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Lietuva suteikia „oro koridorių” 
JAV lėktuvams

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybė išdavė 
ilgalaikį diplomatinį leidimą 
JAV orlaiviams skristi per 
Lietuvos oro erdvę vykdant 
antiteroristinę kampaniją.

Kaip pranešė URM, tai yra 
viena iš praktinių Lietuvos 
priemonių, prisidedant prie 
tarptautinės kovos prieš tero
rizmą. ,

„Suteikdama JAV orlai
viams teisę pasinaudoti Lietu
vos oro erdve, Lietuva demons
truoja savo pojitinę valią ir el
giasi kaip ištikima NATO ir 
JAV sąjungininkė”, pabrėžė 
UR viceministras, vyriausiasis 
Lietuvos integracijos į NATO 
vadovas Giedrius Čekuolis, 
trečiadienį Vilniuje susitikęs 
su JAV gynybos atašė pulki
ninku leitenantu Albert Zac- 
cor. Viceministras informavo 
apie Lietuvos rengiamą val
stybinę kovos prieš terorizmą 
programą.

„Lietuva rems JAV ir NATO 
veiksmus iki antiteroristinės 
kampanijos pabaigos”, susiti
kime pabrėžė G. Čekuolis.

Pasak URM pranešimo 
spaudai, A. Zaccor padėkojo 
už Lietuvos paramą JAV 
nuostatoms.

Kaip skelbta, Lietuvos UR 
ministras Antanas Valionis 
šią savaitę gavo JAV Val
stybės sekretoriaus Collin 
Powell laišką, kuriame ragi
nama parengti veiksmų pro
gramą, numatant individua
lius ir bendrus veiksmus prieš 
terorizmą.'

Netrukus po teroristinių 
išpuolių New Yorke ir Va
šingtone rugsėjo 11d. Lietuva

* Vieninteliam į Lenkijos 
Seimą kandidatavusiam
vietos lietuviui pritrūko balsų, 
kad taptų pirmuoju demokra
tinės Lenkijos parlamentaru- 
lietuviu. Punsko gyventojai 
lietuviai tikėjosi, kad jų 
viršaitis Vytautas Liškauskas 
taps Lenkijos Seimo deputatu, 
tačiau, deja, paaiškėjo, kad 
jam pritrūko apie 1,500 balsų. 
V. Liškauskas kandidatavo į 
Seimą Kairiųjų demokratų ir 
Darbo sąjungų koalicijos są
raše. Ši koalicija laimėjo dau
giausiai balsų praėjusį sekma
dienį vykusiuose rinkimuose. 
Punsko valsčiaus sekretorius 
Jonas Vaičiulis sakė, kad dėl 
nesėkmės yra kalti patys kan
didato į Lenkijos Seimo de
putatus tėvynainiai. Balsuoti 
atėjo tik 60 procentų puns
kiečių. (BNS)

* Skandalingomis aplin
kybėmis ambasadoriaus 
Ukrainoje posto netekęs as
muo siūlomas į komercijos 
atašė Lietuvos ambasadoje 
Rusijoje pareigas. Ūkio minis
tras Petras Čėsna trečiadienį 
patvirtino pasiūlęs komercijos 
atašė paskirti nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus ran
gą turintį Romualdą Ramošką 
ir paprašęs užsienio reikalų 
ministro pritarimo šiai kan
didatūrai. Pagal Lietuvos Res
publikos specialiųjų atašė 
nuostatus, sprendimą įsteigti 
specialiojo atašė pareigybę 
priima vyriausybė, atitinka
mos srities ministro teikimu ir 
užsienio reikalų ministrui 
pritarus. R. Ramoška 1996 m. 
pabaigoje tuometinio prezi
dento Algirdo Brazausko de
kretu buvo atšauktas iš am
basadoriaus Ukrainoje ir Mol
dovai posto, įtarus dokumentų 
klastojimu. (BNS)

oficialiai pasmerkė terorizmą 
ir pareiškė pagal savo išgales 
paremsianti JAV ir tarptau
tinės bendruomenės kovą su 
terorizmu.

Kaip sakė Lietuvos karinių 
oro pajėgų (KOP) vadas, pulki
ninkas Edvardas Mažeikis, 
leidimas naudotis oro erdve 
taikomas kariniams transpor
to ir krovininiams lėktuvams. 
Pasak jo, Lietuva kol kas nėra 
gavusi iš JAV skrydžių planų, 
todėl nežinoma, kokio tipo or
laiviai ir kada kirs Lietuvos 
oro erdvę. Tačiau, pulkininko 
nuomone, tikriausiai tai bus 
transporto lėktuvai, kurie už
tikrins Artimųjų Rytų regione 
telkiamų JAV-pajėgų aprūpi
nimą.

Lietuvos KOP vado teigimu, 
Amerika informuota, kad gali 
naudotis Zoknių oro uostu ne
toli Šiaulių. Kaip žinoma, šis 
buvęs sovietinių KOP oro uos
tas gali priimti bet kokio tipo 
orlaivius.

E. Mažeikio nuomone, į Lie
tuvos oro erdvę atskridę iš 
NATO pajėgų bazių, pavyz
džiui, Norvegijoje, JAV lėktu
vai galės skristi pietų krypti
mi, per NATO narių Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos oro erdves.

* Lietuvos kariuomenės 
vadas, generolas majoras Jo
nas Kronkaitis trečiadienį 
išvyko į JAV susitikti su JAV 
Senato karinių pajėgų, Užsie
nio reikalų komitetų atsto
vais, Gynybos departamento 
pareigūnais, JAV lietuvių ben
druomenės veikėjais. Vizitas 
truks iki spalio 5 dienos.

* Daugumai pasaulio ir 
Europos oro bendrovių ma
žinant pastoviųjų skrydžių 
skaičių bei atleidžiant dalį 
darbuotojų, „Lietuvos aviali
nijos” (LAL) kol kas tik anali
zuoja padėtį ir neseka jų pa
vyzdžiu. Tačiau neatmetama 
galimybė, kad LAL artimiau
siu metu imsis panašių veiks
mų. LAL kol kas nepasekė Es
tijos oro bendrovės „Estonian 
Air” pavyzdžiu —pastaroji tre
čiadienį atšaukė penkis pasto
viuosius skrydžius į Europos 
ir NVS valstybes. Sprendimas 
aiškinamas tuo, jog užsienio 
valstybių draudikai nesutei
kia pakankamų garantijų, jei 
karinio užpuolimo ar teroro 
atvejais būtų padaryta žala
tretiesiems asmenims. ibnsi■

* Kompiuterių saugumo 
žinovai perspėjo dėl naujo 
bylas'ištrinančio viruso, kuris 
„apsimeta” programa, siūlan
čia žmonėms balsuoti už arba 
prieš JAV karinį atsaką dėl 
rugsėjo IX dienos teroro. (VŽ, 
Elta)

* Vokietijos bankų žino
vų teigimu, Lietuvos ūkio 
plėtros tempai spartėja, ta
čiau ne taip, kaip Latvijos. Iki 
šiol liaupsintas Estijos ekono
mikos augimas, anot jų, susto
jo. (VŽ, Elta)

* Seimas pritarė Fizinių 
asmenų pajamų mokesčio 
pataisoms, pagal kurias nuo 
kitų metų pradžios pajamų 
pagrindinis neapmokestina
mas minimumas būtų didina
mas nuo 214 iki 250 Lt. Tam 
tikroms gyventojų grupėms jis 
bus dar didesnis. (VŽ, Elta)

* Teismui bus įteiktas
Lietuvos grūdų perdirbėjų 
asociacijos ieškinys, kuriame 
prašoma panaikinti šiemet Al
girdo Brazausko vyriausybės 
priimtą nutarimą dėl minima
lių ribinių grūdų kainų nusta
tymo. (LR, Elta)

Rugsėjo 11-13 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos garbės konsulų įvairiose pasaulio valstybėse suva
žiavimas, kurio tikslas — išsiaiškinti, kokios yra tolesnio ekonominio, kultūrinio, politinio bei akademinio ben
dradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir pasaulio valstybių. Tai buvo pirmasis tokio lygio renginys Lietuvoje. 
Suvažiavime dalyvavę 70 garbės konsulų įsiamžino su Lietuvos ministru pirmininku Algirdu Brazausku (vidu
ryje).

Po Baltarusijos prezidento 
rinkimu — ginčai Seime

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Antradienį Seimo 
nariai, beveik pusantros va
landos nevaisingai diskutavę 
dėl to, kaip vertinti neseniai 
vykusius prezidento rinkimus 
Baltarusijoje, atmetė tiek 
tarptautinių organizacijų ne
demokratiškais vadinamus 
rinkimus kritikuojančius, tiek 
juos liaupsinančius nutari
mus.

Konservatorės Rasos Jukne
vičienės pasiūlytame nuta
rime buvo siūloma pritarti 
rinkimus Baltarusijoje stebė
jusios Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos misijos nuomonei, kuria 
šie rinkimai buvo pavadinti 
nedemokratiškais. Kartu Sei
mo narė ragino paneigti oficia
lių Baltarusijos agentūrų iš
platintus pranešimus, neva 
kokie n.ors Lietuvos atstovai 
yra pripažinę rinkimų kampa
niją ir pačius rinkimus de
mokratiškais, laisvais, atvi
rais ir garbingais.

Tuo tarpu radikaliais pasi
sakymais garsėjantis parla
mentaras Julius Veselka siū
lė, vadovaujantis geros kaimy
nystės, pagarbos ir toleranci
jos principais, Baltarusijoje 
įvykusius prezidento rinkimus 
įvertinti, kaip „ženklų žingsnį 
kuriant Baltarusijoje pilietinę 
visuomenę, lAiri yra svarbiau
sias demokratijos ir rinkos 
ekonomikos kūrimo pamatas”.

J, Veselkos nuomone, Sei
mas taip pat turėjęs pareikšti, 
jog Lietuva sieks plėtoti „po
litinius, ekonominius, kultū
rinius, bendražmogiškus san
tykius su Baltarusijos Respu
blika, visomis jos politinėmis, 
visuomeninėmis, valdžios 
struktūromis, žmonėmis, pa
dedant Baltarusijos Respubli-

* Nepriklausomybės Akto 
signatarui Aleksandrui Amb
razevičiui priklausančiame 
name Ukmergėje pareigūnai 
aptiko du aparatus naminei 
degtinei varyti, apie 1,000 lit
rų raugo, 250 litrų naminės 
degtinės bei daugybę įvairių 
tuščių butelių. Kaune gyve
nantis A. Ambrazevičius Uk
mergėje apsilanko gana retai. 
Šiuo metu dalis buvusio jo 
senelio namo yra išnuomota 
Ukmergės motociklininkų klu
bui, kieme esančiame pastate 
gyvena dvi nuomininkų šei
mos, kitos patalpos bei kai ku
rie kieme esantys pastatai 
taip pat yra kažkieno naudoja
mi. Atliekant kratą, sodybos 
kieme rūsyje rastas nelegalus 
mėsos perdirbimo „fabrikėlis”: 
antisanitarinėmis sąlygomis 
įrengtas šaldytuvas su sker
diena, galvijų odos, kaulai, 
galvos, kanopos. ibnsi

kai įsitvirtinti bendroeuro- 
pinėse struktūrose ir vystyti 
bei plėtoti demokratiją ir so
cialinės rinkos ekonomiką”.

Užsitęsusioje bevaisėje dis
kusijoje parlamentarai svai
dėsi ironijos strėlėmis, ne
gailėjo nei aštrios kritikos, nei 
nešvankybių, nei politologinių 
bei istorinių apmąstymų.

„Baltarusiai eina kitu keliu 
—• sukurti pliuralistinę visuo
menę, pilietines struktūras, 
kurios toliau kontroliuotų, 
kaip politinės partijos ir nusi
kalstamos struktūros bando 
išvogti valstybės turtą. Šis ke
lias yra teisingas!”, sakė J. Ve
selka.

„Kaip nenorim, lietuviai su 
baltarusiais yra kaimynai. To
toriams įkrėtėm kartu su bal
tarusiais, Žalgirio mūšį — 
kartu su baltarusiais, 16 divi
zija Hitleriui įkrėtė — kartu 
su baltarusiais ir kitais, tik 
bėda atsitiko 1990 metais. 
Baltarusiai nepasidavė, mes 
— pasidavėm”, kalbėjo J. Ve
selka.

„Netvirtinu, kad demokrati
ja Baltarusijoje aukštesnė už 
Amerikos, bet diktuoti kitoms 
valstybėms . ir po to iššaukti 
terorizmą savo atžvilgiu — 
nežinau, ar čia demokratija”, 
rėžė parlamentaras J. Vesel
ka.

* Kairiųjų vyriausybė
neketina mažinti apskričių 
skaičiaus, kaip buvo numatęs 
liberalo Rolando Pakso mi
nistrų kabinetas. Premjeras 
Algirdas Brazauskas susiti
kime su apskričių viršininkais 
teigė, kad svarbu ne kiek yra 
teritorinių vienetų, o kaip jie 
veikia. (LR, Elta)

* Dėl lėšų trūkumo 
Kaune iškart po vidurnakčio 
išjungiamos pagrindinių gat
vių šviesos. Kituose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose tau
poma ne tokiais dras
tiškais būdais, ir apšvietimas 
nakties metu išjungiamas tik 
kapinėse bei nuošaliuose par
kuose. (KD. Elta)

* Pirmieji lošimo auto
matų salonai Vilniuje turėtų 
būti atidaryti jau šiemet, ta
čiau tikrų lošimo namų dar 
teks palūkėti. Valstybinė lo
šimų priežiūros komisija kol 
kas gavo tik vieną paraišką — 
lošimo aparatų saloną Vilniuje 
norėtų atidaryti Estijos ben
drovė „Olympic Casino (Bene- 
treks Casino Group)”.

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas nebelauks, kaip 
buvo žadėjęs anksčiau, pasku
tinės dienos paskelbti savo 
sprendimą dėl kandidatavimo 
į prezidentus, o padarys tai 
greičiau, suderinęs su savo 
partija. (LR,R, Elta)

* Daugiau kaip 70 JAV, 
Vokietijos ir Didžiosios 
Britanijos verslininkų pirma
dienį Vilniuje atvyko į Ameri
kos prekybos rūmų surengtus 
pietus su premjeru Algirdu 
Brazausku. Tačiau investuoto
jai išsiskirstė neišgirdę jokių 
konkrečių Lietuvos ekono
minės politikos planų. Vietoj 
to jie turėjo klausytis ilgo A. 
Brazausko monologo, kokių 
didžiulių laimėjimų pasie
kė Lietuva sovietmečiu. (LR, 
Elta)

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas susidomėjo ekolo
ginės žemdirbystės perspekty
vomis ir siūlo Lietuvos žem
dirbiams verčiau ieškoti nišų 
Europoje, nei dejuoti. „Lietu
voje visi augina grūdus ar 
cukrinius runkelius o po to ba
rasi. Tai gal verčiau auginti 
ekologiškai švarias morkas ir 
burokėlius — Europoje tokia 
produkcija labai paklausi”, 
kalbėjo A. Brazauskas, susiti
kęs su apskričių viršininkais. 
„Pas mus Lietuvoje daug dar
bo rankų, jas reikėtų iš
naudoti, nes ekologiškai švari 
produkcija reikalauja labai 
daug dėmesio”, pažymėjo jis. 
Pasak A. Brazausko, vien 
Didžioji Britanija galėtų kas
met nupirkti iš Lietuvos eko
logiškai švarių daržovių už ke
lis milijonus dolerių. (BNS)

* Naujosios sąjungos (so
cialliberalą) frakcija skai
čiuoja pirmąsias „aukas”. 
Sprendimą palikti frakciją pri
ėmė Seimo narys Aleksandras 
Poplavskis. Jis prisijungs prie 
Mišrios parlamentarų grupės 
arba prašysis priimamas į Sei
mo Liberalų frakciją.

* Per pastarąsias dvi pa
ras Organizuoto nusikalsta
mumo tyrimo tarnybos pa- 
reigūnai Šiaulių rajone aptiko 
ir sunaikino du, o Šiaulių rajo
no policija — dar du kanapių 
sklypus. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, pirmadienį 66 metų 
Rekčių kaimo gyventojos 
lauke pareigūnai aptiko didelį 
kiekį kanapių, kurioms nu
vežti į policijos komisariatą 
prireikė sunkvežimio. Per 
šimto metrų ilgio vagoje augo 
1,016 stiebų. Moteris tvirtino, 
jog kanapes augino ne kaip 
narkotikų žaliavą, o kaip au
galus, atbaidančius kenkėjus 
nuo kitų sklype auginamų 
pasėlių. Iš rastų kanapių buvo 
galima pagaminti marihuanos 
už kelis šimtus tūkstančių 
litų. Už kanapių auginimą ši 
moteris gali būti nubausta 
nuo 25 iki 50 litų bauda.

* Buvęs bendrovės „Jūrą
žvejyba” valdytojas, klaipė
dietis Arvydas Kiltinavičius 
tapo pirmu verslininku, nu
teistu už vengimą mokėti -i- 
gas žvejams. Jam skirti -ne.ai 
pataisos darbų be laisvės atė
mimo. (LR, Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. Jungtinės Valstijos neketina, pradėdamos karą 
su terorizmu, kurią nors dieną surengti didžiulį įsiveržimą, bet 
planuoja ilgą ir mirtiną kovą, antradienį sakė JAV gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld. „Apgailestaudamas turiu pasakyti, kad 
tai nebus švarus ir tvarkingas karas. Jis bus sunkus ir pavojingas. 
Panašu, kad gali žūti daug žmonių”, sakė D. Rumsfeld. Karine pa
jėgų telkimo operacija „Enduring Freedom” tikriausiai rengiamasi 
smogti Afganistaną valdančiam Talibanui, kuris atsisakė išduoti 
besislapstantį kovotojų vadą Osama bin Laden — pagrindinį 
rugsėjo 11 dienos teroro JAV įtariamąjį.

Kabulas. Tūkstančiai demonstrantų, protestuojantys prieš ga
limus JAV karinius veiksmus prieš Afganistaną, sostinėje Kabule 
trečiadienį padegė tuščios JAV ambasados pastatus ir kelis čia pa
liktus automobilius. JAV ambasados Kabule pastatas yra tuščias 
nuo 1996 m. rugsėjo, kai Talibanas užėmė Afganistano sostinę. 
Tai — didžiausia antiamerikietiška demonstracija per visą pasta
rąją krizę, kuri prasidėjo rugsėjo 11 dieną.

Vašingtonas. JAV Federalinis tyrimų biuras (FBI) suėmė ir pa
teikė kaltinimus dėl padirbto leidimo vienam Virginia valstijos gy
ventojui. Vyriškis, įvardytas kaip Mohamed Abdi, buvo apkaltin
tas leidimų klastojimu. FBI agentas Kevin Ashby, liudydamas dėl 
rugsėjo 11 d. įvykdytų teroro aktų, teigė, kad tarp lėktuvo, įsirė- 
žusio į Pentagoną, pagrobėjų buvo Saudi Arabijos pilietis Nawąq 
Alhamzi. Rugsėjo 12 d. prie Dulles tarptautinio oro uosto, iš kur 
pakilo užgrobtas lėktuvas, buvo rastas N. Alhamzi priklausęs 
1988 m. laidos automobilis „Toyota”. FBI automobilyje rado leidi
mą į skraidymo mokyklą Phoenix, AZ, kartono rėžtuką, keturis 
„Boeing 757” lakūnų kabinos piešinius, bei Vašingtono ir New 
Yorko žemėlapius. K. Ashby teigimu, ant Vašingtono kelių žemė
lapio agentai rado užrašą „Mohumed” ir telefono numerį, priklau
santį Mohamed Abdi nuomojamam butui Aleksandrijoje.

Kabulas. Afganistaną kontroliuojančio Talibano aukščiausiasis 
vadovas, mula Mohammad Omar trečiadienį pareiškė, jog JAV 
puolimo tikimybė mažėja, nes Vašingtonas neranda įrodymų, kad 
Osama bin Laden yra susijęs su JAV sukrėtusiais teroro išpuo
liais. Talibano dvasinis vadovas Informacijos ministerijos išplatin
tame pareiškime paragino sugrįžti namo tūkstančius afganų, ku
rie, baimindamiesi galimų JAV smūgių, traukiasi prie valstybės 
sienų.

Jerevanas. Popiežius Jonas Paulius II trečiadienį, antrąją savo 
vizito Armėnijoje dieną, sulaukė prieštaringų vertinimų pa
skelbdamas, kad Katalikų Bažnyčia yra pasibaisėjusi šimtų tūks
tančių krikščionių armėnų išžudymu*praėjusio amžiaus pradžioje. 
81 metų popiežius aplankė paminklą žudynių, kurias Armėnijoje 
vykdė įsiveržę turkai, aukoms. Jis laikėsi gerai, o jo padėjėjai pa
neigė spėliones, kad popiežiaus sveikata vis blogėja. Armėnų pa
tirti baisumai regione vis dar yra itin skausmingas ir nevienareik
šmiškai vertinamas klausimas. Jonas Paulius II neištarė žodžio 
„genocidas”, kurį vartoja patys armėnai ir prieš kurį įnirtingai 
protestuoja Turkija. Armėnija spaudžia Vatikaną pripažinti, kad 
XX amžiaus pradžios žudynės buvo genocidas, tačiau popiežiui 
artimi šaltiniai sakė, kad Turkija paragino Joną Paulių II nevar
toti šio žodžio per vizitą Armėnijoje.

Teheranas. Irano aukščiausiasis vadas, ajatola Ali Khamenei 
pareiškė, kad Teheranas „nesuteiks jokios pagalbos Amerikai ar 
jos sąjungininkėms”, besirengiančioms smogti Afganistanui. „Jūs, 
kurie visada smogdavote Irano interesams, kaip drįstate prašyti 
mūsų pagalbos norėdami pulti nekaltą Afganistano musulmonų 
liaudį, kuri patyrė daug kančių ir yra mūsų kaimynė”, sakė jis. 
Iranas nedelsdamas pasmerkė rugsėjo 11-osios teroristų atakas 
JAV, su kuriomis diplomatinių ryšių nepalaiko nuo pat 1979 m. 
islamo revoliucijos, todėl daugelis tikėjosi, kad dabar šių abiejų 
valstybių santykiai pagerės.

Gaza. Trečiadienį Izraelis ir palestiniečiai pažadėjo visiškai at
naujinti savo bendradarbiavimą saugumo srityje ir visomis išga
lėmis stengtis laikytis praėjusią savaitę paskelbtų paliaubų, po 
palestiniečių vado Yasser Arafat ir Izraelio užsienio reikalų mi
nistro Shimon Pėrės susitikimo sakė vyriausiasis palestiniečių de
rybininkas Saeb Erakat.

Maskva. Rusijos prezidento Vladimir Putin atstovas trečiadienį 
atmetė Čečėnijos prezidento Aslan Maschadov pasiūlymą per tar
pininkus surengti derybas dėl 2 metus trunkančio Čečėnijos karo 
užbaigimo. „Mes galime aptarti galimybes grįžti į taikų gyvenimą, 
tačiau tik po to, kai jie atiduos ginklus”, sakė jis. V. Putin pirma
dienį paskelbė čečėnams ultimatyvų pasiūlymą per 72 valandas 
pateikti savo pasiūlymus dėl nusiginklavimo tvarkos. Reaguoda
mas į šį pasiūlymą, A. Maschadov antradienį pranešė paskyręs 
specialų pasiuntinį vesti taikos derybas su Maskva.

Briuselis. JAV trečiadienį įspėjo savo sąjungininkes, jog pa
sauliui gresia teroristų išpuoliai panaudojant masinio naikinimo 
ginklą, nes juos dangstančios valstybės tokius ginklus sparčiai ku
ria. JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Paul Wolfowitz NA
TO gynybos ministrus įspėjo apie „nerimą keliantį sutapimą, jog 
tarptautinius teroristus slepia valstybės, kurios vykdo aktyvias ir 
jau pažengusias masinio naikinimo ginklų programas”. Jis konk
rečiai neįvardijo nė vienos valstybės, tačiau Vašingtono skelbia
mame teroristus palaikančių valstybių sąraše yra ir Iranas, Ira
kas, Sirija bei Libija. Numanoma, jog jos aktyviai kuria bran
duolinius, bakteriologinius ar cheminius ginklus.

Islamabadas. Maždaug 7.5
mln. Afganistano gyventojų žie
mą prireiks humanitarinės pa
galbos, trečiadienį pranešė Jun
gtinės Tautos. Pasak JT, jeigu 
reikalinga pagalba nebus sku
biai suteikta, „galimybė jiems 
išgyventi tikrai sumažės”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas Pnu- 

lietis; Adalbertas, Damijonas, Dany- 
lė, Daugilė, Kęsgnilė, Kovaldas.

Rugsėjo 28 d.: Margis, Salemonas, 
Tautvydas, Vaclovas (Vacys), Vin- 
tautė, Visgirdė.
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LIETUVIU TELKINIAI
MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO — ETERIO 

BANGOMIS
Nuo 1926 metų vidurio, t.y. 

kai Lietuvoje buvo pradėtos 
radijo transliacijos iš Kauno 
stoties ilgosiomis bangomis, 
Lietuva prisiaugino gausų bū
rį radijo klausytojų, ypač jau
nimo. Buvo jau ir tokių, kurie 
gerai nusimanė, kaip trumpo
mis bangomis palaikyti radijo 
ryšius su tokiais pat mėgėjais 
užsienyje. 1938 metais dalis 
Kauno radijo programų buvo 
transliuojama užsienin jau 
trumpų bangų siųstuvu LYR 
32,3 metrų bangomis.

Kai tūkstančiai lietuvių 
traukėsi į vakarus nuo sovieti
nių ir vokiečių nacių okupan
tų, jų tarpe buvo tautiečių, pa
siryžusių tęsti laisvės kovą 
eterio bangomis. Nemažas bū
relis pasiliko krašte arba buvo 
išvežti į Sibirą.

Gerai prisimenu, kai būda
mas gimnazistu, pats pasiga
minau kristalinį radijo imtu- 
vėlį ir, badydamas į kristalą, 
per ausines išgirdau Kauno 
radijo signalus: keletą prane
šimų ir mandolinos muzikos 
garsus. O koks buvo džiaugs
mas, kokia laimė iš taip toli 
girdėti lietuviškai kalbančius! 
Tada dar nesvajojau, kad kaž
kada tolimoje ateityje aš pats 
ruošiu panašias programas ir 
pats kalbėsiu prie mikrofono... 
Tačiau čia kita tema.

Šiuo kartu noriu trumpai 
sustoti prie tautiečių, kurie 
yra užsikrėtę trumpų bangų 
radijo mėgėjų „karštlige”, čia 
vadinamu HAM-RADIO. Iš 
pradžių Lietuvoje šis pomėgis 
buvo daugiau smalsumui pa
tenkinti; gal ir pramoga, ta
čiau^ trumpų bangų rądijo mė
gėjų skaičiui gausėjant, tapo 
normalia visuomeninio gyve
nimo veiklos dalimi.

Visai neseniai, jau Cape 
Code leisdamas pensininko 
dienas, netikėtai gavau iš Lie
tuvos nepažįstamo asmens 
laišką. Tai Alfonsas Senikas, 
gyvenąs netoli Prienų, Mari
jampolės apskr., Lietuvos 
trumpų bangų radijo mėgėjų 
draugijos LY-QTC narys. (Jo 
radįjo šaukinys LY 2DM). Štai 
ką jis man rašo: „Senokai ruo
šiausi parašyti jums keletą žo
delių. Esu senas nuo pat laidų 
pradžios 'Amerikos balso’ 
klausytojas. Puikiai prisime
nu dar tuos laikus, kai trans
liacijos vykdavo iš New Yorko. 
Labai gerai prisimenu jūsų 
balsą, aiškią tarseną, neprie
kaištingą dikciją, taisyklingą 
lietuvių kalbą. To galėtų pa
vydėti dabartiniai Vilniaus ra
dijo pranešėjai”. Apie .Ameri
kos balso” laidas lietuviškai 
Senikas sako: „Per trukdymus 
vis tiek 'Amerikos balsas’ pa
siekdavo mus... Mes, radijo 
mėgėjai, tobulindavome apa
ratus, darydavome kryptines 
antenas, konvertorius aukš
tesniems diapazonams. Kaip 
supratote, esu radijo mėgėjas 
trumpabangininkas. Oficialiai 
leidimą gavau 1957 m. Iki tol 
aparatai buvo nelegalios kons
trukcijos. 1941 metais birželį 
buvau ištremtas į Sibirą, o 
1947 metais pavyko pabėgti”.

Toliau Alfonsas Senikas ra
šo, kad Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jis ėmė bend
rauti su išeivijos lietuviais 
Amerikoje. O jų esama nema
ža: Illinois, New Hampshire, 
Pennsylvanijos, Massachu- 
setts, Floridos, Kalifornijos 
valstijose. Baigdamas Senikas 
primena: „Gaila, tų senųjų, 
kaip mes sakome 'smetoni
nių', radistų yra likę tik trys”.

Čia galiu papildyti, kad vie
nas tų trijų pirmųjų yra Lai
mutis Vilkaitis, gyvenąs Con- 
necticut valstijoje. Jo šaukinys 
yra AA1SR (buvęs LYIAP).

Kaune buvo pagarsėjęs savo 
galingu siųstuvu, LYIAP — 
Algirdas Perkūnas.

Šia proga noriu paminėti, 
kad šiame Amerikos kampe
lyje, įskaitant ir Cape Cod, 
veikia lietuvių kilmės ameri
kiečių radijo mėgėjų tinklas, 
vardu LY NERWORK. O pa
čiame Cape Cod gyvena ir 
trečiasis likusių pirmųjų Sme
tonos laikų radijo mėgėjų — 
tai Jurgis Laurinaitis, pasta
ruoju metu susipažinęs su Al
fonsu Seniku. (Laurinaičio 
šaukinys — KD1SI; buvęs se
nas — LY1CB).

Seniko pasakojimu, jis yra 
pergyvenęs sovietinės okupa
cijos ir tremties kančias, įskai
tant septynerius metus pri
verstinių darbų stovykloje Si
bire. Tremtyje mirė jo tėvas. 
Jo motina, išbuvusi Sibire 19 
metų, mirė grįžusi į Lietuvą. 
O jis, kaip mažametis, Sibire 
buvo paskirtas kalvio padėjėju 
gaminti vinis. Už tai jis gavo 
padidintą 600 gramų avižinės 
duonos davinį. Toliau jis taip 
rašo: „1947 metais, mes keturi 
paaugliai, nutarėm pabėgti.

PAMINKLAS VYRUI — PARAMA KNYGAI

Elena Brožytė-Sniegaitienė, gyve
nanti Jųno Beach, FL, knygos „Lie
tuvos Kariuomenės karininkai 
1918-1953 m.”, mecenatė.

Iškeliavusius Amžinybėn ar
timuosius galima pagerbti 
įvairiais būdais: statant pa
minklus, aukojant įvairiems 
fondams, labdarai — pare
miant spaudą ar knygų leidi
mą.

Šį pavasarį Lietuvoje buvo 
išleista knyga „Lietuvos ka
riuomenės karininkai 1918- 
1953”, I tomas. Knygą išleido 
Lietuvos nacionalinis muzie
jus, spausdino „Petro ofsetas”. 
Knygos redaktorės Danguolė 
Gudienė ir Dalia Žalienė, dai
lininkas Arūnas Prielgauskas. 
Įvadus į knygą parašė habil. 
dr. prof. Antanas Tyla ir dr. 
Vytautas Jasulaitis.

Redakcinė komisija savo žo
dyje sako, jog leidinys „Lietu
vos kariuomenės karininkai 
1918-1953” yra „dokumenti
nės medžiagos paminklas Lie
tuvos karininkijai”. Pirmas to
mas suskirstytas į dvi dalis. 
Pirmoje dalyje karininkų ir 
karo kapelionų 1918-1940 pa
vardžių sąrašai. Antroje da
lyje randame pavardes kari
ninkų, žuvusių už Lietuvos 
nepriklausomybę, nukentėju
sių nuo sovietinio genocido 
1940-41 m., kalėjusių Štuthofo 
lageryje 1943-1945, tarnavu
sių savisaugos daliniuose, vie
tinėje rinktinėje, tarnavusių 
Raudonojoje armijoje. Yra ir 
sąrašai karininkų dalyvavusių 
ginkluotame pasipriešinime 
1940-1953 m., ir Prezidento 
dekretu bei Krašto apsaugos 
ministerijos įsakymais 1997- 
2000 m. asmenų, kuriems už 
pasipriešinimą prieš oku-

I

JAV trumpųjų bangų radijo mėgėjus š.m. balandžio mėn. Hyannis, MA, 
aplankė kolega iš Lietuvos. Iš k. W3POA - B.F. Žilaitis, LY2DM - Alfon
sas Senikas ir KD1SI-LY1CB J. Laurinaitis.

Pasidarėm iš rąstų plaustą ir 
upe patraukėm namų (Lietu
vos) link. Pasiekę Tomską, 
Novosibirską, o iš ten 'zui
kiais' traukiniu pasiekėme 
Lietuvą... Apsigyvenau nele
galiai pas tetą. Bendražygiai 
draugai sovietų buvo surasti 
ir vėl grąžinti Sibiran, kur jie 
ir mirė”. Senikas, išsirūpinęs 
asmens dokumentus kitu var
du, sugebėjo įstoti mokyklon 
ir ją baigti.

Alf. Petrutis

pantą, buvo suteiktas karinin
ko laipsnis.

„Lietuvių kariuųpięnės kari
ninkai 1918-1953” knyga bu
vo išsamiai aprašyta „Lietuvos 
aide” (2001 m. gegužės mėn. 
26 d.) ir „Drauge” (2001 m. 
birželio mėn. 30 d.).

Knygos pradžioje yra iš
spausdintas mecenatų sąra
šas, be kurių pagalbos knyga 
kažin ar būtų pasirodžiusi. 
Knygos 1-ojo tomo mecenatė 
yra ilgametė Juno Beach, FL 
gyventoja Elena Brožytė-Snie
gaitienė. Leidinio tituliniame 
puslapyje rašoma, jog „Lietu
vos kariuomenės karininkai 
1918-1953” pirmasis tomas 
yra skirtas Pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokyklos XX 
laidos absolvento, 1-ojo artile
rijos puĮko jaunėSftiojo leite
nanto Petro Sniegaičio ir kitų 
1918-1953 metų Lietuvos ka
riuomenės karininkų atmini
mui'.

• v: **<?)? * * ’ .. „ .1 , ,< • ! .
L«rftf»v.< karimnncttėi kftiiuinLit

Vartant šios knygos pusla
pius, žvelgiant į tekste iš
spausdintas Lietuvos kariuo
menės karių ir pokario prieš 
okupantą kariavusių jaunų 
vyrų nuotraukas, skaitant 
įvairius dokumentus, norisi 
padėkoti visiems mecenatams, 
prisidėjusiems prie knygos lei
dimo. Jie įamžino ne tik savo 
artimuosius, bet ir visus kovo
jusius už Lietuvos nepriklau
somybę.

Dalia Augūnienė

WORCESTER, MA
MADŲ PARODA

Amerikos lietuvių Romos 
Katalikių moterų sąjunga, ne
paisydama besibaigiančios va
saros karščių, rugpjūčio 26 d. 
Maironio parko salėje suruošė 
„Rudenio” madų parodą ir ne
apsivylė. Prisirinko pilna salė

viešnių ir svečių, atvykusių 
net iš Bostono, nekalbant apie 
pačias sąjungietes. Kuopos 
pirmininkė Aldona Jakniūnai- 
tė visus trumpu ir gražiu 
žodeliu pasveikino. Sąjungie
tės maloniai sutiko su vynu, 
sūriu ir kitais skanumynais.

Prasidėjo pašnekesiai, bet 
netrukus pirmininkė prašė 
pašnekesius palikti vėlesniam 
laikui. Ji pakvietė „Dress 
Barn” drabužių parduotuvės 
vedėją (nes visi rūbai buvo 
gauti iš šios parduotuvės) 
Debbie, kuri pasigėrėtinai at
liko komentatorės pareigas.

Linda Hetel kaip kosmeto- 
logė pagražino ir taip gražius 
modeliuotojų veidukus, pati 
modeliavo ir laimėjimams su
teikė vertingų dovanėlių.

Šv. Kazimiero parapijos var
gonininkė Ona Valinskienė 
gražia pianino muzika kėlė vi
soms nuotaiką ir muzikos gar
sais palydėjo kiekvieną į salę 
ateinančią ir išeinančią mode
liuotoją. Malonu buvo sėdėti 
prie baltomis staltiesėmis ap
dengtų ir gražiomis gėlytėmis 
papuoštų stalų, stebėti mode
liuotojas, kurios stengėsi kiek 
įmanydamos patraukliau pa
demonstruoti drabužius, kurie 
kiekvienai buvo atitinkamai 
pritaikyti. Šiais metais drabu
žiai pasižymi tamsiomis spal
vomis. Vyrauja įvairių stilių 
kostiumėliai su sijonėliais ir 
kelnėmis. Švarkeliai su kelnė
mis ir sijonais. Visas kostiu
mėlio komplektas tos pačios 
spalvos. Kelnės ir sijonėliai 
vieni siauresni, kiti ilgesni, 
platesni.

Buvo labai įdomu gėrėtis, 
kaip tos pačios modeliuotojos, 
persirengusios kitais drabu
žiais (o jos keitėsi kelis kar
tus) vėl išdidžiai apsisukda- 
mos grakščiai vaikščiojo visais 
salės takais. Kiekviena mode
liuotoja buvo palydėta ilgais 
plojimais, ypač pati jauniau
sia, 11 metų amžiaus Onytė 
Harris. Ji jau antrą kartą da
lyvavo Madų parodoje kaip 
modeliuotoja. Reikia neuž
miršti, kad modeliuotojos nėra 
profesionalės, tenka tik gėrė
tis ir džiaugtis jų laikysena, 
judesiais, malonia nuotaika ir 
šypsena.

Po parodos viešnios ir sve
čiai dalijosi įspūdžiais ir vaiši
nosi sąjungiečių paruoštais 
įvairiausiais gardumynais, ku
riuos visus neįmanoma išvar
dinti. Valgėme ir kugelį, kuris 
yra daugelio mėgstamas ska
nėstas. Viskas taip puošniai, 
skoningai paruošta . ir daug 
darbo įdėta. Pirmininkė Aldo
na Jakniūnaitė rūpinosi visais 
reikalais. Virtuvėje triūsė Ja
nina Miliauskienė, Vanda Ra
monienė, Teresė Juškienė, Ire
na Savickienė, Teresė Ilgūnie- 
nė. Piniginius reikalus tvarkė 
Priscilla Hassett. Jai talkino 
iš virtuvės atskubėjusi J. Mi
liauskienė.

Modeliuotojos: Teresė Ado
mavičienė, Viktorija Augustie
nė, Bernadeta Harris, Onytė 
Harris, Linda Hetel, Irena

Markevičienė, Vivian Rodgers, 
Verutė Šimkienė, Violeta Žu
kauskienė. Turėjome labai tur
tingą laimėjimų stalą. Dauge
liui laimė nusišypsojo ir lai
mėtojai su džiaugsmu grįžo į 
namus.

Tai pirmas toks gražus besi
baigiančios vasaros visų kartų 
lietuvių moterų susibūrimas. 
Tačiau negalima užmiršti ir 
vyrų, kurių būrelis apsilankė. 
Tikime, kad ateinančiais me
tais tas būrelis bus dar gau
sesnis, o gal ir jie išdrįs įsi
jungti į modelių tarpą.

J.M.

Onytė Harris buvo jauniausia mo
deliuotoja IVorcester, MA, ALRK 
Moterų 5 kuopos š.m. rugpjū
čio 26 d. suretintoje madų parodoje.

DAYTONA BEACH, FL\. t . !
LIETUVIŠKOS

PAMALDOS

Rugsėjo 9 d. įvyko tradicinės 
lietuviškos pamaldos. Šį kartą 
pamaldas^paįvairino iš Lietu
vos šioje apylinkėje viešinti so
listė Jūratė Eivaitė. Ji Kauno 
muzikos mokykloje studijuoja 
dainos meną ir yra jau pasie
kusi bakalauro laipsnį. Sugrį
žusi į Lietuvą ji yra pasiryžusi 
tęsti studijas ir ruoštis • ma
gistro laipsniui.

Šiose pamaldose ji drauge 
su vietiniu „Sietyno” choru pa

giedojo B; Andruškos (žodžiai 
ir muzika) giesmę „Graži Ma
rija”. Ir solo Mozarto „Avė Ve- 
rum”. Šios puikiai atliktos 
giesmės labai paspalvino visas 
pamaldas. Vargonais grojo 
„Sietyno” vadovas muz. A. s 
Skridulis.

VYSK. M. VALANČIAUS 
MINĖJIMAS

Pamaldoms pasibaigus, visi 
rinkosi į parapįjos salę, kurio
je Klubo valdyba surengė 
Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 m. gimtadienio minėjimą. 
Šis mūsų žymaus lietuvio su
kaktuvinis gimtadienis yra 
plačiai minimas visoje Lietu
voje. Šį mūsų istorinį dvasi
ninką šia proga plačiai prisi
mena ir šios šalies lietuviai. 
Minėjimai dar ir dabar yra 
rengiami veik visuose lietu
viškuose telkiniuose.

ALRK Moterų s-gos 5-ta kuopa Worcester, MA, š.m. rugpjūčio 26 d. Maironio Parke suruošė ,,Rudepą madų 
parodų". Modeliuotojos iš kairės: Verutė Šimkienė, Onytė Harris, Bernadeta Harris, Teresė Adomavičienė, Vio
leta Žukauskienė, Viktorija Augustienė, Irena Markevičienė, Vivian Rodgers, Linda Hotel.
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Įžanginėje kalboje klubo pir
mininkas pasidžiaugė, kad į 
mūsų apylinkę nuolatiniam 
gyvenimui iš tolimos šiaurės 
atsikėlė keli mūsų viengen
čiai. Vienas paskutiniųjų 
„naujakurių” yra žinomas žur
nalistas ir visuomenės veikė
jas Antanas Dundzila. Prieš 
kelis metus jis yra laimėjęs 
metinę Lietuvių fondo žurna
listo premiją. O kiek anksčiau 
tokia premija buvo apdovano
tas ir kitas mūsų telkinio lie
tuvis Jurgis Janušaitis.

Pirmininkas ir pakvietė A. 
Dundzilą pakalbėti apie šį 
mūsų didįjį lietuvį. Kalbėtojas 
trumpoje, išskirtinai rūpestin
gai paruoštoje kalboje išryški
no vysk. Valančiaus asmeni
nius bruožus ir jo neįkainuo
jamus nuopelnus skaudžiau
siomis mūsų tautos gyvenimo 
dienomis. Apsakė ir jo veiklą 
spaudos draudimo bei tautinio 
atgimimo laikotarpiu. Vaiz
džiai nusakė vyskupo pastan
gas kovoje su girtuoklybe. Jis 
skleidė tautoje ir gražaus mo
ralinio gyvenimo siekius. Ten
ka stebėtis, kaip kalbėtojas 
palyginamai tokia trumpa kal
ba, sugebėjo taip vaizdžiai ir 
įtikinančiai nupiešti vysk- Va
lančiaus asmenihį portretą. 
Čia ir išryškėjo Dundzilos 
įgimti žurnalistiniai gabumai.

Valančius buvo ir gabus ra
šytojas. Dar spaudos draudi
mo laikais jis yra parašęs ke
lias knygas. Mūsų kaimo žmo
nės jas labai noriai skaitė. Va
lančiaus knygose dvelkė že
maičių tarmės dvasia. .Mūsų 
žemaitė Joana Grybauskienė 
paskaitė kelias ištraukas iš 
„Palangos Juzės”. Ji skaitė 
žemaičių tarme. Tad klausyto
jai gera nuotaiką priėmė jos 
skaitymus.

Minėjimo programos pabai
goje vėl pasirodė solistė Ei
vaitė. Ji padainavo A. Savi- 
nienės „Lietuva” (Žodžiai J. 
Marcinkevičiaus). Solistę pia
ninu palydėjo muz. A. Skridu
lis.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave„ Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.' "
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4068' 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W, Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638 ‘J 

Tel. 773-229-9965 , „
Valandos pagal susitarimą______

ARAS ŽLIOBA, M.D 

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.

CHIRURGAS ,
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr.. Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Tuo ir buvo užbaigtas vysk. 
M. Valančiaus 200 metų gim
tadienio minėjimas. Svečiai 
buvo pakviesti pasivaišinti vy
nu ir skaniais užkandžiais. 
Besivaišinant savaime susi
darė puiki proga visiems šei
myniška nuotaika pasidalinti 
praslinkusios vasaros prisi
minimais.

J. Dg.

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


MES STIPRUS
BRONIUS NAINYS

Tokiais žodžiais pradėjo sa
vo kalbą JAV prezidentas 
George W. Bush rugsėjo 20 d. 
Atstovų rūmuose, pažadėda
mas tautai ginti ją nuo pasau
lio terorizmo, ir klausytojai 
sukilo ant kojų. Plojo jam susi
rinkę Senato, Atstovų rūmų, 
Vyriausybės nariai, aukšti ka
riškiai, užsienio diplomatai, 
prezidento šeima, svečiai. Vos 
spėję susėsti, jiė vėl stojosi ir 
pleškino delnais, kai preziden
tas kalboje perduodamoje per 
televiziją visam pasauliui 
skelbė, kaip jis tai padarys. 
Pagal „New York Times” rug
sėjo 21-mos vedamąjį, Wins- 
ton Churchill stilių pamėg
džiodamas, Bush sakė: „Mes 
sutelksime visas jėgas, naudo
sime visas diplomatines gali
mybes, žvalgybos ir įstatymų 
vykdymo priemones, finansi
nius išteklius, karinius ginklus 
ir sunaikinsime šį pasaulinį 
teroristų tinklą”. Ir pasaulis 
tokį užmojį sveikino, JAV pre
zidentui pritarė, linkėjo sėk
mės. Kas gi gali to nenorėti, 
tokio brutalaus teroristinio iš
puolio prieš Ameriką akivaiz
doje, per kurį žuvo gal net 
10,000 visiškai nekaltų žmo
nių. Ir taip pat niekas nenei
gia Amerikos stiprybės. Stip
riausia ji pasaulyje ir karine 
galybe, ir technologija, ir pasi
ruošimu, ir lėšomis, ir išvys
tyta ekonomija. Bet ar ji yra 
pakankamai pajėgi susidoroti 
su iššūkiu teroristų, kurių 
tinklas, kaip Colin Powell pra
ėjusį sekmadienį per televiziją 
tautai teigė, išsidriekęs per 60 
valstybių, ir nežinia, kurių re
miamas, prezidento kalbą gir- 
dėjusiems jau kyla abejonių.

Prezidentui Bush griežtai iš 
Afganistaną valdančių Tali- 
ban vadų pareikalavus išduoti 
rugsėjo 11-tą išpuolį prieš 
Ameriką organizvusių teroris
tų įtariamą vadovą Osama bin 
Laden, šie, atrodo, moja ran
ka, gerai žinodami, kad už 
tokį sprendimą turės skaitytis 
su pasekmėmis. Kodėl jie taip 
daro? Netiki JAV jėga, už iš
davimą kas nors jiems didesne 
jėga grasina, ar jie patys yra 
teroristo bin Laden talkinin
kai, o gal ir įtaigautojai? Ir ar 
tik jie vieni? JAV žiniasklaida 
jau pradeda abejoti, ar šį iš
puolį apskritai bin Laden diri
gavo? Juk jis buvo kitame že
myne ir dar atsilikusiame tre
čiojo pasaulio krašte, be rei
kiamų susižinojimo priemo
nių, kurių būtinai reikėjo te
roristų išpuoliui koordinuoti. 
Tą uždavinį turėjo atlikti kas 
nors iš arčiau. Gal net iš ku
rios nors Amerikos vietovės. 
Be to, ar ta JAV galybe, dabar 
turima karine jėga — lėktu
vais, tankais, raketomis, lai

vais, sunkiais tolimų ir artimų 
nuotolių šaunamaisiais gink
lais galima paveikiai kovoti ir 
laimėti prieš savižudžius te
roristus? Pirmiausia, kur jie 
yra ir kaip juos surasti, kai jie 
pasirodo tik nelauktoje vie
toje, netikėtu laiku ir ten pat 
žūsta? Ko ir kur tada reikia 
ieškoti, kai teroro akto vykdy
tojų nebėra gyvų, o vienas li
kęs įtariamasis irgi kažkur 
dingęs? Siunčia JAV preziden
tas Amerikoje karinę technolo
giją į Viduriniuosius Rytus, ri
kiuoja prie Afganistano sienų, 
bet ką ji tenai padarys? Jeigu 
jums reikia Osama bin Laden, 
eikit ir pasigaukit, sako Tali- 
ban vadovai, mes nežinom, kur 
jis yra. Ar, į Afganistaną įšo
kusi, ta technologija jį suras? 
Kariauti Afganistane, reiškia 
duoti aklam žmogui šautuvą, 
įsakyti surasti priešą ir jį nu
šauti, teigia šio krašto karo 
veteranas, buvęs Latvijos gy
nybos ministras, kaip Sovietų 
Sąjungos armijos karininkas 
kovojęs prieš afganus sovietų 
karo laikotarpiu. Karas Afga
nistane — įbridimas į pelkę, iš 
kurios nebegalima išbristi, sa
ko piusantrų metų ten kovojęs 
lietuvis, vienas iš 5,000 tame 
kare dalyvavusių baltiečių.

Tai buvo pati svarbiausia 
prezidento George W. Bush 
kalba jo gyvenime, teigia tas 
pats „NYT” įžanginis. Tegali
me tik pritarti, nes prieš Ame
rikos vadovybę atsistojo sun
kus ir nelauktas uždavinys. 
Kaip jį išspręsti? Kaip apsau
goti tautą nuo teroro, kai nei 
turima galybė, nei turtai ne
padeda? Jeigu galingiausią 
pasaulyje kraštą iš pagrindų 
galėjo išjudinti devyniolika 
arabų savižudžių, kas atsitiks, 
kai jų dvigubai, trigubai, ke
turgubai atsiras? Kai į jų pa
iešką ir kiti vidurinių rytų 
kraštai atsilieps taip, kaip da
bar atsiliepė Taliban kraštu
tiniai vadovai? Karu prieš Af
ganistaną? Vargu. Prieš kitas 
arabų valstybes? Su kuriomis 
iš jų reikia kariauti ir ko tuo 
karu siekti? Aišku — nesunku 
bus Amerikos karinei techno
logijai ištaškyti nors ir tris 
šimtus tūkstančių menkai 
ginkluotų talibaniečių, bet kas 
bus, juos įveikus? Tad ir ne
sunku suprasti, kodėl Vašing
tonas dar neapsisprendęs. 
Tiksliais reikia laikyti pir
muosius prezidento Bush 
žingsnius sustiprinti saugumą 
oro uostuose ir nuo teroristų 
apsaugoti lėktuvais skraidan
čius keleivius, bet užpuolikai 
gali sugalvoti kitus taikinius 
ir taip pat nelauktai bei ne
tikėtai į juos smogti. Tad būti
na sunaikinti ir pačius užpuo
likus. Tik didelis klausimas —

Baltiečių delegacija š.m. rugsėjo 11d. buvo priimta Baltuosiuose rūmuose, VVashington, DC, aptarti Baltijos 
kraštų narystę NATO. Susitikimo metu Amerikos Saugumo tarybos vyr. direktoriui Europos ir Azijos reika
lams Dan Fried buvo įteikta NATO plėtros peticija su 25,000 parašų, surinktų visose 50 JAV valstijų. Nuotrau
koje: delegacijos nariai iš JBANC (Jungtinių pabaltiečių tautinio komiteto), Amerikos Lietuvių tarybos, JAV 
LB, Lietuvos Vyčių, Baltiečių laisvės lygos, latvių ir estų organizacijų. ALTo info. nuotrauka

kaip? Tokios stiprybės, kuria 
dabar garsinasi JAV preziden
tas, vargu ar pakaks, nes ko
vai su teroristais ji netinka. 
Tikriausiai tai žino ir jis pats, 
todėl į talką kviečiasi visą do
rą pasaulį, prašo padėti jam tą 
karą laimėti. Ir labai svarbu, 
kaip kviečiamas pasaulis atsi
lieps?

Rugsėjo 21 d. tą klausimą 
svarstė, į Briuselį susirinkę, 
Europos Sąjungai priklausan
čių valstybių premjerai. Nors 
jie pritaria kovos su terorizmu 
būtinybei, tačiau į jį žiūri ne 
Amerikos akimis. Pagal juos, 
svarbiausias ginklas čia yra 
žvalgyba. Vašingtonas jos su
rinktomis žiniomis nori dalin
tis, tačiau Prancūzija ir Vokie
tija amerikiečiais nelabai pa
sitiki. Savo paslapčių su jais 
dalintis nežada. Be to, jie ne
patenkinti nė JAV laikysena. 
Nepatinka Vokietijos kancle
riui Gerhard Schroeder, kai 
JAV prezidentas George W. 
Bush praneša apie Vašingtono 
nutarimą ir prašo jam pritarti 
bei padėti vykdyti. Taip pat ir 
Prancūzijos vadovai nenori tik 
JAV valdžios įsakymų klausy
ti ir siūlo tarptautinių veiks
mų planus aptarti kartu su 
Europos Sąjunga: Nors, pa
sklidus gandams apie galimą 
teroristų išpuolį prieš Briu
selį, visos NATO narės sutiko 
veikti pagal sąjungos penktąją 
nuostatą — eiti į pagalbą už
pultai narei, šiuo atveju Ame
rikai, bet į Afganistaną savo 
kariuomenių siųsti nežada. 
Amerika turi keisti savo poli
tiką ir daugiau tartis su euro
piečiais, teigia ES vadovai.

„Daugumas lietuvių už kari
nę ataką prieš šalį ar šalis, 
kur yra teroristų, tačiau 49 
nuošimčiai nenori, kad mūsų 
valstybė prisidėtų prie karinių 
veiksmų... Amerika, apsigy- 
džiusi teroristų padarytas 
žaizdas, ir be mūsų pagalbos 
pati gal permąstys savo už-

KRYŽIŲ KALNE — JAPONŲ TAIKOS 
SIMBOLIS

Liepos 24 d. Kryžių kalne 
buvo pastatytas dar vienas ne
tradicinės formos lūkesčių 
simbolis — taikos stulpas. Tai 
japonų dovana lietuviams. Ji 
simbolizuoja Lietuvos ir Japo
nuos draugiškus ryšius. Tokių 
stulpų pasaulyje pastatyta jau 
apie 200,000.

Mintį Kryžių kalne pastatyti 
taikos simbolį įgyvendino Ja
ponijos maldos už taiką pa
saulyje sąjungos Goios taikos 
fondas. Pastatyti šio taikos 
simbolio į Kryžių kalną atvyko 
Goios taikos fondo prezidentas 
Hiroo Saionji su žmona Masa- 
mi, Lietuvos prezidento kon
sultantas Remigijus Gaška su 
žmona Aldona, Šiaulių miesto 
merė Vida Stasiūnaitė, rajono 
vicemerė Rima Baškienė, 
miesto ir rajono kultūros dar
buotojai.

Vokietijoje pagamintą ir 
prancūzų iki Lietuvos atlydėtą 
dviejų metrų aukščio šviesaus 
medžio Taikos stulpą į Kryžių 
kalną užnešė šiaulietis Anta
nas Vaičaitis. Ant visų ketu
rių stulpo pusių trimis kalbo
mis — lietuvių, japonų ir ang
lų— yra užrašyta „Tebūnie pa
saulyje taika. Tebūnie Lietu
voje taika”. Taikos stulpą pa
šventino vysk. E. Bartulis. 
Prezidentūros atstovas R. Gaš
ka perskaitė Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus sveiki
nimą ir padėką šio sumanymo 
iniciatoriams bei įgyvendin
tojams. Už japonų tautos do
vaną Kryžių kalnui dėkojo 
Šiaulių miesto merė V. Sta
siūnaitė ir vysk. E. Bartulis.

Statant Taikos stulpą daly
vavo ir Taikos žygio rėmimo

sienio politiką, sulaukusią po
litologų kritikos dėl vienpu
siškumo...”, rašė „Kauno die
na” rugsėjo 24 d.

fondo atsakingoji sekretorė 
Danutė Tomkevičienė, išvy
niojusi garsiąją taikos juostą. 
Su šia 60 metrų ilgumo juosta 
trys Lietuvos žygeiviai dvi
račiais įveikė net 24,239 kilo
metrus. Ant 45 valstybėse pa
buvojusios juostos yra pasi
rašę šimtai taikai pritariančių 
žmonių. Pirmasis įrašas — 
Lietuvos Respublikos prezi
dento V. Adamkaus.
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INDIJOS MENININKAI 
EUROPOS PARKE

Netoli Vilniaus esančiame 
Europos parke rugpjūtį vie
šėjo ir kūrė du šiuolaikiniai 
skulptoriai iš Indijos. Abiejų 
skulptorių bendras kūrinys 
vadinsis „Intymus grožis”.

Pasak Europos parko direk
toriaus Gintaro Karoso, šiuo
laikinio meno muziejus po at
viru dangumi siekia pristatyti 
kuo platesnį šiuolaikinės 
skulptūros spektrą ir kasmet 
organizuoja tarptautinius 
skulptūros simpoziumus, į ku
riuos kviečia menininkus iš 
įvairių pasaulio šalių. Per 
dešimt metų Europos parke 
kūrė Venesuelos, Kipro, Peru, 
Meksikos, Egipto šiuolaikinio 
meno atstovai.

Šįmet muziejaus ekspoziciją 
papildys ir Indijos šiuolaikinio 
meno pavyzdys. Du šios šalies 
skulptoriai Vibha Galhotra ir 
Ashish Ghosh Europos parke 
įgyvendins vieną bendrą pro
jektą, pavadintą „Intymus 
grožis”. Ant medinės dėžės 
sienų kūrėjai išgraviruos fan
tastinius paveikslus. Kūrinys 
atspindės Mėnulio fazes, ku
rios šioje Žemę lydinčioje 
planetoje įvyksta per penkioli
ka dienų: nuo jaunaties iki pil
naties. (Elta)
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Danutė Bindokienė

Nepageidaujama ' 
imigrantė — baimė

Sakoma, Amerika — imi
grantų šalis. Taip buvo nuo 
senų laikų, kuomet iš Angli
jos, Olandijos, Prancūzijos ir 
kitų Europos kraštų pradėjo į 
šį, neseniai atrastą, žemyną 
plaukti žmonės, ieškodami už
uovėjos nuo religinių, politi
nių ir kitokių persekiojimų 
savoje tėvynėje. Žinoma, buvo 
ir kitokiais tikslais atvyks
tančių, bet didžioji jų dalis 
žvelgė į plačius šio žemyno 
horizontus su viltimi, kad 
galės susikurti sotų, saugų, 
patogų gyvenimą. Tad nenuo
stabu, kad ir labiausiai pasau
lyje žinomas Amerikos simbo
lis yra Laisvės statula, kvie
čianti persekiojamus, skriau
džiamus, žadėdama jiems glo
bą ir naujo gyvenimo galimy
bes.

Nors ne visuomet tas kilnus 
Laisvės statulos kvietimas pa
sitvirtina realybėje (ypač pa
staraisiais laikais, kai imi
grantai, besibeldžiantys į 
Amerikos krantus, yra dažnai 
nuo jų pavaromi), bet visgi 
šalis neprarado savo traukos. 
Tačiau nepaisant, kiek JAV 
vyriausybė nutaria kasmet le
galiai įsileisti imigrantų, vi
suomet, atrodo, per mažai. Pa
liktieji už durų ieško įvairių 
plyšelių ir spragų, pro kurias 
galėtų, nors ir nelegaliai, pa
tekti į vidų, o tuomet — ,.pra
nykti” įvairiatautėje gyven
tojų masėje ir ramiai siekti 
savo svajonių, atvedusių į 
Ameriką, išsipildymo. Iš es
mės tai nesunkiai įmanoma, 
išskyrus tuos atvejus, kai ne
legalus imigrantas pažeidžia 
įstatymus ar kaip kitaip 
„krinta” imigracijos įstaigoms 
į akį.

O taip į akį visai Amerikai 
(ir net visai planetai) prieš 
dvi savaites krito pati nelega
liausia ir labiausiai nepagei
daujama atvykėlė — Baimė. 
Šiuo metu ją jau gerai pažįsta 
visi gyventojai — ir didžiuo
siuose miestuose, ir net pro
vincijoje. Tai iš esmės ameri
kiečiams nemaloni staigmena, 
nes net Antrojo pasaulinio 
karo metu, kai. visuose kituose 
žemynuose liejosi kraujas ir 
žmonių gyvenimas virto griu
vėsiais, šis kraštas atrodė ne
pasiekiamas, nepažeidžiamas. 
Tiesa, Amerika prarado daug 
savo karių gyvybių, įvairių 
išteklių, gyventojai turėjo at
sisakyti kai kurių patogumų, 
bet nereikėjo rūpintis, kad 
štai tuoj pradės kaukti pavo
jaus sirenos ir priešo lėktuvai 
pabers mirtį; nereikėjo bijoti, 
kad kietas okupanto kumštis

sutriuškins taip brahginamą 
laisvę...

Viskas pasikeitė rugsėjo 11- 
ąją: eilinis amerikietis pažino 
baimės ir nesaugumo jausmą. 
Ne tokį, kuris jaučiamas naktį 
atsidūrus pavojingoje apylin
kėje, ar vagišiui besilaužiant į 
buto duris. Prie tokios bai
mės, ypač miestiečiai, yra 
daugmaž pripratę. Tačiau šio
ji baimė kitokia. Ji nėėpčiuo- 
piama, nematoma, tykanti 
ten, kur mažiausiai tikimasi. 
Nuo šios baimės neatsiginsi 
užraktais, vėliavos pamosavi- 
mu, patriotine giesme ir už
tikrinimu, kad imamasi visų 
atsargumo priemonių apsau
goti žmones bei jų turtą.

Ši nelegalioji imigrantė, pa
sirodo, turi ir savo „propa
gandos ministeriją” — Gan
dus. Jie sklinda iš .lūpų į 
lūpas, išradingai pakuždėda
mi vis baisesnes „naujienas ir 
prielaidas”, kurios plečiasi, 
kaip gaisrai Kalifornijoje, 
Santa Ana vėjams pučiant. Ir 
vėl aidi šauksmai; reikia gink
luotis, reikia saugotis,, reikia 
įvesti suvaržymus, ręįkia at
sisakyti kelionių, feąlįįvalių, 
olimpiadų, įvairių sporto žai
dynių ir kitų pramogų, kurios 
paprastai sutraukia minias... 
Už kiekvieno kampo fdabar 
tupi teroristai, pasiruošę už
nuodyti vandenį, apnuodyti 
pasėlius, susprogdinti bran
duolines jėgaines, naftos per
dirbimo įmones...

Antra vertus, prielaida, kad 
tokie teroristiniaimiišpuoliai 
galimi, toli pro šalį'hėpfašau- 
na. Visgi tai neturėtų para
lyžiuoti kasdieninio gyvenimo 
eigos, nepaisant, kad reikės 
įvesti kai kuriuos pakeitimus, 
nepamiršti papildomo apdai
rumo ir atsargumo.-Juk šio 
krašto neribotos laisvės ir su
teikė teroristams galimybę at
likti savo išpuolius:' O su ta 
mintimi mums galbūt dar 
sunkiau susigyventi, negu su 
priemonėmis, kurias, kaip 
įrankius savo baisiam darbui, 
teroristai panaudojo New Yor
ke bei Vašingtone. Amerikoje 
žmonės nevaržomai keliauja 
iš vienos valstijos1 į kitą, gali 
lengvai patekti į oro-uostus, 
įstaigas, įmones, laisvai' pasi
naudoti įvairiomis susižino
jimo, susisiekimo priemonė
mis, kiekviename žingsnyje 
netikrinami dokumentai, ne
reikalaujama pasiaiškinimų, 
kur kas eina, važiuoja, daly
vauja. Dabar kyla pavojus, 
kad nelegalioji imigrantė Bai
mė gali praryti šias laisves...

DAR APIE 
SALOMĖJĄ NĖRĮ
JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

Nr.3

Tai dar kartą įrodo, kaip Salomėjos poezija buvo 
prievartaujama. Ir tai tik vienas to prievartavimo pa
vyzdys. O kiek ne tik jos eilėraščių, bet ir pasisakymų 
buvo sufalsifikuoti!

Tas meilės romanas negalėjo ilgai tęstis. J. Eretui 
teko pasirinkti: arba pasilikti profesūroje, arba nu
traukti ryšius su Salomėja. Žinoma, teko išsiskirti, bet 
dar ilgai slapta juodu susitikinėdavo.

1928 metų pavasarį Salomėja baigė universitetą ir 
tą patį rudenį jau Lazdijų „Žiburio" gimnazijoje pra
dėjo dėstyti vokiečių kalbą.

Lazdijuose Salomėja nebuvo laiminga. Dažnai, 
moksleiviams triukšmaujant, net pravirkdavo, išbėg
davo iš klasės. Tačiau mokiniai ją mylėjo. Nusivesda
vo ji juos į parduotuvę, pripirkdavo sąsiuvinių, pieš
tukų, plunksnakočių, saldainių. Stengdavosi rašyti ge
resnius pažymius, eidavo su jais pasivaikščioti, do
mėjosi jų i "Desčiais; įsteigė literatų būrelį, po to šok
davo su jais, bendraudavo. Gimnazijoje mokėsi ne
mažai neturtinių dzūkų vaikų, kurie sunkiai pajėg
davo užsimokėti už mokslą. Vieną dieną atėjo į jos kla
sę direktorius ir pasakė, kad tie, kurie rytojaus dieną 
neatneš mokslapinigių, gali pasiimti knygas ir ne

begrįžti. Kai kurie mokiniai pradėjo verkti, ypač viena 
mergaitė, kurios tėvui kuliamoji mašina buvo nutrau
kusi pusę rankos, o motina sunkiai sirgo. Salomėja la
bai susįjaudino ir tarė vaikams: „Niekur neisite, aš už 
jus užmokėsiu, o kai turėsite, grąžinsite...” Kitą kartą, 
mokiniams padedant, ji suorganizavo spektaklį, kurio 
pelną skyrė mokesčiui už mokslą neturtingiems mo
kiniams. Tokia dosni ji buvo visą savo gyvenimą. Va
žiuodama tėviškėn į Kiršus, ji visada pasiimdavo do
vanėlių samdiniams.

Po spaudoje pasirodžiusių drąsių ir talentingų Sa
lomėjos Nėries eilėraščių, kairiųjų frontas pradėjo ją 
vilioti į savo spaudą. „Keturių Vėjų” literatūrinis są
jūdis (1924-1927), daugiau ar mažiau surištas su tam 
tikra politine pasaulėžiūra bei revoliucine dvasia, jau 
buvo sukėlęs triukšmą, patekęs net teisman. O iš ke- 
turvėjininkų išsivystęs „Trečias frontas” (1930-1931) 
išėjo jau su griežtesne ideologija, kuri palietė to meto 
literatūrą ir politiką. Trečiafrontininkai ragino iš pag
rindų griauti senąjį pasaulį, kurti naują tvarką, „pa
sukti žemės rutulį kairėn”. Pagrindiniai „Tr. fr.” ko
lektyvo nariai buvo P. Cvirka, J. Šimkus, K. Korsakas, 
V. Drazdauskas, Br. Raila, A.Venslova, K. Boruta.

Salomėja net nenutuokė, kur ją traukia. Žinojo ji, 
kad krikščioniškasis socializmas teigė, jog turtas tai 
ne vien individo, bet visiems bendras, ir kad krikš
čionybei reikia ypatingai rūpintis socialiniais klausi
mais. Didelės reikšmės turėjo dvi popiežių enciklikos 
— Leono XIII Rerum Novarum ir Pijaus XI Quadrage- 
simo anno. Didieji dorovės mokslai taipgi skelbė, kad

dvasinis tobulumas gali būti pasiektas tik atsisakius
privačios nuosavybės (ypač vienuolijoje).

Bet tai buvo labai toli nuo „Trečio fronto” skelbiamų 
socialistinių ir revoliucinių idėjų...

1929 m. vasarą aplankiusi Europą, Vienoje susi
draugavo su ten studijuojančiais studentais L. Serben
tą, mediku B. Zubricku, K. Boruta. Įvairiose diskusi
jose filosofiniais, socialiniais, pasaulėžiūros klausi
mais kairiųjų pažiūrų liberalai ją įtikindavo. Salomėja 
buvo labai jautri Žinonių vargui ir, kai Vienoje jie ap
lankė Socdemokratų partijos darbininkams pastatytus 
gyvenamuosius namus, kurie turėjo po 2,000 butų su 
visais patogumais, Salomėja padejavo: „O kodėl nega
lėtų Lietuvoje taip būti?”. Ji žinojo, kad tėvynėje ne 
viskas taip teisinga ir gera.

Kitų metų vasarį Salomėja jau rašė K. Borutai, kad 
jai patiko „Trečio fronto” gyvas, energingas žodis — 
„laisvas pavasario vėjas”. Vėliau ji rašė A. Venslovai, 
gailėjosi, kad valdžia sulaikė ekskursiją į Maskvą, nes 
ji džiaugėsi galėsianti pamatyti „tą nuostabų kraštą 
su jo nauja kultūra”. Kaip ji klydo, ir ne tik ji, bet ir 
dauguma kitų, nežinodami, kas iš tikrųjų dėjosi už tos 
geležinės uždangos. Daug vėliau ji sakys, „Kaip jie 
mums melavo...” Tas pats K. Boruta kraštutinis tei
sybės ieškotojas, sėdėjo už grotų ir prie tautininkų, ir 
sovietų okupacijos metu. Užtenka tik prisiminti jo 
„Baltaragio malūną” (1945).

1930 m. sausio 16 d. K. Boruta A. Venslovai rašė: 
„Suvilioti ją reikia vien dėl to, kad kokią porą prabas- 
čių apoplekcija užmuštų... Tau. kaip redaktoriui, ver

tėtų ją pakviesti ir 2 Nr. Tr. Fr.’ atspausti pora eilė
raščių, kad ir ne visai mūsų dvasięs. Bėdos mums dėl 
to didelės nebus, o vandenį sudrumsime”. Kovo 6 d. jis 
A. Venslovai vėl rašė: „Salomėja man parakė labai 
draugišką laišką su didžiausiu pritarimu mums. Tu 
pasistenk su ja džentelmeniškai santykiauti. Dieve 
mylėk, kad koks kritikas iš kairės ją užsimanytų pulti. 
Čia reikia takto ir atsargumo...”

A. Aleknos metrašty randame intensyvų trečiafron- 
tininkų bendravimą su Salomėja. Jie buvo nustebinti 
didelio jos talento „Pėdos smėly” (1931) ir jos nuo
širdaus moteriško naivumo. Todėl nėrėsi iš kailio, no-M
rėdami ją prisivilioti savo revoliucinei veiklai. Ji tada 
bendradarbiavo katalikiškoj spaudoj, tačiau nusiuntė 
ir „Trečiam frontui” naujų savo eilėraščių, tarp jų ir 
„Kristus prie bažnyčios durų”. Apie tuos atsiųstus 
eilėraščius 1931 metų balandžio 20 d. B. Raila Sa
lomėjai taip rašė: „...Viskas ilgainiui taip susitvarkys, 
kad iš kiekvieno šių dienų aktingo žmogaus ir revoliu
cinio poeto reikalaujama: minties ryškumo, revoliu
cinės ideologijos griežtumo, frazės sodrumo, vartojimo 
tų poetinių priemonių ir simbolių, kurie charakteringi 
ir būtini revoliucinei proletariato kovai... (...) Man pa
vedė radikaliai taisyti Jūsų eilėraščius. Pagaliau 'tai
siau’ labai mažai — tai sunkiai įmanomas dalykas, 
ypačiai Jum nedalyvaujant. 'Pavasario žemei’ — 
...Matrosai tamsūs prie tavęs — daug geriau būtų 'rūs
tūs. Tamsoj dar vis’ — pataisiau 'tamsoj dar mes’. 'Ke
liausim tarp savųjų pasiilgę’ — pataisiau — Tamsoj 
laisvo krašto pasiilgę’. (B.d.)
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sąrangą, -sŲnkųmu* ją (pi-’ 

lietinant,JAV$vt*iklos kryptis, 

santykius su dpliąką, sūliętu- 

*Vių politjmidifl Veiksniais* su 

. JAV vaidti®, sų okupuotu, fo- 

vėliau irsūnepriklatssopia 

Lietuva. Kadangi 'Bpndruo* 

ąieūė y'r» ddii^ lietuvių tautus, ■ 

atplųšųi j' įiijp-.,.ju$ kamieno, 

svatsUu ‘ ‘apie tautų,* tau- 

ttfkynio, vaUtybį. : : V? 

/Kadangi* leidinys . taikomas 

1 ir kkditytojūl Liętuviye. kuris Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai ir muzikos mokytojas Gintaras Ručys (su gitara) dainuoja mokyklos 50
įuolų jubiliejaus proga suruoštoje akademijoje š.m. birželio 24 d. M. Šmitienės nuotrauka

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS.

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

GREIT PARDUODA

RE/1YIAX 

y REALTORS

0FFC.I773) 229 ■ 8761 
HOME 17081 425-7160 

MOBIL. 17731 590 0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Ska tinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Siūlo darbą

Vasario 16-ęsios gimnazija 
metus pra- 

mokinių skai- 
susįrinko 

daug moki
nių gimnazija Huettenfelde 
dar rtėra turėjusi 65 yra vo-

.AiteĮunciat. unv:.. oų -avr .'•’rv"*-* • ■’T *7 ’ •? vasariu io-ųsius
mečio sukakčiai Brunius .Nok M’ puslapiai. iros*.apžvalgos j naujuosius mokslo 
nvs. buvę.-JAV LB Kitišto vai- ; ĄtSakya janY ,k t Tuųs klausi*’ dėjo rekordiniu m< 
dylni.s pirmininkas įp Pasaulio ,nvu-viWji^ Rugsėjo 3 d.
Lietuvių bendruomenės pirmi- ‘1 neii'nojout.--..Ovi/'-tMĮk /.trumpai 1^8 mokiniai. Tiek d
įlinkas, visuomenininkas ‘ .ir.; aprašomas išeivių gyvenimus -l- —

publicistas rašo ‘aumą.-dyhnf ' Voj^ėMĮuje, ąnkstosūiųių iŠei*
knygų „Lietuvai ir UctitV’/tyei*/. .v>6 špsiėrgąnijBayhnas Ameri- '/kiečiai, 103 lietuviai. Taigi, ir
Joje aptariama tautos, tau- koje irdviejųskiętlitgų; Fšei- lietuvių mokinių skaičius, pa-
tiškumo, tautinės valstybės ?’Vijų akntykiąk Š^lia *tp tęum-i lyginus sū ankstyvesniais me*
suvokus, nagrint’pimos Lfi at-' * pąi iržshhenamds ii* tarpkarib / tais, pakilo. 60 lietuvių kilmės
siradiino aplinkybes irap- lajkotirgip;^ nepriklausomos vaikai, yra atvykę is Vokieti-
žvelgiamas konkretus JAV LB / * LmtųVuš pgsįingųs, Uurtl iftei- jos, 2 iš Argentinos, 1 iš Brazi- 
.1.1. . • ■ . i,... A. ■ L..:.-.' .U «<•_ «.s«darbas švietimo, kuUūros, so- <Vių 
dalinėje,, visuonienidėjė sri-’ H

urgdhiąA“ » •» M ' 7u.-.-fr..; •
Apt vaįgoje 

ndruotnėnės
lijos, riš Lenkijos, 1 iš Rusijos 
ir 38 iš Lietuvos. .

jimo
pakeltos Vėliavos ir pagrotas 
Europos himnas, sugiedoti 
Lietuvės ir Vokietijos himnai. 
Pa to visi susirinko ekumehi-

Knygos * autorių :?• Brunht tUotą veiktų: ouhgti,;

Naini prašome pristatyti kavų . niftrii Lietuvių Bendruomenės 
naujausiąjį kūrinį./ .% ‘ . ’.^iblttihėjjy yoiklijpj • adyplęimuj.

. - Priminkime tfltuUyto- skpityiųjas ;/*.l&*uvoj»;/Vtpk 
jams Lietuvių Bcudruume-' sltinpjdij. ię »(»»«. v^tX“- nėm pamaldom i vokiečių ka- 
nės, kurios 30-ties mėtų #u- tiįhfės orgahizajrijoš sąrangų ir talikų bažnyčių. Maldas ir 
kakėiui
dinį

mokinių. Net 60 vokietukų ir 
per 20 lietuvių reikėjo atsaky
ti, nes klasėse arba bendrabu
tyje nebuvo pakankamai vie
tų. J bendrabutį priimami tik 
lietuviai vaikai.

Jau antri metai gimnazija 
priima h* vokiečius mokinius. 
Jie gyvena pas tėvus. Jiems 
viskas dėstoma vokiečių kalba 
ir vietoje lietuvių kalbos jie 
mokosi prancūzų, bet daugelis 
jų pasirinko lietuvių kalbų pa
pildomai. Jie taip pat supažin
dinami su Lietuva.

Lietuviams mokiniams dės
toma lietuvių kalba ir litera
tūra bei istorija. Šalia to, vi
sose klasėse muzika ir tikyba, 
o kai kuriose klasėse ir biolo
gija, geografija ir pasaulinė is
torija dėstoma lietuvių k. Vo
kiečiams tie patys dalykai 
dėstomi vokiškai. Žemesnėse 
ir vidurinėse klasėse matema
tikos ir anglų k. mokytojai 
duoda paaiškinimus abiem 
kalbom.

Mokyklos programa

lakėiui skyrėte sųvo lėl* joj j wtuf »M politikų \.taiki-* 

linį, istorijų. '• / ! 4 <'/? 'rtiuš. /^litinę-? Veiklų ;ap|n- 

- Vokietijoje 1949 in. rittpt; ilgiąū apstota prie lieju-.' ■. i..!...,',. * .2 -1.;.*' ■ 1 Li.ibirželio714 d. ^'i-iaušias £aė-< yiųįšė»yi</ jungties - Lietuvių 
tuvos Išlaisvinimo komitetas jBęndrUoinehesįriš okupuotos

giesmes pravedė ev. kun. R. 
Fuhr vokiškai, o katalikų ka
pelionas kun. A. Kelmelis lie
tuviškai. //.
/Po to visus mokinius bend-

m. lapkrido 18 d. ilĄV ankfc- . skirtingų i&fįijtiy j ryšius.-so' klasių auklėtojus, palinkėjo 

cinu įsikūrę ir atvykę po Ant- okupuotoiš lietuviais. • i,/' visiems sėkmingų ir darbingų

rojo pasaulinio karo, lietuviai/' , •** Perivelgrs Kr ištautęs į mokslo metų. Abiturientai pa- 
susibūrę į LaikinixiiMii*gaiiisa->« LB IstorVsų jiir dar matote sveikino pačius mažiausius 
dnj komitetų iLOKųj. vado- torgattlsavjoje parako mokinius -r penktokus, įteik-
vaudųmiesi Lietuvių Čharta,/\a<einųhtima 80-eiai |niėt<t7 dantį kiekvienam po dovanėlę, 

paskelbė Jungtinių Amerikos *■>; Mptaų. Ypač tų paraku aš / Po pamokos su klasių auklė- 

Valstijų Liėtuvių Bėpdrūe-., matąĄ Lorųbatej kur; (steigtas * itdjais senieji mokiniai naujie- 

menės steigiainųjį ųktų, Tfcip Ra'souiiiS., ‘UętuVtų < čentroši siems aprodė visų mokyklų ir 

buvo baigtas ilgai Užtrukęs '^0^ jį ^Uiglųbtiitaii.'teko sų-« bendrabuti..’

JAV LB kūrimasis. .* :,?*. yyūijitati (am' tikrų'.-ėaidmentf Pirmų kartų gimnazijos tš-
Pasaulio Lietuvių BendrUo- tačiau po to įsijungė jau niūsų torįjoje gimnazija negalėjo pri- 

menės, veikiarfčips per atskirų r čių auginta, brandinta jau* imti visų gimnazijai tinkamų 

kraštų Lietuvių Bendru o- njtli isgjrtdv Jie tų p lapų vykdė .■>

menes, uždavinys Taku siekti Organizavo, ‘ |}irko.. «Jiė Wiį4;,.-".r'1' 1 'y* '■
dviejų pagrindinių, vrsiemš ynūrti!(trūoja,)p jų>Vaikai lanko Mes buvpme auklėti gerbti* 
lietuviams svarbių tikslų *(v,letuYt^tUi|.,šėštadiėnHX‘ nio- ‘lietuvių* * tautines vertybes, 
padėti okupuotai tautai nuli-; A^klųry^sdadiųš vykiiĮa he- mums pirmiausia rūpėjo, kad 
kratyti verguos.' atkurti nėr luvlų kalb^f ,y »ėrt,(1jaūj ,PLC išliktų tauta, kad būtų atkur- 
priklausomų Lieluvų ir tfprdstii^dirbtu , ta tautinė valstybė: Atrodo, 
kyti už tėvyhės ribų pasML Vrą' tlat1 paraku •'Čikagos.•• naUjiejiateiviaituri kiekkito- 
dusių lietuvių tarpt* gyvų Jie-<-lietuviu Jaunthio'centre, A,ur Jtių sampratų arba kitaip-jų 
tųvybę, . ./ ;; Jiėtoyišlmjė.ntokyklojė'vyrauja interpretuoja, Jiemsv atrodo,

- Kodėl atsirado* Ši' Rny- i nfcųįiejiį ątėiyiaj,1 Clgejrtr, Har^" labiau Svarbu pilietiškumas ir
ga? Tai buvo užsakymas pr ? ųoette PftriįjdH# I$rįghtūn P&r- vėlatybė, tik po tę tautišku- 
Jūsm sumanymus? <,// •• ko ^Utuoad . nrpis. Bet kų aš pastebiu: Lie-

- Pirmihusia j ..l)rnug*ų" ‘ miestųbsę; atėitipfųkv/skaiAų tuvOje jiems to. tautiškumo 
parašiau 11 straipsnių, ku-/ organizacijose, 22-josė lietui» pabrėžti ir nereikėjo, nes pati 
riuose 50-mečio proga )e)rųjau / «vįškos« ^eš){iaienihč«e niukyk.* '* aptinka tų tautiškumų pa- 
priminti JAV Lietinių Bėtid- lokė* ir^-iOH; Bendėuųmenėi laikė. Kaip tu pasidarysi len-

Vokietijoje dabar visos mo
kyklos privalo parašyti savo 
programas. Bendra mokslo 
programa yra išleista atskirų 
žemių Švietimo ministrų ir jos 
visos mokyklos privalo laiky
tis, o mokyklos programoje pa
aiškinama, kaip mokslo prog
rama vykdoma, koks yra mo
kyklos profilis, kokie mokiniai 
ir mokytojai, kokia yra už
klasinė veikla ir pan. Hesseno 
žemėje visos mokyklos iki š.m. 
rugpjūčio 1 d. turėjo apskri
čių švietimo skyriams prista
tyti savo programas. Vasario 
16-osios gimnazijos mokytojai 
taip pat dvejus metus kūrė 
programų. Daugiausia triūsė 
redakcinė komisija, vadovau
jama direktoriaus pavaduoto
jos L. Manss. Jai padėjo komi
sijos narės. A. Vilčinskienė, A. 
AUahyar-Parsa, E. Meikienė 
ir R. Buechsenstein. Jie tam 
reikalui paaukojo pusę vasa
ros atostogų, bet už tai pa
ruošė gražų leidinį — 87 pus
lapių teksto su 52 puslapių 
dokųmentaciniu priedu.

Rugpjūčio 1 d. gimnazijos di
rektorius A. Šmitas, kartu su 
redakcine komisija, perdavė 

programų švietimo
atstovei dr. Bordon. 

pasidžiaugė, kad lietuvių 
gimnazija buvo antra mokykla 
visoje apskrityje, kuri atidavė 
užbaigtų mokyklos programų. 
Ji nustebo programos apimti
mi ir, susipažinusi su ja, pa
gyrė, kad lengvąjį, skaitoma ir 
labai įdomiai paruošta. Tikrai 
galima susidaryti vaizdų apie 
gimnazijos darbų.

lietuviai. Prieš pat mokslo me
tų pradžią ką tik į bendrabutį 
atvykę, mokiniai, apsirengę 
tautiniais rūbais, žygiavo kar
tu, atstovaudami savo mokyk
lai.

Rugsėjo 27 d. gimnazijos an
samblis pasirodys Wieslocho 
miesto šventėje. Ta proga bus 
oficialiai padėkota Wieslocho 
gimnazijai, kuri lietuvių gim
naziją sušelpė mokyklos bal
dais ir knygomis. Dėl staigiai 
padidėjusio mokinių skaičiaus 
ši parama buvo labai reikalin
ga.

Spalio 12 d. gimnazijos an
samblis vyksta į Weissen- 
brunn prie Bambergo. Čia vo
kiečių parapija ruošia labda
ros koncertą Lietuvai, kuria
me gimnazistai atliks menipę 
programą. Praeitais metais šis 
renginys rado didelį atgarsį 
vokiečių žiniasklaidoje. Ypač 
buvo giriami lietuviški“ šokiai 
ir lietuviškos dainos. Todėl 
dar kartą kviečiami gimnazis
tai. Renginio pelnas bus skir
tas kun. Hermano Šulco Lie
tuvoje kuriamam jaunimo 
centrui.

Spalio 2 d. kviečiami šokė
jai, o gruodžio 8 gimnazijos 
dainų būrelis j Lorschą. Abu 
kartus mokiniai koncertuos 
Karalių salėje, pirmą kartą 
Rytų vokiečių draugijai, o ant
rą kartą seneliams per Kalėdų 
eglutę.

Pagerbtos teroro aukos

Pasklidus žiniai apie Pasau
lio prekybos centro ir Pentago
no užpuolimą, Vasario 16- 
osjos gimnazija vėliavas nulei
do iki pusės stiebo. Trečiadie
nį, rugsėjo 12 d. vakare, moki
niai susirinko trumpam pa
gerbimui į gimnazijos salę. Di
rektorius A. Šmitas painfor
mavo apie įvykius, Nevv Yorke 
gimusi M. Dambriūnaitė-Šmi- 
tienė papasakojo, kaip ji per
gyveno šią žinią ir kun. Alfon
sas Kelmelis sukalbėjo mal
das. Po to gimnazistai prie 
gimnazijos kryžiaus padėjo de
gančias žvakes aukom atmin
ti.

Veiklūs gimnazijos 
absolventai

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 a

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimų. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

HOLOKAUSTO SUKAKTIS 
IR POPIEŽIUS

Apaštalinė Nunciatūra per 
Vilniaus arkivyskupą kardi
nolą Audrį Juozą Bačkį per
davė Lietuvos žydų kultūros 
centro vadovuį ir Lietuvos 
žydų bendruomenei tokio turi
nio telegramą iš Vatikano 
valstybės sekretoriato:

„Gerbiamam ponui Emanue
liui Zingeriui

Vilnius-Lietuva
Popiežius trokšta dvasiškai 

dalyvauti renginiuose, minint 
60-tąsias skaudaus žydų holo
kausto Lietuvoje, palietusio 
daugybę beginklių šeimų, me
tines. Tikėdamasis, kad šių 
liūdnų įvykių prisiminimas 
kiekvieno žmogaus sąžinei 
taps aiškiu priminimu, jog 
niekuomet daugiau egoizmas
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Pasirodymai

Lampertheimas šiais metais 
Švenčia 50 metų miesto teisę. 
Ta proga rugsėjo 2 d. Lam- 
pertheimo centrinėmis gatvė
mis vyko eisena, kurioje daly
vavo įvairių miesto draugijų, 
klubų, mokyklų ir kitų institu
cijų atstovai. Neapsileido ir

Seinuose vykusiame Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos ir kraštų pirmininkų 
suvažiavime rugpjūčio 12-15 
d. (dalyvavo net 10 buvusių 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokinių: PLJS pirm. M. Sta
nevičius iš Kanados, M. Kalni
nis ir V. Jasinskaitė iš Argen
tinos, M. Savickaitė iš Austra
lijos, o iš Vokietijos — gimna
zijos direktorius A. Šmitas, 
Vokietijos LB pirmininkas A. 
Šiugždinis, gimnazijos Kura- 
torijos pirmininkas V. J. Da
mijonaitis, Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso pirm. V. 
Lemkis ir Jaunimo sąjungos 
valdybos nariai D. Lemkienė 
ir K. Žulys. Pasirodo, kad bu
vę gimnazistai visame pasau
lyje reiškiasi lietuvių veikloje.

Vasario 16-osios gimnazijos 
informacija

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go. live 
in care givers and CNAs. Muši be 

able to speak. read and write 
English Mušt drive and be able to 
lift References and „green card ' 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Window YVasners Needed! ' 
40,000 per year. We need 100 crevvs 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid drivei ’s license and trans- 
portation Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window YY'ashing. 
l el. 800-820-6155.

x ■ 1 ; ..... .... ........ \
Reikalingi darbuotojui

parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai 
Atlyginimas nuo $1,500 iki

L $1,800. Tel. 615-554-3161.

Parduoda

PARDUODAME bulvių 
\ TARKAVIMO 
\\ MAŠINAS
\

no v _
VIENIAM ELEKTROS TINKLUI

Atlantic
Lxpro&s *orp.

800-775-7363, 773-434-7919 

ir neapykanta neturi sėti kan
čios ir mirties, Šventasis Tė
vas mintimis jungiasi su žydų
bendruomene Lietuvoje bei vi
sais renginių dalyviais. ,Jo 
Šventenybė savo maldose pra
šo gailestingąjį Dievą ir toliau 
vesti žmoniją teisingumo bei 
taikos keliu.

Kardinolas Angelo Sudano, 
Valstybės sekretorius”.

Lietuvos vyskupų 
konferencijos 
sekretoriatas

STEIGIAMOS NAUJOS KOLEGIJOS
Lietuvoje toliau steigiamos 

valstybinės ir nevalstybinės 
kolegijos. Nuo šių metų rug
sėjo 1 dienos įsteigtos dar 3 
valstybinės ir 6 nevalstybinės 
kolegijos. Iš viso Lietuvoje nuo 
rugsėjo 1 dienos veikia 7 vals
tybinės ir 9 nevalstybinės ko
legijos.

Pirmosios kolegijos Lietu
voje buvo įsteigtos pernai 
Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. 
pradėjo veikti 4 valstybinės ir 
3 nevalstybinės kolegijos. Ko
legijos steigiamos aukštesnių
jų mokyklų bazėje, įvertinus 
jų pasirengimą vykdyti ne
universitetinių studijų progra
mas. Mokyklos pretendentės 
privalo parengti naujas stu
dijų programas, atitinkančias 
darbo rinkos poreikius, ir 
įrodyti, kad turi jų vykdymui 
reikalingus materialinius bei 
intelektinius išteklius, numa
tyti veiklos kokybės laidavimo 
būdus ir metodus. Neuniver
sitetinių studijų trukmė daž
niausiai yra 3 metai.

Nuo šių metų rugsėjo 1 die
nos įsteigtos 3 valstybinės ko
legijos: Klaipėdos kolegija
(Klaipėdos aukštesniosios me
dicinos ir aukštesniosios pe
dagogikos mokyklų bazėje), 
Lietuvos jūreivystės kolegija 
(Klaipėdos universiteto Jūrei
vystės instituto kolegijos ba
zėje) ir Marijampolės kolegija 
(Marijampolės aukštesniosios 
pedagogikos ir aukštesniosios 
žemės ūkio mokyklų bazėje), 
taip pat 6 nevalstybinės: Klai
pėdos verslo kolegija (Saba
liauskaitės aukštesniosios vers
lo mokyklos bazėje), Klaipė
dos socialinių mokslų kolegija

(Nijolės Skučienės kalbų ir 
verslo aukštesniosios mokyk
los bazėje), Kolpingo kolegija 
(Kolpingo aukštesniosios mo
kyklos bazėje). Vakarų Lietu
vos verslo kolegija (Aukštes
niosios referentų mokyklos 
bazėje), Vilniaus teisės ir 
verslo kolegija (Daugvilienės 
aukštesniosios verslo mokyk
los bazėje) ir Vilniaus verslo 
kolegija (E. Rastenienės kalbų 
ir vadybos kolegijos bazėje).

Jau veikiančiose kolegijose 
taip pat daugėja studijų gali
mybių. Vilniaus kolegijoje nuo 
rugsėjo 1 d. pradėjo veikti 
Sveikatos priežiūros fakulte
tas (Vilniaus aukštesniosios 
medicinos mokyklos bazėje) ir 
Buivydiškių žemės ūkio stli- 
dijų centras (Buivydiškių 
aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos bazėje), o Kauno kole
gijoje — Medicinos ir sociali
nių mokslų studijų centras 
(Kauno aukštesniosios medici
nos mokyklos bazėje) ir Justi
no Vienožinskio menų studijų 
centras (Kauno aukštesniosios 
meno piokyklos bazėje). (Eltai

* Pirmą kartą Lietuvos 
žiniasklaidos istorijoje Ka
talikų Bažnyčios hierarchas 
bendravo su visuomene kom
piuteriais. Tai įvyko praėjusią 
savaitę. Pokalbį Internet’e su 
Vilniaus arkivyskupu metro
politu kardinolu 64 metų Au
driumi Juozu Bačkiu surengė 
savaitinis žurnalas „Ekstra” ir 
Internet’o svetainė „Delfi”.

(LR, Eltai



ŠIAULIEČIŲ VIEŠNAGĖ 
OMAHOJE

Skaitydami straipsnius apie 
„Ro-Ko-Ko” ansamblio kelionę 
po Ameriką, pasigedome pa
sakojimo apie Omahą. Mes 
neturime tų įspūdingų gro
žybių, kaip Čikagoje ar Niaga
roje, bet stengėmės, kaip ga
lėjome.

Šiaulių m. vaikų ansamblis 
„Ro-Ko-Ko” Omahos „Sister 
City”, Nebraskos universiteto, 
choro „Bei Canto” ir Lietuvių 
Bendruomenės kvietimu lie
pos 4 d. atvyko iš Čikagos. 
Ten buvo jų pirmoji pažintis 
su Amerika. Džiaugėsi, kad 
teko pamatyti Čikagos miestą, 
jos įžymybes, susipažinti su 
maloniais žmonėmis ir pakon
certuoti. Nuotaika buvo puiki.

Atvyko Šiaulių miesto vice
meras Vaclovas Vingras, kuris 

• didelę laiko dalį praleido su 
vaikais, ansamblio vadovė 
Rasa Kauneckaitė, jos padė
jėja Janina Bartkutė, garso 
režisierius Zenonas Ripinskis 
su žmona, 11 vaikų, 2 studen
tai ir kunigas Jaunius Kelpšas 
iš Lietuvos, kuris šiuo metu
dirba Čikagoje.

Sutiko UNO vaikų choro 
„Bei Canto” vadovas dr. Ran- 
dall Stroope, viešnagės koordi
natoriai Kathy Andrus ir Kel- 
ley Baldwin su vaikų choro 
grupe, Lietuvių Bendruome
nės prezidentė Nellie Suda- 
vičius-MacCallum ir keletas 
atstovų. Vaikai buvo paskirs
tyti į amerikiečių šeimas. Jose 
buvo šiltai priimti ir rūpes
tingai prižiūrimi. Vicemeras 
Vaclovas Vingras gyveno pas 
Daną Šulskis, kuri juo rūpi
nosi ir jam padėjo.

Jau kitą dieną vaikai rinko
si į Elmvvood parką, turėdami 
maisto krepšelį, į Šekspyro 
klojimo teatrą. Gražiai susėdę 
ant žolės, klausėsi apie du 
tūkstančiai žiūrovų. Koncerto 
pradžioje keletą dainelių atli
ko „Ro-Ko-Ko” ansamblis, to
liau vyko klojimo teatro pro
grama, kurios vaikai, susėdę 
ant žolės, klausėsi kartu su vi
sais. Ačiū, kad juos lydėjo ir 
prižiūrėjo Irena Sarkaitė- 
Matz, Irena Gartigas, Dana 
Šulskis, Dalia Sudavičius, 
Gediminas Murauskas, Vale
rija Jaudegienė, Rūta Jaude
gytė, Al Praitis.

Liepos 6 d., penktadienį, su 
maisto krepšeliu jie vyko į zoo
logijos sodą. Apžiūrėjo gyvū
nus, aplankė beždžionių bu
veinę džiunglių lauke, pa
valgė, važinėjo traukinuku, 
stebėdami gyvūnus iš tolo. Po 
skanių meksikietiškų pietų 
žiūrėjo beisbolo varžybas.

Šeštadienis jiems buvo atsa
kinga diena. Prieš pietus ap
žiūrėję Jaslyn dailės muziejų, 
vakare turėjo dalyvauti dide
liame koncerte kartu su „Bei 
Canto” vaikų choru. Pirmoje 
dalyje dainavo „Ro-Ko-Ko” an
samblis, kuris atliko ansamb
lio vadovės Rasos Kaunec- 
kaitės sukurtus sakralinės 
muzikos kūrinius: „Pasterka”, 
„Ir atlėkė paukščiukė” ir 5 
psalmes. Po to kartu su „Bei 
Canto” choru atliko Gintaro 
Abariaus .Aitvarai”. Antroje

dalyje dainavo „Bei Canto” 
choras, vadovaujamas dr. Z. 
Randall Stroope. Jis atliko 6 
dainas. Trečioje dalyje vėl 
skambėjo Lietuvos vaikų dai
nos, bet jau linksmos, žais
mingos, keliančios visų nuo
taiką. Koncertas buvo įdomus, 
gerai įvertintas. Po koncerto 
globėjai pasiėmė vaikus į na
mus, vakare surengė pikniką, 
kepė kepsnius, bulves iki vė
laus vakaro.

Sekmadienį vėl buvo įtemp
ta diena. Šiauliečiams buvo 
sudaryta galimybė daugiau 
susipažinti ir pabendrauti su 
Omahos lietuviais. Rytą, 10 
vai., jie giedojo šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, kur mi
šias laikė kun. Jaunius Kelp
šas. Tai buvo tikros lietuviš
kos pamaldos. Pas mus taip 
būna nedažnai. Paprastai mi
šios vyksta angliškai, o mes 
giedame ir meldžiamės lietu
viškai. Vaikų nuostabūs, jau
natviški, skaidrūs balsai 
skambėjo nuostabiai. Ansamb
lis atliko negirdėtas giesmes, 
kurių autorė yra choro vadovė 
Rasa Kauneckaitė. Tai buvo 
tikra šventė. Po pamaldų dar 
20 min. vyko sakralinės muzi
kos koncertas. Iš bažnyčios 
visi ėjo į šv. Antano parapijos 
salę. Lietuvių Bendruomenės 
prezidentė Nellie Sudavičius- 
MacCallum, pasitelkusi visą 
savo komitetą ir aktyvesnius 
bendruomenės narius, kartu 
su „Sister City” aktyvistais, 
surengė puikius pietus. Visų 
laukė karšti kalakutai. Susi
darė galimybė visiems arčiau 
susipažinti, pabendrauti, pa
sidalinti mintimis, įspūdžiais. 
Po pietų toje pačioje salėje vai
kai pakilo į sceną ir padainavo 
gražių, vaikiškų, žaismingų 
dainelių. Bendruomenės prezi
dentė gražiai visiems padė
kojo, įteikė suvenyrines ir pi
nigines dovanėles. Po to — as
meninės padėkos, suvenyrai, 
piniginės dovanos, gėlės.

Liepos 9 d. vaikai aplankė 
lietuvės Emilijos Jonušienės 
pastatytus ir globojamus tre
jus senelių namus. Senelių na
mai yra trijų lygių: seneliai, 
kurie yra visiškai aptarnauja
mi, kuriems iš dalies reikia 
padėti ir kurie apsitarnauja 
patys. Vaikai jiems koncerta
vo. Seneliai liko labai paten
kinti, nes ne taip dažnai jiems 
tenka išgirsti koncertą savo 
namuose ir pabendrauti su 
vaikais. Ten juos vaišino 
priešpiečiais, artimiau susi
pažino, jie papasakojo apie 
Lietuvą. Po to vaikai lankė 
karo aviacijos muziejų, Ma- 
honey parke buvo surengtas 
piknikas.

Antradienį >— Westem Heri- 
tage muziejus, senoji preky
vietė, Heartkand parkas, 
Gene Leahy Mali. Lankėsi 
Omahos administraciniame 
centre, miesto komercijos de
partamente, kur buvo pa- 

* vaišinti saldumynais ir gavo 
dovanų kepures. Omahos 
miesto valdyboje visiems 
įteikė Omahos miesto garbės 
piliečio liudijimus. Vakare

Šiaulių miesto vicemeras Vaclovas
Rasa Kauneckaitė ir Kathy Andrus

šiauliečiai turėjo galimybę 
stebėti New York miuziklą 
„Beauty and the Beast”. 
Trečiadienį daugiau bendravo 
su savo sponsoriais, susi
pažino su biznio žmonių veik
la „Rotary Club”. Vakare Al
girdas Mackevičius visus pa
kvietė į savo vasarvietę ant 
ežero kranto, kur visi galėjo 
pailsėti, atsipalaiduoti. Vyko 
bendruomenės vaišės, buvo 
kepamos picos. Visą vakarą 
aidėjo ansamblio dainų įrašai.

Prieš išvažiuojant svečiai 
vienai dienai buvo nuvežti į 
Kenzes miestą, aplankė 
„World of Fun”.

Šiaulių m. vicemerui Vaclo
vui Vingrui buvo surengta 
gana plati programa. Tai buvo 
jo pirmas, kaip susigiminiavu
sio miesto atstovo, vizitas 
Omahoje. Jau pirmą dieną jis 
susitiko su Omahos miesto 
meru Mike Fahey. Valandos 
pokalbis jam buvo labai nau
dingas, aptarė miesto proble
mas ir ateities planus. Ap
lankė miesto įstaigas, kur su
sipažino su miesto planavimu. 
Domėjosi popieriaus, plastiko 
perdirbimu, šiukšlių rūšia
vimu ir perdirbimu. Lankėsi 
miesto komercijos skyriuje. 
Pabuvojo tarptautinėje maisto 
tiekimo kompanijoje „Con 
Agra”, kuri produktus siunčia 
į Europą. Susipažino su 
Creighton universiteto, Oma
hos Nebraskos universiteto, 
Immanuel ligoninių darbu. 
Lankėsi „Metropolitan Com- 
munity College”, kur kalbėjosi 
su lietuvių kilmės prezidentu 
dr. Jerry Moskus. Vicemerą 
ypač sudomino „Pramogų, 
suvažiavimų ir konferencijų 
centras”, kokį jis norėtų maty
ti ir pas save Šiauliuose. Taip 
pat jis dalyvavo visuose rengi
niuose ir išvykose kartu su 
vaikais. Jam Omahos miesto 
komitete suteiktas garbės pi
liečio vardas.

Šiaulių vicemeras Vaclovas Vingras, Nellie Gudavičiūtė MacGuHum,-OSGA 
prezidentas C,harĮes Man-., , r.

Vingras, Nellie Sudąvičiūtė 
oro uosto salėje. Svečiai*

• į1'

Liepos 14' ’
svečiai išvyko į Čikagą. Jie i 
turėjo gabenti ne tik savo la
gaminus, bet ir Nebraskos 
universiteto jovaMas Šiau
liams. Tai sudarė 19 dėžių. 
Jose buvo vokalinės ir instru
mentinės muzikos knygos ir 
instrumentai, jie gavo net 16’ 
muzikinių instrumentų. Iš 
Čikagos dėžės buvo nemoka
mai persiųstos „Saulutės”' 
siuntinių paštų. Už tai jiems 
sakome didelį ačiū.

Didelis ačiū visiems, tięms. 
kurie rūpinosi Šiauliečių, pa
kvietimu. Šiaulių m. viceme
ras Vaclovas Vingras ypač 
dėkojo Omahos „Sister Cįly” 
asociacijos prezidentui Larry 
Vebner ir Lietuvių. Bendruo
menės prezidentei Nąllįe Su- 
davičius-MaęČallum už puikų 
dešimties dienų renginių tvar
karaščio sudarymą. Dėkojame 
Danai Šulskis už nuoširdžiai 
atliktą vertėjos darbą |r vice
mero .Vacląyp Vingrą,,'pri
ėmimą, Onai Kartanienei už 
kunigo Fr. jaųniaus Kelpšo 
priėmimą.

Tiems, kurie rūpinosi vai
kais, jų išvykomis, maitinimu, Rūta Talžiūnienė

-•iii Hiumiu/1 ,/i rimt •'i.ritoil’M?

vaitė buvo .labai įtempta. 
Nepaprastai daug laiko skyrė 
ir didelį rūpestį parodė Kathy 
Antrus įįrį J^jJley. ĮlAldwin iš 
UNO, kuriems visi labąi 
dėkingi, Lietuvių ' Bendruo
menės' ptežid’ėntė Nellie Sūdą-1 
viČius-MadCallųhi, kuri lydėjo 
kiekvieną jų žingsnį,' kai tik 
vaikai ištrūkdavo iš universi
teto darbuotojų globos. JI 
rūpinosi, kad' visi būtų sotūs; 
kuo daūgiau1 pamatytų, būtų 
linksmi ir patėhkinti. Aišku',' 
j ai tąlltt rio bendruomenės ' vai-' 
dyba įf bendruonifenės'nariai. 
Ypač dėkingi padėjušiems Al
girdui ,, ir , MarilynJ Mackė- '• 
vičiamš', Margaritai Sedara- 
vičiūtįei-Harthaway’ Bitutei ir 
Eugene'Lakė,'įbugėhe ir Mary
tei Radi&tįkaihš, Jadvygai Po- 
vilaitjėn^į',‘R'eginaiArnauskie->' 
nei, D^i^d' Blaždūškienei, * 
Arvydo#q Ūfboriavičiui, 6nai 
Martirdhfs ir kt. Labai didėlis’ 
ačiū Al#įul<;Praičidi, kuris'jdok 
visur jyd^jo’ fotogfafdvo' if fil-' 
mavo, kad ši lietuvių viešnagė 
jiems ir mums liktų ilgam pri
siminimui.

„Ro-Ko-Ko” ansamblis koncertuoja Šekspyro klojimo teatre.

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 27 d., k,ętvirtądiems
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

f „Ąžuoliuką” dainuoti berniukai ateina nuo 6 ar 7 metų, o dešimties ar 
vienuolikos prisijungia prie vyresniųjų. Šis žymus Lietuvos choras at
vyksta į JAV ir spalio 14 d., sekmadienį, 3 val.p.p. koncertuos Maria 
aukštesniosios mokyklos auditorijoje. Bilietus jau galite įsigyti „Sekly
čioje”.

Komisijos posėdžių iškil- 
mingas atidarymas įvyks 
pirmadienį, spalio 8 d., 9 vai. 
r. Pasaulio lietuvių centre. In- 
vokaciją sukalbės kun. Algir
das Paliokas, SJ. Sveikinimo 
žodžius tars LR Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Arūnas 
Skardžius, LR generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir JAV LB XVI Ta
rybos prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė. 10 vai. po
sėdyje bus svarstomi Lietuvos 
vaikų, jaunimo socialiniai rei
kalai ir įvaikinimas. Komisijai 
pranešimą skaitys Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė 
Jasaitienė. Pirmadienį komisi
ja lankys Socialinių reikalų 
įstaigą Marąuette Parke.
Juozas Meškauskas, gyve

nantis- -Chicago, IL, prasitęsė 
„Draugo” prenumeratą ir dar 
pridėjo 50 dol. auką. Labai la
bai ačiū!

Kelias savaites Šiaurės 
Amerikoje gastroliuos iš
Klaipėdos atvykęs „Aukuras”.' 
Tai - Lietuvoje gerai žinomas, 
nepaprastai aukšto lygio ka
merinis choras, kuriam vado
vauja muzikas Alfonsas Vi
džiūnas (jis taip pat ir vyriau
siasis Dainų šventės progra
mos scenarijaus ruošėjas). 
„Aukurą” į JAV ir Kanadą 
pakvietė šių šalių universitetų 
chorai. Deja, nesusidarė gali
mybė. „Aukurui” pakoncertuo
ti Čikagos lietuviams. Tačiau 
šį šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
7:30 val.v. lietuvių choras pa
sirodys Bloomington mieste, 
Illinois Wesleyn universitete, 
Westbrook auditorijoje. Nors 
kelias iš Čikagos į Blooming
ton yra ilgokas (2 valandos), 
kviečiame Čikagos ir apylin
kių lietuvius į koncertą. Jeigu 
sąlygos leidžia, nepraleiskite 
progos išgirsti tikrai puikų 
charą ir tuo pačiu savo dalyva
vimu paremti brolių ir sesių 
lietuvių gastroles Šiaurės 
Aijierikoje.

Po įdomaus Motiejaus Valančiaus minėjimo, vykusio rugsėjo 15 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. IS kai
rės: Nijolė Mikolaitienė, Ona Venclovienė, paskaitininkas dr. Giedrius Subačius ir aktorė Irena Leonavičiūtė.

BALFo 5 skyrius Mar
ąuette Parke praneša, kad
BALFo rudens piniginio va
jaus aukų vokeliai prie Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios bus dalinami po šv. 
Mišių š.m. rugsėjo 29 ir 30 d. 
Vokelius su piniginėmis auko
mis prašoma BALFo valdybos 
nariams grąžinti šeštadienį ar 
sekmadienį po šv. Mišių spalio 
6 ir 7 d. BALFas jau daugelį 
metų vykdo svarbų labdaros ir 
Šalpos darbą, remdamas Lie
tuvoje ir kitur skurstančius 
tautiečius. Savo aukomis pa
dėkime BALFui šį darbą dar 
daug metų tęsti.

Jadvyga Gruodienė, gyve
nanti Chicago, IL, grąžindama 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
šakneles, mus parėmė 40 dol. 
auka. Nuoširdžiausiai dėkoja
me!

Lietuvių visuomenė kvie
čiama į susitikimą su Lietu
vos kariuomenės vadu genero
lu majoru Jonu Kronkaičiu 
Susitikimas vyks šį Šeštadie
nį, rugsėjo 29 d., 4 val.p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Gintaro salėje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL). J3us 
kavutė. Generolas majoras ro
dys skaidres įr kalbės apie 
Lietuvos įstojimą į NATO. Su
sitikimą ruošia ALTo Čikagos 
skyrius.

Spalio mėnuo kasmet ski
riamas BALFo (Bendrojo 
Amerikos lietuvių šalpos fon
do) aukų rinkimo vajui, kuris 
vykdomas visuose BALFo sky
riuose. Surinktos aukos lei
džia šelpti Lietuvoje ir kituose 
kraštuose į vargą patekusius 
lietuvius. BALFo 28 skyrius 
Lemonte aukų rinkimo vajų 
vykdys kiekvieną spalio sek
madienį po 9 vai. ir 11 val.r. 
pamaldų Pal. J. Matulaičio 
misijos prieangyje.

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubas užsidarys. Pas
kutinis susirinkimas įvyks 
spalio 5 d. 1 val.p.p. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Tradicinė jūros skautų ir 

skaučių „Puota jūros dug
ne” vyks šeštadienį, spalio 27 
d., Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje. Dalyvių 
registraciją vykdo j.s. fil. Tai- 
yda Chiapetta, tel. 708-839- 
4438. Pradėsime 6:30 v.v. pa
sisvečiavimu. 7 v.v. bus pa
tiekti puikūs pietūs, paskui 
trumpa programa, muzika, 
dainos ir šokiai. Visi kvie
čiami į šią' nuotaikingą jau 
daugelį metų rengiamą puotą.

21-asis Ateities akademi
nis savaitgalis vyks spalio 
27-28 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Šeštadienį, spalio 27 
d., kalbės Europoje užaugęs, 
bet dabar Čikagoje daktarato 
siekiantis Audrius Girnius. 
Jis kalbės apie Lietuvos jauni
mo tikėjimo padėtį, palyginus 
su kitų kraštų jaunimu. Či
kagos ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečiama savaitga
lyje dalyvauti.

Sidabrų šeimos vardo 
rašinių konkursas labai ge
rai pavyko. Jį tvarkė ir vedė 
fil. Vida Brazaitytė, Čikagos 
ASD narė. Buvo gauti 123 ra
šiniai! Konkurso vertinimo 
komisija paskyrė 12 premijų. 
Pirmąją premiją-150 dol. lai
mėjo Zita Klumbytė; antrąją- 
125 dol. Felicija Jaks; trečiąją 
-100 dol. Sigita Petrauskaitė; 
ketvirtąją-50 dol. Lina Balčiū
naitė; penktąją-30 dol. Artū
ras Anužis. Likusiems septy
niems laimėtojams paskirtos 
po 25 dol. premijos. Iš viso iš 
Sidabrų fondo išmokėta 650 
dol. Rašinių temos:. „Šaukiu 
aš tautą”, „Atverk duris į lai
mę” ir „Lietuva mano svajo
nėse”. Dalis rašinių bus iš
spausdinti.

„Vaiko vartų į mokslą” 
būrelio remiamuose Lietuvos 
pomokykliniuose centruose 
vaikams iš asocialių šeimų yra 
diegiamos dosnumo, gerašir
diškumo, tolerancijos ir kitos 
vertybės per „Charakterio ug
dymo programą”. Jau tradicija 
tapę būrelio lėšų telkimo 
„Laumės pietūs” rengiami sek
madienį, spalio 28 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte. Informaciją apie bilie
tus galima gauti skambinant 
Nijolei Grigaliūnienei tel. 708- 
974-1262.

„Lituanicos” tunto iškil
minga sueiga vyks sekma
dienį, rugsėjo 30 d., PLC, Le
monte. /

Visi uniformuoti su vėliavo
mis žygiuosime į 9 vai. ryto šv. 
Mišias Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Mišių intencija: „Lituanicos” 
šeima prisimena visus miru
sius. Mišias aukos kun. A. 
Paliokas.

Po Mišių — iškilminga suei
ga Lietuvių fondo salėje. Po 
sueigos kava ir užkandžiai. 
Tėveliai ir svečiai laukiami.

Anglijos lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose atkeliamas į 
ketvirtadienį, spalio 11 d. Visi 
nariai prašomi šią datą pasi
žymėti savo kalendoriuose ir 
susirinkime dalyvauti.

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus na
riai —ASD, Korp! Vytis ir fi
listeriai kviečiami sekmadie
nį, rugsėjo 30 d. dalyvauti Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje 11 
vai. r. aukojamose šv. Mišiose, 
kuriose prisiminsime ir pasi
melsime už visus šeimų na
rius — gyvus, sergančius ir 
mirusius. Po Mišių vyksime 
lankyti Tautinėse kapinėse 
palaidotų mūsų narių kapus.

Iškilminga sueiga ir pakėli
mai vyks penktadienį, spalio 5 
d., 7 v.v. PLC „Bočių” menėje, 
Lemonte. Dalyvaukime visi!

,, Draugo" knygynėlyje
Vėl turime vienos garsiau

sių šiuo metu ųjecosopranų 
pasaulyje Violetos Urmanavi- 
čiūtės-Urmanos kompaktinę 
plokštelę, kurioje dainininkė 
atlieka tris kompozitoriaus F. 
Schubert dainas, aštuonis J. 
Brahms kūrinius, F. Poulenc 7 
dainų ciklą „Vėsa ir liepsna” 
(pagal P. Eluard eiles), šešias 
R. Strauss dainas, sceną iš G. 
Meyerbeer operos „Pranašas” 
ir J. Gruodžio „Ulijoną”. 
Plokštelės kaina - 17 dol., su 
persiuntimu - 20.95 dol. (Illi
nois valstijos gyventojai pride
da 8.75 proc. mokesčių).
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Nors Violetos Urmanos re
pertuare yra įvairių kompozi
torių kūriniai, tačiau daugiau
sia ji dainuoja kompozitorių 
Richard Wagner ir Giuseppe 
Verdi kūrinius. Antrojoje kom
paktinėje plokštelėje, kurioje 
taip pat girdime Lietuvos na
cionalinį simfoninį orkestrą 
(dirigentas Juozas Domarkas), 
įrašytos R. Wagnėr penkios 
dainos M. Wesendok eilėmis, 
operos „Niurnbergo Meister- 
zingeriai” uvertiūra?, dvi iš
traukos iš Ziglindės partijos 
(opera „Valkyrija”, I v.), Ort- 
rūdos scena ir III v. įžanga iš 
operos „Lohengrinas”. Kom
paktinės plokštelės kaina - 17 
dol., su persiuntimu - 20.95 
dol. (Illinois gyventojai pride
da 8.75 proc. mokesčių).

Ziono Evangelikų liutero
nų parapijoje šį sekmadienį, 
rugsėjo 30 d. 3 val.p.p. vyks 
neeilinės pamaldos, kurių me
tu antrojo kunigo (associate 
pastor) pareigoms bus įvestas 
kunigas Valdas Aušra, jau 
kurį laiką su šeima gyvenan
tis ir dirbantis mūsų tarpe. 
Parapija nusprendė jį oficia
liai pakviesti šiai tarnystei. 
Mes džiaugiamės ir dėkojame 
Aukščiausiajam už šią galimy
bę - per paskutiniuosius ke
lerius metus nedaug atsirado 
naujų kunigų 'lietuvių katali
kiškose parapijose ar liutero
niškose. Pamaldose pamokslą 
sakys kun. Willian Ameiss, 
Liuteronų Bažnyčios - Mis
souri Sinodo šiaurės Illinois 
apskrities prezidentas. Jis 
taip pat vadovaus ir įvedimo 
pareigoms. „Rūtos” moterų 
draugija po pamaldų ruošia 
užkandžius ir kviečia visus 
parapijiečius bei draugus gau
siai dalyvauti šioje neeilinėje 
šventėje.
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Per JAV LB XVI Tarybos prezidiumo posėdį, vykusį rugsėjo 18 d. PLC posėdžių kambaryje. Iš kairės sėdi: Biru
tė Vilutienė - prezidiumo sekretorė, Regina Narušienė - prezidiumo pirmininkė, Algimantas Gečys - Krašto 
valdybos pirmininkas, Birutė A. Vindašienė - prezidiumo sekretorė; stovi Juozas Ardys - Krašto valdybos vice
pirmininkas finansų reikalams, dr. Romualdas Kriaučiūnas - vicepirmininkas organizaciniams reikalams, JAV 
LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, prezidiumo vicepirmininkai - Gediminas Damašius, dr. Pet
ras Kisielius ir Bronius Juodelis.

ARTINASI JAV LB TARYBOS SESIJA
Aukščiausias JAV Lietuvių 

Bendruomenės organas yra di
rektorių taryba. Jai vadovauja 
prezidiumas, kuris kartą per 
metus šaukia direktorių suva
žiavimą, vadinamą tarybos se
sija. Sesijoje JAV LB Krašte/ 
valdyba, kontrolės komisija ir 
garbės teismas pateikia me
tines veiklos bei finansų atas
kaitas bei sąmatą ateinan
tiems metams. Sesijos daly
viai, sugrupuoti į komisijas, 
svarsto, sprendžia JAV LB or
ganizacinius, finansų, mokslo, 
švietimo, socialinius, kultūros, 
visuomeninius, religinius ir 
jaunimo reikalus. Sesijoje ap
tariami JAV LB apylinkių, 
apygardų bei krašto valdybos 
veiklos reikalai, priimami ar 
keičiami JAV LB įstatai ir tai
syklės.

JAV LB XVI Tarybos 2-oji 
sesija šaukiama 2001 m. spa
lio 12-13 dienomis Alsip-Čika- 
gos pietų priemiestyje Radis- 
son viešbutyje, Hwy 294 ir So. 
Cicero Avė., t.y. West 127 St. 
— pusė bloko į vakarus nuo 
Cicero Avė.

Sesijos rengėjai: JAV LB Ta
rybos prezidiumas ir Vidurio 
vakarų apygardos vadovybė 
deda visas pastangas, kad su
kvietus visus tarybos direkto
rius ir direktores, kad sesija 
praeitų sklandžiai ir darbin

Sporto klubas „Aidas”
šeštadienį, spalio 6 d., ruošia 
kelionę į St. Louis miestą, į, 
ten vyksiančias rankos lenki
mo varžybas. Norinčius daly
vauti vyrus ir moteris prašo
ma skambinti Sauliui, tel. 773- 
581-6771.

Atsi neškime visūs vais
tus, kuriuos vartojame, ar
ba jų pavadinimus, net ir tuos, 
kuriuos perkame be receptų. 
Vaistų keliai kryžiuojasi. Kad 
nenukentėtumėme dėl kryž
minės vaistų reakcijos, atvyki
te į informacinę popietę Šį 
penktadienį, 28 d., 2 val.p.p. 
PLC, Bočių menėje, kurią ren
gia Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. Vaistinin
kai kalbės lietuviškai ir atsa
kys į rūpimus klausimus.

Partizanų šalpai aukojo:
k ’

$500 Vakarinės Pensylvanyos Lietuvių Piliečių 
draugija (iš viso $1,500).

$300 Mickevičienė Sofia-Zota a.a. vyro Gedimino 
atminimui (iš viso $1,200).

$200 Jurgučiai Jurgis, Danguolė (iš viso $600);
$50 Miškiniai Vytautas, Aldona (iš viso $100);

Busanovich Charles (iš viso $100). ‘ t
$30 Šulskis Elina vyro a.a. Vlado atminimui 

(iš viso $510); Kriaučiūnas Juozas.
$25 Ražminienė Birutė (iš viso $350); Aidis Aloyzas, 

Mary; Vaičys Juozas.
$20 Šalčiūnai Vincas, Ona; Raslavičiai Leonas, 

Regina; Petkai Juozas, Zita.

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir 
šelpiamieji partizanai nuoširdžiausiai dėkoja 
aukotojams ir kartu reiškiame gilią užuojautą 
mirusių asmėnų šeimoms prisimenant juos, 
nuėjusius Amžinybėn. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas siųsti: L. P. G. Fund, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629.

gai.
Sesija jungiasi su JAV LB 

50 metų jubiliejaus minėjimu, 
kuris prasidės spalio 13 die
nos popietę Čikagos Jaunimo 
centre ir tęsis spalio 14 dieną 
pamaldomis ir „Ąžuoliuko” 
koncertu Maria High School 
didžiojoje salėje Čikagoje.

Tarybos sesijos ruošos reika
lams rugsėjo 18 d. buvo su
šauktas penktas tarybos pre
zidiumo posėdis, kuriame da
lyvavo pirm. Regina Narušie- 
hė, vicepirmininkai: Gedimi
nas Damašius, Bronius Juode
lis, dr. Petras Kisielius ir sek
retorės: Birutė Vilutienė ir Bi
rutė Vindašienė. Posėdyje da
lyvavo iš toli atvykę: Krašto 
valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, vicepirm. dr. Romual
das Kriaučiūnas ir vicepirm. 
Juozas Ardys bei kultūros ta
rybos pirm. Marija Remienė.

Programa

Sesijos programoje yra susi
pažinimo vakaras ketvirta
dienį, spalio 11 dieną, 7 vai. v. 
bei sesijos dalyvių registracija. 
Penktadienį, spalio 12 d., 8:30 
vai. ryto vyks sesijos atidary
mas ir posėdis iki 10 vai. ryto 
Maple Room kambaryje.

Antras posėdis bei JAV LB
k.v. narių pranešimai ruošia

Šv. Kazimiero seselių rė
mėjos rengia rudeninį pokylį 
seselėms paremti. Kviečiame 
visus seselių kazimieriečių 
rėmėjus, draugus ir pažįsta
mus sekmadienį, spalio 21 d., 
1:30 val.p.p. atvykti į Oak 
Lawn Hilton viešbutį prie Ci
cero ir 94 gatvių. Bus skanių 
valgių, programa ir laimėjimų 
žaidimai. Vietas užsisakykite 
iki spalio 15 d., skambindami 
seselei Genovaitei tel. 773- 
776-1324.

Čikagos Tėvų jėzuitų 
koplyčioje rugsėjo 30 d., sek
madienį, 10 val.r. - ruošiamos 
vaikų Mišios. Po jų Tėvų jė
zuitų namuose vyks religiniai 
užsiėmimai vaikams. Tėveliai 
galės pabendrauti kavinėje. 
Visus kviečiame dalyvauti.

mi nuo 10:10 vai. ryto iki 
12:30 vai. p.p., po to — pietūs 
nuo 12:30 vai. p.p. iki 1:30 vai. 
p.p. Pine-Oak Room.

Trečias posėdis ir PLB pir
mininko, JAV LB Garbės teis
mo, Kontrolės komisijos ir kiti 
pranešimai nuo 1:30 vai. p.p. 
iki 3 vai. p.p.

Ketvirtas posėdis su finan
sais ir organizaciniais reika
lais nuo 3:05 vai. p.p. iki 5:35 
vai. p.p.

Penktadienis baigiamas su 
JAV LB 50-mečio iškilminga 
vakariene, dalyvaujant sesijos 
dalyviams, svečiams ir plačiai 
Čikagos bei JAV lietuvių vi
suomenei. Pokylio programoje: 
pagerbimai, sveikinimai ir 
prelegentas Vytautas Voler- 
tas, rašytojas ir ilgametis JAV 
LB vadovas.

Šeštadienį, spalio 13 d. 
penktasis sesijos posėdis nuo 
8:30 vai. ryte iki 12 vai. p.p. 
visų tarybos komisijų rezoliu
cijų priėmimu.

Sesijos šeštasis posėdis nuo 
12:30 vai. p.pi. iki 2 vai. p.p., 
su trečios sesijos reikalais ir 
apylinkių pirmininkų pasisa
kymais.

Tarybos sesiją užbaigus, jos 
dalyviai ir svečiai persikels į 
Jaunimo centrą Čikagoje. Ten 
bus JAV LB 50-mečio jubilie
jaus paroda ir iškilmingas mi
nėjimas centro didžiojoje sa
lėje.

Br. Juodelis

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijas 
gegužinė vyks spalio 7 d. 12 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str. Bus skanaus- lietuviško 
maisto, „laimės šulinys”, šo
kiai. Muzika - Algimanto Bar- 
niškio. Visi kviečiami smagiai 
ir maloniai praleisti sekma
dienio popietę. Narius prašo
me atnešti laimikių „laimės 
šuliniui”.

Nijolė dainuos Nijolei. So
listė Nijolė Penikaitė dainuos 
1999 metų literatūrinės pre
mijos įteikimo vakare rašyto
jai Nijolei Jankutei-Užubalie- 
nei. Akompaniatorė - pianistė 
Gintė Čepinskaitė. Premijos 
įteikimo vakaras vyks 2001 m. 
spalio 5 d. 7 val.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijojfe. 
Visuomenę šiame vakare kvie
čia dalyvauti lietuvių rašytojų 
draugija.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 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. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• 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.




