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pagrobėjai ir 10 besislapstan
čių žmonių. Automobilius ir
butus apieškoję agentai New
Yorke rado savižudžių rašte
lius, kuriuos kai kurie pa
grobėjai parašė savo tėvams.
Žurnalas „Time" rašė, kad
du įtariami lėktuvo, kuris rė
žėsi į Pentagoną, pagrobėjai
buvo įtraukti į FBI pasienie
čiams sudarytą įtariamų as
menų sąrašą, tačiau del parei
gūnų aplaidumo jie sugebėjo
prasmukti į JAV.
Kiekvienoje iš keturis lėktu
vus pagrobusių komandų buvo
bent po vieną diplomuotą la
kūną, o kai kurie jų anksčiau
dirbo Saudi Arabijos oro bend
rovėje „Saudi Airlines".
Talibanas netiki
kaltinimais bin Laden
Kabulas. JAV pareigūnai
nurodo, kad pagrindinis šio
itin skrupulingai suderinto są
mokslo įtariamasis yra Saudi
Arabijoje gimęs Osama bin
Laden arba jo grupuotė „ai
Qaeda". Afganistaną valdan
čio Talibano užsienio reikalų
ministras Wakil Ahmed Mutavvakel pareiškė, kad Vakarų
žvalgybos įrodymai, su teroro
atakomis JAV siejantys bin
Laden, yra nepatikimi.
Tuo tarpu JAV senatorius
Orrin Hatch as yra sakęs, kad
FBI pareigūnai klausėsi tele
foninių pokalbių, rodžiusių O.
bin Laden ryšį su atakomis.
Vokietijos vyriausybės atsto
vas spaudai trečiadienį pra
nešė, jog Vokietijos, Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos ir Izra
elio slaptosios tarnybos taip
pat mano, kad Saudi Arabijos
disidentas yra susijęs su mi
nėtais teroro aktais.
Tačiau W. A. Mutawakel
tvirtino, kad tokiais teiginiais
JAV žvalgybos tarnybos siekia
pateisinti savo nesėkmę, dėl
kurios buvo įmanoma pagrobti
keleivinius lėktuvus ir nuk
reipti juos į Amerikos finansų
bei karinį centrus.
Pats O. bin Laden teigė, kad
teroro išpuoliai prieš JAV yra
,,Alacho bausmė", tačiau jis
pats neturįs su jais nieko ben
dra.
Kabuliečiai ruošiasi
galimam JAV atkirčiui
Kabulas. Arabų valstybių pi
liečiai ketvirtadienį evakavosi
iš Afganistano sostinės Kabu
lo, tuo tarpu kiti miesto gy
ventojai pradėjo kasti apka
sus,
rengdamiesi galimam
JAV atkirčiui. Neaišku, kiek
arabų valstybių piliečių gyve
na Afganistane, tačiau vietos
gyventojai pranešė, kad be
veik visi jie išvyko iš Kabulo.
JAV trečiadienį pažadėjo su
duoti atsakomąjį „keršto smū
gį" tiems, kurie yra kalti dėl
teroro.
New Yorke suskaičiuota
4,763 dingusiųjų
Vašingtonas. „Žinome apie
4,763 dingusiųjų, — sakė Nevv
Yorko meras Rųdolph Giuliani. — Tai žmonės, apie kurių
dingimą mums buvo pranešta,
ir tie, kurių pavardės buvo
lėktuvų keleivių sąrašuose".
Pasak R. Giuliani, žuvusiųjų
skaičius ketvirtadienio rytą
padidėjo iki 94. Iš griuvėsių
taip pat ištrauktos daugiau
kaip 65 žuvusiųjų kūnų dalys.
„Siaubinga tiesa yra ta, kad
mes galbūt nebegalėsime nie
ko išgelbėti, tačiau ketiname
bandyti toliau", sakė meras. •
Pentagone suskaičiuoti
126 dingusieji
Vašingtonas. Po antradienio
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J A V s k l a i d o s i XXI amžiaus
k a r o g a i s r a v i e t ė s dūmai
NATO pasiūlė
Amerikai karinę paramą
Briuselis, rugsėjo 13 d. (Reuters-AFP-Interfax-BNS) - Pir
mą kartą istorijoje pasiremda
ma
kolektyvinės
gynybos
straipsniu, NATO trečiadienį
pažadėjo paremti JAV, jei jos
nuspręstų kariniais veiksmais
atsakyti į antradienį New Yorką ir Vašingtoną nuniokoju
sius teroro išpuolius.
„Taryba sutarė, kad jei bus
nustatyta, jog šie išpuoliai
prieš Jungtines Valstijas buvo
nukreipti iš užsienio, jie turė
tų būti vertinami kaip veiks
mai minimi penktajame Va
šingtono sutarties straipsny
je", pareiškė 19 valstybių jun
giančios NATO taryba.
Šiame straipsnyje, kuriuo
per 52 metų sąjungos istoriją
dar nė karto nebuvo pasinau
dota, skelbiama, kad „vienos
ar kelių iš (NATO) valstybių
ginkluotas užpuolimas Euro
poje ar Šiaurės Amerikoje ...
bus vertinamas, kaip užpuo
limas prieš jas visas".
NATO generalinis sekreto
rius George Robertson sakė,
jog toks pareiškimas nebūti
nai reiškia, kad NATO prisi
jungs prie karinių veiksmų.
taip pat jis nesuvaržo Vašing
tono rankų.
Japonija rems JAV
keršto smūgius
Tokyo. Japonijos ministras
pirmininkas Junichiro Koizumi pareiškė, kad rems JAV
prezidentą George W. Bush,
jeigu bus nuspręsta smogti
smūgius teroro veiksmų JAV
vykdytojams. „Šie teroro aktai
siaubingi, už juos negalima at
leisti. Jie pakeitė ne tik JAV,
bet ir demokratiją", sakė J.
Koizumi.
NATO ir Rusija laikosi
vieningos nuostatos
Briuselis. „NATO bei Rusi
ja yra vieningai pasiryžusios
nepalikti nenubaustų tokių
nežmoniškų aktų kaltininkų",
Sakoma bendrame pranešime
spaudai, kuris ketvirtadienį
buvo paskelbtas po neeilinio
NATO ir Rusijos Nuolatinės
bendrosios tarybos posėdžio.
Dokumente priduriama, jog
NATO ir Maskva stiprins savo
bendradarbiavimą.
NATO ir Rusija, buvusios
šaltojo karo priešininkės, Nuo
latinę bendrąją tarybą įkūrė
1997 metais.
Teroro išpuolius JAV
galbūt rengė 50 žmonių
New Yorkas. JAV pareigū
nai nustatė 50 žmonių grupę,
kuri vykdė ar padėjo rengti
antradienio teroro puolimą.
FBI pareigūnai
televizijai
CNN sakė maną, kad keturis
teroro aktams panaudotus ke
leivinius lėktuvus galėjo pa
grobti nuo 12 iki 24 asmenų, o
įgyvendinti sąmokslą padėjo
dar maždaug 50. FBI rado
kredito kortelių kvitus, rodan
čius, kad kai kurie pagrobėjai
JAV mokėjo už lakūnų kur
sus,
rašė „Los Angeles Ti
mes".
JAV tarnybos mano,
kad skraidyti lėktuvais mokė
si apie 27 įtariamieji. Teroris
tai, turėję Vidurio Rytų vals
tybių pasus, priklausė ketu
rioms grupelėms.
FBI agentai atliko kratas
trijose lakūnų mokyklose Flo
ridoje ir paprašė informacijos
apie buvusius studentus, ku
rie galėjo būti tarp pagrobėjų.
Žvalgybininkai nustatė 40
„prasiskverbusių
asmenų",
tarp kurių yra žuvę lėktuvų
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Nuo trečiadienio ryto pne sustiprintai saugomos JAV ambasados Vilniuje Lietuvos žmonės, pagerbdami teroro
Amerikoje aukas, nešė gėlių puokštes, degino žvakutes.
Vladimiro Gulevidaus i Elta i nuotr

Lietuvos prezidentas
iš JAV parskrido į Vilnių
Vilnius, rugsėjo 13 d.
(BNS) — Dėl tragiškų teroro
išpuolių vizitą JAV nutraukęs
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus sėkmingai grįžo na
mo.
V. Adamkų ir jj lydinčią de
legaciją iš Reikjaviko atskrai
dinęs lėktuvas Vilniaus oro
uoste nusileido ketvirtadienį 4
vai. ryte. Iš Vašingtono į Reik
javiką V. Adamkus apie pen
kias valandas skrido JAV ka
rinių oro pajėgų lėktuvu, o iš
Islandijos sostinės — dar ke
turias valandas specialiai
užsakytu „Lietuvos avialinijų"
lėktuvu.
Kartu su V. Adamkumi į
Vilnių atskrido ir Latvijos už
sienio reikalų ministras Induatakos, kurios metu teroristų
užgrobtas keleivinis lėktuvas
įsirėžė į Gynybos departamen
to pastatą, suskaičiuoti 126
dingusieji, pranešė Pentago
nas. J šį skaičių neįtraukti
„American Airlines" lėktuve,
kuris įsirėžė į pastatą, buvę
žmonės. Jau rasta 60 kūnų,
tačiau kol kas nežinoma, ar
jau pavyko nustatyti žuvusių
jų tapatybes. Gelbėtojai tarp
griuvėsių toliau ieško žmonių,
tačiau, pasak jų, vilties rasti
gyvųjų nėra.
Ketvirtadienį atidaryta
JAV oro erdvė
Jungtinių Valstijų valdžia
ketvirtadienį nurodė nuo 11
vai. Rytų pakrantės laiku vėl
atidaryti oro erdvę keleivi
niams ir privatiems lėktu
vams. Transporto sekretorius
Norman Minėta pranešė, kad
Amerikos oro uostai bus vėl
atidaryti, tačiau
leidimai
skrydžiams bus suteikiami
atskirai kiekvienam skrydžiui
— tik tuomet, kai oro uostai
įgyvendins griežtesnes apsau
gos priemones.
Trečiadienį JAV vyriausybė
įvedė griežtesnius saugumo
reikalavimus oro uostams ir
avialinijoms. Be kita ko, buvo
uždrausta įsinešti peilius, taip
pat sugriežtintos
keleivių
įlaipinimo procedūros.
„Mes ėmėmės visų saugumo
priemonių, siekdami užtik
rinti saugius skrydžius Ameri
koje. Mūsų oro uostuose ypa
tingai sustiprinta apsauga.
Lėktuvuose padidintas saugu
mo pareigūnų skaičius", pa
reiškė JAV prezidentas G. W.
Bush. „Jei mano šeimos narys
manęs paklaustų, ar jis turėtų
skristi, aš atsakyčiau: 'taip' ",
pridūrė jis.

lis Berzinis, kurį prezidentas
pakvietė vykti kartu, nes jam
tai buvo vienintelė galimybė
grįžti namo.
Kaip žinia, visi civiliniai
skrydžiai JAV po teroro iš
puolių, kai du pagrobti kelei
viniai lėktuvai įsirėžė į Pasau
lio prekybos centro pastatą
New Yorke, o kitas lėktuvas
— į Pentagoną Vašingtone,
buvo laikinai nutraukti.
Oro uoste V. Adamkų pasiti
ko Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas. T W ir Latvijos
ambasadoriai.
V. Adamkus sakė, kad jam
pirmiausiai į akis krito tai,
kad Amerika priėmė įvykius
ramiai, „nesimatė visiškai jo
kios panikos, isterijos". „Rei
kia pripažinti, kad jau po 24
valandų gyvenimas ėmė normalėti — vakar ryte žmonės
jau vyko į darbą, vyriausybės
įstaigos pradėjo dirbti", sakė
V. Adamkus.
Lietuvos vadovas pažymėjo,
kad iš laikraščių viskas atrodo
daug baisiau negu iš tikrųjų.
„JAV prezidentas aiškiai pa
sakė, kad tikslas yra surasti

nusikaltėlius ir juos patraukti
atsakomybėn. Iš to daryti ką
kitą, kaip girdėjau, kad čia
vos ne Trečiasis pasaulinis ka
ras prasideda, sunkiai supran
tama ir pateisinama, kaip ga
lima išnaudoti žmonių nelai
mę sukeliant nepasitikėjimą
savo valstybe, ar net tarptau
tine padėtimi", teigė Lietuvos
prezidentas.
V. Adamkus pasidžiaugė,
kad nepaisant sutrumpėjusio
savaitei suplanuoto vizito, pir
madienį ryte Strateginių ir
tarptautinių studijų centre
pasakyta kalba apie NATO
plėtrą sulaukė atgarsio. Jis
patikino nematąs pagrindo
kalboms apie galimą NATO
plėtros proceso sulėtėjimą.
„Kaip galima svarstyti tą at
veji, kada, kaip tik priešingai,
suaktyvės visų pozityvių jėgų
apsijungimas", sakė V. Adam
kus.

*
Pagerbiant
pasaulį
sukrėtusiu teroro išpuolių
JAV aukas, penktadienis Lie
tuvoje skelbiamas gedulo die
na. Tai padaryta ketvirtadienį
priimtu protokoliniu Seimo
nutarimu, kuriuo Lietuva pri
sijungė prie atitinkamo Euro
pos Sąjungos (ES) pareiškimo.
Pareiškime pabrėžiamas soli
darumas su JAV administraci
ja ir Amerikos žmonėmis bei
reiškiama gili užuojauta nu
kentėjusiesiems bei jų šei
moms. „Šie siaubingi aktai yra
nukreipti ne tik prieš Jung
tines Valstijas, bet ir prieš
visą žmoniją bei mūsų ben
dras vertybes ir laisves. Ta
čiau tai nesustabdys mūsų at
viros visuomenės gyvenimo ir
darbo", rašoma pareiškime.
Pareiškime europiečiai kvie
čiami pagerbti žuvusiuosius
tylos minute penktadienį,
rugsėjo 14 d. 12 vai., o rugsėjo
14 diena visoje Europoje skel
biama gedulo diena.
<BNSS
* Antradienio rytą New
Yorko World Trade Center
pietiniame bokšte buvusius du
lietuvius nuo mirties skyrė tik
kelios
minutės.
91-ajame
aukšte dirbęs Amerikos lietu
vis Paulius Šilbajoris, prieš
sugriūvant nežinomų tero
ristų atakuotam dangoraižiui,
spėjo patekti į keltuvą, o
aukštu žemiau buvusiam Ri
mantui Šileikiui saugią vietą
pavyko pasiekti laiptais.
(LR, KD, R. LŽ. Eltai

* Ekonomistai teigia,
kad JAV dolerio kurso nuopolis Lietuvos ekonomikai net
gi gali būti naudingas, nors
impotuotojų pelno mokestis
smarkiai sumažės.
vz. Eitai
* Tragiškais antradienio
Latvijos URM ministras I. Įvykiais JAV ir dėl to kilusia
Berzinis labai teigiamai įver sumaištimi pasaulio rinkose
tino Lietuvos prezidento pa pasinaudojo Lietuvos naftos
siūlymą kartu vykti į Lietuvą. produktų prekeiviai. Jie ėmė
„Jis pasielgė kaip tikras kai didinti degalų kainas. Litras
mynas ir kaip vienos iš Balti degalų Lietuvoje vidutiniškai
jos valstybių prezidentas", pabrango 5 centais. <LR. KD. EIUD
* Teroristinių atakų su
sakė Latvijos UR ministras.
keltas JAV finansų rinkų pa
ralyžius neturėtų kelti grės
mės tarptautinių Lietuvos at
sargų saugumui.
(vž. Eita)
Edinburgas-Vilnius, rug rio. Jis buvo patyręs du širdies
* Greituoju paštu iš Lie
sėjo 13 d. (BNS) — Karo nusi priepuolius, sirgo diabetu ir tuvos \ JAV išsiųstos siuntos
kaltimais Lietuvoje kaltintas kitomis sunkiomis ligomis. kaupiasi jų rūšiavimo centruo
ir prašytas išduoti 85 metų Dėl šių ligų Škotija negalėjo se Vakarų Europoje, tačiau
Antanas Gecevičius (Gečas), įvykdyti prašymo išduoti A. gabenimo bendrovės nežada
nesulaukęs teismo, trečiadienį Gecevičių (Gečą) Lietuvai, atlyginti savo klientams nuos
mirė Škotijoje, Edinburgo ligo kuri norėjo jį teisti už geno tolių, nes jos neprisiima atsa
ninėje.
cidą per nacių okupaciją II pa komybės už vėlavimus dėl te
A. Gecevičius (Gečas) ligo saulinio karo metais.
roro aktų.
(VŽ. Elta)
ninėje gulėjo jau nuo pavasaŠkotijos vykdomoji valdžia,
* Kauno valstybinis cho
* Seimo narys, radikalios atsižvelgdama į medikų at ras penktadienį dalyvaus
Lietuvos liaudies sąjungos liktą A. Gecevičiaus (Gečo) Hamburge vyksiančiame kon
tyrimą,
praėju certe, skirtame pagerbti per
„Už teisingą Lietuvą" vadovas sveikatos
sią
savaitę
nutarė,
kad
jis
yra teroristinius išpuolius JAV žu
Julius Veselka neseniai Balta
pernelyg
ligotas
stoti
prieš
vusias aukas. Choras išvažia
rusijoje vykusius prezidento
Škotijos
teismą,
kuris
turėjo
vo trečiadienio vakarą, o pen
rinkimus vadina demokratiš
svarstyti
Lietuvos
prašymą
ktadienio rytą į Vokietiją iš
kais bei reiškia susižavėjimą
išduoti
kaltinamąjį.
skris
ir solistai Regina Maciū
juos laimėjusio Aleksandr Lu
tė,
Inesa
Linaburgyte, And
Lietuvos Generalinės proku
kašenka asmenybe bei valdy
rius
Rubežius
bei Vladimiras
mo stiliumi. Oficialiai į Balta ratūros Specialiųjų tyrimų
Prudnikovas.
Lietuvių
muzi
rusiją Seimo nusiųsti Lietuvos skyriaus vyriausiasis prokuro
kai
dalyvauti
šiame
koncerte
parlamentarai bei Seimo pir ras Rimvydas Valentukevičius
mininkas Artūras Paulauskas sakė apgailestaująs, kad kalti buvo pakviesti tik trečiadieni,
rinkimus pavadino nedemok namasis sunkiais nusikal tad jų kelionė buvo suorgani
ratiškais. „Kažkas norėjo, kad timais nespėjo stoti prieš zuota per vieną naktį. '3N'S.
šie rinkimai būtų 100 procen teismą Lietuvoje, bet teigė ne tavimą „dėl tokios šio asmens
tų pravesti pagal amerikietiš turįs pagrindo dėl to kaltinti atžvilgiu vykdyto baudžiamojo
kus standartus. Bet ir jiems Škotijos kolegų. R. Valentuke persekiojimo baigties".
demokratijos požiūriu galima vičius sakė, kad sprendimas
Tuo tarpu Nacius persekio
išskirti indėnišką, negrų ir da nutraukti baudžiamąją bylą jančio Simon Wiesenthal cen
bartinį variantus. Jeigu ver kaltinamajam A. Gecevičiui tro Jeruzalės skyriaus vado
tinti ne dogmų, o proceso po (Gečui) bus priimtas po to, kai vas Efraim Zuroff „pasityčioji
žiūriu, Baltarusijos prezidento bus gautas oficialus pi mesi mu iš teisingumo" pavadino
rinkimai buvo didelis žingsnis mas iš Škotijos apie jo mirtį. Britanijos valdžios nesuge
demokratijos kryptimi", teigė Lietuvos Generalinė proku bėjimą patraukti A. Gecevičių
ratūra taip pareiškė apgailes- (Gečai atsakomvbėn.
J. Veselka.
BNS^

Škotijoje mirė karo
nusikaltimais kaltintas lietuvis

* Seimo opozicijos vado
vas, liberalas Rolandas Paksas teigė, kad pasaulį sukrėtę
įvykiai turės įtakos ir Lietu
vos užsienio politikai, ir jos
ekonomikai. „Aišku, kad Lie
tuva pajus šių įvykių padari
nius. Tačiau bėgti išdegus
akis, keisti neapmąsčius anks
čiau padarytų sprendimų nėra
jokio pagrindo", sakė R. Paksas. Jo nuomone, tarptautinė
bendruomenė bandys susitelk
ti ir mesti didesnius resursus į
tokių problemų, kaip tarptau
tinis terorizmas, sprendimą.
„Aišku viena, kad tokioje
erdvėje Lietuvai paliekama
mažiau. Todėl ir jos klausi
mas, kaip NATO kandidatės,
gali atsidurti antrame plane.
Tad visiškai aišku, kad nauja
situacija pareikalaus ir naujų
mūsų politikų, šalies vadovų
bei diplomatų pastangų —
įvertinti kintančią situaciją
bei galbūt peržiūrėti savo tak
tikos žingsnius", ragino R.
Paksas.
<RNS)
* „Mažeikių nafta" trečia
dienį sustiprino gamyklos
apsaugą. Prie gamyklos vartų
— gerokai daugiau apsaugi
ninkų. Kiekvienas į teritoriją
įvažiuojantis arba išvažiuojan
tis automobilis tikrinamas
daug griežčiau nei anksčiau.
Mažeikiuose dirba 23 ameri
kiečiai — „Mažeikių naftos" ir
„Williams International" ben
drovių darbuotojai.
(LR, Eltai
* Per 2 metus iš Lietuvos
deportuoti 6 asmenys, įtarti
priklausantys tarptautinėms
teroristinėms organizacijoms,
pareiškė Valstybės saugumo
departamento (VSD; vadovas
Mečys Laurinkus. Jis tvirtino,
kad jo pavaldiniai atidžiai tik
rina kiekvieną Lietuvoje sulai
komą nelegalų migrantą, tarp
jų ir iš islamiškų valstybių —
Afganistano ir Pakistano. MrLaurinkaus pavaduotojas Ar
vydas Pocius informavo, jog
Lietuvoje šiuo metu yra asme
nų, kurie gali būti susiję su
tarptautinėmis teroristų gru
puotėmis. Jis užtikrino, kad
visi šie asmenys yra VSD
„operatyvinio darbo subjektai"
ir yra stebimas jų judėjimas.
* Žemės ū k i o ministras
Kęstutis Kristinaitis nežada
paklusti žemdirbių
ragini
mams atsistatydinti ir kviečia
juos verčiau bendromis jėgo
mis ieškoti kompromiso. K.
Kristinaitis ketvirtadienį buvo
atvykęs pas premjerą Algirdą
Brazauską aptarti artėjančio
cukrinių runkelių supirkimo
sezono problemų. Apie atsista
tydinimą, pasak ministro, ne
buvo nė užsiminta.
* Negausių Lietuvos na
cionalsocialistų vadas Min
daugas Murza ketvirtadienio
rytą 30 parų uždarytas į
Šiaulių areštinę už nesumo
kėtas baudas, kurias gavo už
neleistinus mitingus.
'BNS.
* Panevėžyje organizuoto
mitingo prieš telekomo kai
nas dalyviai buvo nusivylę —
trečiadienį jie nesulaukė orga
nizatorių žadėtos
Vytauto
Šustausko kalbos. Labai lauk
tas Seimo narys neatvyko į
Panevėžį.
U.R. Eitai

KALENDORIU8 "
Rugsėjo 14 d.: Šv Kryžiaus iš
aukštinimas; Asta. Eisvina, Eisvinas.
Krescrnsijus. N'otlnnga. Zubrys
Rugsėjo 15 d.: Sve Marija So
pulingoji: Eugenija. Nikodemas. Rinigailo. Rolanda*. Vismantas.
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APIE LFK „LITUANICOS" KOMANDŲ
PASIRODYMUS
Praėjusį savaitgalį pirmeny
bių rungtynes žaidė visos trys
LFK „Lituanicos" ekipos: šeš
tadienį veteranų, o sekmadie
nį — rezervinė ir pirmoji. Čia
mūsiškiai iškovojo dvi per
gales, tačiau svarbiausiame
susitikime — suklupo.
Šeštadienį PL centro Lemonte aikštėje gerai pasirodė
veteranų vienuolike, kuri „su
lupo" „Fortūnos" klubo futboli
ninkus 5-0. Pirmą
kelinį
dviem Rimo Jokubausko įvar
čiais lietuviai baigė 2-0, o po
pertraukos — Rolandas Siniakovas pridėjo vieną, o P e t r a s
Šmigelskis — du įvarčius. To
kiu būdu pirmenybėse vete
ranų ekipa turi 3 pergales ir 1
lygiąsias.
Sekmadienį
toje
pačioje
aikštėje „major" divizijoje de
biutavo dvi „Lituanicos" ko
mandos — rezervinė (laimėjo
4-2) bei pagrindinė (pralai
mėjo prieš „Eagles" 1-2).
Apie rezervinių ekipų susiti
kimą neapsimoka daug kal
bėti, nors joms bendrai daug
dėmesio neteikiama. Tik tiek
reikia pasakyti, kad „major"
divizijoje žaidžiantieji klubai
turi būtinai j a s sudaryti.
Rungtyniaudami per
lietų,
mūsiškiai neturėjo daug vargo
su „Eagles" atstovais.
Visas dėmesys buvo rodo
mas
pagrindinių
sudėčių
^rungtynėms. „Eagles" klubas
y r a vienas iš tituluočiausių
JAV-se. J o komandos Illinois
valstijos čempionatą
pirmą
kartą laimėjo 1950-siais, o ta
da 1954, 1955, 1957, 1963 ir
1999 metais. „Metropolitan"
lygos „major" divizijos čempio
nais yra buvusios 8 k a r t u s , o
salės futbole — 6 k a r t u s . 1989
m. yra buvę JAV mėgėjų tau
rės čempionais, o 1990 m. —
JAV „open" t a u r ė s nugalėto
jais.
Taigi galima suprasti, kad
mūsų futbolininkai labai jau
dinosi bent rungtynių pra
džioje. Lenkai pirmąsias 20
minučių stiprokai puolė ir pa
siekė pirmąjį įvartį. Tačiau
tada „Lituanicos" vyrai pama
tė, kad nusigąsti nėra ko ir
pradėjo priešpuolius ir varžo
vus gąsdinti. Kuomet Virgis
Žuromskas iš tolimos baudos
stipriu smūgiu padarė 1-1,
mūsiškiai įgavo daugiau pasi
tikėjimo. Tik gaila, kad tuo
lemtingu momentu „Lituani
cos" vartininkas nesugraibė
lengvo kamuolio ir varžovams
leido rezultatą persverti 2-1
savo naudai.
A n t r a m e kėlinyje lietuviai
nekartą grasino lenkų var
t a m s ir vienu metu juos gero
kai buvo prispaudę, tačiau
išlyginti nepavyko. O lygiųjų
mūsiškiai tikrai buvo verti, ką
po rungtynių pripažino ir pats
lenkų komandos treneris.
Atrodo, silpniausia „Lituani
cos" komandos vieta yra varti
ninkas, kurį būtina tuoj pat
keisti, jeigu norima išlikti
„major" divizijoje. Kitos ko
mandos grandys yra daugiau
mažiau tvirtos ir gali dar pa
gerėti, kai futbolininkai tarpu
savyje labiau susižais. Patyru
si trenerio Gedimino J a r m a 
lavičiaus r a n k a čia nemaža
pagelbsti.
Rungtynėse prieš „Eagles"
žaidė: Sean Colwell, Gytis Ka
valiauskas, Nidijus Puškorius,
Mindaugas
Palaima,
Sean

Leschkies, J u a n Bėruti, Da
n a s Smulkys („kėl. — Algi
m a n t a s Šalkauskas), Žilvinas
Čenys, Edvinas Trinkūnas (II
kėl. — Linas Jakovlevas, Vir
gis Žuromskas, Tomas Ma
čiulis).
Pirmos rungtynės parodė,
jog „Lituanicos" pirmoje ko
mandoje turima nemaža gerų
žaidėjų ir, jeigu pavyktų gauti
tinkamą vartininką, ji galėtų
varžytis su geriausiomis Či
kagos bei apylinkių komando
mis kaip lygus su lygiu.
Sekmadienį su
„Maroons"
Šį sekmadienį, rugsėjo 16 d.
„Lituanica" varžysis išvykoje
— „Maroons" aikštėje Elmwood Park, IL — Elmwood
P a r k H.S. stadione. Ji yra du
blokai į rytus nuo l s t Avenue
Fullerton gatvėje. Pagrindinės
sudėtys rungtyniaus 3 vai., o
prieš tai — rezervas. Kadangi
tai nėra toli nuo Čikagos, rei
kia manyti, kad ir lietuvių
žiūrovų čia bus nemaža.
Nelemtos m i r t y s
Per kelias paskutines savai
tes du LFK „Lituanicos" dar
buotojai neteko savo artimųjų.
Pradžioje mirė Irenos Žukaus
kienės tėvas Napoleonas Sa
baliūnas, o visai neseniai iš
gyvųjų tarpo iškeliavo ilga
mečio klubo valdybos nario
Leono Juraičio motina Ona.
Šiems artimųjų liūdintiems
klubo nariams priklauso visų
LFK „Lituanicos" pareigūnų
bei žaidėjų užuojauta.

ŠALFASS-gos S w a n L a k e R e s o r t , P l y m o u t h , I n d i a na. v y k u s i a m e t a r p m i e s t i n i a m e golfo t u r n y r e d a l i s dalyvavusių Č i k a g o s l i e t u v i ų golfininkų.

ALFASS-GOS 2001 M. GOLFO
PIRMENYBĖS
Prieš dvi savaites, „Darbo
dienos" šventės
savaitgalio
metu vyko ŠALFASS-gos me
tinės Šiaurės Amerikos Lie
tuvių golfo pirmenybės. Žai
dynės vyko labai įdomiuose
ir gana sudėtinguose golfo
laukuose Swan Lake Resort —
U. S. Goif Academy Plymouth,
Indiana.
Pirmenybes pravedė Čika
gos lietuvių golfo klubas.
Oras buvo pasakiškai pa
lankus ir nuotaika pakili. 36
duobučių varžybos vyko šeš
tadienį ir sekmadienį.
Žaidynės buvo komandinės
ir individualios. Taip p a t
buvo varžybos įvairių duobu
čių ir t a m tikrų įvykių.
Pirmenybių uždarymas bu
vo sekmadienio vakare. Va
karienės metu laimėtojams
buvo įteikti medaliai ir tau
rės.
Turnyre dalyvavo 121 as
muo, jų t a r p e buvo 23 mote
rys. Kartu su golfininkais at
vyko ir gražus būrys (žaidy
nėse nedalyvavusių) jų šeimos
narių. Žaidėjai suvažiavo: iš
Čikagos — 54; Toronto — 34;
Detroito — 24; Clevelando —
5; po vieną iš Los Angeles
(CA); Tampa (Fl), Madison
(WI); St. Joseph (MI).

Veteranai žais P L c e n t r e
REZULTATAI
„Lituanicos" veteranų futbo
lo vienuolike šį šeštadienį,
rugsėjo 15 d. 5 vai. rungty
niaus aikštėje prie PL centro
Lemonte. Mūsiškių varžovei
— „United Serbs".
Ši mūsiškių komanda ru
dens rate iš 4 turėtų rungty
nių pelnė 3 pergales ir vieną
kartą sužaidė lygiomis, tuo
Dūdų pirmaudama pirmeny
bių lentelėje.
E.Š.

* Lietuvos d v i r a t i n i n k ė s
Edita Pučinskaitė ir Diana
Žiliūtė kopė ant garbės paky
los Šveicarijoje bei Olandijoje
vykusiose lenktynėse. E. Pu
činskaitė užėmė III vietą
priešpaskutiniame, aštuntaja
me, pasaulio taurės varžybų
etape Šveicarijoje. D. Žiliūtė
iškovojo II vietą daugiadienė
se lenktynėse „Formido Holland Ladies Tour", surengtose
Olandijoje. <LR,Eita)
* K l a i p ė d o j e v y k u s i a s 24ą s i a s Baltijos v a l s t y b i ų ug
niagesių pirmenybes laimėjo
Lietuvos komanda. Pirmeny
bėse dalyvavo Estijos, Latvi
jos, Lietuvos ir Baltarusijos
sportininkai. Antrąją vietą už
ėmė Latvijos ugniagesiai, tre
tieji liko estai. Baltijos valsty
bių ugniagesiai sportininkų
varžybose kopė karolinėmis
kopėčiomis į 4-ąjį mokomojo
bokšto aukštą, bėgo 100 metrų
klintinį bėgimą, statė ištrau
kiamąsias kopėčias ir kopė į 3ąjj aukštą, dalyvavo ugniage
sių estafetėje 4 po 100 metrų.
'BNS.

Asmeniškose varžybose
Masters k l a s ė
I v. Viktoras Memenąs, J R
(157) — D e t r o i t
II v. Rytas Kleiza (158) —
Chicago
III v. Ed Salem (158) —
Cleveland
I v. Net Saulius Petrulis
(148) — Detroit
Vyrų A k l a s ė
I v. Darius Vaičiūnas (164)
— Toronto
II v. Ed. Bliumentalis (165)
— Cleveland
III v. J u r g i s Joga (166) —
Los Angeles
I v. Net Paul Stauskas (146)
— Toronto
Vyrų B k l a s ė
I v. Robert Peters (166) —
Chicago
II v. David Raguckas (186)
— Detroit
III v. Algis Rugienius JR.
(188) —Detroit
I v. Net Darius Marijošius
(155) —Toronto
Vyrų C k l a s ė
I v. Steve Ignatavičius (199)
— Toronto
II v. Linas Saplys (201) —
Toronto
III v. David Braune (202)
— Chicago
I v. Net Algis Zaparackas
(161) — Detroit
Vyrų D k l a s ė
I v. Petras Vaičiūnas (213)
— Toronto
II v. V y t a u t a s Baukys (213)
— Detroit
III v. Andrius
Vaičiūnas
(222) — Toronto

I N e t Arvydas Čepulionis
(167) - Chicago
S e n j o r ų vgim. 1936-1941)
klasė
I v. Romas Š i m k u s (184) —
Toronto
II v. Ray Rimkus (189) —
Chicago
III v. Al Žvimakis (190) —
Chicago
I v. N e t Alfonsas R a u c k i n a s
(159) — Chicago
Senjorų
( g i m . 1935 ir
prieš) klasė
I v. R i m a s Izokaitis (186)
— Chicago
II v. Alfredas U r b a (187) —
Chicago
III v. Danielius L a u r i n a v i 
čius (202) — Toronto
I v. N e t Algis Rugienius,
SR (147) — Detroit
A m ž i n o s i o s j a u n y s t ė s lai
mėtojas
Romas Šimkus — 87 grossm i n u s amžius — (8)

I v . — Chicago moterų
komanda
Roma
Steverek,
Aldona
Vaitkus, Rita Karas, Genė
Rimkus, Nijolė Simokaitis,
Irena Kleiza, Onutė Antanai
tis.
I I v. — T o r o n t o m o t e r ų
komanda
Darija (Deksnytė) Powell,
Regina Stauskienė, Genovai
tė Bijūnis, Regina Pike, An
gelė Vaičiūnas, Jolanda To
masic, Rita Stauskas.
Ilgiausias smūgis:
Vyrų — Ed Dumblauskas,
— Chicago
Moterų — Dawn Juška —
Detroit
A r č i a u s i a i p r i e vėliavėlės
Šeštadienį: vyrų — Ray
B a r t a š i u s — Chicago
Moterų
- Rita Karas —
Chicago
Sekmadienį: Vyrų — Stan
Podsadecki — Toronto
Moterų — Aldona Urba —
Chicago
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ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Harnmes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KA TIULIS, M. D.
CHIRURGAS

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hilts. IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. (VEMICKAS, M.D.

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

DR. L PETREIKIS

wmcenterforavgeryandbreastheaith.corfi
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

LIETUVIŲ RANKOS LENKIKŲ
PERGALĖS

DANTŲ. G Y D Y T O J A
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
pneinamą kainą. Pasentai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Moterų A klasė
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
I v. Darija (Deksnytė) PoČikagoje j a u keletas metų
Šio klubo sportininkai turi
Tel. 708-422^8260
well( 184) — T o r o n t o
gyvuoja r a n k o s lenkimo klu patalpas Jaunimo centro rū
II v. Roma S t e v e r e k (199) b a s „Aidas", kuris išimtinai syje (ten kur buvo persirengi nį. Dabar jie ruošiasi pasaulio
— Chicago
reiškiasi šioje m u m s nelabai mo kambariai aktoriams) ir pirmenybėms, kurios vyks
III v. J o l a n d a Tomasic (201) d a r d a u g žinomoje sporto ša renkasi kiekvieną penktadie- spalio 13 d. Kalifornijoje, gjĮį.
— Toronto
koje. Klubo narių eilėse yra
I v. N e t Genė R i m k u s (159) dvi pasaulio moterų čempio
— Chicago
nės — Dalia Medžiaušytė ir
Moterų B klasė
Laima J a n u t i e n ė . Iš vyrų tar
I v. Aldona U r b a (231) — po daugiausia laimėjimų pelno
Chicago
Aidas Pališkis, kuris, deja, dėl
IIv. Onutė A n t a n a i t i s (250) darbo, n e visada gali varžy
— Chicago
bose dalyvauti.
III v. Regina S t a u s k i e n ė
Rugpjūčio 25 d. Prospect
(271) — Toronto
Hights, IL, vykusiose Illinois
I v. N e t Donna B a l t a (170) „Open" varžybose, kuriose da
— Chicago
lyvavo 85 sportininkai, lietu
J a u n i ų k l a s ė ( g i m . 1983- viai pasiekė n e m a ž a pergalių.
1986)
Moterų grupėje I vietą iško
I v. P e t r a s V a i č i ū n a s (213) vojo Dalia Medžiaušytė, o Lai
— Toronto
ma J a n u t i e n ė liko antrąja.
Jaunučių
klasė
( g i m . Trečioje vietoje atsistojo kita
1987 i r v ė l i a u )
lietuvė Loreta Jasevičienė.
I v. Paul Dagys
(189) —
Pas vyrus geresnieji lietu
Chicago
viai sportininkai negalėjo da
I v. N e t Tomas Kleiza (173) lyvauti. Čia I vietą kaire ir
— Chicago
dešine r a n k a iškovojo „Aido"
Komandinėse varžybose
treneris Totras Tamaev. O
I v . — C h i c a g o V y r ų A k o  Audrius Didjurgis, svorio ka
m a n d a : Rytas Kleiza, Tomas tegorijoje iki 165 svarų, rung
Rankos lenkimo s p o r t o Illinois moterų čempionei Daliai Medziaušytei. po
Vaitkus, J u s t i n S a d a u s k a s , tyniaujant kaire ranka, gavo jos pergalės Prospect H i g h t s vykusiose varžybose, apdovanojimą įteikia
varžybų organizatorius G r e g VVilson
Ed D u m b l a u s k a s , V y t a s Rin bronzos medalį.
gus, Arūnas Dagys, Arnie J a nickas, Steve B a l t a , Alfredas
kad Ilgauskas galės dalyvauti
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS GRĮŽTA?
Urba.
treniruotėje,
kuri prasidės
II v . — C l e v e l a n d v y r ų
Visi puikiai prisimename, tarti savo vardo ar pavardės, o spalio 2 dieną. Ilgauskas ne
komanda
kaip plačioji žiniasklaida, nuo pats, televizijos programų me kantriai laukia sugrįžimo į
Ed Salem, Marka
Salem, televizijos ir radijo pranešimų
tu, j a u gerokai pramokęs ang žaidimo aikštę sakydamas;
E d Bliumentalis, J u r g i s Joga, iki ilgų straipsnių spaudoje,
„Jei grįšiu, būsiu laimingas,
Algis Nagevičius, Milan Ka- Ilgausko v a r d a s tapo kasdie lų kalbą, sumaniai komentavo
rungtynių rezultatus ir strate atsiradęs a n t aikštės grindų,
pel.
nių sporto naujienų centru. gijanes vis tik buvo ilgokas gyjimo
m v . — D e t r o i t v y r ų ko Gavės d a u g pagyrimų, premi
Rugpjūčio 3 dienos Clevelan laikotarpis, b e t turiu viltį, kad
manda
j ų ir pagerbimų, savo laimė do milijoninio tiražo dien man pavyks grįžti".
Viktoras M e m e n ą s , J R , Sau jimais Clevelando populiarioje
Skaitant
Ilgausko sporto
Dealer"
lius Petrulis, Leon S a v ė n a s , krepšinio komandoje „Cava raščio „The Plain
sėkmės istoriją, net graudu
sporto
žinių
skyriuje
pasirodė
Algis Petrulis, Alan D a n t e , liers" talentingasis kaunietis
ilgokas straipsnis „Ilgauskas darosi p a t y r u s , kad jo koja
David Raguckas, Bob J a n u - plačiai išgarsinęs
Lietuvos nepasidavė". Kalbėdamas su lūžo net tris kartus, bet nepa
kaitis, Algis R u g i e n i u s , Jr., vardą, staiga labai nukentėjo,
spaudos atstovu, jis papasako laužė jo entuziazmo nei polin
Mikas Abarius.
vieno krepšinio turnyro metu jo, kad jo kojos paskutinė ope kio tęsti savo sėkmingą krep
I v. N e t — T o r o n t o v y r ų A sulaužęs koją po dvidešimties
racija buvo atlikta šių metų šininko karjerą. Teko nugirsti,
komanda
keturių rungtynių. Žinoma, jo vasario mėnesį. Du varžtai kad „Cavaliers" nekantriai
D a r i u s Vaičiūnas, S t a n Pod- ilgametė s u t a r t i s tebegalioja,
buvo išimti ir j ų vieton įdėti laukia jo sugrįžimo. Belieka
sadecki, Paul S t a u s k a s , Mi- tai septyniasdešimties milijo nauji. Ilgauskas tvirtina, kad jam palinkėti geros sėkmės,
chael Podsadecki,
A n t a n a s nų honoraras negali būti at jo koja kaskart stipriau jau greito galutinio kojos sugyjimo
Stauskas, R a m ū n a s
Saplys, š a u k t a s a r sustabdytas. Svar čiasi ant grindų. Vyriausias ir tolimesnės sėkmės jo pa
D a r i u s MaryoSius, Vaidotas bu pabrėžti, kad Ilgauskas ne „Cavaliers" administratorius mėgtame sporte.
leido iškraipyti ar neteisingai jau optimistiškai pranašauja,
Vaičiūnas , J i m m y Pike.
Aurelija M. Balašaitienė
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VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ

Danutė Bindokienė

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e
Įsrutyje gimęs prof. G. Turner tuziną kartų aplankė Baltijos kraštus visuomet aprašyd a m a s savo įspūdžius vokiškoje spaudoje. Paskutinis aprašymas išspausdintas savaitraštyje „Sonntag Aktueir,
daug vietos skiriant Lietuvai. Suprantama jo „silpnybė"
Lietuvai, nes juk Įsrutis tik
apie 60 km nuo Kybartų. Be
to, j u k tai etninės
Lietuvos
žemės!
Savo įspūdžius vokietis pra
deda Gedimino miestu. Turis
tai yra nustebinti greitai žy
giuojančiu Lietuvos keliu Va
karų Europos linkme. Priešin
gai Latvijai ir Estijai Lietuva
neturi jokių problemų su rusų
mažuma. Lietuvos noras —
kuo greičiausiai įsijungti į
Europos Sąjungą, kiekviena
Rusijos krizė paliečia ir Lie
tuvą.
Jo kelionė į Lietuvą turi ir
„strateginę" reikšmę, nes atvykus į šiaurinius Rytprū
sius, gaunamas stiprus smū
gis, pradedant Eitkūnų už
k a r d a ir klausiant
save —
kodėl taip ilgai tikrinami as
mens dokumentai, viza? Įvei
kus šią kliūtį, tuoj pat paste
bimas didelis skirtumas: Lie
tuvos pusėje tvarka, švara,
rusiškoje
chaotiška padėtis:
apleisti kaimai, griūvantieji
miestuose namai, dirvonai.
T a i p pat, kas atsitiks su Kara
liaučiaus apygarda, Lietuvai
ir Lenkijai įsijungus į Euro
pos Sąjungą? Greičiausiai ji
liks „užpakaliniu kiemu" Eu
ropoje, kuriame veisis vene
rinės
ligos, kriminalitetas.
Vokietis ilgiau sustoja ties
Karaliaučiaus gyvenimui kar.tu-—primindamas, kad joje
esama ir turtingų gyventojų.
Pasiekus Neringą, po daug
nervų kainuojančių įvairių
rusiškų
intrigų,
pasijunti
Skandinaviją
primenančioje
Nidoje. (Teisybė, liepos mėn.
Nidoje praleidau visą savaitę). Graži gamta, o Nida pastebėjo savo paskirtį, atidaryd a m a plačiai vartus užsieniečiams. Vokietis primena rašytojo Tomo Mano muziejų. Rašytojas tris vasaras praleido
Nidoje.
Plečiasi
Klaipėdos
uostas. Jis yra svarbiu prekybos tašku su Vokietija.
Rygą latviai laiko Baltijos
valstybių centru. Tačiau Viinius ir Talinas a t m e t a šią
latvių svajonę, nes vokiečio
nuomone, nėra „Baltikum" —
Baltijos vientisos valstybės,
Be to, estai nelaiko savęs baltiečiais, o ugro-finų tauta. Tai
viešai pareiškė Estijos užsienio reikalų ministras. „Viinius — Rytų Europos Roma"
— taip
vokiečių televizija

pavadino 15 min. filmą, supažindindama žiūrovus su Lietuvos sostinės bažnyčiomis,
Vilnelės ir Neries intakoje
Gediminas įsteigė Lietuvos
sostinę Vilnių. Tuo metu Lietuvos gyventojai buvo pagonys. Didelę politinę, ekonominę ir religinę įtaką turėjo vo"kiečiai (kryžiuočiai) Rusija ir
Lenkija. Po krikšto lietuviai
Rytų Europoje buvo krikš
čionybės tvirtovė.
Bendras Vilniaus vaizdas,
Šv. Onos ir Bernardinų baž
nyčios, vokiečiui
aiškinant
barokinę ir gotikinę architek
tūrą. Sovietinės okupacijos
metu Bernardinų
bažnyčia
buvo paversta sandėliu. Da
bar ji atnaujinama, r a n d a n t
sienose freskas.
Kur dar taip neseniai į padangę stiepėsi du išdidūs World Trade Center bokštai, šiandien tebesiraito dūmų de
Neišvengė Lietuva reforma
besys, tebekyla žmonių raudos, atodūsiai ir galbūt net keik- .:ai tos baisios tragedijos kaltininkams. Rugsėjo
11-osios įvykiai iš pagrindų sukrėtė Amerikos gyvenimą ir negreit jis grįš į normalias vėžes.
cijos, tačiau atvykę į Vilnių jė
zuitai sustabdė jos plėtotę, įsteigdami seniausią Rytų Euzuota, kad .pergalė būtų pa
PASIAUKO JIMAS DIDINA KARINĮ
ropoję u-tą. Be to, kilmingieji
siekta per 90 dienų".
PAJĖGUMĄ IKI MILŽINIŠKŲ RIBŲ
pradėjo statyti bažnyčias. Tad
Klausdamas, ar sutiks NA
jėzuitai buvo priekinė s a u g a
Konferenciją „Lietuvos na nio
saugumo
prioritetus"; TO už mus kovoti, šių eilučių
(avangardas). Nufilmuota Šv. cionalinio s a u g u m o stiprini Arūnas Alonderis „Lietuvos autorius dr. Algirdas Kanau
primena: „Nederėtų už
Jono bažnyčia „Alma M a t e r m a s ir efektyvių s p r e n d i m ų civilių ir kariškių bendradar ka
miršti, kad čekai ir lenkai jau
Vilnensis" itališko renesanso p a i e š k a " (tokio p a v a d i n i m o ir biavimo pradžia".
kiemas, 1570 m. įsteigta bib leidinys. Vilnius, 2001) pirmą
„Nuoseklus teritorinės (tota perka multimilijoninės vertės
lioteka, kuri šiandieną t u r i 5 k a r t ą buvo s u r e n g ę kariškiai lios) gynybos principų diegi F-16 ir Grippen lėktuvus bei
ir mokslininkai (2001 m. ba mas ugdo ne tik pilietiškumą, įrangą. Tad gal kada nors
mln. knygų.
Sudarius sąjungą su Lenki landžio 21 d. Lietuvos mokslų bet ir sąmoningą visuomenės mums reiks prašyti lenkų, kad
ja, Vilnius prarado politinę akademijoje; rengėjas - Balti pasirengimą visuotinei krašto įžygiuotų į Lietuvą mūsų gin
reikšmę. Lietuvos sostinė lie jos i n s t i t u t a s ) . Konferencijoje gynybai. J u k tikslingai krei ti, nes jie turi tankus, lėk
išleisti piama dvasinė žmonių jėga ir tuvus, artileriją ir nemažai
k a tik bažnyčių miestu. Nu s k a i t y t i p r a n e š i m a i
a
t
s
k
i
r
a
knygele,
leidybą
parė vidinis pasiryžimas gintis yra divizijų".
filmuota katedra. Vokietis sa
m
ė
N
A
T
O
Informacijos
ir
lei itin svarbus nedidelių tautų
Ats. pik. Vytautas Eidukai
ko, kad ji yra seniausia baž
dybos
t
a
r
n
y
b
a
.
ginklas, kurio galią įrodė isto tis: „Karo technika vystosi la
nyčia Lietuvoje. Rodoma Šv.
P r a n e š i m u s s k a i t ė J u o z a s riškai lemtingi 1991 metų bai sparčiai ir karo lemtį
Kazimiero koplyčia, požemyje
Krikstopaitis sausio 13 dienos įvykiai Lietu sprendžia ne šauktinių skai
kunigaikščių karstai, karūnos, A l g i m a n t a s
kalavijai. Spėjama, kad arki „Baltijos valstybės geopoli voje, - rašoma leidinio įžan čius, bet profesionalumas ir
katedroje
buvo palaidotas t i n e s galios įtakos sferose"; goje. - Pranašiškai įžvalgiai dvasia. Tai akivaizdžiai pa
Donatas
Skučas
„Lietuvos tai n u m a t ė ir vienas pirmųjų rodė 1994-1996 m. RusijosVytautas Didysis.
n a r y s t ė prieškario lietuvių karybos Čečėnijos karas, kai 300Vilniuje 1918 m. skelbiama s a u g u m o kelias Lietuvos nepriklausomybė, ta NATO": Algirdas V. K a n a u k a mokslo kūrėjų majoras Vytau tūkstantinė, iki d a n t ų gink
čiau sostinė lieka lenkų ran- „Lietuvos nacionalinio saugu t a s Bulvičius, savo knygoje luota tankais, šarvuočiais,
koše. Vilniuje išsivysto žydų mo s t i p r i n i m a s ir efektyvių 'Karinis valstybės rengimas' lėktuvais rusų armija buvo su
religinis ir kultūrinis gyveni- s p r e n d i n ų paieška"; V y t a u t a s rašęs: 'Drąsa ir pasiaukojimas triuškinta čečėnų teritorinės
mas. Lietuvos sostinė virsta E i d u k a i t i s „Lietuvos terito y r a tie dalykai, kurie karinį gynybos sistemos, kurios ak
Rytų Europos
žydų centru. rinės gynybos sistema"; Lilia- tautos pajėgumą gali padidin tyvųjį rezervą (kovojo su gink
lu rankoje) sudarė 6,500 kovo
Didžiausia filmo klaida: 1939 n a A s t r a ..Socialiniai s u n k u  ti iki milžiniškų ribų".
tojų.
Pagrindinė rusų pra
m. Antrojo p a s a u l i n i o k a r o mai ir vidaus g r ė s m ė s Lietu
Pateikiame keletą minčių iš
Kavaliauskas
laimėjimo
priežastis - kad jų
pradžioje l e n k a i g r ą ž i n o voje"; P e t r a s
konferencijoje skaitytų prane
įtaka
siekiant
armijos
pagrindą
(80 proc.) su
Vilnių L i e t u v a i (mano pa- „Religijų
šimų.
darė
šauktiniai.
Kad terito
braukta), nors tuoj pat paro- išsaugoti Lietuvos nacionali„Prieš kelerius metus 'New
rinės
gynybos
neįmanoma
domas Lietuvos užs. reik. miYork Times' laikraštyje pa
parode
Rusijosnistras J. Urbšys, jam pasi- d o m a s senamiestis. Vokietis skelbtas įdomus straipsnis, įveikti,
r a š a n t Maskvoje Vilniaus grį- p r i m e n a , kad čia daugumoje kuriame buvo aprašomi hipo Afganistano karas ir JAVžimo sutartį! Lietuvos vėlia- gyveno žydai. Filmuojamas tetiniai planai, ką darytų Vietnamo karas".
„Juokingai
skamba
kai
vos
pakėlimas
Gedimino G e d i m i n o
p r o s p e k t a s , paro NATO, jei staiga 18 rusų ir 6
bokšte, šv. Mišios Aušros Var- domi prezidentūros
r ū m a i , baltarusių divizijos įsiveržtų į kurių politikų ir karinių stra
tuose sostinės grįžimo proga, u ž b a i g i a n t filmą vėl bendru Lietuvą ir Lenkiją. Straipsnio tegų' bandymas teigti, kad per
vėl Lietuvos kariai dalina Vilniaus vaizdu.
autoriai nurodė, kad tada šauktinę kariuomenę jie kuria
sriubą miesto gyventojams,
P a s t a b a : ačiū Lenkijai už NATO siųstų 5,000 greito re teritorinės gynybos sistemą, iš
Nelabai nukentėjo Vilnius an- Vilnių, k a r t u k l a u s i u : k a s agavimo karių pajėgas į va 120,000 šaukiamojo amžiaus
trojo karo metu, tačiau visiš- galėjo vokiečių pranešėjui pa karinę Lenkiją, o per 30 dienų vaikinų pašaukdami į priva
karo tarnybą vos
kai išnaikinta Vilniaus Žydų s a k y t i tokią nesąmonę? J u k būtų mobilizuotos 18 divizijų lomąją
Bendruomenė. Beveik po 50 m ū s ų sostinę 1939 m. rugsėjo ir 66 oro taktinių lėktuvų es 6,000".
„Kad turėtume gerai orga
m. sovietinės okupacijos, Lie- m ė n . 17 d. užėmė Raudonoji kadrilių pajėgos. Be to, 6 lėk
tuva skelbia pasauliui savo a r m i j a , o Lenkija j a u neeg tuvnešių kovinės grupės su nizuotą teritorinės gynybos
nepriklausomybę. Vilnius vėl zistavo. Gal tokią
„dovaną" ekspedicine jūrų pėstininkų sistemą, užtenka 5,000 profe
laisvas. Jis yra naujos demok- l i e t u v i a m s įteikė filmuotojas grupuote
būtų
dislokuotos sionalų".
ratinės valstybės sostinė. Ro- P. Stokovski?
Baltijos jūroje. Buvo progno(Nukelta į 5 p s l . )
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Rektoriai kalbėjo apie var
dines stipendijas,
įsteigtas
JAV lietuvių, beveik visuose
universitetuose ir akademi
jose. Reikšmingas bendradar
biavimas j a u yra sėkmingai
vystomas, straipsnyje neįma
noma suminėti visų pavardžių
ir įstaigų, kurios buvo mini
mos posėdyje.
Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius ko
misijos posėdyje daugiausia
kalbėjo apie mokslo ir studijų
institucijų pertvarkymą. „Be
jokios abejonės, mokslas, stu
dijos, technologijos, inovacijos
yra ne tik bėgiai, kuriais mes
j u d a m e į ateitį, bet ir lokomo
tyvas, kuris gali mūsų visuo
menėj suteikti tą norimą so
cialinės visuomenės raidos pa
greitį. Ir, kai kalbame apie tai
realiai, aišku, yra ne kas kita.

kaip konkretūs šios visuome
nės žmonės, tų žmonių noras
žinoti. Štai kaip tik sėdi filoso
fas R. Ozolas, kuris dalyvavo
Atviros Lietuvos fondo sureng
t a m e Aukštojo mokslo tarybos
posėdyje, kur mes bandėme
aptarinėti vertybes, filosofijos
įžangą, kaip mes t u r ė t u m e
pertvarkyti aukštojo mokslo ir
studijų sistemą. Būtent žmo
nių, kurie sudaro visuomenę,
noras siekti žinių, gebėjimas
tas žinias naudoti, valia, mo
tyvai, galų gale vertybės, visa
tai turbūt yra svarbiausia, kai
mes kalbame apie mokslo ir
studijų institucijų pertvarky
mą. Iš tikrųjų žmonių kompe
tencija, kurie turi ir geba tas
žinias panaudoti ir keisti mū
sų visuomenę jungiant mokslą
su verslu, smulkiu, vidutiniu
verslu, ypač aktuali Lietuvo

je".

Lietuva visose srityse t u r i
labai d a u g talentingų žmonių,
t a č i a u valstybė negali visas
sritis vienodai r e m t i , reikia iš
laikyti tai, k a s j a u t u r i m a , kai
k u r i a s sritis t u r i ypač sustip
rinti ir investuoti į j a s , pa
vyzdžiui, išskirtini mokslinin
kų d a r b a i y r a k i n t a m o spektro
lazerių srityje, biotechnologi
joj, a u k š t o dažnio vibrotechnikos srityje, t a i p p a t moksli
ninkų darbai — matematikoj,
informatikoj, fizikoj. Žemės
ūkio specialistai y r a pasiekę
labai a u k š t ą
lygį. „Tiktai
m u m s reikia valstybėje turėti
a i š k i u s prioritetus ir aiškią in
vesticijų politiką, verslo skati
n i m o politiką, ir mes tą žemės
ūkį galėsime labai greitai iš
vesti iš aklavietės".
M i n i s t r a s taip p a t kalbėjo
apie Užsienio lietuvių rėmimo
centrą, įsteigtą Mokslo ir stu
dijų d e p a r t a m e n t o , T a u t i n i ų
m a ž u m ų ir išeivijos d e p a r t a 
m e n t o ir Pasaulio Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s . Centro direk

torius yra Gabrielius Žemkal
nis. Viena šio centro funkcijų
yra skatinti, remti užsienio
šalyse gyvenančių
lietuvių
tautybės asmenų studijas Lie
tuvos aukštosiose mokyklose.
Šią funkciją anksčiau atliko
Švietimo ir mokslo ministeri
j a . Praėjusiais mokslo metais
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose studijavo 52 užsienio lie
tuviai ir gavo valstybines sti
pendijas.
Kitas pranešimas buvo jau
iš Seimo pusės, tai Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto
pirmininko Rolando Pavilio
nio. Dabartinės sudėties komi
t e t a s dirba dar tik šeši mė
nesiai ir bando suformuoti aiš
kią mokslo bei studijų strate
giją, kokios anksčiau nebuvo.
n e t ir vengta šiuo reikalu iš
samiau kalbėti. Komitetas dir
ba su visa bendruomene ir ko
legas rektorius mato kiekvie
ną pirmadienį, praleidžia dvi
valandas,
kartu
rengdami
anksčiau priimto Mokslo įsta
tymo pataisas Dalis pataisų

buvo priimtos š. m. sausio 25
d. Jos buvo susijusios su aiš
kiai išreikštu tikslu — padi
dinti universitetų akademinę,
ūkinę, finansinę ir administ
racinę savivaldą. Norima, kad
universitetai, nevaržomi biu
rokratinių apribojimų, rodytų
daugiau
iniciatyvos. Kitos
Aukštojo mokslo įstatymo pa
taisos bus susijusios su nauja
aukštųjų mokykiu ku:;kreiiu
studijų finansavimo ir jų kre
ditavimo sistema. Seka Euro
pos kraštų pavyzdžiais, ypač
Estijos ir Vengrijos, atkreipė
dėmesį ; tai. ką jie yra padare,
kad p..' ksias butų iaba; priei
n a m a s visiems.
Bd

Sukruto
amerikietiškas
patriotizmas
Amerikiečiai — savotiški
žmonės. Su jų gyvenimu bei
charakteristika nesusipažinusiems (ypač neseniai iš Euro
pos atvykusiems), dažnai atro
do, kad tai paviršutiniški, tik
savo asmeniniu gyvenimu be
sirūpinantys, savais reikalais
užsiėmę, žmonės. Išsirinkę
valdžią, mažai kreipia dėme
sio į jos darbus, o apie užsie
nio politiką nedaug teišmano.
Patriotiškumu jie taip pat ne
gali pasigirti, nes valstybė su
sideda iš daugybės tautybių.
kultūrų, rasių, tad kiekviena
jų labiau linksta į savo kilmės
šaknų pusę, o Amerika yra tik
kraštas, kuriame neblogai gy
venti, pasinaudoti jo laisvė
mis bei paslaugomis.
Tačiau taip nėra. Ameri
kiečiai, nepaisant visų jų skir
tumų (daugiausia paviršuti
nių), visgi yra vientisa tauta,
giliai patriotiška ir geraširdė.
Tiesa, jie savo patriotiškumo
nuolat nedemonstruoja, ne
mojuoja vėliavėle ir necituoja
himno, bet, reikalui iškilus,
jis prasiveržia spontaniškai,
gaivalingai
ir nuoširdžiai.
Štai, kad ir Kruvinojo antra
dienio — rugsėjo 11-osios —
atveju. Vos pirmieji siaubo
įspūdžiai šiek tiek nuslūgo,
visas kraštas spontaniškai
pražydo Amerikos vėliavomis.
Vien
Čikagoje
trečiadienį
buvo parduota 30,000 vėliavų!
Tai vis amerikiečiai, kurie,
nepaisant raginimų, neprisi
ruošia prie savo namų iškelti
vėliavos didžiųjų valstybinių
švenčių proga...
Paskutinį kartą, kai matė
me plevėsuojant tokią gausy
bę Amerikos vėliavų, buvo
Persų įlankos karo metu. Tuo
met gyventojai tokiu būdu
stengėsi parodyti savo solida
rumą JAV karinėms pajėgoms
ir pritarimą vyriausybės už
mojui sutramdyti agresyvų
Saddam Hussein veržimąsi j
svetimas teritorijas. Šį kartą
vėliavų miškai liudija nenu
galimą piliečių susiklausymą,
ryžtą nepasiduoti baimei, nu
sivylimui. Amerika, kurioje
gyvename, kurios neatskiria
ma dalimi ir patys esame, ga
lime vertai didžiuotis!
Galbūt teroristams pavyko
sugriauti kelis pastatus, nu
žudyti kelis tūkstančius žmo
nių, bet nepavyko parklupdyti
nei Amerikos valdžios, nei ei
linio gyventojo. Iš tikrųjų atsi
tiko kaip tik atvirkščiai: vals
tybė dėl tos tragedijos tapo
vieningesnė ir tvirtesnė. Jei
gu kažkas apie tai nepagalvo
jo, labai klydo. Už tą savo

klaidą turės tikrai
užmokėti.

brangiai

Nereikia abejoti, k a d „atpil
das" jiems tikrai anksčiau ar
vėliau ateis. Ir tai n e b u s kerš
tas, bet teisingumas, be kurio
visas civilizuotas pasaulis su
byrėtų kaip Vv'orld T r a d e Cen
ter bokštai. Reikia tikėtis, kad
Amerika turės p a k a n k a m a i
kantrybes, o valdžia pajėgs at
laikyti gyventojų spaudimą,
daryti staigius sprendimus,
ieškant kaltininkų ir norint
kaip galima greičiau juos nu
bausti.
Praėjus kelioms dienoms
nuo rugsėjo 11-osios, pamažu
faktai išsiskiria nuo gandų,
baimė ir sukrėtimas, nuo iste
rijos ir liūdesio. Be abejo,
kiekvienas, stebėjęs tuos šiur
pius vaizdus televizijoje, skai
tęs apie juos laikraščiuose ar
pats išgyvenęs, žino t a m tik
ras akimirkas, giliai įsirėžu
sias pasąmonėn, palikusias
didžiausią įspūdį. O tų įspū
dingų akimirkų — skaudžių
ir jaudinančių — buvo apstu.
Kas gali pamiršti visą Atstovų
rūmų narių minią, sustojusią
ant Kapitoliaus laiptų Va
šingtone, vieningai ir sponta
niškai
užtraukusią
„God
Biess America"? Arba milži
nišką vėliavą, kurią ugniage
siai nuleido nuo apgriauto
Pentagono pastato stogo? Kas
galėjo nesijaudinti,
girdint
j a u n u s gimnazistus, kurie pa
prastai rūpinasi tik madomis
ir pramogomis, k a r š t a i reiš
kiant savo pasipiktinimą, kad
kažkas drįso pažeisti Ameri
kos saugumą, drįso atlikti to
kius baisius išpuolius. O kaip
su ilgomis eilėmis žmonių, po
kelias valandas laukiančių,
kad galėtų paaukoti kraujo,
taip reikalingo sužeistiesiems
išpuolių metu? D a r neseniai
visomis žiniasklaidos prie
monėmis Amerikos gydytojai
maldavo gyventojus aukoti
kraujo, nes šiemet buvo jau
čiamas ypač didelis j o trūku
mas. Tie maldavimai nedaug
naudos atnešė, o, nelaimei
ištikus, staiga atsirado tiek
aukotojų, kad ne visus buvo
galima patenkinti.
Amerikiečiai parodė savo
širdį, dosnumą ir tikėjimą: su
ruošti maldos budėjimai, pa
maldos; besimeldžiančių už
sužeistuosius ir žuvusius bei
jų šeimas prisipildė bažny
čios, sinagogos, šventyklos.
Jeigu reikės, jie paaukos ir
savo gyvybę, kad būtų nu
bausti kaltininkai, kad lai
mėtų teisingumas.

Virvuje: Vilnijos draugijos pirm. Kazimieras Garšva (kairėje) ir Vilniaus
apskr. viršininkas Algirdas Kudzys (dešinėje) svarsto Rytų Lietuvos lie
tuviškų mokyklų reikalus komisijos posėdyje.
Ap* ioje: Komisijos posėdyje 06.08 d. iš k.: Donatas Skučas. Vytautas
Miliauskas. Povilas Jakučionis. Artūras Flikaitis. Arvydas Anusauskas.
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KARALIAUČIAUS SRITIES LIETUVIŲ
VAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBINĖ
STOVYKLA
J a u 13 metus iš eilės Kara
liaučiaus srities lietuvių bend
ruomenė, padedant Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai Či
kagoje, Lietuvos Respublikos
Tautinių mažumų ir išeivijos
d e p a r t a m e n t u i , LR Švietimo
ir mokslo ministerijai, pagal
b i n i n k a m s iš Lietuvos bei Ka
raliaučiaus srities administra
cijos, k a s m e t rengia vaikų ir
j a u n i m o etnokultūrines sto
vyklas „Ramovė".
K a r a l i a u č i a u s srities
lietuviškumas
Savų lietuviškųjų mokyklų,
kultūros namų neturėjimas,
verčia m u s išnaudoti vasarą
lietuvių kalbos įgūdžių stipri
nimui bei pažinčiai su tėvų ir
senolių kultūra. Tai viena di
džiausių lietuvybės investici
jų, kainuojanti didžiulius pini
gus, todėl turinti duoti apčiuo
piamą rezultatą.
Rusijos
administruojamoje
Mažojoje Lietuvoje lietuvišku
mo apraiškų galima ieškoti
bene tik šlovingoje praeityje.
T a d a , k a i čia buvo pradėtas
lietuviškasis raštas, puoselėta
k u l t ū r a , čia taip pat nebuvo
Lietuva, bet ir dabar lietuviš
k u m u i čia dar nėra tinkamų
sąlygų. Dar negalime pasigirti
nei savomis mokyklomis, nei
p a s t a t a i s lietuvybės puoselė
jimo reikmėms. Tėra tik be
galines pastangos kiek galima
d a u g i a u nuveikti. Iš 20,000
m ū s ų tautiečių gyvenančių
Karaliaučiaus srityje, gal tik
ketvirtadalis kiek nors žino
lietuvių kalbą, o apie tradici
j a s ir visai mažai nutuokia.
T a d jaunosios kartos lavini
m u i ir skiriame ypatingą dė
mesį.

vidurines mokyklos folkloro
kolektyvas „Gilė", vadove Asta
Račinskaitė, vadovai iš Kauno
folkloro klubo „Liktužė", vad.
Daivos Šamborskienės. Vai
kus darbelių mokė mokytoja
metodininkė
tautodailininke
Onute Ambutienė, o Vilniaus
folkloro ansamblio .Versmė"
vadovai Dalia ir Darius Moc
kevičiai dirbo su jaunimu, lek
torė iš Klaipėdos universiteto
Daiva Kšanienė papasakojo
apie Mažosios Lietuvos kultū
rinę praeitį. Karaliaučiaus sri
ties rusiškose kultūros įstaigo
se dirbantiems lietuvių kilmės
kultūros darbuotojams buvo
suruoštas lietuvių kultūros se
minaras. Tai šių. savanorių pa
galbininkų, be atlygio dirbu
sių su mūsų vaikais ir jauni
mu, dėka šiemetinę stovyklą
tikrai galima pavadinti K ū r y 
bine.
Vaikai ir jaunimas kiekvie
ną dieną lankė tns-penkis bū
relius, kurių metu išmokdavo
po keletą liaudies dainų,* šo
kių, žaidimų, grojo lietuviš
kais instrumentais, piešė ir
darė rankdarbius iš šiaudu,
lino, lauko gėlių. Stovyklos
metu buvo ruošiamos tautinės
šventės, konkursai, paskaitos,
lietuvių k u l t ū r a reprezentuota
Karaliaučiaus miesto šventė
je. O Kultūros darbuotojų se
minare buvo išklausytos pas
kaitos apie tautinius drabu
žius, regionų folklorą, organi
zuoti praktiniai užsiėmimai.
Tad šį k a r t ą mūsų stovykla
buvo labiausiai naudinga ir
lietuviška iš visų iki tol buvu
siųjų.
30 K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s
vaiku stovyklavo
Kačerginėje

Į šį miestelį prie Nemuno
jau kelinti metai atvyksta mū
Dvidešimčiai dienų į ginta sų krašto lietuviškųjų mo
rinį prūsų pajūrį — Rausvių kyklų moksleiviai. Čia mus
stovyklą „Ogoniok" šiemet su svetingai priima viešoji įstai
sirinko ne tik 110 Karaliau ga „Frageta" ir jos direktorė
čiaus srities vaikų ir jaunimo, Ilona Ališauskienė. Vaikai pa
bet ir 48 kauniečiai. Tai vieni buvoja lietuviškoje aplinkoje
geriausių vaikų folkloro kolek ir bendrauja su Lietuvos vai
tyvų ne tik Kaune, bet ir Lie kais. Puikiai parengta progra
tuvoje: Kauno „Atžalyno" vi ma neleidžia nuobodžiauti.
d u r i n ė s mokyklos vaikų folk Manome, kad kitais metais
loro ansamblis „Kaukutis", va mes būtent Kačerginėje reng
dovės Birutė Viršilaitė ir Dai sime visą krašto lietuvių vai
va Usoniene. Kauno „Ąžuolo" kų stovyklą. Dėkojame MLLD
Pagalbininkai iš Lietuvos

Paslaugos
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Ori. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654
Karaliaučiaus srities Lietuvių jaunimo sąjungos grupe 2001 m. liepos men vasai'os stovykloje Rausviuose.
Nuotr. D. Š a m b o r s k i e n ė s

ATSISVEIKINIMAS SU MOKYKLA
Svarbių istorinių įvykių, at
mintinų datų metu nejučiomis
mintimis nusikeliame į tolimą
praeitį. 1910 metai. Caro val
džia Reškutėnuose atidaro pa
rapijinę pradžios mokyklą, ru
sų dėstoma kalba. 1918 me
tais ji j a u pradinė mokykla,
kurioje mokoma lietuvių kal
ba. 1950 m. čia j a u septyn
metė, vėliau a š t u o n m e t ė ir
paskutiniu metu Reškutėnų
Čikagoje už visą šios vaikų
grupės finansavimą.
Perspektyvos
Mūsų krašto lietuvių vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų kolek
tyvai kitais metais dalyvaus
Pasaulio lietuvių dainų ir šo
kių šventėje, sporto žaidynėse.
Tad kitais metais ruošime
Karaliaučiaus srities lietuvių
vaikų ir jaunimo kūrybinių
kolektyvų (o jų turime j a u 4)
stovyklą Kačerginėje. M u m s
talkinti žadėjo mūsų bičiuliai
iš Kauno „Kaukutis", „Gilė",
„Liktužė", tikimės pritarimo ir
paramos ir iš Kauno savival
dybės bei verslo struktūrų.
Norėdami išsaugoti ir puose
lėti lietuvybę, mes stengsimės
kuo aktyviau bendrauti su
Lietuvos kultūros puoselėto
jais.
Nuoširdžiausiai
dėkojame
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos Čikagoje vadovams,
ypač
pirmininkui
Viliui
Trumpjonui ir mieliems au
kotojams. Jūsų p a r a m a —
mūsų vaikų ir jaunimo lietu
viškosios veiklos aktyvumo
garantas.
Sigitas Š a m b o r s k i s

„Ryto" draugijos pagrindinė
mokykla. Praeityje niekam
net į galvą neatėjo mintis pa
versti
ą mokyklą pradine,
nors vienu metu mokykloje te
buvo vos 38 mokiniai.
Mūsų mokytojai visą laiką
buvo optimistai ir tikėjo švie
sia mokyklos ateitimi. Jie visą
laiką ginė tolyn tuos nepasiti
kėjimo ir susvetimėjimo juo
dus debesis. Mokėsi atlaidu
mo, mokė to ir vaikus. Išmo
kome priimti ir duoti vaikams
tai, ko negalima nei pirkti, nei
parduoti, ką galima vien tik
laisvai vienas kitam dovanoti.
Mokyklos mokytojai gydė savo
sielos žaizdas ir stengėsi ap
saugoti nuo tų žaizdų vaikus.
Tai daryti mokytojams padėjo
krikščioniškos mokyklos sta
tuso siekimas. Ir niekas ne
tikėjo, kad šį kilnų darbą vie
ną dieną teks nutraukti, kad
pasijusime niekam nereikalin
gi. Niekas netikėjo, kad tai
atsitiks j a u nepriklausomoje
Lietuvoje. Deja, deja... nuo šių
mokslo metų pradžios čia lie
ka tik pradinė mokykla. Ma
tyt, tai naujų politinių ir eko
nominių skersvėjų pasekmės,
kurios vis labiau atitolina vie
nus nuo kitų. Gaila, bet su
mokykla tenka atsisveikinti...
2001.08.08 prie mokyklos
rinkosi apylinkės žmonės, mo
kinių tėvai, mokiniai ir moky
tojai atsisveikinti su pagrin
dine mokykla. Neįprastas šur
mulys mokyklos kieme. Visi
nutilo. Suskambėjo paskutinis
skambutis... Pagrindinei mo
kyklai jis tikrai j a u paskuti
nis... Skambutis sukviečia vi
sus į mokyklos salę. Prasideda
pasisakymai. Kalbantieji ap
gailestauja dėl mokyklos už
darymo, išsako savo norus ir
viltis. Kažkam dar anksčiau
kilo mintis visa tai surašyti,
sudėti į stiklinį indą ir užkasti
prie mokyklos — tegu ateities
kartos žino šios mokyklos ir
jos uždarymo istoriją.
Visi tam pritaria. Taip ir
įvyksta. J stiklinį indą įdeda
ma parašyta mokyklos istori
ja, valdžios nutarimas dėl mo
kyklos uždarymo, susirinkimo
dalyvių išsakytos ir surašytos
svajonės ir viltys, kopijos krei
pimųsi į įvairias valdžios ins
tancijas su prašymais neuž
daryti mokyklos, susirinkimo
dalyvių priimtas „Kreipimasis
į 2010 metų Reškutėnų krašto
žmones".

Stovyklautojai ir juos aplanke s
š.m. liepos mėn.

srities lietuvių vaikų

stovykloje.

Giedant parapijos choro dailinkams, st!k..nis indas įde-

Karaliaučiaus krašto .Ramovės" stovykloje Rausviuose Sią vasarą stovyklavęs lietuvių k.lmos jaunimas Pirmas
iš kaires stovi Karaliaučiaus sritios Lietuviu Bendruomenės pirmininkas Sigiuis Šamborskis
D a r i a u s Mockrvičitius

damas į duobę ir užkasamas
prie Šv. Marijos skulptūrėlės.
Baigiasi neįprasta atsisveiki
nimo su mokykla ceremonija.
Žmones dar ilgai nesiskirsto,
kalbasi, dalinasi įspūdžiais...
O gyvenimas nestovi vietoje.
Srauni gyvenimo upė teka ir
teka į priekį. Prasidėjo nauji
mokslo metai. Visiems, kurie
lieka dirbti mokyklose, pa
linkėčiau dvasingumo, nes
dvasingas žmogus — mokyto
j a s — tai pirmiausia sąži
ningas žmogus, gebantis skirti
gėrį nuo blogio, reikliai verti
nantis save, keliantis sau di
džius dorovinius tikslus. Dva
singumas mūsų mažai tautai
sudėtingomis istorinėmis sąly
gomis visada padėjo išlikti di
džiais, gyvastingais, budriais
ir išmintingais.
Stiprybės naujaisiais 20012002 mokslo metais ir moky
tojams, ir mokiniams, ir tė
vams.
Viktorija L a p ė n i e n ė

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Nebrangiai m o n t u o j u
automobilines apsaugos bei
stereo sistemas.
Tel. 773-502-1570.

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
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y

RE/MAX
REALTORS

0fFC.(773) 229 - 87G1
HOME (708) 425 • 7160
MOBIL 1773) 5904205 «

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

OanĮĮuQ^|

m

MUK

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voke Mat 773SS4782)
Fax: 708-361-% 18

DANUTE
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namu;,
mieste ar•priemiesčiuose, kreipkitės Į
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui

Siūlo darbą

Siūlo i š n u o m o t i

Alternative H o m e care iooking
for responsible come-and-go. live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak. read and vvrite
English. Mušt drive and be able to
lift. References and ..green card"
reąuired Tel. 630-654-6580.

Išnuomojami 3 butai.
First Rate Real Estate,
Aušra Padalino.
Tel. 773-767-2400.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo S 1.500 iki
S 1.800 Tel. 615-554-3161.

Išnuomojamas didelis vieno
miegamojo butas prie 63-čios
ir Kolmar gatvių. Skambinti
tel. 773-284-0100.

Window Washers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window \Vashing.
Tel. 800-820-6155.

JUGOSLAVIJOS PERGALĖ EUROPOS
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE
Rugsėjo 9 d. baigėsi Europos
vyrų krepšinio pirmenybės,
kuriose, kaip ir buvo galima
laukti, čempionais (jau aštun
tą kartą) tapo Jugoslavijos
krepšininkai. Serbų komanda
finale nugalėjo šeimininkus —
Turkiją 78-69.
Nors šį kartą nesisekė Ju
goslavijos žvaigždei — Pejai
Stojakovič, žaidžiančiam Sacramento „Kings" profesionalų
komandos NBA lygoje, tačiau
kiti serbai sužaidė neblogai ir
įveikė turkus, kurių koman
doje buvo kitas „Kings" žai
dėjas — Hedo Turkoglu. Fi
nalinėse rungtynėse turkai
kovojo nuostabiai ir pirmą kė
linį baigė 40-38 savo naudai.
Tačiau po pertraukos net 5 jų
žaidėjai surinko 10 ar daugiau
taškų ir tokiu būdu šventė
pergalę. Serbų komandoje geriausiuoju taškų medžiotoju
— su 18 — buvo Dejan Bodiroga.
Serbai, kurie laimėjo visas 6
rungtynes, beveik sumušė vie
nos komandos pranašumo re
kordą. Jie antrąją pirmenybių
dieną įveikė estus net 55 taš
kų skirtumu — 58-113. Di
džiausias pranašumas buvo
užfiksuotas prieš 30 metų,
kuomet SSRS rinktinė su
triuškino Ispaniją 118-58.
Rungtynėse dėl bronzos me
dalio Ispanija sumušė, neti
kėtai gerai žaidusią, Vokietiją
99-90. Vokietijos gretose buvo
du patyrę NBA žaidėjai —
Dirk Nowitzki ir Shawn Bradley, abu atstovaujantieji Dal
ias „Mavericks" komandai ir
tas vokiečius pastūmėjo į
aukštesnę vietą.
2002 metais į pasaulio pir
menybes Indianapolyje va
žiuos ir rusai, kurie rungty
nėse dėl penktos vietos įveikė
Prancūziją 78-73. Prieš tai
Rusija buvo įveikusi Latviją
99-81. Taip pat buvo išaiškin
tos ir likusios aštuntuko vie
tos. Susitikime dėl 7-tos vietos
kroatai nugalėjo latvius 93-91.

A I

O k a s atsitiko su lietuviais,
kuriems d a ž n a s
pranašavo
medalius, t u r b ū t sporto sirga
liai gerai žino? Lietuvos rink
tinė, įveikusi U k r a i n ą ir Iz
raelį, turėjo nusileisti prancū
zams ir savo grupėje užėmė II
vietą. Prancūzija t a d a pateko į
ketvirtfinalį be žaidimo. Lietu
viai dėl teisės ten žaisti turėjo
rungtyniauti su kitos grupės
III vietos užėmėja — Latvija.
Tačiau lietuviai, deja, nesu
gebėjo peržengti šio, palyginti
nedidelio, barjero. Ir ne vien
mūsiškiai pralaimėjo, bet bu
vo tiesiog s u t r i u š k i n t i didžiu
liu rezultatu 94-76. Niekada
oficialiose r u n g t y n ė s e nepra
laimėję prieš l a t v i u s , šį kartą
lietuviai buvo s u m a l t i į mil
tus. Kaip žinome, prieš pat ke
lionę į Turkiją lietuviai buvo
įveikę latvius 16 t a š k ų skirtu
mu.
Po šio pralaimėjimo „Lietu
vos ryto" dienraštyje buvo di
džiulė a n t r a š t ė : „Lietuvos vil
tys sudaužytos ir paniekin
tos". O m a ž e s n ė m i s raidėmis:
„Mūsų šalies k r e p š i n i n k a i gė
dingai baigė E u r o p o s čempio
nato varžybas".
Šį Lietuvos r i n k t i n ė s pralai
mėjimą Lietuvos s p a u d a vadi
na pačiu gėdingiausiu Lietu
vos krepšinio istorijoje. Gal
dar jam p r i l y g s t a Europos
antrankinis t u r n y r a s Lenki
joje 1993-siais, k u o m e t Lie
tuvą nugalėjo Baltarusija.
Po šio „istorinio" pralaimė
jimo latviams, internete teko
skaityti net 344 sirgalių pasi
sakymus, k u r i ų d a u g u m a kei
kė Lietuvos k r e p š i n i n k u s bei
jų trenerį J o n ą
Kazlauską.
Ypač daug kliuvo Š a r ū n u i J a sikevičiui, k u r i s , ne vien tik
rungtynėse prieš latvius, buvo
pats blogiausias žaidėjas. O
Lietuvos r i n k t i n ė s
treneris
Kazlauskas po šio tragiško
pralaimėjimo l a t v i a m s nieko
kito nesugebėjo, k a i p tuoj pat
atsistatydinti iš pareigų.
E d v a r d a s Šulaitis

Parduoda
Pigiai parduodamos
BULVIŲ T A R K A V I M O
mašinos.
Tel. 847-845-3972,
krautuvėlė „Lietuvėlė"
KRIZIŲ VIEŠBUTISVAIKAMS
Lietuvos katalikių
moterų
sąjungos vaikų globos cen
t r a s „Mūsų n a m a i " plečia sa
vo veiklą. Nuo rugsėjo pirmo
sios šiame centre, esančiame
Vilniuje, Daukšos g. 3/2, kaip
p r a n e š ė Katalikių moterų są
jungos Informacinė tarnyba,
atidaromos d a r dvi įstaigos:
Krizių
viešbutis ir Dienos
c e n t r a s vaikams.
Krizių viešbučiai vaikams
V a k a r ų Europoje ir Skandi
navijos kraštuose yra plačiai
paplitusi pagalbos forma, su
teikianti galimybę
policijos
ir vaikų teisių tarnybos nu
kreiptiems valkataujantiems,
s m u r t ą patyrusiems, iš namų
pabėgusiems
vaikams rasti
laikiną prieglobstį, kol bus
išspręstos j ų problemos. Lietu
voje Krizių viešbučiai vaikams
— d a r didele naujiena.
„Mūsų namų" Dienos centre
vaikai galės ruošti pamokas,
susipažinti
su kompiuteriu,
lankyti piešimo,
keramikos,
dramos ir kitus būrelius.
Naująsias Lietuvos katali
kių moterų sąjungos globos
įstaigas padėjo įkurti rėmė
jai. Ypač didelę paramą su
teikė Danijos vyriausybė. Nuo
šių metų rudens „Mūsų na
mų" bazėje Danijos
lėšomis
b u s vykdomi socialinių dar
buotojų, dirbančių su proble
miniais vaikais, tėvų ir glo
bėjų mokymai.
(Eita)

IEŠKO GIMINIĮJ~
• I e š k o m a J a n i n a Zouk a s , gyvenusi 7035 S. Fairfield, Chicago. IL. o taip pat ir
Cecilija Susk (vienas adresas
- 9105 S. Leavitt. Chicago, IL,
kitas - 109-205 \Vestern Ave..
Chicago, IL 60620) ir Stasys
Kundrotas (6916 S. Maplcwood Ave., Chicago. IL). Laiš
kus rašykite: Stasei Puidokaitei. Tulpių g. 6. Tytuvėnai.
Kelmės rąj.. Ltthuania; tel.
(97)-56397. Stasė Puidokaite
y r a Teklės MalakauskaitėsPuidokienės duktė.
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MEILE TĖVYNEI ATSISPINDI
DARBUOSE
Keliaujant per Lietuvą ir
lankant ligonines, vaikų ir se
nelių namus, turiu progos su
sipažinti su gydytojais ir ištai
gų darbuotojais. Rašiau anks
čiau, kad yra pasišventusių
žmonių, kurie tiki, kad tik per
jų pastangas ligoninės/įstaigos
pagerės. Jie nelaukia su iš
tiesta ranka. Supažindinau
skaitytojus su dr. Marija Mickūniene ir dr. Vita Globyte —
tai dvi pasišventusios mote
rys, kurios dirba darbščiai ir
nesiskųsdamos. Šį kartą noriu
supažindinti su dviem vyrais,
kurie taip pat tiki, kad tik per
jų pastangas gyvenimas ser
gantiems Lietuvoje pagerės.
Romualdas Tamulevičius yra
generalinis direktorius Instrumentation Laboratory (Lietu
va) B.L. firmos, Arvydas Na
vickas yra Aušveita Reabilita
cijos centro direktorius.

dytojas, pakviestas vesti svei
katos centrą visoje Lietuvoje.
Jisai turėjo tik 24 valandas
persigalvoti, ar tą darbą nori
perimti. Aušveita yra gražioje
gamtoje, Stirnių kaime. Kai
Arvydas j j perėmė, centras
buvo prie bankroto. Pastatai
buvo apgriuvę, apleisti. Per
kelis metus Arvydas centrą
gerokai sutvarkė. Remontai
vis vyksta greitu tempu. Aiš
kiai matyti, kad Arvydas nusi
mano apie statybos darbus ir
pats prie jų dalyvauja. Jisai
kruopščiai ieško, kur pigiau ir
geriau galima gauti medžiagų
remontam. Direktorius ir dar
bininkai darbštūs, kurie nesi
stengia, ilgai neišsilaiko. Ar
vydas vis ieško geriausių gy
dytojų, med. seselių, fizioteraius Antakalnio vaikų tuberkuliozinėje ligoninėje: Daina Rudaitienė ir vyr. gyd. I. Lebednikienė.
piautų, ir socialinių reikalų
darbuotojų. Didžiausia proble
ma yra su susisiekimu, sunku
sius. bet nuo liepos mėnesio ir šas gaunamas iš LR Švietimo įvyko New Yorke, Vašingtone,
Romualdas Tamulevičius ve darbuotojams atvykti iš Vil vaikai bus gydomi centre. ministerijos ir parama išmo manau, sutelks ne tik Ameri
da Instrumentation Laborato niaus ar iš kur kitur. Arvydas Dauguma ligonių guli po sun kama kiekvienam mokytojui kos piliečius, šią šalį padarys
ry Kaune. Jo firma parda tikisi, kad ilgainiui galės nu kių operacijų, serga su širdim asmeniškai išrašytu 200 dol. dar tvirtesne, bet sutelks ir
vinėja laboratorijom aparatus, pirkti panaudotą autobusiuką ar stuburo ligom. Šiuo metu čekiu.
mus visus. Sutelks kartu ko
reikalingus atlikti kraujo tyri ir patys atsiveš darbininkus. Arvydas džiaugiasi, kad suti
Lietuvių fondo kapitalo ne voti prieš smurtą, blogį, pyktį,
mus ir reagentus. Reagentai Matyti, kad darbuotojai gerai ko perimti reabilitacijos cent liečiamumas (dalinamos tik pagaliau abejingumą.
yra chemikalai, kurie naudo sugyvena su direktorium ir jie rą, jisai džiaugiasi, kad jo pas pajamos), savanoriškas LF va
Tarp tūkstančių užjaučian
jami kraujo tyrimams. 1998 taip pat pasiryžę reabilitacijos tangos matyti ir kad ligoniai dovybės darbas, griežta išmo čių, padrąsinančių, priimkite
metais pirmą kartą Christian centrą padaryti pavyzdingu.
patenkinti. Arvydas Navickas kėjimų kontrolė, narių nuola ir šiuos.
Relief Services atstovai kelia
Ligoniai džiaugiasi, pakliu nelaukia, kad kas jam padėtų, tinis informavimas, užsitar
Simona ir Leonas Milčiai
vo su Lithuanian Mercy Lift. vę į Aušveita, jie patenkinti jisai žino, kad be darbo nebus navo didelio lietuvių visuome
Raudondvaris, Kauno raj.
Kiekvienos ligoninės laborato priežiūra ir aplinka. Iki šiol prošvaisčių.
nės pasitikėjimo. Fondas au
rijos skundėsi, kad aparatai Aušveita priėmė tik suauguViligailė Lendraitienė ga, kaip niekad nebuvo tikėta
labai seni ir neturi lėšų nusi
si — šiuo metu laukiama, kad
* Vilniuje gyvenantis poe
pirkti reikalingus reagentus.
būtų užbaigta testamento vyk tas Kazys Bradūnas tra
Jenifer Patterson pasiūlė pra
dymo procedūra, kuomet į Lie giškus įvykius JAV vadina
dėti naują programą. Kas mė
tuvių fondą atplauks per 2 šiurpiais ir prisipažino, kad
nesį Christian Relief Services
mln. dol. palikimas.
jam, poezijos meno atstovui,
vadovybė griežtai laikosi. JAV
DĖL LIETUVIŲ FONDO
paaukos 2,500 dol. reagentų
Už poros savaičių, kaip kas dabar labai trūksta žodžių.
Lietuvių Bendruomenė ir jos met yra daroma, Lietuvių fon „Tiesiog sukasi galva išgirdus
PARAMOS
pirkimui.
padaliniai; Pasaulio Lietuvių do vadovybė išsiųs LF na tokią naujieną, kai per aki
ATSKAITOMYBĖS
Kur reagentus pirkti? Kur
Bendruomenė,
kultūrinės riams smulkų šių metų milijo mirką nužudoma tūkstančiai
teirautis? Rašiau, skambinau
Lietuvių
fondo
narys,
stam
veiklos
centrai;
jaunimo
sto no dolerių paskirstymo pra žmonių", sunkiai kalbėjo žy
firmom Lietuvoje, bet tik vie
bus
rėmėjas
Vytautas
Valys
vyklos,
archyvai,
mokyklos,
na tuoj pat susidomėjo. Tai
nešimą — sąrašą.
mus poetas. K. Bradūnas sakė
Instrumentation Laboratory. teisingai pageidauja („Drau chorai ir t.t., visi turi atsiskai
Dr. Antanas Razma tik išgirdęs apie katastrofą
Kitos firmos atsakė, kad jom ge", 2001 m. rugsėjo 7 d.), kad tyti, nes Lietuvių fondo vado
Lietuvių fondo tarybos tuoj pat susiskambinęs su sū
neapsimoka su tokia maža LF vadovybė reikalautų atsi vybė jaučia didelę moralinę at
pirmininkas numi Jurgiu Bradūnu, dir
suma prasidėti, bet ne Ro skaitymo iš stambiąsias para sakomybę nariams, o taip pat,
bančiu Vašingtone „Amerikos
mualdas. Jisai net pažadėjo mos sumas gaunančių orga turėdamas „tax exempt" sta ESAME DIDŽIAI SUKRĖSTI balso" žurnalistu, tuo metu
pristatyti reagentus nemoka nizacijų ir asmenų, kaip gauti tusą, LF negali nusižengti val
buvusiu darbe, bet nenu
džios įstatymams. Ne vienas
mai. Nemažai kartų jisai pats iš LF pinigai naudojami.
Mes esame didžiai sukrėsti kentėjusiu. Dėl dviejų dukrų,
Norime pranešti, kad tai yra asmuo bei organizacija yra pa ir galvojame apie ameri gyvenančių Havajuose ir Bos
į ligonines nuvažiuoja, apžiūri
ir
bus daroma. Ataskaita yra reiškę kritiką, kad LF vado kiečius, apie mūsų bičiulius tone, poetas sakė esąs ramus.
laboratorijas, pataiso apara
reikalaujama
ne vien iš di vybė jais nepasitiki, per daug Amerikoje. Linkiu ištvermės, „Kur nueis pasaulis su moder
tus, ar pasiūlo naujesnį apa
džiąsias
sumas
gaunančių or reikalauja ir net tai yra pa stiprybės.
ratą gerom sąlygom. Ne tik
niąja technika, kai ji naudoja
ganizacijų
bei
asmenų,
bet iš vadinę „policijos taktika".
Romualdas lanko ligonines,
Nuoširdžiai Jūsų —
ma tokiems dalykams? Kaip
Kadangi V. Valys prisiminė
bet vežasi ir kitus firmos dar visų, nesvarbu, kokia suma
Mūza Rubackytė tokiame pasaulyje rasti vietos
buotojus, kad jie pamatytų, paskirta. Pranešime, kuris 100,000 dol. paskyrimą, norė
Prancūzija poezijai, menui, literatūrai?
gavu čiau paaiškinti, kad ši yra vie
kokia tikra padėtis Lietuvos siunčiamas paramą
Tiesiog siaubas ima, kad to
siems, yra įrašas, kad paskir nintelė šiemet tokia didelė su
UŽJAUČIAME
ligoninėse.
kiais dalykais prasideda tre
ta suma bus išmokėta, tik ga ma ir ji paskirta per Lietuvių
čiasis tūkstantmetis. Ko su
Jau ketveri metai, kai dir vus įrodymą, kad projektas fondo valdybą 500 Vilniaus
Netikėtai užgriuvusi koš lauksime, dievai žino", gana
bame kartu, kas vasarą Ro įvykdytas ar vykdomas, o stu krašte sunkiose sąlygose dir mariška žinia apie siaubingą
mualdui ir jo štabui tenka dentams, tik įrodžius kad stu bantiems lietuviams mokyto teroro aktą prieš Jungines pesimistiškai vertino situaciją
(Eita)
Lithuanian Mercy Lift atsto dijuoja, ir to Lietuvių fondo jams paremti. Mokytojų sąra- Amerikos Valstijas mus visus K. Bradūnas.
vus važinėti po Lietuvą. Kas
nepaprastai sukrėtė. Dar ir
metai tenka lankyti ligonines
dar savęs klausiame: argi tai
ir slaugos namus savaitga
PASIAUKOJIMAS...
tiesa, ar taip gali būti9 Ir tik
liais, šventų dienų jiems ma
šimtus kartų visais televizijos Atkelta iš 3 psl.
žai yra. Romualdas Tamule
kanalais kartojami apokalipsi
vičius pergyvena, kad spau
Vyr. ltn. Arūnas Alonderis
niai vaizdai įtikina, kad tai
doje taip mažai rašo apie mū
„Remiantis sociologinių ap
tikrai ne sapnas.
sų ir kitų gerus darbus. Jisai
Nežinau, ar yra Lietuvoje klausų rezultatais, krašto ap
kreipiasi į korespondentus ir
abejingų. Tikriausiai ne. nes sauga tarp kitų visuomenės
laikraščius, kad daugiau rašy
akivaizdu, koks trapus pasau institucijų atrodo gerai (4-5
tų apie geradarius. Nemažai
lis, koks trapus žmogaus gy vieta po bažnyčios, visuo
kartų kreipiamės į Romualdą,
venimas. Ir visur jis toks, net menės informavimo priemonių
kai reikia patarimų, ar neži
tokioje galingoje valstybėje, ir Lietuvos banko). Deja, tai
nome, kur kreiptis. Jisai grei
kaip Amerika. Gerai supran yra ne dėl teigiamo kariuo
tai, rūpestingai pataria, nors
tu, kad mažai ką tokiu metu menės įvaizdžio, o todėl, kad'
užsiėmęs savo firmos darbais.
gali pasakyti, juo labiau kitomis institucijomis nepasi
Jisai jaučia pareigą padėti sa
padėti. O taip norėtųsi už tiki dar daugiau piliečių ir tai
vo kraštui, jo meilė tėvynei
bendrame
nepasi
jausti, norėtųsi padrąsinti, vyksta
atsišviečia jo darbuose.
apkabinti kiekvieną, esantį tikėjimo valstybe kontekste.
Sutikus Arvydą Navicką,
toje istorinio išbandymo vie Antra vertus, pats faktas, kad
tuoj pat pasirodo energingas
dalis gyventojų nepasitiki ka
toje.
žmogus. Arvydas negali nusė
Kiekvienam tautiečiui, ku riuomene, kelia didelį nerimą
dėti: jisai laksto po Aušveitos
riam lemtis lėmė gyventi ki ir susirūpinimą. Susidariusi
reabilitacijos centrą, prižiūrė
toje Atlanto pusėje, šiandien situacija netoleruotina vals
damas savo ligonius ir darbi PLB valdybos rugpjūčio 10 d. posėdžio metu Vilniuje įteikė premiją prof. norisi pasiųsti pačius nuošir tybėje, kurios gynybinę galią
ninkus. Arvydas Navickas bu Vytautui Merkiui už jo parašytą knygą apie vysk. Motiejų Valančių. džiausius užuojautos žodžius, numatoma grįsti visuotiniu
vo pirmas ekonomistas ne gy Premiją įteikė PLB vicepirm. Laima Zliobienė.
M. Šmitienės nuotr. išreikšti skausmo ir tragizmo tautos pasipriešinimu".
,Analizuojant
pastarųjų
supratimą, viltį, kad tai dau
metų
spaudą
galima
padaryti
giau nepasikartos.
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
kelias
svarbias
išvadas:
' -Ne
Žavimės Amerikos Valstijų
gatyvūs
straipsniai,
prane
vadovų tvirtumu ir išmintimi.
MUTUAL FEDERAL SAVLNGS
Kokios reikėjo valios ir valsty šimai ir pareiškimai dažnai
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
binio atsakingumo, kad nebu pasirodo šaukimo į priva
vo pasiduota globalines katas lomąją karo tarnybą metu,
2212 West Ccrmak Road, Chicago, IL 60608
trofos provokacijai. Esu įsiti svarstant biudžetą ir t'.t.
(773) 847-7747
kinęs, kad ta išmintis liks ir Peršasi išvada, kad tai specia
Stephcn M. Oksas, PresHdent
teisėtai nubaudžiant pasauli liai kažkieno organizuojama
nio terorizmo organizatorius, siekiant savo tikslų..."
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
vykdytojus, globėjus. Tai. kas
A.V.Š.

LAIŠKAI IR

NUOMONES

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ANTANINA
ERCIŪTĖ-KAUŠIENĖ
,, Užmigus — niekad
neprabusi...
Nik

Pavirsti praeitim ir

-• m

Dingti iš akių!

*W

Mama, o aš dar
Verkiu...

T.'*fJ

m
Šešiolika metų atgal mes palaidojome mūsų Mamytę ir
mielą Žmoną. Prisiminkime ją savo mintyse.
Nuliūdę: vyras Petras,
dukros Irena ir Laimutė, žentai Deno ir Rimas,
anūkai Mark, Kristina, Lisa ir Aleksiukas.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ZITA
SAKMAUSKIENĖ
LINARTAITĖ
Iškeliavo Amžinybėn
2000 m. rugsėjo 23 d.
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos
mirties metinėse sekmadienį, 2001 m. rugsėjo 23 d. 9
v.r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Taip pat šv. Mišios
bus aukojamos Lietuvoje — Panevėžio katedroje ir
Kaune.
Visus gimines, draugus ir artimuosius prašome
prisiminti a.a. Zitą savo maldose.
Dieve, priimk Ją savo globon, tegul ilsisi ramybėje!
Liūdinti šeima

' A.tA
LEONUI URBAKAVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo broliui dr. VYTAUTUI URBAI ir
jo šeimai bei kitiems giminėms reiškiame gilią
užuojautą.
Marytė ir Kazys

Ambrozaičiai

Irena ir Gediminas Bliūdžiui
Danutė ir Pranas Jarai
Irena ir Petras Kazlauskai
Aldona ir Mindaugas Klygiai
Janina ir Jonas Šalnai
Birutė ir Liudas Vanagai
Danguolė ir Aleksas Vitkai
* Atviro konkurso būdu
bus perkami 9 butai grįžtan
čioms į Vilnių reabilituotų po
litinių kalinių ir tremtinių
šeimoms apgyvendinti. Kon
kurso būdu Vilniaus savival
dybė ketina pirkti 7 vieno
kambario ir 2 dviejų kambarių
butus, kuriuos išnuomos grįž
tančių politinių kalinių ir
tremtinių šeimoms, įrašytoms
į šių metų vasario mėnesį Val
dybos sprendimu patvirtintą
sąrašą. Konkurso sąlygos nu
mato, kad perkami butai ne
gali būti užstatyti, įkeisti fi
ziniams
ar
juridiniams
asmenims, juose neturi būti
registruotų asmenų. Reika
laujama, kad butai būtų sure
montuoti, su įrengtais visais
apskaitos prietaisais ir laisvi
iki šių metų spalio 2 d.

* Olandijos firma ketina
atgaivinti Klaipėdos poilsio
parką ir įkurti jame didžiulį
pramogų centrą visai šeimai.
Penktos pagal dydį pasaulyje
atrakcionų
firmos
„Mega
Amusement" atstovai nori
'įrengti pasakos apie gerąją
karalienę ir piktuosius velnius
motyvais atrakcionus. Jie ke
tina įrengti įspūdingą įėjimą į
parką, vandens atrakcionus,
stereo kino teatrą, taip pat
įrengti ramaus poilsio zonas ir
pasiūlyti pramogas kiekvienai
amžiaus grupei. J parko su
tvarkymą ir atrakcionų įrengi
mą olandai iki kitų metų keti
na investuoti 4.5 mln. Vokieti
jos markių (apie 8.3 mln. litų).
per kitus trejus metus — kas
met po 1 mln. Vokietijos mar
kių (apie 1.86 mln. litų). ,BNS.

»
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Lietuvos kariuomenes vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis daly
vaus rudeniniame „Draugo" pokylyje, kuris ruošiamas rugsėjo 30 d., sek
madieni, 5 vai.p.p. Martiniąue pokylių salėje. Nuotraukoje - kariuomenes
vadas kartu su Danute Žemkalniene įkaireje) ir Marija Ambrozaitiene
Vilniuje. Atvykite susitikti su garbiu svečiu Čikagoje! Bilietus užsisakykiK. Ambrozaičio nuotr.
te ..Draugo" administracijoje.

Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus minėjimas, kaip ir
buvo planuota. įvyks šį šešta
dienį, rugsėjo 15 d., 7 val.v.
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Visi kviečiami! Bus ir
žemaitiška meninė programa,
o po jos - vaišės.
Rašytojai Nijolei J a n k u tei-Užubalienei 1999 m. lite
ratūrinės premijos įteikimo
vakaras vyks spalio 5 d. 7
val.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Čikagos ir apy
linkių lietuviai prašomi tą va
karą paskirti mūsų mielai ra
šytojai Nijolei Jankutei, kuri
premiją gavo už knygą „Atvi
rukai". Premijos mecenatas „Chicago Tribūne" laik
Lietuvių fondas. Vakarą ren
raštis praneša, kad šj trečia
gia Lietuvių rašytojų draugija.
dienį žmonės, norintys duoti
kraują, Čikagos City Hali lau
LR KONSULATO
kė net tris valandas. Šimtai
ČIKAGOJE
daktarų ir seselių taip pat siū
PRANEŠIMAS
lė savo pagalbą. Jei ir jūs no
Daug Lietuvos piliečių šiuo
rėtumėte paaukoti savo krau
metu
negali sugrįžti į Lietuvą,
ją, kreipkitės į Raudonąjį Kry
jų
lėktuvų
skrydžiai yra ati
žių - „Red Cross" tel. 800dėti,
jie
neturi
kur apsistoti.
GIVE-LIFE arba į „Life
Šiuo
sunkiu
metu
kreipiamės
Source Blood Services" tel.
į
visus
geros
valios
žmones,
800-486-0680. Jei norėtumėte
kurie
galėtų
priimti
nakvynei
paaukoti pinigų, taip pat
kreipkitės į „Red Cross'' tel. bei pagloboti tautiečius, pate
800-HELP-NOW,'į „Salvation kusius į bėdą.
Norinčius suteikti pagalbą
Army" tel. 800-SAL-ARMY
bei
ieškančius tokios pagalbos
arba „Catholic Charities" tel.
maloniai
prašome kreiptis į
800-919-9338. Laikraštis pra
LR
Generalinį
konsulatą Či
neša, jog milijonines sumas
kagoje
šiuo
telefonu:
312-397jau ruošiasi paaukoti didžio
0382.
Šiuo
metu
LR
Generali
sios Čikagos bendrovės „Abbott Laboratories", „Bank nis konsulatas budi visą parą.
Tuo pačiu norime informuo
One", „Sears, Roebuck and
ti,
jog jei baigėsi jūsų lėšos,
Co." ir kt. Trečiadienį į New
jūsų
artimieji, esantys Lietu
Yorką išvyko 39 Čikagos ir jos
voje,
gali
įnešti reikiamą jums
apylinkių gaisrinininkai.
sumą į Užsienio reikalų mi
Muziko Ričardo Šoko vo nisterijos kasą (kreiptis tele
kalinis moterų ansamblis fonu Vilniuje 36-26-17). Kai
atliks meninę programos dalį tik bus gautas pranešimas iš
„Vardan nedalomos tautos" Užsienio reikalų ministerijos
konkurso premijų įteikime, apie įneštą pinigų sumą į Už
kuris vyks rugsėjo 23 d. 3 sienio reikalų ministerijos ka
vai.p.p. Jaunimo centre. An są, konsulatas tą sumą jums
samblis padainuos dar mums išmokės LR Generaliniame
negirdėtų dainų. Šiemet visi konsulate Čikagoje, esančia
būsime prie stalų, tad vietas me 211 East Ontario, Suite
••eikia užsisakyti iš anksto, 1500, Chicago, IL 60611.
Taip pat norime dar kartą
nes tuoj po programos bus
Bravo Ltd." paruošta vaka jūsų paprašyti susisiekti su
rienė. Prašome užeiti į „Lietu savo artimaisiais Lietuvoje,
vių balso" raštinę, 2624 W. nes į Užsienio reikalų mini
71st Street. Čikagoje, arba steriją kreipiasi daug žmonių,
paskambinti telefonu 773-776- kurie negali susisiekti su savo
3399. Visus ir iš visur kviečia artimaisias, šiuo metu esan
čiais JAV.
„Lietuvių balsas".

Dar viena lietuvaitė išsi
gelbėjo iš World Trade Center pastato New Yorke! Elena
Varankienė, gyvenanti Čika
gos priemiestyje Clarendon
Hills, pranešė, jog jos dukra
Rasa Varankaitė-McKean, ku
ri jau gana ilgą laiką dirbo
World Trade Center finansų
srityje, tą
nepamirštamąjį
antradieni nelaimės minutę
atsidūrė vieno iš dangoraižių
požemiuose. Sprogus pirma
jam daugiaaukščiui, antrojo
pastato, kuriame buvo Rasa,
požeminis traukinukas suspė
jo keleivius laiku išvežti. Mes
džiaugiamės kartu su jumis!
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Vilniečių žiniai! Praneša
me, kad Š. m. rugsėjo mėn. 16
d., sekmadieni. 2 vai.p.p. Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje, ALTo patalpose šaukia
mas Vilniaus krašto lietuvių
sąjungos Čikagos skyriaus na
rių visuotinis susirinkimas.
Prašome dalyvauti!
Lietuvos Vyčių 112 kuopa
kviečia savo narius ir visus ki
tus įsijungti į Lietuvos Vyčių
veiklą. Pirmas šio sezono susi
rinkimas vyks rugsėjo 18 d.
7:30 val.v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6820 S.
Washtenaw Ave.
Vytauto Didžiojo šauliu
rinktinė ruošia gegužinę š.
m. rugsėjo 16 d., sekmadienį,
12 vai. Šaulių namuose, 2417
W. 43 Str., Chicago. Bus įvai
raus maisto, gros Kosto Ra
manausko orkestras, veiks ba
ras, bus „laimės šulinys". Vi
sus kviečiame pasilinksminti.
Lidijos Balčiūnaitės tapy
bos ir Loretos Renetskis
keramikos darbų parodos
atidarymas vyks rugsėjo 21 d.
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo
je. Jaunimo centre (5600 S.
Claremont Ave., Chicago, IL
60636).
Lietuvos konsulatas Či
kagoje ir Amerikos Lietuvių
Taryba kviečia visuomenę į
Lietuvos kariuomenės vado
generolo majoro Jono Kronkaičio pagerbimą, kuris vyks
penktadienį, rugsėjo 28 d..
Čikagos miesto centre. Pager
bimo pietūs ir J. Kronkaičio
paskaita anglų kalba vyks is
torinėse „Chicago Athletic Association" patalpose. 12 South
Michigan. Priėmimas prasidės
11:30 vai.r. Pietų kaina - 30
dol. Vietas užsisakykite ALTo
būstinėje. 6500 S. Pulaski
Road, Chicago. IL 60629; tel.
773-735-6677, fax 773-7353946: e-paštas
AltCenter@aol.com
JAV LB Vidurio vakarų
a p y g a r d o s valdyba LB XVI
Tarybos sesijos metu rengia
iškilmingą vakariene norint
paminėti JAV LB 50 metų
įsikūrimo sukaktį. Bilietai už
sakomi kreipiantis į Birutę A.
Vindašienę tel. 708-974-2464
nuo ryto iki 10 val.v., taip pat
ir sekmadieniais Pal. J. Matu
laičio misijoje tarp pamaldų
bei prie kavos salėje. Iškilmin
ga vakarienė vyks spalio 12 d.
Radisson viešbutyje, 5000
West 127 Str., Alsip, IL.
Visus Zarasų klubo na
rius ir prijaučiančius kvie
čiame į rengiamą gegužinę,
kuri vyks rugsėjo 23 d. 12 vai.
Šaulių namuose, 2417 W. 43st
Str., Chicago. Pasivaišinsite
skaniai pagamintu šeiminin
kių maistu. Baras atgaivins,
smagiai pasišoksite grojant
Kosto Ramanausko orkestrui.
Visus kviečiame!
Jaunųjų Ateitininkų są
jungos kuopų globėjų są
skrydis š.m. rugsėjo 22-23 d.
vyks Čikagoje. Visos jaunučių
kuopų globėjos Šiaurės Ameri
koje, kartu su JAS Centro val
dyba, tą savaitgalį susirinku
sios aptars veiklą.
Iki paskutinės dienos penktadienio, rugsėjo 28-osios,
lauksime „Draugo" rudens po
kylio laimėjimų šaknelių. Už
pildykite laimėjimų knygeles
ir dalyvaukite laimikių trau
kime, kuriame galima išlošti
uimg:r.:i. \y\7.\i
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Meno mokyklėlė. Progra
ma paaugliams ir jaunimui.
Šiais mokslo metais kviečiame
lankyti skyrus: dainavimo
įLemonte), baleto (.Čikagoje ir
Lemonte), dramos (Čikagoje),
kanklių (Čikagoje ir Lemon
te), sportinių-pramoginių šo
kių (ansambiinis šokimas),
fortepijono (Lemonte). Regist
ruotis galima Čikagoje kiek
vieną šeštadienį tuoj po litua
nistines mokyklos pamokų ir
Lemonte kiekvieną antradienį
nuo 6 val.v. Antradieniais į
dainavimo skyrių (Lemonte)
priimami moksleiviai nuo 3.5
metų amžiaus. Pamokėlės
pradžia - 5:30 val.p.p. Po to
siūlome baleto klasę nuo 6:15
val.v. iki 7 val.v. Vyresniems
(nuo 6.5 metų) dainavimas 6:15-7 val.v., baletas - 7-8
val.v., sportiniai šokiai (prii
mami moksleiviai nuo 6.5 me
tų amžiaus) 7-8 val.v. Ketvir
tadieniais sportiniai šokiai
vyksta nuo 6 iki 7 val.v. Pro
grama paaugliams: dainavi
mas - 6-7 val.v., sportiniai
šokiai - 7-8 val.v. Smulkesne
informacija te!. 630-624-1247.
Rudens sezono sutiktu
vių pietūs, kuriuos rengia
Pasaulio lietuvių centras,
vyks rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, 12 val.p.p. centro didžiojoje
salėje. Vaišinsime skaniu
,,Bravo Ltd." pagamintu mais
tu, prie stalų bus maloniai pa
tarnaujama. Skambės links
ma Algimanto Barniškio mu
zika ir dainos. Jei norite, gali
te iš anksto užsisakyti stalus,
kreipdamiesi į Vandą Gvildienę tel. 630-271-9136. Salė didelė, vietos bus visiems. Pie
tus ruošia PLC renginių komi
tetas.
Tradicinė jūros skautų ir
skaučių „Puota j ū r o s dug
n e " vyks šeštadienį, spalio 27
d.. Pasaulio lietuvių centro
Lietuvių fondo salėje. Dalyvių
registraciją vykdo j.s. fil. Taiyda Chiapetta, tel. 708-8394438. Pradėsime 6:30 v.v. pa
sisvečiavimu. 7 v.v. bus pa
tiekti puikūs pietūs, paskui
trumpa programa, muzika,
dainos ir šokiai. Visi kvie
čiami į šią nuotaikingą jau
daugelį metų rengiamą puotą.
Jaunimo tautinis ansam
blis „Grandis" šokėjus regis
truos šį sekmadienį, rugsėjo
16 d., 5 val.v. Pasaulio lietu
vių centre, Lietuvių fondo
(sporto) salėje. Kviečiame vi
sus tautinių šokių mėgėjus
įsijungti į ansamblio gretas.
Šokite kartu su mumis kitais
metais liepos mėnesį Pasaulio
lietuvių dainų šventėje Vil
niuje! Registracija baigsis
penktadienį, spalio 12 d. Or
ganizuojami veteranų, jaunų
veteranų ir studentų rateliai.
Norint daugiau informacijos,
susisiekite su ansamblio va
dove Violeta Fabianovich tel.
773-436-1624 arba ei. paštu
poniavioleta@yahoo.com

Vytauto Kernagio labda
ros koncertas, turėjęs įvykti
sekmadienį, rugsėjo 16 d.,
Jaunimo centre Čikagoje, at
sitikus nepaprastai tragedijai
Amerikoje, atidedamas kitam
kartui. Iš anksto pirkę bilietus
gali juos grąžinti ir atsiimti
pinigus ten, kur bilietus pirko.
Dieviško Kryžiaus Lietuvos
benamių paramos fondas atsi
prašo už nepatogumus. Infor
macija kreipiantis į Indrę Tijūnėlienę, 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089.
Asta Razmienė ir Viktutė
Siliūnienė padovanojo savo
keramikos kūrinius, o Daina
Pakalniškienė - tris gintari
nius darbus iš savo galerijos
Ateitininkų namų pokyliui,
kuris vyks rugsėjo 22 d. Juos
galėsite įsigyti pokylio metu ir
tuo pačiu paremsite didelį
Ateitininkų namų remontą,
pakeičiant stogą, langus ir kt.
Vietą pokyliui galite užsisaky
ti skambindami Irenai Polikaitienei tel. 630-257-2022
arba Dainai Siliūnienei tel.
630-852-3204
ir
e-paštu
dsiliunas@aol.com
Lietuvos Vyčių
choro
Čikagoje rengiamas pokylis
vyks spalio 7 d., sekmadienį,
šv. Kazimiero seselių vienuoli
joje. 2601 W. Marąuette Rd.
Pokylis vyks nuo 1 val.p.p. iki
4 val.p.p. Bilietus užsisakyki
te skambindami Stasei Rudo
kienei tel. 773-471-2239 ir se
selei Joanai tel. 773-778-8211.
Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, lietuviškas Mišias au
kos rugsėjo 23 d., sekmadienį,
1 val.p.p. Šv. Onos bažnyčioje,
Beverly Shores, Indiana.

JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės metinis
susirinkimas ir naujos valdy
bos rinkimai vyks rugsėjo 30
d., sekmadienj, 3 val.p.p. Li
bertyville Civic Center, 135
Church Street, Libertyville,
IL. Darbotvarkėje: praneši
mas apie apylinkes veiklą, fi
nansinė ataskaita, apylinkes
reikalų ir .tolimesnių planų
aptarimas, valdybos narių rin
kimai. Šio susirinkimo visatei
siai dalyviai yra JAV LB apy
linkėje registruoti lietuviai.
Užsiregistruoti taip pat bus
galima prieš susirinkimą.

2001 m. liepos 16 d. Čikagoje lankėsi Meksikos prezidentas Vincent Fox,
kuriam Amerikos meksikiečių Prekybos rūmai suruošė iškilmingus pus
ryčius Čikagos centre, Hilton Towers viešbutyje, 150 North Michigan
Ave., Suite 2910. Tarp kviestinių svečių buvo East Chicago, IN, apylinkės
pirmininkė bei JAV LB ir XVI Tarybos prezidiumo sekretore Birulė Vilutiene (dešinėje;, kuri su JAV LB Kultūros tarybos sekretore Aušrele Sakalaite atstovavo JAV Lietuvių Bendruomenei.

POPIETĖ „SEKLYČIOJE"
Štai vėl eilinis rugsėjo 5osios trečiadienis sukvietė į
„Seklyčią" vyresniojo amžiaus
lankytojus.
Elenutė Sirutienė, renginių
vedėja, pasiūlė pasižiūrėti
vaizdajuostę apie Kauną. Pats
miesto vardas kai kam prime
na laikinąją sostinę, kai kam
gimtinę — vaikystės, paaug
lystės, pirmosios meilės me
tus, kai kam raudonosios ir
rudosios okupacijos laikotarpį
ir su tuo susijusius gilius vals
tybės, tautos, asmeninius iš
gyvenimus.

Nežinoma tiksli Kauno at
siradimo data. Vieni šaltiniai
teigia, kad tai įvyko prieš 850
metų, kiti šaltiniai — kad
šimtmečiu vėliau. Dar randa
ma žinių, kad Kaunas buvo
minimas I tūkstantmetyje.
Nemunas, apkabindamas Nerį
santakoje, vilnis gena marių
link ne vieną tūkstantį metų.
Jų glėbyje atsiradusi gyven
vietė, kaimas, pilis ir miestas
.buvo pradžių pradžia dabar
tiniam Kaunui. Miestas kaip
prekybinis, kultūrinis, admi
nistracinis centras išaugo 20tame šimtmetyje. Jis patyrė ir
Vienuolikos dienų kelio laikinosios sostinės šlovę! Šiuo
n ę i Italiją (Venecija, Roma ir metu miestas turi 415,000 gy
kiti miestai) 2002 m. kovo 11- ventojų.
21 d. organizuoja kun. Tony
Prieš akis slenka vaizda
Markus. Skambinkite tel. 708juostė, pateikdama žiūrovui
425-5354.
„Lituanicos" t u n t o iškil gražų, spalvingą Kaimo vaiz
minga sueiga vyks sekma
dienį, rugsėjo 30 d., PLC, Le
monte.
Visi uniformuoti su vėliavo
mis žygiuosime į 9 vai. ryto šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje.
Mišių intencija: „Lituanicos"
>eima pn>imena visus miru
sius. Mišias aukos kun. A.
Paliokas
Po Mišių - iškilminga suei
ga Lietuvių fondo salėje. Po
sueigos kava ir užkandžiai.
Tcvdiai ir.v.ečiai laukiami.

T r a d i c i n i s Lietuvos Duk
terų r u d e n s pokylis yta
ruošiamas š. m. spalio 6 d. 6
val.v. Jaunimo centre. Būsite
pavaišinti skania vakariene,
palinksminti įvairia progra
ma, galėsite pasišokti gerai
muzikai skambant. Labai
kviečiame! Taip pat prašome,
kas galite, paaukoti laimikių
„laimes šuliniui", kurių labai
stokojame. Bilietų teiraukitės
ir atneškite laimikius į „Na
melius", 2735 W. 71st St.; tel.
773-925-3211. Budima visas 6
dienas nuo 10 vai.r iki 2 vai.
p.p. Visi labai laukiami!

dą su jame gyvenančiais įvai
raus amžiaus, įvairios socia
linės padėties žmonėmis. Yra
gera proga stebėti, o kai kam
galbūt su nostalgija prisiminti
Kauno senamiesčio architek
tūrinius paminklus: Šv. Jur
gio bažnyčią, Katedrą, Vytau
to bažnyčią, Rotušės rūmus ir
aikštę, Perkūno namus, Va
lančiaus ir Vilniaus gatvių
viduramžių statinius.
Centrinė Kauno gatvė Lais
vės alėja — miesto širdis. Vie
name gale ji atsiremia į Įgulos
bažnyčią, o kitame — į Vil
niaus ir Savanorių gatvių
sankryžą, papuoštą liepų vai
nikų žalia girlianda per visą
ilgįPraeitame šimtmetyje Lietu
va kaip valstybė šešis kartus
keitė savo vėliavą, tačiau ne
keitė įsitikinimo būti laisva.
Kartu su vėliavos spalva kei
tėsi ir Laisvės alėjos pavadini
mas. Šventai tikime, kad atei
tyje vėliavos spalvos ir Lais
vės alėjos pavadinimo neberei
kės keisti!
Vaizdajuostė pateikia vyres
niosios kartos žmonių nostal
giją pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės Laisvės alėjai,
kada tai buvo pasimatymų,
susipažinimų, pabendravimų,
savęs parodymo ir į kitus pa
sižiūrėjimo vieta, ko nebeliko
šių dienų Laisvės alėjoje.

Šiandien Laisvės alėja — prekybinis-administracinis centras
su gausiu būriu pertraukų
tarp paskaitų metu, vaikšti
nėjančių Vytauto Didžiojo,
Technologijos
universitetų
studentų. Paskutinį dešimt
metį Kauno dvasia prigeso,
pakvipo provincija. TodėTypač
reikšmingi ir nuotaiką kelian
tys poezijos pavasariai, kurie
kelintus metus vyksta Mairo
nio literatūros muziejaus kie
melyje. O Pažaislio muzikos
festivaliai, sukviečiantys ge
riausius Lietuvos atlikėjus ir
svečius iš užsienio, — tikra
dvasinė atgaiva per visą vasa
ros laikotarpį! Prezidentas
Valdas Adamkus, paprašytas
pasakyti, kuriam miestui jau
čia didesnę simpatiją — Vil
niui ar Kaunui, atsakė, kad
Vilnius gražus, dinamiškas,
gyvas miestas, jame jis gyve
na. Tai — respublikos sostinė,
bet Kaunui jaučiąs simpatiją
kaip gimtajam jaunystės ir
brendimo miestui, kad Kau
nas turi ypatingą vietą jo šir
dyje. Prezidentas savo pasisa
kymu patvirtino visų kaunie
čių ir kauniškių, dalyvavusių
popietėje, nostalgiją Kaunui.
Po vaizdajuostės peržiūros,
kaip įprasta, buvo Bendri pie
tūs, o rūpestingoji renginių
vedėja, Elenutė Sirutienė ma
loniai pakvietė ruoštis talentų
popietei, įvyksiančiai kitą tre
čiadienį.
Felicija Jančiukienė

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad Anatolijus Siutaskiekviena sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S Franciscn. Chicago, IL 60632

.Seklyčioje" trečiadieniu popiečiu lankytoju dalis jstehi programa.

A. Malinausko nuotr

