ga
lima gauti e-paštu: poniaviole-
ta@yahoo.com arba tel. 708-
422-3556 (Violeta Fabianovič). 

SPALIO 9 D., 12 V.P.P. KVIE-
čiame visus į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos ruošiamus „Pa
bendravimo pietus" Pasaul io 
lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont. Pabendraus ime su 
draugais ir pavalgysime ska
nius Aldonos Šoliūnienės pie
tus. Stalus ir atskiras vietas 
prašome užsisakyti pas Vandą 
Gvildienę, tel. 630-271-9136. 

DON VARNAS AMERIKOS KARIŲ 
veteranų posto Nr. 986 ir pagal
binio moterų vieneto naujų 
valdybos narių įvesdinimas 
vyks rugpjūčio 28 d„ sekma
dienį, 3 v.p.p., „Seklyčios" res
torane (2711 W. 71st Street , 
Chicago, IL). įvesdinimo apei
gas praves Vitas Paškevičius ir 
Anelė Pocienė. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Vietas už
sisakyti galima telefonu 708-
636-6837. Pagalbinio vieneto 
pirmininkė Marry Ellen Martis , 
Posto 2006 m. naujas komen
dantas Clifford Glass. 

ŠILUVOS ATLAIDAI - ŠVČ. MER-
gelės Marijos Gimimo parapijo
je prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. Nuoširdžiai kviečiame 
bendrai maldai, pagerb ian t 
Šiluvos Mariją. Siūlome įsigyti 
spalvingas (geltona, žalia, 
raudona) apyrankes, ant kurių 
užrašyta „Šiluvos Marija mels
ki už mus". Auka už apyrankę 3 
dol., jas galima įsigyti klebonijo
je darbo laiku. Taip pat visus 
kviečiame dalyvauti Šiluvos 
atlaidų procesijoje, kuri įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių, kuriose tu
rėsime garbingą svečią vyskupą 
Gustavo Garsia-Siller. Prane
šame, kad nuo šių metų rugsėjo 
1 d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje darbuosis v ikaras , 
atvykęs iš Lietuvos, kun. Dr. 
Arvydas Žygas. 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTI-
tuto metinis narių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 17 d., šešta
dienį, 12 v.p.p. Lino ir Rasos 
Veselkų sodyboje „Rambyne", 
198 Simpson Road, prie 11 ke
lio. Leeds-Grenville County. 
Ontario, (Ridau Canal ir Jonės 
Falls apylinkėje). Dėl informa
cijos kreiptis į LTI valdybos 
pirm. Aldoną Veselkienę, tel. 
613-382-8448, arba Rasą Ve
selkienę, tel. 613-359-1160. I 
suvažiavimą kviečiami visi nar
iai. Šiais metais bus aptar iama 
itin svarbi ateities veikla. Na
riai kviečiami atsivežti naujai 
sukurtų tautodailės darbų die
nos parodai. Po susirinkimo bus 
rodomas filmas „Signs Out of 
Time - M. Gimbutas story". 
Marija Gimbutienė - moksli
ninkė, archeologe, knygų autorė 
apie'ankstyvąją civilizaciją, ir 
pirmųjų lietuvių įnašą į Euro
pos kuKurą. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Čikagoje Stasio Džiugo 
knygų fondui dovanojo savo 
skaitlingą knygų biblioteką, 
kurią sudarė apie 1,000 įvairių 
knygų lietuvių kalba, o taip pat 
ir kitų periodinių leidinių. 
Pažymėtina: „Mintis" 1945, 
1946. 1947 ir 1948 metų, kuri 
buvo leidžiama Memmingen; 
„Žiburiai" 1945, 1946 ir 1948 m. 
Muenchen; „Mūsų kelias" 1945 
ir 1946 m. Dellingen; „Naujas 
gyvenimas" 1945, 1946, 1947 ir 
1948 m. Muenchen, Šaulių 
laikraštis „Trimitas" 1935, 
1936, 1938. 1939 ir 1940 m. 
Kaune. Visi periodiniai leidiniai 
įrišti kietais viršeliais. Taip pat 
ir kitų žurnalų surinkti kom
plektai, kurie buvo leidžiami 
Amerikoje. Biblioteka buvo 
gražiai prižiūrėta ir vedama 
Liūdo Kroliaus. 

Šauliai yra patriotinė ir 
garbinga organizacija. Visuo
met dalyvauja organizuotai, 
dėvi savo uniformas tautinėse 
ar didžiosiose bažnyčios šven
tėse ir rodo gražų pavyzdį ki
toms lietuvių organizacijoms. 

Šiuo metu šaulių rinktinei 
vadovauja energingas ir veiklus 
Juozas Bagdžius, o jo pavaduo
tojas darbštus ir sumanus 
Petras Peleckas. 

Ta proga tenka paminėti, 
kad dauguma šaulių dovanotų 
knygų, padedant Petrui Pe-
leckui." buvo supakuotos į 14 
didelių dėžių ir išsiųsta Lie
tuvos nacionalinei M. Mažvydo 
bibliotekai per „Atlantic express 
corp." padalinį 2719 West 71st 
Street, Chicago, kuriai vado
vauja Rimas Mackevičius. 

St. Dž iugas 

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIE-
čiami apsilankyti Amerikos 
lietuviu inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
r iaus ruošiamoje gegužinėje. 
Jau devynerius metus ji vyksta 
Michianoje. MI. svetingoje Mar-
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesne informa
cija tel. 630-257-6451. 

„Draugo" k n y g y n ė l y j e 

Veronika Maminskaitė-Kulbokienė 
„Gyvenimo vingiuos" 

Įžangos žodyje rašoma: 
„Gražus pasaulis, tačiau bran
giausia atsiminimuose lieka tė
viškė, kurios pirmieji gyvenimo 

žingsniai lydi visą gyvenimą. 
Žmogaus gyvenimas - tary

tum upės srovė, kurios kryptį ir 
vandens greitį apsprendžia že
mės krantai. Upės vanduo, ne
įveikdamas sutinkamų žemės 
paviršiaus kliūčių, prasilenk
damas su jomis, daro vingius, o 
vingių meandruose vystosi 
atitinkamos kultūros. 

Taip ir žmonių gyvenimo 
keliuose, beplanuojant ateitį, 
susidaro kliūčių, kurios ap
sprendžia žmogaus ar net žmo
nijos likimą". 

Knygos kaina 8 dol. pride
dant 9 proc. užsisakantiems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol., o už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis. 
„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Telefonas 
pasiteiravimui 773-585-9500. 

Spaudos apžvalga 

t § PENSININKAS' 

SVC. M 
GiMI 

Šiluvos atlaidai šioje para
pijoje vyksta jau daugelį metų. 
Parapijos žydėjimo la ika is į 
atlaidus atvykdavo lietuviai ir 
iš tolimesnių parapijų. 

Naujasis šios parapijos kle
bonas Anthony Markus pasi
ryžęs tęsti atlaidų tradiciją ir 
kviečia visus lietuvius, nepai
sant kur jie gyventų, atvykti ir 
tęsti šią tradiciją bei gausiai 
dalyvauti Šiluvos atlaiduose. 

Parapija yra pa l a imin t a 
turėdama Šiluvos Marijos ste
buklingo paveikslo atvaizdą. 

Klebonas Anthony Markus 
yra parašęs knygelę anglų 
kalba (išversta į lietuvių kalbą), 
iškeliant Šiluvos Marijos apsi
reiškimą. 

Visų šitų negerovių akivaiz
doje mes turime kreiptis į Ma
riją ir prašyti jos užtarimo. Kad 
galėtume geriau susikaupti yra 
ruošiami atlaidai. Atlaidai pra
sidės rugsėjo mėn. 8 dieną -
ketvirtadienio vakare ir tęsis iki 
rugsėjo 17 d. Smulkesnė pamal
dų tvarka bus paskelbta parapi
jos laikraštėlyje. Atlaidus pra
ves kun. Arvydas Žygas, kuris 
atvyksta iš Lietuvos ir pasiliks 
mūsų parapijoje ilgesniam lai
kui. Kun. Arvydui Žygui atlaidų 
pravedime talkins ir kiti lietu
viai kunigai. 

Sekmadienį, rugsėjo 11 d. 
10:30 vai. bus atnašaujamos 
iškilmingos šventos Mišios mū
sų parapijos bažnyčioje. J šias 
Mišias atvyksta kelių parapijų 

4/OS 

Šiame „Pensininko" nume
ryje spausdinamas įdomus ir 
naudingas straipsnis „Tikrai 
žmoniško gyvenimo pradžia". 
Jame patar iama, ką reikia 

Skelbimas 

• Amerikos l i e t uv iu r ad i 
jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Franrisco, Chicago J L 60632. 

„Draugo" gegužinė, kuri buvo atidėta, 
ivyks spalio 2 d., sekmadienį. 

,Draugo" skaitytojų ir visu, apsilankysiančiu 
gegužinėje, laukia stulbinanti staigmena. 

Tik prasitarsime, kad „Draugas", 
skaičiuojantis jau 96-uosius savo gyvavimo 

metus, nesensta, bet atvirkščiai, jaunėja. 
Tuo Jūs ir patys įsitikinsite. 

Pasimatysime spalio 2 diena 
tėvų marijonų sodelyje. 

ERGELES MARIJOS 
M O PARAPIJOJE 
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daryti, kad turėtume gerą svei
katą. Štai geras patarimas iš 
straipsnio: semtis žinių apie 
tai, kas yra naudingiausio mi
tybos srityje, nes tinkama mity
ba yra geros sveikatos pa
grindas, mat maistas gamina 
energiją, o darbas, mankšta ir 
poilsis palaiko kūną tvirtą. 

Taip pat žurnale yra spaus
dinama gausybė t rumpų ži
nučių iš amerikiečių spaudos 
apie naujus vaistus, alergijas, 
vitaminus ir t.t. 

Skiltyje „Sumani virėja" 
spausdinamas burokėlių salotų 
su krienais receptas. „Įdomy
bių juostoje" daug šmaikščių 
žinučių iš viso pasaulio. 

Leidinio pabaigoje - „Sek
lyčios" gyvenimas vaizduose ir 
„Margučio II" radijo laidų ve
dėjų nuotraukos. Skyrelyje 
„Šypsokimės" spausdinami 
Saulės Jautokai tės paruošti 
juokai. Paskutiniame leidinio 
puslapyje - vyresniųjų lietuvių 
centro patarnavimų ir įvykių 
kalendorius. 

Skaitykite ir prenumeruo
kite „Pensininką". Adresas: 
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL 60629. 

dvasios ganytojas vyskupas 
Gustavo Garsia Siller ir daly
vaus pamaldose ir procesijoje. 
Procesijos metu bus praeita 
Švento Kryžiaus ligonine. Ma
rijos gimnazija, seselių kazi-
mieriečių vienuolynas ir grįžta
ma į bažnyčią. 

Atlaidų prisiminimui yra 
pagamintos trispalvės apyran
kėles su užrašu „Marija melskis 
už mus". Šias apyrankėles gali
ma gaut i klebonijoje ir prie 
bažnyčios - prieš ir po pamaldų. 

Automobilius bus galima sta

tyti parapijos kieme, Marijos gim
nazijos kieme, seselių vienuolių 
ir McKay mokyklos kiemuose. 

Po iškilmingos procesijos ir 
pamaldų, dalyviai kviečiami at
vykti į parapijos salę užkan-
džiams. 

Būtų labai džiugu, jeigu į 
šiuos Šiluvos atlaidus atvyktų 
kuo gausesnis būrys mūsų tau
tiečių ir prisimintų Lietuvoje iš
gyventus laikus. Kun. Anthony 
Markus deda daug pastangų 
Šiluvos atlaidų pasisekimui. 

Antanas Paužuol i s 

Jonas Kuprys 
aplankė 

New York 
Fotografas Jonas Kuprys 
yra tikras menininkas. 

Ne tik užsiėmimu, bet ir dvasia. 
Na, pavyzdžiui, užsimanęs 

paįvairinti savo savaitgalį, jis sėda 
į lėktuvą ir iš Čikagos skrenda 
į New York. Ten aplanko kelias 

fotografijos parodas, miesto 
įžymybes ir ... viską fotografuoja. 

Šios nuotraukos - New York miestas, 
jo kasdienybė ir žmonės 

Jono Kuprio akimis. 
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