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Amerika rengiasi karinėms
operacijoms
Pasirašytas nutarimas
dėl JAV karinės jėgos
panaudojimo
Vašingtonas, rugsėjo 19 d.
i AFP-Reuters-Interfax-BNS)
— JAV prezidentas George W.
Bush antradienį pasirašė Kon
greso nutarimą,
leidžiantį
pradėti karo veiksmus prieš
tuos, kurie yra atsakingi už
atakas New Yorke bei Va
šingtone, ir sakė, kad yra
„tvirtai įsipareigojęs imtis tie
sioginio, stipraus ir visapu
siško atsako-’.
JAV prezidentas padėkojo
Atstovų rūmams ir Senatui už
suteiktus įgaliojimus pradėti
kurą su teroristais ir pažadėjo
pasitarti su Kongresu, kai tik
sudarys veiksmų planą.
„Tie, kurie suplanavo, vyk
dė, leido ar padėjo įvykdyti te
roristų atakas prieš Jungtines
Valstijas ir jos interesus, taip
pat tie, kurie priglaudė tero
ristus, kelia grėsmę Jungtinių
Valstijų saugumui. Todėl JAV
gali ir privalo pasinaudoti tei
se gintis ir apsaugoti savo pi
liečius tiek savo teritorijoje,
tiek užsienyje”, sakoma G. W.
Bush pareiškime.

JAV rengiasi panaudoti
savo naujausius ginklus
Londonas. Nuo kovos lazerių
ir sparnuotųjų raketų iki
nešiojamųjų patrankų, nutai
komų rankiniu kompiuteriu,
— toks spektras pūčių moder
niausių ginklų, kuriuos JAV
ketina panaudoti prieš Afga
nistaną.
Kaip pranešė Londono laik
raštis „News of the World”,
oro smUgius teroristo Osama
bin Laden ir jo globėjų talibų
bazėms smogs ne tik JAV karo
oro pajėgos, bet ir karo laivy
nas. Pastarasis ketina toli nuo
juros esančiame Afganistane
taikinius apšaudyti raketomis
„Tomahavvk” iš atominių po
vandeninių laivų ir karo laivų.
Šių raketų veikimo nuotolis —
2,500 km. Beje, jos jau buvo
panaudotos, bet ne itin sėk
mingai, smūgiams į O. bin La
den bazes 1998 metais.
JAV denio aviacijos lėktu
vai, pakilę iš lėktuvnešių,
plaukiojančių Persijos įlankoje
ir Arabijos juroje, taikinius
apšaudys raketomis ir apmė
tys galingomis bombomis, ku
rios nutaikomos lazeriniais
prietaisais iš 30 km nuotolio.
Itin didelės griaunamosios ga
lios yra lazeriu nutaikomos
„sklandančiosios
bombos”
„GBU28”, kurių kovinė gal
vutė sveria daugiau nei 2 to
nas. Jos skirtos neįveikia
miems įtvirtinimams, įreng
tiems Afganistano kalnuose,
sugriauti.
Pasak laikraščio, labiausiai
Amerikos ginkluotės kūrėjai
didžiuojasi milžinišku lėktuvu
„Boeing-747”, kuris gabena
„lazerį-žudiką". Šios įrangos
skleidžiamas mirties spindu
lys yra 2 megavatų galingu
mo, kurio pakanka aprūpinti
elektra nedidelį miestą. Jis
gali nužudyti reikiamą žmogų
minioje beveik už 300 km, ne
sužalojęs jo kaimynų.

Talibanas be kaltės
įrodymų neišduos
bin Laden
Islamabadas. Talibano va
das mula Mohammad Omar
trečiadienį sakė, kad be įro
dymų įtariamas teroristas Os
ama bin Laden nebus išduotas
ir kad Amerikos kaltinimai
jam tėra pretekstas karui su
islamu paskelbti.

Kreipdamasis į ulemų šurą
(teologų tarybą), susirinkusią
Kabule nuspręsti O. bin La
den likimą, M. Omar sakė,
kad bin Laden negalėjo įvyk
dyti teroristų atakų JAV, pra
nešė Pakistane įsikūrusi nau
jienų agentūra „Afghan Islamic Press” (AIP). „Islamas yra
tikrasis gyvenimo būdas, o
mūsų priešai ir tie, kurie yra
prieš mūsų religiją, mano, kad
jų priešai esame mes. Jie ban
do mus pribaigti pasinaudoda
mi įvairiausiais pretekstais.
Vienas jų pretekstų yra Osa
ma bin Laden buvimas Afga
nistane”, sakė M. Omar.
Talibano vadas sakė esąs
pasirengęs derėtis su JAV dėl
bin Laden. „Mes nebandėme
prisidaryti problemų dėl Ame
rikos”, sakė mula. „Kelis kar
tus kalbėjomės su dabartine ir
buvusiomis Amerikos vyriau
sybėmis ir esame pasirengę to
lesnėms deryboms”, pridūrė
jis.
Tuo tarpu Jungtinės Valsti
jos trečiadienį įspėjo, kad joms
reikia konkrečių veiksmų, o
ne derybų. Baltųjų rūmų ats
tovas spaudai Ali Freischer
pareiškė, jog JAV prezidentas
G. W. Bush nori, kad Taliba
nas „imtųsi visų būtinų veiks
mų, nesvarbu, kokie jie bebū
tų, kad Afganistane teroristai
nebeturėtų prieglobsčio”.
Remiantis paskutiniais ži
nių agentūrų pranešimais, G.
W. Bush pareikalavo, kad Af
ganistaną valdantis Talibano
judėjimas išduotų Osama bin
Laden organizacijos „ai Qaeda” narius, kurie slapstosi šio
je valstybėje. Prezidentas dar
kartą pabrėžė, kad tarptauti
nio terorizmo organizatorius
O. bin Laden yra pagrindinis
įtariamasis dėl rugsėjo 11osios išpuolių Worl Trade Cen
ter ir Pentagone, per kuriuos
žuvo arba buvo paskelbti din
gusiais beveik 6,000 žmonių.

Pakistano religinė
taryba — už šventąjį
karą su JAV
Pakistano aukščiausioji reli
ginė taryba trečiadienį išleido
fatvą (įsaką), kuria raginama
paskelbti šventąjį karą Jung
tinėms Valstijoms. „Pakistano
ulemų (teologų) taryba ragina
pradėti džihadą prieš Ameriką
ir jos sąjungininkes, jei jos
puls Afganistaną. Puolimas
būtų teroro aktas”, sakoma ta
rybos fatvoje, atsiųstoje agen
tūrai AFP.
„Visų pasaulio musulmonų
pareiga yra ginti musulmonų
valstybes bei musulmonus, to
dėl Pakistano liaudis ir ulemai neleis Amerikai sunaikin
ti Pakistano ir Afganistano in
teresų bei tapatybės”, rašoma
dokumente.
„Mes perspėjame prezidentą
Pervez Musharraf prieš iman
tis kokių nors veiksmų Ameri
kai paremti, atsižvelgti į Pa
kistano liaudies jausmus”, ra
šoma ulemų fatvoje.

Buvę SSRS generolai
įspėja apie .Jūrą kraujo”

Vašingtonas. Rusijos gene
rolas Boris Gromov ir dar keli
dešimt metų trukusio karo Af
ganistane dalyviai įspėjo apie
.jūrą kraujo”, kurį teks išlieti
siekiant pergalės šioje valsty
bėje, trečiadienį rašo „The
Washington Post”.
„Amerikos sausumos ka
riuomenės įvedimas į Afganis
taną nežadėtų nieko gera.
Laurų niekas nepelnys”, pa-

Rugsėjo 11 dieną Baltuosiuose romuose Vašingtone buvo priimta Pabaltiečių delegacija, kurios tikslas buvo ap
tarti Baltijos valstybių priėmimą į NATO. Susitikimo metu JAV Saugumo Tarybos vyriausiajam direktoriui Eu
ropos ir Azijos klausimams Dan Fried buvo įteikta peūciia dėl NATO plėtros, kurią pasirašė 25,000 tam prita
riančių asmenų iš 50-ties Amerikos valstijų.
Nuotr.: (Iš kairės) JAV pareigūnas Dan Fried. Lietuvos Vyčių pirmininkas Robert Martin, Jr, ALTo pirmi
ninkas Saulius Kuprys, ALTo atstovas Vašingtone Algis Rimas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys ir Pabaltiečių laisvės lygos vykdomoji vicepirmininke Angelė Nelsienė.
Vidos Kuprytes nuotr

Konservatoriai siūlo neparduoti
„Lietuvos dujų” akcijų
„Gazprom’ui”
Vilnius, rugsėjo 19 d.
(BNS) — Tėvynės sąjunga
(Lietuvos konservatoriai) ragi
na vyriausybę atsispirti Rusi
jos dujų bendrovės „Gazprom”
norams kartu su tarpininkais
po privatizavimo kontroliuoti
„Lietuvos dujų” įmonę ir siūlo
dujų tiekėjams kol kas visai
neparduoti šios bendrovės ak
cijų.
Tokia konservatorių nuosta
ta išdėstyta trečiadienį išpla
tintame šios opozicinės parti
jos prezidiumo pareiškime.
Pasak konservatorių, „Lietu
vos dujų” restruktūrizavimo ir
būsimo privatizavimo eigoje
vyriausybė susiduria su dujų
brėžė B. Gromov.
„Amerikos kariuomenė
sutiks fanatišką pasipriešini
mą. Amerikiečiai gali surengti
atakas, kurios efektingai atro
dys per televiziją, bet aš ne
manau, kad bus gautas rezul
tatas, kurio tikėtasi. Net ir
turint omenyje visą Amerikos
Kariuomenės galią, jos veiks
mai nebus sėkmingi”, įspėjo
generolas Ruslan Aušev, vado
vavęs motorizuotųjų šaulių
batalionui Afganistane.

Keršto operacijoje gali
būti sunaikinti visi afganai
Maskva. Jeigu JAV surengs
sausumos kariuomenės ope
raciją Afganistano teritorijoje,
gali prasidėti „ilgas karas, kol
bus sunaikinti visi afganai”,
pareiškė buvęs Afganistano
veteranų sąjungos pirminin
kas, dabar Paryžiaus Sorbonos universiteto etninės konfliktologijos profesorius Aleksandr Kotenev.
Jo nuomone, Amerikos ka
riuomenė, atvykusi į Afganis
taną, turės kariauti su vadi
namąja laškara — Talibano
kariniais būriais, „į kuriuos
priimami geriausi, to verti
musulmonai”. „Būtent su laš
kara turėjo kautis Sovietų są
jungos kariuomenė, kai įžengė
į Afganistaną”, sakė jis. Pasak
A. Kotenev, jeigu bus pradėta
sausumos kariuomenės opera
cija, JAV kareiviams teks ka
riauti „partizanų karą”. „Ten
nebus frontų, kaip Vietname
— bus tas pats, kas buvo ir
tada (per SSRS karą Afganis
tane), kai maži 8-10 metų vai
kai šaudė į mus”, teigė vetera
nas.
„Puštūnai (Afganistano et
ninė grupė, įeinanti į Talibano
judėjimą) kovos iki galo, ir ar
ba jie laimės, arba visi iki vie
no bus sunaikinti”, mano mok
slininkas.

tiekėjo siekiu įtvirtinti savo
monopolį Lietuvoje visiems
laikams, iš karto įsigyjant
pusę ar net du trečdalius ak
cijų.
Pirmadienį Vilniuje lankęsis
„Gazprom” valdybos pirminin
kas Aleksėj Miler susitiki
muose su aukš'iausiais Lietu
vos pareigūnais ragino vyriau
sybę privatizuojant „Lietuvos
dujas” po 25 prie. šios įmonės
akcijų parduok Rytų, Vakarų
bei Lietuvos investuotojams.
„Svarstytina tokia pozicija:
eiti įmonės dalinio privatizavi
mo keliu, sudarant sutartį su
Vakarų strateginiu investuo
toju ir kovojant su vietine ko
rupcija, bet neskubėti parduo
ti daugumos akcijų „Gazprom”
ir jo dukterinėms arba sese
rinėms įmonėms”, raginama
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) pirmininko Vy
tauto Landsbergio pasirašyta
me pareiškime.
Konservatoriai teigia tokį

pasiūlymą teikią dėl kilusių
abejonių, ar vyriausybei pa
kaks „vidinės konsolidacijos ir
atsparumo dujų tiekėjo mono
polisto valiai daug ką nuro
dinėti”.
Po susitikimų su „Gazprom”
vadovu nei Seimo pirminin
kas, socialliberalų vadas Artū
ras Paulauskas, nei premjeras
— Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininkas Algirdas
Brazauskas aiškios nuomonės
apie Rusijos įmonės atstovo
pasiūlymus nepareiškė.
Tačiau antradienį vykusioje
spaudos konferencijoje vyriau
sybės planus, kaip pirvatizuoti „Lietuvos dujas”, pristatė
ūkio ministras Petras Čėsna.
Jo teigimu, su Pasaulio banko
(PB) atstovais vyriausybė ar
timiausiu metu derins preli
minariai PB patvirtintą „Lie
tuvos dujų”
privatizavimo
modelį, pagal kurį 34 proc.
„Lietuvos dujų” akcijų būtų
parduodama Vakarų strate
giniam investuotojui, 25 proc.
— Rusijos dujų tiekėjui ir 9
proc. — per vertybinių popie
rių biržą.

Teroristinių krizių metu
žinyboms vadovaus saugumas
Vilnius, rugsėjo 19 d.
(BNS) — Trečiadienį prezi
dentūroje vykusiame Valsty
bės gynimo tarybos posėdyje
nutarta Valstybės saugumo
departamentą (VSD) paskirti
visų žinybų veiksmus koordi
nuojančia institucija, siekiant
stiprinti Lietuvos pasirengi
mą antiteroristiniams veiks
mams. Apie tai po posėdžio
pranešė VSD vadovas Mečys
Laurinkus.
Jis taip pat informavo, kad
nuspręsta sugriežtinti atsa
komybę už melagingus pra
nešimus apie neva užmi
nuotus objektus. VSD siūlo į
teisinius aktus įtraukti huostatą, kad skambintojas turėtų
atlyginti išlaidas, kurias pa
tyrė visos tarnybos dėl mela
gingo skambučio. Anot M.
Laurinkaus, dabar galiojan
čios nuobaudos — bauda arba
įkalinimas iki 2 metų — nėra
veiksmingos, dažniausiai ap
siribojama baudomis.
Kaip sakė krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius,
nepaisant to, jog krizių valdy
mo centras, potvarkį dėl kurio
įkūrimo vyriausybė pasirašė
liepos mėnesį, oficialiai darbą
pradės kitų metų sausio 1
dieną, krizių valdymo mecha
nizmas jau veikia — dirba
daug padalinių, žinovų ir kon
sultantų grupių. Krizių valdy
mo centras yra KAM padali-

nys, tačiau, ministro nuo
mone, ilgainiui centras turėtų
tapti vyriausybės padaliniu.
Premjeras Algirdas Bra
zauskas sakė, kad posėdyje
buvo pabrėžiamas „preven
cinis darbas, pasiruošimas ap
saugoti ypatingai svarbius,
galimai pažeidžiamus objek
tus, pradedant Ignalinos ato
mine elektrine”.
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas teigė, kad be Ne
paprastosios padėties įstaty
mo reikia rengti dar du įsta
tymus — sugriežtinti atsako
mybę už melagingus prane
šimus apie sprogmenis bei pa
rengti strateginių objektų są
rašą. Pasak jo, Nepaprastosios
padėties įstatymas buvo pa
rengtas dar 1995 metais, bet
atsižvelgiant į šių dienų reika
lavimus. jį dar reikia per
žiūrėti ir pakoreguoti.
Surengti valstybės gynimo
tarybos posėdį prezidentas
Valdas Adamkus nusprendė
grįžęs į Lietuvą po teroristinių
išpuolių JAV.____________
* Krašto apsaugos minis

terija kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija baigia įgy
vendinti bendrą projektą „Mo
kyklų bendruomenių infor
mavimas NATO ir sausainio
klausimais”. Visoje Lietuvoje
310 mokyklų gaus kompiute
rinės įrangos komplektus.
<KD, Eltai
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* Seimo nąriai pasijuto
teroristu sėbrais: Parlamen
tarų
automobiliuose
buvo
ieškoma pavojų galinčių kelti
daiktų. „Betrūksta,, kad mus
apkaltintų bendradarbiavimu
su teroristais”, antradienį pik
tinosi daugelis Seimo narių,
priverstų laukti, kol parla
mentą sergstintys Vadovybės
apsaugos departamento (VAD)
darbuotojai krėtė politikų au
tomobilius. Tuo tarpu VAD di
rektorius Raimundas Kairys
pranešė, kad parlamentarų
automobilių tikrinimas buvo
nesusipratimas. .Apsaugos pa
reigūnai nebuvo įspėti, kad
netikrintų Seimo narių auto
mobilių. Dėl to mes atsipra
šome ir prisiimame kaltę”,
teigė jis. Pasak R. Kairio, ap
saugos darbuotojams buvo
duotas nurodymas tikrinti tik
aptarnaujančiam personalui
priklausančius automobilius.
* Lietuva siūlo karo me
diku pagalbą nuo teroro nu
kentėjusioms Jungtinėms Val
stijoms. Lietuva informavo
NATO Euroatlantinį reagavi
mo į nelaimes koordinavimo
centrą apie pagalbą, kurią
galėtų suteikti nuo teroristų
atakų nukentėjusioms JAV.
KAM Civilinės saugos depar
tamento direktoriaus, pulki
ninko Antano Pauliko laiške
centro vadovui Stephen Orosz
pranešama, kad Lietuva gali
pasiųsti karo medikų koman
das su reikalinga įranga. Ko
mandą sudaro karo medicinos
epidemiologas, du karo medi
kų greitosios pagalbos ekipa
žai, aukų atpažinimo specia
listai bei kita pagalba.
ibnsi

Seimo
pirmininkas,
Naujosios sąjungos (socialli

žinti per tragiškus 1991 m.
sausio 13-osios įvykius žuvu
sios lietuvės Loretos Asana
vičiūtės atminimą. Šiuo metu
Vilniuje viešintis dailininkas
nuo 1995 m. Indijos miestelyje
Mahabalipurame kuria juodo
jo granito statulų parką.

rektorius Kazimieras Lukauskas nuo rugsėjo 15 d. Šiaulių
turgavietėje „Dvaras” uždrau
dė prekiauti mėsa ir jos pro
duktais. Toks
sprendimas
priimtas po to, kai Šiaulių po
licija nustatė, kad šioje turga
vietėje prekiaujama nugai
šusių gyvulių mėsa. (LR, Elta)

beralų1 vadas Arturas Pau
lauskas pripažįsta, jog prieš
taringai vertinamam žemo
ūkio ministrui Kęstučiui Kristinaičiui teks palikti savo pos
tą.
.BNS.
* Lietuvos centro są
jungos pirmininkas Seimo
narys Kęstutis Glaveckas kri
tiškai atsiliepia apie Lietuvos
valstiečių partijos idėją skelbti
nepasitikėjimą žemės ūkio
ministru Kęstučiu Kristinaičiu ir ragina verčiau keisto
pačią žemės ūkio politiką.
„Suvalgius K. Kristinaitį, nei
situacija pasikeis, nei pinigų
daugiau atsiras”, teige cen
tristų vadas. „Vienas žmogus
negali pakeisti sistemos. Ką
norit ministru atsikvieskite,
Nobelio ekonomikos premijos
laureatą padarykite žemės
ūkio ministru, su visais valdi
ninkais ir Seimo požiūriu, bus
ta pati ‘maįšiogala’, kaip ir
buvo”, tvirtino K. Glaveckas.
(BNS)

* „Manau, jog rinkimų
Baltarusijoje tik neigiamai
vertinti nereikėtų. Tai, kad
Europos institucijos juos pri
pažino nedemokratiškais —
nėra tragedija. Manau, jog
svarbiausia Minske tarp rin
kimų stebėtojų ir delegacijų
vad<r* raav»c.4 supratu,..,
tis, jog būtina atsisakyti tarp
tautines šalies izoliacijos”, sake
rinkimų , Baltarusijoje stebė
tojas, klaipėdiškis Seimo na
rys, Europos Tarybos parla
mentinės asamblėjos delegaci
jos atstovas Vaclovas Stanke
vičius.
(K, Elta)

* Olandų menininkas * Valstybinės maisto ir
John Boetes nusprendė įam veterinarijos tarnybos di

* Lietuvoje viešintis Pa
kistano kovos su narkoti
kais tarnybos vadovas, gene
rolas majoras Zafar Abbas ap
žiūrėjo Kaune suremontuotą
sraigtasparnį bei buvo pa
skraidintas šiuo orlaiviu. Kau
no bendrovėje „Helisota” sure
montuotas jau antrasis Pakis
tano kovos su narkotikais tar
nybos sraigtasparnis „Mi-8”.
Per 3 mėnesius atliktas kapi
talinis sraigtasparnio remon
tas. Šiuos darbus finansavo
Didžiosios Britanijos vyriau
sybė.
(BNS)
* Atlikę kratas keliose
slėptuvėse, Kauno apygardos
prokuratūros ir miesto vyriau
siojo policijos komisariato pa
reigūnai aptiko didelį kiekį
nelegalių ginklų, šovinių ir,
kaip manoma, sprogmenų. Pa
sak prokuratūros, kratos buvo
atliktos tiriant 42 metų Vlado
Gembuto ir 48 metų Sauliaus
Narkevičiaus
nusikalstamos
gaujos veiklą. Kauno apygar
dos teismas dabar nagrinėja
baudžiamąją bylą, kurioje įta
riamieji kaltinami tyčiniu 5
asmenų nužudymu bei kitais
nusikaltimais — verslininkų
reketavimu, jų grobimu bei iš
pirkos reikalavimu. Kol kas
nekomentuojamos aplinkybės
— kur ir kaip buvo įrengtos
slėptuvės. Neatmetama prie
laida, kad šis arsenalas gali
dar pasipildyti.
ibnsi

* Buvęs garsus Kauno
„Žalgirio”
krepšininkas
Valdemaras Chomičius kausis
dėl Lietuvos vyrų rinktinės
trenerio posto. Po skaudžios
nesėkmės Europos čempionate
Turkijoje iš rinktinės trenerio
pareigų pasitraukė Jonas Kaz
lauskas.
(LR, Elta)

* „Nors ir buvo sunkus
periodas, bet manau, kad
nesu blogiausias treneris ir
galiu kažką duoti klubui”, an
tradienį tapęs naujuoju Vil
niaus „Lietuvos ryto” vyrų
krepšinio komandos treneriu,
sakė buvęs Lietuvos rinktines
treneris 46 metų Jonas Kaz
lauskas. Pasak jo, Lietuvai
reikia dviejų stiprių komandų,
todėl „Lietuvos rytas” stengsis
sudaryti konkurenciją Kauno
„Žalgiriui”. „‘Žalgiris’ yra labai
gera komanda. Su (ArvyduBNS) Saboniu ji bus elitinė
komanda. Mes stengsimės ne
nusileisti”, pažadėjo J. Kaz
lauskas, 1994-2000 m., dirbęs
Kauno komandos vyriausiuoju
treneriu.
ibnsi

KALENDORIUS
Rugsėjo 20 d.: Sv. Andrius Kini
Taegon ir Paulius Čong Hasang, kun
kiniai; Eustachijus, Fausta, Jolita,
Tautgine, Vainoras
Rugsėjo 21 d.: Šv Matas
apaštalas, evangelistas; Geistautas,
Mantautas, Mantvilas, Matas. Vil
kinti*, Viskinte

2

DRAUGAS, 2(X)lm. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis

DRAUGAS

LIETUVIU TELKINIAI

(USPS-161000) '
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays

PUTNAM, CT

following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan.
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago,

JUBILIEJUS REKOLEKCIJŲ EONE
„Jei Šv. Dvasia gyvena ju muosius įžadus rugpjūčio 15
myse ir jūs Šv. Dvasioje, ta d., per Švč. Mergelės Marijos
da nuolankumas, nusižemini į dangų paėmimo šventę, lie
mas, atlaidumas reikšis jumy tuvių vadinamą Žolinę. Po 50
se meile ir gilia, neperstojama -ties metų tą pačią dieną, toje
malda. Ji ves į pašvęsto gyve pačioje M. N. Pr. Vargdienių
nimo centrą — Kristų”... „Šv. seserų koplyčioje, seserų vie
Dvasia reiškia Dievo išėjimą nuolių, giminių, keletos drau
iš savęs, veikia tyliai ir pri gų ir parapijiečių tarpe tuos
stato Tėvą ir Sūnų”. Reiktų ir įžadus, su meile ir padėka
seserims „Veikti tyliai, kuk Viešpačiui, atnaujino.
liai, neprimesti savęs, likti
Šv. Mišios
nepastebimomis, dėkoti, dalin
tis pašaukimo džiaugsmu, nie
Iškilminga procesija: Jubi
ko sau nereikalauti, nes kai liatės — sesuo Paulė ir Mar
sau daug reikalauji, niekada garita žengia su seserų vie
negali būti patenkintas,-a. nuolių ir kunigų palyda.
„Tai šimtoji dalis mokymų iš
Šv. Mišias aukoja rekolek
rekolekcijų vedėjo kun. Vaclo cijų vedėjas kun. Vaclovas
vo Aliulio, MIC, kuris naudo Aliulis, MIC, koncelebruoja
josi M. N. P., Vargdienių se kunigai: Bonifacas Gurklis,
serų steigėjo pal. J. Matulaičio MIC, Jonas Petrauskas, MIC,
dienoraščiais, laiškais, straip prel. Antanas Bertašius, vie
sniais ir šventu jo gyvenimu; nuolijos kapelionas Tomas Katai mintys, kurias girdėjo se ranauskas, Matulaičio slaugos
serys ir talkininkės tyloje pra namų
kapelionas
Rapolas
leistose uždarose rekolekcijo Krasauskas ir kun. dr. Juo
se, rugpjūčio 8-14 d. vykusiose zas Grabys. Amžinų įžadų at
vienuolyne.
naujinimą priima kun. V.
Gilios įžvalgos į pal. Jurgio Aliulis, MIC, ir jas laimina ne
maldos gyvenimą, šventumą, metams, bet ligi mirties —
jo bendravimą su žmonėmis, Kristui ir Jo Bažnyčiai.
taip pat esminės mintys apie
Kas vyksta jų pačių šir
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės ir dyse ir seserų vienuolių, kurių
Švč. Trejybės Elzbietos pa šeimoje jos augo ir dirbo nuo
švęstą gyvenimą ir jų meilę pirmųjų įžadų? Ką jaučia se
Jėzui bei žmogui, taip pat, selės Paulės giminės ir Ma
rekolekcijų vedėjo „atrasto” rija Bareikaitė-Remienė?
kopto vienuolio tėvo Matta ei
Kaip džiaugiasi jų gerumu,
Maskine
rekolektantėms ištverme, pasišventimu dan
skaitoma mistinė poezija, ra gaus gyventojai: mirę tėvai,
mino, šildė ir kvietė į šventu broliai, seserys, mirusios se
mą.
serys vienuolės. O ką bekalbė
Po rekolekcijų kitą dieną, ti apie angelus ir šventuosius.
džiaugsmingai nusiteikusios, Tai šventųjų bendravimas,
susirinkome švęsti sės. Paulės šventa akimirka. Šv. Mišių
Savickaitės, vienuolyno vyres maldą lydėjo sės. Teresės
niosios ir sės. Margaritos Ba Miečkovski parinktos ir sese
reikaitės 50 metų vienuolinio lių giedamos giesmės.
gyvenimo jubiliejų.
„Bažnyčia
rekomenduoja
Abi jubiliatės buvo vienuo švęsti 25 ir 50 metų įžadų
lijos vyresniosiomis po dvi jubiliejus. (Jei Dievas duos 60
kadencijas, o sesuo Paulė ir 75 metų taip pat)”. Kodėl?
praėjusiais (2000 m.) buvo Nes yra dėkingumo pareiga.
išrinkta ir trečiajai. Jubilia Dėkingumo už pašaukimą
čių vadovavimo metai nusi Evangelijos patarimų keliu
pelno mūsų nuoširdžiausios eiti, už nesuskaitomas malo
padėkos ir pagarbos už vie nių dovanas, ir už nuveiktą
nuolijos įnašą gerais dar triūsą — ir už vargelius, —
bais Banyčiai, Tėvynei Lietu kaip gi be jų? Atsiminkime
vai, lietuviškam jaunimui per dar vieną dėkingumo moty
„Neringą”, senajai lietuvių vą: dėkojame už klaidų ir nuo
kartai per Matulaičio slaugos dėmių atleidimą. Už Dievo
namus, pagalbą įvairiausiais gailestingumą. Už apsaugą,
būdais lietuvių bendruomenei. kad mūsų klaidos nepadarė
Kaip jos asmeniškai savo va didesnės žalos mums ir ki
dovavimą vertina, nesiimsiu tiems, ir bendruomenei”.
aprašyti, nes to nežinau. Ti
„Tegul Dangaus Karalienės
kiu, kad visa buvo atlikta meilė ir tyrumas perima Ma
Dievo malonei veikiant, to rijos dvasios seses ir mus vi
meto vienuolijos
taryboms sus, kad gyventume kaip Dva
bei visai seserų bendruomenei sios žmonės ir pasiektume
sutariant, remiant ir mel amžinosios šviesos ir džiaugs
džiantis. Prisiminkime, kad mo tėvynę”. (Iš kun. V. Aliulio
pal. Jurgiui Matulaičiui gyve pasakyto pamokslo).
Šv. Mišių liturgija baigta
nant jo niekas negarsino, apie
silpną sveikatą nežinojo. Tik visai Bažnyčiai giedant „Te
Laudamus”.
po jo mirties apie jo nuosta Deum
bią asmenybę ir darbus suži
Jubiliejiniai pietūs
nojo Lietuva, o po 60 metų
Pal. ark. Jurgio Matulaičio
paskelbus palaimintuoju ir vi
salėje išradingai papuošti sta
sas katalikiškas pasaulis.
Prieš 50 metų sesuo Paulė lai laukė jubiliejų švenčian
ir sesuo Margarita atliko pir čių ir visų seserų vienuolių,

Prie jubiliejinių vaisių stalo Iš k : sės. Paulė Savickaitė, jos s
Vaitkienė ir brolis Česlovas Savickas

o Ona
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$500.00
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Metams
JAV
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$100.00
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Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu

$100.00

$55.00

$160.00

$85.00

ir antra vakaronės staigme
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
na „Išėjo tėvelis į mišką”
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
vaizdavimas. Motiną ir tėvą
Administratorius - Valentinas Krumplis
puikiai vaidino seselė Veru
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
tė Beišytė ir Marijus Prapuo
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
lenis; vaikus — seselė Lai
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
mutė ir Kristina Grabytė
gavus prašymą, ką nors skelbti.
(viešnia iš Lietuvos). Dainavo
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
žiūrovai , o artistai ėjo, šaudė,
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
virė ir susirgo...
Vakaronė buvo perpinta
Naujuoju dokumentu įteisi
dainomis, o baigta Maironio nami reikalavimai, kuriuos
„Marija, Marija”.
būtina įgyvendinti laivuose,
Ilga diena, ilgas ir aprašy siekiant užtikrinti tinkamą
mas. Buvo gera, tikrai labai medicinos pagalbą laivų įgulų
gera.
nariams jūroje. Patvirtintuose
Aldona Prapuolenytė reikalavimuose pateiktas būti
nų medicinos atsargų sąrašas,
DETROIT, MI
nustatyta, kaip už medicinos
pagalbą laivuose atsakingi as
PADĖKIME
menys turi, pasiskirstyti parei
DVYNUKAMS
gomis, kaip jie turi būti ap
Vienuolijos koplyčioje šv. Mišių metų sesuo Paulė Savickaitė ir sesuo
Visi gerai atsimena Pauliu mokomi, taip pat pateikiama
Margarita Bareikaitė skaito įžadų atnaujinimo aktą, 50 metų Dievui pa
ką ir Vytuką, kurie praėjusią laivo medicininių atsargų tik
švęsto gyvenimo jubiliejų švenčiant.
vasarą Detroito Lietuvos Duk rinimo schema.
Dokumentas parengtas pa
draklasių vardu sės. Paulę terų globoje ieškojo akučių
kunigų, giminių ir draugų.
gal Europos Bendrijos tarybos
šviesos.
Sesuo Bernadeta Matukaitė, sveikino iš Vašingtono atvy
Pirmiausiai kūdikių tinklai direktyvą dėl minimalių sau
sesers Paulės pavaduotoja, kusi Teresė Landsbergienė.
nės
(retinos) chirurgų specia gos ir medicinos pagalbos tei
nuotaikingai vadovauja šiai Ji papasakojo, kaip juos nu
listų
pagalbos tėveliai Leve- kimo laivuose reikalavimus,
programos daliai. Jos kviečia stebino sės. Paulės tada Zi
riai ieškojo Bostone. Jiems vadovaujantis priemonių pla
mi giedame linksmą himną tos Savickaitės — šokėjos,
padėjo veikli lietuvių organi nu, patvirtintu Lietuvos Res
jubiliačių garbei. „Sveikina sportininku, dainininkės, vi
publikos vyriausybės nutarime jus, sveikiname jus, ir lin suomet besijuokiančios klasės zacija „Lietuvos vaikų globa”.
Bostono chirurgai specialistai
kime, ir linkime Aukščiausiojo draugės toks apsisprendimas
atsisakė operuoti. Neišsipil
palaimos! Gyvuokit ilgiausius ir jų neišsipildžiusi pranašys
džius
viltims, jie atvyko Detmetus, gyvuokit ilgiausius tė, kad ji, bendraklasė neišEDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
roitan,
kur Beaumant ligoni
* Kaip rašo „Respubli
metus Bažnyčios gerovei, Baž tęsės. O ištesėjo 50 metų ir
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
dar su skriejančiomis spalvo nėje buvo operuotos akutės. ka”, konservatorių gretose
nyčios gerovei!”
Kalbame lietuviškai
Operacijos pavyko ir tikimasi, pernai buvo Seimo narių, pa
6918 W. Archer Avė. Šts. 5 ir 6
Pačių seselių ir jų talkinin mis.
Chicago, IL 60638 ”
Šiaurus Amerikos provinci kad vaikai iš dalies atgaus vyzdžiui, buvusi Seimo narė
kių paruošti pietūs buvo vie
Tel. 773-229-9965
regėjimą.
Elena
Petrošienė
bei
dabar
Valandos pagal susitarimą
na tų dovanų, kurias kun. To jos vardu sveikino sesuo Euge
Būtinas akučių patikrini tinė Seimo Konservatorių
mas Karanauskas, vienuolyno nija Lukošiūtė. Per jos rankas,
ARAS ŽLIOBA, M.D.
kapelionas maldoje prieš valgį seserys, jubiliatėms įteikė mas ir pakeičiami akinukai. frakcijos narė Rasa Juknevi
Š.m.
spalio
mėnesį
6
dieną
Lečienė,
kurių
turto
vertė
pra
brangias ir prasmingas dova
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
laimino.
Sesers Margaritos sesuo nas. Piligrimines keliones, veriai su Pauliuku ir Vytuku ėjusių metų pabaigoje sudarė
219 N. Hammes Avenue
Marija Remienė, susijaudinusi kurias (jos gali pasirinkti), bet atvyksta paskutiniam vizitui, nulį. Beveik dvigubai pratur
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
kreipiasi į susirinkusius, į sa jos yra prašomos tą kelionę kurio eiga yra labai brangi, tėjo buvusio premjero Gedimi
vo brangią, mylimą seserį Ire- atlikti po vieną su tų kelionių nepaisant nuolankiai išprašy no Vagnoriaus šeima — 2000
MARIUS KATILIUS, M.D.
ną-Margaritą, vienintelę gyvą vieninteliu palydovu — Vieš tų nuolaidų. Prie išlaidų per m. pradžioje jų turtas sudarė
CHIRURGAS
nai
prisidėjo
bostomškė
„Lie
256,085 litus, o po metų iš
artimą šeimos narę. Tėveliai pačiu! Tai tikrai vienuoliška
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
augo iki 565,432 litų. Pagal
amžinybėje.
Brolis Jonelis dovana. Tik aš ir mano Vieš tuvos vaikų globa”.
žarnyno, endokrinologinė ir
Esame dėkingos Čikagos turto deklaraciją, viešbučio
laparoskopinė chirurgija.
jau seniai Anapus. Liūdna, pats!
300 Barney Dr., Suite A
Lietuvos
Dukterims
už
3,200
„Lietuva” padalinio administ
bet ir džiugu, kad sės. Marga Paskiausiai klausėmės sese
Joliet, IL 60435
dol.
auką.
ratore dirbanti politiko žmona
rita dar čia.
rų jubiliačių padėkų. Jos pa
Tel. 815-744-0330;
Dėkojame visiems detroitie- Nijolė Vagnorienė 2000 m. ga
lietuviškai 815-744-8230
Ji perduoda JAV Lietuvių sakojo apie savo nusiteikimą
Bendruomenės pirmininko Al ir artimųjų reakciją joms čiams gausiai aukojusiems, o vo 433,116 litų, o turto įsigijo www.centertorsurgeryandbreasthealth.com
<bns>
gimanto Gečio sveikinimus ir pranešus savo sprendimus. šį kartą dvynukų labui aukų už 407,364 litus.'
rašome
paskutinį
kartą.
padėką už 8 metų darbą, pir Abi seserys buvo priimtos tuo
.m. rugsėjo mėnesio 16-tą
mininkaujant Religinių reika metu buvusios provincijolės
lų tarybai. Po to, įteikia do sesers Aloyzos Saulytės, abi dieną Dievo Apvaizdos parapi
vanėlę sės. Paulei, o savo se turėjo tą pačią magistrę — jos gegužinės metu vyks rink
sei Margaritai gražių baltų seserį Augustą Sereikytę. Dė liava.
Šv. Antano parapijoje Bronė
rožių puokštę.
kojo artimiesiems, ypač jas
Čiunkienė
rinkliavą pravedė
Seselę Paulę giminių var priėmusiai vienuolijai. Sesuo
rugsėjo
9
dieną.
Ačiū.
du sveikina vyresnioji sesuo Paulė įteikė baltą rožę sės.
Kreipiamės
į
savo tautie
Ona Vaitkienė su visa šeima, Aloyzai. Jų žodžiai buvo nuo
čius,
gyvenančius
kitose vie
atvykusia iš Philadephijos, širdūs ir nuotaikingi.
tovėse
—
padėkite.
Detroito
taip pat jos duktė dr. Onilė
Sesuo Bernadeta užsklendė
lietuvių
telkinys
nėra
gausus
Šeštokienė ir trys Šeštokai- dienos šventę savo žodžiu ir
ir
kiekvieną
auką
Lietuvos
tės. Jos visos džiaugiasi savo prašymu sugiedoti giesmę
Dukterys dėkingai įvertins.
sesers, tetos Paulės laimėji „Graži, Marija, Tu esi”.
Aukos nurašomos nuo mokes
mais, ištverme, linksma nuo
čių. Aukas siųsti Daliai Navataika ir maldomis už jas.
Vakaronė
saitienei, 6601 Castle Drive,
Dvi
„Neringos” jaunimo
J Raudondvario salę, 7 vai. Bloomfield Hills, MI 48301.
stovyklos „Kolonos”: Dana
vak. susirinko vietiniai. Iš to Čekiai išrašomi Daughters of
Grąjauskaitė ir Aldona Linliau atvykę giminės ir svečiai Lithuania
vardu
(Twins
geraitienė
sveikina
seselę
jau buvo išvažinėję.
Fund).
Paulę ir sės. Margaritą savo
ir stovyklautojų vardu. Dana
prisimena, kai stovyklos gy
vavimo pradžioje seselė Paulė
vadovavo stovyklai. Kur tik
reikėjo ji buvo ten: plėšė se
nus linoleumus, pjovė žolę,
statė „tiltus”, kad stovyklau
tojai nesušlaptų. Jokio darbo
nebijojo ir nebįjo. Abiems se
serims stovyklautojų vardu
įteikia jaunimo „nutapytus”
ir pasirašytus adresus. Buvu
sių Hanau ( Vokietijoje) ben

Vakaronei vadovavo talki
ninkė Aldona, o programoje
vienuolijos ir svečių „talen
tai”. Žaismingą V. Rastenio
poemą apie Gėlių sodą - rojų
artistiškai deklamavo sės.
Paulės sesuo Izabelė Žmuidzinienė. Meniška interpreta
cija, vaizdingai, neperdėtai,
elegantiškai nusakyti gėlių
pokalbiai. Rodos matai gėles,
vabzdelius, jauti juos glostantį
vėjelį. Po to ilgiausi plojimai

Jūratė Pečiūrienė

MEDICINOS PAGALBA
LAIVUOSE
Sveikatos apsaugos, Susisie
kimo, taip pat Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijų va
dovų bendru įsakymu patvir
tinti minimalūs medicinos pa
galbos teikimo laivuose reika
lavimai.

Omahos Sv. Antano parapijos naujasis administratorius kun. Sandersen,
prisijuosęs bendruomenės jam dovanotą suvenyrinę prijuostę, ii parapi
jos pirmininkės Irenos Gortikaitės priima pintinę lietuviškos duonos.
Nuotr A. Praičlo
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Danutė Bindokienė

BRONIUS NAINYS
„Aš nežinau, kaip atrodo
pragaro vartai, bet jie turi
būti kitokie. Koviausi Vietna
me, bet nieko panašaus nema
čiau”, — bėgdamas iš griū
vančio Pasaulio prekybos cen
tro bokšto, uždusęs prašvokštė
„Nevv York Times” bendradar
biui tame bokšte jau degan
čios internet bendrovės direk
torius John Maloney. Šios,
niekada iki šiol nepatirtos,
Amerikos tragedijos akivaiz
doje palyginimas gal ir nepa
togus, bet kažkaip norisi tam
savo gyvybę gelbstinčiam bėg
liui priminti, kad grįžęs dar į
ankstesnius laikus, pvz., į
1945 metais per vieną naktį
nuo žemės paviršiaus nušluo
tą Drezdeną, Hiroshimą, Na
gasaki, jis būtų ne tik vartus,
bet ir visą pragarą pamatęs.
Sunku gal jam įsivaizduoti
anų laikų klaikumą, kai 1,000
amerikiečių ir britų bombone
šių banga po bangos taškė šį
Vokietijos didmiestį sunkia
svorėmis
padegamosiomis
bombomis, nuo kurių skraidė
po orą maišydamiesi pastatų
gabalai ir žmonės. Visas mies
tas liepsnojo iki to laiko nema
tytu pasaulyje gaisru, kuria
me žuvo 250,000 žmonių.
Jiems nebuvo kur bėgti. O nei
Drezdene, nei aplink jį jokių
karinių taikinių nebuvo, tik
daug ligoninių sužeistiesiems
kariams gydyti. Ne, John Ma
loney to neįsivaizduoja, nes
tai buvo ne Amerikoje ir degė
vokiečiai, japonai. Ir, be to,
juk tada buvo karas.

tą patį didžiausią visų laikų
teroristą švelniai „dėde Juozu”
vadino. O jo žmona Eleonor,
priminta apie baltiečių trėmi
mus į Sibiro lagerius, viešai
tai vadino melu, nes Sibire jo
kių lagerių nesą, o atsikrato
ma tik nusikaltėliais, bandi
tais.
Daugeliui juk ir Lietuvos
partizanai buvo tik banditai.
Lietuvos laisvėjimo pradžioje,
Austin universitete, Texas,
studentų grupė, susimetusi
gelbėti griūvančios Sovietų
Sąjungos ir priminta apie so
vietų nusikaltimus, tarp jų ir
apie baltiečių trėmimus, teigė,
kad tremiamieji buvo naciai ir
to užsitarnavo. O kas Čečėni
joje: karas dėl nepriklausomy
bės, ar teroras, ir kurie iš tik
rųjų yra teroristai?
Gal ir labai nepatogu šią
šiurpią Amerikos tragediją
gretinti su panašiais praeities
įvykiais, bet žmogiškas jautru
mas, kartu ir sąžinė, kažkaip
juos savaime supina. Ypač kai
tarp mūsų, vyresniųjų, toji

Grįžkime prie savų
reikalų

Rugsėjo 11 d. dalyvavę Vašingtone ruoštuose sustikimuose JAV LB ir ALTo atstovai. Iš kairės: rytinės LB apy
gardos pirm. Vytas Maciūnas, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, JAV LB Krašto valdybos pirm. Al
Vjdos Kuprybės nuotr.
gimantas Gečys, Philadelphia LB apylinkės pirm. Vytas Bagdonavičius.

Tik patys teroristai? Nebūki
me naivūs. Užpuldinėti JAV
ambasadas, grobti lėktuvus ir
tokiam planui paruošti bei
įvykdyti taip, kad jis para
lyžiuotų ir tokioje padėtyje sa
vaitę laikytų visą Amerikos
oro susisiekimą, pririštų žiniasklaidą, supainiotų politi
ką, sumaitotų ekonomiją ir
ant kojų sukeltų visą pasaulį,
įtariamojo Osama bin Laden
vargu ar pakanka. Už jo trijų
šimtų milijonų dolerių ir dvie
jų-trijų šimtų jam klusnių
kraštutinių nugaros stovi di
desni tūzai. Šis žmogus turi
būti arba paslaugūnas, įtai
gaujamas patikėtinis, arba
net įrankis stipresnių jėgų,
stambesnių pinigų ir žymiai
didesnių tikslų.
Irakas, Iranas, Afganista
nas, Sirija, Jordanas, kiti ara
bų kraštai, nors oficialiai ir
paneigia šį siaubingos bepro
tystės aktą prieš Ameriką, ta
čiau turbū ne vienas jų tyliai
jį laimina. Ne vienas jų gal ir
pirštelį yra pridėjęs. Džiaugs
mo proveržis pasirodė ir tarp
palestiniečių. Nors vadas Yasir Arafat juos viešai pasmer
kė, bet ar kitaip jis galėjo sa
kyti? Šalia to, kur šioje trage
dijos atošvaistėje iš tikrųjų at
sistos branduolinius ginklus
turintis Pakistanas ir paga
liau Rusija, Kinija? Nors Pa
kistano diktatorius dabar ža
da su Amerika bendradar
biauti, bet tik labai atsargiai
ir kas žino, kiek ilgai? O
Maskva visada tik arabus pa
laikė, nepaisant, koks rusas
vyriausioje kėdėje sėdėjo. Iš
Rusijos į JAV 1990 m. pabė
gęs, buvęs KGB agentas, šni
pas, pulkininkas Stanislav
Lunev dabar vėl žiniasklaidai
pakartojo
savo
anksčiau
skelbtą dokumentuotą įrody
mą, kad Rusija prieš Ameriką
seniai turi karo planus, pa
remtus terorizmu ir sproginimu iš vidaus.
JAV vyriausybė, už šį ne
žmoniškai bjaurų nusikaltimą
atsilygindama, žada smogti vi
sa galima jėga. Į teroristus,

pirmiausia — į jų vadovą Osa
ma bin Laden globojančius Af
ganistano valdytojus, kraštu
tinius musulmonus Taliban,
reikalaudama jį išduoti. Šie
prisiekia nepasiduoti. Taigi
Amerikai vėl karas. Visi vadai
pripažįsta, kad šiame kalnuo
tame krašte karas negali būti
laimėtas net pačia moderniau
sia technologija. Dėl to sužlu
go ir 10 m. kovojusi Sovietų
Sąjunga. Kova bus žmogus
prieš žmogų. Vėl kraujo pra
liejimas. Ir vargu, ar kas nors
pasikeis, bin Laden sugavus?
Atsiras toks pat kitas teroris
tas, nes iš čia vyksta nebe te
roro išpuoliai, bet šios visos
srities gyveiftojų karas prieš
Ameriką terbro priemonėmis.
Vieną ar kelis teroristus su
naikinus, jėgos be proto nau
dojimas nedings. Bus smogia
ma kitaip, kitu būdu, bet į
tuos pačius taikinius. Pik.
Stanislav Lunev sako, kad tai
gali įvykti netrukus. Ir vėl
kentės nekalti žmonės. Už ką?
Koks baisus mūsų valstybės
saugumo susmukimas, teigia
„New York Times”, negalėda
mas suvokti, kaip tokius tero
ristinius veiksmus galėjo čia
suorganizuoti svetimšaliai ir
kaip tiek daug grobikų vienu
laiku galėjo įsmukti į skirtin
guose oro uostuose pasirengu
sius kilti lėktuvus. Sutinkam,
35 milijardus dol. per metus
išleidžiančios saugumo įstai
gos savo darbo reikiamai neat
lieka. Jas reikia pertvarkyti.
Bet kažkodėl niekas neužsi
mena apie dar vieną Amerikos
susmukimą — jos Artimųjų
Rytų politiką. Nuo pat Izraelio
įsteigimo pradžios JAV viena
šališka politika tenai gamino
si tik priešus. „Kai kurie žmo
nės kalba, kad Izraelis pri
klauso Amerikai, — sako sal
dainių pardavėjas palestinie
tis Muhammed Nabil ’New
York Times’ (2001.09.13) ko
respondentui James Bennet
— aš sakau, kad Amerika
priklauso Izraeliui”. Ar never
ta Vašingtonui pagalvoti, kas
skatina arabus taip kalbėti?

sugeba kalbėti paprastesne, o
ne biurokratine kalba. Pagrin
dinė veiklos sritis yra žiniasklaidoje, ypač televizijoje ir
radijuje. Paruošiamos įvairios
Nr n
LIUDA RUGIENIENĖ
laidos, pvz., „Atlanto krantas”,
Jungtinėse Amerikos
Vokietijos pozicija dar ne taip pat savaitinė laida rusų
Valstijose LB dirba labai akty aiški. Kai su lietuviais yra kalba, nes rusų spaudoje būna
viai, tai atsispindėjo ir Regi kalbamasi, visi pritaria. Ne daug netikslumų. Antra veik
nos Narušienės pranešime, priklausomybės šventės proga los sritis yra socialinė — kotačiau kituose kraštuose veik daromas spaudimas Vokietijos munikacija ir viešieji ryšiai,
ruošiami nori sukurti infradiskusijų
la yra kur kas sudėtingesnė, parlamentarams,
nes ten lobizmas yra ribotas. minėjimai, priėmimai. Pasta klubų sistemą visoje Lietuvo
Kanadoje sudarytas septynių ruoju metu įsisteigė Lietuvių je. „Aišku, vieną mūsų veiklos
Norvegįjoje, sričių jums turbūt teko maty
kraštų junginys, pavadintas Bendruomenė
„Canadian
Community
of apie 30 asmenų. Jie taip pat ti, tai palaikomosios akcijos,
Central and Eastem Europe nori padėti. Prancūzįja laikosi kurios buvo per NATO parla
Countries”. Šiam CCCEEC gana rezervuotai, ten taip pat mentinę asamblėją. Nežinau,
priklauso lietuviai, latviai, es yra būtinas lietuvių aktyvu kaip mums tai pavyko, bet vis
dėlto, manau, kad šiek tiek
tai, ukrainiečiai, lenkai, veng mas, skatinant NATO plėtrą.
mes prisidėjome prie tų rengi
Paskutinysis
pranešimas
rai ir slovakai. Komitetas su
nių, sukūrėme tokią šiltesnę
buvo
Rimanto
Dagio,
„TAIP”
jungia per 2 mln. Kanados pi
„atmosferą”. „TAIP” organiza
grupės
atstovo.
Grupė
įkurta,
liečių. Šių metų spalio 19 d.
vo
Lietuvos žmonės, kad jie su
Toronto universitete vyks sim kad išaiškintų visuomenei,
poziumas, į kurį bus kviečiami ypač skeptikams, integravimo pritariančiais NATO plakatais
svarbūs politikai. Vyksta įvai si į NATO klausimus. „TAIP” dalyvautų prie tų vietų, ku
buvo Parlamentinės
rūs susitikimai su vyriausybės atstovaujama įvairioms parti riose
atstovais. Neoficialiai pasisa joms. Čia yra žiniasklaidos Asamblėjos dalyviai, arba pro
ko už plėtros iėmimą, tačiau atstovų, žurnalistų, nes svar kurias važiavo autobusais.
bu turėti tokius žmones, kurie
Savo rezoliucįjoje LR Seimo
esą ne laikas apie tai kalbėti.

ir JAV LB atstovų komisija
ragino LR Seimą ir vyriausybę
toliau
nuosekliai
vykdyti
praktinius ir finansinius įsi
pareigojimus skirti gynybos
reikmėms 2' proc. valstybės
bendrojo vidaus produkto,
stiprinant krašto gynybą, įgy
vendinti visus su naryste
NATO susijusius uždavinius,
o, Lietuvai tapus NATO nare,
vykdyti visas narės pareigas:
Seimą ir vyriausybę daug
aktyviau skleisti informaciją
Lietuvos
žmonėms
apie
NATO;
LR ministerijas Ir kitas vals
tybės institucijas panaudoti
informacinę medžiagą (viešbu
čiuose, oro uostuose, geležin
kelio stotyse ir kitur platina
mus plakatus, lankstinukus ir
kt.) viešai reklamai, kad turis
tai ir svečiai būtų supažin
dinami su Lietuvos pasirengi
mu tapti NATO nare;
Lietuvos visuomenę ir toliau
remti vyriausybę, įgyvendi
nančią svarbiausią Lietuvos
užsienio politikos tikslą, ka

Karas, taip, bet ar tai ma
žesnė beprotystė? Juk jis išžu
dė 60 ar daugiau milijonų
žmonių ir sunaikino pusę Eu
ropos bei Japonijos turto. Ar
ne tokia pat beprotystė buvo ir
Pirmasis pasaulinis karas, tik
prie Verdun prarijęs apie
800,000 žmonių? Bet vėl —
tada buvo karas, o čia juk te
roristai, tarptautiniai nusikal
tėliai. Išgaudyti juos ir išmuš
ti bet kokia kaina, šaukia
Vašingtonas, o kartu su juo —
visa JAV žiniasklaida. Ar tie
šaukiantieji nieko nežino apie
dar ne taip tolimus Stalino
laikus? Septyni milijonai išžu
dytų ukrainiečių, genant juos
į kolektyvinius bolševikų val
džios dvarus. Ištremti milijo
nai Krymo totorių, Pavolgio
vokiečių, baltiečių ir kitų tau
tybių žmonių į Sibirą mirti.
15,000 sušaudytų Lenkijos ka
riuomenės karininkų — ar tai
ne brutaliausias teroras? Bet
apie jį niekas nešaukė tada ir
neprisimena dabar. Dar ir
šiandien amerikiečių garbina
mas prezidentas Roosevelt Te
herane ir Jaltoje Stalinui pa
vergti atidavęs pusę Europos,

praeitis dar taip ryški, ir ne
vienas esame buvę gyvi jos
liudininkai. Tai paskatina dar
ir toks ypatingas teroro pabrė
žimas, nes kažin, ar šis šiur
pus įvykis yra tik teroras, jėgą
įgijusių bepročių veiksmas be
jokio tikslo? Tokiu teiginiu su
abejojo ir pats prezidentas
George W. Bush, išpuolį pava
dindamas karo aktu. Deja, kol
kas tik jis vienas. Kiti, atrodo,
skrupulingai tyli. O tai leidžia
galvoti, kad sąmoningai, ar
nesąmoningai, slepiama kaž
kokia kita šios tragedijos prie
žastis. Sunku patikėti, kad de
vyniolika jaunų, prasimokslinusių arabų, tarp jų — septy
ni pilotai, paruošti valdyti
didžiuosius keleivinius lėktu
vus, porą metų ruoštųsi savi
žudybei tik dėl kažkokio tero
ro. Juk, pagal pranešimus,
įvykis buvo iš anksto gerai ap
galvotas, suplanuotas ir tiks
liai įvykdytas. 2001 rugsėjo
11-tą, apie 8 vai. ryto, dvide
šimt minučių laikotarpiu iš
trijų skirtingų Boston, Newark, Dulles oro uostų kilo 4
to paties modelio lėktuvai, ku
riuose, visas saugumo užtva
ras sėkmingai praėję, sėdėjo
uždaviniui, taigi ir mirčiai,
pasiruošę rytietiškos išvaizdos
vyrai: trijuose lėktuvuose po
penkis, viename keturi. Jie
sugebėjo pagrobti
lėktuvų
kontrolę ir, pavertę juos bom
bomis, tiksliai smogti į taiki
nius.
Tai gali atlikti tik karinėse
mokyklose ar stovyklose spe
cialistų apmokyti profesiona
lai. Kur tokios mokyklos yra,
kas jas steigia, kas išlaiko?

LR SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ
KOMISIJOS POSĖDŽIAI

PLENERAS GENOCIDO
TEMOMIS
Rugsėjo 3-14 d. Vilniuje ir
Lazdijų rajone Ragiškės kai
me surengtas kūrybinis meni
ninkų pleneras „Menininkai
istorijai”. Jame dalyvavo daili
ninkai Valentinas Antanavi
čius, S. Armonas, A. Bagdžius,
Rimas Zigmas Bičiūnas, G. P.
Janonis, Aloyzas Stasiulevi
čius, Aleksandras Vozbinas.
Pasak plenerą organizuojan
čio Lietuvos Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ro, jo tikslas — supažindinti
su tautos genocidu ir rezisten
cija. Savo darbais dailininkai
pagerbė žuvusius ir gyvuosius
Lietuvos laisvės kovų daly
vius.
Plenero metu buvo rengiami
susitikimai su Laisvės kovų
dalyviais, ekskursijos po rėžis
tencijos kovų vietas, o rugsėjo
5-ąją įvyko konferencija —
apskritas stalas „Menininkai
istorinio lūžio metu”. Jame
dalyvavo dailininkai, istorikai,
ir kultūrologai. Plenero metu
sukurti darbai buvo pristatyti
Genocido aukų muziejuje Vil
niuje. (BNS)
* Jauniausioje Lietuvoje
Vilkaviškio vyskupijos ku
nigų seminarijoje būsimi kuni
gai skaito ne tik Šventąjį
Raštą, bet ir mokosi anglų, lo
tynų ar graikų kalbą bei akty
viai
semiasi
informatikos
žinių. Mat netolimoje ateityje
parapijų naujienos bus regis
truojamos ne į storas bažny
tines knygas, o suplauks į
kompiuterines duomenų ba
zes. Busimieji kunigai — vie
nintelis socialinis sluoksnis
kuriam negresia nedarbas. (R)
* „Neregėto žiaurumo te
roras Amerikoje yra visos
žmonijos tragedija. Pasaulis
buvo matęs kruvinų karų
žemės drebėjimų, bet tai, ką
išvydo rugsėjo 11-ąją, pranoko
daugelio kada nors patirtą
siaubą”, per sekmadienio pa
mokslą sakė Kauno arkikate
droje arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius.
(LR, Elta)
dangi narystė NATO ne tik
efektyviausiai užtikrintų Lie
tuvos saugumą, bet ir atvertų
kelius Lietuvos ekonomikos
plėtrai ir demokratinės visubmenės gerovei;
Lietuvos politines partijas,
atstovaujamas Seime, įgyven
dinti 2001 m. gegužės 23 d.
pasirašytą Lietuvos politinių
partijų susitarimą išlaikyti
gera tradicija tapusią visuoti
nę darnią paramą svarbiau
siam Lietuvos užsienio politi
kos tikslui — NATO narystės
siekiui ir praktiniais veiks
mais, konkrečiais sprendimais
įprasminti savo indėlį į Lietu
vos nepriklausomybės ir sau
gumo stiprinimo darbą;
visus užsienio lietuvius,
ypač
Jungtinių
Amerikos
Valstijų, prisiminti kovą už
Lietuvos nepriklausomybę ir
dar kartą sutelkti pąjėgas ir
paraginti savo šalių vyriau
sybes paremti Lietuvos kvie
timą į NATO 2002 metais.
Komisija priėmė ir kitą rezo
liuciją, tai „Dėl Transatlanti

Šiuo metu nesunku pasinerti praėjusios savaitės tragiš
kųjų įvykių srovėje ir plaukti
su ja, pasibaisėjimo, bejėgio
pykčio ir liūdesio nešami.
Taip, atrodo, dabar plaukia
visa Amerika. Tačiau gyveni
mas nesustoja: kas prieš rug
sėjo 11-ąją buvo svarbu, nep
rarado savo prasmės ir po jos,
gal tik laikinai nuslinko į an
traeilį planą.
O mums, lietuviams, svar
bių reikalų netrūksta. Dauge
lis anuomet tikėjo, kad 1990
m. kovo 11-osios Aktas ne tik
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, bet iš
sprendė ir daug problemų, to
li nuo savo tėvynės atsidūrusiems lietuviams. Po ilgų
intensyvios veiklos dešimt
mečių, po pastangų, visomis
prieinamomis
priemonėmis
garsinant Lietuvos laisvės sie
kius ir pasauliui primenant
skriaudas, okupanto daromas
lietuvių tautai, buvo tikėtasi,
kad dabar toji tauta pasirū
pins užsieniuose gyvenančių
tautiečių reikalais: aprūpins
spauda, kultūrinėmis gėrybė
mis, lietuviškoms mokykloms
mokslo reikmenimis ir pan.
Taip visgi neatsitiko. Ne
pasibaigė mūsų ir rūpesčiai
Lietuvos reikalais, nes, kaip
dabar visiems aišku, vien Ne
priklausomybės atkūrimo ak
tas neužtikrina jos saugumo
ir nepriklausomybės nepažei
džiamumo. Būtina Lietuvą
įjungti į tarptautines gynybi
nes bei ekonomines sąjungas,
kad ji tvirtai įleistų šaknis de
mokratiškų vertybių dirvoje ir
galėtų visapusiškai klestėti
kartu su kitomis demokratiš
komis, laisvomis tautomis.
Žinome taip pat, kad ne visi
užsienio lietuvių kultūriniai
ir veiklos poreikiai yra tie
patys, kaip tėvynėje gyve
nančių. Antra vertus, toks jau
lietuvio būdas — nepasiten
kinti vien materialinėmis gė
rybėmis, o aktyviai siekti dva
sinių, ne vien pasinaudojant
kitų sukauptais kultūros lo
biais, bet ir patiems jų ieškoti,
kurti, kaupti. Visa tai vadi
name visuomenine veikla.
Kol kas jos stoka dar nega
lime per daug skųstis —
galbūt tik sulėtėjimu, ar skir
tingu veiklos supratimu, kei
čiantis dirbantiesiems ir į ją
ateinant naujiems žmonėms,
su kitomis idėjomis, kitais
metodais. Labiausiai šiandien
galime pasididžiuoti — ir pa
sidžiaugti — Lietuvių Bend
ruomenės veikla, jos atliktais
darbais, dabarties užmojais ir

ateities planais. Spalio mene
sio viduryje JAV Lietuvių
Bendruomenė
iškilmingai
švęs savo auksinę sukakti
50 metų intensyvaus darbo,
kad toli nuo tėvynės neuž
gestų jos meiles žiburys, kad
lietuviškas žodis būtų skiepi
jamas jaunosioms kartoms, o
vyresnieji turėtų galimybių ir
progų didžiuotis savo kilme,
išeiti iš uždaro, siauro asme
ninio gyvenimo į platesnes,
prasmingos veiklos kelius.
Pagrindinės iškilmes, kaip
jau buvo daug kartų minėta,
spalio mėnesį vyks Čikagoje.
Seniai sudaryti komitetai, pa
ruošti atitinkami planai, vyk
sta darbai ir kaupiasi rūpes
čiai: ar visuomene tikrai Įver
tins tas pastangas, ar daly
vaus renginiuose, pritars, pa
dės, aukos, jeigu finansines
paramos reikės? (O kada jos
lietuviškai veiklai pakanka?)
Nereikia stebėtis, kad tų
pasiruošimų eigoje atsiranda
ir šiek tiek trinties, nesuta
rimų — tai natūralu ir net
sveikintina, nes, tik derinant
nuomones, galima pasirinkti,
kas yra geriausia. Džiugu,
kad į darbą įjungti įvairių
kartų
atstovai,
nepaisant,
kada jie atvykę į šį kraštą,
arba net jame gimę. Taip pat
džiugu, kad lietuvių visuo
menė neskirstoma į „bangas”,
kaip dabar vis dažniau pasi
girsta. Kokia čia gali būti
„pirmoji”, „antroji”, „trečioji”
ar kažkokia kita lietuvių ban
ga? Argi nesame visi lietu
viai? Argi mūsų tikslai _ūe tie
•patys, argi neriša mus kilme,
rūpesčiai savo tolimąja tėvynė
ir lietuvybės išlikimu toli nuo
jos gyvenant?

nės
integracijos
paramos
(„TAIP”) grupės”. Komisija ak
centavo būtinumą įtraukti ne
tik Lietuvos visuomenę, bet ir
JAV LB, PLB į švietėjišką
veiklą dėl Lietuvos narystės
NATO;
siūlo JAV Lietuvių Bendruo
menei prisidėti prie „TAIP”
grupės veiklos.
Komisija gavo į rezoliucijas
atsakymus iš Krašto apsaugos
ir Užsienio reikalų ministe
rijų. KAM nurodo, kad „šiais ,
metais visuomenės informavi
mo kampanija yra itin aktyvi
ir jau davė teigiamų rezultatų.
Paskutinių visuomenės nuo
monės apklausų duomenimis
šiuo metu Lietuvos narystę
NATO remia daugiau nei še
šiasdešimt proc. Lietuvos gyven
tojų”. Žada būtinai atsižvelgti
į siūlymus, kurie yra pateikti
Komisuos rezoliucijoje.
Užsienio reikalų ministerija
atsakė, kad kaip tik šiuo metu
yra ruošiama visuomenės in
formavimo programa 2002
metams. „Ypatingas dėmesys

Neklauskime, kada kas ir iš
kur atvyko. Visi jau 6a esa
me, tad norom nenorom pri
klausome ir Lietuvių Bend
ruomenei. Jai priklausyti ne
reikia dvigubos pilietybės, vi
zų, egzaminų, tapatybės įro
dymo dokumentų. Užtenka,
kad esi lietuvis! Bendruome
nėje ir vietos, ir darbų vi
siems pakaks, tad junkimės ir
veikime, o jeigu kas nelabai
suvokia LB paskirtį ar veiklos
lauką, gera proga bus sužinoti
50 metų sukakties šventėje.
Beje, šiandien nugirdome
ypač gerą žinią, kad pavyko
sėkmingai išspręsti kai ku
riuos nesutarimus, buvusius
tarp JAV LB ir Lituanistikos
tyrimų bei studijų centro
Čikagoje dėl Pasaulio Lietu
vių archyvo, esančio Jaunimo
centre. Sveikiname!
minėtoje programoje bus ski
riamas elektroninės žiniasklaidos (TV, radijo), o taip
pat atskirų nepalankiai nusi
teikusių ir neapsisprendusių
gyventojų grupių informavimo
projektams”.
Jau nuo 1997 m. JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovai
komisijoje rūpinasi LR pilie
tybės užsienio lietuviams rei
kalais. Tuometiniai pirminin
kai Donatas Skučas ir Eversitas Raišuotis pasirašė tokio
turinio rezoliuciją: „Kiekvie
nas lietuvių kilmės asmuo, gy
venantis užsienyje, turi teisę į
Lietuvos Respublikos piliety
bę. Todėl siūlome padaryti ati
tinkamas Pilietybės įstatymo
pataisas”. Vėliau JAV LB ta
ryba įgaliojo komisįją kelti
specifinį klausimą apie išvy
kusius iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 dienos.
2000 m. kovo 10 ir rugpjūčio
12 d. posėdžiuose buvo priim
tos praplėsto turinio rezoliuci
jos.
(B.d.)
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KELIONĖ PO VILNIAUS
KRAŠTĄ

Paslaugos

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Lauk) dama Lietuva gegužes bei būti vieni kitiems labiau
menesį, geriau susipažinau su atlaidus.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Pu susitikimo Vilniaus rajo
nedidele Vilniaus rajūno, ku
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
ris dideliu ratu supa Vilniaus no savivaldybes rūmuose to
garantuotai ir sąžiningai.
miestų, dalimi. Vilniaus rajo liau važiavome į Zujūnų
773-779-3313
nas. yra didžiausias iš visų seniūniją, kur labai nuošir
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Lietuvos 44,rajonų ir unikalus džiai buvau priimta seniūnės
AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS,
tuom, kad jo gyventojų 64 Česla vos Apolevič ir jos mo
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
proc. sudaro lenkai, ’’0.7 proc. terų štabo narių. Man buvo
S. Kane kalba lietuviškai.
- lietuviai, rusai, baltarusiai, padovanota nepaprasto grožio
FRANK ZAPOLIS
Vilniaus rajono Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčioje moterų folklorinio ansamblio „Tichanovinka” narės
ir dydžio Vilniaus verba. Kaip
ukrainiečiai ir kt.
3208 1/2 West 95th Street
su Čekoniškių mokyklos direktoriumi V. Grina (kairejei Viduryje stovi vadove Janina Norkūniene, dešinėje Tel. (708) 424-8654
1995 m. dirbdama l’S-Baltic tik Zujimų seniūnijoje yra pi
Vilniaus rajono merė Leokadija Janušauskienė Audronės Pakštienės nuotr.
(773)581-8654
Foundation, Vašingtone, vado namos pačios gražiausios Vil
vavau savivaldybių programų niaus verbos, kuriomis man prie puikių pietų stalo naujoje spausdintas LR prezidento Adolfą Damušį, poetą Kazį
Kalame visų rūšių „sidings”,
ruošimui ir vykdymui Lietu teko grožėtis ir lankant Čeko smulkaus verslo užkandinėje.
Valdo Adamkaus interviu, ku Bradūną, filosofą Juozą Gir
„soffits”, įdedame
voje. Man teko parinkti Lietu niškių kaimo verbų ir buities
Ši dienos kelionė paliko man riame sakoma: „Praėjusį de nių.
lietvamzdžius (gutters) ir
vos savivaldybių kandidatus, seklyčią.
- O savo Amerikoje su dengiame stogus. Skambinti
labai gerą įspūdį apie Vilniaus šimtmetį vienas svarbiausių
kuriems
buvo
sudarytos
Aplankėme Čekoniškių mo rajoną, kur žmones gyvena lūžių įvyko mūsų piliečių is kurta produkcija su Lietu
Romui tel. 630-774-1025.
sųlygos atlikti šešių savaičių kyklą, kurios direktorius V. dviejų kalbų ir dviejų kultūrų torinėje sąmonėje. Lietuvos ir va nesidalinate?
stažuotę, tobulinantis Ameri Grinas mus lydėjo ir papasa aplinkoje. Jauteisi, kad esi Lenkijos santykių nebeslegia
Dedame medines grindis,
- Dalinamės. Per LRT buvo
darome „deck”, staliaus ir
kos miestų biudžeto ir finansų kojo apie lietuvių ir lenkų valstybėje, kur gerbiamos pi neigiama paveldo inercija. rodytas filmas apie dailininką
kitus smulkaus remonto
srityse. Viena iš šių kandidatų kalbų bei istorijos dėstymą. liečio teisės.
Priešingai, šiandien esame Viktorą Petravičių, apie filo
darbus. Aukšta darbų kokybė,
buvo Lietuvos lenke Leokadija Jaučiau mokytojų rūpinimąsi
Norėčiau
savo
mintis stiprūs savo praeitimi, kuri sofą Juozą Girnių. Bent porą
žemos kainos.Turiu draudimą.
Janušauskienė, dabar antrą vaikais. Nors mačiau kuklią užbaigti „Lithuania” žurnalo, turtina mus ir klaidomis, ir kartų rodytas - apie rašytoją
Tel. 773-254-0759;
kadenciją einanti Vilniaus ra aplinką, bet panašiomis sąly leidžiamo Lenkijoje, žodžiais. pasiekimais. Esame vėl jun Marių Katiliškį. Šis filmas 847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
jono meres pareigas. Mūsų gomis mokosi ir dirba visos Šių metų sausio mėnesio nu giami bendrų ateities siekių, buvo išplatintas mokykloms
TAISOME
pažintis ir draugyste atsinau Lietuvos mokyklos. Mandagūs meryje, skirtame Lietuvos ir jungiami istorijos, kurią kartu kaip
mokomoji
priemonė,
SKALBIMO MASINAS,
jino gegužės 4 dieną, kada, ly vaikai, kurie džiaugsmingai Lenkijos diplomatinių santy kuriame.”
įtrauktas į mokymo programą.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
dima meres Janušauskienės, mus priėmė, labai maloniai kių atkūrimo 10-mečiui, iš
Audronė Pakštienė
- Lietuva pirko iš Jūsų
SISTEMAS, VIRYKLAS,
buvau pakviesta į Vilniaus ra nuteikė. Buvau apdovanota
visą šią medžiagą, ar Jūs ją
ORO VĖSINTUVUS.
jono savivaldybę, kur buvo su meniškomis ir labai išra
dovanojote?
H.DĖCKYS
rengtas malonus susitikimas dingomis vaikų darbo do
- Žinoma, dovanojau. Vie
TEL. 773-585-6624
su Vilniaus rajono savival vanelėmis. Prie mūsų prisi
nintelį filmą apie M. Katiliškį,
dybės komitetų pirmininkais jungė mokyklos direktorius,
tiksliau - jo kopijos padarymą
ir kur kiekvienam buvo duota kuris kartu nuvyko ir į
parėmė Atviros Lietuvos fon
773-585-9500
proga papasakoti apie savo Čekoniškių kaimo verbų ir Pokalbis su Amerikos Lietuvių televizijos vadovu
das, tai ir padėjo man pabaigti
darbą - rūpesčius, pasieki buities seklyčią. Ją prižiūri,
Arvydu Reneckiu
filmą. Prisidėjo „A propos” talkina Karilė Vaitkutė. Daž
mus. Jų pranešimai man leido renka eksponatus bei pina
studija ir Vytautas V. Lands nai, filmuodamas arba pateik
susidaryti Vilniaus rajono gy verbas moterų folklorinis an
- Kaip atsirado lietuviška
bergis. Tik nepatogiai išėjo, damas savo archyvinę medžia
venimo vaizdą. Papasakojau samblis „Tichanovinka”, ku televizija Čikagoje?
kai tas filmas Lietuvoje buvo gą, padeda Aleksandras Plė
apie Savo patirtį, padedant rios vadove - Janina Norkū- Pamačiau, kad tokio daly
pateiktas kaip „A propos” stu nys. Daugiau kaip prieš me
naujai besikuriančioms savi nienė pristatė šį moterų folk ko nėra, o galėtų būti. Prieš 6
dijos, tuo tarpu pagrindinis to tus, kai pradėjome leisti sek
valdybėms Lietuvoje ir naudo lorinį ansamblį ir papasakojo metus dirbau Čikagos reabili
filmo iniciatorius buvo Dailės madieninę laidą, prisidėjo TV
jant JAV patirtį. Teko taip pat jo įkūrimo istoriją. Ansamblis tacijos institute, kur darėm
muziejus Lemonte - buvo žurnal'stė Eglė Merkytė. Taip
papasakoti apie Amerikos Lie padainavo kelias to krašto medicinos informacinius, mo
grupė aukotojų, kuri skyrė pat talkina Skirmantas Jan
tuvių Bendruomenes bendra dainas lietuvių, lenkų ir balta komuosius filmus. Kai tą sky
kauskas, operatoriai Leonar
šiek tiek lėšų.
vimą su Amerikos lenkų orga rusių kalbomis, aprodė kaimo rių pertvarkė ir darbą perėmė
Kitas linksmas ir įdomus das Surgaila ir Eugenijus Monizacijomis, mūsų bendrą nu eksponatus bei nepaprastą privati kompanija, darbo nete
darbas buvo - filmas apie Ar rozas. Šią vasarą mūsų TV
eitą kelią, padedant vieni ki Vilniaus verbų rinkinį. (Pra kau. Pagalvojau, atsisakius
vydą Sabonį „Sabas”. Tai ilgas prie kompiuterių darbuojasi
tiems siekti Lenkijos ir Lietu ėjusią žiemą šios seklyčios pa meninių ambicijų (Lietuvoje
- 2 vai. filmas. Darėm kartu studentas iš Lietuvos Povilas
vos narystės NATO sąjungoje. talpose įvyko garsusis „Vienos tokių turėjau), kodėl nepa
su Vytautu V. Landsbergiu - Bradulskis.
Papasakojau, kaip Amerikos balius”,, kuris negalėjo įvykti bandžius pasitarnauti lietu
- Kokios Lietuvių televi
jis režisavo, aš daugiau filma
lenkai jau
nuo „Solidar- Vilniaus mušte.) Šis talen viškai visuomenei Amerikoje.
vau. Teko net 2 kartus va zijos perspektyvos?
- Pradedu trauktis. Teks at
noszscz” laikų palaikė Ameri tingų moterų vienetas ne tik Maniau, kad yra daug žmo
žiuoti į Portlendą pas Sabo'kos lietuvių siekius dėl Lietu savo dainomis, bet ir savo nių, kuriems tokia paslauga
nius ir ten porą savaičių pagy sisakyti sekmadieninės laidos,
vos nepriklausomybės atgavi rankų darbo verbomis galėtų būtų labai maloni. Su JAV
venti, laukiant, kol gimdys In verčia lėšų stoka. Skambina
mo, solidariai dalyvavo de pradžiuginti mūsų visuomenę LB, LF atstovais bandėm su
grida Sabonienė. Ten bebū mums žmonės ir sako: „Jūsų
monstracijose Vašingtone bei Amerikoje.
telkti lėšų, bet tuo metu nepa
nant, pavyko prašnekinti Sa to ubagavimo liūdna klausy
Aplankėme Sudervės Švč. vyko, matyt, trūko pasi
ti”. Jie mus moko: „Jeigu tau
kitose apylinkėse, taip pat
Lietuvių televizijos vadovas Arvy bonį - tiesiog nebūdavo kas
dalyvavo Pavergtųjų Tautų Trejybės bažnyčią, kuri ski tikėjimo, kad toks dalykas gali das Reneckis.
veikti, išsitraukdavau kamerą biznis nepasisekė, neini į gat
metiniuose minėjimuose bei riasi nuo kitų Lietuvos baž pavykti. Teko avantiūristiš
ir kalbėdavomės. Paskui tas vę ir, ištiesęs ranką, neprašai
kituose renginiuose, visur ro nyčių savo klasikinės rotondos kai pačiam imti 40,000 dol. padėčiai, net nepatogu tapo ir filmas Ispanijoje gavo prizą padėti”. Atsakymas gali būti
dydami savo draugiškumą. architektūra (ji statyta sekant paskolą montavimo studijai prašyti.
kaip geriausias sportininko in vienas: lietuviška televizija
nėra biznis. Bet kuri lietu
Ypač šis dėmesys lietuviams Panteonu Romoje). Mūsų lau nuomoti ir aparatūrai pirkti.
- Ką Jūs turėjote galvoje, terviu.
padėjo pastaraisiais metais, kė Sudervės seniūnė Česlava Entuziazmo įliejo Algimantas sakydamas apie savo me
Tai buvo įdomus laikas. Jau viška veikla nėra biznis, nes iš
kai Amerikos Lietuvių Bend Stupenko ir Sudervės bažny Kezys, pasiūlęs surengti tele nines ambicijas Lietuvoje?
pora metų, kaip negaunu jos nė vienas neprasigyveno.
- Esu baigęs lituanistikos prisėsti prie didesnio darbo, Pažiūrėkit, kaip gyvena žmo
ruomenė atvirai parėmė Len čios klebonas Stanislovas Jo vizijos balių. Balius įvyko dar
kijos siekį tapti NATO nare. nas Ulickas, kurie nuoširdžiai pačiai
TV
neegzistuojant, studijas. Pradžioje dirbau lai nes, pradėjęs sekmadieninę nės, kurie visą gyvenimą dirbo
Polish American Congress, mus priėmė ir vedė parodyti žmonių susirinko daug. Iš su kinus darbus ir vis veržiausi į laidą, visiškai paskendau te lietuvišką visuomeninį darbą.
Kai kurie net pensijų neturi
lenkų įtakingi politikai bei šio architektūros šedevro. Bu telktų lėšų sumokėjome dalį Kino studiją. Pakliuvau. Ta levizijoje.
vome
palydėti
laiptais
iki
pau
dokumentikos
skyriaus
užsidirbę. Jiems per 70, o jie
Kokiu
spinduliu
mato
Lenkijos ambasada Vašing
avanso, kurį (8,000 dol.)
dar tebedirba devynis darbus,
tone pažadėjo paramą Lietu bažnyčios kupolo, iš kur at reikėjo įnešti pasirašant su redaktoriumi (tai darbas rū ma ALTV?
pintis
kino
scenarijais
vos siekiui tapti NATO nare. siskleidė nepaprastos pastato tartį su transliavimo stotimi.
- Labai įvairiai. Teoriškai kad pragyventų.
akustinės
savybės.
Šios
baž
A.V.Š.).
Pamažu
pavyko
pa signalas turi būti matomas už
Tai man buvo labai malonu ir
Kitas, mums dažnai duoda
Amerikos Lietuvių televizija
svarbu pasakyti susirinku nyčios architektas buvo Lau buvo įkorporuota kaip pelno čiam kai ką surežisuoti. Pra 50-60 km. nuo „Sears” bokšto mas patarimas: „Rinkit dau
siems, nes mes, JAV gyvenan rynas Stuoka Gucevičius, ku nesiekianti organizacija. Lai dėjau nuo kino kronikos. Teko Čikagos centre, kur stovi giau reklamų”. Lietuviškoje
tys lietuviai, nerandame rei ris projektavo ir Vilniaus ka ką lietuviškos televizijos lai dirbti su geriausiais Lietuvos siųstuvas, bet kai kur nemato aplinkoje sunku su reklamo
kalo gyventi praeities kar tedrą.
dai stotis pasiūlė nekokį, taip dokumentinio kino specialis ma arčiau, o kai kur - ir to mis. Pvz., mes negalime kelti
Baigdami kelionę, sustojome pradžioje atrodė, - šeštadienį, tais. Mano mokytojai buvo re liau matoma. Įdomu, kad mus reklamos kainos, nors ji, net
tėliu, suprantame, kad, norė
seniūnijoje,
kur septintą valandą ryto, bet žisieriai Henrikas Šablevičius, mato Indianos,
dami panaikinti komunizmo, Avižienių
Michigano lyginant su Lietuvos reklamos
kuris Lietuvą ir Lenkiją 50 m. turėjome progos ilgiau pasida vėliau paaiškėjo, kad tai visai Rimtautas Šilinis, ne ką vy valstijų paežerė - iš ten gau kaina, yra juokingai maža.
valdę, padarinius, turime būti linti mintimis su Avižienių patogus laikas - vyresnieji resnis Edmundas Zubavičius, name atsiliepimų.
Bet turint galvoje, kad mes re
vieningi, draugiškai sugyventi seniūnu Michael Bortkevič anksti kelia, o tie, kurie vai operatorius Kornelijus Matu- Turite talkininkų, ben klamuojame daugiausia šei
myninius verslus, tai tie 3,500
kus leidžia į lituanistines mo zevičius, su kuriuo darėm ir dradarbių?
- Iš pat pradžių pradėjom dol., per metus išleisti televizi
kyklas, tuo metu kaip tik pus filmą apie keliautoją Antaną
ryčiauja. Aišku, jaunimas pra Pošką. Tuo metu buvo labai keliese. Pirmas talkininkas jos reklamai, šeimai yra dideli
miegodavo. Vis prašiau pa įdomus laikas: vyko vadina buvo Rytis Januška iš „Mar pinigai (kalbu apie tuos, kurie
viskas gučio II” radijo. Norėjom pri nuolat reklamuojasi). O gauti
togesnio laiko. 3-aisiais metais moji „perestroika”,
keitėsi,
žmonės
pagaliau
pra traukti čia gimusių ir augu didžiųjų Amerikos bendrovių
gavom ketvirtadienio vakarą
dėjo
kalbėti,
buvo
surasta
sių. Audrė Budrytė buvo puiki reklamą neįmanoma. Jos atei
ir dar beveik metus nemoka
daug
įdomių
temų,
atsirado
mūsų pranešėja. Mano sūnūs na pagal tų firmų vidinį ritmą
mai laidą galėjome kartoti
dalykų,
kurių
anksčiau
nebu
kartais pafilmuoja. Antrai -jeigu jie nusprendžia bandy
šeštadieniais.
Nuo pat pradžių kankino fi vo. Taip atsitiko, kad, vyks siais darbo metais, kai užmez ti atakuoti kurią nors etninę
nansinės bėdos. Po pirmų tant permainoms, mano mo gėme ryšius su Lietuva, buvo grupę, tada reklamas gauna ir
metų susidarė 15,000 dol. sko kytojai mane išstūmė į vyriau pavykę 6 mėn. gauti porą at „Draugas”, ir „Margutis II”, ir
la stočiai, nes aukotojų buvo siuosius dokumentikos redak liekančių praktiką geriausių Lietuvių televizija. O vien už
laiką
reikia
mažai. Kaip bebotų keista, torius. Mes gerokai sulaužėm Meno akademijos absolventų. transliacijos
išgelbėjo Lietuvos valdžia. G. sovietinio tematinio .plansvi Mums ta mainų programa la mokėti 1 tūkst. dol. už savai
Vagnoriaus vyriausybė su rno sistemą, teko važinėti į bai patiko, bet vėlgi lėšos su tę. Įvairios kitos išlaidos suda
mokėjo už vienerių mėtų Maskvą įrodinėti, kad mums trukdė - Atviros Lietuvos fon ro dar tiek pat. Dabar ir už
būtų tvarkytis be dui sumažinus savo apimtis, žinias iš Lietuvos reikia mo
transliavimo laiką - 24,000 geriau
gauti iš Lietuvos stipendijų kėti, nes Lietuvos nacionalinę
dol. Lietuvoje lemiamą spren Maskvos.
Tęsdamas
dokumentikos tapo labai sunku, bet šios televiziją yra ištikusi krizė, ir
dimą, atrodo, padarė tuometi
ji pati ieško priemonių už
nis PLB pirmininkas Bronius temą, jau atvykęs j Ameriką idėjos neatsisakom.
padariau
keletą
filmų:
apie
Nuo
pat
pradžios
iki
šiol
sidirbti.
Nainys,
kuris
patvirtino,
kad
Vilniaus rąjono Zujimų seniūnijoje su seniūnijos tarnautojais, merė Leo
dailininką
Viktorą
Petravičių,
Žinoma, ir toliau ieškome
rengiant
interviu
ir
įvairiuose
lietuvių
televizija
reikalinga.
kadija Janušauskienė (sėdi iš kairės) ir Audronė Pakštienė (sėdi iš
reklamų
ir rėmėjų. Štai iš di1941
m.
sukilimo
dalyvį
dr.
administraciniuose
reikaluose
Vėliau, blogėjant ekonominei
1 dęšiiš* i
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame išparduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo išnuomoti

Išnuomojami 3 butai.
First Rate Real Estate,
Aušra Padalino.
Tel. 773-767-2400.
Oak I.awn rajone, dviejų aukštų
namo antrame aukšte, ramioje
vietoje (netoli prekybinis centras,
greitkelis, parkas) išnuomojamas
3 miegamųjų butas.
Tel. 708-430-3979.

Siūlo darbą
Reikalingi darbuotojai

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
reųuired. Tel. 630-654-6580.

dėlės skolos padeda kapstytis
aukotojai, 2,000 dol. paskyrė
Lietuvių fondas (neskaičiuo
jant pinigų, kuriuos moka už
savo reklamą). Kreipėmės į
žiūrovus ir ilgamečius rėmė
jus, ieškodami tokių, kurie
galėtų paaukoti po 500 dok,
kad nepritrūktų pinigų susi
mokėti stočiai už ketvirtadie
nio laidų transliavimą. Jau tu
rime
net
keturis tokius
mecenatus: „Transpak”, Jurgį
ir Danutę Bendikus, Ramunę
Miglinas, Leoną ir Nijolę Maskaliūnus.
Sekmadieninę laidą pagal
sutartį galėsime nutraukti tik
po 2-3 mėnesių. Po to stotis,
matyt, pabrangins ir ketvirta
dienio laiką (dabar 500 dol. už
vieną valandą). Televizija yra
geriausia priemonė pasiekti
lietuvius, bet tai - brangus
malonumas.
Kaip bebūtų sunku, džiau
giamės, kad Lietuvių televizi
ja yra reikalinga. Tai jaučia
me iš atsiliepimų ir nuolatinių
raginimų bei nuoširdžių skati
nimų. Jeigu ne žiūrovų palai
kymas, žinoma, daugiausia
vyresniųjų,
seniai būtume
savo televiziją uždarę. Šiuo
metu, nors sunkiai vyksta, de
riname naują sutartį su Lietu
vos nacionaline jtelevizįja, kad
toliau gautume „Panoramos”
žinias.
Dėkojame už pokalbį ir
linkime Amerikos Lietuvių
televizijai ilgo gyvenimo.
.

Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

* Pramogų verslo atsto
Arūnas Valins
kas vakar šventė pergalę prieš
kelių policiją — jam nutrauk
ta vasarą iškelta administra
cinė byla dėl kelių eismo tai
syklių pažeidimo Klaipėdoje.
Prieštaringi transporto prie
monių registravimo ir naudoji
mo tvarkos įstatymai kelių po
licininkams nepadėjo išsiaiš
kinti, ką vairavo A. Valinskas
— motociklą ar automobilį.

vas vilnietis

(LR,

Elta)

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 20 d , ketvirtadienis

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
ATSILIEPIMAI
LIETUVOJE

sukčiai. Niekas to nesakė. Ar
pranciškonai sukčiai, ar ne,
spręskite patys: jie uždarė lie
tuvių visuomenės aukomis pa
statytą Kultūros židinį; jie su
laužė pasirašytas sutartis; jie
atšaukė užsakytus renginius;
jie pareikalavo iškraustyti iš
židinio organizacijų archyvus;
jie finansiškai ir moraliai su
triuškino už židinio teises ko
vojusį dr. Joną Bilėną.
O dėl suaukotų pinigų Kul
tūros židinio statybai, reikia
nedviprasmiškai
pareikšti,
kad visuomenės aukos buvo
skiriamos ne pranciškonams,
bet New Yorko lietuvių namų
statybai per pranciškonus. Vi
sos reklamos laiškais, per ra
diją ir spaudoje taip skelbė.
Žmonės sudėjo per milijoną
dolerių. Jai vajus būtų buvęs
skelbtas pranciškonams pa
remti, vargiai ar 1 proc. tos
sumos visuomenė būtų sudė
jusi. Kada aukos renkamos
parapijai ar kokiai labdarin
gai organizacijai — atidavei ir
pamiršk. New Yorko lietuvių
namams sudėtos aukos visai
skirtingo pobūdžio.
Būtų gražu, kad S. Praka
pas savo rašiniais ir toliau
puoštų „Draugo” puslapius,
tačiau tik tokiomis temomis,
apie kurias turi daugiau žinių.

Mums darbo dieną mobiliu
telefonu pranešė apie nelai
mes New Yorke. Buvo daug
dezinformacijos, nes sakė, kad
žuvo 50,000 žmonių.
Grįžę į namus, per internetą
sekėme, kas vyksta Ameri
koje. Po pasiskaitymo ir pasi
žiūrėjimo į nuotraukas, užėjo
nemigo naktys. Negalime iš
trinti tų įvykių, tų žmonių,
kurie dingę.
Lietuvoje žmonės skambino,
išreikšdami užuojautą. Vi
siems irgi sunku suvokti tokį
įvykį. Prie JAV ambasados dė
jo gėles.
Gaisrininkai apsirengę savo
uniformomis, sustojo ir atida
vė pagarbą žuvusiems bendra
darbiams. Vyksta kraujo do
norų diena ir per JAV amba
sadą paaukotas kraujas bus
persiųstas į JAV.
Žmonės yra nuliūdę, visi bijo
karo, nenori, kad įvyktų tre
čiasis pasaulinis. Prez. Adam
kus buvo paskelbęs ketvirta
dienį, 12 valandą, tylos minu
tę. Ir mes tai atlikome, sustab
dę darbą. Viena Medicinos fa
kulteto studentė atliko „Avė
Maria” smuiku.
Sekmadienį bažnyčiose mel
dėsi už JAV žuvusius nekaltus
žmones. Visų širdis slegia liū
desys ir nepamirštamas įvy
kis.
•
Pranė Šlutienė
Vilnius

Zenonas Jurys

Great Neck, NY
KORESPONDENCIJA AR
APMOKĖTAS
SKELBIMAS

JAUČIU PAREIGĄ
ATITAISYTI

Rugpjūčio 23 d. „Draugo”
paskutiniame puslapyje yra
straipsnis „Vienuolystės 50Nors
Stasys
Prakapas metis”. Jei tai apmokamas šei
(„Draugas”, rugp. 28 d.) sako, mos skelbimas, visai gerai, bet
kad jau užtenka rašyti apie jeigu korespondencija? Cituo
pranciškonų uždarytą Kultū ju: „Putnamo vienuolyne 50
ros židinį New Yorke, vis dėl metų vienuolystės jubiliejų
to, redakcijai leidus, jaučiu pa-' šventė sesuo Irena Margarita
reigą atitaisyti S. P. pasime Bareikaitė ir sesuo Zita Paulė
timą faktuose. S. P. teiginiai Savickaitė. Tai visai vienaša
absoliučiai neteisingi. Pvz., jis liška ir absoliučiai nesuprasta
rašo, ka<į New Yorke likęs tik pati šventė.
vienas kunigėlis. Jis turi gal
Pirmiausia, tai buvo šventė
voje pranciškonus. Neteisybė. — Marijos Dangun Paėmimo.
Yra likę du (vysk. Baltakis ir Koplyčia skendo gėlėse. Septy
Gedgaudas). S. P. rašo, kad ni kunigai prie altoriaus. Dvi
neliko lietuvių susibūrimo seselės klūpo prieš altorių:
New Yorke. Irgi netiesa. Per „dėkingumo ženklan atnauji
šių metų Nepriklausomybės na savo įžadus ir pasišven
šventės minėjimą suėjo 300 timą Dievo tarnybai”. Daugu
žmonių į Kultūros židinį. Tai mos žmonių akyse ašaros...
žinoma, ne tiek kiek sueina Čia ne banali diena, o dvasinė
Toronte, tačiau ne taip jau šventė, kaip ir pats vienuolių
mažai. S. P. sako, jog rašiniai gyvenimas skirtas Viešpačiui
apie pranciškonų veiklą New per Mariją.
Veronika Kiela
Yorke gali sudaryti įspūdį Lie
Šventės dalyvė
tuvoje, kad pranciškonai yra
A »TAA AUJANCI MCMBIH

STASĖ PAUKŠTELIENĖ

Studijų ir poilsio savaitės Dainavoje rugpjūčio 19-26 d. dalyviai laukia stovyklos vėliavos nuleidimo. Jono Ur
bono nuotr.

APIE ŠAKIUOSE LEIDŽIAMĄ „DRAUGO”
LAIKRAŠTĮ
Mūsų „Draugo” skaitytojai,
be abejo, dar atsimena šakių
„Draugą”, nes apie jį anksčiau
esame rašę. Plačiau apie jį at
siliepiau prieš trejus metus,
kuomet
lankiausi
Šakių
„Draugo” redakcijoje.
Šis mūsų bendravardis laik
raštis įkurtas 1945 m. ba
landžio mėnesį, jau tris kartus
šiek tiek keitė pavadinimą, o
nuo 1962-jų žinomas dabarti
niu vardu.
„Draugas” laikėsi gerai, kol
buvo vienintelis Šakių rajone.
Tačiau prieš maždaug 4 metus
įsisteigė antrasis — „Vals
čius”. Šis kai kam atrodė
įvairesnis bei įdomesnis, taigi
buvusių „Draugo” skaitytojų
dalis griebėsi naujojo. Tad
„Draugas” prarado nemažai
prenumeratorių.
UAB „Draugas” neseniai už
sidarė, o laikraščio leidybos
teises nupirko investitoriai,
sukūrę naują bendrovę —
UAB „Daugtaškis”.
Iš ankstesnio „Draugo” re
dakcijos narių beliko tik viena
— vyr. redaktorė Aldona Zavistauskienė, o visi kiti buvo
atleisti. Dabar laikraščio lei
dybą tvarkantis direktorius
Raimondas Uždavinis — ne
žurnalistas, bet suprantantis
verslo reikalus. Jo samdomi
laikraščio darbuotojai ne visa
da supranta spaudos reikala
vimus, bet, kaip tikimasi, su
darbo specifika apsipras.
Taupant pinigus dabartinia
me „Drauge” dirba tik dvi
kūrybinės darbuotojos (beje,
per savaitę išeina dvi 8 pusla
pių laidos).
Pats laikraštis dabar atrodo
kiek įvairesnis, pakitęs make
tavimas, medžiagos pristaty
mas, daugiau vaizdinės me
džiagos, naudojamos dvi spal
vos. Prie pavadinimo leidėjai
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užrašė: „Senos tradicijos —
naujas požiūris”.
„Draugas” turi ir korespon
dentę Vilniuje (Giedrę Gardauskienę), kuri siunčia spe
cialią
medžiagą.
„Draugo”
korespondente minima Loreta
Baltaitienė, o reklamos vady
bininke — Danutė Baltrušai
tienė; fotoreporteris — Gedi
minas Gerulaitis.

.

Rugpjūčio 30 d. iš Vokietijos
į Vilnių atvyko didžiojo mūsų
rašytojo Kristijono Donelaičio
giminės atstovas Christian
Donalies.
Medicinos daktaras Ch. Do
nalies, stttįHšeima gyvenantis
nedideliame Vokietijos mieste
lyje Vitštoke, labai domisi iš
kilaus savo giminaičio dar
bais, jo atminimo įamžinimu
Lietuvoje Tir Karaliaučiaus
(Kaliningrado) krašte.
Pirmą kartą į K. Donelaičio
gimtuosius Lazdynėlius jis bu
vo atvykęs 1992 metais daly
vauti paminklinio akmens ati
dengimo iškilmėse
Antrą kartą Ch. Donalies
Lietuvoje ir Karaliaučiaus
krašte lankėsi 1995 metais,
buvo atsivedęs dvi savo duk
ras ir seserį^
Dabar, kįjkįp sakė K. Done
laičio draugijos pirmininkas,
„Vilniaus pilių” centro archi
tektūrinių tyrimų skyriaus va
dovas dr. Napalys Kitkauskas,
mielas svečias iš Vokietijos at
vyko su jauniausia dukra ir
jos draugu. Ch. Donalies nori,
kad visa šęima kuo daugiau
žinotų apie garsųjį giminaitį,
pamatytų jam skirtus pamink
lus, kitus dailės darbus, jo
vardu
pavadintas
gatves,
aikštes, mokyklas, muziejų
ekspozicijas, pabūtų tose vie
tose, kur „Metų” autorius gy
veno ir kūrė,
Svečias iš Vokietijos į Vilnių
keliauja savo automobiliu.
Svarbiausias tikslas, kaip pra

* Kaune išrinkti ir iš šio
miesto kilę Seimo nariai

■

How easy is it to
As easy as SAS.

*

neišsiskiria savo turtais iš li
kusių parlamentarų. Paskelb
tos 2000 m. pareigūnų turto ir
pajamų deklaracijos rodo, kad
dauguma Seimo narių kau
niečių, kaip ir politikų, pernai
pagerino savo materialinę pa
dėtį. 25 Kaune išrinkti bei iš
šio miesto kilę Seimo nariai ir
jų šeimų nariai praėjusių
metų pabaigoje bendrai turto
turėjo už beveik 13 mln. litų.
Per praėjusius metus jų turtas
padidėjo šiek tiek daugiau
kaip milijonu litų.
(KD. Elta)

s

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Airport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remer.ber, when you
travel wlth SAS, you can •arn mlleage credit
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2Š50. Or visit usat

* Be kitų epitetų, Kauną
galima vadinti gatvės tri

www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

SnfltnntanMrihn

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Draeger-Langendorf Funeral Home.
Tel. 262-637-6514.

A. f A.
ELENA KLIBAITĖANTANAITIENĖ

Ed. Šulaitis

DONELAIČIO KELIAIS

Chicago
■ c

Beje, „Draugo” redaktorė
A. Zavistauskienė mums rašo,
kad iš anksčiau turėtų pa
talpų Gimnazijos
gatvėje
„Draugas” persikėlė į naujas
patalpas (dabartinis adresas
— Draugystės takas 4-1, 4460
Šakiai). Ankstesnis „Draugo”,
namas parduodamas, bet dar
neatsiranda pirkėjo.
Reikia pasakyti, kad Šakių
„Draugo” skaitytojų yra ir
JAV.
,

Mirė 2001 m. rugsėjo 16 d., sulaukusi gražaus 99 metų
amžiaus.
Gyveno Racine, WI, nuo atvykimo į Ameriką 1950 m.
Velionės vyras Ignas Paukštelis mirė 1974 m., su kuriuo
ji buvo susituokusi 1923 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvoje. A.a
Stasė Paukštelienė užaugino 2 sūnus — Juozą ir Vytautą
Paukštelius, kurie mirė 1996 m. ir 1899 m.
Velionė dirbo mokytoja Lietuvoje ir vėliau ilgus metus
vadovavo Lietuvių moterų klubui Racine, WI.
Nuliūdę liko: anūkai Tina ir Vita Paukštelytės, Lyną
Postuchow, Petras ir Povilas Paukšteliai, marti Marija
Paukštelienė bei proanūkai Aleksandras ir Nicolas.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 20 d. 9:30 v.r.
velionė bus atlydėta į St. Richard bažnyčią, 1509 Grand
Avė, Racine, WI, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv.
Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Stasė bus palaidota šv.
Jurgio kapinėse, Kenosha, WI.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

būnų
lopšiu.
Šio miesto
aikštėse pradėjo „kaltis” popu
liarumo sparnai Vytautui Šus
tauskui.
Lietuvos
laisvės
'sąjungos vadui išplasnojus į
Seimą, vis dažniau „nuo bač
kos” į alkaną minią ėmė kreip
tis kitas vargšų gynėjas — Ju
rijus Subotinas. <kd, eiu)

nešta iš anksto, aplankyti Tol
minkiemį, kur, pagal N. Kit
kausko projektą atstatytoje
bažnyčioje, įrengtas K. Done
laičio muziejus, o restauruo
toje klebonijoje, kurioje gyve
no „Metų” autorius, veikia ne
didelė ekspozicija, perkelianti
lankytojus į aštuonioliktąjį
amžių.
Dr. N. Kitkauskas, jo paties
žodžiais, galėjo pradžiuginti
svečią geromis žiniomis. Kara
liaučiaus srities valdžia, tarpi
ninkaujant mūsų prezidentui,
skyrė lėšų K. Donelaičio mu
ziejaus — Tolminkiemio baž
nyčios stogo remontui. Vil
niaus dailės instituto Telšių
filialo studentai su dėstyto
jais, pagal Šilutės muziejuje
eksponuojamus
pavyzdžius,
gamina aštuoniolikto amžiaus
stilistikos baldus, kurie pra
turtins Tolminkiemio kleboni
jos ekspoziciją. (Elta)

Mirė 2001 m. rugsėjo 18 d. Marųuette Parke,
sulaukusi 87 metų. Iki 1944 m. gyveno Lietuvoje, vėliau
Vokietijoje ir Amerikoje.
Velionė buvo našlė a.a. Stasio Antanaičio.
Nuliūdę liko: dukterys Birutė, Gene, Rima ir Danguolė
su šeimomis, aštuoni anūkai ir 10 proanukų, kiti giminės
ir draugai Lietuvoje bei Amerikoje.
A.a. Elena bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 21 d.
nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Petkaus Marųuette laidojimo
namuose. Šermenų metu 6 v.v. kun. K. Ambrasas aukos
šv. Mišias. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 22 d. Iš
laidojimo namų 10:30 v.r. velionė bus atlydėta į
Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje
bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a.a. Elena bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba
pasirinktai lietuviškai labdarai.
Liūdinti šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
.
arba www.petkusfuneralhomes.com

Buvusiam ilgamečiui Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos choro Čikagoje giesmininkui

IEŠKO GIMINIŲ

• Emilijos ir Gertrūdos
Glebauskaičių ieško Zuza
na Bliuvienė. Mano senelio
Mykolo Glebausko du broliai
Jonas ir Juozapas gyveno
Čikagoje (mano senelis taip
pat - tik trumpai). Jaunesnis
brolis Jonas 1920 m. žuvo vie
name Čikagos fabrike ir už
kompensaciją jo mama nusi
pirko Lietuvoje žemės ir gyve
no su senelio Mykolo šeima,
nes jis grįžo į Lietuvą. Myko
las turėjo dvi dukras - Oną
(tai mano mama) ir Kotryną.
JAV pasilikęs brolis Juozapas
(Joseph) turėjo dvi dukras:
Emiliją ir Gertrūdą. Jo žmo
nai Konstancijai anksti mi
rus, jis vedė antrą kartą ir
gan greitai laiškai nutrūko...
Mes pasimetėme. Dabar aš,
Mykolo Glebausko anūkė Zu
zana Erimavičiūtė-Bliuvienė,
ieškau savo tetų Emilijos ir
Gertrūdos Glebauskaičių, ku
rių pavardės jau turbūt kito
kios, joms turėtų būti apie 78
metus arba daugiau. 1989 m.
rudenį besilankydama JAV,
aplankiau ir Jono, Juozapo bei
Konstancijos kapus Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Čika
goje. Labai norėčiau surasti jų
dukras ir dukrų palikuonis.
Iki 2002 m. sausio 16 d. į
mane, Zuzaną Bliuvienę, gali
ma kreiptis šiuo adresu: 2129
W Haven St., Mt. Prospect,
IL 60056, tel. 847-228-6456;
vėliau - 6718 S. Kedvale Avė,
Chicago, IL 60029; tel. 773284-2425 arba Dainavos 25-3,
Panevėžys, Lietuva, tel. 59-6814.

A. t A.
NAPOLEONUI SABALIŪNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

žmoną REGINĄ,

buvusią ilgametę parapijos choro giesmininkę, dukras
ir kitus gimines.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos choras Čikagoje

PADĖKA
A. t A.
VYTENIS ANDRIUS „BUBA”
PETRUŽIS
«

Mūsų brangus Sūnus, Vyras, Tėvas, Brolis ir Dėdė po
sunkios ir ilgos ligos mirė 2001 m. liepos 9 d., Pasadena,
Maryland.
Nuoširdžiai dėkojame kun. S. Anužiui už gedulingų šv.
Mišių aukojimą ir paguodžiantį pamokslą, pasakytą
rugpjūčio 4 d., Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Dėkojame muz. Viktorui Raliui už vargonų muziką ir
giesmių giedojimą.
Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems šv. Mišiose.
Ypatingai dėkojame visiems, pareiškusiems širdingas
užuojautas spaudoje, laiškais bei asmeniškai. Nuoširdus
ačiū už aukas, skirtas šv. Mišioms, „Lituanicos” tunto
jūrų skautams ir „Vaikų vilties” organizacijai.

Nuliūdę: mama, žmona Audronė su vaikais ir
brolis Vitalis su šeima.
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

»
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ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE,
Pranešame lietuvių vi
suomenės žiniai, kad dėl
įvykusios tragedijos New Yor
ke ir Vašingtone susidariusių
sąlygų, „Lietuvių balso" lite
ratūros konkurso laureatų
premijų Įteikimo šventė rugsė
jo JŽ3 d. negali įvykti „Vardan
nedalomos tautos konkurso-'
premijų įteikimas vyks Lietu
vos Nepriklausomybes atsta
tymo - Kovo 11-osios šventės
minėjimo metu 2002 m. kovo
10 dienų Jaunimo centre. Pir
mojo konkurso laureatų pre
mijų įteikimas taip pat buvo
Lietuvos
Nepriklausomybes
atstatymo minėjimo metu.
Kun. Vytautas Volertas,
iš Maspeth, NY, pratęsdamas
mūsų dienraščio prenumera
tų, dar pridėjo 100 dol., už ku
riuos nuoširdžiausiai dėkoja
me.
Algimantas
Barniškis
linksmins svečius, šį sekma
dienį, rugsėjo 23 d., 12 vai. at
vykusius į Pasaulio lietuvių
centro rudens sezono sutiktu
vių pietus, kuriuos ruošia
„Bravo Ltd.” Bilietus užsisa
kykite skambindami Vandai
Gvildienei tel. 630-271-9136.
Pietus ruošia PLC renginių
komitetas.
Čikagos miestas norėtų
padėti tiems, kurie nukentė
jo nuo potvynio, įvykusio rug
pjūčio 2 d., jeigu tas nuostolis
įvyko dėl miesto kaltės. Reikia
pristatyti du apskaičiavimus
(estimates) dėl pataisymų ar
ba pertvarkymų (arba apmo
kėtos sąskaitos kopiją) bei to
įvykio policijos aprašymo kopi
ją. Jūsų užpildyta anketa
(claim form) bus pristatyta
Chicago City Council (miesto
seniūnų susirinkime). Tada
jūsų anketa bus pristatyta se
niūnų finansų komitetui, kur
bus ištirta ir aptarta, priimti
ar atmesti jūsų anketą. Apie
sprendimą jums praneš finan
sų komitetas. Anketas galima
siųsti iš Greater Soutwest De
velopment Corporation, Dele
gate Agency of the Depart
ment of Housting, paskambi
nus tel. 773-436-1000.
Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, lietuviškas Mišias au
kos rugsėjo 23 d., sekmadieni,
1 vai.p.p. Šv. Onos bažnyčioje.
Beverly Shores, Indiana.
Justin Skuodas, gyvenan
tis Dekalb, IL, prasitęsė
„Draugo” prenumeratą ir mū-'
sų laikraštį parėmė 50 dol. au
ka. Dėkojame už dosnumą!

Lidijos Balčiūnaitės dar
bai atlikti pastele, spalvotais
pieštukais ir akvarele. Jos mė
giamos temos yra lietuviški
motyvai ir gamtos vaizdai, ji
taip pat mėgsta piešti struktū
ras. įvairius pastatus ir ypač
laukimų bei naminių gyvuliu
kų portretus. Lidijos Balčiū
naitės tapybos, o taip pat ir
Loretos Renetskis keramikos
darbų paroda atsidarys šį
penktadieni,, rugsėjo 21 d.,
7:30 vai.v. Giurjionio galerijoje
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.). Loreta Renets
kis savo keramikos dirbiniams
įkvėpimo semiasi iš gamtos:’
augalai, gėlės yra jos kūrybos
šaltinis. Ji lipdo rankomis,
plonomis molio plokštelėmis iš
lėto kelia indo sienelę, pavers
dama tą indą vieninteliu ir
nepakartojamu. Visus . meno
mylėtojus kviečiame į šių ta
pybos ir keramikos parodų!
Regina ir Viktoras Kučai,
grįžę iš keliones po Liettivą ir
Suvalkų trikampi - Punską,
Seinus, Suvalkus ir kitus
miestelius, skaitys pranešimą
ir pasidalins Įspūdžiais su vi
suomene apie tenykščių lietu
vių gyvenimą ir veiklą šį
penktadienį, rugsėjo 21 d., 2
vai.p.p. Pasaulio lietuvių cent
re, Bočių menėje. LB Lemonto
apylinkės socialinių reikalų
skyrius šiuo pokalbiu atnauji
na tradicines popietes ir kvie
čia visuomenę dalyvauti.
Maloniai praleiskite va
karą, kuriame bus programa,
vakarienė bei šokiai, ir atvy
kite į Lietuvos Dukterų ruo
šiamą rudens pokylį, vyk
siantį spalio 6 d. 6 vai.v. Jau
nimo centre. Labai laukiami
laimikiai „laimės šuliniui”,
juos prašoma atnešti į „Name
lius" (2735 \Y. 71st Str.: tel.
773-925-3211). kur galėsite
užsisakyti bilietus ir stalus vi
sas 6 dienas per savaitę nuo
10 vai.r. iki 2 vai.p.p.
Nuo žurnalo „Technikos
žodis” pasirodymo Amerikoje
šiemet sukanka 50 metų. Šiai
sukakčiai paminėti rugsėjo 23
d., sekmadienį, ruošiamas mi
nėjimas, kuris prasidės 11
vai.r. šv. Mišiomis už gyvuo
sius ir mirusius žurnalo skai
tytojus bei rėmėjus Pal. Jurgio
Matulaičio koplyčioje. Po šv.
Mišių rinksimės į Ateitininkų

namus

ŠVENTĖ BUS DIDINGA
rengti programinis leidinys,
kuris bus ne mažesnis kaip
200 psl. Gauti aukštų Ameri
kos ir Lietuvos valstybių pa
reigūnų bei bažnyčių hierarchų sveikinimai, kurie bus
talpinami leidinyje. Reklamos
surinkta tiek, kad leidinys
save atpirks. Buvo pranešta,
kad baigta rašyti ir LB ideolo
gijai skirta knyga „Lietuvai ir
lietuvybei”. Jos autorius Bronius Nainys. Prasideda
abiejų leidinių rengimo spaus
dinimui darbai. Atsakomybę
už šių leidinių platinimą pri
siėmė
Lemonto
bendruo
menės
pirmininkė
Nijolė
Nausėdienė.
Antanas Valavičius pranešė,
kad sėkmingai vyksta minė
jimo rengimui skirtų aukų rin
kimas; Marija Remienė pa
sidžiaugė, kad noriai perkami
bilietai į „Ąžuoliuko” choro
koncertą, įvyksiantį Čikagoje,
Marijos gimnazijoje, spalio 14
d. J koncertą bus kviečiama ir
amerikiečių visuomenė, todėl
koncertas bus skelbiamas ir
per Čikagos radiją.
A. Gečys pageidavo, kad į
minėjimo
programą
būtų
įtrauktas ir organizacijų, dir
bančių su jaunimu, pagerbimo
ceremonialas; perdavė Moks
lo ir kūrybos simpoziumo ren
gėjų pageidaviiną vietos skirti
ir šio gražia tradicija tapusio
renginio stendui jubiliejinėje
parodoje.
Buvo toliau detalizuojama
jubiliejaus minėjimo progra
ma. Juozas Polikaitis pristatė
religinę programą ir minė
jimo, kuris vyks Jaunimo cen
tre, meninę dalį. Joje bus vys
toma tėvynės tema.
Buvo pageidavimų prieš šv.
Mišias Marųuette Park Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje iškelti Lie
tuvos vėliavą, o prieš minė
jimo akademinę dalį prie pa
minklo Jaunimo centro sode
lyje tradiciškai pagerbti miru
siuosius ir žuvusiuosius. Abu
Žodį tarė JAV LB vicepirmi
siūlymai priimti ir bus įtrauk
ninkai dr. R. Kriaučiūnas ir J.
ti į programą.
Ardys.
Kitas posėdis numatytas
Svečiams dalyvaujant vyko
rugsėjo
26 d. 7 v. v. Tėvų ma
tolesnis rengimo komiteto dar
rijonų
vienuolyno
patalpose.
bas. Jūratė Budrienė pranešė,
JAV LB 50-mečio rengimo
kad šią savaitę baigiamas
komiteto inf.

Rugsėjo 18 d. Čikagoje, Tėvų
marijonų vienuolyno patal
pose, anksčiau negu buvo
planuota, įvyko JAV LB 50mečio minėjimo rengimo komi
teto (pirm. dr Petras Kisie
lius) susitikimas su JAV LB
Krašto valdybos pirmininku
Algimantu Gėčių (Philadelphiįa. PA t Susitikime taip pat
dalyvavo JAV LB valdybos
vicepirmininkai dr. Romual
das Kriaučiūnas
(Lansing,
M L ir J uozas Ardys (Cleve
land, OH). Svečiai atvyko iš
pasitarimo su JAV LB Prezi
diumu. kur buvo aptarta JAV
LB Tarybos sesijos dieno
tvarkė ir su sesijos rengimu
susijusieji
reikalai.
Prezi
diume taip pat buvo tartasi ir
dėl 50-mečio minėjimo dalimi
tapusio JAV LB ir Lietuvos
Respublikos Seimo bendros
komisijos posėdžio, f šį posėdį
atvyksta 5 Seimo nariai ir Lie
tuvos akademikų delegacija,
kuri dalyvaus mokslo padėties
Lietuvoje svarstyme. Delegaci
ja dar formuojama, bet tikima
si, kad joje dalyvaus ir Švie
timo bei mokslo ministras A.
Monkevičius.
„Mes suprantam, kokį didelį
uždavinį jūs prisiėmėte - JAV
LB 50-mečio minėjimo ren
gimą, bet, man atrodo, kad
viskas vyksta labai sklandžiai.
Yra problemėlių, įvyksta nuo
mūsų nepriklausančių įvykių,
ir jie taip pat mus veikia,
tačiau aš įsitikinęs, kad šita
švente bus didinga. Matau la
bai tvirtų jūsų nusiteikimą,
puikią reklamą spaudoje”, dėkodamas už darbą rengimo
komiteto nariams, kalbėjo A.
Gečys. Be kita ko, jis taip pat
papasakojo ir apie oro kelionę
į Čikagą, apie pasikeitusias
skridimo sąlygas - padidė
jusią skrydžių apsaugą bei
pustuščius lėktuvus. Algiman
tas Gečys trumpai papasakojo
apie prieš tai vykusį susiti
kimą su JAV LB Prezidiumu.

minėj imui-pietums.

kos lietuvių šalpos fondas
(BALF), kuris įsisteigė 1944
m. ir tada apjungė visas kitas
šalpos organizacijas, kad telk
tų pagalbą karo po kitus kraš
tus išblaškytiems tautiečiams
ir Sibiro tremtiniams. Dabar
BALFas daugiausia padeda
Lietuvoje varge esantiems.
Labdarybė kaip ugniagesyba,
nepabūgdama nelaimės prie
žasčių, tiktai skuba greičiau

Zarasų klubo gegužinė
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!

JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

Smulkesnė informacija skam
binant Alfonsui Pargauskui
tel. 708-361-2817.

RUDENS DARBAI, ŽIEMOS VARGAI IR
LABDARYBĖ
Po vasaros linksmybių pra
sideda pasiruošimas žiemai.
Žiema žmogui — šiurkštus
metų laikas. Ne vienas patiria
šaltį ir alkį. Padidėja žieminės
aprangos, maisto ir medicini
nės pagalbos reikalingumas.
Labdaros
organizacijos
iš
anksto susirūpina telkti pa
galbos išteklius.
Viena seniausių šalpos orga
nizacijų yra Bendrasis Ameri

Ateitininku šalpos meti
nis pokylis įvyksta 2001 m.
spalio 27 d„ šeštadienį, Ateiti
ninkų namuose, 12690 Archer
Ave., Lemont. IL 60439. Pra
džia - 6 vai.v. (pabendravi
mas), 7 vai.v. - vakarienė.
Skambinti dr. Aldonai Juozevicienei tel. 708-499-2447.

suteikti pagalbą. Tačiau BAL mi neturtingų šeimų kaimo
Fas kai kuriais atvejais bando vaikai, kurie mokysis amatų.
vargui už akių užbėgti, sutei Be to, BALFas sušelpė kitas
kiant galimybę savarankiškai institucijas ir organizacijas
išsiversti. Todėl visados rūpi bei pavienius asmenis. Vilniu
nosi moksleivija, padėjo Vasa je „Bėtanijos” valgyklai sutei
rio 16-ajai gimnazijai įsikurti kė 30,000 dol. paramą, kunigų
Vokietijoje, šelpė ir tebešelpia seminarijai — 25,000 dol.,
studentiją. Praeitais metais našlaičiams, seneliams ir ki
£10,000 dol. paramą suteikė tiems daugiau kaip 33,000
Vilniuje įsikūrusiai privačiai dol., studentų paramai, jauni
nedarbin
amatų mokyklai, pagrįstai mo stovykloms,
krikščionišku mokinių auklėji giems — apie 24,000 dol. bei
mu. Mokykla turi bendrabutį kitiems vargstantiesiems. Į
ir valgyklą. Čia apgyvendina Lietuvą su aukotais drabu
žiais ir pirktomis prekėmis,
išsiųsti 1,263 siuntiniai, jų pa
siuntimas atsiėjo 33,919 dol.,
Lenkijos lietuviams išsiųsti
953 siuntiniai. Kitiems kraš
tams pasiųsta siuntinių už
46,382 dol.
Kaip žinia, BALFo skyriai
yra jau pasiruošę rudens va
jui. BALFo Cicero skyrius va
jų pradės spalio pirmąją die
ną. Lankys aukotojus asme
niškai ir kreipsis laiškais.
Praeitais metais dosniųjų au
kotojų dėka buvo surinkta
5,783 dol. Kaip ir visuomet vi
sa suma įnešta į bendrąją
BALFo kasą.
Su meile padėkime atsista
tančiai Lietuvai, vajaus proga
būkime dosnūs BALFo šalpai.
Algis Stepait.is, Laimutė Stepaitienė,

BALFo pirminininkė Maria Rudienė lankėsi Cicero skyriuje Iš kairės inž
skyriaus pirmininkė Bronė Motušienė. Maria Rudienė ir inž Antanus Rudis

B. Motušienė

Illinois lietuvių respublikonų lygos gegužinėje kalba valstijos senatorius Kirk Dillard. Kairėje - lygos pirminin
kas Anatolijus Milanas, dešinėje - valstijos senatorius ir kandidatas į gubernatorius Patric O’Malley ir valstijos
atstovas Jim Meyer.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ GEGUŽINĖ
Nors ruošiant gegužinę ren
gėjams yra begalės darbų, ta
čiau pats didžiausias rūpestis
yra spėliojimas, ar bus geras
oras.
Rugpjūčio 26 dienos, sekma
dienio išvakarėse Čikagos
apylinkėse siautė audros ir Il
linois lietuviai respublikonai
su dideliu susirūpinimu sekė
oro pranešimus. Tačiau sek
madienio rytą paskutiniai de
besys išsisklaidė ir diena nu
švito gražia saulute.
Po šv. Mišių Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčioje svečių eilės rikiavosi
prie maisto palapinės, laukda
mos gardžių „Racine” kepyk
los paruoštų pietų.
Illinois lietuvių respubliko
nų lygos valdyba džiaugėsi di
deliu talkininkų skaičiumi,
tiek prie maisto, tiek prie ka
vos, tiek prie baro ir laimė
jimų. Visus būtų sunku išvar
dinti, tačiau lygos valdyba
reiškė visoms ir visiems didelę
padėką, nes be jų talkos būtų
sunku tokį renginį suruošti. Į
talką atėjo ir Cicero lietuviai
respublikonai, ne tik prie ka
vos ar maisto, bet ir sunkiau
sio darbo — maisto pristatymo
iš virtuvės. Labai ačiū Cicero
respublikonėms ir respubliko
nams. Broniaus Mūro muzi
kos grupės inauguracinis pasi
rodymas susilaukė daug pagy
rų už gerą muziką! Didelis
skaičius porų sukosi šokių sū
kuryje aikštelėje.
Į gegužinę atvyko ir keletas
respublikonų rinktų pareigū
nų ar jų atstovų. Illinois vals

tijos senatoriai Kirk Dillard ir
Patric 0‘Malley ir valstijos
atstovai Jim Meyer ir Patricia
Bellock savo pasisakymuose
pažadėjo Illinois generalinėje
asamblėjoje pasiūlyti bendrą
rezoliuciją, paremiant Lietu
vos priėmimą į NATO. Rezo
liucijos tekstą jiems parūpino
Illinois lietūvių respublikonų
lyga. Senatorius Patric O’Mal
ley yra pasiskelbęs kandidatu
į gubernatorius, kita kandida
tė Lt. gubernatorė Corinne
Wood atsiuntė savo atstovę.
Nemažai dėmesio susilaukė
Illinois iždininkės Judy Baar
Topiika
įstaigos
atstovas
Brad Graven, atvykęs su
įstaigos kompiuteriu siekiant
padėti surasti neatsiimtą tur
tą. Illinois valstijos ižde yra
apie 1 mlrd. dolerių vertės ne
atsiimto turto ir apie 4 milijo
nai savininkų pavardžių. Tai
— čekiai, banko sąskaitos,
banko seifo dėžutės, akcijos,
vertybiniai popieriai, paliki
mai ir t.t. Pakeitus adresą, dėl
mirties ar dėl kitų priežasčių
tas neatsiimtas turtas per
duodamas Illinois valstijos iž
dui ir čia bandoma surasti sa
vininkus.
Įdomu, kad šis pareigūnas,
pabandęs įvesti žodį „Lithua
nian”, rado net tris organizaci
jas, kurios turi kažkokio užsi
likusio turto. Tai: „Lithuanian
American” (No. 20001641721,
5115 Woodland Ave. Westem
Springs,
IL);
Lithuanian
Catholic
Students
(No.
20001637287, 226 Tali Tiel,
Palatine, IL); „Lituanian World

Illinois lietuvių respublikonų gegužinėje svečiai prie maisto stalo

Youth” (No. 198411X037028,
2423 W. Marųuette Rd., Chi
cago, IL). Paskutinis, atrodo,
yra Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos adresas (pagal seną
„Margučio” adresą).
Gegužinės metu ne vienas
dalyvis, patikrinęs savo ar sa
vo šeimų narių pavardes, nu
stebo radęs tas pavardes šiuo
se sąrašuose. Norint pasitik
rinti visada galima kreiptis į:
Illinois Treasurer Judy Baar
Topinka, Unclaimed Property
Division, P.O. Box 19495,
Springfield, IL 62794-9495.
Reikia pateikti pavardes, se
nus adresus ir dabartinį ad
resą, kur atsiųsti atsakymą.
Tai — verta dėmesio progra
ma, kuri ir lietuvių respubli
konų gegužinėje susilaukė dė
mesio.
Kiek pavėlavusi į gegužinę
atvyko ir gubernatoriaus asis
tentė Pat Michalski su savo
vyru. Savo žodyje ji išreiškė
gubernatoriaus George Ryan
padėką Illinois lietuvių- res
publikonų lygai už gražią
veiklą bei talką ir nuo guber
natoriaus lygos pirmininkui
Anatolijui Milūnui įteikė kny
gą su gubernatoriaus parašu.
Skambant gražiems Bro
niaus Mūro muzikos garsams
ir besidžiaugiant gražiu besi
baigiančios vasaros oru gegu
žinės dalyviai ilgai nesiskirstė. Vakarop, kai rengėjai jau
pradėjo pakuotis užbaigimui
gegužinės, dar gražus būrys
liko išdainuoti paskutines dai
nas.
Atrodo, kad tiek dalyviai,
tiek rengėjai buvo patenkinti
sėkminga ir įdomia gegužine.
A-M.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr

Skelbimai

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
Illinois valstijos gubernatoriaus George Ryan asistentė Pat Michalski per
duoda gubernatoriaus padėką Illinois lietuvių respublikonų lygos pirmi
ninkui Anatolijui Milanui.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr

708-3864)556. TRANSPOINT
— patikimiausias rytys su
Lietuva bei visu pasauliu!

