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Opozicija siūlo panaikinti 
įstatymą dėl Valdovą rūmų 

atstatymo
Vilnius, spalio, 16 d. (BNS) 

— Seimo dešiniosios opozicijos 
atstovai siūlo panaikinti įs
tatymą, numatantį valsty
bės lėšų skyrimą Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
(LDK) Valdovų rūmų atstaty
mui.

Tokį projektą Seimo posė
džių sekretoriate pirmadienį 
užregistravo centristas Virgi- 
nijus Martišauskas, modernu
sis krikščionis demokratas Al
gis Kašėta ir liberalas Eligijus 
Masiulis.

„Valstybės prisiimtas stam
bus finansinis įsipareigojimas 
kuo skubiau įgyvendinti vieną 
kontroversiškai vertinamą 
projektą nėra pateisinamas 
socialine prasme ir neteisin
gas kitų neatidėliotino finan
savimo reikalaujančių, di
džiulę archeologinę bei istori
nę reikšmę turinčių nekilno
jamųjų kultūros paminklų 
atžvilgiu”, teigia projekto au
toriai.

Įstatymas dėl Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Val
dovų rūmų atkūrimo ir paskir
ties buvo priimtas pernai 
spalį. Jis nustatė, kad Val
dovų rūmų atkūrimas ir at
kurtų Valdovų rūmų veikla 
yra finansuojama iš valstybės 
biudžeto nuo 2001 metų.

Prieš porą savaičių vyriau
sybė patvirtino 2002-2004 m. 
Valstybės investicįjų progra
mą, pagal kurią Valdovų 
rūmų atkūrimo darbams ke
tinama skirti 7 mln. litų.

Šiam sprendimui nepritarė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris suabejojo, ar tikslinga 
dabar, kai stinga lėšų kul
tūrai, pradėti Valdovų rūmų 
sienų atkūrimą. Visuomenėje 
taip pat suaktyvėjo diskusija, 
ar reikia atstatyti rūmus.

Liberalų frakcijos nariai an
tradienį Seime surengę spau
dos konferencįją teigė, jog

Nežinomas asmuo Vilniuje sėja 
nerimą dėl juodligės

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) 
— Pirmadienį Lietuvos dien
raščio „Respublika” redakcijos 
pašto dėžutėje buvo rasti ano
niminiai laiškai su kol 
kas nežinomos sudėties milte
liais, kurie pasėjo nerimą dėl 
galimo juodligės užkrato.

Antradienį panašūs vokai su 
baltos spalvos milteliais atėjo 
paštu į Prezidentūrą ir JAV 
ambasadą. Įtartini vokai buvo 
perduoti iškviestiems policijos 
ir kitų specialiųjų tarnybų 
darbuotojams, kurie juos nu
vežė ištirti į Visuomenės svei
katos centro laboratorijas.

Šio centro Mikrobiologijos 
laboratorijos vedėja Kazimiera 
Rutienė pareiškė, kad iš 
Prezidentūros ir JAV ambasa
dos atvežti vokai bei juose 
buvę milteliai yra labai pa
našūs į tuos, kurie pirmadienį 
buvo rasti dienraščio „Respub
lika” redakcijos pašto dėžu
tėje. Vokuose, be miltelių, bu
vo ir languoto popieriaus lape
liai su užrašu ranka „Džihad”, 
t.y. „šventasis karas”.

Milteliai yra tiriami. Tuo 
tarpu, pasak K. Rutienės, at
likus pirminius tyrimus, mil
teliuose, kurie buvo atsiųsti į 
„Respublikos” redakciją, juod
ligės užkrato nerasta. „Niekas 
neauga jokiose mitybinėse 
terpėse, mikroskopu taip pat 
nieko nematom”, sakė K. Ru

rūmų atstatymas yra neįma
nomas, juos galima tik iš nau
jo pastatyti. „Valdovų rūmų 
negalima atstatyti, nes trūks
ta istorinės medžiagos”, sakė 
Liberalų frakcijos narė, archi
tektė Jūratė Juozaitienė. Pa
sak jos, „atstatymas remiasi 
keturiais piešiniais, iš kurių 
vienas yra nupieštas, kai 
rūmai jau buvo sugriauti”. 
„Atstatyti galima tik holivu- 
dinį muliažą”, pažymėjo ji.

Jos nuomone, rūmų pastato 
statybos kainuotų apie 120 
mln. litų, o kartu su įrengimo 
išlaidomis ši suma gali išaugti 
iki 200 mln. litų. Pasak J. Juo
zaitienės, Valdovų rūmų sta
tyba neturėtų būti finansuoja
ma mokesčių mokėtojų lėšo
mis. „Ar tai netampa pseudo- 
patriotine ir populistine val
džios idėja?”, klausė liberalė.

Kito spaudos konferencijoje 
dalyvavusio Liberalų frakcijos 
nario Jono Jučo nuomone, 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
išlikusių architektūros ir kul
tūros paminklų, pavyzdžiui 
Užutrakio dvaro, atstatymui. 
Šio dvaro sutvarkymą prieš 
keletą metų parėmė ir prezi
dentas V. Adamkus, kartu pa
sisakęs už privataus kapitalo 
įtraukimą į šį projektą.

Valdančiosios Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos at
stovai pirmadienį atmetė opo
zicijos ir prezidento kritiką, 
teigdami, jog vyriausybė vyk
do tai, ką ją įpareigojo Seimo 
priimtas įstatymas. „Ar prezi
dentas siūlo vyriausybei ne
vykdyti įstatymo?”, klausė vie
nas iš frakcijos vadovų, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Vytenis Andriukaitis.

Praėjusią savaitę premjeras 
A. Brazauskas pareiškė, jog 
Seimas turi teisę atšaukti 
įstatymą, pagal kurį finan
suojamas rūmų atstatymas.

tienė. Tačiau ji teigė, kad voke 
rasti baltos spalvos milteliai 
nėra skalbimo milteliai, kaip 
anksčiau spėta.

Miltelius dar tiria chemikai, 
kad nustatytų jų kilmę. Taip 
pat atliekami tyrimai su pe
lėmis.

„Man atrodo, tai yra vaikų 
žaidimėlis”, sakė K. Rutienė.

Įvairiose pasaulio valstybėse 
šiomis dienomis būta inci
dentų, kurie sukėlė nuogąsta
vimų, kad paštu gali būti pla
tinamas mirtinai pavojingos 
juodligės užkratas.

* „Vakar įdėmiai įsižiū
rėjau į keistajame laiške su
milteliais išvedžiotus žodžius. 
Atrodo, tokį braižą esu jau 
mačiusi. Tikiuosi archyve ras
ti siuntėjo duomenis”, sakė 
„Respublikos” laiškų skyriaus 
žurnalistė Ona Stankevičiūtė.

(R, Elta)
* Sveikatos apsaugos 

ministerijos Ekstremalių 
sveikatai situacijų centro epi
demiologijos skyriaus vedėjas 
Antanas Velykis sakė, kad pa
grindo panikai Lietuvoje tik
rai nėra. Pasak A. Velykio, 
„Respublikos” dienraščio re
dakcijos dėžutėje vakar rastas 
laiškas su neaiškios kilmės 
milteliais tikriausiai tik vai
kiščio išdaiga. A. Velykis sakė, 
kad net medikai iš Amerikos 
gauna nepilną, netikslų, gero-

Antradienį Lenkijos ir Lietuvos prezidentai — Aleksander Kwasniewski 
(kairėje) ir Valdas Adamkus — Kaune atidarė tarptautinę mugę „Polex- 
port 2001”. Perkirpus juostą, ant mugės dalyvių iš viršaus pabiro Lietu
vos ir Lenkijos valstybinių vėliavų spalvų balionai. Apžiūrinėdami mugę, 
prezidentai stabtelėjo prie šviestuvų, stiklo, saldumynų gamintojų stalų. 
Aštuntą kartą vykstančioje mugėje dalyvauja beveik 200 Lenkijos, bend
rų Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos įmonių, taip pat Latvijos, Baltarusi
jos, Karaliaučiaus srities, Danijos ir Vokietijos bendrovių atstovai. Paro
doje daugiausia rodomi statybos įrengimai, tekstilė, apranga ir avalynė, 
žemės ūkio ir maisto produktai, chemijos ir kosmetikos gaminiai, įstaigų 
įranga, baldai ir kitokia produkcija. Eltos nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Kauno civilinės saugos 

tarnybos vedėjas Jonas 
Griškevičius įsitikinęs, kad 
svarbiausias strateginis mies
to objektas — hidroelektrinė 
— yra gana saugus. Netgi 
lėktuvas, įsirėžęs į elektrinės 
pylimą, visiškai jo nesu
griautų. Hidroelektrinė yra 
pastoviai veikianti įmonė, ją 
statant, apskaičiuota net ato
minės bombos sprogimo rizi
ka, tad kauniečiams nerimau
ti nėra pagrindo. (KD.Elta)

* Specialistai spėja, kad 
po keleto mėnesių Lietuvoje 
gali padaugėti nelegalių mi
grantų, vykstančių iš Afganis
tano. Manoma, jog JAV besi
ruošiant smūgiams Afganis
tane ir jau pradėjus karinius 
veiksmus, į kaimynines Vidu
rio Azijos valstybes iš Afganis
tano plūstelėjo šimtai tūks
tančių afganų. Tikėtina, kad 
dalis jų patrauks toliau — į 
Vakarų Europą. Tokiu atveju 
yra tikimybė, jog pabėgėliai iš 
Afganistano gali pasirinkti 
Lietuvą kaip tranzitinę valsty
bę.

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas turi naują kalbų ra
šytoją — jo komandą papildė 
patarėja, istorikė 45 metų 
Džiuljeta Žiugždienė, kuri dir
bo su A. Brazausku ir tuomet, 
kai jis buvo prezidentu, o pasi
baigus jo kadencijai — jo vi
suomeninio fondo administra
cijos vadove. Ji sakė, kad A. 
Brazauskas ją pasikvietė kal
bų ir sveikinimų rašymui. Da
bar A. Brazausko asmeninio 
pasitikėjimo komandą sudaro 
11 žmonių: 7 patarėjai, sekre
toriato vadovas, atstovė spau
dai ir vyriausybės kancleris 
bei jo pavaduotojas. <bns>

kai iškreiptą vaizdą dėl juod
ligės sukėlėjo požymių. Nėra 
iki galo aiški tų užkratų 
kilmė: ar jie natūralūs, ar 
pasklidę iš mokslinių labora
torijų, sakė A. Velykis. (KD,

Elta)

* Seimas pritarė socialde
mokrato Justino Karoso 
pasiūlytai Alkoholio kontrolės 
įstatymo pataisai, kuria nu
matoma sanatorijoms priklau
sančiose viešojo maitinimo 
įmonėse leisti prekiauti ir 
stipriais alkoholiniais gėri
mais. Parlamentarai taip pat 
pradėjo svarstyti trijų social
liberalų parengtą įstatymo pa
taisas, leidžiančias prekiauti 
alkoholiu degalinėse. Dabar 
galiojantis įstatymas draudžia 
sanatorijų kavinėse prekiauti 
stipresniais nei 15 laipsnių 
alkoholio koncentracijos gė
rimais, o degalinėse leidžia 
prekiauti tik alumi. „Nežinau 
nei ką pasakyti. Tiesiog plau
kai ant galvos stojasi, kai ma
tai teikiant tokius įstatymo 
projektus! Suprantu, kai caras 
statė Lietuvoje smukles, no
rėdamas Lietuvą demoralizuo
ti. Tačiau ko jūs siekiate, Sei
mo nariai?!”, piktinosi ir 
klausė krikščionis demokratas 
Petras Gražulis. (BNS)

* Daugiau nei trečdalis
įvairioms Seimo frakci
joms priklausančių Seimo na
rių reikalauja, jog artimiau
siame parlamento posėdyje 
būtų svarstomas nutarimas 
siūlantis vyriausybei peržiū
rėti savo sprendimą dėl „Lie
tuvos dujų” privatizavimo mo
delio. Reikalavimą svarstyti 
nutarimą parašais parėmė 48 
Seimo nariai, o Seimo statutas 
numato, kad pareikalavus ne 
mažiau kaip 47 parlamenta
rams, jų siūlomas klausimas 
privalo būti svarstomas arti
miausio vffeuotinio posėdžio 
metu. (BNS)

* Savaitgalį susijung
siančios keturios „nykštu
kinės” dešiniosios partijos ne
gali surasti vadovo. Romas 
Kilikauskas abstulbintas dėl 
partijų veikimo metodų. Jis 
sakė manąs, kad susivienyti 
planuojančios dešiniosios poli
tinės partijos norėjo tik prisi
dengti jo vardu. (LA,Elta)

* Vyriausybė ketina skir
ti 8,000 litą iš savo rezervo 
fondo monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko laidotuvių išlai
doms iš dalies padengti. Pini
gai bus pervesti monsinjoro 
paskutiniąją kelionę rengian
čiai Vilniaus arkivyskupijos 
kurijai. Dėl laidotuvių vyriau
sybė pakeitė savo planus tre
čiadienį surengti išvažiuoja
mąjį posėdį Dotnuvoje, nes 
daugelis ministrų norėjo ati
duoti paskutinę pagarbą mon
sinjorui. (BNS)

* Susivienįjimas „Gaz- 
prom” „Lietuvos dujų” tiekėjo 
konkurse ketina dalyvauti su 
„Gazprom” ir Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cijos valdoma „Stella Vitae”, 
kuri yra pagrindinė „Lietuvos 
dujų” kuro tiekėja. (LR,Elta)

* Bendrovė „Klaipėdos 
energija” įsiskolinusiems gy
ventojams grasina atjungti 
karštą vandenį. Pirmiausia už 
įsiskolinimus karštas vanduo 
bus atjungiamas neprivati
zuotų, Klaipėdos savivaldybei 
priklausančių butų gyvento
jams, kurių skolos yra di
džiausios. Bendrovė neturi ga
limybių skolininkams atjungti 
šildymo, todėl nutarta butuose 
atjungti karštą vandenį. Kai 
kurių gyventojų skolos už šil
dymą siekia po kelis tūks
tančius litų. Bendra gyvento
jų skola yra 6.4 mln. litų. Pa
lyginus su praėjusiais metais, 
skola šiemet išaugo 660,000 li
tų. (BNS)
* Lietuvos sostinės kalėji
mai tapo patraukliais objek
tais užsienio investuotojams. 
Verslininkų iš Anglijos dėmesį 
patraukė Lukiškių tardymo 
izoliatorius-kalėjimas. Jau im
ta kalbėti apie galimybes čia 
įkurti šiuolaikišką pramogų 
centrą. Prancūzų verslo atsto
vai puoselėja planus griežtojo 
režimo pataisos darbų koloni
joje, esančioje sostinės Rasų 
gatvėje, steigti modernų tarp
tautinį mokymo institutą su 
studentų miesteliu. (LR,Elta)

* Didžiosios Lietuvos 
baldų gamyklos pripažįsta, 
kad pastaruoju metu daugėja 
smulkių gamintojų, kurie ima 
sudaryti aktyvią konkuren
ciją. Baldžiai teigia, kad iš 
užsienio, ypač Lenkuos, ga
benamus baldus jau išstūmė 
vietos gaminiai. Smulkieji Lie
tuvos baldų gamintojai tvirti
na, jog jų gaminių kokybė pa
tenkina vidutines pajamas 
gaunančių žmonių poreikius.

(KD, Elta)
* Didžioji pasaulio aviaci

jos verslo krizė kol kas be
veik nepakoregavo Lietuvos 
oro keliais gavenamų krovinių 
srautų ir apimčių. Kauno oro 
uostas yra didžiausias tokių 
krovinių gabenimo centras 
Baltijos valstybėse. (KD, Elta)

* Pirmadienį Briuselio 
oro uoste buvo sulaikytas 
ir į policijos nuovadą pristaty
tas Rusijos „Ural-Great” krep
šinio komandos vyriausiojo 
trenerio asistentas Valdema
ras Chomičius. Kaip paaiškė
jo, Belgijos policija jo ieško ne 
vienerius metus. 1994 m. Bel
gijoje, V. Chomičius paprašė 
klubo, kurį atstovavo, užbaigti 
tvarkyti socialinį draudimą 
bei apie jo išvykimą iš valsty
bės informuoti atitinkamas in
stancijas. Tačiau klubas to ne
padarė, ir nuo 1994 m. V. Cho
mičius Belgijos policijos duo
menų bazėje buvo laikomas 
dingusiu be žinios. Nors ne
trukus paaiškėjo tikroji situa
cija, lietuvis į Belgiją nebuvo 
įleistas. ibnsi

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

BNS tinių agentūrų praneSimais)

Islamabadas. Pakistanas rems JAV karo veiksmus Afganis
tane iki pat jų pabaigos, antradienį pareiškė prezidentas Pervez 
Musharraf po derybų su JAV valstybės sekretoriumi Colin Powell. 
Pasak P. Musharraf, jo vyriausybė nusprendė suteikti karo opera
cijai Pakistano oro erdvę, žvalgybinius pajėgumus bei logistinę pa
ramą. Jis sakė, jog Pakistanas mano, kad karo operacija turi būti 
„trumpa ir kryptinga”. Pasak jo, Talibanas gali kaltinti tik pats 
save, kad priešinosi tarptautinei bendrijai ir atsisakė išduoti įta
riamą tarptautinio terorizmo organizatorių Osama bin Laden. To
kia tvirta P. Musharrafo nuostata nesiderina su kitais pastarųjų 
dienų Pakistano atstovų pareiškimais, kuriuose buvo teigiama, 
kad Islamabado parama karo operacijai susvyravo dėl gausėjančių 
civilių gyventojų aukų Afganistane.

Kabulas. JAV vadovaujamos pajėgos antradienio naktį atakavo 
Afganistano pietuose esantį Talibano miestą Kandaharą, ir pirmą 
kartą nuo karinės kampanijos pradžios taikiniai buvo apšaudomi 
iš nedideliame aukštyje skridusių lėktuvų, kuriuos miesto gyven
tojai dėl specifinio gaudesio iš pradžių palaikė sraigtasparniais, 
antradienį sakė Talibano informacinės agentūros vadovas Abdul 
Hanan Hemat. JAV vadovaujamoms karinėms oro pajėgoms su
bombardavus pagrindinę Kabulo elektrinę, mieste visiškai nutrū
ko elektros tiekimas. Pasak talibų, per ankstesnes JAV naikintu
vų atakas mieste buvo nutrauktas tarptautinis telefoninis ryšys. 
„Elektros tiekimo ir tarptautinių telefono linijų sunaikinimas 
prieštarauja tarptautiniams įstatymams. Juk. tai gali pakenkti tik 
paprastiems žmonėms”, sa-kė A. H. Hemat.

Maskva. Biologinei juodligės atakai prieš JAV teroristai grei
čiausiai naudoja šios ligos sukėlėjų sporas iš buvusios Sovietų są
jungos laboratorijų Vidurinėje Azijoje, antradienį pareiškė Rusijos 
biologas ir buvęs saugumo patarėjas Aleksėj Jablokov. Jis griežtai 
atmetė galimybę, kad juodligės bakterijų šaltiniu gali būti Rusijo
je veikiančios laboratorijos.

Doha. Jungtinės Valstijos, kurios žadėjo išplėsti savo karą su 
terorizmu ir už Afganistano ribų, nenuleidžia akių nuo Irako, ant
radienį pareiškė JAV valstybinio saugumo patarėja Condoleezza 
Rice. Ji pažymėjo, kad Irako prezidentas Saddam Hussein iki šiol 
kelia Vašingtono susirūpinimą, nors praėjo jau 10 metų nuo Persi
jos įlankos karo, kurio metu JAV vadovaujama koalicija išvijo Ira
ko kariuomenę iš Kuvvaito. Amerika yra susirūpinusi dėl S. Hus
sein pastangų atkurti Irako masinio naikinimo ginklus. C. Rice 
priminė, kad Irake nebėra JT ginkluotės tikrintojų, nes jie 1998 
m. gruodžio mėnesį išvyko iš šios valstybės, prieš prasidedant 
baudžiamosioms JAV ir Didžiosios Britanijos oro atakoms. Vėliau 
Bagdadas atsisakė vėl priimti ginkluotės tikrintojus.

Praha. JAV Kongreso remiamas Laisvosios Europos radijas, 
kuris atliko reikšmingą vaidmenį „šaltojo karo” laikotarpiu, gali 
būti iškeldintas iš dabartinės būstinės Prahoje dėl teroristų kelia
mos grėsmės, pareiškė Čekijos prezidentas Vaclav Havel. Po rug
sėjo 11-osios teroro išpuolių JAV radijo stoties ąpsauga buvo su
griežtinta, prie pastato pastatyti šarvuočiai. Spalio pradžioje ne
žinomi asmenys grasino prie radijo pastato susprogdinti sunkve
žimį su sprogmenimis. „Laisvosios Europos” radijas, kuris anks
čiau perduodavo necenzūruotas žinias į buvusias komunistines 
valstybes, dabar transliuoja laidas Irakui ir Iranui.

Baku. Azerbaidžanas sužlugdė čečėnų kovotojų bandymą su
rengti pasikėsinimą į Rusijos prezidentą Vladimir Putin, kai jis 
sausio mėnesį lankėsi šioje valstybėje. Vienas sąmokslininkų, Ira
ko pilietis, vėliau buvo įkalintas, sakė Azerbaidžano valstybinio 
saugumo ministerijos vadovas Namig Abasov. Pasak jo, 10 dienų 
prieš V. Putin atvykstant Azerbaidžano žvalgyba sužinojo, jog į 
valstybę įvežta daug sprogmenų, kurie ir buvo perduoti minėtam 
Irako piliečiui Kyanan Rostam. Žiniasklaida pranešė, kad K. Ros- 
tam ir mažiausiai du jo bendrininkai čečėnai viename Baku butų 
gamino bombą, kurią ketino susprogdinti radijo ryšiu valdomais 
įrenginiais.

Vašingtonas. Tyrimai patvirtino, kad pirmadienį į JAV Senato 
demokratų daugumos vadovo Tom Daschle raštinę atsiųstame, 
laiške buvo juodligės sukėlėjų sporų, antradienį pranešė policijos 
pareigūnai. Tyrimai taip pat parodė, kad nė vienas iš T. Daschle 
padėjėjų, rankose laikiusių voką su juodligės sukėlėjais, nėra 
užsikrėtęs, tačiau profilaktiškai jiems skiriami vaistai.

Londonas. Didžiosios Britanijos bulvarinis laikraštis „The Mir- 
ror” sekmadienį išspausdino interviu su 18-mečiu Osama bin La
den sūnumi, kuriame šis teigia, kad jo tėvas su 300 asmens sargy
binių slepiasi Afganistano kalnuose ir niekad nebus pagautas. Ab
dullah bin Laden pasakojo, kad rugsėjo 11 d. jo tėvas su 60 sunk
vežimių palydovinės įrangos išvyko iš savo namų Kabule. A. bin 
Laden interviu davė Pakistane, į kurį įtariamo teroristo sūnus su 
padirbtais dokumentais atvyko kartu su jaunesniuoju broliu, sese
rimi ir motina, kuri, pasak laikraščio, yra penktoji Saudi Arabijos 
disidento žmona. Pasak A. bin Laden, jo tėvas slepiasi kalnų slėp
tuvėje, kur įprasta ginkluotė jam pavojaus nekelia, o nukauti jį 
galima tik atominiu ar cheminiu ginklu. „Aš nebijau, kad mano 
tėvas bus sugautas. Jis pergudrauja amerikiečius jau daugelį me
tų. Dabar jis saugiausioje vietoje pasaulyje. Afganų žemė niekad 
neišduos mano tėvo”, sakė Abdullah.

Maskva. Rusija pagal naują karinio bendradarbiavimo sandorį 
su Iranu įsipareigojo parduoti ginklų, kurių bendra vertė gali būti 
maždaug 7 mlrd. dol. Jungtinės Valstijos, kurios laiko Iraną „pik
tavale valstybe”, nuolat kritikuoja Rusiją už karinių technologijų 
pardavimą Teheranui.

Vašingtonas. JAV Raudona
sis Kryžius pradėjo įgyvendinti 
programą, pagal kurią numato
ma skirti 100 mln. dol. rugsėjo 
11-osios 7,000 teroro aukų arba 
dingusiųjų be žinios šeimoms.

KALENDORIUS
Spalio 17 d.: Gytė, Ignacas, Igno

tas, Kintautas, Marijonas, Ritonė.
Spalio 18 d.: Šv. Lukas evange

listas; Jaugilė, Jodotas, Kęsnūna, 
Liubartas, Lukas, Petras.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ATLANTO RAJONO 2000 METŲ VEIKLOS 
APŽVALGA

Atlanto rajoną sudaro šios 
vietovės: Boston, Hartford, 
New York, Philadelphia, RcA 
chester, Worcester ir Wa- 
shington, D.C. Atlanto rajone 
2000 metais buvo užsiregist
ravusių į LSS 260 narių — 
165 Seserijoje ir 95 Brolijoje. 
Skautiška veikla Bostone ir 
Philadelphijoje ir būsima veik
la Hartforde, yra vykdoma 
bendrai — broliai ir sesės dir
ba kartu visuose užsiėmimuo
se.

Jaunimo veikla tėra vien 
Bostone ir Philadelphijoje, bet 
šiuo metu Hartforde vėl kuria
si jaunimas vyr. skautės Deb- 
bie Pileikienės pastangomis. 
Ten paukštytės ir vilkiukai 
yra organizuojami ir tikimės, 
kad 2001 metais oficialiai at
gis naujas vienetas. Kitose At
lanto rajono vietovėse veikia 
„senimas” — Židinietės ir 
Skautininkų ramovės.

Bostone energingai ir stip
riai reiškiasi „Baltijos” ir „Žal
girio” tuntai, vedami s. Biru
tės Žiaugrienės ir s. fil. Algio 
Adomikaičio. Tuntų sueigos 
vyksta keturis kartus per me
tus, o draugovių sueigos, ypač 
jauniesiems (liepsnelėms,
paukštytėms, vilkiukams, 
skautams ir skautėms), vyks
ta dažniausiai sykį per mėne
sį. Nuo sausio pradžios, iki 
kasmetinės mugės, sueigos 
vyksta beveik kas savaitę, kai 
jaunimas ruošiasi mugei ir 
vaidinimui. Bostone Kaziuko 
mugė yra didžiausia skautiš
ka šventė, sutraukianti daug 
publikos, kuri ateina paąįį- 
džiaugti jaunų skautų ir skau
čių vaidintojų talentais. Bosto
no tuntai kasmet suruošia dvi
račių kelionę rudenį, slidinė
jimo išvyką žiemą, o pavasarį 
iškylauja gamtoje, kopdami į 
kalnus. Visose iškylose daly
vauja visos draugovės ir gana 
daug tėvų. Tuntai taip pat 
dalyvauja Vasario 16-tos ir 
Kariuomenės šventėse unifor
muoti ir su vėliavomis. Jauni
mas gausiai dalyvauja vasaros 
stovykloje. 2000 metais Bosto
nas šventė savo 50 metų veik
los jubiliejų, o 2001 metais 
atžymės 50 metų Kaziuko 
mugės įsteigimo metines. Bos
tone prasidėjo Kaziuko mugių 
tradicija Amerikoje, a.a. Ele
nos Gimbutienės iniciatyva, ir 
paplito po visą LSS. Jauni 
skautai vyčiai, kurie prisideda 
prie tuntų darbų, planuoja su
siburti į naują būrelį. Tai bus 
ketvirtas aktyvus vyčių būre
lis Bostone.

Philadelphijoje gyvuoja 
„Laisvės varpo” vietininkija, 
vedama s. Laimos Bagdonavi
čienės. Sueigos vyksta vieną 
kartą į mėnesį, o metų laiko
tarpyje yra ruošiamos dvi iš

Bostono „Senieji lapinai", baigdami savo metinį susibūrimą, užtraukia po 
dūmą iš indėniškos taikos pypkės. Iš k.: Vytautas Dilba, Gediminas Juo
zaitis ir Werneris Mikaitis.

kilmingos sueigos. Skautai ir 
skautės prisideda prie Lietu
vių namų mugės ir suruošia 
skautiškas Kūčias. Jaunimas 
dalyvauja Atlanto rajono vasa
ros stovykloje, o pavasarį bū
na iškyla į gamtą.

Worcester „Nevėžio/Ne- 
ries” tuntai, vedami v.s. Ire
nos Markevičienės, gyvuoja 
vien suaugusių veikla. Jauni
mo ir prieaugio nėra ir artimu 
laiku nesimato galimybių at
gaivinti jaunimo eilių. Worces- 
teriečiai kasmet suruošia Ka
ziuko mugę, Motinos dienos 
minėjimą ir nariams kalėdinį 
pobūvį. Be šių užsiėmimų, 
Worcester prisideda prie At
lanto rajono stovyklos darbų, 
nariai dirba tautinėse, religi
nėse ir pašalpinėse organizaci
jose.

Hartforde, kaip anksčiau 
minėta, formuojasi naujas 
paukštyčių ir vilkiukų viene
tas. Daug metų gyvuoja ir dar
buojasi Hartfordo Židinietės, 
vedamos ps. Lionės Simonai- 
tienės. ps. fil. Daina Penikai- 
tė, ilgametė New Yorko tuntų 
tuntininkė, praneša, kad tun
tai nėra aktyvūs, nes neturi 
jaunimo. Nors yra gan didelis 
skaičius naujų ateivių New 
York , nesiseka juos pritrauk
ti į skautų eiles. Registruojasi 
tarp 10 ir 12 vyr. skaučių ir 8 
skautai vyčiai, tūomi suteikia 
finansinę paramą Sąjungai. 
New Yorko sesės Židinietės, 
vadovaujamos vyr. sk. Aldo
nos Žukienės, buriasi darbams 
ir lieka aktyvios. Jos ruošia 
Kaziuko mugę, įvairius kitus 
renginius ir nuolat prisideda 
prie New Yorko bendruome
nės darbų.

Washington, D.C., veikia Ži- 
diniečių ratelis, kuris priside
da prie įvairių renginių ir 
veiklos JAV sostinėje bei siun
tinių siuntimo našlaičiams į 
Lietuvą, v.s. fil. Meilė Mic
kienė veda šią darbščią grupę.

Rochester, nors priskirtas 
Atlanto rajonui, jau ilgą eilę 
metų jungiasi prie Toronto 
veiklos. Šiuo metu veikla yra 
silpna. Gyvuoja tik vienoje 
šeimoje.

Atlanto rajono jaunimas 
darbuojasi su entuziazmu ir 
energija. Kasmet, Atlanto ra
jono stovykla didėja. 2000 me
tų stovykloje stovyklavo 138 
stovyklautojai. Privažiavo 
daugiausia stovyklautojų ir 
vadovų iš Bostono, bet kartu 
buvo reprezentacija iš Phila
delphijos, Hartfordo, New Jer
sey, Virginia ir Floridos. Prieš 
porą metų buvo pradėta Jau
nų šeimų pastovyklė. ps. Jo
hanuos Šimkienės ir ps. Pauli- 
tos Alinskienės pastangų dėka 
kasmet jaunų šeimų pasto
vyklė plečiasi. Taip pat paukš-

DRAUC

VILKIUKAI DRAUGE

Žvalieji „Lituanicos” tunto vilkiukai domisi lietuviška spauda ir jos spausdinimo procesu. Nuotr. Jono Kuprio

„LITUANICOS” TUNTO SUEIGA
Čikagos ir apylinkių „Litua

nicos” skautų tunto iškilminga 
šio rudens sueiga sekmadienį, 
rugsėjo 30 dieną, vyko Pašau-* 
lio lietuvių centre, Lemonte.

Uniformuoti skautai su tun
to vėliava darnia rikiuote at
žygiavo į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misiją dalyvauti 9 
vai. r. šv. Mišiose. Pradėjus 
naujus skautiškos veiklos me
tus, dalyvavimo šv. Mišiose in
tencija buvo: „Lituanicos” tun
to šeima prisimena mirusius 
tunto narius. Kiekvienas indi
vidualiai prisiminė ir savo šei
mų amžinybėn išėjusius na
rius ir artimuosius.

Po Mišių susirinkome Pa
saulio lietuvių centro valgyk
los patalpose. Sueigos komen
dantas, skautas vytis Andrius 
Tamulis, skautams išsirikia
vus, priėmęs vienetų raportus, 
raportavo tuntininkui ps. fil. 
Gintarui Aukštuoliui.

tyčių ir vilkiukų skaičiai auga. 
Ateitis atrodo šviesi. 2000 me
tų stovykla „Pasakų šalis” bu
vo turtinga programomis, bu
vo vesta šviesia ir džiaugs
minga nuotaika. Nors jaunų 
vadovų vis trūksta, džiaugia
mės turėdami keletą puikių, 
pasišventusių ir talentingų 
jaunų vadovų,-ių, kurie sutin
ka kasmet sugrįžti darbuotis 
stovykloje. Malonu stebėti 
glaudų bendradarbiavimą 
tarp jaunų vadovų ir vete
ranų.

2001 m. kovo 24 d. vyko At
lanto rajono suvažiavimas. 
Dalyvavo vadovai iš Bostono, 
Hartfordo, Worcesterio ir „via 
email” — Philadelphija. Pra
ėjusių metų veikla ir stovykla 
buvo diskutuota. Suvažiavi
mas praėjo sėkmingai — daug 
patarimų ir sumanymų apie 
skautų veiklą Atlanto rajone. 
Toliau pradėjome diskusijas 
apie ateinančią Atlanto rajono 
stovyklą „Gaidą”, kuri vyks 
Camp Resolute, Bolton, Mas- 
sachusetts. Atrodo, kad viskas 
sklandžiai klosis. Turime pui
kų būrelį vadovų, nors ieško
me daugiau jaunesnių vadovų 
ir pavaduotojų. Smulkesnės 
detalės dar bus sutvarkytos ir 
suplanuotos.

2000 metų Atlanto rajono 
apžvalgą paruošė:

s. fil. Naida Šnipaitė, 
Atlanto rajono vadė 

s. fil. Glorija
Adomkaitienė,

Seserijos Atlanto rajono 
atstovė

v. s. Vytautas Dilba, 
Brolijos Atlanto rajono 

atstovas
(Pranešimai iš 2001.04.21 

Lemonte vykusio LSS Tarybos 
akivaizdinio suvažiavimo).

Visiems gerbiant, buvo įneš
ta „Lituanicos” tunto vėliava. 
Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus vyko vienetų inspekci
ja. Inspekciją vykdantys tunto 
vadovai buvo sveikinami drau
govių ir laivų šūkiais. Inspek
cijai pasibaigus, sueigos ko
mendantui vadovaujant,
griausmingai nuaidėjo tunto 
šūkis.

Jūrų budys Aleksas Modes
tas perskaitė „Lituanicos” tun
to tuntininko ir LSS Brolijos 
vyriausio skautininko v.s. Ro
mo Otto įsakymus.

Pirmasis tunto įsakymas 
skelbė, kad „Geležinio Vilko” 
draugovės draugininkui ps. 
Vyteniui Lietuvninkui prista
čius, į paskiltininkio laipsnį 
keliami šie minėtos draugovės 
skautai: Nerijus Aleksa, Linas 
Aleksiūnas, Antanas Senkevi
čius, Matas Tamošiūnas, Jo
nas Vaičikonis, Antanas Lu- 
neckas, Marius Poskočimas, 
Povilas Ambutas.

LSB vyriausio skautininko 
v.s. Romo Otto įsakymas skel
bė, kad Lietuvių Skautų Broli
jai rekomenduojant, Lietuvių 
Skautų sąjungos tarybos Pir- 
mija į aukštesnius vyresniš
kumo laipsnius kelia:

į paskautininkio laipsnį: 
s.v. v.sl. Algį Lunecką s.v.v.sl. 
Rimą Putrių ir s.v.v.sl. Algį 
Striką.

Į skautininko laipsnį ke
liamas: ps. fil. Ričardas Chia
petta.

Minimi broliai dalyvavo su
eigoje. Kiti pakėlimai į pa
skautininkio laipsnį bus pra
nešti Šv. Jurgio sueigoje, 2002 
m. balandžio mėnesį.

Sueigos komendantui pa
kvietus, LSS JAV Vidurio ra
jono atstovas v.s.fil. Romas 
Rupinskas naujiems paskilti- 
ninkams įteikė atitinkamus 
ženklus, o tunto sekretorius 
adjutantas s. fil. Ričardas 
Chiapetta šia proga tarė svei
kinimo žodį.

Sueigoje dalyvavusiems 
skautininkams susibūrus į 
ratą buvo įnešta tunto vėliava 
ir v.s.fil. Gintaras Aukštuolis 
pasidžiaugė tunto sueigon iš 
Čikagos ir apylinkių susirin
kusiais pareigingais skautais. 
Pasveikinęs į vyresniškumo 
laipsnius pakeltus brolius, 
naujiems paskiltininkiams 
įteikė dovanėles. Pasveikino 
naujais žaliais kaklaraiščiais 
pasipuošusius paskautinin- 
kius, o broliui s. fil. Ričardui 
įteikė skautišką žvakę, pažy
mėti jo pakėlimą į skautininko 
laipsnį.

Paskui tuntininkas pakvietė 
visus (ilgokai rikiuotėje stovė
jusius) skautus, vadovus ir 
svečius dalyvauti judriame 
kvadrato žaidime.

Visi išėję į lauką džiaugėsi 
šilta rudens saulute ir smagiu 
kvadrato žaidimu. Žaidimui 
pasibaigus visi sugrįžo į suei
gos patalpas. Komendantui 
sukvietus į ratą, buvo sugiedo
ta .Ateina naktis”. Paskui visi 
vaišinosi skaniais sumušti
niais ir vaisių sultimis.

Po sueigos visi gera nuotai
ka skirstėsi į namus dalinda
miesi mintimis apie jų vienetų 
numatytus planus 2001-2002 
metų veiklai.

Brolis Ričardas

DĖKOJAME SESĖMS

Nuoširdus ačiū sesėms v.s. 
fil. Danutei Eidukienei ir v.s. 
Sofijai Jelionienei, atsiliepu
sioms į prašymą paaukoti ne
benaudojamas skautiškas 
knygas. Knygos bus siunčia
mos skautams Lietuvoje. Ga
lintieji paaukoti skautiškas 
knygas, gali jas atnešti į 
„Draugo” redakciją ir įteikti 
„Skautybės kelio” redaktorei 
j.v.s. Irenai Regienei.

LIETUVOJE LANKĖSI 
PASAULINĖS

KATALIKU
KONFERENCIJOS

ATSTOVAS

Rugsėjo 17-19 d. Lietuvoje 
lankėsi Pasaulinės skautų ka
talikų konferencijos (ICCS) 
generalinis sekretorius Her
manas Balderis. Šios konfe
rencijos būstinė įsikūrusi Ro
moje, o generalinis sekretorius 
reziduoja Vokietijoje. J Lietu
vą H. Balderi3 atvyko aptarti 
klausimų dėl Lietuvos skautų 
organizacijos priėmimo į Pa
saulinę skautų katalikų konfe
renciją (ICCS).

Svečias iš Vokietijos, Esseno 
miesto, gerai išmano sociali
nius ir politinius mokslus, 
bendradarbiauja nedarbo, 
ekologijos ir pasaulio plėtros 
problemas nagrinėjančiuose 
projektuose. Pasaulinė skautų 
katalikų konferencija priklau
so Pasaulio skautų judėjimo 
organizacijai (WOSM). Kata
likų skautų konferencijos ge
neralinis sekretorius H. Bal
deris Lietuvoje susitiko su 
kardinolu, Vilniaus arkivys
kupu metropolitu A. J. Bač- 
kiu, Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininku, Kauno 
arkivyskupu metropolitu S. 
Tamkevičiumi, SJ. Su Bažny
čios hierarchais buvo kalbėta 
apie ICCS ir svarstyta, ar Lie
tuvos skautijai būtų svarbu 
įsitraukti į šią struktūrą.

Rugsėjo 19 d. H. Balderis 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre susitiko su skautų 
vadovais iš įvairių Lietuvos 
vietovių bei skautais kunigais. 
Svečias supažindino su Pasau
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linės skautų katalikų konfe
rencijos užduotimis ir tikslais. 
Šiai katalikiškai skautų kon
ferencijai priklauso 87 šalių 
skautų organizacįjos. Anot H. 
Balderio, didelis dėmesys ski
riamas Trečiojo pasaulio ša
lims. Pastaruoju metu skautų 
organizacįja įkurta keliuose 
arabų kraštuose, taip pat Iz
raelyje.
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VISI KVIEČIAMI

Jūros skautų ir skaučių 
„Vakaras jūros dugne” vyks 
šeštadienį, spalio 27 d., Pasau
lio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje. Dalyvių registra
ciją vykdo j.s. fil. Taiyda Chia
petta, tel. 708-839-4438. Pra
dėsime 6:30 v.v. pasisvečia
vimu. 7 v.v. bus patiekti pui
kūs pietūs, paskui trumpa 
programa, graži muzika ir dai
nos. Visi kviečiami į šią nuo
taikingą jau daugelį metų ren
giamą renginį. Jaukioje ap
linkoje maloniai praleisite va
karą ir tuo pačiu paremsite jū
ros skautų ir skaučių veiklą. 
Laukiame visų.

SIETUVIEČIŲ SUEIGA
„Sietuvos” skautininkių 

ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, spalio 20 
d., 2 vai. p.p. vyks PLC posė
džių kambaryje, Lemonte. Vi
sos narės prašomos dalyvauti. 
Kviečiame ir dar nepriklau
sančias seses įsijungti į šio 
vieneto veiklą.

PRAŠO SKAUTIŠKU 
KNYGŲ

Donatas Bagdonas, Lietuvos 
skautijos Vilniaus krašto 
„Skaisčio” tunto tuntininko 
pavaduotojas, kreipiasi į bro
lius ir seses Amerikoje, prašy
damas įvairios skautiškos lite
ratūros, ypač skautamokslio 
leidinių, kurių labai stokoja
ma Lietuvoje. Galintieji tokias 
knygas padovanoti, prašomi 
jas atnešti į „Draugo” redak
ciją ir palikti pas „Skautybės 
Kelio” redaktorę j.v.s. Ireną 
Regienę, arba patys pasiųsti 
jas broliui Bagdonui į Vilniaus 
Skautų centrą, Antano Smeto
nos g-vė 8-1, LT 2001 Vilnius, 
Lithuania

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Los Angeles

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.

Las Vegas, NE

Lapkričio 2-4 d. — Aka
deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor” 
viešbutyje, Las Vegas, NE.

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; 

lietuvISkai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

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 Avė., Hickoiy Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES 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) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

__>___Va)andos>gagaHusitarimą____

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 st Ava. (219) 947-5279
Hobart. IN 46342 Fax (219) 947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD~
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

br. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

Čikagoje
Lapkričio 3 d. — „Nerijos” 

tunto Vėlinių iškyla ir plauki
mo iškyla ūdrytėms.

Lapkričio 17 d. — „Sie
tuvos” skautininkių ir vyr. 
skaučių dr-vės sueiga 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

V

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


NEPAKANKA TIK PAKVIESTI Į 
SUSIRINKIMĄ

DALIA BADARIENĖ
Trečiosios bangos atstovų 

vardu norėčiau nuoširdžiai 
pasveikinti Lietuvių Bendruo
menės narius garbingo auksi
nio jubiliejaus proga, pasi
džiaugti jų atliekamu didžiu
lių darbu puoselėjant lietuvy
bę išeivijoje, jungiant į savo 
gretas įvairių kartų, įvairaus 
mąstymo lietuvių kilmės žmo
nes.

Esu trečiosios bangos at
stovė, Jūsų, gerbiami tarybos 
nariai, patvirtinta dirbti JAV 
LB Krašto valdyboje.

Šios kadencijos Krašto val
dybai perimant pareigas, nu
skambėjo vieno Krašto valdy
bos nario mintis, Jog Lietuvių 
Bendruomenė merdi ir džiūs
ta, kaip ta šaka”. Apie tai su
simąsčiau. Kas gi yra ta Lietu
vių Bendruomenė ir kas gi yra 
ta lietuvių tauta? Kaip skelbia 
Lietuvių Charta: „Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Lietuvis kuria ir 
palaiko religines, kultūrines, 
jaunimo, savišalpos, profesi
nes ir kitas lietuvių draugijas. 
Visi lietuviai yra lygūs tos pa
čios tautos vaikai, tarp savęs 
broliai”.

Tad ar iš tikrųjų jau mes 
taip džiūstame, o gal daug ko 
gero ir nebepastebime?

Prieš šį garbingą jubiliejų 
teko matyti labai daug senų 
Lietuvių Bendruomenės akty
vistų fotografijų. Daugelyje jų 
pastebėjau tuos pačius veidus, 
vis giliau ir giliau išvagotus 
■metų naštos. Yra kuo didžiuo
tis. Ilgametis darbas ir patir
tis Bendruomenei įnešė ne
įkainojamą indėlį. Tačiau kur 
gi tie jaunesnieji? Kodėl gi 
fn^A-^pasigendame vidurinio
sios kartos lietuvių, kurie ma
tė savo tėvus paskendusius vi
suomeniniuose rūpesčiuose, 
aktyviai dalyvavusius lietu
viškoje veikloje, įvairiomis iš
galėmis siekusius Lietuvos 
išlaisvinimo? Jų daugumos 
nėra mūsų tarpe. Pakalbinus 
juos, išgirdau atsakymą: „O

Dalia Badarienė

ką gi reiškia būti Lietuvių 
Bendruomenės nariu, ar tai 
reiškia nueiti į susirinkimą ir 
klausytis nuobodžių kalbų? 
Mums augant, tėvai mus ren
gė tik tautiniais rūbais, mes 
buvome verčiami lankyti tik 
lietuviškus renginius, skaityti 
tik lietuvišką spaudą, tad atė
jus laikui, mes pasukome savo 
keliu”. Jei anksčiau Lietuvių 
Bendruomenės įvairių orga- 
nizacįjų tikslas buvo Lietuvos 
išlaisvinimas, dabar daugeliui 
viduriniosios kartos atstovų 
dalyvavimas Bendruomenės 
organizacijose atrddo kaip be
tikslis dalykas. Toks gyveni
mas svarbus tik jų tėvams.

Dar pernai grįžtant iš tary
bos sesijos, vykusios Hartfor
de, CT, oro uoste šnektelėjau 
su Jaunimo sąjungos atstovu 
A. Čižiūnų. Kai jo paklausiau, 
ar daug neseniai atvykusiųjų 
dalyvauja sąjungos darbe, at
sakymas buvo maždaug toks: 
„Ne, nedaug, nes pirmininkė 
nusivylusi naujai atvykusiais 
ir nenori su jais turėti nieko 
bendra.”

Tad kaip gi neseniai atvy
kusieji galėtų jungtis į Lietu
vių Bendruomenės darbus? 
Mes tai suprantame, kaip da
lyvavimą kultūrinėje ir spor
tinėje veikloje, klubų ir kul
tūrinio pobūdžio renginių ruo
šime. Tam gabių ir sugeban
čių žmonių turime. Atsivers
kime gražaus Lietuvių Ben
druomenės leidinio dešimtąjį 
nuo pabaigos lapą ir jame iš
vysime net 7 mūsų trečiosios 
bangos atstovų, veikiančių Či
kagoje, veidus bei jų įkurtų ar 
vadovaujamų kultūrinių vie
netų sąrašą. Visi šie vienetai 
veikia nebe pirmi metai. Kas 
paskatino atsirasti šiems kul
tūriniams reiškiniams? Mes, 
anksčiau ar vėliau atvykę į šį 
svetingą kraštą, norėdami ne- 
atitolti nuo lietuvybės, sten

gėmės leisti savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas, pagal gali
mybes dalyvavome lietuviš
koje veikloje. Dažnai atsitik
davo tai, apie ką ir kalbėjo 
Jaunimo sąjungos atstovas — 
dažniausiai mes nesijautėme 
patogiai, pakliuvę į ankstes
nės išeivijos renginius ar orga
nizacijas. Jaunimo organizaci
jų, šokių vienetų dalyviai bei 
jų vadovai taip pat dažniau
siai net ir kalbėdavo tarp sa
vęs angliškai. Pamažu atėjo 
laikas, kada mūsų vaikai mal
davo nebeversti eiti ten, kur 
jie jautėsi vieniši, nesuprasti. 
Ėmėme kurti savo būrelius, 
meno kolektyvus, klubus, mie
lai pasikviesdami lektoriais, 
pašnekovais ar paprasčiau- 
siąis dalyviais įvairių išeivijos 
kartų atstovus, kurie mus su

Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba LB 50 metų sukakties proga, Jaunimo centre spalio 13 d. įvykusioje 
akademijoje pagerbė lietuvišką jaunimą ugdančias organizacijas, įteikdama žymenis jų atstovams. Iš kairės: 
Lietuvos Vyčių centro valdybos pirm. Robert Martin, Jr., Tautinių šokių instituto pirm. Nijolė Pupienė, Ateiti
ninkų tarybos vardu dr. Vytas Narutis, Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirm. Birutė Banaitienė, Lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. Antanas Razma, Lietuvių fondo valdybos pirm. Povilas Kilius. Jono Kuprio nuotr.

prato, su kuriais mes radome 
bendrą kalbą. Ir kas gi atsiti
ko?

Susilaukėme tokio pasiprie
šinimo, kokio net nesitikėjo
me. 1998 m. buvo išardytas 
Jaunimo centre net 1,5 metų 
veikęs Šeimos klubas. O išar
dytas jis buvo labai paprastai 
— pareikalavus už vieną suė
jimą sumokėti 150 dol., kurių 
mes, neseniai atvykusieji, pa
prasčiausiai neturėjome. O ga
lėjo šis Šeimos klubas tapti 
puikiu Bendruomenės padali
niu Jaunimo centre. Panašiu 
būdu tuo pačiu laiktorpiu bu
vo bandoma susidoroti ir su 
naujai įsikūrusiu vaikučių an- 
sambliuku „Lakštutė”, pareiš
kiant, kad jie dainuoja ne tokį 
repertuarą, ir kad daugiau šie 
mažyliai į koncertus bei pasi
rodymus nebebus kviečiami. 
Iš tikrųjų jie ir nebebuvo kvie
čiami. Visus šiuos reiškinius 
nulėmė vieno žmogaus nuo
monė. Ačiū vadovei, kuri išli
ko stipri ir, pasikeitus Jauni
mo centro valdybai, jos vado
vaujamam chorui neliko kliū
čių — gali didžiuotis savo 35 
vaikučių choreliu.

Nepaprastai trukdoma ir 
Meno mokyklėlei, veikiančiai 
jau treji metai. Joje dainavi
mo, kankliavimo, šokių, bale
to, fortepijono ir piešimo mo
kosi per 50 vaikų. Vaikai šią 
mokyklą lanko labai noriai. Ir, 
jei mūsų paaugliai šiandien 
ne gatvėje ir ne prie televizijos 
ekranų, turime būti dėkingi 
šiai mokyklėlei. Vaikai čia 
randa savo bendraminčius, 
jaučiasi patogiai, mokosi įvai
rių kultūrinių dalykų, taip rei
kalingų visapusiškai išsilavi
nusiam piliečiui. Deja, mokyk
lėlė kabo ties išnykimo riba. 
Mes, tėveliai, sumokame tik 
profesionaliai dirbančioms 
mokytojoms. Mokyklą slegia 
nuomos mokestis. Kaip ilga

metė Čikagos lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto narė, 
žinau, kad nei viena mokykla 
neišsilaiko iš mokslapinigių — 
nuomai sumokėti reikalinga 
finansinė parama, kurios, de
ja, Meno mokyklėlė negauna. 
Podukros vietoje ir pramogi
nių šokių kolektyvas „Svaja”, 
kuriame šoka trečiosios ban
gos jaunimas. Jauni žmonės, 
kurie kartu ir mokosi, ir dir
ba, brangias savo laisvalaikio 
valandas praleidžia repetuo
dami, laukdami progų pasiro
dyti žiūrovams. O užduotis 
jiems nelengva. Jie kviečiami 
ir į amerikiečių publiką — da
lyvauta kabelinės televizijos 
19 kanalo programoje, lapk
ričio mėnesį laukia svarbus 
pasirodymas Illinois sporto 
sąjungos renginyje ir dar 
daug koncertų, į kuriuos entu
ziastingos vadovės dėka šis 
kolektyvas kviečiamas. Ku
riems nepatinka šio pobūdžio 
šokiai, tik priminsiu: laikai 
pasikeitė ir pramoginių šokių 
kolektyvas „Žuvėdra” iš Klai
pėdos 1999 metais tapo Pa
saulio čempionais, o 2001 me
tais — Europos čempionais, 
tuo garsindamas Lietuvos var
dą visame pasaulyje.

Nelengva finansinė padėtis 
slegia ir „Tėviškės” kapelą, 
kuri per septynerius gyvavi
mo metus negavo nei cento fi
nansinės paramos. Kalbantis 
su Amerikos lietuvių televizi
jos vadovu, paaiškėjo, kad di
džiausi šios televizijos rėmėjai 
ir žiūrovai yra senosios išeivi
jos atstovai, tačiau pripažįsta, 
kad neatsiradus pastoviam fi
nansavimui, Amerikos lietu
vių televizija nustos egzista
vusi.

Visa tai sukelia rūpestį. 
Trečioji banga lyg ir įsiliejo į 
Bendruomenės gyvenimą. 
Bent jau taip ji galvojo. Ta
čiau, pasisiūlius dalyvauti

Bendruomenės minėjimo kul
tūrinėje programoje, jų pra
šymas buvo atmestas. „Lakš
tutės” vadovė norėtų, kad 
Bendruomenė nepamirštų, 
kad yra vaikai, kad jie po pa
mokų kažką veikia, kad pak
viestų juos pasirodyti visuo
menei. Juk tie vaikai bei jau
nimas ir dirba lietuvybės la
bui.

Nedarykime naujų ir nekar
tokime senų klaidų. Jei mes ir 
toliau kviesime jungtis į Ben
druomenę, siūlydami tik daly
vauti susirinkimuose, minėji
muose ir pietuose, čia jų nesu
silauksime. Leiskime dalyvau
ti įvairiapusėje kultūrinėje ir 
sporto veikloje. Išeivijoje įkur
tas ne vienas galingas ir tur
tingas fondas. Tad ar neatėjo 
laikas persvarstyti lėšų skirs
tymo kriterijus ir ženkliai pa
remti naujai įsikūrusių orga
nizacijų veiklą. Netrukdyki
me, skatinkime morališkai ir 
renkime finansiškai. Neišski
riant naujai atvykusiųjų iš se
niai atvykusių. Remkime vie
nodai. Nesiūlykime uždaryti 
sienų, tačiau bandykime rea
liai padėti jiems čia įsikurti, 
organizuodami anglų kalbos 
kursus, mokydami verslo pas
lapčių, rengdami trumpus 
specialybių įgijimo kursus, 
skatindami ir paremdami stu
dentų mokslą. Mes nekalti, 
kad atvykome vėliau ir kito
mis sąlygomis. Esame tos pa
čios tautos vaikai. Atėjo laikas 
pripažinti, kad dalyvavimas 
įvairioje kultūrinėje, sporto ir 
kitokioje veikloje ir yra daly
vavimas Lietuvių Bendruome
nėje. Mes esame Bendruome
nės dalis. Ir kai tai pripažin
sime, netikėtai suprasime, jog 
visi esame didelė jėga, kad lie
tuvybės puoselėjimo ateitis 
yra tvirtose rankose.

Nukelta į 4 psl.
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Danutė Bindokienė

„Handle with care”
Kol neįsigalėjo kitokios su

sižinojimo priemonės, ypač 
elektroninis paštas, laiškai 
buvo patikimiausias ryšys 
tarp žmonių. Dabar jis pastu
miamas į šalį, kad užleistų 
vietą „moderniajai dvidešimt 
pirmo amžiaus technologijai”. 
Laišku pasiūlyta informacija 
(straipsnis, nuotraukos ar keli 
asmeniški žodžiai), tiesiog nu
stebina, kad kažkas dar ryž
tasi tokiu „senovišku būdu” 
komunikuotis. Iš dalies tai su
prantama, iš dalies labai gai
la, kad toji šilta tarpusavio 
bendravimo priemonė nyksta. 
Ar galėtume šiandien, po de
šimtmečių, net šimtmečių, 
taip intymiai pažinti didžiuo
sius praeities žmones — ra
šytojus, menininkus, politi
kus, mokslininkus, net šven
tuosius, jeigu jie nebūtų rašę 
laiškų? (Tik prisiminkime 
apaštalą Paulių, kurio laiškus 
girdime kas sekmadienį baž
nyčioje, o jeigu jis anuomet 
būtų elektroniniu kelis saki- 
niukus kitų vietovių krikš
čionims brūkštelėjęs, arba per 
telefono ragelį pasakęs...)

Siųsdami laiškus, ant voko 
kartais užrašome ir perspė
jimus, kad ne vien žodžiai yra 
viduje. Prašome pašto darbuo
tojų, voko nelankstyti, laiškui 
suteikti pirmenybę, kad jis 
būtų siunčiamas oro paštu ir 
pan. O jeigu voke yra koks 
trapus, reikalingas ypatingo 
atsargumo, daiktas, rašome: 
„Handle with care” — atseit, 
su juo elkitės švelniai.

Šiuo metu, atrodo, pastara
sis perspėjimas, net ir be už
rašo ant voko, įgauna naują, 
šiurpią prasmę. Po rugsėjo 11- 
osios pradėta įsitikinti, kad 
paštu siunčiamuosiuose laiš
kuose gali būti pavojingų bak
terijų, virusų, nuodų. Tiesa, 
jau gerokai anksčiau pasitai
kydavo, kad nesveiko proto ar 
pašlijusios moralės asmenys, 
siekdami keršto, laiške arba 
siuntinėlyje pasiųsdavo sprog
menų, bet tie atvejai buvo la
bai reti. Dabar, deja, pavojaus 
galimybės sutirštėjo. Tik ne 
bombos siunčiamos vokuose, o 
,,anthrax”, Lietuvoje vadina
mi juodlige, virusai.

Kiek iš tikrųjų tų virusų 
keliauja paštu, niekas negali 
pasakyti, nes į „akciją”, kaip 
paprastai atsitinka, įsijungė 
įvairiausi puspročiai, piktos 
valios žmonės ir nesubren
dėliai, kuriems atrodo juokin
ga, kad gali sukelti paniką 
arba „suvesti sąskaitas” su 
tariamai juos įžeidusiais. Ta
čiau kiekvienas atvejis ati
džiai tiriamas, nes iš pažiūros

neįmanoma pasakyti, ar „bal
ti milteliai” voke neša mirtį, 
ar yra tik nekenksmingos dul
kelės. Ir šis žmonių teroriza- 
vimas'paštu jau pasireiškė ne 
vien Amerikoje: apie tai sklin
da žinios iš Vokietijos, Didžio
sios Britanijos, Italijos, net 
Lietuvos! Visgi kol kas tik 
Floridoje ir New Yorke pasi
tvirtino pavojinga tikrovė — 
laiškuose rasta „anthrax” vi
rusų, o Floridoje vienas as
muo užsikrėtęs juodlige, mirė,

„Anthrax” nėra ypatingd 
naujiena — žinoma kaip na
tūraliai gamtoje pasitaikanti 
žoliaėdžių gyvulių liga, nors 
ja gali užsikrėsti ir žmonės, 
kai valgo pusžalę tokių gyvu
lių mėsą arba paruošia odas. 
Tačiau žmonių susirgimai iki 
šiol buvo reti — vos keli per 
metus. Taip pat gerai žinoma, 
kad liga neperduodama iš vie
no žmogaus kitam, plinta tik 
virusų sporomis. Juodligė yra 
dviejų rūšių. Lengviau pagy
doma jos forma yra kontak
tinė, kai sporos patenka ant 
žmogaus odos, sukeldamos 
žaizdas, užkrėtimus. Antroji 
pavojingesnė, užkrečianti, 
sporas įkvepiant per nosį. Pir
mieji simptomai panašūs į 
slogą ar gripą, bet greit išsi
vysto į daug baisesnį stovį. 
Jeigu juodligė susekama pa
čioje pradžioje, pagydoma an
tibiotikais, todėl kai. .kurie 
JAV gyventojai pradėjo.pirkti 
didelius kiekius tų antibio
tikų (vaistinėse jie gaunami 
tik su gydytojo receptu), o 
įvairiausi internetiniai vertel
gos atrado gerą progą pasipel
nyti, pasinaudodami vis au
gančia panika. JAV sveikatos 
apsaugos departamentas per
spėja, kad internete pirkti 
vaistus nepatartina: kaip gali 
žmogus žinoti, kad gauna tai, 
ko nori? (Vaistai gali būti pa
vojingesni už ligą...)

Prezidentas ir kiti aukštieji 
valdžios pareigūnai stengiasi 
įtikinti tautą, kad per daug 
nuogąstauti nėra pagrindo, 
visgi patardamas būti apdai
riems. Tuo pačiu ieškoma bū
dų apsisaugoti nuo naujų iš
puolių cementinėmis užtva
romis, juosiančiomis dango
raižius; tautinės gvardijos ka
riais oro uostuose; specialiais 
įtaisais prie įstaigų durų, kad 
patikrintų kiekvieną įeinan
tį... Ar tų apsaugos priemonių 
pakaks? Ar gyventojai ilgai
niui taip įsibaugins, kad te
roristą matys už kiekvieno 
kampo ir patys pradės su 
„pavojingu elementu susido
roti”? Q tai būtų pats baisiau
sias teroras...

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.ll
Čia jau mūsų 

laukė būrys gražaus jauni
mėlio ne tik iš Alionių, bet ir 
Juodiškių mokyklos. Sėdėda
ma tarp jų, sugrįžau į senas 
mokytojavimo dienas Kr. Do
nelaičio lituanistinėj mokykloj 
ir Pedagoginiam lituanistikos 
institute Čikagoje. Amerikos 
lietuviukai nebūdavo tokie ra
mūs ir mandagūs. Gal alioniš- 
kiai kantriai sėdėjo, kad bu
vau viešnia ir dar iš Ameri
kos? O gal kad didelio miesto 
„mandrapypkių” elgesio banga 
dar čia neatplūdo?

Po susipažinimo, pasikalbė
jimo ir nuotraukų bei keleto 
literatūrinių-kūrybinių klau
simų, kuriuos, gerai suformu
luotus ir labai rimtai, pateikė 
viena mokinukė, visi pakilom 
apžiūrėti mokyklos.Čia mane 
nustebino ir nudžiugino, kad 
su tiek mažai galima tiek

daug padaryti. Ne tik visur 
pavyzdinga tvarka ir švara, 
bet ryškiai jaučiama idealis
tinė dvasia ir įdėtas nuoširdus 
mokytojų darbas. Išdėstyti, 
įrėminti mokinių darbai, nuo
traukos, rankdarbiai; negau
sios knygų lentynos, bet maty
ti, kad knygos „nuskaitytos”, 
negausios mokymo priemonės, 
bet kruopščiai naudojamos.

Mažoj mokyklos virtuvėlėj 
prie kuklių vaišių išgirdau 
apie mokytojavimo sunkumus 
dabartinėj Lietuvoje. Apie ke
lis mėnesius nesumokamas al
gas, apie būtinybę susirasti 
priedinius darbus, apie knygų, 
vadovėlių trūkumą ir pan.

Yra kažkokia likimo ironija, 
kuri užburtu siūlu tęsiasi ne 
tik Lietuvoje, bet ir daugelyje 
kraštų, kad tie, kurie auklėja 
ir formuoja jaunimą — krašto 
ateitį, labiausiai nevertinami

ir deramai neatlyginami. Sun
ki mokytojų padėtis Lietuvoj 
ypač ryški. Kas ir kaip ją pa
gerins? Man rodos, tik mes 
patys — mažieji, politinėm- 
partinėm rietenom neužsiėmę 
žmogeliai — ir Lietuvoj, ir 
išeivijoj. Pasišventėlių-entu- 
ziastų yra, pvz. A.P.P.L.E. sa
vanoriai švietėjai, šeimos, ski
riančios lėšas ir pastangas ko
kiai mažai mokyklai ar biblio
tekai. Tokių žmonių yra ir čia, 
ir Lietuvoj. Tačiau, kaip A. 
Venckus rašo („Draugas” 
2002.07.19) „...politiniai skers
vėjai, partinė neapykanta... 
rodo trūkumą žmonių, kurie 
būtų pasirengę dirbti tautos 
labui, o ne pinigautis”.

Iš Alionių patraukėme į ne
tolimus Juodiškius, į dir. Vi- 
gilijaus Putnos mokyklą. 
Susižavėjau ta vietove ir tuo 
pastatu, nes juk visai taip įsi
vaizdavau Šatrijos Raganos 
senąjį dvarą! Tas namas, tas 
sodas, aukšti medžiai — tar
tum mano vaizduotės, skai
tant „Sename dvare”, fotogra

fija! Iš tikrųjų čia ir buvęs 
dvaras. Apie šią vietą daug 
žino mano draugė Alė, kuri čia 
ilgus metus mokytojavo, kas
dien iš Širvintų važinėdama 
netrumpą kelią.

Žiūrėjau į ją, nors jau pensi
ninkę, bet dar žvalią, iškalbią, 
energingą, ir galvojau, kad 
štai ta, paskutinė nepriklauso
mos Lietuvos karta, tremta, 
vežta, sklaidyta po pasaulį, 
neprarado svarbiausio — žmo
giškųjų vertybių. Jomis sten
giasi apdalinti ir dabartinę. 
Man rodosi, kad Alionių ir 
Juodiškių jaunimo mokytojai 
buvo paliesti tokių žmonių.

Vaikštinėjau po tą „senąjį 
dvarą”, grožėdamasi jo aukš- 
talubiais kambariais, senoviš
kų koklių krosnimis, užuolai
domis ant langų, už kurių ošė 
senos eglės. Bet didžiausias 
grožis čia, kaip ir Alionyse — 
mokinių darbai jaukiose kla
sėse — ištisos mažos kruopš
tumo parodėlės. Dėmesį pa
traukė vokiečių k. klasėje dai
liai išrašyta Heinrich von

Kleist mintis: „Anderen be- 
gluecken ist das reinste 
Glueck auf dieser Welt” (Ki
tam laimė suteikti — tyriau
sia laimė šiam pasauly). Noriu 
tikėt, kad šioj mažoj mokykloj 
besimokantieji supras šitokios 
laimės vertę.

Išvykstant Vigilijus padeja
vo, kad jau planuojama čia pa
naikinti vidurinę mokyklą ir 
palikti tik pradinę mažesnėse 
patalpose.

— Tai kas bus „sename dva
re”? — paklausiau.

— Pastovės tuščias, kol va
gys išsinešios langus ir duris...

Ta žinia man rodėsi, kaip 
deguto tekštelėjimas į saulėtą 
dieną. Toks pastatas, su meile 
prižiūrėtas... Kas atsitiks su 
mokiniais ir mokytojais? Negi 
tų jaunų žmonių pastangas 
sudaužys vis labiau tunkanti 
biurokratija?

Vaikau šalin tokias mintis. 
Lietuvoje jau matyti naujos 
inteligentijos daigų.

Bus daugiau
Straipsnio autorė (stovi pirmoji iš kairės) su Alionių mokyklos mokyto
jais, Alionyse, Širvintų rajone.
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JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

VADOVYBĖ NE TIK 
REPREZENTUOJA

Spalio 12-13 d. Čikagos prie
miestyje Alsip, IL, vykusi JAV 
Lietuvių Bendruomenės XVI 
tarybos antroji sesįja buvo 
dalis JAV LB 50-mečio minė
jimo. Aptarusi šiandienos ak
tualijas, taryba kartu žvelgė ir 
į per 50 metų nueitą kelią. 
Tam buvo skirti jubiliejaus 
minėjimui išleisti du leidiniai 
(Jūratės Budrienės rengtas 
programinis leidinys ir Bro
niaus Nainio istorinė-ideo- 
loginė apybraiža), tam buvo 
vietos ir JAV LB tarybos bei 
valdybos pirmininkų prane
šimuose. Juose apibendrintai 
pateikiama šiandienos LB pro
blematika, organizacijos vieta 
bendroje lietuviškosios išei
vijos terpėje ir istorinė pano
rama.

„Mes pLietuvą esam išsiun
tę maždaug 13 mln. dolerių 
vertės pašalpos kasmet. Žino
ma, tai nebuvo vien bendruo
menės, bet ir Vyčių, Amerikos 
lietuvių tarybos, BALFo, 
‘Vaikų vilties’, našlaičių, parti
zanų rėmimo ir kt. organiza
ciją aukos, - savo pranešime 
kalbėjo JAV LB tarybos prezi- 
diuTno pirmininkė Regina 
Narušienė. - Prisidėjom prie 
Lietuvos atstatymo, kad Lie
tuvos valstybė taptų demokra
tiška tauta su laisva rinka ir 
teisėtvarka. Susiorganizavo 
Anjerikos lietuvių advokatų 
draugija. Ji pristatė Lietuvai 
duj pasaulio advokatų kongre
sus, kuriuose dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis Lietuvos 
advokatų. - Buvo sukurta 
A.P.P.L.E. - mokytojų draugi
ja, kuri nuo 1990 m. į savo 
seihinanjs įtraukė 30 proc. 
Lietuvos mokytojų; daugiau 
kaip 400 Amerikos mokytojų 
buvo išvažiavę į Lietuvą ten 
padėti. Mes kalbėjome apie 
ideologines jaunimo organiza
ciją*,^ skautus, ateitininkus. 
Padėjome atsikurti Vytauto 
Didžiojo universitetui. Mūsų 
profesoriai dėstė Vilniaus ir 
Kaimo universitetuose. Keitė- 
mės menininkais, kitais kul
tūrininkais, mokslininkais. 
MCĮsų kunigai ir vienuoliai 
padėjo atkurti vienuolijas Lie
tuvoje. Padėjome atgaivinti 
profesines draugijas: gydytojų, 
daiitistų, teisininkų. Mūsų - 
Amerikos lietuvių - karinin
kai Jonas Kronkaitis, Algi
mantas Garsys, Romas Kili- 
kauskas sukūrė naujos ka
riuomenės, kuri yra pasi
ruošusi NATO narystei, kon
cepciją. Seime turėjome keletą 
narių - Vytautą Dudėną, Fe
liksą Palubinską. V. Dudėnas 
tapo finansų ministru, Vaiva 
Vėbraitė - švietimo vicemi
nistre. Atnerikos lietuviai tapo 
patarėjais įvairiose srityse. 
Vienas iš jų buvo Algirdas Ri
mas, kuris dirbo ambasadoje 
JAV ekonomikos atašė. Yra 
pręzidento patarėjų. Na, ir 
pats prezidentas Valdas 
Adamkus daug metų buvo LB 
nary*.

Lietuviu Bendruomenės sukaktuvinėje šventėje 2001 m. spalio 13 d. Jaunimo centre. Iš kairės Bronius Nainys, 
Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, Lietuvių fondo tarybos pirm. dr. Antanas Razma, LR socia
linės apsaugos ir darbo ministrė Vilįja Blinkevičiūtė, Danutė Bindokienė, Lietuvos vyčių centro valdybos pirm. 
Robert Martin, Jr., LF valdybos pirm. Povilas Kilius, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys ir LR 
garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. Jono Kuprio nuotr.

Mes galime didžiuotis savo 
atliktu darbu, prie Lietuvos 
atkūrimo prisidėjome finan
siškai, morališkai ir savo ta
lentais. Valstybė subrendo, 
dabar laikas atkreipti dėmesį 
į save”, - kalbėjo Regina Na
rušienė.

Už nuveiktą darbą tarybai 
atsiskaitydamas, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys pirmiausia 
pateikė informaciją, kuri, ma
tyt, buvo skirta ir posėdyje 
dalyvavusiems svečiams: val
dyboje yra 16 pareigūnų, pa
sklidusių po visą Ameriką, per 
šios kadencijos 10 mėn. laiko
tarpį vyko 7 posėdžiai - 2 aki
vaizdiniai ir 5 neakivaizdiniai 
(elektroniniu paštu). Floridoje 
atgaivinta nustojusi veikti 
Sunny Hills apylinkė ir Čika
gos pietvakarių apylinkė (bet, 
kaip vėliau pirmininkas ap
gailestavo, nustojo veikti 
Michiana apylinkė); atgaivin
ta sritinių suvažiavimų tradi
cija. Dr. Romualdui Kriau
čiūnui, vicepirmininkui org. 
reikalams, organizavus ir Lie
tuvių fondui parėmus, suva
žiavimai vyko Vidurio vakarų 
(Lemonte) ir Pietryčių (Phila- 
dephia) apygardose. Atei
nančiais metais tikimasi 
suvažiavimą surengti Vaka
ruose, o Dainavoje vyks dr. R. 
Kriaučiūno organizuojama ir 
LF remiama konferencįja nau
josios bangos ateivių vaidme
niui aptarti. Sugrįžta prie 
aplinkraščių leidimo (išleisti 
5). Pirmininkas pasidžiaugė, 
kad daugiau kaip 90 proc. 
apylinkių jau yra pasiekiama 
internetu, kas palengvina ben
dravimą. LB turi 60 apylinkių 
ir 9 apygardas (tarybos sesijos 
metu sukurta 10-oji). Dar ke
turiose vietovėse LB atstovau
ja įgaliotiniai.

„Esame sustiprinę dėmesį 
periodinei lietuviškai spaudai. 
Leidžiame anglų kalba žurna
lą ’Bridges’ (red. Rasa Juš
kienė), Socialinių reikalų tary
bos žinioje eina ‘Pensininkas’ 
(red. Karolis Milkovaitis), JAV

JAV LB krašto valdybos pirminin
kas Algimantas Gečys.

JAV LB tarybos prezidiumo pirmininkė Regina NaruSienė sesijos dieno
mis šventė gimtadienį. Iškilmingos vakarienės metu ją pasveikino ir 
Kultūros tarybos pirmininkė Marįja Reinienė.

LB globojamas veikia ‘Litua- 
nus’ fondas, kuris leidžia ‘Li- 
tuanus’ žurnalą. Švietimo ta
ryba leidžia vaikų mėnesinį 
žurnalą ‘Eglutė’ (red. Regina 
Kučienė). Noriu pasidžiaugti, 
kad periodiniai leidiniai išeina 
laiku ir neturi finansinių 
bėdų, - kalbėjo A. Gečys. - 
‘Draugo’ dienraštyje Sociali
nių reikalų taryba, vadovau
jama Birhtės . Jasaitienės, 
veda nuolatinį socialinių pata
rimų skyrelį, šios kadencijos 
metu įkurtas naujajai bangai 
skirtas ‘Žinotina’ skyrelis, 
kurį veda Krašto valdybos 
vicepirmininkė Dalia Bada
rienė. Abiejuose skyreliuose 
spausdinamą informaciją per
sispausdina kita išeivijos 
spauda. JAV LB turi savo 
tinklalapį”.

Apžvelgdamas atskirų ta
rybų veiklą, A. Gečys pasi
džiaugė naujai susikuriančio- 
mis lituanistinėmis mokyklo
mis, sėkmingai rugsėjo mėn. 
vykusiu Švietimo tarybos 
(pirm. Dalilė Polikaitienė) 
vykdytu aukų rinkimo litua
nistiniam švietimui vąjumi.

Vienu žinomiausių LB veik
los barų pirmininkas pa
vadino Socialinių reikalų tary
bos darbą. Ši veikla yra la
biausiai suprantama visuome

JAV LB XVI tarybos II sesija dirba 
ir Algimantas Garsys.

Priekyje iš kairės: Juozas Polikaitis 
Jono Urbono nuotraukos
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nei ir nuoširdžiausiai remia
ma, nes rodo dėmesį Lietuvos 
vaikui, Lietuvos žmonėms. 
„Čia didelį darbą atlieka Bi
rutė Jasaitienė”, - šiuos pir
mininko žodžius sesįjos daly
viai palydėjo plojimais.

„Kultūros taryba toliau 
vykdė plačią, šakotą veiklą: 
knygų pristatymai, dramos 
kūrinių konkursas, premijų 
šventės, poezįjos popietės, 
jaunųjų atlikėjų festivalis, su
kakčių minėjimai, koncertų 
ruoša, o šių, metų savo kul
tūros veiklą ir daugelio metų 
veiklą tarybos vadovė Marija 
Remienė apvainikavo sėkmin
gais ‘Ąžuoliuko’ koncertais 
JAV”, - kalbėjo Krašto valdy
bos pirmininkas.

Beje, prie JAV LB tarybos 
veikiančios komisijos pasiūlė 
ir taryba patvirtino rezoliuci- 
jas-padėkas Birutei Jasaitie
nei ir Marijai Remienei už jų 
atsidavusį darbą.

Pats 13 metų vadovavęs Vi
suomeninių reikalų tarybai, 
A. Gečys labai aukštai įver
tino šio padalinio darbą: 
„pąjėgesnės tarybos nėra 
buvę, kaip tos, kuriai vado
vauja Algis Rimas”. Įvertintas 
Mokslo tarybos ir jos pirmi
ninko dr. Stasio Bačkaičio 
darbas. Pastaruoju metu ši ta

ryba glaudžiai bendradarbiavo 
su LR Seimo ir JAV LB tary
bos atstovų komisija, kurios 
posėdžiuose Lemonte dalyva
vo didelė ir svari Lietuvos 
mokslo pareigūnų delegacija. 
Komisuos darbui dr. S. Bač
kaitis sutelkė ir 14 išeivijos 
lietuvių akademikų būrį. Vie
nas ateities šios tarybos darbų 
- 2003 m. JAV vyksiantis eili
nis Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas.

Buvo gerai įvertinta su 
švietimu tampriai susijusi Re
liginių reikalų tarybos veikla 
(pirm. sės. Margarita Barei
kaitė) ir nerimauta dėl Jauni
mo sąjungos, nepriklausomos 
institucijos, bet įstatyminiais

ryšiais susįjusios su JAV LB, 
veiklos. „JS išgyvena organi
zacinius sunkumus, ji ne
pajėgia užsitikrinti nišos išei
vijos jaunimo organizacįjų 
tarpe. Problemos, matyt, reik
tų ieškoti tvirtesnės ideologi
jos stokoje, nesugebėjime su
sikaupti konkretiems užda
viniams”, — kalbėjo pirminin
kas, pareiškęs, kad tai liečia 
organizacįją, bet ne atskirus 
narius.

Pasidžiaugta, kad vicepirmi
ninko Rimo Gedeikos iniciaty
va atgaivinamas sportinis 
judėjimas rytiniame JAV pa
kraštyje, kad krašto valdyba 
sugebėjo atstatyti gerus san
tykius su Amerikos lietuvių 
taryba, Lituanistikos tyrimo 
centru ir Lietuvių fondu. 
„Praeities nesutarimai, ma
nau, buvo tarp brolių”, - sakė 
A. Gečys.

Baigdamas JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas pa
sidžiaugė šių metų Vasario 
16-osios aukomis. Gauta 40 
proc. daugiau aukų, bet tuo 
pačiu paragino apylinkes susi
telkti, renkant solidarumo 
mokestį, nes Lietuvių fondas 
lėšas skiria projektams įgy
vendinti, o LB struktūrų ad
ministravimui reikalingos sa
vos lėšos. Buvo geru žodžiu 
paminėta Philadelphia (pirm. 
Vytautas Bagdonavičius) ir St. 
Petersburg (pirm. Vida Meilu- 
vienė) apylinkės, gerai vyk
dančios aukų rinkimą.

„Vienas pliusas, būnant 
valdžioje, yra dažnai spaudoje

GRAUDI SUKAKTIS
Spalio mėnesio 11 dieną 

sukako lygiai vienas mėnuo 
nuo brutalaus teroristų už
puolimo New Yorke, sugriau
nant Pasaulio prekybos cen
tro pastatus ir gerokai suža- 
lojant Pentagoną. Prekybos 
centro aukų priskaičiuojama 
per 6,000, o ir Pentagone žu
vo 189 asmenys.

Spalio 11 dienos ryte Ameri
kos prezidentas Bush pradėjo 
liūdnos sukakties programą 
su turininga, graudžia, bet 
taip pat viltį nešančią, pat
riotinius jausmus sukeliančia 
kalba. Sukakties minėjimas 
vyko erdvioje aikštėje, šalia 
apgriauto Pentagono pastato. 
Gausioje susirinkusių minio
je, be Pentagono atstovų, bu
vo daugybė kariškomis uni
formomis apsirengusių asme
nų, o pirmose eilėse sėdėjo 
senatoriai ir kiti iškilūs žmo
nės. Prezidento kalbą nuolat 
pertraukinėjo publika ilgomis, 
triukšmingomis ovacijomis. 
Kalbėdamas apie padarytą ža
lą, pareikšdamas užuojautą 
žuvusiųjų artimiesiems, pre
zidentas taip pat pripažino, 
kad toji tragedija labai sus
tiprino Amerikos piliečių 
vienybės ir patriotizmo jaus
mus. Jis pakartotinai tvirti
no, kad kaltininkai bus suras
ti ir nubausti. Po to trumpą 
ir labai graudžią kalbą pa
sakė Pentagono atstovas. Ir 
jam buvo sukeltos ovacijos. Į 
pabaigą kartu su puikiu cho
ru visa publika giedojo „God 
Bless America”.

Tuo pačiu metu ties buvu
sio prekybos centro griūvė
siu krūva didžiulė minia su
sirinko taip pat paminėti tą 
tragišką įvykį ir pagerbti ne
kaltai žuvusius. Po New York 
mero Guliani kalbos, keli 
dvasininkai sukalbėjo mal
das ir minia sugiedojo „God 
Bless America”. *

Teko patirti, kad daugelyje 
Amerikos vietovių toji grau
di sukaktis buvo minima, o 
Clevelando Šv. Jono katedro
je 9 vai. ryto buvo aukoja
mos gedulingos mišios. Mo
kyklose skelbiamos susikau
pimo minutės ir taip pat gie
dama kokia nors patriotinė 
giesmė ar daina.

Tuo pačiu metu virš Afga
nistano skraido Amerikos

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

S K E

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS .

3208 1/2 Weet 95th Street 
Tei. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings'’, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025.
STASYS' CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; “sidings", 

•soffits*, •decks", •gutters’, plokšti 
ir “shingle’ stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

i tel. 630-241-1912. ,

pasirodančios tavo ar valdybos 
nuotraukos. Supraskite tai 
kaip mūsų norą jums parody
ti, kad veikiame, kad repre
zentuojame Lietuvių Bend
ruomenę, o nesikeliame į pui
kybę”, - nuotaikingai baigė 
savo pasisakymą JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys.

Audronė V. Škiudaitė

lėktuvai, bombarduoja kari
nius įrengimus ir tikisi paga
liau nubausti teroristų vadą 
bin Laden, kuris vis dar te
bėra saugus ir gerai pasis
lėpęs. Keista, kad Afganistano 
prezidentas griežtai atsisako • 
surasti teroristų 'vadą ir jį 
perduoti Amerikos teisingu
mui. Taip pat iškilo propa
gandinės idėjos, kad Amerika 
esanti pasiryžusi skelbti karą 
musulmopams, nors kitos 
musulmonų valstybės griež
tai protestuoja. Ameriką pa
laiko Egiptas, Irakas, Iranas, 
o visame pasaulyje, ypač Eu
ropoje ir kai kuriose Azijos 
valstybėse, kyla užuojautos 
ir protesto balsai, reikalauda
mi surasti teroro kaltininkus 
ir juos tinkamai nubausti.

Aurelija M. Balašaitienė

KŪRĖ GENOCIDO IR 
REZISTENCIJOS

TEMOMIS
Rugsėjo viduryje beveik dvi 

savaites Lietuvos dailininkų 
grupė kūrė tautos genocido ir 
rezistencijos temomis.

Rugsėjo 3-14 d. Vilniuje ir 
Lazdijų rąjone Ragiškės kai
me buvo suruoštas kūrybinis 
menininkų pleneras „Me
nininkai istorijai”. Jame daly
vavo dailininkai Valentinas 
Antanavičius, Svąjūnas Armo- 
nas, Arvydas Bagdžius, Ri
mas Zigmas Bičiūnas, Ginta
ras Palemonas Janonis, Aloy
zas Stasiulevičius, Aleksand
ras Vozbinas. Pasak plenerą 
organizavusio Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro, jo tikslas 
— supažindinti su tautos ge^ 
nocidu ir rezistencija. Savo 
darbais dailininkai pagerbė 
žuvusius ir gyvuosius Lietu
vos laisvės kovų dalyvius.

Plenero metu buvo rengiami 
susitikimai su Laisvės kovų 
dalyviais, ekskursijos po rezis
tencijos kovų vietas, o rugsėjo 
5-ąją įvyko konferencija — 
apskritas stalas „Menininkai 
istorinio lūžio metu”. Jame 
dalyvavo dailininkai, istori
kai ir kultūrologai.

Plenero metu sukurti dar
bai buvo pristatyti Genocido 
aukų muziejuje Vilniuje.

(BNS)

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS 

0FTC.(773] 229- S7«l 
HOME I70SJ 425- 7190 

MOBIL (773) 590-0205

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

Nori išsinuomoti

Vyresnio amžiaus 
pensininkas ieško buto 
Čikagos pietvakariuose.

Tel. 773-472-1249.

Siūlo darba

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytoj ai 

Skokie perkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Wlndow WasT 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

RŪPINASI VILNIAUS 
SENAMIESČIU

Vilniaus savivaldybė paža
dėjo remti gyventojų iniciaty
vas išsaugoti autentiškŪS šė- 
namiesčio architektūros deta
les. 4

Siekdama išplėsti vykdomų 
darbų apimtį, Senamiesčio at
naujinimo agentūra kviečia ir 
pačius gyventojus prie jų pri
sidėti — tvarkyti seniausios 
miesto dalies pastatus, aplin
ką, dar kartą primindama, 
kad Vilniaus senamiestis 
įrašytas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą.

Vilniaus senamiesčio gyven
tojai dėl dalinės finansinės pa
ramos kviečiami kreiptis į Se
namiesčio atnaujinimo agen
tūrą iki šių metų spalio 1 die
nos.

Šiuo metu rengiama Sena
miesčio tvarkymo programa 
2002 metams. Joje numatyta 
paremti gyvenamųjų namų 
savininkų bendrijas, savinin
kus ir valdytojus, kurie pasi
ryžę tvarkyti namų fasadus, 
stogus, aplinką.

Programoje pirmą kartą nu
matoma remti ir išlikusių pas
tato ar jo aplinkos autentiškų 
architektūros, dailės bei inži
nerinių vertybių išsaugojimą 
arba restauravimą.

Vilniaus senamiesčio atnaur 
jinimo agentūra yra parengusi 
ir platina gyventojams specia
lius informacinius leidinius 
„Kaip dalyvauti Vilniaus sena
miesčio atgaivinimo progra
moje”. (Elta)

NEPAKANKA...

Atkelta iš 3 psl.
Siekime,

kad kiekvienas lietuvis būtų 
vertinamas, kaip svarbus Ben
druomenės narys, nes kiekvie
nas. galime įnešti savo indėlį į 
Bendruomenės gyvenimą, ją 
palaikyti ir išlaikyti. Kad ne
būtų pavydo, bereikalingos 
konkurencijos, visiems vietos 
po saule pakaks. Tai mes tu
rime padaryti dabar, nes vė
liau gali būti per vėlu.

Pranešimas, skaitytas JAV LB 
XVI tarybos antrosios sesijos metu, 
2001 m. spalio 12 d.



RYTŲ LIETUVOS ŠVIETIMAS
JURGIS VALAITIS

Su Rytų Lietuvos švietimu 
betarpiškai susidūriau 1997 
m. rugsėjo 1 d., kai turėjau 
progos ne tik pamatyti, bet ir 
išgyventi mokslo metų pra
džios šventę Vilniaus ir Šal
čininkų rajonų mokyklose. Ne
trūko aukštų valstybės ir švie
timo pareigūnų kalbų, grojo 
dūdų orkestras, mokiniai dai
navo dainas ir Lietuvos him
ną. Mokiniai, tėvų lydimi, rin
kosi su gėlėmis mokytojams 
ir savo tarpe čiauškė, kalbėjo 
lietuvių kalba. Sužinojau, kad 
išskyrus Šalčininkų gimnazi
ją, mokyklos su lietuvių dės
toma kalba buvo pradėtos 
1996 metais Vilniaus apskri
ties viršininko įstaigos.

Šių metų pavasarį, pagal 
Vilniaus apskrities švietimo 
ir socialinių reikalų direkto
rių Joną Vasiliauską, lietuviš
kų mokyklų, didesnių ir ma
žų, buvo 34. Lietuviškų mo
kyklų mokinių skaičius spar
čiai augo. Pavyzdžiui, Turge
liuose per 2 metus jų skaičius 
padidėjo nuo 8 iki 107, Butri
monyse — nuo 13 iki 50, Čiu- 
žakampyje nuo 9 iki 44. Na, o 
Lavoriškėse nuo 8 iki 60. Nau
ja mokykla Lavoriškėse duris 
atvėrė šių metų sausio 9 die
ną. Ši mokykla pažymėtina 
tuo, kad atsirado bendromis 
Vilniaus apskrities ir JAV bei 
Kanados lietuvių pastango
mis. „Ar būtume pastatę La
voriškėse lietuvišką mokyklą, 
jei ne Tautos fondas”, — sa
kė Jonas Vasiliauskas.

Man teko šios mokyklos 
atidaryme dalyvauti ir pasi
džiaugtų kad prieš 3 metus ki
lusi mintis talkinti mokyk
lai Vilnijoje, įgavo tokį gražų 
ir apčiuopiamą pavidalą. „To
kia šviesi lyg lelija sužydo 
Lavoriškių žemėje nuostabi 
lietuviška gėlė”, rašė Bernar
das Šaknys, ‘Valstiečių laik
raščio’ korespondentas mokyk
los atidarymo proga.

Atidaryme dalyvavo vysku
pas J.. Boruta, Seimo pirmi
ninko pavaduotojas A. Skar
džius, Vilniaus apskrities vir
šininkas A. Kudzys, švietimo 
ir mokslo ministerijos atsto
vas D. Numgaudis ir gausus 
būrys svečių. Visi žadėjo pa
ramą ir globą. Lavoriškių mo
kyklos švietimo bei atidary
mo iškilmėse dalyvavo vieti
nės bažnyčios klebonas A. 
Markauskas. Įdomu, kad šis 
kunigas, kilęs iš Dieveniškių 
kaimo ir gražiai kalbantis lie
tuviškai, archyve suradęs sa
vo senelio lietuvišką kilmę 
liudijantį dokumentą, pavardę 
Markovskij atlietuvino. Kun. 
Markauską tenka sveikinti, 
bet tai ne išimtis, o nusako 
daugelio vietinių per 100 ar 
150 metų sulenkintų šeimų 
tragišką likimą, kai vietinė 
valdžia bruko lenkų ar ru
sų kalbą ir per ją svetimą 
tautinę nepriklausomybę.

Praėjo daugiau kaip metai, 
kai Lietuva, įskaitant ir Vil
niaus kraštą, atgavo neprik
lausomybę, o lenkiškos mo
kyklos ir toliau nustelbia lie
tuviškąsias. Taigi yra ir kita 
medalio pusė.

Neseniai skaitėme „Tėviš
kės žiburiuose”: „Pietryčių 
Lietuvos savivaldybių darbuo
tojai, seniūnai, pavieniai darb
daviai grubiai verčia tęvus 
perkelti savo vaikus iš lietu
viškų švietimo įstaigų į len
kiškas (Milkūnai, Jurgelionys, 
Čiužiakampis, Dieveniškės); 
tėvams, kurių vaikai lanko 
lietuviškas švietimo įstaigas, 
neįmanoma įsidarbinti, ne
gauna lengvatų socialinių 
pašalpų ir t.t..”.

Savivaldybės įtvirtino nuos
tatus, kad už darželį apmo
ka tėvai. Lenkijos „Caritas” 
skiria didžiules lėšas ir apmo
ka tėvų mokestį tik už lan

kymą lenkiškų darželių. Vil
niaus ir Šalčininkų rajonų sa
vivaldybės stato naujas len
kiškas mokyklas (Kalveliai, 
Grigaičiai, ir kt.), o lietuviškos 
mokyklos baigia griūti (Ne
menčinėje ir Paberžėj).

Pasaulio banko paskola 
(keli milijonai litų) taip pat 
panaudota tik savivaldybės 
pavaldume esančioms lenkiš
koms mokykloms.

Kaip aiškiai rodo etnogra
finių tyrimų rezultatai Vil
niaus — Šalčininkų — Seinų 
kraštas nuo seno buvo lietu
viškas. Tai liudija ir gražūs 
lietuviški vietovardžiai. Ištisi 
kaimai kalbėjo lietuviškai. 
Dalis gyventojų kitos kal
bos iš viso nemokėjo. Tai pa
tvirtino praėjusio šimtmečio 
pradžioje pačių lenkų išleisti 
kalbos ploto žemėlapiai.

Lietuvių nacionalizmui su
tramdyti, sovietinė vyriausy
bė, pradedant 1951 m., įsteigė 
Vilnijos krašte 367 lenkiškas 
mokyklas. Šiam kraštui perė
jus Lenkijos valdžion, lenki
nimas įvairiais būdais buvo 
vykdomas Lenkijos vyriausy
bės.

Štai kaip rašoma dr. Kazi
miero Garšvos paruoštame 
straipsnyje Devintasis Lietu
vos lenkinimo laikotarpis: 
„Atkūrus Lietuvos respubliką 
(1990-ais metais) polonizicija, 
pavadinta Lietuvos lenkų at
gimimu, žymiai sustiprėjo. 
1991 metais jau buvo 148 vai
kų darželiai, 123 mokyklos, su 
dėstoma lenkų kalba. »Šie 
skaičiai kasmet augo. 1989 m. 
vasario 12 d., dar Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
buvo priimtas įstatymas pagal 
kurį švietimas ir kultūra pa
vedama savivaldybėms”. Sis 
įstatymas galioja ir dabar ir 
jis tapo lietuvių, gudų ir rusų 
lenkinimo įrankiu. Pasitel
kiant užsienyje išleistus va
dovėlius ir iš svetur atvyku
sius mokytojus, ugdomi Lie
tuvos valstybei nepritarian
tys ir net ją niekinantys jauni 
žmonės.

Rajonų žinioje esančių mo
kyklų lietuviškoms klasėms 
atsiskyrus, joms įsikurti savi
valdybės neskiria reikiamų 
lėšų. Tuo pat metu Lietuvos 
įstaigų buvo leidžiami vadovė
liai lenkų kalba lenkiškoms 
mokykloms Lietuvoje.

Vilniaus apskričiai pagal gy
ventojų prašymus įsteigus 20 
mokyklų valstybine kalba, 
lenkinimo akcija dar sustip
rėjo. Lenkų tautybės žmonių 
tvarkomų savivaldybių veikla 
yra prolenkiška. Lietuviškoms 
mokykloms trukdoma veikti. 
Yra atvejų, kad lietuviškos 
mokyklos buvo uždarytos. At
leidžiami iš darbo savivaldy
bių žinioje dirbantys žmonės, 
kurie išdrįsta leisti vaikus į 
lietuviškas mokyklas.

Nevykdant Lietuvos Res
publikos bei tarptautinių 
įstatymų, gyventojams nesu
daroma galimybės pasirinkti 
mokyklą pageidaujama kalba. 
Nėra galimybių visiems Lie
tuvoje augantiems vaikams 
išmokti valstybinę kalbą, ku
ria visi galėtų bendrauti. Ji 
yra būtina jaunimui Lietuvoje 
siekti aukštesnio mokslo, o 
tuo pačiu sudaryti geresnio 
ekonominio gyvenimo sąly
gas. To savo vaikams nori Vil
nijos krašto gyventojai ir dėl 
to prašo švietimo vadovybę 
išplėsti lietuviškų mokyklų 
tinklą, pradedant darželiais.

Tačiau palyginti nedidelis 
skaičius lenkų rinkimų akci
jos atstovų turi kitokius pla
nus. Jie siekia, kad į savival
dybes būtų išrinkti jų nuomo
nės žmonės, kurie kreiptų 
švietimui skiriamas valstybi
nes lėšas į vietines lenkiškas 

. mokyklas. Tai siauras ir vie

Tautos fondo taryba 2001.05.12. Sėdi iš kairės: TF valdybos pirm. Algis Vedeckas, TF garbės pirm. Juozas Gie
draitis, tarybos pirm. Jurgis Valaitis, tarybos vicepirm. Pranas Povilaitis, tarybos sekretorė Nijolė Bražėnaitė- 
Paronetto; stovi: Kęstutis K. Miklas, Jonas Vainius, tarybos vicepirm. Jonas Vilgalys ir Jonas Pabedinskas. Ta
rybai dar priklauso Algirdas Lukoševičius, Kostas Norvilą, Evaldas Remėza ir Saulius Sirusas.

našališkas požiūris. Kalbą 
neatskiriamai rišasi su kul
tūra, su lietuvių valstybe, su 
pilietiškumu, tėvynės meile, 
patriotizmu.

Lietuvos švietimo vadovybė, 
pirminį dėmesį skyrusi pilie
tiniam ugdymui, pastaruoju 
laiku yra paruošusi „Patrio
tinio ugdymo įgyvendinimo 
programą”. Šioje programoje 
pabrėžiama, kad patriotizmas 
yra neatskiriama visuomeniš
kumo auklėjimo dalis.

Patriotizmas, tai tėvynės 
meilė:

• pasireiškianti pagarba ir 
įsipareigojimu Lietuvai

• palaikoma Lietuvos pilie
čių bendrumo pajautimo ir 
bendradarbiavimo džiaugs
mu.

• paremta geru Lietuvos is
torijos ir kultūros pažinimu.

• įkvėpianti pasitikėjimą 
savo ir kitų jėgomis, norą būti 
naudingai bei ryžtą dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime ir 
kurti modernią demokratinę 
Lietuvos valstybę (ir t. t).

Gal ypatingai pažymėtinas 
bendradarbiavimo reikalas ir 
džiaugsmas. O kaip bendra
darbiauti be bendros valsty
binės kalbos? Ši programa 
ypatingai svarbi Rytų Lietu
vos švietimui, apie kurį šian
dien čia kalbama.

Tautos fondo parama, kaip 
ir mes ją vadinam, Lietuvos 
paribių ir užribių mokykloms, 
nesiribojo, Lavoriškėmis. Tai 
pagrindinė Tautos fondo 
veiklos sritis, kuriai propor
cingai skiriama didžioji mūsų 
išteklių dalis. TF nuostatuose 
pasakyta, kad demokratijos 
puoselėjimas Lietuvoje yra pa
grindinis TF uždavinys. Kaip 
rodo pastarųjų dienų patir
tis, to tikslo siekiant, kelias 
dar tolimas.

Norėčiau pabaigti citata iš 
aukščiau minėtos ŠMM pa
ruoštos „Patriotinio ugdymo 
įgyvendinimo programos”:

„Europos tautos, jungdamo- 
sios į Europos sąjungą, kaip 
tik ir siekia išsaugoti kiekvie
na savo kultūrinį ir tautinį 
pobūdį, savo vidinį, politinį,

Šaunios „Grandies” šokėjos LB 50-mečio sukakties šventėje Jaunimo centre Jono Kuprio nuotr.

socialinį ir kultūrinį bendru
mą, nes tikra demokratija 
neįmanoma be stipraus de
mokratinės valdžios suvereno
— tautos”.

Kad patenkintų šitą sąlygą, 
Lietuvos mokykla turi būti 
tautinė su lietuvių dėstomąja 
kalba.

Lietuva įsipareigoja remti 
tautinių mažumų poreikius 
švietimo srityje. Tačiau var
gu ar lietuviška mokykla 
turėtų būti kampininkė savo 
namuose.

Mokyklų steigimas, tvarky
mas ir išlaikymas yra valsty
binio masto reikalas, kurio vi
suomeninės organizacijos ne
gali patenkinti. Išimties atve
ju Tautos fondas ir ateityje 
stengsis telkti išeivijos lietu
vių ar net kitataučių paramą 
Lietuvos mokykloms, skatin
damas mokyklų įdukrinimą 
ar kitais būdais ypatingą dė
mesį skirdamas tautinio ug
dymo reikalui, nes kokia bus 
Lietuvos mokykla, tokia bus 
ir Lietuvos ateitis.

Rugsėjo ll-osios katastrofa 
ir po to buvę įvykiai išryški
no, kiek patriotiški yra ame
rikiečiai, galima sakyti Ame
rikos tauta. Sekime jų pavyz
džiu visi, kas esame Lietuvoje 
ar išeivijoje, ar svetur.

Kiek galėsime padėsime ir 
bendromis jėgomis pasiek
sime daug daugiau.

Iš to, kas čia pasakyta, gali
ma būtų padaryti tokias iš
vadas:

Kadangi Europos Tautos, 
jungdamosi į Europos sąjun
gą, siekia išsaugoti kiekvieną 
savo kultūrinį ir tautinį ta
patumą;

kadangi tikra demokratija 
neįmanoma be stipraus de
mokratinės valdžios suvereno
— tautos;

kadangi patriotinis ugdy
mas visoje Lietuvoje tampa 
viena demokratijos plėtros 
sąlygų, puoselėjant lietuvių 
kultūros, tautinės savimonės 
ugdymą ir lietuvių kalbos 
mokėjimą;

svarbu lietuvių kalbai skirti 
ypatingą dėmesį.

Pietryčių Lietuvoje, ypatin
gai to tėvams pageidaujant, 
sudarytinos sąlygos, kad lietu
vių kalbos mokymas būtų pa
veikus ir visiems prieinamas, 
įskaitant dėstymą valstybine 
kalba mokyklose.

Tautinės mažumos Lietuvo
je turi visas konstitucijos ga
rantuotas teises, tačiau, lietu
viška mokykla ne.

Jurgio Valaičio įvadinis 
pranešimas LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės ats
tovų komisijos posėdžiui 2001 
m. spalio 10 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, Illinois.

RAGINA KELIAUTI 
J VILNIŲ

Vilnius vis dažniau prista
tomas prestižiniuose užsienio 
turizmo leidiniuose kaip pa
traukli vieta tiek kultūriniam, 
tiek verslo turizmui. Šį rug
pjūtį pasirodžiusiame nume
ryje Italijos turistinis žurna
las „Dove” Vilniui pristatyti 
skiria net 11 gausiai iliustruo
tų puslapių.

Vilnius pristatomas kaip 
Lietuvos sostinė, kurioje 
vyksta aktyvus kultūrinis gy
venimas, kaip miestas, kurio 
architektūroje susipina neo- 
klasicizmas, viduramžiai, ir 
barokas, aprašomi bažnyčių 
ir senoviniai Vilniaus kieme
liai. Ypač daug dėmesio ski
riama kultūrai, pirmiausia, 
avangardo performansams, te
atrui ir baletui, režisieriams 
Eimuntui Nekrošiui, Rimui 
Tuminui ir Oskarui Koršuno
vui, dainininkui ir aktoriui 
Andriui Mamontovui.

Gausiai iliustruotame
straipsnyje įdėtos Vilniaus 
arkikatedros Šv. Onos, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčių, seno
jo Vilniaus universiteto, jau
kių Senamiesčio kavinių, Tele
vizijos bokšto nuotraukos. Be 
dėmesio neliko ir bronzinės 
Žaliojo tilto skulptūros. .

Spausdinamas žemėlapis, 
kuriame pažymėti prestiži
niai Vilniaus viešbučiai, res
toranai ir muziejai, pateikia
ma bendra informacija apie 
Lietuvą.
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DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
GEDIMINAS MICKEVIČIUS

Vienatvės keliu keliaudama, su meile, liūdesiu ir ilgesiu 
prisimenu mylimą Vyrą a.a. Gediminą, vaikai Tėvelį, 
vaikaičiai Tėtuką, kurio netekome 1992 m. spalio 22 d.
Viešpatie gailestingas, suteik jam Amžinąją Ramybę. 
Minint a.a. Gedimino brangų atminimą ir mirties sukaktį, 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Čikagoje š.m. spalio 21 d., 10 vai. ryto.
Gimines, draugus ir visus, kurie jį pažinojo, prašome 
prisiminti a.a. Gediminą savo maldoje.
Liūdinti, laikinai pasilikusi žmona Zota, duktė Nijolė, 
sūnus Bernardas su žmona ir vaikaičiai Paulius ir 
Audra.

Poetei

DANAI MICKUTEI- 
MITKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai ^9 
VIOLETAI ir visai GEDGAUDŲ šeimai, giminėms 
Lietuvoje ir kartu liūdime.

Valerija Baltušienė 

Nijolė ir Valentinas Kentą#”""
i , i«„ , . ’ J ., . 1 - , 4• ■ t. U - f i .r i <. v • i ■ ’ O j V -4; 4)* ' v ») J

Irena ir Jonas Vidžiūnai 

Irena ir Eugenijus Vilkai

Korp. Giedros ilgametei narei t

A. t A.
ALBINAI DUMBRIENEI

išsiskyrus iš mūsų tarpo, gilią užuojautą reiškiame jos 
dukrai sesei VIDAI ir jos šeimai bei visiems artimiesiems 
ir liūdime kartu.

Korp. Giedra

Mylimai Motinai

A. f A.
ANTANINAI URBUTIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai RŪTAI ir 
žentui POVILUI KILIAMS, seseriai ELENAI 
PURELIENEI su šeima, anūkėms GINAI ir DIANAI 
su šeimomis, marčiai ELISABETH ir anūkams, 
gyvenantiems Vokietijoje.

Ina ir Jonas Kasiai

* Lietuvoje rusai sudaro 
didžiausią tautinę mažumą 
— 8 proc. visų gyventojų. 1999 
m. pradžios duomenimis, jų 
Lietuvoje gyveno kiek daugiau 
nei 300,000. Kaune, laiko
mame lietuviškiausių miestu, 
gyvena apie 20,000 rusų, vei
kia kelios rusų bendrijos ir or
ganizacijos. Visoje Lietuvoje, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento duomenimis, 
rusų visuomeninių organiza
cijų užregistruota net 56. Lie
tuvoje veikia 68 mokyklos 
rusų dėstomąja kalba, kuriose 
mokosi per 41,000 moksleivių.

•<D, Elta)

m

* Lietuvių kino režisie
riaus Audriaus Stonio do
kumentinis filmas „Viena” 
pelnė Didįjį prizą tarptauti
niame naujų filmų festivalyje 
Splito miėste, Kroatijoje.' Fil
mas buvo pripažintas geriau
siu už Jautrų ir įžvalgų po
žiūrį į jaunos mergaitės jaus
mų pasaulį ir originalų techni
nių priemonių panaudojimą”. 
„Viena” — tai dokumentinė 
juosta apie 6 metų mergaitės 
kelionę pas savo motiną, atlie
kančią bausmę moterų kalėji
me. Splito festivalio konkursi
nėje programoje dalyvavo 36 
Europos valstybių, Kanados 
bei JAV filmai. ibns»
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Keturių mėnesių ir 2 savaičių Carolina Jessica Gurskas, pasisvečiavusi 
„Draugo” redakcijoje, atrodo, pamėgo lietuvišką „Draugo” dienraštį, o re
dakcija apsidžiaugė jauniausiąja skaitytoja. Jono Kuprio nuotr.

Švęsdamas savo Čikagos 
įstaigos pirmąjį gimtadie
nį, First Personai Bankas vai
šins klientus tortu ir kava ket
virtadienį ir penktadienį, spa
lio 18 d. ir spalio 19 d., nuo 9 
val.r. iki 5 val.p.p. ir šeštadie
nį, spalio 20 d., nuo 9 val.r. iki 
1 val.p.p. Visi kviečiami atsi
lankyti, pasivaišinti ir pa
bendrauti su banko vadovybe 
bei tarnautojais. First Perso
nai Banko adresas: 6162 S. 
Archer Avė. Tel. 773-767- 
5188.

Suvalkiečiu draugijos 
metinis susirinkimas vyks 
spalio ^23 d., antradienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Kviečiame visus daly
vauti.

Jonas ir Aušra Paronis,
gyvenantys Darien, IL, prasi- 
tęsdami prenumeratą, mūsų 
laikraštį parėmė 50 dol. auka. 
Tariame nuoširdų ačiū!

Kun. K. Ambrasas, SJ, 
kas mėnesį lietuviškas Mišias 
aukos Beverly Shores Šv. 
Onos bažnyčioje. Šį rudenį jos 
vyks spalio 21 d., sekmadienį, 
1 val.p.p., taip pat lapkričio 18 
d. ir gruodžio 23 d. tuo pačiu 
laiku.___________ _

Skelbimai
• Lietuviu fondui vajaus 

proga aukojo: $300 dr. Augus
tinas Laucis, po $100 Dalia 
Anysienė, dr. Milda Budrienė, 
JAV LB East St. Louis apy
linkė, Donatas ir Daina Si
liūnai, Algimantas Taškūnas, 
dr. Daina Variakojis. Nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
siųsti aukas ir įsigyti bilietus 
lapkričio 3 d. pokyliui LF būs
tinėje — 14911 127 St., Le
mont, IL 60439. Tel. 630-257- 
1616. Už $100 auką galima 
gauti bilietą pokyliui nemo
kamai.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILASTel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konaultacįjoa feitadieniaia

ADVOKATAS ~
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 STulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-357-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

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

Darbo vai. nuo 8 vj. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v j. iki 1 v.p.p.

Karštais lietuviškais bly
nais svečiai bus vaišinami 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje šį sekmadienį, spalio 21 
d., po 8, 9 ir 10:30 val.r. šv. 
Mišių mokyklos salėje. Ateiki
te pasisvečiuoti ir pabendrau
ti! Visas pelnas bus skirtas 
parapijai!

Š. m. spalio 18 diena -
prof. dr. Juozo Ereto 105 metų 
gimimo jubiliejus. Tą pačią 
dieną 4 val.p.p. Kauno Vytau
to Didžiojo universitete, teo
logijos salėje, vyks iškilmingas 
minėjimas. Kalbės teologijos 
katedros dekanas, dr. Aldona 
Vasiliauskienė. Knygelę „Už
mirštieji Baltai” pristatys Al- 
gimatas Zolubas. „Rūpintojė
lis” su atitinkama memoria
line lenta, kurią parūpino Al
gimantas Zolubas, bus pa
šventinti ir įamžinti universi
teto patalpose.

Kokios spalvos, medžia
gos ir fasonai bus madingi
šį rudenį ir žiemą? Kokie po
puliarūs bus kasdieniniai ir 
išeiginiai rūbai? Visa tai suži
nosite, atvykę į tradicinę ma
dų parodą „Rudens simfoni
ja”, kuri vyks lapkričio 11 d., 
sekmadienį, 12:30 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Stalus ar atskiras 
vietas užsisakykite skambin
dami Žibutei Pranskevičienei 
tel. 630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204. 
Madų parodą rengia PLC ren
ginių komitetas.

Leonas Narbutis (dešinėje), JAV LB sukaktuvinės parodos rengimo komi
suos pirmininkas, ir prof. dr. Jonas Raėkauskas, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro direktorius. Jubiliejinė JAV LB paroda vyksta Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre.

Ona Petrulienė, gyvenanti 
Omaha, NE, pagerbdama savo 
a. a. vyro Stasio Petrulio atmi
nimą, „Draugo” leidybos para
mai aukoja 100 d. Iš visos šir
dies dėkojame už dėmesį lietu
viškai spaudai ir dosnumą!

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų narių su
sirinkimas šaukiamas š. m. 
spalio 19 d., penktadienį, 6:30 
val.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw Avė. Susi
rinkime bus svarstomi du 
punktai: apylinkės reikalai ir 
susipažinimas su neseniai at
važiavusiais lietuviais. Nariai 
ir svečiai prašomi dalyvauti, o 
ypač kviečiami dalyvauti nau
jai atvykusieji. Po susirinkimo 
- kavutė.

Jaunimo centre šį šešta
dienį vyks sporto šventė - 
stalo teniso, šachmatų, rankos 
lenkimo, virvės traukimo var
žybos, linksmos estafetės. 
Šventė prasidės 2 val.p.p. JC 
mažojoje salėje. Čia taip pat 
veiks baras, gros muzika. In
formacija tel. 773-581-6771.

JAV Lietuvių jaunimo są
junga ruošia suvažiavimą ir 
kviečia lietuvišką jaunimą 
(nuo 16 metų amžiaus) bei ki
tas lietuviškas organizacijas 
gausiai dalyvauti. Suvažiavi
mas vyks lapkričio 24 d., šeš
tadienį (JAV Padėkos dienos 
savaitgalį), Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje, Lemont, 
IL. Suvažiavimo pradžiai rei
kia rinktis 1 val.p.p., progra
ma tęsis iki 5 val.p.p. Bus 
užkandžių pertrauka. Jei kil
tų klausimų, rašykite JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkei Dainai Zemai- 
taitytei e-paštu
daina@javljs.com Daugiau in
formacijos www.javljs.com

Čikagiškiams ir jų sve
čiams Čikagos meras ir jo 
raštinė siūlo naują programą, 
kuri suteikia įvairiausių nuo
laidų viešbučių, restoranų, 
teatrų ir kitų renginių lanky
tojams. Informacija ir bilietų 
užsakymas tel. 1-877-Chicago 
arba internete
www.877chicago.com Pagalbi
nę informaciją taip pat galima 
gauti „Visitor Information 
Centers” skyriuose: Chicago 
Water Works (163 East Pear- 
son Street at Michigan Ave
nue), Chicago Cultural Center 
(77 East Randolph) ir parduo
tuvės „Sears” viduje (iš State 
gatvės pusės) esančiame kios
ke.

Vysk. Jonas Kauneckas, 
Telšių vyskupijos augziliaras, 
dalyvavo JAV LB 50-mečio ju
biliejaus iškilmėse. Šį ketvir
tadienį, spalio 18 d. 7 val.v. 
Ateitininkų namuose yra ruo
šiama vakaronė šu vyskupu J. 
Kaunecku. Vyskupas yra viso 
pasaulio Ateitininkų federaci
jos Dvasios vadas. Visi ateiti
ninkai, jauni ir vyresni, bei 
visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Amerikos lietuvių radijas
(vad. Anatolijus ir Sigita Siu
tai) praneša, kad susidėjus 
nepalankioms aplinkybėms, 
tenka atšaukti š. m. lapkričio 
18 d. Jaunimo centre numa
tytą Paltinų, E. Ivanausko ir 
S. Nevardaitienės koncertą. 
Rengėjai tikisi planuotą kon
certą surengti ateinančių me
tų pavasarį.

Dirbi ir mokaisi. „Vaiko 
vartų į mokslą” būrelis jau 
nuo 1998 m. remia pomokyk- 
linius centrus Lietuvoje. Cent
ruose dirbama su asocialių 
šeimų vaikais, kad vaikai to
liau lankytų mokyklą. Lėšų 
telkimo „Laumių pietūs” ren
giami sekmadienį, spalio 28 
d., Pasaulio lietuvių centre. 
Pradžia — 12 vai. p.p. Vaiku
čių, jų tėvų, senelių ir kitų 
rėmėjų dalyvavimas pietuose 
padės „Vaiko vartų” būreliui 
toliau vykdyti savo projektus. 
Bilietus galima užsakyti 
skambinant Nijolei Griga
liūnienei tel. 708-974-1262.

Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos narių susi
rinkimas vyks š. m. spalio 21 
d., sekmadienį, 2 val.p.p. Šau
lių namuose (2417 W. 43 Str.) 
Čikagoje. Visiems kuopos na
riams susirinkime dalyvavi
mas būtinas, po susirinkimo - 
užkandžiai ir malonus pa
bendravimas.

Lietuvių Tautinės sąjun
gos Čikagos skyrius ruošia 
spaudos pokylį „Dirvai” pa
remti. Šventė vyks spalio 20 
d., šeštadienį, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Pradžia - 6 val.v. (pabendravi
mas), 6:30 val.v. - vakarienė. 
7:30 val.v. - meninė dalis, ku
rią atliks Genovaitė Bigenytė 
akompanuojant Gintei Ce- 
pinskaitei. Šokiams gros Sta
sės Jagminienės tautinė kape
la. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti ir taip paremti 
mūsų spaudą. Vietas užsisa
kykite skambindami Matildai 
Marcinkienei tel. 708-499- 
2172.

Čiuožyklos Čikagos mies
te atsidarys lapkričio 25 d., 
šeštadienį, ir veiks iki 2002 m. 
kovo 1 d., ketvirtadienio. Be 
to, šį sezoną turėtų būti ati
daryta 11-oji miesto čiuožykla 
Midway Plaisance (Woodlawn 
Avenue at 59th Str.). Kitos 
čiuožyklos dar veiks: Avalon 
Park (1215 E. 83rd Str.); Gar- 
field Park (100 N. Central 
Park Avenue); McKinley Park 
(2210 W. Pershing); West 
Lawn Park (4233 W. 65th 
Str.); Mt. Greenwood Park 
(3721 W. lllth Street); Riis 
Park (6100 W. Fullerton); Di-' 
versey Harbor (2601 N. Can- 
non Drive); Warren Park 
(6601 N. Westem Avenue). 
Čiuožykla veiks ir miesto cen
tre - Daley Bicentennial Plaza 
(Grant Park, 332 E. Ran
dolph Street). Pačiūžas bus 
galima išsinuomoti visose vie
tose. Taip pat siūlomos čiuo-‘ 
žinėjimo pamokos įvairaus 
amžiaus (nėgėj ams. Pamokos 
vyks 4 šeštadienius iš eilės, 
pirmosios — Rowan, Warren 
ir West Lawn čiuožyklose 
prasidės gruodžio 16 d., antro
sios - Diversey, McKinley, Mt. 
Greenvvood ir Riis čiuožyklose 
- sausio 20 d. Reikalinga iš
ankstinė registracija. Daugiau 
informacijos
www.chicagoparkdistrict.com 
arba tel. 312-742-PLAY.

Prieš Čikagos lituanistinės mokyklos atidarymą tėvų jėzuitų koplyčioje vyko šv. Mišios..Dalios Badarienės nuotr.

ČIKAGOS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS ŠVENTĖS IR 

KASDIENYBĖ
Nepastebimai prabėgo rug

sėjis — įstabus metų mėnuo. 
Jau nebėra kaitrios Čikagos 
vasaros, bet dar nėra ir tikro 
rudens — to nemalonaus ir 
rūškanoto. Rugsėjis — tarsi 
šviesioji įžanga į didįjį susi
kaupimą prie knygų. Per pir
mąjį (mokslo metų mėnesį jau 
beveik spėjome pamiršti šven
tinį šurmulį. Čikagos lituanis
tinėje mokykloje įsivyravo 
įprastas ir ritmingas darbas.

Mintimis sugrįžkime į moks
lo metų pradžią. Rugpjūčio 30 
dieną mokyklos pedagogų ko
lektyvas susirinko į pirmąjį 
šiais metais posėdį. Vadovau
jant sumaniai ir ilgametei šios 
mokyklos direktorei Jūratei 
Dovilienei, posėdžio metu dar
niai derėjo šventiškumas ir 
dalykiškumas. Pasveikinusi 
su naujųjų mokslo metų pra
džia, direktorė pasidžiaugė, 
kad šiemet išaugo ne tik mo
kyklos mokinių, bet ir moky
tojų gretos. Į darnią pedagogų 
šeimą įsiliejo nauji kolegos: 
kunigas Kazimieras Ambra
sas, mokytojos Genė Razu- 
mienė, Milda Razumaitė, Edi
ta Kibildienė, Agnė Braziulio- 
nytė. Pirmojo posėdžio metu 
buvo patvirtinta ČLM moky
mo programa, metiniai planai, 
mokytojų tarybos funkcija — 
pareigos, susirinkimų — po
sėdžių tvarkaraštis, aptarta 
registracijos dienos darbotvar
kė, rugsėjo mėnesio darbo pla
nas...

Antrasis Čikagos lituanis
tinės mokyklos pedagogų ko
lektyvo posėdis vyko spalio 6- 
tą dieną. Šiame posėdyje mo
kyklos direktorė Jūratė Dovi
lienė didelį dėmesį skyrė mo
kytojų darbo metodikos ir ge
rosios patirties sklaidos ak
tualijoms. Mokyklos vadovė 
pastebėjo, kad vis daugiau lie
tuvių atveda savo atžalas į lie
tuvybę propaguojančią ir puo
selėjančią mokyklą. Štai per

Čikagos lituanistinės mokyklos kiškių darželio mokinukai mokslo metų atidarymo dieną - rugsėjo 8-ąją. Iš 
kairės: Juozukas ir Jarūnė Gurevičiai bei Silvija ir Viktorija Kulbokaitės. Dalios Badarienės nuotr.

nai mokykloje mokėsi apie 180 
mokinių, o šiemet jų skaičius 
siekia jau 200!

Pirmą kartą mokyklos isto
rijoje turime tokią didelę (net 
septyniolika trejų metų am
žiaus vaikų) kiškių klasę (mo
kytojos Silvija Eglynaitė ir 
Rasa Zakarauskienė), net dvi
— pirmokų klases (la klasės 
mokytoja — Giedrė Starins- 
kienė, lb — Genė Razumienė 
ir Milda Razumaitė). Gausiai 
keturmečių lankomas vaikų 
ratelis (mokytojos Audronė 
Survilienė ir Jolana Valaitis), 
o štai 2-roje klasėje lietuvių 
kalbos ir kultūros pradmenų 
mokosi net 23 septynmečiai 
(mokytoja Renata Butauskie- 
nė). Pats didžiausias mokyk
loje — trečiokų būrys (aštuon
mečius moko mokytojos Edita 
Kibildienė ir Laima Viršins- 
kienė). Juk tai mūsų lietu
viškosios mokyklos ateitis ir 
viltys!

Žinoma, mielai pakviestume 
į mokyklą ir daugiau ikimo
kyklinio amžiaus vaikučių, bet 
nebeturime tokios galimybės
— trūksta patalpų (tai — vie
na opiausių mokyklos prob

Tėvų komitetas pradėjo registraciją. Kairėje - komiteto pirmininkas Jo
nas Butauskas, dešinėje - narė Asta Zimkienė. D. Badarienės nuotr.

lemų). Tuo pačiu mokyklos ad
ministracija norėtų priminti, 
kad mokyklinio amžiaus vai
kai į Čikagos lituanistinę mo
kyklą priimami apskritus 
mokslo metus!

Vienas pagrindinių mokyk
los uždavinių — visapusiškas 
jaunos asmenybės ugdymas 
lietuviško tautiškumo dvasia. 
Kaip žinome, ČLM dirba tik 
šeštadieniais, tad netruks pra
bėgti laikas. Antrojo posėdžio 
metu pedagogai aptarė būsi
mų tradicinių renginių — Vė
linių, vaikų mėgiamos Kalėdų 
eglutės, Vasario 16-osios šven
tės scenarijus, buvo sudarytas 
organizacinis komitetas. Dar 
viena naujovė — nuo šių 
mokslo metų ugdytinių popa- 
mokine veikla mokykloje rū
pinsis renginių organizatorė 
Ona Cvilikienė.

...Šiluma, rūpesčiu kiekvie
nam spinduliuoja mokyklos 
aplinka. Pravėręs Jaunimo 
centro duris, staiga atsiduri 
mažoje lietuviškoje salelėje, 
beveik pačiame Čikagos cent
re. Ir tik visos lietuviškosios 
bendruomenės pastangomis, 
šioje oazėje galime auginti ir 
puoselėti lietuvybės ir patrio
tizmo daigus kiekvienoje jau
noje širdyje...

Jolanta Banienė 
ČLM atstovė spaudai
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