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Socialdemokratų vyriausybė
pažymi darbo šimtadienį
Vyriausybė mindžikavo
vietoje ir darė klaidu
Vilnius, spalio 18 d. (BNS)
— Socialdemokratų vadovo Al
girdo Brazausko vadovaujama
vyriausybė per pirmąsias šim
tą dienų nėjo į priekį, o stabdė
reformas ir darė klaidų, ket
virtadienį Seime surengtoje
spaudos konferencyoje teigė
Seimo opozicijos vadovas, Li
beralų frakcijos seniūnas Ro
landas Paksas.
Penktadienį sukanka šimtas
dienų, kai Seime buvo patvir
tinta dabartinės vyriausybės
programa.
„Noriu paklausti: kas ponai
yra konkrečiai nuveikta, nu
veikta kitaip negu dirbo anks
tesnioji vyriausybė? Ar pas
partėjo reformos, ar pajamų
surinkimas į biudžetą pa
gerėjo, ar užspausto verslo
kvėpavimas palengvėjo, ar pa
sikeitė užimtumo ir nedarbo
situacija, ar privatizuojama
skaidriau? Manau, tai pasilie
ka retoriniai klausimai”, teigė
R. Paksas.
„Šiandien ko gero galime
pasakyti tik viena: vyriausy
bių keitimo priežastis buvo
viena: liberalus iš valdžios
reikėjo išguiti kuo greičiau,
kad būtų galima patiems at
sisėsti ir tvarkyti savus reika
lus”, teigė opozicijos vadovas.
R. Paksas vadovavo keturių
partijų Naujosios politikos
koalicijos sudarytai vyriausy
bei, sudarytai po praėjusį
spalį įvykusių Seimo rinkimų.
Birželį žlugus Naujosios politi
kos koalicijai, naują Seimo
daugumą ir vyriausybę sudarė
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai) ir Lietuvos socialde
mokratų partija (LSDP).

* Seimo Užsienio reikalų
komitetas (URK) nutarė išįlėsti Lietuvos ambasadorių
talijoje, Čekijoje ir Austrijoje
itstovavimo ribas. Parlamenarai pritarė Romualdo Kozyovičiaus, skyrimui ambasadoiumi Vengrijoje. Buvęs Užlienio reikalų ministerijos
lekretorius dabar ambasado■iauja Čekijoje. Su anksčiau
lioje valstybėje Lietuvai atįtovavusiu Vygintu Grinių
JRM nepratęsė diplomatiįės tarnybos sutarties. Toks
įprendimas priimtas atsitvelgus į Atestacinės komisi08, kuriai vadovavo pats R.
Kozyrovičius, nuomonę.

* Tęsianti* nevaisingoms
tauniečio, pavojingo psichi:os ligonio Romo Zamolskio
»aieškoms, pradėta narplioti,
taip jam pavyko iitrūkti
aisvėn iš Rokiškio psichiatrios ligoninės. STT pareigūnai
virtiną turį žinių, kad Rodškio psichiatruos ligoninės
lydytojai ima kyžius. Galimas
Įtiktas, nepakaltinami ludi
tai laisvę atgavo už pinigus.
(R,Elta)

* Sodros turimais duonenimis, darbinę veiklą tęsia
ddutiftiikai
ptnęios gavėjas. Tarp jaunimo vy
rauja nuomonė, jog dėl dir>ančių pensininkų jauniems
įmonėms sunkiau susirasti

Valstybės vadovai numatė ūkio
finansavimo pokyčius

larbą. Venio tranai rodę, jog
pastoviausiai dirba kaip tik
te ūkio vienetai, kurių vado
vai yra brandaus amžiaus.
(LAElta)
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Opozicijos vadovas kaip vy
riausybės klaidas įvardijo mi
nimalių
grūdų
supirkimo
kainų įvedimą bei politinių
partijų susitarimo dėl „Lietu
vos dujų” privatizavimo su
laužymą. .Atidedama pensijų
reforma, nepateikiama ar ati
dedama mokesčių reforma.
Seimo posėdžių darbotvarkė
tiesiog juoduoja nuo klausimų,
kurie yra nepateikti arba ne
paruošti”, teigė jis. R. Pakso
nuomone, turėdamas pakan
kamą balsų daugumą Seime ir
populiarumą, A. Brazauskas
turi „puikias sąlygas” vykdyti
reformas.
Tačiau jis gyrė vyriausybę
išlaikius užsienio politikos tęs
tinumą.
Vyriausybė tęsia
Lietuvos vadovai — (iš kairės) ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, prezidentas Valdas Adamkus ir Seikonservatorių ir liberalų mo pirmininkas Artūras Paulauskas svarstė ateinančių m< tų valstybės biudžeto pataisas
pradėtus darbus
Gedimino Žilinsko (Eita) nuotr
Lietuvos laisvosios rinkos
* Vyriausybė ketina per
instituto (LLRI) žinovų teigi
kelti Pasaulio lietuvių dainų
mu, vyriausybė per pirmąsias
šventę iš 2002 metų į 2003 m.
100 savo veiklos dienų iš
liepą,
kai bus iškilmingai mi
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) nes, svarbu susitarti, kad jis
esmės tęsė ankstesnių vyriau
nimos
Karaliaus Mindaugo
sybių pradėtus darbus ir ne — Vyriausybė svarstys, gali būtų priimtas. A ikščiausi val
karūnavimo
750-osios me
pasižymėjo
„kairuoliškais” mybę paskelbti ilgalaikio že stybės pareigūne sutarė, kad
mės ūkio, švietimo bei sveika svarbu įgyvendi.iti pensijų re tinės. „Vyriausybė tikisi, kad
sprendimais.
tos
apsaugos sričių finansavi formą. A. Brazauskas teigė, Lietuvos piliečiai ir pasaulio
Kita vertus, kaip tvirtino
kad svarbiausias darbas yra lietuviai supras šio sprendi
mo
įstatymų
pataisas.
LLRI prezidentė Elena Leont
sutvarkyti mokesčių mokėjimo mo, suderinto su svarbiausio
„Mes
žiūrėsime,
kokia
bus
jeva, socialdemokratų ir so
klausimus, sutvarkyti muiti mis valstybės institucijomis,
biudžeto
svarstymo
eiga.
Da
cialliberalų sudaryta vyriau
nių veiklą,’ tačiau pažymėjo prasmę, pagrįstumą ir svar
bar
daryti
išvadas,
kai
mažai
sybė nepareiškė aiškios savo
kas
yra
skaitęs
projektą,
būtų
nesąs išskirtinių finansavi bą”, rašoma vyriausybės spau
nuostatos daugeliu svarbių
neteisinga”, po ketvirtadienį mo sričių šalininkas.
dos tarnybos pranešime. Vie
klausimų ir vengė priimti rei
vykusio susitikimo su prezi
Prezidentę?? « -čjosi, kaip nintelio savo karajiaus Min
kalingus sprendimus.
dentu Valdu Adamkumi, ku išlyginti nelygybę tarp kapita daugo 750-ųjų karūnavimo
LLRI prezidentė teigiamai
riame dalyvavo ir Seimo pir lo ir darbo apmokestinimo. į metines 2003 m. liepos 6-ąją
įvertino vyriausybės parengtą
mininkas Artūras Paulaus kurį yra atkreipęs dėmesį Lietuva
rengiasi paminėti
veiksmų planą, tačiau pažy
kas, sakė premjeras Algirdas Tarptautinis valiutos fondas įspūdingai. Ta proga Vilniuje
mėjo, kad daugelis jame
Brazauskas.
ir Lietuvos žinovai.
planuojama pastatyti Kara
įvardytų reformų ir būsimų
Po susitikimo su finansų mi
*
Paslaptyje
laikytas liaus Mindaugo tiltą per Nerį,
darbų yra sugalvoti ir pradėti
nistre Dalia Grybauskaite tre
įgyvendinti dar ankstesnių A.
premjero Algirdo Brazausko paminklą Mindaugui, sutvar
čiadienį prezidento atstovė
susitikimas su Rusijos vyriau kyti Gedimino prospektą ir
Kubiliaus ir R. Pakso vyriau
spaudai pareiškė, kad prezi
sybės vadovu Michail Kasja- aplinkines gatveles. Taip pat
sybių.
dentas gali nepasirašyti kitų
nov spalio 24 d. neįvyks. Rusi ketinama surengti Rusijos
metų biudžeto įstatymo, jei jos siūlymu toks susitikimas muziejuose sukaupto Lietuvos
nebus pataisyti trys įstatymai,
Kunigaikštystės
turėjo įvykti Karaliaučiuje Didžiosios
reglamentuojantys
žemės kitą trečiadienį. „Lietuvos ry palikimo parodą Lietuvoje,
ūkio, švietimo bei sveikatos
to” žiniomis, Rusijos premje pastatyti spektaklių.
apsaugos finansavimą.
* Kairiųjų vyriausybė nu
ras iš A. Brazausko nori iš
* Seimas pritarė Asmens
Šie įstatymai numato, kad
tarė
kitais metais neskirti pi
identifikavimo kortelės įs žemės ūkiui turi būti skiriaina girsti konkrečių siūlymų dėl
nigų
mokinių pavėžėjimo pro
tranzito per Lietuvą sąlygų.
tatymo projektui, kuriuo nu
10 proc. biudžeto (apie 2 pąoc.
matoma pakeisti šiuo metu Bendrojo vidaus produkto, Prenyeras kitą savaitę iš gramai „Geltonieji autobusai”
vyksta dviejų dienų vizito į ir mokykloms kompiuterizuo
galiojančius pasus modernio
BVP), sveikatos priežiūrai —
ti. Toks žingsnis buvo ne
(LR.Elta)
mis tapatybės kortelėmis su 5 proc. BVP, švietimui — (T 69 Vokietiją.
* Pasirinkusi bendradar tikėtas ne tik opozicijai, bet ir
duomenų perdavimo elemen prod. BVP.
biavimą su vienintele „Ju valdančiosios daugumos atsto
tu. Projekto aiškinamajame
2CĮ02-ųjų biudžeto projektas
rašte teigiama, jog asmens numato, kad žemės ūkiui bus kos*’, „Mažeikių naftos” valdy vams. Švietimo ir mokslo mi
dokumentų išdavimo progra skirta 10.8 proc. biudžeto toja — JAV bendrovė „Wil- nistras, socialliberalas Algir
liams International” — pri das Monkevičius pareiškė:
minei įrangai įsigyti reikės
(įskaitant ir kitus finansavimo
versta šokti pagal pastarosios „Nustebau, kad šalia šių
17.012 mln. litų, o asmens ta
šaltinius), sveikatai — 4 prpc.,
Rusijos
bendrovės dūdelę. abiejų programų buvo įrašyti
patybės kortelės blankams
švietimui — 6.23 proc. BVP.
(LR,Elta)
įsigyti — 7.5 mln. litų. Šios
Premjeras
Algirdas Brazaus nuliai”.
Pasak Seimo pirannęnkoį A.
* Lietuvos bankas pasi
išlaidos numatytos 3 metų lai Paulausko, apie galimybę ne kas gavo dvi pažyma* apie
kotarpiui. Naujosios sąjungos pasirašyti biudžeto įstatymo „Jukos” ir „Williams” susitari rengė lito persiejimui. Ban
frakcijos atstovai Alvydas Sa- ketvirtadienį nebuvo kalbėta, mus. Iš pažymų aiškėja, kad kas patvirtina, jog persiejant
deckas ir Gediminas Dalinke„Jukos” apipylė vyriausybę ir litą prie euro, lito kursas bus
*
Kėdainių
laikraščio
vičius pareiškė, jog projekto
„Williams” įvairiais reikalavi nustatytas pagal eurų ir dole
„Rinkos
aikštė”
redakcija
ir
autoriai nepateikė pakanka
mais. „Williams Lietuva” va rių santykį valiutų rinkoje
Lietuvos
televizijos
laidos
ve
mai svarių argumentų, kodėl
dovas Randy Majors jau ke 2002 m. vasario 1 d. Dėl šių
dėjas
ketvirtadienį
gavo
vokus
reikėtų pakeisti pasus. Jie pa
liauja po Lietuvos valdžios pokyčių kainų šuolis taip pat
(VŽ,Elta)
žymėjo, jog tai pareikalaus pa su įtartinais milteliais. Kaip koridorius, prašydamas pata nenumatomas.
informavo Priešgaisrinės ap rimų stringančiose derybose
pildomų piliečių išlaidų.
* Ligoninėje nuo depresi
* Limuzinai „BMV740", saugų ir gelbėjimo departa- •u rusais.
jos gydomas 58 metų grigiš<LR,Elta)
kuriuos beveik prieš mėnesį madtaa, Kėdainių laikraščio * Seimas pritarė Valstybi kietis Kazys Jonaitis, kaltina
vyriausybės leidimu išsinuo redakcijai adresuotas laiškas nio socialinio draudimo mas trijų merginų nužudymu
mojo Seimas, iki šiol stovi su milteliais buvo įdėtas į kitą įstatymo pataisoms, kuriomis sunkinančiomis aplinkybėmis.
garažuose beveik nenaudoja voką. Iš 13-kos redakcijos dar atsisakoma valstybės lėšomis K. Jonaitis iš Lukiškių kalė
mi. Seimo autoūkio vadovas buotojų voką lietė 4. Atvykę privalomuoju socialiniu drau jimo kameros perkeltas į Lais
Jurgis Šaduikis sakė, jog autė- ugniagesiai voką pasiėmė. dimu drausti tradicinių ir kitų vės atėmimo vįętų ligoninę.
mobiliai kol kas nenaudojami, Ketvirtadienį neaiškios kilmės valstybės pripažintų religinių Medikų pagalbos suimtasis
nes nebaigta jų reprezenta miltelių gavo ir Lietuvos tele- bendruomenių
ir bendrijų paprašė pats. Jis skundėsi vi
cinė apdaila.
(R,Elta) vizįjos laidos „Spaudos kubas” dvasininkus bei vienuolyne so kūno skausmais, sutrikusia
* Buvęs Liberalų sąjun- vedėjas Audrius Siauruse- dirbančius vienuolius. (BNS) Širdies veikla, depresija. Pa
vadas Rolanda* RaMp
reigūnai neatmeta galimybės,
t
;pia siekio vėl tapti jos
kad K. Jonaitis negalavimus
skleisti aitrų kvapą. Voke taip šiol vežiojamas- specialiomis gali simuliuoti, norėdamas iš
pirmininku ir mano, jog jam
pat buvo atvirukas su kupra mašinomis. Šią paslaugą ap vengti aktyvaus tardymo.. Kal
pavyks. R. Paksas, antradie
nio vakarą sostinės Savival- nugariu, kurio kitoje pusėje moka savivaldybė. „Magistra- tinamasis greitkelyje VilniusJįžihatį
. dybės Baltojoje salėje
t Kaunas imdavo pakeleivingas
<
*u partijos Vii
ląbdanūm
gražios
miesto tarybos nariais, ne atsiųstas iš Panevėžio ir pasi visi turi geriamojo vafldeiY
'išvaizdos merginas, nuvežęs
slėpė turįs ir daugiau ambi rašytas Valdemaro Adamke- sakė bendrovės „Kauno švara” jas į mišką, kankindavo ir pa
cingų planų.
(R,Elta) vičiaus.
(BNS) atstovas.
(BNSl
(KD.Elta) smaugdavo. -

Tėvynėje pasižvalgius
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K,Uliūnus 'EI' R .Ms AP lnlerf.ix, ITAR-TASS
H.-S žinių agentūrų pranešimais i

Vašingtonas JAV Atstovu rūmai buvo uždaryti iki kitos sa
vaites antradieni „ nes nustatyta, kad 31 Senato darbuotojas tu
rėjo kontaktų su juodliges sukėlėjais JAV Kongrese aptiktos juod
ligės sporos šukele tiek įstatymų -leidėjų baimę, tiek pasipiktini
mą. Apie juodliges sukėlėjus savo įstaigoje pranešė ir Nevv Yorko
valstijos gubernatorius. Policija pavojingų bakterijų pėdsakų to
liau ieško visame Kapitelyje, kur posėdžiauja abeji Kongreso rū
mai. Tuo tarpu senatoriai pareiškė, kad nepaisys biologinio išpuo
lio ir tęs savo darba. ..Senato vadovybei buvo atsiųsta žinia: Jus
neapsaugoti nuo terorizmo, mes žm me, kašjūs esate ir kaip jus
pasiekti’ ”, laikraščiui ,,'i'iu VVashington Post” sake senatorius Ri
chard Shelby, Senato Žvalgybos komiteto pirmininko pavaduoto
jas. „Yra ir atsakymas. Mes ketiname jus susekti, surasti, kad ir
kur jus būtumėt, o kai tai įvyks, neketiname leisti jums mus su
naikinti. Tai mes ketiname jus sunaikinti", sake jis.

Nairobi. Pirmosiomis juodligės atakos aukomis už JAV ribų ta
po keturi vieno Kenijos '.erslininko šeimos nariai, gavę laišką iš
JAV, ketvirtadienį pranešė Kenijos sveikatos apsaugos ministras
Sam Ongeri. Laiškas iš Atlantos, GA. buvo išsiųstas rugsėjo 8-ąją
— trys dienos prieš teroristų atakas. [ Keniją per Miami, FL, jis
atėjo maždaug po menesio. Jokių detalių apie šeimą, užsikrėtusią
šia mirtinai pavojinga liga. nepateikiama.
Nevv Yorkas. CBS Nevvs skyriaus Nevv Yorke darbuotojos tyri
mas dėl odos juodliges yra teigiamas, ketvirtadienį pranešė CBS
Nevvs. „Šiuo metu moteris gydoma antibiotikais. Tikimės, kad ji
visiškai pasveiks. Ji iš tiesų jaučiasi gerai”, sake CBS Nevvs prezi
dentas Andrevv Hayvvard Praėjusią savaitę NBC pranešė, kad
juodlige serga jos pranešėjo Tom Brokavv padėjėja, o pirmadienį
odos juodlige buvo nustatyta 7 menesių kūdikiui, kuri jo motina
trumpam buvo nusivežusi į savo darbovietę ABC Nevvs Nevv Yor
ke. Iš viso kontaktų su juodliges sporomis JAV turėjo beveik 50
žmonių, kurių vienas — „American Media Ine." fotoredaktorius—
jau mirė.
Vašingtonas. JAV Nevv .Jersey valstijos Trentono miesto pašto
darbuotoja užsikrėtė juodlige, ketvirtadieni pranešė federalinis
pareigūnas. Pasak jo, tai patvirtino paskutinieji tyrimai. Pastarą
sias kelias dienas moteris skundėsi prasta savijauta, tačiau pir
mieji jos tyrimai dėl juodligės buvo neigiami. Neoficialiomis žinio
mis, būtent is irentoiiu ouvu issiųsti laiškui
juodligės sukėlė
jais į televizijos NBC žinių skyrių Nevv- Yorke bei į Senatą.
Jeruzalė Grasindamas kariniu atkirčiu, Izraelis ketvirtadienį
pareikalavo, kad Palestinos savivalda išduotų asmenis, nužudžiu
sius kraštutinį dešinįjį kabineto ministrą, 75 metų Rehavam Zeevi, kuris trečiadienį ryte buvo nušautas viename Jeruzalės vieš
butyje. Izraelio tankai ir kariuomenė ketvirtadienį prieš aušrą su
rengė žygį į palestiniečių valdomą teritoriją netoli Vakarų Kranto
Jenino miesto, tačiau sustojo jo pakraštyje.
Ramala, Vakaru Krantas. Palestiniečių vadovybe atmetė Iz
raelio ultimatumą išduoti turizmo ministro Rehavam Zeevi žudi
kus. „Mes niekada nepriimsime jokių ultimatumų”, pareiškė pa
lestiniečių informacijos ministras Yasser Abed Rabbo. „Tačiau
mes gerbsime savo įsipareigojimus laikytis ugnies nutraukimo”,
dėl kurio prieš tris savaites buvo pasirašytas susitarimas, siekiant
užbaigti daugiau kaip metus trunkantį palestiniečių sukilimą, nu
sinešus) beveik 900 žmonių gyvybes,
Havana Kuba pasipiktinusi reagavo į Rusijos sprendimą už
daryti šioje Karibų jūros saloje įrengtą žvalgybos bazę. Havana
pareiškė, kad su Maskva nebuvo pasiektas joks susitarimas dėl
bazės uždarymo, ir kad Maskva pasiduoda JAV spaudimui. Oficia
liame Kubos pareiškime sakoma, kad Laido stoties uždarymas su
kels rinitą pavojų Kubos saugumui, o Rusijos prezidentas Vladimir Putin.šiuo žingsniu siekė padovanoti JAV prezidentui George
W. Bush „ypatingą dovaną” prieš savaitgalį įvyksiantį jųdviejų su
sitikimą.
Maskva. Rusijos Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Aleksandr Jakovenka ketvirtadienį sveikino JAV prezidento George
W. Bush pareiškimą, kuriame jis vertino Maskvos ketinimą užda
ryti žvalgybos bazę Kuboje kaip įrodymą, kad baigėsi šaltasis ka
ras. Drauge A. Jakovenka pabrėžė, jog Rusija, „žinoma, tikisi iš
Jungtinių Valstijų atsakomųjų žingsnių”. Jis priminė, jog „greti
mose Rusijai valstybėse tebėra Amerikos radioelektronines žval
gybos centrų, įsteigtų šaltojo karo metais, bet „aktyviai veikiančių
iki šiol”.
New Yorkas. Ketvirtadienį JAV kalėti iki gyvos galvos nuteisti
keturi JAV ambasadų Kenijoje ir Tanzanijoje sprogdintojai, pri
klausę Osama bin Laden teroristų tinklui „ai Qaeda”. Prieš pa
skelbdamas nuosprendį 28 metų Khalfan Khami Mohamed iš
Tanzanijos ir 24 metų Mohamed Rashid Daoud ai Owhali iš Saudi Arabijos, teisėjas Leonard riand pareiškė, kad „įkalinimas iki
gyvos galvos yra griežtesnė bausmė nei mirties nuosprendis”.
Vėliau nuosprendžiai buvo paskelbti ir kitiems dviem kaltinamie
siems — 40-mečiui Libane gimusiam JAV piliečiui Wadih El-Hage
ir 36 metų Mohamed Saddiq Odeh iš Jordanijos.
Vašingtonas. JAV vyriausybė ketvirtadienį nusprendė skirti
lmln dol. premiją už informaciją, kuri padėtų suimti ir nuteisti
asmenis, atsakingus už juodligės sporų platinimą, pranešė FBI di
rektorius Robert Mueller. Tuo tarpu JAV generalinis prokuroras
John Ashcroft pabrėžė, jog už melagingus pranešimus apie bakte
riologinio ginklo naudojimą laukia griežta atsakomybė.
Maskva. Novosibirsko centri
KALENDORIUS
niame pašte ketvirtadienį rasti
Spalio 19 d.: Akvilinas, Gesvilas,
6 vokai su nežinomos kilmės
Izaokas, Jonas, Kantrimė,
Gritė,
milteliais. Visi laiškai be atgali
Kleopatra,
Laura, Sangėla.
nio adreso turėjo pasiekti Mas
Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry
kvą, o vienas jų buvo adresuo
žiaus; Adelina (Adelė) Artemas, Gctas į Kremlių prezidentui Vladi- dainis, Gedas, Gelmina, Irena, Sau
mir Puti n.
lė.

IMI
u
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SPORTO
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Redaktorė Irena Regienė

SPORTO VADOVAI IŠGIRDO
PRIEŠTARINGAS SEIMO
NARIŲ NUOMONES
Pirmadienį, spalio 15 d., Lie
tuvos tautiniame olimpiniame
komitete (LTOK) vykusiame
Lietuvos sporto vadovų susiti
kime su Seimo nariais apta
riant sporto veiklą reglamen
tuojančių įstatymų aktualijas,
sporto organizatoriai išgirdo
prieštaringas nuomones dėl jų
inicijuojamų pataisų.
Vieni Seimo nariai, įskai
tant ir pirmininką Artūrą
Paulauską, teigė, kad bet ko
kia lengvata sportininkams
atima pajamas iš biudžeto ir jį
mažina, kiti siūlėsi savo ini
ciatyva registruoti įstatymų
pataisas ir siekti jų priėmimo.
Kreipdamasis į Seimo na
rius, vadovaujančius sporto
šakų federacijoms ir esančius
įtakingų komitetų nariais,
LTOK prezidentas Artūras
Poviliūnas apgailestavo, kad,
didėjant valstybės biudžetui,
sporto biudžetas mažėja, ir
prašė duoti bent „meškerę”, su
kuria būtų galima patiems
rasti trūkstamų lėšų. Jis pa
brėžė Labdaros ir paramos
įstatymo pataisas, kurios reg
lamentuoja juridinių asmenų
pelno mokesčio lengvatas, ski
riant paramą sportui. Sporto
organizacijos prašo, kad šio
įstatymo 6 straipsnyje būtų
priimta nuostata dėl padarytų
išlaidų įvertinimo koeficientu
2.5, o ne 1, kaip yra dabarti
niame variante, kuris atmuša
daugelio potencialių rėmėjų
norą remti sportininkus.
Šios pataisos būtų naudin
gos ne tik sportui, bet ir kul
tūrai bei švietimui, teigė A.
Poviliūnas,
pabrėžęs,
kad
sporto organizacijų atstovai ne
kartą teikė savo pasiūlymus,
bet buvo neišgirsti.
LTOK prezidentas taip pat

kams ir numatomo sporto pri
zų apmokestinimo.
A. Poviliūno teigimu, LTOK
iš savo lėšų moka pašalpas 20čiai olimpiečių, tačiau visose
kaimyninėse šalyse nusipelnę
sportininkai gauna valstybės
paramą. Lietuvoje jiems reikė
tų skirti apie 360,000 litų per
metus — tai nėra didelė suma
valstybės mastu.
LTOK generalinis sekreto
rius Vytautas Zubernis pabrė
žė, kad šiuo metu įvairiomis
formomis išmokamų sporti
ninkų atlyginimų apmokesti
nimas skaudžiai atsilieptų
geriausiems krepšinio klu
bams — tai pareikalautų iki
1.5 min. litų papildomų lėšų,
kurių surasti yra sunku. Kaip
išeitį jis siūlė įvesti licencijų
sistemą, kad sportininkai pa
gal sporto šakas galėtų įsigyti
atitinkamai kainuojančią li
cenciją. Priešingu atveju tai
sukels naują mūsiškių migra
cijos į užsienio komandas ban
gą, o jau šiuo metu užsienyje
rungtyniauja arti 400 lietuvių.
Lietuvos krepšinio federaci
jos prezidentas Algimantas
Pavilonis, dalyvavęs rengiant
ankstesnius pataisų projektus,
sakė esąs nusivylęs biurokra
tine sistema, kuri nepriėmė
jokių sportui palankių spren
dimų.
„Kaskart ateinant naujai
valdžiai ar daugumai, mes gir
dime pažadus palaikyti spor
tą, iš kurių vėliau nieko nelie
ka, — sakė A. Poviliūnas. —
Gal jau atėjo laikas nuo pa
žadų pereiti prie darbų. Mes
juk irgi norime tik gero valsty
bei”.
Seimo pirmininkas santūriai
reagavo į prašymus: „šiandien
valstybė nepajėgi sportui skir
kreipėsi į valdžios atstovus dėl ti tiek, kiek jam reikia, nes
valstybinių pensijų skyrimo visi pasiūlymai susiję su fi
nusipelniusiems
sportinin nansais”. Tačiau jis išreiškė

viltį, kad su sportu ryšių tu
pintys Biudžeto ir finansų ko
miteto vadovai Algirdas But
kevičius ir Gintautas Šivickas
sugebės tinkamai atstovauti
sporto interesams.
A. Butkevičius sakė, kad mi
nimos Labdaros ir paramos
įstatymo pataisos galėtų būti
priimtos, nes tai paliestų labai
menką valstybės biudžeto dalį
— mažiau nei 1 proc. — ir ne
turėtų didesnės įtakos jam.
Seimo narys Audrius Klišo
ms siūlė, kad A. Paulauskas
pasinaudotų savo teise ir teik
tų šį įstatymo pataisų projek
tą skubos tvarka, nes federaci
joms jau dabar reikia planuoti
kitų metų lėšas, o kitaip šis
procesas užsitęs.
Seimo jaunimo ir sporto rei
kalų komisijos pirmininkas
Eligijus Masiulis tvirtino, kad
buvusiam Kūno kultūros ir
sporto departamento genera
liniam direktoriui Rimui Kur
tinaičiui buvo siūlyta po pava
sarį vykusio susitikimo suda
ryti bendrą darbo grupę aktu
aliems klausimams spręsti,
tačiau tai liko nepadaryta.
Gediminas Jakavonis palai
kė Seimo pirmininko poziciją,
kad valstybė negali atsižvelgti
į visus prašymus, o Kazys Bo
belis pareiškė, jog visos kalbos
yra bevertės, nes Seime nieko
nedaroma, kad būtų pakeista
visa mokesčių sistema.
Susitikimą inicijavęs A. Po
viliūnas viliasi, kad sportui
palankių permainų vis dėlto
įvyks, nes didelė Seimo narių
dalis nėra abejinga sportui
Elta
*
Londone
(Anglija)
įvykusiame 49-ajame Elsa
Wells sportinių šokių čem
pionate, kuriame dalyvavo ir
profesionalams, ir mėgėjams
atstovaujantys šokėjai, sėk
mingai pasirodė Kauno klubo
„Sūkurys” atstovai. Suaugu
siųjų grupės standartinių šo
kių programoje daugkartiniai
Lietuvos čempionai Arūnas
Bižokas ir Edita Daniūtė už
ėmė trečiąją vietą.
(KD.Elta)
* Prezidentas Valdas
Adamkus palinkėjo sportinės
sėkmės ir laimėjimų vasarą
įsteigtos Lietuvos moksleivių
krepšinio lygos dalyviams.
Spalio 11 d. „Šarūno” viešbu
tyje oficialiai pristatyta rug
pjūtį įsteigta viešoji įstaiga
„Lietuvos moksleivių krepši
nio lyga”. Lygos pirmajame se
zone bus surengti 14 čempio
natų įvairaus amžiaus mer
gaitėms ir berniukams, ibnsi

♦ Rio de Janeire (Brazili
ja)
baigėsi IV pasaulio jauni
MIRĖ ILGAMETIS „ŽALGIRIO”
mo (iki 20 metų) komandinis
KREPŠINIO KOMANDOS TRENERIS
šachmatų čempionatas, kuria
me Lietuvos šachmatininkai
V. BIMBA
Romanas Buršteinas ir Ro
1975 metais.
bertas Bastys iškovojo antrą
1971 ir 1973 metais jo vado vietą.
(R,Elta)
vaujami
žalgiriečiai
tapo
SSRS čempionatų bronzos me
dalių laimėtojais.
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Eidamas 75-uosius metus,
sekmadienį, spalio 14 d. Kau
no klinikose mirė ilgametis
Kauno „Žalgirio” krepšinio ko
mandos vyriausiasis treneris,
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino IV laipsnio ordino
kavalierius Vytautas Bimba.
V. Bimba treniravo Kauno
„Žalgirį” ir kartu buvo Lietu
vos rinktinės treneris 1962-
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Krepšinio pirmenybių varžybas susimąstęs stebi, vienas iš ASK „Litua
nicos” klubo steigėjų, ilgametis klubo vadovas, vyrų komandos treneris,
buvęs iškilus krepšininkas Rimas Dirvoms. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

AKADEMINIO LIETUVIŲ
SPORTO KLUBO „LITUANICA”
SUKAKTIS
Šiemet apvalių sukakčių mi
nėjimų tikrai netrūksta. Pra
ėjusią savaitę Čikagoje buvo
paminėta JAV Lietuvių Bend
ruomenės 50 metų gyvavimo
sukaktis. Vasarą panašią su
kaktį minėjo Šiaurės Ameri
kos Lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjunga. O ateinantį
šeštadienį tokiam minėjimui
rengiasi
Čikagos Lietuvių
akademinis sporto klubas —
ASK „Lituanica”. Šis minėji
mas vyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, šeštadienį,
spalio 20 d. Jo pradžia 6:30
valandą vakaro. Kadangi bus
ir vakarienė, tai vietas rezer
vuoti reikia iš anksto, skambi
nant Dainai Siliūnienei, tele
fonu (630) 852-3204.
Šio klubo pradžia yra laiko
mas 1951 metų ruduo, kai Illi
nois universitėto senajame
Navy Pier studijuojančiųjų lie
tuvių jaunuolių grupė sumanė
žaisti krepšinį ir įsteigė krep
šinio komandą. Kiek vėliau —
1952 m. kovo mėn. 10 d. buvo
oficialiai įsteigtas Akademinis
lietuvių sporto klubas, jį pa
vadinant „Lituahica” vardu.
Klubo tikslas — akademinio
lietuvių jaunimo apjungimas,
populiarinant sportinę idėją
narių tarpe. Klubo steigėjų
tarpe buvo Valdas Adamkavičius-Adamkus, Vytautas Ger
manas, Rytas Babickas, Ri
mas Dirvenskis-Dirvonis.
Buvo žaidžiamas ne vien
krepšinis, bet ir tinklinis, sta
lo tenisas, kultivuojama leng

voji atletika. Tačiau, ilgainiui
kitos sporto šakos nubiro, o
krepšinis išliko iki šių dienų.
Taip pat vėliau į klubą galėjo
įstoti ir nestudijuojantieji jau
nuoliai.
Daugiausia pergalių pasiek
ta krepšinyje, jau 1952 metais
laimint I vietą Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto varžybose.
Per vėliausiąjį dešimtmetį šio
klubo krepšininkai įvairiose
amžiaus grupėse yra laimėję
daugiau pirmųjų vietų Šiau
rės Amerikos lietuvių krepši
nio varžybose negu kitų klubų
komandas
kartu
sudėjus.
Ypač šiuo metu klubas labai
pasižymi jaunųjų krepšininkų
ugdyme.
Klubui dabar pirmininkau
ja, o taip pat ir įvairias ko
mandas treniruoja vienas iš
klubo steigėjų ir ilgametis
krepšininkas bei treneris Ri
mas Dirvoms. Jo krepšinio ko
mandoje yra žaidę nemaža da
bartinių žymiųjų asmenų —
Valdas Adamkus, Remigijus
Gaška, Povilas Žumbakis. O
stalo tenise yra pasirodę Al
girdas Avižienis, Vaclovas
Kleiza ir daug kitų (gal ma
žiau žinomų) asmenų, bet ge
rai pažįstamų viso pasaulio
lietuvių tarpe.
Smagu pažymėti, kad dabar
šio klubo eilėse organizacinį
darbą dirba jau Amerikoje
gimusieji, anksčiau buvę akty
vieji sportininkai, kurie nu
tiesė tiltą į jaunosios kartos
sportininkų eiles, kurios vis

V. Bimba gimė 1927 metų
sausio 24 dieną Muntvydų
kaime, Rokiškio apskrityje.
1940-1946 metais jis mokėsi
Biržų gimnazijoje, 1946-1950
metais studijavo Lietuvos kū
no kultūros institute. Po to
dirbo Kauno sporto komitete,
dėstė Lietuvos žemės ūkio
akademijoje, kol 1962 metais
buvo paskirtas „Žalgirio” tre
neriu.

DR L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

FDGENEC. DECKER, DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C.

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

Specialybė - Viaaus ligų gydytojas
Kalbame HetuvUkai
6918 W. Archer Avė. St*. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos paųa) sualtahmų

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ASK „Lituanicos" ateitis — žvalieji trečios kartos krepšininkai
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D=
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230

-

wwwcent8rforsu rgeryandbreasthealth.com

pasipildo naujais žmonėmis.
skirti brolius Donatą ir Darių
Šio klubo komandos yra žai SiliUnus bei jų šeimas; Algis
dusios Pasaulio lietuvių spor Jonynas ir kiti, dirba su pačiu
to žaidynėse Lietuvoje, o da jauniausiuoju krepšinio prie
bar yra užmezgę ryšį su Šarū augliu bei atlieka nemaža
no Marčiulionio krepšinio mo bendro pobūdžio darbų. Be jų
kyklos jaunaisiais krepšinin tikrai būtų sunku apsieiti.
kais ir jau keli metai pasikei
Reikia palinkėti jiems, o
čia apsilankymais. „Lituanica” taip pat kitiems klubo dar
atlieka tikrai puikią misiją buotojams daug sveikatos ir
Lietuvos ir Amerikos jaunimo neišsenkančios energijos ir
tarpusavio bendravime.
ateinančiame 50-tame dešimt
Dabar
reikėtų
paminėti metyje. O laikas tikrai greitai
daug pavardžių, kurie daug bėga ir neabejojame, kad šie
darbuojasi, kad Akademinis vyrai sulauks ir šimtosios „Li
sporto
klubas
„Lituanica” tuanicos” sukakties. O to
šiandien yra pirmaujančiųjų jiems iš visos širdies linkime!
eilėse visoje Siaurės Ameri
koje. Čia gal labiau reikia išEd. Šulaitis

SUŽAISTOS TIK VIENOS FUTBOLO
RUNGTYNĖS
Praėjęs savaitgalis Čikagoje O dabar, griaustiniui griau
ir apylinkėse buvo labai lietin džiant ir žaibuojant, jau nie
gas. Šeštadienį ir sekmadienį kas oficialių futbolo rungtynių
čia turėjome daug lietaus. Dėl nebežaidžia, nes prieš porą
šios priežasties negalėjo įvykti metų žaibai mirtinai sužalojo
ir nemaža numatytų futbolo kelis žaidėjus.
Taigi, vėl buvo atidėtos dar
pirmenybių rungtynių, jų tar
vienos (jau trečios) rungtynės.
pe ir mūsų futbolininkų.
Šeštadienį „iškrito” vetera Todėl nežinia, kada šių metų
nų komandos susitikimas, o pirmenybinis sezonas pasi
sekmadienį — pagrindinių vy baigs.
rų ekipų rungtynės. Buvo
Kitos rungtynės
įmanoma sužaisti tik sekma
ir pokylis
dienio popietėje, aikštėje prie
Ateinantį sekmadienį, spalio
Pasaulio lietuvių centro Le 21 d., 2 valandą po pietų bus
monte vykusį „Lituanicos" ir ■'eilinis pirmenybių ratas, li
„Green-White” rezervinių vie tuanicos” vyrai žais išvykoje
nuolikių jėgų išbandymą.
— pas lenkų „Legovijos” fut

„Lituanicos” rezervas
laimėjo

Baigęs trenerio karjerą, V.
Bimba iki 1992 metų dirbo
Vilniaus universitete, buvo
katedros vedėjas. Jis yra dau
giau nei 100 publikacijų ir
metodinių priemonių krepši
nio tema autorius.
Elta

1/2 metų
$60.00
$66 00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė

V. Bimba buvo vienas iš ge
riausių Lietuvos krepšinio tre
nerių, išugdęs daugiau kaip
20 sporto meistrų, tarp jų ir
olimpinį čempioną Modestą
Paulauską.

Vytautas Bimba

'

Pergalę čia šventė lietuviai
futbolininkai įveikę svečius 21. Mūsiškiai kurį laiką vedė
1-0. Vėliau varžovai išlygino,
tačiau rungtynių pabaigoje
„Lituanica” pelnė pergalingąjį
įvartį.
Pasibaigus šiam susitiki
mui, kuomet į aikštę rengėsi
išeiti pagrindinės klubų eki
pos, dangus prapliupo lietumi.
Pradžioje dar nelabai stipriai,
o vėliau — lietutis pylė kaip ii
kibiro. Ir ne vien tik lijo,
griaudė perkūnas ir žaibavo.

bolininkus, kurie iki šiol ne
pelnė nė vieno taško. Rungty
nių vieta — Steinmetz H. S.
stadionas, 3030 N. Mobile
Avė. (netoli Belmont ir Austin
gatvių) Čikagos šiaurinėje da
lyje. Kaip įprasta, priežaiamyje susitiks rezervinės ko
mandos.
Beje, čia dar reikia paminėti
ir tradicinį, metinį „Lituani
cos” (jau 51-jį) futbolo klubo
pokylį, kuria spalio 27 d., 6:30
v.v. vylu Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Rezervacijas
priima Laima Glavinskienė,
tel. 630-323-6302.
E.Š.

E. RINGUS
Potsdamo
konferencijoje, pastatė pilį, kurią pavadino
1945 m. Rytprūsija buvo pri Koenigsberg ir „burg” (karalių
skirta „visiems amžiams” prie miestu). Prūsams į pagalbą
Sov. Sąjungos ir Lenkijos. Lie atėjo žemaičiai ir prasidėjo
tuva atgavo Klaipėdą, bet sie kryžiaus karai, tik jau ne Pa
na ir vėl ėjo Nemunu. Kaž lestinoje, bet prie Baltijos jū
kada sklido gandai, kad Stali ros. Vėliau į Rygą atplaukė
nas siūlė dalį Rytprūsių Lietu kiti krikščionybės nešėjai ir
vai. Nedaug vokiečių liko fron baltų gentys pakliuvo tarp kū
tui praėjus, o galutinis už jo bei priekalo. Turėjo progą
silikusių perkėlimas įvyko apsiginti, nugalėjus kryžiuo
1947-1948 m. Gyuvi užsilikę vo čius 1410 metais, bet progos
kiečiai aprašė pergyventus neišnaudojo. Istorijoje tokių
vargus, vaizdus, įspūdžius. progų būna mažai ir jų ne
Aprašė naudotas priemones, išnaudojimas kainuoja.
Žalgirio mūšis sustabdė ka
kurios viršijo padarytas prieš
rinius
veiksmus, bet civilinės
1000 metų Genghishano karių,
infiltracijos
nesulaikė. Iškirtę
įsiveržusių į kitą pasaulį.
1945 metai baigė vokiečių ek šventas girias, vokiečių atėjū
spansiją į Rytus ir pradėjo nai sukūrė didelius dvarus,
rusišką į Vakarus. Į tuščius žemė perėjo į ateivių rankas.
Rytprūsius sovietai prigabeno Iš Vokietijos ir kitų kraštų į
milžiniškus kiekius karo pa Prūsiją plaukė nauji atėjūnai,
būklų ir didelius skaičius dažnai persekiojami vietinių
karių, padidino uostą, pageri valdovų ar religinių institucijų
no vokiečių paliktus po — iš Čekijos husitai, iš Pran
žeminius oro uostus. Bazėse cūzijos hugenotai, iš Rusijos
Koenigsberge
tūnojo raketos su atominiais „staravierai”.
užtaisais, iš oro uostų kildavo pasirodė pirmos lietuviškos
lėktuvai, irgi apginkluoti ato knygos. Nusausinę pelkes,
minėmis bombomis. Įgulos gy ateiviai rado derlingą žemę ir
veno gerai, buvo aprūpintos per Karaliaučiaus uostą eks
viskuo. Eilinių piliečių būkle portavo savo bei Rusijos derlių
niekas nesirūpino, jų gyveni į Vakarų Europą.
1945 metais prasidėjo nau
mo lygis pastoviai ėjo žemyn,
kol pasiekė 1.5 karto žemesnį, jas laikotarpis, visiškai kitoks
negu. Rusijoje. Atvykėliai iš gyvenimas, vargingas nau
kitų respublikų, daugiausia jiems ateiviams. Maskvos ge
Baltarusijos, nesugebėjo išlai nerolai ir admirolai valstybi
kyti žemės ūkio, koks buvo nius išteklius naudojo tik ka
prieš karą. Patys vadovai pri rinių bazių didinimui ir geri
pažįsta, kad tuose pačiuose nimui, visiškai nekreipdami
Rytprūsiuose, bet Lenkijos dėmesio į piliečių padėtį, kol
pusėje.'iš vieno hektaro su neatėjo perestroika. Iš Vakarų
rinkdavo 100 centnerių rugių, Europos reikėjo traukti mil
jų
o sovietinėje — 25 centnerius. žiniškas armijas. Dalis
Rusiški kolchozninkai, perkel turėjo sustoti Kaliningrado
ti į Rytprūsius/ į tvarkingas bazėje, kiekvienas laivas buvo
voktečig3 sodybas, nežinojo, ką prikimštas' karių ir jų šeimų.
daryti su dujinėmis virtu Iškrausčius juos ir panaikinus
vėmis, voniomis, ąpleido me- bazes, Žalia Prūsija buvo pa
lioracinius kanalus. Žalia Prū likta smarkiai užteršta.
1980-1990 metais Kalinin
siją pavirto didele bala, gragrado
sritis buvo užmiršta, pa
žios sodybos apaugo žolėmis.
likta savo valiai. Tačiau jos
nepamiršo Europos vadovai,
Istorija
ypač vokiečiai. Suvaržymams
Likimas nustūmė prūsus į sumažėjus, į Karaliaučiaus
Vakarų Europos rytinį pa sritį pradėjo keliauti turistai
kraštį prie Baltijos. Ten, tarp iš Vokietijos. Susikūrė orga
ežerų, pelkių, giliose giriose nizacijos padėti Rytprūsiams
gyveno mūsų broliai, niekieno atstatyti sugriautus pamink
nepaliesti, garbindami perkū lus, atstatyti Koenigsbergo ka
ną ir Saulę. Iš Vakarų atklydę tedrą (UNESCO paminklų
pirkliai sužinojo, kad gintaro sąraše). Finansininkai pradėjo
pardavėjai vis dar atsilikėliai, planuoti sukurti laisvos pre
kad jų sielas reikia gelbėti. kybos centrą, panašų į Kinijos
1225 metais Laterano suva Šanghajų. Susikūrė bendrovės
žiavime popiežius pašventė atstatyti Koenigsbergo centrą.
Prūsų, žemę Marijos globai ir Į Maskvą vienas po kito
nusiuntė be darbo likusius Pa plaukė planai. Bet ten tie pla
lestinos vaduotojus gelbėti nai taip ir užsiliko. Priežastis —
„netikėlių”. Prie jų prisidė revizionizmas. Išgąsdino len
jo kaimynas, Lenkijos kuni kų ir lietuvių pretenzijos.
gaikštis, vėliau Čekijos kara
Atėjo
dvidešimt
pirmas
amžius.
Rytprūsius
greit
ap
lius, kurio kariai išžudė prū
sus, gyvenančius Tvankstėje, sups naujas politinis vienetas

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ
Nr.13
Pilkakailės, nutriušuodegės Čikagos voverės prieš
ją būtų lyg „bag-ladies”. O ji
tokia gražutė... tokia vargšytė... Nors imk ir išdaužk tą
langą!
Prieš pat Druskininkus su
stojom užkąst vienoj tų pa
traukliųjų pakelės užeigų var
du
'
r,

t•

„Pasaga”
Man ši užeiga atrodė geras
pavyzdys, kaip Lietuvai prisi
vilioti daugiau turistų. Aplin
ka — ūkininko kiemas prista
tytas dailių, senoviško stiliaus
trobelių. Kiekviena jų su prak
tiška paskirtim: čia didelė pir
tis/ čia maži namukai ant ratų
—-pernakvot svečiams ar va
sarotojams;
visur gėlėmis
marguoja darželiai; stovi bal
tai nudažytos vežėčios, įvairūs

3
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KARALIAUČIUS,
KOENIGSBERG, KALININGRAD

Danutė Bindokie ė

Kad neliktume beraščiui

Karaliaučiaus krašto Ragainės lietuviškos mokyklėlės mokiniai apžiūri jų naudojimui gautą naują aparatą.

— Europos Sąjungos narės: jardų skolą, kurią galima būtų pasinaudoti 15 proc. nuolaida
Lietuva ir Lenkija. Jelcin lai perdiskutuoti už įjungimą į vairuotojų civilinės atsakomy
kotarpiu politiniuose užkuli būsimą srities ekonominį per bės draudimui. Kitoms drau
siuose buvo gvildenamas klau tvarkymą. Lietuva, artimiau dimo paslaugoms taikoma 10
simas: ar nevertėtų parduoti sia kaimynė, irgi galėtų daly proc. nuolaida.
Užsisakyti draudimą stu
Kaliningrado sritį rusiškiems vauti.
gali
ir internetu:
ir Vakarų turtuoliams? To
Buvęs Kaliningrado laik dentai
kioje padėtyje, kurioje sritis raščio redaktorius po dešim www.ltbdraudimas.lt. Realaus
bus netolimoje ateityje, jos ties metų pertraukos štai ką laiko režimu veikiančioje sve
vertė, kaip karinės bazės, bus rašo: „Persikėlus per Nemuną, tainėje galima ne tik apsi
nereikšminga. Iš pakrantės su atsirandi kitame pasaulyje, drausti su didelėmis nuolaido
gerais žiūronais saulėtą dieną tiesiog rojuje. Čia gyvenimas mis, bet ir patiems apskai
galima matyti
Bornholmo visiškai kitoks, sodai be tvorų, čiuoti draudimo įmoką, nusta
salą, kurioje laikomi NATO prie namų žydintys daržai, ke tyti draudžiamo turto vertę.
liai be duobių, kai tuo tarpu (Elta)
lėktuvai.
Tačiau tas neįtikina dabarti Kaliningrade laukai apleisti,
nio rusų karinio štabo. Rusijos paliktos sodybos griūva, pel
LITURGINIO ŠOKIO
prezidentas, atrodo, sutinka kės, kiek akys mato”.
SEMINARAS KAUNE IR
su štabo galvosena. Putin pir
ŠIAULIUOSE
mininkaujant, jau keli mė
nesiai, vedami pasitarimai,
DRAUDIMO NUOLAIDA
Rugsėjo 3-4 ir 7-8 d. Kaune
kaip perorganizuoti Kalinin
STUDENTAMS
ir rugsėjo 13-14 d. Šiauliuose
grado srities administravimą.
Gyvenimo ir tikėjimo institu
Jų metu buvo svarstomi keli
Bendrovė „LTB draudimas” tas surengė liturginio šokio
būdai, bet visi jie baigiasi tuo, šį rugsėjį tęsė pernai pradėtą
seminarus, kuriuos vedė dr.
kad sritis turi priklausyti nau tradiciją dalyti studentams
jai Rusijai. Dabar sritis pri draudimo nuolaidų korteles. sės. Anna McNeil iš Bostono.
jungta prie septintos Šiaurės Kiekvienas studentas, pasirin Seminaruose dalyvavo apie
100 žmonių iš Vilniaus, Kau
rytų apylinkės. Yra pasiūlymų kęs Lietuvos taupomojo banko
no, Panevėžio, Kelmės, Šiau
Kaliningradą padaryti aštunta mokėjimo kortelę, kartu gau
lių. Sės. Anna McNeil semi
Rusijos apylinke su centro na „LTB draudimo” nuolaidų
narų dalyvius supažindino su
skirtu gubernatoriumi. Dėl kortelę draudimo paslaugoms.
sakralinio ir liturginio šokio
geografinės padėties, KalininTurintys šią kortelę, studen istorija, kalbėjo apie šokėjo
gradui bus pridėtas išimtinės tai kiekviename Lietuvos tau
dvasingumą, maldą per šokį,
padėties statusas, kitaip sa pomojo banko skyriuje ir „LTB
Biblijos ištraukų choreogra
kant, bus rusiška kolonija Eu draudimo” atstovybėse gali 40
fiją, Dievo įvaizdžio atradimą
ropos žemyne.
proc. pigiau apsidrausti me šokyje.
Tokia Maskvos pažiūra į šią dicininės pagalbos užsienyje
sritį kelia nemažai susirū išlaidas ir 35 proc. pigiau —
pinimo Europos Sąjungai — medicininės pagalbos užsieny
jos pakraštyje atsirado votis je išlaidas kartu su draudimu
* Valstybinė maisto ir
arti sprogimo. Jau seniai per nuo nelaimingų atsitikimų. veterinarijos tarnyba nuo
Kaliningradą į Europą ver Tai nauja kompleksinė „LTB šio pirmadienio laikinai už
žiasi narkotikai, AIDS liga, draudimo” paslauga, pasta draudė kiaulių, kiaulienos
plaukia nelegalūs pinigai. ruoju metu ypač populiari produktų bei žaliavos importą
Maskva skelbia, kad planuoja tarp keliaujančiųjų, nes, be iš Vokietijos Brandenburgo
iki 2010 metų iš pagrindų gydymo išlaidų, kompensuoja žemės. Toks sprendimas pri
pertvarkyti srities reikalus. ma ir žala, padaryta asmeniui imtas,
minėtoje Vokietijos
Vokietija tuo netiki, o finansi nelaimingų atsitikimų metu.
žemėje radus kiaulių maro at
ninkai primena apie 35 mili
Vairuojantys studentai gali vejį. (LŽ, Eito)
anglų, lenkų) išrašyta „Pasa
gos” lankstinuką: ...„Pasaga”
gali pasiūlyt... ko nerasit
mieste...
skanus
maistas,
komfortabili nakvynė... rusiš
kos pirties malonumai... „Jei
ne tas „komfortabilus” barba
rizmas, žymėčiau „Pasagą”
penkiomis
žvaigždutėmis.
Taip pat norėčiau žinoti, kuo
malonesnė rusiška pirtis už
lietuvišką?

ūkio padargai; už tvoros net
raguota mama ožka su linksmučiukais ožkiukais! O vai
kams sūpynės — lenta per
mesta per statinę. Susirask
draugą, sėsk ir linguok! Ką
mudvi su pusbrolio žmona ir
padarėm, vaikystei prisiminti.
Žvilgsnis į Druskininkus
„Pasagos” vidus gana ištai
Įvažiuojant į miestelį, pa
gingas. Nors senojo stiliaus,
bet nauji, šviesaus medžio bal galvojau, kad štai savo gyve
dai, ir sienos, ir laiptai. Bet nime būsiu aplankius du drus
mums geriausiai patiko už kos miestus: Austrijos Salzkandžiauti kieme. Čia staliu burg ir Lietuvos Druskinin
kai iš didelių tikrų kelmų, kus! Nuo seniausių laikų
kėdės iš mažesnių. O kad lie druska žmonijai brangiausias
tus neužlytų ar saulė neke mineralas, todėl ir jos vardas
pintų — šiaudinės pastogės su miestams, esu tikra, buvo gar
žirgeliais šelmenyse. Po tais bė.
žirgeliais sėdėdami, ir prisi
Lietuva, neturėdama savų
valgėm, lengva spėti ko, aišku druskos klodų, ją gabendavosi
— Dzūkuos grybų, žaliuokių.
iš kitur. Jau 8-11 a. didelis
Išvažiuodama pasiėmiau prekybos druska miestas bu
spalvotą, nuotraukom išpuoš vęs vikingų valdomas Trusas.
tą, trimis kalbomis (lietuvių, Spėjama, kad žodis druska ki

lęs iš to vardo. Sūrios versmės
Druskininkuose buvę žinomos
seniai, bet jų gydomąją galią
suprato ir pelningai panaudo
jo tik 18 a. ūkininkas Pran
ciškus Surmetis ir jo sūnus
Benediktas.
1841 m. caro valdžia Druski
ninkuose įsteigė kurortą, ku
ris ilgą laiką buvęs gana gar
sus. Sūrios versmės gydė po
dagrą, virškinimo, nervų, šir
dies ligas. Čia sezono metu suplūsdavę kartais net iki
10,000 svečių ir ligonių. Po
1945 m . Druskininkai būdavę
užpildyti rusais vasarotojais.
Dabar šis gražus kurortinis
kampelis, pristatytas sanato
rijų, bendrabučių, puošnių 19
a. stiliaus namų ir gydyklų,
tuščias, tartum užmirštas.
Staiga nebėra Iigčnių ir vasa
rotojų, o vietiniams gyvento
jams nebėra darbų... Sakoma,
kad tik gudai čia vasaroja, su
teikdami nors šiokį tokį už
darbį druskininkiečiams. Ko
dėl taip? Atrodo, kad, nepai
sant šio kurorto įrangų ir pa

togumų, nekalbant jau apie
apylinkių grožį, Lietuvos tur
tingieji veržiasi poilsiauti į
svečius kraštus. Ogi jie galėtų
sudaryti sąlygas Druskinin
kams klestėti!
Jau daug metų šis miestelis
garsus ne tik savo gydyklomis,
bet ir didžiojo Lietuvos geni
jaus čia įmintomis pėdomis.
Taigi ir nusekėme jomis į M.
K. Čiurlionio muziejų.
Tai keli kuklūs nameliai —
senoviškos trobos. Pirmasis
dabartinės statybos, bet seno
jo stiliaus, jaukus, šviesus. Ja
me vyksta įvairūs, su Čiurlio
niu, jo muzika ir menu susįję,
renginiai, menininkų, muzikų
susirinkimai; čia rodomi fil
mai, skaidrės.
Kitos trobelės jau Čiurlionio
laikų. Čia gyveno jo šeima, jis
pats čia praleisdavo atostogas,
grįžęs iš Varšuvos ar Leipcigo,
kur tęsė muzikos studijas.
Šiuose nameliuose, be gražiai
sutvarkytų asmeniškų daiktų
ir baldų, pasidžiaugiau Čiur
lionio paveikslų reprodukcijo

Tebegyvename JAV Lietuų Bendruomenės auksinio
b'Jiejaus, LR Seimo ir JAV
LB komisijos posėdžių, LB
XVI Tarybos antrosios sėsijos
eigos prisiminimais. Kas tu
rėjo progos, išklausė prane
šimų, diskusijų, nutarimų ir
paplojo, kai buvo priimtos re
zoliucijos. O kad ne viena re
zoliucija buvo priimta — abe
joti netenka. (Lietuvių visuo
meninėje veikloje tai „būti
nybė”, nes, susirinkimui pa
tvirtinus rezoliuciją, galima ją
padėti į stalčių ir pamiršti iki
būsimo suvažiavimo...)
Kol kas tų nutarimų-re-oliucijų turinys nepaskelbtas
visuomenei, tad komentuoti
nėra prasmės. Dėmesį pa
traukia kitas, iš esmės pagir
tinas, reiškinys, daug kartų
pabrėžtas LB XVI tarybos
s uvažiavime: artimas tarpusa
vio bendradarbiavimas ir ap
skritai 'komunikacija
tarp
Krašto valdybos, jos apimtyje
esančių tarybų, apygardų bei
apylinkių vadovybių. Nors
konkretūs susitikimai ir po
sėdžiai dėl lėšų ar laiko sto
kos neįvyksta, tačiau telefoni
niai pasitarimai, susižinoji
mas elektroninių laiškų pa
galba ir kitomis moderniomis
priemonėmis yra gyvas, daž
nas, sėkmingas.
Ir gera girdėti, kad mūsų
lietuviškoji veikla moka pasi
naudoti moderniosios techno
logijos pasiūlomis. Svarbiau
sia, kad ne vien jatunesnieji
bendruomenės nariai, bet ir
vyresnieji jos šulai naudojasi
kompiuterinėmis
priemonė
mis taip lengvai, lyg riešutus
krimstų... O ką jau bekalbėti
apie jaunimą, kuris dar ryž
tasi užsiangažuoti lietuviškai
veiklai — jiems bendradar
biavimas, pasinaudojant mo
derniąja technologija, yra taip
natūralus, kaip oro įkvėpimas
ir iškvėpimas... Net tenka iš
girsti teigimus, kad iš esmės
nereikalinga lietuviška spau
da (ypač jeigu ji kelias dienas
pavėluoja dėl pašto paslaugų
nenuoseklumo), juk galima
viską sužinoti, nutarti, pra
nešti elektroniniu laiškeliu.
Nereikia net knygų — kam
pirkti ir varginti smegenis
skaitymu, jeigu galima kom
piuterio ekrane jų santrauką
perskaityti. Antra vertus, ra
šinėti laiškus ar kitą informa
ciją kompiuteriu nepalygina
mai lengviau, nes gaĮima ap
sieiti be lietuviškų ženklų.
Visos nosinės, „paukščiukai”
ir brūkšneliai pranyksta ame
rikietiškos technologijos labi
rintuose, tad, ko gero, ir lietu
viškųjų mokyklų mokytojai be
mis ir įdomiais, jo pieštais Lie
tuvių dailės parodų (19071908 m.), kurias jis pats entu
ziastingai organizavo, skelbi
mais.
Čia bevaikštinėdama, suti
kau ir daugiau Čiurlionio my
lėtojų, jaunų žmonių, susikau
pus studijuojančių paveikslus,

reikalo dvejetus už klaiii
diktante rase: dvidešimt p r
majame amžiuje tos klaidi"

jau nebeturi reikšme' .
O čia ir gludi tas pavojumukiaurasmėlis visiems, kurie
rūpinasi lietuvių kalbos
kimu, grynumu, tikslumu.
Kiekvienas ieškome būdų su
taupyti bent krupelytę laiko,
kažką atlikti lengviau, gnu
čiau, patogiau. Skubame u
skubame, nusiskųsdami laiko
stoka, kantrybės neturėjimu
visokioms „senoviškoms plo
nybėms”. Nuo pačių aukščiau
sių mūsų visuomenės veikėjų,
iki eilinių žmogelių, bekovojančių su kasdienybes pilku
ma, įsisukame į greitąjį gyve
nimo tempą (net tuomet, kai
„skubame į niekur”) ir nekan
triai numojamo į viską, kas
net mėgintų mus sustabdyti.
O vis dėlto... Ar gali keli
trumpi, skubotai ir netiksliai
kompiuterio klavetūroje su
kalti sakiniai užimti tą pačią
svarbą lietuvių kalbos kul
tūroje, kaip rašytas, spausdin
tas žodis: knyga, laikraštis,
žurnalas. Kaip gali mažame
ekrane švystelėjusių eilučių
rikiuotė lygintis su gražiai
išleista knyga, kurią malonu ;
rankas paimti, mėgautis jos
turiniu, verčiant puslapius
bet kurioje vietoje, bet kuriuo
laiku, be jokių ypatingų ^pa
galbinių priemonių' —- pa-inaudojant tik pačiu natūra
liausiu įrankiu: savo pirštais
Ar liksime beraščių . tauta,
naudodamiesi savo komunika
cijai tik „nuogomis raidėmis'',
be jokių lietuviškų ženklų,..ne
siskiriančių nuo bet Kurios ki
tos kalbos rašybos? O gal pra
dėsime skolintis iš lenku kal
bos pagalbiniu raidžių, kaip
buvo daroma pirmuosiuose
spausdintuose lietuviškuose
raštuose, kai užuot š buvo
rašoma sz, o ž pavaduodavo
cz? Kaip žinosime, tikrąją as
mens pavardę, krašto vieto
vardį, įstaigos pavadinimą,
jeigu išjungsime lietuvišką
raidyną?
Kai kas sakys, kad dabar
galima įsitaisyti kompiuterių
programas, kuriose yra visi
ženklai — taigi ir lietuviški.
Bet kiek žmonių tokias pro
gramas įsitaisys? Dažniausiai
kompiuteriai perkami kitiems
tikslams, ne specialiai lietu
viškai veiklai ar susižinoji
mui, tad įsigyti lietuvišką rai
dyną pirmenybių nedaug.
Įdomu, ar apie žalą lietuvių
kalbai, besidžiaugiant moder
niomis susižinojimo bei infor
macijos priemonėmis, įrašyta
LV XVI tarybos rezoliucijose?
kažką užsirašinėjančius. Mus
visus supo tyliai skambanti
Čiurlionio muzika.
Kad tie seni namai buvo
sunkte prisisunkę muzikos,
rodė prie pianino kabanti die
notvarkė.
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Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuviėnė,
talkinant sūnui Adomui
Rašykite mums „Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
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„ĄŽUOLIUKAS”
Marija Reinienė ilgai suko liukas” išvažiavo į kapitalis
galvą, kaip, kokia proga pasi tinį pasaulį, tuO metu taip v a
Jono Kuprio nuotrauka.
,,Ąžuoliukas" koncerto metu.
kviesti vieną iškiliausių Lie dinamą, užsienį?
— Išvažiavo 1988 metais, f maloniau, kai žinai, kad tas
tuvos berniukų chorą „Ąžuo
koncertas pateisino ir jo pak šos aukštesniosios muzikos
buvęs studentas dirba savo vietimą. Tai buvo LB 50-me- mokyklos ir Muzikos akademi
liuką”. Ne tik pasikviesti, rei Vakarų Vokietiją.
— Koncertai Austrijoje, kur profesijoje ir stengiasi pasiek tis, ką rodė ir specialus jos.
kėjo sugalvoti, kaip surasti pi
nigų apmokėti kelionės, nak tokia aukšta vaikų chorų ku l ti aukštumas. Sėkmės jiems užrašas scenoje.
— Ką davė Tavo asmeni
vynės, maitinimo išlaidas. tūra? Kaip jus priėmė?
visiems.
niam gyvenimui dalyvavimas
Buvę „ąžuoliukai” —
— Pačiam ir choristams kuo
— Linzas priėmė gerai. Ma
Toptelėjusi mintis pasiūlyti
„Ąžuoliuke”?
šiandieniai
„ąžuolai”,
„Ąžuoliuką” artėjančiam LB tai, priklauso nuo kokybės. Vi geriausios kloties visur.
— Man H. Perelšteinas buvo
gyvenantys Amerikoje
50-mečio paminėjimui surado sur, jei yra kokybė, priima
kaip antras tėvas. Jis gal davė
purią dirvą — pritarimą LB puikiai.
Pilnoje salėje susirinko gana daugiau nei mano tėvai. Ko
— Ar sunki kelionė Ameri
pirmininko A. Gečio asmeny
nemažas būrys ir trečiosios dėl? Didesnę laisvo laiko dalį
je. Tiesa, buvo prieštarauja koje?
bangos
lietuvių.
Pirmasis, praleidau „Ąžuoliuke”. Jis tie
— Suriki dviem požiūriais —
ma, gana primityviai mąstan
sušukęs
„bravo!”
dainorė- siog žinojo kiekvieną vaiką,
čių (žinia, visada yra žmonių, kiekvienas miestas reikalavo
, kuo tas gyveno, kuo kvėpavo
liams
—
buvęs
„ąžuoliukas”,
kurie prieštaraus, kad tik savo repertuaro. Mes atvežė
—repetuodavome keturis kar
dabar
gyvenantis
JAV
—
An
prieštarauti, nes ne jie, o ki me labai platų repertuarą. N e
tus savaitėje. Bendravo ne tik
tanas
Sereikis.
tas sugalvojo!), tačiau nuga gana Amerikos, dar ir Kari arepeticijose. Jis mokė mus
—
Kiek
metų
dainavai
lėjo sveikas požiūris ar net da su savo kitais kūriniais.
kultūringo elgesio, kaip ben
„Ąžuoliuke?”
mąstymas. Gerai, kad Lietu Stabdis geram pasirengimui
— Dešimt: nuol964 iki 1974 drauti su kitais žmonėmis,
vių fondas paskyrė dalį pini — platus repertuaras. Reikia
kaip pateikti save, kaip kitus
metų.
gų. Kai pagalvoji, kažkada iš daugiau pasitikėjimo chorve
vertinti. Ir aš matau, kad Vy
—
Kaip
pasikeitė
choras?
nedidelės idėjos kurti tokį džiu, dirigentu. Pasitikėjimo
tautas Miškinis daro tą patį.
—
Sakyčiau,,
subrendo.
Do
fondą, šiandien jis didelis, tuo, ką kvieti. Jei chorvedys,
Ir gal net daugiau. Mano vi
minuoja
kitokia
spalva
—
išaugęs, dvidešimt milijonų muzikantas pakankamai išsi
nauji šiuolaikiniai kūriniai... sas gyvenimas buvo susijęs
siekiantis. Tuos milijonus su lavinęs, jis žino, ką galima at
su muzika — nuo penkerių
Marija Reinienė. JAV LB Kokį gerą ketvirtadalį pro
nešė eiliniai lietuviai — dolerį vežti. Kada ir kur mes publi
metų lankiau muzikos pamo
gramos
sudarė
tie
kūriniai,
po dolerio dėdami, aukodami ką aukiėsime, jei ne scenoje? KT pirmininkė.
kas. Mano tėvai buvo labai
kuriuos
ir
aš
dainavau.
Taip,
— Kodėl prašiau lietuviško
ne kam kitam, bet lietuvybės Man sako — mūsų publika
vieningi ir jie norėjo, kad tęs
išlaikymui, tęstinumui. Visi nesupras. Aš sceną statau repertuaro? „Ąžuoliukas” bu tai mūsų klasika. Ką paste
bėjau, kad dabartinio „Ąžuo čiau savo muzikinį išsilavi
galime būti dėkingi vieni ki aukščiau už politinius daly vo kviečiamas specialiai LB
nimą. Tiesa, gal penktoje ar
Nejau ta, tokia liuko” atlikimas to paties,
tiems — daugiau ar mažiau kus, už tautines vertybes. H. 50-mečiui.
mano žinomo, repertuaro yra šeštoje klasėje nebenorėjau
aukojusiems, o ypač tam pir Perelšteinas sakė: „Aš esu mums svarbia, proga turėjo
žymiai įdomesnis. Vyt. Miški lankyti choro. Nieko nenorė
majam dešimtukui, suaukoju daltonikas nacionalizmui ir me klausyti anglų, žydų, pran
nis nuspalvino kita, ryškesne jau. Bet tėvai buvo labai tvir
siam po tūkstantį dolerių, kad vieno meno viršenybei prieš cūzų ar rusų kalbomis skam
ti, nenusileido ir aš galiu šian
fondas taptų tikru fondu ir tu kitą meną. Kiekvienas menas bančių kūrinių? Argi blogai, spalva tuos kūrinius.
choras,
pagerbdamas
rėtų įstatinį kapitalą — pir yra unikalus”. Man tai yra kad
mus, išeivijos lietuvius, daina
mojo busimojo milijono pa gyvenimo credo.
— Sutinku, kad reikia vo lietuvių liaudies ar vyres
grindą. Galimą džiaugtis, kad
tie pinigai, kurie buvo išskirti Šimtaprocentinio pasitikėjimo. nės kartos bei šiuolaikinių lie
apmokėti bent daliai „Ąžuo Tačiau kartais reikia žinoti, tuvių kompozitorių dainas? Ar
liuko” choro kelionės išlaidų, kur ir dėl ko dalyvauji. Ar ne supranti, kad mes visi bėgome
iš Lietuvos nuo artėjančių ru
atitiko paskirtį —lietuvybei.
taip?
— Be jokios abejonės. Kai sų? Tik dabar išvedžiojama —
Kai po didelio ir sunkaus
organizacinio darbo viskas su dalyvauji tokiame renginyje, buvo geri rusai ir buvo bolše
stojo į savo vietas, ir „Ąžuo kaip šiandien, ar kokiame po vikai. Tada mes žinojome —
liukas” uždainavo Maria gim litiniame spektaklyje, tada nuo rusų! Kokius priekaištus
nazijos scenoje, daugeliui žiū galima vieną kitą pageidavi išsakytų man išeivijos žmo
rovų sužvilgo akyse ašaros — mą išreikšti.
nės, jei choras uždainuotų ru
Šiaip
UNISEF
UNESCO
taip subtiliai, taip jautriai dai
siškai ar rusų autorių dainas?
navo vaikai! Tada tari min konvencijomis yra uždrausta Aš gerai suprantu, kad cho
tyse: „Ačiū, Marija, kad viską vaikus įtraukti į politines in ristai, ir ypač vadovas Yyt.
Buvę „ąžuoliukai” (iš kairės) Ainis Kiškis ir Alfredas Gibavičius
iki galo ištempėte, nepaisant trigas ar religinių konfesijų Miškinis, norėjo atskleisti cho
— Sakoma, kad geras mo dien sakyti tik ačiū jiems.
skaudamos kojos, nepaisant veiklą, aš jau nekalbu apie ro visapusiškumą. Manau,
skausmų, kuriuos kasdien reklaminius dalykus, kaip ta kad nepaprastą choro muzi kinys pralenkia savo moky Mano gyvenimas Amerikoje
malšinate vaistais. Nepaisant bako ir panašiai. Yra tam tik kalumą, susiklausymą ats toją. Tad šiuo atveju, tikrai be dainos labai liūdnas. Gai
visokių pelnytų ar nepelnytų ros ribos, kurių nereikia per kleidė Vyt. Miškinio sukurtos tai galima teigti?
la, bet dalyvauti kokiame nors
— Tikrai taip.
pagyrimų, priekaištų. Ačiū, žengti. Todėl ne visur aš su dainos ar gal giesmės rugsėjo
chore neturiu jokių galimybių.
— Pirmasis salėje sušukai Nors turiu viltį, gal kiek vė
kad toks perliukas ‘Ąžuoliu tinku dalyvauti, nes atstovau 11 dienos tragedijos New
liau, paieškosiu dainuotojų
kas’ atsirado čia, Amerikoje ir ju vaikams ir ne visuomet Yorke aukų atminimui. Kaž „bravo”?
—
Nuskambėję
pirmieji grupės, prie kurios norėsiu
tapo švente, kuri šiandien yra tas yra etiška, net iš kvie- kas nepaprasta tuose kūri
čiančiųjų pusės. Norėčiau, kad niuose, kur dainininkai, tarsi akordai mane taip paveikė, prisijungti. „Ąžuoliuko” kon
su mumis”.
būtų išlaikomos etninės ir eti simfoninis orkestras, galėjo atsirado jaudulys krūtinėje, certas ne tik mano vieno širdį
Vytautas Miškinis:
Nuoširdi
padėka
— Sveikinu. Nuoširdžiausiai kos normos. Jei esi muzikan imituoti ir aimaną, ir šurmulį, tumulas gerklėje, ašaros aky užgavo.
tas
—
duok
galimybę
parody
tiems
žmonėms,
kurie
organi
skausmą...
Man
paliko
neišdil
se.
Nemoku
apsakyti,
koks
džiaugiuosi susitikusi čia,
ti
ką
tu
pats
manai,
kas
yra
jausmas
buvo.
Juk
mano
di
zavo
„Ąžuoliuko”
atvykimą.
domą
įspūdį.
Sutinku,
kai
ki
Amerikoje. Kaip dabar gyve
svarbiausia. Nespęsti į rėmus. tą kartą atvyks toks choras, delė gyvenimo dalis susijusi Jie padarė nepaprastai didelį
nate Lietuvoje?
— Gyvename gerai. Jei mes Kitas dalykas — koncertų in turintis pasaulinį pripažini su „Ąžuoliuku”, daina. Daina, ir svarbų darbą. Ne tik chorui,
gyvi, esame scenoje — gyvena tensyvumas, laiko juostos mą, galima pasitikėti jo vado kaip susirgimas, neturi kur bet žmonėms, kurie atėjo pasi
vu ir leisti pačiam rinktis re bejos dėtis. Prasmingas lais klausyti ir turėjo galimybę
me! Nenoriu būti verkšlen skirtumas.
— Ar malonu susitikti bu pertuarą. Be abejo, ir dabar valaikis buvo susijęs su cho išgirsti talentingus Lietuvos
toju. Jei esi scenoje, esi jau
nas. Jei pasenai — neik į sce vusius studentus kitose šaly pasitikėta, tik proga buvo ki ru, staiga tu užaugai ir lieki vaikus. Ačiū Lietuvių Bend
ta. Tai nebuvo eilinis koncer- už vaikų choro durų. Taip ruomenei, jos Kultūros tary
ną. Laimingi, kad dainuojame. se?
Malonu, ir net labai. Dar tas. Manau, kad toks choro
— Kada pirmą kartą „Ąžuo1979 metais „Ąžuoliuko” vy
resnieji
susiorganizavo
į
„Ąžuolų” vyrų chorą. Vyt.
Miškinio nebuvo „Ąžuolų”
chore. Tam chorui vadovauti
pradėjo buvęs „ąžuoliukas”
Vakaris Lopas. Vėliau iš
„Ąžuolų”
susikūrė,
spėjęs
greitai išgarsėti visame pa
saulyje, mišrus choras „Cantemus”.
— Kaip, ar V. Lopas išsive
dė iš „Ąžuoliuko” choro daly
vius?
— Ne, ne nebetilpo visi no
rintys dalyvauti. Dar vienas
dalykas, kad vyrų chorui nėra
tokio plataus repertuaro pasi
rinkimo, kokį turi mišrus cho
Vytautas Miškinis (iš kairės) ir Da
ras. J „Cantemus” pritraukė
rius Polikaitis; viršuje: V. Miškinis
me vokalistus iš Tallat-Kelp
— pradedantis dirigentas

Ko gero, pritrūko...
— Praėjo nemažas laiko
tarpas ir dabar po eilės metų
gali viską vertinti kitaip. Ką
tau davė dalyvavimas „Ąžuo
liuke”, kaip žmogui, asmeny
Arvydas Reneckis
AL bei?
— O, labai daug! Vienas
TV atkūrėjas.
toks
pavyzdys: mus versdavo
— Chore dainavau labai ne
eiti
į
filharmonijoje rengiamus
ilgai — gal kokioje antroje
simfoninius
koncertus, daly
ar trečioje klasėje pradėjau ir
vavimas
buvo
būtinas.
dainavau iki balso keitimosi
—
Ne
kartą
esame sėdėję
(mutacijos), septintos klasės.
pustuštėje
salėje.
Tada atrodė
Mano mokytojai buvo Herma
kančia...
Tačiau
šiandien aš
nas Perelšteinas, vėliau —
galiu
klausytis
simfoninės
Vakaris Lopas. Vyt. Miškinis..
muzikos
ir
manau,
kad pui
pradėjo vadovauti choro sto
kiausiai ją suprantu, ar net
vyklose.
— Arvydai, matai, klausai mėgstu. Dabar pateisinu mū
dabartinius „ąžuoliukus” ir sų „kankinimą” — jis davė
kuo jie skiriasi nuo tavo laik puikius pagrindus muziki
mečio — apranga — trumpos niam išsilavinimui ir daugelis
kelnės, palaidinė ir vąšeliu mūsų, nors ir netapo muzi
nerta balta balta apykaklė, ar kai, bet įgavo platesnį supra
timą. Na, dar vienas svarbus
dar kuo nors?
— Tada man ta apranga nie momentas buvo . drausmė.
ko netrukdė — didžiavausi, Jokių vėlavimų į pamokas.
kad galiu ją dėvėti ir eiti į sce Jokių vėlavimų į koncertus.
ną! Atrodo, kad „Ąžuoliukas” Mus mokė pareigingumo.
Mano brolis Raimondas, po
niekuo nesiskiria nuo mano
rą
metų vyresnis už mane,
laikų. Repertuaras — pusę
buvo
gyvesnis vaikas. Jis dai
pirmos dalies žinau mintinai
navo
chore,
o aš nuėjau pas
ir galiu dainuoti kartu. Ką ir
kui.
Jam
ta
drausmė
davė, ko
dariau mintyse. Gal dabar
gero,
labai
labai
daug.
Jį su
dar subtiliau dainuoja vaikai.
čiupdavo
tėvai
ir
reikalauda
Įdomu, kad sutikau buvusius
choristus, su kuriais teko ir vo lankyti repeticijas. Kasdien
man dainuoti kartu. Matau — po pamokų — fortepijonas ar
Virgis Kaukėnas! Klausiu — ba dainavimas. Be svarstymo.
ką tu čia veiki? O jis man at Buvo privaloma. Galų gale
„Ąžuoliukas” ir jo vidaus rei
sako — dainuoju! Matai, ko kalavimai — drausmė, tvarka,
kia didelė jėga daina, kokia pareigingumas padėjo broliui
didelė jėga „Ąžuoliukas”!
išvengti jo amžininkų likimo
— Kokie tau jausmai verda, — kolonijos (vaikų pataisos
kai klausaisi choro - sugrįžki, kalėjimas). Šiandien • mano
jaunyste?!
brolis — daktaras, medikas.
— Ne, nebegrįš niekada!
— Kas šeimoje palaikė ar
Didžiuojuosi, kad dainavau. pastūmė idėją būti „Ąžuo
Žinai, net ašarą išspaudė pri
liuke”? Mama, tėvas?
siminimai, kad ne taip seniai
— Visa šeima buvo tik „už”.
ir tu, kaip tie vaikai, akis į
Gal daugiau dėmesio skyrė
vadovą įrėmę, sekei kiekvieną mama.
jo mostą! Įdomu ir tai, kad an
— Tokios demokratijos^ kaip
troje dalyje — šiuolaikinių matome čia, Amerikoje, Lietu
autorių kūriniai, kurių klau vos vaikai neturėjo — tėvai
sais susidomėjęs. Vyt. Miški numatė ar nujautė vaiko ta
nis, T. Leiburas.
lentą ir „stumdavo” jį ten ar
— Kaip prisimeni tą laiko kitur, kur galėjai tą talentą
tarpį, kada dainavai? Daug vystyti. Su manimi taip elgėsi
koncertavote, važinėjote?
mano tėvai ir aš savo vaikus
— Tuo metu mes mažai va „stūmiau”. Ir jei pradėdavai
žinėjome su koncertais. Prisi ką lankyti, tai jau viduryje
menu, važiavome į Maskvą. mokslo metų tau niekas ne
Labai stipriai repetavome. Vė leisdavo mesti. Drausmė. Gal
liau ruošėme dokumetus į gerai, kad nebuvo tokios de
Prancūziją. Rinkome balus tai mokratijos, kaip matome čia:
kelionei.
„Ar tu norėsi šokti, ar tu no
— Kas tie balai?
rėsi dainuoti, ar karate užsi
— O, balai tai buvo viskas: iminėti, ar lankyti kokį kitą
lankomumas, natų mokėji būrelį, ar nieko nenorėsi?”.
mas, muzikinių diktantų rašy
— Ko gero taip. Man nepa
mas, drausmė. Ne viskas man prastai daug davė dalyvavi
labai gerai sekėsi. Nepatiko mas, gal
net gyvenimas
muzikos teorijos pamokos, ku „Ąžuoliuke”. Drįsčiau pasaky
rios buvo kaip kietas riešutas, ti, kad „Ąžuoliukas” buvo ir
mat, reikėdavo balsu atkartoti yra gyvenimo būdas. Tėvai
paskambintą melodiją. Aš jose įstatydavo į vėžes, o vėliau
kartais .^prašaudavau”...
ėjai pats.
— Įdomu, juk taip buvo la
Šiandien esu tiesiog
suža
vinama muzikinė atmintis!
vėtas. Atsirado galimybė iš
— Taip, taip. Visi šie daly
girsti. Pasaulyje mažai tokio
kai buvo įvertinami balais.
lygio chorų. Visapusiškai išla
Jų suma lemdavo, kas geres
vinti vaikai. Atvažiavo tik
nis ir pirmesnis, o kas pas
branduolys. Puiku, kad LB
kesnis... Viskas buvo kontro
turi tokias galimybes kviesti
lėje. Matyt ir šiandien ši siste
nemažą būrį atlikėjų, aišku,
ma egzistuoja, nes mano gi
padedami LF, tiksliau, JAV
minaičių
vaikai
dainuoja
lietuvių, kurie ir suaukojo
„Ąžuoliuke” ir jie neatvažiavo
šiam fondui pinigus, kad ga
— matyt, duotas ribotas vietų
gėtų vėliau juos panaudoti
skaičius, tad nulėmė „balai”.
Nukelta į 5 psl.

bai, kad yra, kad rengiami to
kie svarbūs dalykai. Būtų ge
rai, kad dar kartą atvažiuotų
„Ąžuoliukas” ar koks kitas
aukšto meninio lygio kolekty
vas.

„Ąžuoliukui” diriguoja choro įkū
rėjas Hermanas Perelšteinas. Po
dirigento plaštaka: Arvydas Renec
kis; viršuje A. Reneckis dabar.

’ičiulystė
,Ąžuoliukas”
Atkelta iš 4 psl.
tiems patiems lietuviams ar
jų vaikams, ar...
Kai H. Perelšteinas išvažia
vo gyventi į New Yorką, visi
kalbėjo, kad „Ąžuoliukas” su
nyks ir sužlugs. Bet jis sau
ruošė pamainą, buvo iš anks
to numatęs Vytautą Miškinį
ir perdavė vadovavimą cho
rui į jo rankas. Ir neapsiriko!
Vytautas — jo augintinis, ir
jis puikiai išlaiko tą disciplir
ną, kurioje ir pats užaugo.
— Ką nori jam ir chorui pa
linkėti?
— Toliau ir tik taip pat!
— Turiu viltį, kitą kolekty
vą, kurį reikėtų parodyti ir
amerikiečiams, pasikviesti pa
saulio, dabar jau Europos
čempionus — sportinių šokių
ansamblį „Žuvėdrą”. Kaip tau
atrodo?
— Būtinai. Būtų viršūnė!
Tik reikia susieti su kokiu
nors amerikietiško gyvenimo
momentu, kad kuo daugiau
amerikiečių juos pamatytų.
Būtų kažkas nepaprasto!
— Matai, jie beveik visi yra
studentai, moksleiviai. Kelio
nei pinigų — nė pro kur. Rei
kia fondų paramos, kad tokios
grupės koncertas taptų įvy
kiu. Pokalbiai vyksta su va
dove S. Idzelevičiene. Pirma
kliūtis — finansai.
— Būtų nepakartojamas re
ginys ne tik lietuviams!

Alfredas Gibavičius

— „Ąžuoliuke” dainavau
dešimtmetį, nuo 1973 iki 1982
m. Sunku vertinti, ar yra skir
tumas tarp mano laikotarpio
ir dabartinių dainininkų. Gal
daugiau emociniai dalykai ri
ša, nei koks palyginimas.
— Ar neišspaudei ašaros?
— Be jokios abejonės —jau
dina susitikimas su savotiška
savo paties praeitimi, tarsi
matai save dainuojantį ten,
vaikų tarpe. Pavydo jokio. Pa
girtina, kad vadovas sugeba
išsaugoti tradicijas. Tos pačios
liaudies dainos skamba kaip
naujos ir tuo pačiu puikiai ži
nomos.
— Ar veteranų tarpe suti
kai pažįstamus?
— Gal koks penketas. Kiš
kis, Kaukėnas. Visi kiti — vė
lesnio lakotarpio.
— Kaip patekau į chorą?
Atsitiktinumas.
Mokykloje
buvo atranka, gal mano gar
sas iš plačios krūtinės skli
do garsesnis, — juokiasi Al
fredas.
— Ar buvo toks laikas, kai
nenorėjai dainuoti?
— Be abejo. Paauglystė.
Niekas manęs nevertė. Atsi
laikiau pats prieš save — juk
kiti draugai dainavo! Choras
buvo tvirtesnis.
— O mama, ar neturėjo įta
kos tavo dainavimui (Alfredas
— Lietuvos operos primado
nos Gražinos Apanavičiūtės
sūnus)?
— Gal kokių momentų ir
buvo, labai trumpai. Bet nie
kada nevertė. Paties apsi
sprendimas.
— Kas tau buvo „Ąžuoliu
kas”?
— Gyvenimas. Man H. Pe
relšteinas davė daugiau nei
mano tėvas. Čia nedainuoju.
Negaliu pasakyti, ar ieškosiu
kur dainuoti.
Ainis Kiškis. „Ąžuoliuko”,
„Ąžuolų” choro dainininkas,
administratorius.
— Kiek metų dainuoji
„Ąžuoliuke”?
— Trisdešimt dveji.
— ... kiek pačiam metų?
— Keturiasdešimt.
— Kas tiek metų išlaiko
chore, neišeini kitur?
— Tie įgūdžiai, kurie nuo
vaikystės, bendravimas su ko
legomis duoda savotišką pe

ną. Aš nesu vyriausias chore,
tik trečias pagal senumą. Yra
ir vyresnių. Bet juo toliau, tuo
sunkiau suderinti šeimos gy
venimą, kitus interesus, repeticijas, kurių ypač padaugėja
prieš tokias keliones. Kartais
lieka tik darbas. Kiekvieną
kartą, kai yra rimtos progra
mos, angažamentai, gastrolės,
jos suteikia džiaugsmo ir no
ro tobulėti. Nors ir kartojas
mūsų repertuaras, bet daž
niausiai tai klasika, kuri pa
tikrinta laiko. Taip atsiranda
galimybė tobulėti — kai ku
rias dainas dainavome prieš
dešimt, gal penkioliką metų.
— Porą žodžių apie pir
mąjį mokytoją H. Perelšteiną?
— Apie jį parašyta knyga ir
taip trumpai kalbėti būtų
net nepagarbu.
— Amerikiečiai klausia - tu
ilgiesi jo ar jos?
,
— Taip paprastai atsakyti
būtų labai pigu, banalu.. H.
Perelšteinas buvo didelis žmo
gus. Mes visada jį prisimena
me. Ne tik prisiminimas, bet
ir pagarba tam žmogui, kuris,
mus išauklėjo. Mes pasidavė
me dėkingam, žmogiškam
auklėjimui. Pasidavėme jo
auklėjimui. Ir šis žmogus
mūsų gyvenime paliko ryškų
pėdsaką.

Kalba muzikai
Darius Polikaitis.

,Dainavos” choro vadovas.
— Koks įspūdis?
Darius ilgai ir užkrečiamai
juokiasi. Klausia: ar tu ir ma
no juoką užrašysi?
— Pamėginsiu! O jei rimtai,
tai ar puiku, kad išgirdome
„Ąžuoliuką” Amerikoje?
— Ačiū Dievui, kad atvažia
vo, kad dainavo. Ar turiu vil
tį turėti tokį chorą? Kalbėti
apie tokį lietuvių chorą? Kaip
čia pasakyti. Mes darome, ką
tik galime. Dirbame, geriname
savo
chorus.
Tobulėjame.
Man asmeniškai sekasi gerai
su chorine veikla. Tikrai sie
kiame tobulumo. Būna, kad
jau lyg ir pasiekėme, ką to
bulinome, lyg stabtelėjome.
Tada ir vėl kimbame, kad tik
nestovėti vietoje. Ir aš negal
voju apie tokį ar kitokį lygį.
Tiesiog noriu tobulėti. Apie
„Ąžuoliuką”? Pagarba Lietu
vai. Pasididžiavimas Lietuvai.
Gerai, kad važiuoja į Salt La
ke City. Gerai, kad atvažiavo.
Gerai, kad yra dar viena ge
ra proga garsinti Lietuvos
vardą. Sutinku, kad turi atva
žiuoti tik patys geriausi, ta
čiau negalima uždaryti durų,
tiems, kurie nori ir gali patys
savo lėšomis atvažiuoti, kad
nenutrūktų bendravimas. Aiš
ku, pirmiausia reikia žinoti,
kaip atsirinkti.
— Turbūt sutiksi, kad profe
sinis menas - mokykla. Kiek
vienas saviveiklinis kolekty
vas, kuris veržiasi į Ameriką,
beldžiasi, siunčia M. Remienei
faksą po fakso, kainuoja mū
sų energiją ir mūsų išteklius.
Aš asmeniškai tikrai nelan
kau kiekvieno koncerto. Einu
tik pasirinktinai. Gerų kolek
tyvų yra ir mūsų tarpe. Galų
gale yra ir Amerikos meninis
gyvenimas, kurį įdomu
pa
žinti. Juk viskas kainuoja pi
nigus. Tad ar ne geriau re
čiau, bet aukščiu, t. t. aukš
tesnės prabos meninį kolekty
vą kviesti?

—.Žinoma, visų ištekliai ri
boti. Aš tik galvoju, ar tą pasi
rinkimą gali nuspręsti keli
žmonės. Juo mažiau žmonių
daro sprendimą, tuo galima
didesnė klaida. Sprendimas
nebus gerai apgalvotas. Iš ki
tos pusės, kurie daro tuos
sprendimus, turi sunkumą —
kaip surinkti tas nuomones į

vieną susitikimą — aptarimą.
Kartais
iŠ praktiškos pusės
sunku surinkti nuomonę, bet
kalbėtis reikia. Gal galima ir
telefonu aptarti.
— Ko pasigedai choro reper
tuare?
— Pasaulinių kūrinių —
modernesnių kūrinių. Tas cho
ras turi platų repertuarą ir
gali mums parodyti. Ir mūsų
publikai reikai mišinio. Reikia
publiką patenkinti ir paauk
lėti. Jei mokai raides, turi mo
kyti ir skaityti. Kiekvienas
aukštesnis menas yra kaip
auklėjimas, tobulėjimo sieki
mas.
Alvydas Vasaitis. Lietu
vių operos Čikagoje dirigen
tas.
— Aukščiausio lygio choras!
Vertinu pagal muzikinį lygį.
Klausiau Vienos berniukų
chorą, paliko įspūdį. Nežinau,
ką Vyt. Miškinis vaikams pa
darė. Muzikalumas! Vienai
savo choristei sakiau — jei
mano choras išmoktų taip pia
nissimo dainuoti, tai aš nu
mirčiau. Ji man atsakė — il
gai gyvensi!...
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Maestro Alvydas Vasaitis.
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Retas, unikalus talentas ir
Vyt. Miškinis, ir „Ąžuoliu
kas”. O jau dirigavimas! Tau
pus ir įtaigus mostas. Nei at
segto švarko, nei plaikstymosi scenoje, nei neestetiškos
stovėsenos. Viskas kultūrin
gai, elegantiškai ir ypatingai
profesionalu. Tik žavėtis. Pa
vydėti nereikia — nepasiekia
ma! Stengtis artėti — būtina.
Buvę Vyt. Miškinio
studentai

Giedrė
Muz. Ričardas Šokas ir Giedrė Nedveckienė.
juos amerikiečiams stačiai bū
tina. Geriau tegul būna per
metus vienas, bet perliukas.
Suskambėtume kaip krepši
ninkai.
— Ar „Ąžuoliukas” pakėlė
jums sparnus?
— 0 taip! Pažiūrėjau iš arti
į tuos vaikelius — žiūriu, dažo
plaukus, kaip ir mūsų vaikai.
Toks pats jaunimas. Bet jau
dainuoja...

Ričardas Šokas — 1986
m. baigė Muzikos akademiją
(buv. Vilniaus Konservatori
ją).’
— Koks įspūdis?
— Labai puikiai! Puikus su
siklausymas, puikus, minkš
tas garsas. Nėra jokio išorinio
pasirodymo — klausykite, mes
stiprūs, mes garsus.. Viskas
atliekama tiksliai, preciziškai
ir aukštu meniniu lygiu. Daug
meno. Labai gera žiūrėti, kaip
dirigentas bendrauja su cho
ru. Nesimato darbo scenoje.
Dirigentas ir choras — menas.
— Norėtum turėti tokio ly
gio chorą čia Amerikoje?
Ričardas nusijuokia ir klau
sia:
— Tokio lygio? Kiekvieno
chorvedžio svajonė toks lygis.
Amerikoje — sunkiai ir net
labai.
— Ko trūksta?
— Noro. Žmonėms noro tai
daryti. Tėvų suinteresuotu
mo, vaikų „pastūmimo”, vaikų
meilės muzikai. Štai „Ąžuo
liukas” turi lygį, įgytą ir pa
veldėjimo keliu — dainavo
tėvai, dabar vaikai, tuoj
anūkai ateisi ir dainuos. Vai
ką atveda ir sako — tu dabar
dalis „Ąžuoliuko”! Tai jau se
niai tapo prestižu būti „Ąžuo
liuko” dainininku. Taip atsi
randa tęstinumas.
Ką palinkėti? Tęsti, kas pa
siekta (darbo kaina, kiek kai
nuoja, mes žinome) ir eiti pir

Natos iškėlimas, sklandu
mas. Niekur nelaikė vienos
natos lygiai. Buvo crescendo
ar diminuendo. Žinau, kad
choristai — dvylikamečiai ar
jauni. Stebiuosi, žaviuosi - per
mažai pasakyti „Ąžuoliukas”
ne tik ansamblis , bet ir gyve
nimo būdas. Kitaip to meno
nepasieksi. Tai tradicija. Te
gul tęsia toliau.
Žinau daug tokių ansamblių
Lietuvoje. Ne tik mes turime
juos matyti. Blogai, kad ir
mūsų darbas nėra pristato
mas plačiau. Štai mūsų lietu
vių opera net nesiskelbia
amerikiečių
žiniasklaidoje!
Tuo tarpu amerikiečiai eina, į
operą, nesupranta itališkai,
bet eina, skaito titrus, klauso
ir supranta. Ar mes to nega
lime padaryti? Spausdiname myn.
operos veiksmų turinį anglų
Loreta Umbrasienė —
kalba. Reikia skelbtis.
Meno
mokyklėlės dainavimo
Pas mus dažpai atvyksta
klasės
dėstytoja.
Mūza Rubackytė. Jos kon
—
Širdis
virptelėjo nuo pir
certai irgi yra tam tikra vir
mų muzikos garsų. Mano
šūnė ir mokykla.
Aš už kuo glaudesnį ben abu sūnūs dainavo „Varpely
dravimą su Lietuva. Buvau je”. Tomas koncerto metu ra
pirmutinis, kuris važiavau di miai nusėdėti negalėjo — dai
riguoti į Lietuvą. Gavau py navo, niūniavo kartu su cho
los, kad dirigavau už pinigus. ru. Gerai, kad dar negarsiai.
— Lietuvoje antras pagal
Na, kokie ten pinigai? Lietu
voje turiu daug pažįstamų, meninį lygį po „Ąžuoliuko”
tikrai draugų — dirigentas yra Kauno berniukų choras
Vyt. Viržonis, visi Domarkai, „Varpelis”, kurį įkūrė S. Ja
kubonis. Tau teko net septy
pažįstami asmeniškai.
Palinkėčiau LB KT kuo nerius metus dirbti su šio cho
daugiau profesinių kolektyvų ro mažiausiųjų dainininkų
pakviesti į JAV, kuo daugiau grupe. Kiek žinau, „Varpelis”
tokio lygio kolektyvų, rodyti vasaros atostogų metu sto-

Loreta Umbrasienė
vyklaudavo kartu su „Ąžuo
liuko” choristais. Kokie pri
siminimai iš šių stovyklų?
— Patys puikiausi. Man
patį didžiausią įspūdį pali
ko Vyt. Miškinio vedami užsi
ėmimai dirigentams, darbas
su choru. Reto talento diri
gentas. Yra ko pasimokyti.
Aš labai norėčiau, kad vaikai
dainuotų. Amerikoje tarpe
lietuvių turime daug vaikų,
kurie galėtų dainuoti nuo pat
mažų dienų. Čia mūsų tiek
nedaug, todėl muzikantams
reiktų dirbti visiems kartu.
LB KT noriu palinkėti dau
giau tokio aukšto lygio kolek
tyvų pakviesti Amerikon, su
daryti sąlygas išgirsti, pama
tyti tuo pačiu ir pasimokyti,
nes mokytis yra iš ko. Lietu
voje turime puikių autorių,
asmenybh

Nedveckienė.

1995 metais baigusi Muzikos
akademiją.
— Baigiau choro dirigavimo
specialybę.
Pasirinkusi IV
kurse vaikų choro speciali
zaciją, patekau į Vyt. Miški
nio klasę. Jei šiandien būčiau
Lietuvoje, tikriausiai, būčiau
likusi
dirbti
pas
Vyt.
Miškinį „Ąžuoliuke”.
— Pati čia neturi vaikų cho
ro?
— Turiu. Dirbu St. Clara
bažnyčioje ir turiu penkiasde
šimties vaikų chorą.
— Bet jie amerikiečiai. O
kur lietuviukai?
— Lietuviukus po truputį
renku ir noriu dirbti su vai
kais, kad nedingtų mano įgy
tos vertingos žinios pas Vyt.
Miškinį. Problema ta, kad
daug vaikų toli gyvena ir tėvai
nenori vežioti.
— Be abejo, „Ąžuoliuką”
Lietuvoje esi daug kartų gir
dėjusi dainuojant. Kaip cho
ras suskambėjo Amerikoje?
— Nuostabiai. Mums
—
didelė atgaiva. Šiurpas eina,
beklausant — tokie minkšti
balsai, minkštas skambesys.
Briliantai.
— Ką davė tau pačiai studi
jos pas Vyt. Miškinį?
— Vyt. Miškinis būdavo be
veik kiekviename mano egza
mine. Mes labai jaudindavomės, kai jis būdavo. Žavėjo
mės jo mostu, sugebėjimu val
dyti chorą. Mums, chorve
džiams, Vyt. Miškinis yra kaip
sportininkams Michael Jordan!
— Turi svajonę tarp lietuvių
turėti vaikų chorą?
— Taip, būtent tarp lietu
vių. Pasiilgau lietuvių.

Žaklina Kusėnienė. 1994
m. baigė Muzikos akademi
ją, Vyt. Miškinio klasę. Ameri
koje — 7 metai.
— Ar gera gyventi Ameriko

Stasė Jagminienė
Stasė Jagminienė. „Tė
viškės” kapelos vadovė.
— Kažkas nepaprastai di
dingo nuskambėjo paties Vyt.
Miškinio kūriniuose. Vaikai
dainuoja taip, kad išgirsti ir
varpų skambesį ir aimaną. Aš
tarsi mačiau visą New Yorko
tragediją, kurio aukų atmini
mui ir buvo skirta. Per tokį
trumpą laiką toks kūrinys!

Antanas Sereikis (pirmas iš kairės II eil.) — „Ąžuoliuko” daininininkas — ir dabar.

Žaklina Kusėnienė
kabinetą. Atėjau prašytis pri
imama, nors žinojau, kad
mokytojas turi šešis studentus
virš galimos normos, už ku
riuos jis net pinigų negauna.
Priėmė mane be jokių prašy
mų — pamatė mano akis ir
turbūt viską suprato be žo
džių, ko atėjau. Pasakė: „Ge
rai. Tai tiesiai prie reikalo”
Taip jis numetė nuo mano
pečių visą svorį, pasirengimo
kalbą. Jis iš tiesų yra mano
Mokytojas. Jis daug ką gavo
iš savo mokytojo H. Perelšteino ir lygiai tą patį man įs
kiepijo. Ne tik man. Visiems.
Paėmė metams pas save pa
dirbėti. Bet gyvenimas pasisu
ko kitaip — išvažiavau į Ame
riką...
— Tai dabar mokytojas jau
čia nuostolį, lygiai kaip ir pa
ti?
— Nežinau, ar mokytojas
gali jausti nuostolį, kad ma
nęs nėra — buvo per maža
laiko atsiskleisti, be to, Lietu
voje daug gerų chorvedžių, jo
mokinių, pasekėjų. Aš tikrai
jaučiu nuostolį tik sau pačiai.
Koncerte buvo labai malonu
pamatyti du savo mokinukus,
kuriuos palikau penkerių —
septynerių metų.Vienas jų —
solistas, atrodo jo vardas Min
daugas, mažytis juodaplaukis.
Kitas dainavo chore. Bet jis
irgi iš tos pačios klasės.
— Kuo gyveni Amerikoje?
— Turiu daug mokinių, mo
kau juos pianinu groti. Man
gerai sekasi. Bet negaliu gy
venti be dainavimo, todėl gie
du italų bažnyčioje, netoli na
mų.
— Ar įsijungus į lietuvišką
gyvenimą? Iš kur sužinai
naujienas — kas, kur, kada
vyksta?
— Mažai dalyvauju lietuviš
kame gyvenime. Bet, pagal
galimybes, ateinu į renginius,
kurie mane domina ir taip
juos paremiu. Iš laikraščių,
televizijos. Skaitau „Draugą”.
Šeštadienio. Negaunu penk
tadienio „Bičiulystės”.
— Gal dabar, susitikusi su
bendramoksliais, kolegomis,
sumanysi įsilieti į lietuviš
kus chorus?
— Norėčiau dainuoti opero
je, bet mano laikas visai ne
atitinka. Kvietė Darius į cho
rą. Gyvenu pačiame Čikagos
centre ir nėra taip paprasta
toli važinėti.

je?
— Ir taip, ir ne. Vyras važia
vo mokytis ir aš turėjau vykti
kartu.
— Ar pasigendi Lietuvos?
— Be jokios abejonės, ypač
po pirmos koncerto dalies.
Pagalvojau, kad noriu grįžti į
Lietuvą ir būti ten, tame
kultūriniame gyvenime, ko la
bai čia trūksta man. Man ypač
trūksta kolegų bičiulystės. Kai
baigėme mokslus, visi tie, ku
rie likome Vilniuje, susibėg
davome į Akademijos kavinę
(yra tokia vieta!) ir ten būda
vo lyg koks gamybinis susi
rinkimas. Visi mano kolegos
dainavo skirtinguose choruo
Žiūrovai
se. Tad tuose susibėgimuose
Gediminas
Kazėnas — Pa
aptardavome muzikinio gyve
laimintojo J. Matulaičio para
nimo naujienas — naujus kū
pįjos bažnyčios choro choris
rinius, kompozitorius. Ir da
tas.
bar stengiuosi neatitrūkti —
— Susižavėjęs. Puiku. Fan
kasmet važiuoju į Lietuvą. Čia
tastika! Man net ašara ištryš
labai pasigendu bendravimo,
ko, jų beklausant. Norėjau,
to „susibėgimo”. Trūksta labai
kad anksčiau atvažiuotų. Bet
ir labai. Ir šiandien man buvo
gerai, kad nors dabar išgirdo
labai skurdu, kad negaliu dal
me. Turime kviesti tik pa
yvauti „Ąžuoliuko" gyvenime.
čius geriausius. Su tokiu cho
Apsidžiaugiau, susitikusi bu
ru mes galime eiti į Čikagos
vusius Akademijos bendra
Operos ar Simfoninio orkes
mokslius.
tro rūmus. Mes turime kuo
Vyt. Miškinis yra mano die
didžiuotis, turime ką parodyti
vas. Tai buvo mokytojas, pas
Amerikai.
kurį aš visada norėjau moky
— Ar norėtumėt, kad pa
tis, tik niekada neišdrįsau našus choras atsirastų Amen
prašytis. Kada grįžau po aka
koje?
deminių atostogų, pagimdžiu
— Norėti galima, bet mes
si sūnų, supratau — dabar
nepajėgsime tokio sukurti
arba niekada. Ir, pasiruošu
si kalbą, įžengiau į maestro
Ligija Tautkuvienė
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JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

VISUOMET GALI BŪTI GERIAU
Spalio 8-14 d. vyko daugelį geresnės. Žinau, kad žmonės
renginių jungęs JAV LB 50- yra ribojami laiko ir atstumų.
mečio minėjimas Čikagoje. Jeigu jiems papildomai reikės
Vienas iš jų - iškilminga XVI suvažiuoti iš visos Amerikos,
Tarybos II sesija, spalio 12-13 tai labai brangiai atsieis, bet
d. vykusi Čikagos priemiestyje skirti žmones į komisiją iš vie
Alsip, IL. Joje dalyvavo didelė nos vietovės negalima, nebus
Lietuvos valstybės ir mokslo išlaikytas atstovavimo princi
žmonių delegacija, taip pat pas. Sunku išlaikyti lygsvarą.
Lietuvai JAV atstovaujantys Tiesa, dabar yra kitų būdų su
pvz.,
elektroninis
pareigūnai. Sesiją vedė JAV sisiekti,
LB Tarybos prezidiumo pirmi paštas, bet ne visi mūsų
ninke Regina Narušienė. žmonės pripratę prie šio meto
„Draugas” paprašė jos ap do, ypač vyresnieji. Jiems no
risi pasiginčyti, aptarti, pla
žvelgti sesijos darbą.
čiau pareikšti savo nuomonę.
Internetu tai padaryti sun
kiau. Sakyčiau, kad tai perei
namojo laikotarpio problemos.
Kai į Tarybą ateis jaunesni
žmonės, jie pradės naudotis
šiuolaikinėmis
ryšio
prie
monėmis, ir problema išsi
spręs.
O sesija aš esu patenkinta.
Darbą atlikom, neatidėjom.
Bijojau, kad ją reikės užbaigti
korespondentiniu būdu ir la
bai stūmiau. Žinau, kad kai

JAV -LB XVI Tarybos prezidiumo
pirmininkė Regina Narušienė.

- Sesija buvo sunki, bet
ar ji pateisino Jūsų viltis,
ar išsprendėte tai, ką norė
jote išspręsti, ir ar išspren
dėte taip, kaip norėjote?
- Sakyčiau taip. Sesijos lai
kas buvo sutrumpintas - tik
pusantros dienos. Mes daž
niausiai dirbdavom 2-3 die
nas. Taip atsitiko todėl, kad
norėjome patenkinti Karšto
valdybos pirmininko prašymą
organizuoti sesiją kartu su LB
50-mečio minėjimu, todėl teko
sesijos laiką suspausti. Teko
»apeiti
daugelį
tradicinių
procedūrų. Kai kurie Tarybos
nariai laukė progos padisku
tuoti, susirinkus pasidžiaugti,
pasitarti, o kai kada ir pasi
barti. To šį kartą negalėjo
įvykti. Daugelį dalykų pa
darėme iš anksto - ataskaiti
niai pranešimai tarybos na
riams buvo išsiuntinėti gero
kai anksčiau ir sesijoje juos
tik pristatėme. Mūsų žmonės
nebuvo pripratę taip dirbti ir
sunkiai šią procedūrą priėmė.
Bet, kita vertus, reikia dirbti
visus metus, ne tik tas 2-3 die
nas.
Manau, kad yra vertinga
visuomeninių reikalų komisi
jos, kuriai vadovauja Vytautas
Vidugiris, pasiūlyta ir Tary
bos priimta rezoliucija: joje
kalbama, kad diskusijos dėl
rezoliucijų projektų turi pra
sidėti daug anksčiau, todėl nu
tarta, kad komisijų nariai turi
susitikti papildomai: išdisku
tuoti ir pasiūlyti prasmingus
ir pamatuotus pasiūlymus.
Manau, kad ateityje rezoliuci
jos bus rimtesnės ir prasmin
gesnės. Nesakau, kad šiemet
jos nėra prasmingos. Jos yra
prasmingesnės negu buvo iki
šiol, aš jomis patenkinta, bet,
mariau, kad jos gali būti dar

kuriuos supykinau, bet kitaip
mums
nebūtų
pavykę jos
užbaigti. Gaila, kad užgavau
žmones, bet turėjau tai daryti,
užtat viską spėjom apkalbėti.

- Kokius svarbiausius
klausimus išsprendė XVI
Taryba II sesijoje?
- Kalbėjom apie apygardų
perorganizavimą. Krašto val
dyba buvo pasiūliusi du vari
antus: vienas, kad kiekviena
valstija turėtų savo apygardą
(būtume turėję sukurti dau
giau apygardų); kita, kuri

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

I UMUDtJJ. rvwnM, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai

Po JAV LB XVI Tarybos II sesijos vyko iškilminga vakarienė: jos svečiai (iš kairės) Bronius Nainys su Lietuvių
Bendruomenės 50-mečiui savo parašyta knyga, viešnia, vakaro prelegentas Vytautas Volertas, Marytė Ambro
zaitienė, 2001 m. švietimo premijos laureatas mokytojas Jonas Kavaliūnas, dr. Kazys Ambrozaitis, Stefa Kisie
lienė, dr. Petras Kisielius.
Jono Urbono nuotraukos
dos dirba, šitą darbą perima
jos, tuomet lieka 9-10 vienetų,
kurie bendrauja su Krašto val
dyba. Jai tampa lengviau.
Kita vertus, daugiau žmonių
būna įjungta į organizacinį
darbą. Žinoma, per daug biu

aiškiai Tarybos sesijoje, jos
pasireiškimuose. Buvo labai
malonu išgirsti Dalios Badarienės pranešimą, nes jinai
pranešė tai, ką mato, kas jai
skauda. Nebūtinai tu turėjai
su ja sutikti. Štai vaikas sako:

rokratijos irgi negerai, todėl
reikia išlaikyti lygsvarą.
Prasmingos buvo Visuome
ninių reikalų tarybos rezoliu
cijos, kuriose kalbama apie
pagalbą Lietuvai stojant į
NATO. Man buvo malonu ma
tyti rezoliucijas tikėjimo klau
simu. Mūsų parapijos dingsta,
žmonės, netekę parapijos ir
lietuvių
kunigų,
pradeda
išsiskirstyti, užsidaro mūsų
bažnyčios. Norėdami to iš
vengti, priėmėm rezoliuciją,
raginančią kaip nors prisidėti
ieškant lietuvių kunigų, kurie
galėtų aptarnauti mūsų žmo
nes, kad po mišių sekmadie
niais vyktų susirinkimai, kad
žmonės galėtų sueiti ir bend
rauti. Tokiu būdu išlaikysime
savo parapijas ir gerus kata
likus bei evangelikus. Kitas
labai svarbus dalykas: reikalausim, kad mūsų šeštadie
ninėse ir sekmadieninėse mo-

„Tu manęs nemyli”. Nors
žinai, kad jį myli, bet jeigu jis
to nejaučia, kokia tavo meilės
prasmė? Ir čia tas pats. Jeigu
mūsų trečiosios bangos žmo
nėms atrodo, kad mes juos no
rime atmesti, tai kas, kad mes
galvojame, jog norime juos
priimti. Matyt, mes nežinome,

Teresė Gečienė, JAV LB Krašto
valdybos sekretorė ir narė informa
cijai
kaip tai padaryti ir neatlie
kame savo tikslo. Bet aš
mačiau, kad dialogas vyksta,
yra daugiau žmonių, pasi
ruošusių priimti. Tai man
buvo labai džiugu matyti.
Esu patenkinta,' kad pa
kvietėme į sesiją apylinkių at
stovus. Jų pareiškimai buvo
labai naudingi, tai darysiu ir
kitoje sesijoje, bandysiu jiems
duoti dar daugiau laiko pasi
sakyti. Juos reikia išgirsti, nes
jie dirba su žmonėmis tiesio

JAV LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė Birutė Jasaitienė.
buvo priimta, kad kiekviena
apylinkė priklausytų kuriai
nors apygardai, nes buvo vadi
namų nepriklausomų apylin
kių. Sukūrėm vieną naują
apygardą, į kurią įeina visos
iki šiol neprisijungusios. Da
bar visos apylinkės telpa į
apygardų rėmus.
Kodėl svarbi apygarda, ra
joninis organas? Krašto valdy
bai beveik neįmanoma susi
siekti su 65-70 apylinkių.
Nėra tiek jėgų, nes neužtenka
paskambinti
ir
paprašyti
elektroninio pašto adreso. Rei
kia nuvažiuoti, palaikyti nuo
latinį ryšį, žinoti, kaip einasi
reikalai, patarti, išklausyti,
pakurstyti ir t.t. Kai apygar

giai. Ten, kur jie dirba, ir
prasideda ta visuomeninio gy
venimo galia.

Dabar
pakalbėkime
apie Tarybos žmones.
- Kartais sesijose matai,
kad žmonės atvažiuoja nepaskaitę tos medžiagos, kurią jie
gauna, ir darosi gaila daugelio
žmonių daugelio valandų dar
bo. Pasirodo, kad jiems neįdo
mu. Bet gal aš noriu idealo,
gal aš neteisingai reikalauju
iš jų: ir visuomenė, ir Taryba
yra arčiau realaus gyvenimo.
Bet, nepaisant to, aš noriu
sveikinti Tarybos žmones: jie
atvažiavo savo lėšomis, o kai
kuriems tai yra didelės išlai
dos. Dirbantys dar turėjo pasi
traukti ir nuo darbo, nes
mūsų sesija prasidėjo penkta
dienį (ketvirtadienio vakare
vyko susipažinimo vakaras).
Bet visada malonu, kad jie
ištveria - sėdi nuo ryto 8 va
landos visą dieną ir dirba. Jie
pasišventę. Ir šį kartą jie buvo
klusnūs, bandė man padėti
vesti posėdžius - laikytis
mano taisyklių, viską vykdyti
sparčiai.
Gražiai praėjo jubiliejinis
vakaras. Mačiau, kad žmo
nėms buvo įdomu. Esu dėkin
ga rašytojui Vytautui Volertui
už įdomų pranešimą, poetui
Bernardui Brazdžioniui už
prasmingą sveikinimo laišką.
Mokytojui Jonui Kavaliūnui
įspūdingai buvo įteikta Švie
timo tarybos premija. Toks pa
gerbimas mūsų visuomeni
ninkų yra labai prasmingas.
Manau, kad prezidiumas savo
darbą atliko, nors visuomet
gali būti geriau.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
Vytautas Volertas, JAV LB Tary
bos sesijos iškilmingos vakarienės
pranešėjas.
kyklose būtų dėstoma tikyba.
Viena mokykla atsisako tai
daryti. Tai mums nepriimtina,
kadangi mūsų religija
yra
mūsų kultūra. Pasižiūrėkit į
policijos, kariuomenės unifor
mas, ir ten yra kryžius.
Sakyčiau, įdomios buvo jau
nimo rezoliucijos. Man ypač
patiko sporto komisijos rezo
liucijos - per sportą įtraukti
trečiosios bangos imigrantus.
Jie mėgsta sportą, tokiu būdu
gali pažinti vienas kitą ir ben
drauti. Ir aplamai, manęs per
visą sesiją neapleido jausmas,
kad bendruomenė priklauso
visiems, tam pritarė ir Krašto
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys: pirmosios ban
gos anūkams, antrosios ban
gos žmonėms ir jų vaikams ir
naujiesiems imigrantams. Gal
mes visiškai nesutariam, kai
kurios programos vieniems ar
kitiems netinka, bet, man
atrodo, kad jau laikas pasi

į

JAV LB KraAto valdybos vicepirmininkas mokslo reikalams dr Stasys
Balkaitis, Reda Ardienė, vicepirmininkas finansų reikalams Juozas Ar
dys

Nekilnojamasis turtas

Paslaugos

žiūrėti į save ne kaip uždarą
organizaciją, kur kalbama tik
lietuviškai. Mes esame ta vi
suomenė, kuriai priklauso lie
tuvių kilmės žmonės. Tą kon
cepciją aš jau mačiau labai

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO
SUVAŽIAVIMAS IR MALDINGA KELIONĖ
Lietuvos Vyčių 102 kuopa,
veikianti Detroit, š.m. spalio
5-6 d. globojo Lietuvos Vyčių
Vidurio centro rąjono suvažia
vimą ir maldingą kelionę. Su
važiavime dalyvavo 28 vyčiai,
atstovavę 5 kuopoms iš Michigano, Ohio ir Pennsylvanijos
valstijų.
Penktadienį, spalio 5 d.,
Hampton
Inn
viešbutyje,
Dearbom, MI, priėmimo kam
baryje vyko susipažinimo va
karas. Priėmime dalyvavo bū
relis svečių ir vietinių vyčių.
Juozas Aukštakalnis linksmi
no visus su jo įgrotais įrašais.
Visi gražiai pabendravo vai
šindamiesi skaniu maistu ir
gėrimais, linksminosi, dainavo
ir atnaujino pažintis.
Šeštadienį, spalio 6 d. atli
kome maldingą kelionę į St.
Anne de Detroit bažnyčią, ku
ri buvo įkurta 1701 m., kai
Antoine de la Mothe Cadillac
įsteigė Detroito miestą 1701
m. liepos 24 d. Po dviejų die
nų, liepos 26 d. šv. Onos šven
tėje buvo aukojamos šv. Mi
šios pirmoje vieno kambario

bažnyčioje Michigan valstijoje.
Ši vieno kambario bažnytėlė
išsiplėtė iki šešių milžiniškų
13-ojo amžiaus gotikos sti
liaus pastatų bažnyčios su
dviem bokštais. Prieš tris
mėnesius ši bažnyčia šventė
300 metų gyvavimo sukaktį.
Parapijos gidė aprodė bažny
čią, apibūdino jos gilią istoriją
ir pirmąjį bažnyčios kleboną
kun. Gabriel Richard, kurio
palaikai palaidoti bažnyčios
mažojoje koplyčioje. Ši trum
pa, bet įdomi ekskursija vi
siems paliko gilų įspūdį. Baig
dami kelionę sukalbėjome ro
žinį.
•

Sugrįžome į Šv. Antano parąpįjos patalpas pietauti. Po
pietų vyko Vidurio centro rąjo
no susirinkimas, kuriam vado
vavo pirmininkė Pranciška
Petkuvienė. Maldą prieš posė
dį sukalbėjo Jurgis Mikalaus
kas, rąjono specialių apdova
nojimų pripažinimo pirminin
kas. 102 kuopos pirmininkė
Patricia Zyren sveikino visus
atvykusius linkėdama geros
viešnagės. Vyko valdybos na-

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Weat95th Street ..
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654

GREIT PARDUODA
RE/MAX
y REALTORS
0FFC.(773) 22t • 17(1
HOME (70S) 425- 71(0
MOBIL (7731 $90420$

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

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits", jdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

a

8128 8. Weetam Avė.
Chicago, IL 60662
24 HRS, 7 OAYS
'

773-778-6060

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (mob.)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

Atlieku dažymo darbus iš
lauko ir vidaus.
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tel. 708-499-3279,
Algirdas.

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vace MA 773854-7820
Fax: 708-361-9618

I

DANUTĖ

MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.
Nori išsinuomoti
Vyresnio amžiaus
pensininkas ieško buto
Čikagos pietvakariuose.
Tel. 773-472-1249.

Siūlo darba
Window Washers Needed!

ROOFERS
Need SHINGLERS to start
immediately Chicagoland area.
Tel. 815-405-8589.
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.
Ieško darbo

40,000 per year. We need 100crews.
No exp. necessary. Will train. MuA
have valid driver’s license and transportadon. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.

Tel. 800-820-6155.

Skubiai reikalingi
vairuotojai perkraustytojai
Skokie perkraustymo įmonei.

Tel. 847-675-6617.
t

«,f X ’rf.f.
Altemative Home care looking

38 metų moteris ieško
DARBO.

Tel. 630-795-0742.

rių ir kuopų pranešimai bei
svarstymai
ateities veiklos
planų. Atstovai pranešė apie
š.m. rugpjūčio 2-5 d. Orlando,
Florida, vykusį 88-ąjį metinį
seimą/suvažiavimą.
„Pagalba Lietuvai”
pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švobienė apibūdino šio vieneto ruoš
tą išvyką Lietuvon ir suteiktą
progą susitikti su kardinolu
Juozu Audrium Bačkiu. Buvo
aplankytos „Carito” programų
vietovės — „Betanijos” sriubos
virtuvė/valgykla,
„Gailestin
gos Motinos Teresės” globos
namai/nakvynė, Šeimos cent
ras, vaikų centras ir vaistinė.
Buvo aplankyta ir naujai
įsteigta Vilniaus amatų mo
kykla. „Pagalba Lietuvai” tu
rės keturias programas, kurio
se aukotojas galės remti: medicinos/vaistų siuntos progra
mą, Vilniaus seminarijos klie
rikų „įsūnijimo” programą,
„Gailestingosios Motinos Te
resės" globos namus/nakvynę
ir Vilniaus amatų mokyklos
projektą. Padėkojo visiems už
nuoširdumą ir gausias aukas,
tuomi
paremdami
mūsų
vargstančius brolius ir seses
Lietuvoje.

Buvo nutarta, kad 2002 m.
pavasario seimas/kėgliavimo
turnyras vyks C leve landė, ge
gužės 17-18 d. ir jį globos 25
kuopa, veikianti Cleveland,
Ohio, rudenio suvažiavimas ir
maldinga kelionė vyks Day
ton, Ohio; tiksli data bus pa
skelbta vėliau. 89-tasis Vyčių
suvažiavimaa/metinis seimas
vyks rugpjūčio 1-4 d., Chicago,
Illinois. Jį globos Čikagoje vei
kianti 16-ta kuopa.
Richard Marks, 25 kuopos
pirmininkas Cleveland, Ohio,
pravedė Vidurio centro rajono
valdybos rinkimus. Naujos
2001-2002 m. valdybos sudė

for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green ęard”
reguired. Tel. 630-654-6580.

tis: Dvasios vadas — kun. Ge
diminas Kijauskas, Cleveland
25 kuopa; pirmininkė — Pran
ciška Petkuvienė, Dayton 96
kuopa; vicepirm.
— Jean
Marks, Cleveland, 25 kuopa;
iždininkas — Richard Marks,
Cleveland, 25 kuopa; sekreto
rė
—
Margaret
Dapkus,
Southfield, 79 kuopa; tvark
darys — Paul Moore, Dubois
86 kuopa; Kultūros ir lietuvių
reikalų komitetas — John
Baltrus, Pittsburgh 19 kuopa;
Ritualų komitetas — Lauretta
Pant, Dayton 96 kuopa ir Lee
Moore, Pittsburgh 19 kuopa;
Patikėtiniai — Dolly Oberaitis, Cleveland 25 kuopa ir Mi
chael Petkus, Dayton 96 kuo
pa; Ryšininkė su visuomene ir
„Vytis” žurnalu — Regina Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102
kuopa ir Andrea Baltrus,
Pittsburgh 19 kuopa; „Pagalba
Lietuvai” atstovai — pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102 kuopa ir William Zager, Detroit, 102 kuo
pa; Šv. Kazimiero gildija —
Mark Bell, Dayton, 96 kuopa;
L.V fondo atstovė — Elinor
Sluzas, Dayton, 96 kuopa; sti
pendijų atstovė — Irena Geč^s-McCarthy,
Dayton,
96
kuopa; Vidurio centro rąjono
specialių apdovanojimų
—
George Mikalauskas, Dayton
96 kuopa.
Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai.
Centro valdybos pirminin
kas Robert A. Martin, Jr., da
lyvavo suvažiavime ir apibū
dino savo kelionę prieš keletą
savaičių Vašingtone, susitiki
mus ir priėmimą su L.R. pre

ki

zidentu Valdu Adamkų ir
tais pabaltiečių organizacįjų
pareigūnais.

Nukelta į 7 psl.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

A. f A.

PASKALŲ GYVASTINGUMAS
Serbų rašytojas Branislavas
Nušičius (1864-1938) viename
savo satyrinių rašinių teigia,
kad visi energijos šaltiniai,
juos
naudojant,
eikvojasi,
energijos ištekliai mažėja ir
galiausiai sunyksta; net Saulė
tolimoj ateity turėtų liautis
šildžiusi, švietusi. Tačiau esąs
energijos šaltinis, kuris nuo
vartojimo gausėja, pats plečia
vartotojų tinklą. Tai — apkal
bos, paskalos, gando energija.
Rašinyje
autorius
teiginį
iliustruoja paties sukurpta ne
pikta paskala teiginiui patik
rinti, kurią papasakojo kaimy
nei (sėkmingos plėtros sąlyga
perduodant: „išlaikyk paslap
tyje!”). Paskala per pusdienį
apskriejo Belgradą, kur auto
rius gyveno, apaugo daugybe
naujų „faktų”, „liudijimų” ir
pas autorių sugrįžo stulbinan
čiu gandonešių kūriniu, detek
tyvine istorija. Panašių daly
kų nutinka ir Lietuvoje.
Kai kurios išmonės, paska
los ar tikri, tačiau nereikš
mingi, faktai, ypač, jei jie yra
apie įžymias asmenybes ir
turi neigiamą atspalvį, pasižy
mi gyvastingumu, tampa tų
asmenybių prielipu. Antai Ju
lija Žemaitė buvusi gera rašy
toja, tačiau rūkiusi pypkę,
Adomas Jakštas-Dambrauskas buvęs iškilus dvasininkas
ir visuomenės veikėjas, tačiau
neturėjęs klausos, prastai gie
dojęs. O štai profesorių Juozą
Eretą, šveicarą, Lietuvos pi
lietį ir patriotą, iškilų katali
kiškos visuomenės veikėją,
buvo ištikęs netikėtas daly
kas: ar tai jis buvo įsimylėjęs
Salomėją Nėrį, ar tai jį buvo
įsimylėjusi Salomėja Nėris!
Tik neaišku, ką tuo prielipu
norima pasakyti, nes vertini
mas atrodo anekdotiškai: „ar
tai jis kailinius pavogė, ar tai
jam kailinius pavogė, tačiau
jis susįjęs su kailinių vagyste”.
O gal tas prielipas eksploa
tuojamas abiems pažeminti —
S. Nėriai-, kad įsimylėjo vedusį
vyrą, o J. Eretui, kad ją viliojo
ar deramai neatsiliepė į poe
tės meilę, dėl ko pastaroji nu
ėjo klystkeliais. Labiausiai ti
kėtina, kad tikslas — palie
tuv avi mas.
Salomėja Nėris — talentin
ga poetė, jausmų ir aistrų vir
dulys — klupo ir kėlėsi, paty
rė trapiai būtybei nepakelia
mas dvasines bei fizines kan
čias, mirė neaiškiomis aplin
kybėmis. Pirmoji jos meilė bu
vo Jonas Girnius, už Broniaus
Zubricko buvo pasiryžusi ište
kėti. Nėries dienoraščiai ir ei
lės nekelia abejonių, kad ji bu
vo įsimylėjusi Eretą, žavėjosi
Juozu Tysliava, tačiau iš jos
vienos poemos galima tarti,
kad ji žavėjosi ir Stalinu, o ka
ro metais, neišsiskyrusi su vy
ru, tragikomiškai susituokė su
sovietiniu kadriniu saugumie
čiu Piotru Veržbilovskiu. Ta
čiau ar etiška aistrų ir klaidų
girnapuses kabinti ant išėju
sios į Amžinybę poetės kaklo?
Ar etiška priekaištauti profe
soriui, kad neatsiliepė į poetės
meilę, dėl ko neva pastaroji
nuėjo klystkeliais? (Ar gali bo
ti pateisinamas ėjimas į klyst
kelius iš keršto?). Kokia trage
dija būtų ištikusi Juozo Ereto
šeimą, jei būtų atsiliepęs, nes
varstoma. Taigi „istorija” tik
paliežuvavimo verta, nes poe
tė buvo profesorių įsimylėjusi,
vadinasi, jis su ta meile „su
sijęs".
Praėjo dešimtmečiai, iš Am
žinybės nei poetė, nei profe
sorius nieko nepatvirtins ir
nepaneigs, o „istorija" nepa
mirštama, panašiai kaip NuJičiaus aprašytoji, tebekedenama; greta poetės vardo mi
nimas Stalinas, greta profeso
riaus — kaip dėmė — Salo

mėja. Anot Antano Vienažin
džio, ar velioniui kas kryžių
stato, ar kas peikia, ar keikia
— vis tiek pat. Tačiau gyvie
siems, poetės sūnui Sauliui —
Balandukui, profesoriaus sū
nui Juozui bei dukroms Biru
tei ir Julijai — ne vis tiek pat.
Ne vis tiek pat ir lietuvių ta
lentingos poetės bei daug nu
sipelniusio Lietuvai profeso
riaus gerbėjams.
Viename iš Čikagoje leidžia
mo dienraščio „Draugas” nu
merių (2001.09.26) Julijos
Švabaitės-Gylienės iš esmės
gerame rašinyje „Dar apie Sa
lomėją Nėrį” radau, kad, kai
Salomėja buvo įsimylėjusi Jo
ną Girnių, „pradėjo ją vilioti
vokiečių kalbos profesorius
šveicaras Juozas Eretas”, „vis
dažniau ir dažniau paskaitos
metu tik į ją težiūrėdavo...”, o
1927 m. birželio 9 d. po egza
mino profesorius pagriebęs
pabučiavo Salomėjos ranką
(gal taip padėkojo už gerai
išlaikytą egzaminą, o gal ir iš
meilės — Ą.Z.). Čia dera pas
tebėti, jog iš poetų dvasininkų
Antano Vienažindžio, Antano
Baranausko, Maironio kūrinių
sužinome, kad ir jie mylėjo,
tačiau išliko ištikimi pašau
kimui. Kaip ir Juozas Eretas
— šeimai. Ir tai — rimčiausi
liudįjimai, paneigiantys pas
kalas.
Meilė — ne kailinių vagystė,
ne dėmė, o taurus jausmas,
apie kurį nevalia skalambyti
smuklėse, mugėse ar balaganiniuose renginiuose.
Ir su netikusiu prieskoniu
— spaudoje.

Algimantas Zolubas
Vilnius

TESKLANDO TARP MŪSŲ
GERUMAS
Dangus nesako: „Aš aukš
tas”. Mieli „Lietuvos Vaikų
-vilties” komiteto savanoriai, iš
jūsų taip pat neišgirdau sa
kant: „Aš geras”. Nors Jūsų
darbai ir suteikta pagalba ma
no dukrą Junetą bei visus be
sigydančius vaikus lydės visą
gyvenimą.
Didelė laimė mums, kad su
tikome tiek daug iš tiesų gerų
žmonių vienoje vietoje. Nuo
širdžiai dėkoju G. ir J. Liautaud, B. Jasaitienei, D. ir J.
Kaunams, A. Pabarčiui, V. ir
A. Valavičiams, O. ir K. Paulikams, G. ir R. Burneikiams,
K. Kuniučiui, A. ir L. Rama
nauskams, D. ir V. Baziams,
S.ir J. Užupiams, V. Kosmonienei, A. Smulkštienei, M.
Brusokienei, I. Kairytei, R. ir
A. Smolinskams, M. Kriaučiū
nienei, G. Kiudulienei, M. Zablockas, J. Mėčiui, R. Griga
liūnui, R. Rimkui bei visoms
„Seklyčioje” dirbančioms mo
terims už meilę ir pasiauko
jimą vaikams, už sugrąžintą
sveikatą ir jaunystės grožį Junetai, už gerus įspūdžius,
kantrybę ir širdies šilumą.
Linkiu visiems Jums ir Jūsų
artimiesiems niekada nesutik
ti piktos likimo ironįjos. Atsi
sveikinti noriu Birutės Lengvinienės žodžiais:
Mažas karoliukas nubėga
Gerumo suvirpintos gaidos,
Kaip angelo juokas per
miegą,
Kaip vyšnių žydėjimo aidas.
Tikėkim, kad žydi papartis,
Tikėkime gintaro rūmais...
Ir nieko už nieką
nebarkim,Tesklando tarp mūsų
gerumas.
Genutė Dainienė
Čikaga-Šiauliai

ROBERTAS ČEPELĖ

Gražus būrelis „grandiečių” vikriai šoka „Kepurinę” Lietuvių Bendruomenės 50 metų sukakties paminėjimo
programoje Jaunimo centre spalio 13 d.
Jono Kuprio nuotrauka.
sukaktį, pagerbė Lietuvių
skautų sąjungą, Lietuvių tau
tinių šokių institutą, Lietuvos
Vyčių organizaciją, Šiaurės
Amerikos
ateitininkus
už
„Išeivijos jaunimui teiktą il
gametį dėmesį, auklėjimą ir
paramą”. Taipgi buvo pagerb
tas Lietuvių fondas, teikiąs fi
nansinę paramą jaunimo orga
nizacijų veikiai ir mokslo sie
kiams. Šių organizacijų pager
bimas nekelia jokių abejonių.
Tik norėtųsi klustelėti, kokios
priežastys lėmė Šiaurės Ame
rikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos išskyrimą?
Sportuojantį jaunimą burian
čioje sąjungoje ir jos rėmuose
veikiančiuose sporto klubuose
(„Aras”,
„Aušra”,
„Aidas”,
„Banga”, „Lituanica”, „Neris”,
„Vytis”, „Žaibas” ir kt.) telkia
si čia gimę, vėliau ir vėliausiai
mūsų gyvenamajame krašte
įsikūrę tautiečiai. Lietuvių
sporto klubai gali pagrįstai
didžiuotis vėliausiai į šį kraš
tą atvykusių narių gausa ir
didėliu varžybose dalyvaujan
čių asmenų skaičiumi. Pavyz
džiui, šiais metais Čikagoje
(keturiuose
priemiesčiuose)
vykdytose krepšinio prieauglio
pirmenybėse varžėsi apie 700
dalyvių!
Nepamirštini ir ŠALFASSgos nuopelnai, organizuojant
krepšinio išvykas į kitus kraš
tus. Kaip žinia, krepšinio
rinktinės lankėsi Pietų Ameri
koje, Australijoje, Europoje.
Šia proga prisimintinas Aust
ralijos lietuvių savaitraščio
„Mūsų pastogė” vedamasis
straipsnis. Red. Vincas Kazo
kas (1964 m. liepos 20 d.) ra
šė: „Jau trečia savaitė džiau
giamės ir didžiuojamės Šiau
rės Amerikos lietuvių sporti
ninkų svečiavimusi Australi
joje. Šios jų atvykos jokia vals
tybė neparėmė, o ji vykdoma
ir vyksta vien tik lietuvių pas
tangomis ir lėšomis. Australi
jos lietuviai gerai įsisąmonino,
ką tokia atvyka moraliai duo
tų, tegu ir Australijos Lietu
vių Bendruomenei, neskaitant
jau to propagandinio momen
to, kuris įrašomas visos lietu
vių tautos sąskaitom..
Šisai jų lankymasis prasi
veržia srautu ir už mūsų
bendruomenės ribų. Su savo
pasirodymais ir žaviomis per
galėmis sporto aikštėse jie pa
traukia ir šio krašto gyventojų
dėmesį. Jais domimasi, jiems
rengiami oficialūs priėmimai
ambasadose,
konsulatuose,
pas miestų burmistrus. Argi
kada nors tikėjosi lietuviai,
kad specialiai jiems — lietu
viams — bus rengiami priėmi
mai pas aukštus šio krašto pa

reigūnus oficialiose įstaigose!”
Beje, Australijoje buvo įveikta
tenykštė olimpinė krepšinio
rinktinė, o sugrįžus buvo lai
mėta ir prieš Kanados olimpi
nę rinktinę.
Rašant šiuos žodžius, įkyriai
braunasi mintis, kodėl gi JAV
LB Krašto valdyba aplenkė
išeivijos sportuojančio jauni
mo pastangas.

Petras Petrutis
Chicago, IL

VYČIAI...
Atkelta iš 6 psl. šio

priėmimo

tikslas buvo švęsti dešimties
metų Baltijos »kraštų ne
priklausomybės atkūrimo su
kaktį. Vyko įvairūs posėdžiai
ir susirinkimai?, <25,000 para
šų buvo surinkit-paremti Bal
tijos kraštų ^priėmimui į
NATO ir buvo jSprduoti prezi
dentui George
Bush. Para
šai buvo gauti iš visų 50 JAV
valstįų.
Posėdis baigtas malda ir Vy
čių himnu.

Prieš Mišias nauja 20012002 m. Vidurio centro rajono
valdyba davė priesaiką.
Suvažiavimo užbaigimo lie
tuviškos šv. Mišios parapijos
koplyčioje klebono kun. Alfon
so Babono buvo aukojamos už
gyvus ir mirusius Vyčius. Sa
vo pamoksle, kun. Babonas
pasveikino vyčius ir linkėjo
sėkmingo posėdžio. Pabrėžė,
kad visi turėtų sekti vyčių pa
vyzdžiu ir dirbti kartu tarnau
dami Dievui ir tėyynei. Vargo
navo ir gražiai solo giedojo
muz. Stasys Sližys. Buvo gie
damos „Panis Angelicus”, „Avė
Maria”, „Sanctus” ir „Agnus

Dei”. 102 kuopos nariai Theresa Medonis, John Zyren ir Mi
chael Shea skaitė skaitinius.
Mišios baigtos Lietuvos Vyčių
himnu.
Mirusiųjų vyčių prisiminimą
pravedė Pranciška Petkuvie
nė. Išvardinus mirusius na
rius, uždegtos žvakutės, su
kalbėtos maldos.
Po religinių apeigų parapijos
salėje vyko suvažiavimo už
baigimo vakarienė.
Uždarymo žodį tarė ir Vidu
rio centro rajono pirmininkė
— Pranciška Petkuvienė. Pa
dėkojo Detroito 102 kuopai už
puikų šio savaitgalio paruo
šimą, programą ir nuoširdu
mą.
Po gardžių užkandžių, muz.
Stasys Sližys buvo pakviestas
vadovauti bendram dainavi
mui. Vyčiai su didžiu entu
ziazmu dainavo: „Ar tu žinai,
mielas broleli?”, „Atskrend
sakalėlis”, „Subatos vakarėlį”
ir užbaigė su „Lietuva brangi”.
Po sėkmingo ir darbingo po
sėdžio ir maldingos kelionės,
visi atsisveikino, palinkėjo
vieni kitiems saugios kelionės
grįžtant į namus, ir iki kito
suvažiavimo!

Regina Juškaitė
Švobienė

Mirė 2001 m.spalio 17 d., sulaukęs 80 metų.
Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Lietuvoje, Čižiūnų
kaime. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Ona Kanavolaite, dukra Vida su
Mehmet, sūnus Rimas su žmona Joan, sūnus Linas su
žmona Beatriče, dukra Dalia su vyru Kenneth, anūkai
Arūnas, Petras, Kristina, Jessica, Eilėn, Raimundas,
Matukas, Theresa, proanūkės Natasha ir Gabrielė bei
kiti giminės ir draugai Amerikoje bei Lietuvoje.
A.a. Robertas priklausė Zarasiškių ir Šachmatininkų
klubams.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 19 d. nuo
2 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 20 d. Iš Petkus
Lemont laidojimo namų 9.30 v.r. velionis bus išlydėtas į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba
„Saulutės” našlaičių fondui.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

A. f A.
BERNICE RADVILAS
Mirė 2001 m. spalio 15 d., sulaukusi 86 metų. Gimė ir
gyveno Čikagoje, IL.
Nuliūdę liko: vyras Ignatius Radvilas, sūnus Leonard
I. Radvilas, duktė Margaret M. su vyru Nestor Radvilas
Perea.
Laidotuvės įvyks 2001 m. spalio 20 d., šeštadienį. Visi
susitinka Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, 2745 W. 44 St., Chicago, IL, kurioje 10 v.r. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių
a.a. Bemice bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus
dalyvauti šidse laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti American Heart Association arba American Red Cross.
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

* „Lietuvos energija”,
„Lietuvos jūrų laivininkys
tė”, Taupomasis bankas,
„Lietuvos dujos”, „Lietuvos
geležinkeliai”, „Mažeikių naf
ta” ir kai kurios kitos strate
giškai svarbios įmonės toliau
lieka įmonių, kuriose turėtų
būti išlaikyta valstybės valdy
mo kontrolė, sąraše.
<bns>

PADĖKA
A. t A.
ALINA DOMANSKIENĖ
Mirė 2001 m. rugsėjo 22 d. Palaidota rugsėjo 25 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui už maldas
koplyčioje ir aukotas šv. Mišias Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje ir apeigas kapinėse.
Nuoširdus ačiū už užprašytas šv. Mišias, aukas, gėles ir
pareikštas užuojautas. Širdingai dėkojame inž. Aleksui
Vitkui už atsisveikinimo pravedimą koplyčioje,
kalbėtojoms — Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei
Joanai Krutulienei ir „Lietuvos Našlaičių globos”
komiteto pirmininkei Birutei Jasaitienei.
Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje,
dalyvavusiems laidotuvėse, solistei Praurimei Ragienei
ir vargonininkui Faustui Stroliai bei karsto nešėjams —
Algirdui Didžiuliui, Mindaugui Klygiui, Pranui Nariui,
Jonui Šalnai, Aleksui Vitkui ir anūkui Jonukui
Domanskiui.
Dėkojame laidotuvių direkt. D. Petkui už rūpestingą
patarnavimą.

Liūdinti šeima

Mylimai Mamytei ir Sesutei

A. t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą vicepirmininkei
VIDAI SABIENEI ir draugijos narei ALFAI
BUDRIONIENEI bei jų šeimoms.

KODĖL?
JAV Lietuvių Bendruomenė,
švęsdama 50 metų gyvavimo

Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburgo
skyriaus Floridoje valdyba
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CICERO LIETUVIAI RODO DĖMĖSI
SAVO PARAPIJAI

DRAUGAS, 2001 m. spalio 19 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijos visuotinis
narių susirinkimas ir pietūs
sekmadienį, lapkričio 4 dieną,
12:30 vai. p.p. vyks Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus 3
aukšte, 6500 South Pulaski
Rd. Visi nariai ir norintys bū
ti nariais kviečiami. Dalyvau
siantys pietuose prašomi iš
anksto
pranešti
Ramūnui
Buntinui tel. 630-969-1316.
JAV LB WAUKEGAN/
LAKECOUNTY

Draugo fondo narių meti
nis suvažiavimas įvyks š. m.
spalio 20 dieną, šeštadienį, 10
vai.r. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Registracija - 9
vai.r. Programoje - Draugo
fondo veiklos ir finansiniai
pranešimai bei direktorių rin
kimai. Suvažiavime praneši
mus apie „Draugo” leidybą
skaitys vyr. redaktorė Danutė
Bindokienė ir administrato
rius Valentinas Krumplis.

APYLINKĖS ŽINIOS
JAV Lietuvių Bendruome
nės Waukegan/Lake County
apylinkė išsirinko naują val
dybą. Pirmininku tapo Vaidas
Aksamitauskas, sekretore Nijolė Poplevičienė, iždininku
- Gediminas Damašius, vice
pirmininkais:
Algimantas,
Birgiolas, Vytautas Janušo
nis, Rūta Pacevičienė, Elena
Skališienė, Dainius Skripkauskas, Silvija Skripkauskaitė. Į revizijos komisiją buvo
išrinkti Aldona Kavaliūnienė,
Remigijus Sužiedėlis ir Sigita
Damašiene, politinių reikalų
vedėju - Eduardas Skališius.
Ši Čikagos šiaurės priemies
čiuose įsikūrusi JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė
kviečia į tradicinį rudens po
kylį „Medžioklių puota”, kuris
rengiamas šeštadienį, lapkri
čio 10 d. The Countrv Sąuire,
19133 West Highvvay 120,
Grayslake, Illinois 60030. Pra
džia - 6 val.v., bus pietūs,
veiks baras. Bus ir laimėjimų
traukimas - kviečiame atnešti
prizų. Gros Virginijus Švabas.
Bilietus į šią šventę kviečiame
užsisakyti iki spalio 31d. tel.
847-623-7927.

„Vaiko vartų į mokslą”
būrelis praneša, kad dėl susi
dėjusių aplinkybių atšaukiami
„Laumių pietūs”, turėję vykti
spalio 28 d„ sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre. Būrelis
dėkoja visiems už paramą ir
tikisi toliau susilaukti visuo
menės dosnumo. Jei kas turė
tumėte klausimų, galite skambinti būrelio pirmininkei Biru
tei Pabedinskienei tel. 630968-0427 ar valdybos narei
Nijolei Grigaliūnienei tel. 708975-1262.

Lietuvių fondo dr. A. Raz
mos premijos įteikimas bus
lapkričio 3 d„ šeštadienį, fon
do metiniame vajaus pokylyje,
didžiojoje, naujai dekoruotoje
salėje, Pasaulio lietuvių cent
re, 14911 127th Street, Lemont. Gros brolių Švabų or
kestras. Už 100 dol. auką vienas bilietas veltui. Prašome
užsisakyti stalus ar vietas iki
Spaudos pokylis „Dirvai spalio 30 d. Skambinkite tel.
paremti, kurį ruošia Lietu 630-257-1616.
vių Tautinės sąjungos Čikagos
skyrius, vyks spalio 20 d„
Jurgis Vidžiūnas, Lietuvių
šeštadienį, Balzeko lietuvių operos pokylio šeimininkas,
kultūros muziejaus Gintaro primena, kad jau pats laikas
salėje, 6500 S. Pulaski Rd. organizuoti ir užsisakyti vie
Pradžia - 6 val.v. (pabendravi tas į Operos metinį pokylį.
mas), 6:30 val.v. - vakarienė. Kaip žinia, šis pokylis visuo
7:30 val.v. - meninė dalis, ku met pasižymi išsikirtine me
rią atliks Genovaitė Bigenytė nine programa, puikia vaka
akompanuojant Gintei Če- riene ir smagia šokių muzika.
pinskaitei. Šokiams gros Sta Pokylis vyks šeštadienį, lap
sės Jagminienės tautinė kape kričio 10 d„ Jaunimo centre.
la. Visuomenė kviečiama gau Pokylio metu bus traukiami
siai dalyvauti ir taip paremti laimingieji laimėjimų bilietai,
mūsų spaudą. Vietas užsisa tąigi tie, kurie dar nespėjote
kykite skambindami M. Mar sugrąžinti bilietų šaknelių,
cinkienei tel. 708-499-2172.
prašome tai kuo skubiau pa
daryti. Bilietų užsakymas ir
informacija kreipiantis į Jurgį
Vidžiūną tel. 773-767-5609.

JAV LB Waukegan/Lake County apylinkės valdyba. Iš kairės: Elena Ska
lišienė, Silvija Skripkauskaitė, Dainius Skripkauskas, Vaidas Aksami
tauskas, Rūta Pacevičienė, Nijolė Poplevičienė, Gediminas Damašius,
Audronė Birgiolienė (dalyvavo už Algį Birgiolą), Vytautas Janušonis.

Skelbi

• Roma Adminauskas,
Bloomington, IN, aukoja $25
padėti šelpti sunkiai sergančius
ligonius Lietuvoje.Dėkojame!

• A.a. Alfredo Aleknos
atminimą pagerbdami, Rūta ir
Arūnas Šlekiai, Potomac, MD,
aukojo $50. Ši auka buvo skirta
padėti vaikams su negalia
nupirkti autobusėlį, kuris nu
veš vaikus iš namų į mokyklą.
Dėkojame už auką. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,

Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 773-238-1536. Tax
Palos Heights, IL 60463. Tel.
ID436-3810893.
773-238-1536. Tax ID436-3810893.
• A.a. dr. Jadvygos Ginei• Amerikos Lietuvių ra
tienės atminimą pagerbdami,
dijas,
vad. Anatolijus Šlutas per jos laidotuves draugai ir
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
pažįstami iš Dayton, Ohio,
per WCEV 14.50 AM. Tel.
apylinkės aukojo Lithuanian
773-847-4903, adresas: 4459
Mercy Lift padėti šelpti sunkiai
sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Aukojo: $100 Julius
Raštikis; $75 John ir Julia
Ferneding ir šeima; $70 kai
mynai; $30 William ir Suzanne
Wales; $25 Connie ir Jim Geiger ir Stan Sluzas; $20 dr.
Raymond Dysas, Rita Ambrose,
Judy Petrokas; $10 Kitty Prasmantas, Jimmy ir Joan Kavalauskai. Reiškiame gilią užuo
jautą velionės artimiesiems.
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 773-238-1536. Tax

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro surengtame priėmime. Iš kairės: Janina Šniukštienė - LR Seimo komisijų
sekretoriato vadovė, tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius dr. Remigijus Motuzas,
prof dr. Jonas Račkauskas - LTSC pirmininkas, LR Seimo pirmininko pavaduotojas Arturas Skardžius.
Zigmo Degučio nuotr.

S.Francisco, Chicago, IL 60632.

• KALĖDINES dovanos į
Lietuvą. Siuntiniai ir PINI
GAI jūsų artimiesiems palan
kiausiomis sąlygomis. TRANSPAK Tel. 773-838-1050.

• A.a. Bronės Gruodienės
atminimą pagerbdami, An
tanas ir Genė Sabaliauskai iš
Orland Park, IL, aukojo $20
Lithuanian Mercy Lift padėti
šelpti sunkiai sergantiems
ligoniams Lietuvoje. Dėkojame
už auką.Lithuanian Mercy

Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 773-238-1536.

Ta< 11)436-3810893.

Į Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro surengtą pri
ėmimą, vykusį spalio 9 d„ at
vyko LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisijos nariai, kurie
apžiūrėjo archyvus ir turėjo
progos pabendrauti su prof.
Jonu Račkausku, pakalbėti
apie archyvų ateitį Čikagoje.
LTSC pirmininkui prof. dr. Jo
nui Račkauskui buvo įteikta
atminimo dovana, kurią įteikė
LR Seimo komisijos pirminin
kas Vaclovas Karbauskis.
Lithuanian Mercy Lift
maloniai kviečia visus į pokylį
„Sveikatos odisėja 2001", ku
ris ruošiamas šeštadienį, lapk
ričio 17 d„ Brookfield zoologi
jos sode, 3300 Golf Road,
Brookfield, IL. 6-7 val.v. vyks
atgaiva „Tropic VVorld” pavil
jone, iškilminga vakarienė - 8
val.v. „Discovery Center” pas
tate. Bilietus užsisakykite
skambindami. Laimai tel. 708354-4835 arba Janinai tel.
708-857-8332.

LR generalinis konsula
tas Čikagoje nori informuoti
lietuvių jaunimo organizacijas
užsienyje apie rengiamą kon
kursą „Politikas 2001: jauni
mas - ateities kūrėjas ir var
totojas”. Konkursą globoja mi
nistras pirmininkas Algirdas
Brazauskas ir dr. Juozas Ka
zickas. Daugiau informacijos
galima gauti internetiniame
tiklalapyje www.lijot.lt Užsie
nyje gyvenantys lietuviai dar
bus gali siųsti iki š. m. gruo
džio 1 d.
Šiais metais vienas įdo
miausių Čikagos festivalių „Chicago Humanities Festival” vadinsis „Words & Pictures”. Festivalio programoje
vyks įvairiausi literatūriniai,
dramos, poezijos, vaizduoja
mojo meno, muzikos renginiai,
bus rodomi filmai ir fotografi
jos, dalyvaus žiniasklaidos, re
liginių bendruomenių atsto
vai, rašytojai pasakos apie sa
vo knygas, atskiras dėmesys
bus skirtas vaikams. Rengi
niai vyks universitetuose, baž
nyčiose, bibliotekose ir 1.1.
Pvz„ šių metų Nobelio premi
jos laureatas rašytojas V. S.
Naipaul lapkričio 3 d„ šešta
dienį, 12-1 val.p.p. St. James
Cathedral Čikagos centre pa
sakos ir skaitys ištraukas iš
savo pirmojo romano. Tą pačią
dieną 8 val.v. Museum of Contemporary Art įvyks ilgai
laukta Čikagos premjera britų kompozitoriaus Thomas
Adės išgarsėjusi opera „Powder Her Face”. Festivalio tvar
karaštį galite užsisakyti tel.
312-661-1028 (ext. 21), bilie
tus - tel. 312-494-9509. Dau
giau informacijos internete

Šiemet sueina 90 metų, kai
Cicero lietuviai susirinko pir
mosioms Mišioms į savo patal
pas — dabartinę šv. Antano
parapijos salę. O prieš 75 me
tus lietuvių pinigais buvo pas
tatyta nauja, graži Šv. Antano
parapijos bažnyčia, kurią pa
šventino arkivyskupas Jurgis
Matulaitis (jau prieš kurį lai
ką paskelbtas Palaimintuoju).
Visą laiką aplink Šv. Antano .
parapijos bažnyčią, salę bei
mokyklą sukosi beveik visa ‘
Cicero lietuvių veikla: čia pa
talpomis naudodavosi lietuvių
organizacijos (ne vien tik baž
nytinės), čia kas savaitę bū
davo ruošiami lietuviški rengi
niai, susirinkimai ir pan.
Gaila, kad laikui bėgant ir
mažėjant lietuvių skaičiui Ci-.
cero lietuvių telkinyje padėtis
labai pasikeitė ir ši parapija,
bažnyčia ir kiti pastatai jau
mažai tarnauja lietuviams, o
pradžios mokyklą, atsikėlus
kitos tautybės žmonėms, buvo
visai uždaryta.
Didelis smūgis lietuviams
buvo suduotas praėjusį pava
sarį, kuomet klebonas kun.
Jim Kastigar nusprendė, kad
lietuviai Mišias savo kalba tu
rėtų ankstyvą sekmadienio ry
tą. Reikėjo pastangų, kad pa
maldos lietuviškai būtų auko
jamos bent 9 valandą.
Taip patvarkius, lietuviškų
pamaldų lankomumas dar la
biau sumažėjo, nes vyresnio
amžiaus žmonės, o ypač toliau
gyvenantys mūsų tautiečiai ir
tie, kurie prižiūri senelius bei
ligonius, negali suspėti.
Tačiau, gavus Šv. Antano
lietuvių parapijos komiteto (jo
pirmininkas — dr. Petras Ki
sielius) kvietimus, o taip pat
išgirdus kreipimąsi per radiją
gausiau lankyti lietuviškų
parapijų bažnyčias, spalio 7 d.
į Šv. Antano parapiją lietuvių
kalba laikytas pamaldas susi
rinko 128 žmonės (tokį skaičių
pateikė parapijos talkininkas
Kazys Razma).
Kadangi kaip ir kiekvieną
rudenį, taip ir šiemet, nuolati
nis Šv. Antano lietuvių sielo
vados vadovas dr. kun. Kęstu
tis Trimakas šiuo metu dėsto
Lietuvoje, šv. Mišias atnašavo
Brighton Parko lietuvių para
pijos kunigas Jaunius Kelp
šas. Jis yra labai mėgiamas
Cicero lietuvių, nes šio kunigo
nusiteikimas ir žodžiai pasie
kia daugelio mūsų tautiečių
širdis. Gražiai giedojo parapi
jos lietuvių choras — visai

kaip senais, gerais laikais.
Po pamaldų apie 70 mūsų
tautiečių susirinko sekmadie
niniam pabendravimui.
Stiprokai susirgus komiteto
pirmininkui ir šių sekmadieni
nių susirinkimų gabiam vedė
jui .dr. P. Kisieliui, šį kartą va
dovavo LB Cicero apylinkės
pirm. Mindaugas Baukus. Jis
pasidžiaugė gana dideliu lie
tuvių skaičiumi lietuviškose
pamaldose.
Buvo pristatyta šios parapi
jos ilgametė narė, JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė, kuri papasa
kojo apie spalio 8 d. praside
dančius didžiuosius posėdžius,
į kuriuos yra atvykę net 17
aukštų pareigūnų iš Lietuvos.
Ji kalbėjo ir apie Lietuvių
Bendruomenės 50 metų minė
jimą, o ypač Kultūros tarybos
pakviesto vaikų .Ąžuoliuko”
choro koncertą spalio 14 d.
Maria aukštesniosios mokyk
los salėje. M. Remienės įtiki
nantys žodžiai, atrodo, dauge
liui padėjo apsispręsti dėl da
lyvavimo juose.
Apie padėtį Lietuvoje trum
pai pakalbėjo iš tėvynės su
grįžusi tautietė Stasė Grainienė, kuri gana šiltai ir tei
giamai pristatė padėtį Lietu
voje.
Čia buvo pristatyta ir seno
parapijiečio Stasio Bernatavi
čiaus žmona Audronė iš Birš
tono, su kuria šis nuolatinis
Šv. Antano bažnyčios ir sek
madieninių susirinkimų lan
kytojas neseniai sukūrė šeimą.
Labai jaudinantis buvo at
sisveikinimas su laikinu Šv.
Antano parapijos administra
toriumi kun. Marco Antonio
Mercado, kuris pavadavo į il
gesnes atostogas išėjusį kle
boną kun. J. Kastigar. Tačiau
šis lietuvių draugas, kuomet
netikėtai greitai sugrįžo klebo
nas, yra priverstas apleisti šv.
Antano parapiją. Daugelis lie
tuvių, o taip pat ir ispanų kil
mės parapijiečių pasirašė peti
cijas, skirtas arkivyskupijai,
kad šis kunigas būtų paliktas.
Kun. M. Mercado savo kal
boje gražiai atsiliepė apie lie
tuvius, nors jam mūsiškiai
buvo
pavaizduoti
įvairiai.
Jis teigė, kad su lietuviais
jam buvo smagu bendrauti ir
norėtų ateityje tą draugystę
pratęsti, jeigu tik vėl būtų ga
limybė. Lietuviai šiuos ispanų
kilmės kunigo žodžius paly
dėjo griausmingais plojimais.

Ateitininkų Šalpos fondo
valdyba kviečia visus ateiti
ninkus ir jų draugus bei ar
timuosius šeštadienį, spalio 27
d., dalyvauti Ateitininkų na
Vyskupo Motiejaus Va muose jų ruošiamoje vakarie
lančiaus minėjimai tęsiasi. nėje. Pradėsime 6 v.v. malo
Spalio 14 d. prof. dr. Rimvy nia pabendravimo valanda, o
das Šilbajoris kalbėjo Los An 7 v.v. susėsime už puotai pa
geles LB suruoštame minėji dengtų stalų gardžiuotis pui
me. Jo kalba buvo labai šiltai kia vakariene. Bus ir vertingų
sutikta ir dėmesingai išklau laimikių laimėjimai. Praleissyta. Spalio 21 d. prof. dr. kime vakarą jaukioje, drau
Giedrius Subačius vyksta į giškoje aplinkoje ir tuomi pa
Omahą, į LB ruošiamą vysk. remkime svarbų vaidmenį
Motiejaus Valančiaus minėji ateitininkijos veikloje atlie
mą. Minėjimus koordinuoja kantį Šalpos fondą. Apie daly
vavimą -iš anksto nedelsiant
JAV LB Kultūros taryba.
praneškite dr. A. JuozevičieSuvalkiečių
draugijos nei tel.708-499-2447. Visi lau
metinis susirinkimas vyks kiami.
www.chfestival.org
Ed. Sulaitis
spalio 23 d., antradienį, 1 vai.
p.p. Šaulių namuose, 2417 W
APLINK MARQUETTE PARKĄ
joje gyvenantys parapijiečiai rapiją.
43 St. Kviečiame visus daly
Šiuo metu Marąuette Par
džiaugiasi labai mėgiamam
Marąuette
Parko
apylinkė
mų
adresų
ir
informacijos
dėl
vauti.
gražiai gyvuoja. Įvairūs įvy paskolų. Namo pirkimo prog klebonui sugrįžus, o naujai at kas atrodo labai patraukliai.
kiai pritraukia daug žmonių ir rama vyksta toliau. Numatyta vykę parapijiečiai tuoj pajuto Ruduo apdengė medžius savo
ryškiomis spalvomis. Gėlės
daugiau paaiškinimų ir semi klebono šiltą, malonų būdą.
• KALĖDINIAI SIUNTI susidomėjimo.
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• Lithuanian Mercy Lift daug gražių įspūdžių. Čia su ministratoriumi. Ilgai parapi
dėkoja Carol Oliver, IL, už $25 sirinko daug maldininkų —
auką. Ši auka buvo skirta jaunesni ir vyresni, mokyklos
padėti vaikams su negalia mokiniai, parapijos kunigai
nupirkti autobusėlį, kuris nu bei svečiai kunigai, klierikai,
veš vaikus iš namų į mokyklą. moterys, pasipuošusios tauti
Dėkojame už auką. Lithua niais rūbais, kitataučiai —
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, tikrai patraukli visuomenės
Palos Heights, IL 60463. Tel. dalis.
Jaunimo centro patalpose
773-238-1536. Tax ID436rugsėjo
8 d. vyko Čikagos li
3810893.
tuanistinės
mokyklos registra
• Lietuvių fondui vajaus
proga aukojo: po $250 Vik cija, į kurią suplaukė daugybė
torija Joga-Empakeris, Bronė tėvelių su vaikučiais, besi
Budreika Tender; po $200 ruošdami naujiems mokslo
Kazys ir Juzelė Laukaičiai, metams. Tiek daug gražaus
Algirdas ir Regina Osčiai, Vito lietuviško jaunimo susirinko,
ir Regina Vai; po $100 Riman kad pastatas net dundėjo. Ko
tas ir Dalia Bitėnai, Stasys ir ridoriuose vis buvo galima
Sofija Džiugai, prel. Ignas girdėti vaikučius kalbant vie
Urbonas. Nuoširdžiai dėkojame nas su kitu lietuviškai. Užsi
ir prašome siųsti aukas ir registravo apie 200 mokinių.
Rugpjūčio mėnesį vykęs na
įsigyti bilietus lapkričio 3 d.
mo
pirkimo seminaras pri
pokyliui LF būstinėje — 14911
traukė
apie 100 žmonių. Susi Švč. M. Marijos Gimimo parapijos mokyklos (6820 S. Washtenaw) vadovybė džiaugiasi, galėdama pasveikinti
127 St., Lemont, IL 60439.
domėjimas
pirkti namus Mar mokyklos I skyriaus mokytoją seselę Mildą Blinstrubaa, SSC, - ji neseniai šventė 50 metų vienuolystės šv Kazi
Tel. 630-257-1616. Už $100
ąuette
Parke
toliau tęsiasi — miero vienuolijoje jubiliejų Seselė taip pat daug metų pasišventusiai dėstė ir dėsto šios parapijos mokykloje ir
auką galima gauti bilietą po
yra
ieškančių
parduodamų
na- yra mėgiama kolegų bei vaikų
kyliui nemokamai

