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Premjeras stoja genocido tyrėjų
pusėn ginče dėl KGB rūmų
Vilnius, spalio 31 d. (BNS)
— Premjeras Algirdas Bra
zauskas trečiadienį pareiškė
neįeisiąs patalpų stokojan
tiems teismams pasididinti
ploto, jeigu nuo to tektų nu
kentėti po tuo pačiu stogu
įsikūrusiems genocido tyrė
jams.
Trečiadienį A. Brazauskas
apsilankė
Vilniaus
centre
esančiuose buvusiuose KGB
rūmuose, kuriuose įsikūrė Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro pa
daliniai, Lietuvos ypatingasis
archyvas, Genocido aukų mu
ziejus bei trys teismai — Vil
niaus apygardos, Apeliacinis
ir 2-osios apylinkės.
Teismai ir genocido tyrėjai
kandidatuoja į trejus metus
remontuojamas maždaug 700
kvadratinių metrų ploto patal
pas antrajame ir trečiajame
rūmų aūkštuose, pastato da
lyje, kuri atiduota tyrimų cen
trui ir ypatingajam sovietinio
ir nacių genocido archyvui.
A. Brazauskas pareiškė, kad
ginčytinos patalpos turi ati
tekti tyrimų centrui ir pa
žadėjo „kur nors” surasti maž
daug 1.5 mln. litų šių patalpų
remontui pabaigti. „Šitie keli
šimtai metrų teismų proble
mos neišspręstų. O tyrimų
centras ir archyvas turės nor

„Toks sprendimas, bent jau
laikinai, būtų išsprendęs labai
opų teismų patalpų trūkumo
klausimą”, sakė teisingumo
ministras Vytautas Marke
vičius.
„Tačiau kur jūs siūlytumėte
padėti 70 tyrimų centro dar
buotojų, kurie tiesiogiai dir
ba su archyvine medžiaga?”,
klausė Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų
centro generalinė direktorė
Dalia Kuodytė.
Išklausęs abi puses, A. Bra
zauskas pareiškė, kad „negali
būti ir kalbos apie centro
iškėlimą” ir pažadėjo, kad vy
riausybė nė nesvarstys Teisin
gumo ministerijos parengto
projekto. „Teismų problemas
reikia spręsti atskirai, o ne
kitų sąskaita”, pabrėžė prem
jeras.

JAV ambasadai atsiųstuose
vokuose juodligės nerasta
Vilnius,

spalio 31 d. (BNS)
—
Mikrobiologai,
tiriantys
JAV ambasadai Vilniuje at
siųstus- laiškus su neaiškios
sudėties milteliais ir ambasa
dos naudotus pašto krepšius,
neturi žinių apie juodligės už
kratą juose.
Visuomenės sveikatos cent
ro Mikrobiologijos laboratori
jos vedėja Kazimiera Rutienė
trečiadienį sakė, kad milte
liuose užkrato tikrai nėra, o
pašto maišai dar tik pradėti
tirti, ir kol kas tyrimų rezul
tatų nėra. Pasak K. Rutienės,
į ambasadą spalio viduryje at
siųstuose
milteliuose
buvo
rasta į juodligę morfologiškai
panašių bakterijų „bacilus cereus”, tačiau jos visiškai nepa
vojingos. „Tai yra plačiai gam
toje paplitęs
mikroorganiz
mas”, pažymėjo ji.
Šiuo metu Visuomenės svei-

* Seimo posėdžių sekre
toriate užregistruota Lietu
vos Konstitucijos 47 straipsnio
pataisa ir jų lydinčių teisės
aktų projektai, reglamentuo
jantys žemės ūkio paskirties
žemės pardavimą užsienie
čiams. Šiuos projektus paren
gė apie pusmetį posėdžiavusi
iš įvairių Seimo frakcijų suda
ryta parlamentinė komisija
Konstitucijos pataisoms reng
ti. Projektus parėmė 67 parla
mentarai. Konstitucijos 47 str.
pataisomis siūloma suteikti
teisę užsienio subjektams įsi
gyti žemės ūkio paskirties
žemę pagal konstitucinį įsta
tymą. Dabar užsieniečiai turi
teisę Lietuvoje įsigyti tik ne
žemės ūkio paskirties žemę. Si
pataisa reikalinga norint už
baigti Lietuvos derybas su Eu
ropos Sąjunga dėl laisvo kapi
talo judėjimo. Konstitucijos
pataisomis taip pat siūloma
panaikinti draudimą savival
dybėms ir Lietuvos juridi
niams asmenims įsigyti nuo
savybės teise žemės ūkio pa
skirties žemę, vidaus vandenis
ir miškus.
(BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

malias darbo sąlygas”, savo
sprendimą paaiškino A. Bra
zauskas.
Aistros dėl patalpų 10,000
kvadratinių metrų ploto rū
muose verda jau 5 metus.
Teisingumo
ministerija
prieš kelias savaites parengė
vyriausybės
nutarimo
pro
jektą, pagal kurį suremontuo
tos patalpos atitektų Vilniaus
apygardos, Apeliaciniam ir
2-osios apylinkės teismams.

katos centro Mikrobiologijos
laboratorijoje tiriami antra
dienį iš ambasados gauti jos
naudojami pašto maišai.
K. Rutienė paneigė ambasa
dos paskelbtą pranešimą, esą
centro specialistai, ištyrę mi
nėtus pašto maišus, rado ant
jų pėdsakų, panašių į juodli
gės užkratą. Anot jos, Jokių
tyrimo rezultatų dar nėra”.
Galutinių rezultatų reikėtų
laukti po 2-3 dienų.
Pasak ambasados praneši
mo, ambasados Vilniuje pašto
rūšiavimo kambarys yra užda
rytas, kol nebus gautos nuoro
dos dėl valymo ir dezifenkavimo.
Antradienį JAV ambasada
paskelbė,, kad kaip ir kitos
Amerikos diplomatinės atsto
vybės pasaulyje dėl juodligės
užkrato grėsmės laikinai nu
traukė susirašinėjimą paštu
su JAV Valstybės departa
mentu.

* Lietuvos Generalinė
prokuratūra pirmadienį iš
siuntė prašymą Izraelio Tei
singumo ministerijai išduoti
dabar Izraelyje gyvenantį 81
metų Nachmaną Dušanskį,
kuris Lietuvoje kaltinamas
genocidu per sovietų okupa
ciją. Jos metu bei Antrojo
pasaulinio karo metais ir po
kario laikotarpiu Lietuvoje N.
Dušanskis buvo aukštas so
vietų valstybės saugumo ka
rmininkas. Laiške prašoma,
kad tuo atveju, jeigu Izraelio
valstybė, prisijungdama prie
Europos konvencįjos dėl ekstradicįjos, pasiliko sau teisę
atsisakyti išduoti savo pi
liečius, apsvarstyti galimybę
perimti N. Dušanskio bau
džiamąjį persekiojimą. Lietu
vos Generalinė prokuratūra
du kartus 1999 m. rašė Izrae
lio Teisingumo ministerįjai,
prašydama apklausti liudyto
ju N. Dušanskį. Nesulaukusi
atsakymų, prokuratūra savo
prašymą pakartojo pernai ir
šiemet.
(BNS)
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Trečiadienį į Prezidentūrą prieš vidurdienį atskubėję Seimo pirmininkas Arturas Paulaūskas ir premjeras Al
girdas Brazauskas pasveikino prezidentą Valdą Adamkų artėjančio gimtadienio proga. Lapkričio 3 dieną,
šeštadienį, Lietuvos vadovui Valdui Adamkui sukaks 75-eri metai. Kartu su A.Paulausku ir A.Brazausku buvo
atvykęs ir Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas. A. Paulauskas prezidentui padovanojo stiklinę
vazą, o premjeras — rašalinį parkerį. Kaip sakė prezidento atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė, pirmasis iš
užsienio valstybių vadovų sveikinimą V. Adamkui atsiuntė Vokietijos prezidentas Johannes Rau. Netikėtą do
vaną prezidentui įteikė krašto apsaugos ministras, padovanojęs V. Adamkui maskuojamąją karinę aprangą.
Nuotr. : Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) ir Seimo pirmininkas Arturas Paulauskas (dešinėje) svei
kina prezidentą Valdą Adamkų.
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr

Tėvynėje pasižvalgius
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas gavo „Williams Lie
tuva” generalinio direktoriaus
ir „Mažeikių naftos” valdybos
pirmininko
Ronald
Majors
laišką,
kuriame
bendrovė
„Williams” reiškia susirūpini
mą dėl savo valdomos „Ma
žeikių naftos” finansinės ge
rovės ir pelningumo. „Mes
neslėpėme,
kad
nuolatinis
‘Mažeikių naftos’ pelningumas
yra ilgalaikis projektas, kuris
priklauso nuo laiku įgyven
dintos pagrindinės moderniza
vimo programos, finansavimo
iš Vakarų finansinių institu
cijų ir sutarčių su naftos
tiekėjais bei pastovaus naftos
tiekimo rinkos kaina. Tačiau
gali būti, kad ‘Williams’ visuo
menei sukėlė netikslų įspūdį
apie šių planų įgyvendini
mo spartą”, rašoma laiške.
(LR,Elta)

* „Mažeikių nafta grimsta į nuostolių liūną. Per de
vynis
šių
metų
mėnesius
įmonė patyrė daugiau kaip
162 mln. litų nepatikrintų
nuostolių. Per tą patį pra
ėjusių metų laikotarpį įmonės
nuostoliai buvo apie 87 mln.
Lt. Įmonės nuostoliai rugpjūtį
padidėjo daugiau kaip 20 mln.
Lt.
(R,Elta)

* Seimo pirmininkas,
Naujosios sąjungos vadas
Artūras Paulauskas siūlo su
teikti teisę partijoms atstaty
dinti iš savivaldybių tarybų
savo narius, kurie nutraukia
ryšius su juos iškėlusią partija
arba atsisako vykdyti partijos
programą. Parlamente užre
gistruotą savivaldybių tarybų
atšaukimo mechanizmo pro
jektą kai kurie savo bendra
žygius prarandantys politikai
sutiko su džiaugsmu. Dauge
lyje demokratinių valstybių
tokio savivaldybės tarybos ar
parlamento narių atšaukimo
mechanizmo nėra. (KD,Elta)
* Nuo 1994 m. gimimų ir
mirčių skirtumas
Lietu

voje išaugo nuo 4,000 iki 5,000
per metus. Vien per 9 šių
metų mėnesius gimė 5,000
mažiau žmonių, nei mirė. Tai
didžiausias kada nors užre
gistruotas Lietuvoje neigia
mas gyventojų kaitos skaičius.
* Kauno laisvosios ekono
minės zonos (LEZ) projektas

gali būti neįvykdytas. LEZ
valdymo konkursą laimėjusi
Belgijos bendrovė AOI NV
svarsto galimybę pasitraukti
iš šio projekto, jei vyriausybė
iki šių metų pabaigos neišpirks iš gyventojų bent 50 ha
privačios žemės. (KD.Elta)

* Naujosios sąjungos (so

skyr

cialliberalų)
uose au
ga nepasitenkinimas partijos
vadovybės veikla. Kai kurių
skyrių pirmininkai teigia bū
tinai siūlysią pakeisti tris
vicepirmininkus partijos suva
žiavime, kuris turėtų įvykti
prieš Naujuosius metus. So
cialliberalų partijoje bręsta su
kilimas prieš vadus.
(R,Elta)

* Bemaž visoms politi
nėms jėgoms atstovaujantys
merai pareiškė neremiantys
siūlymo kartu su prezidento
rinkimais rengti ir savivaldy
bių tarybų rinkimus. Bendrų
rinkimų idėją prieš porą sa
vaičių paskelbė Seimo Social
demokratinės koalicijos frakci
jos nariai Rimantas Ruzas ir
Česlovas Juršėnas.
(LR,Elta)

* Seimo pritarimu nuo
ateinančiu metų Lietuvoje
brangs daugelio rūšių kuras
bei cigaretės, tačiau alkoholi
nių gėrimų kainos keistis ne
turėtų. Jau dabar įvairių rū
šių kuras Lietuvoje kainuoja
daugiau nei kaimyninėse Bal
tijos valstybėse. Dėl kuro akci
zo padidėjimo prekių
kai
nos Lietuvos vartotojams pa
didės vidutiniškai 3 proc.
(LŽ.Elta)

* Gyventoju surašymas
parodė, kad maždaug kas
trečias
žmogus gyvena kai
me.
Miestiečių priskaičiuo
jama daugiau nei 2,344 mln.
(R,Elta)

* Kauno miesto taryba
nusprendė nuo 2002 m. sau
sio 1 d. Kauno „Rasos” gimna
ziją pertvarkyti į Kauno mies
to savivaldybės ir Vytauto
Didžiojo universiteto gimna
ziją. Pagrindinis šios pertvar
kos tikslas — įsteigti universi
tetinę gimnaziją, kurioje Kau
no ir visos Lietuvos humani
tarinio bei universalaus mąs
tymo moksleiviai bus kryptin
gai rengiami studijoms Vy
tauto Didžiojo universitete.
(KD.Elta)

* I Lukiškių tardymo izo
liatoriaus-kalėjimo kamerą

grąžintas pakelės maniaku
vadinamas 58 metų Kazys Jo
naitis, kuris bemaž dvi sa
vaites praleido Laisvės atė
mimo vietų ligoninės psichiat
ruos skyriuje. Merginų žudi
ką stebėję Laisvės atėmimo
vietų ligoninės medikai psi
chinės ligos K. Jonaičiui ne
nustatė. Prokuratūrai pavyko
surasti merginą, kuriai prieš
porų metų pavyko pasprukti
iš K. Jonaičio automobilio. Pa
reigūnai dabar tikrina jos at
skleistus faktus. (R,LŽ,Elta)

* Prezidentūra seka as
mens tapatybės kortelių
konkurso istoriją. Svarstoma
galimybė kreiptis į teisėsau
gos
institucijas,
kad šios
išsiaiškintų, ar tokio konkurso
paskelbimas, jame
iškeltos
sąlygos bei dalyvių parinki
mas yra teisėtas. Yra nuo
gąstavimų, kad valstybės biu
džetui brangiai kainuojantis
projektas gali būti korupcijos
objektas, nes kortelių gamy
bos bei su tuo susiję projektai
turėtų kainuoti nuo 80 iki 120
mln. litų.
(KD.Elta)

* Kitąmet Lietuvos ka
riuomenė gali padidėti 660
karių. Tai numato vyriausy
bės patvirtinta 2002 m. princi
pinė kariuomenės struktūra,
kuriai dar turi pritarti Sei
mas. Karių gausėjimą dau
giausia nulems kitąmet pla
nuojami sukurti nauji artileri
jos ir priešlėktuvinės gynybos
batalionai. Kitais metais regu
liariosiose karinėse pajėgose
gali tarnauti iki 13,400 karių
(šiemet buvo leista 12,950). Iš
jų privalomosios tarnybos ka
rių bus iki 5,000 (buvo leista
4,900).
ibns)

* Kitą savaitę Lietuvoje
lankysis Didžiosios Britanijos
sosto įpėdinis princas Charles.
Lietuvoje jis viešės lapkričio
6-8 d. Kaip trečiadienį Di
džiosios Britanijos ambasa
doje surengtoje spaudos konfe
rencijoje sakė ambasadoriaus
pavaduotojas Brian Davidson,
šis vizitas svarbus ir Jungti
nei Karalystei, ir jos ambasa
dai Vilniuje, nes princo vieš
nage
pažymimas
Lietuvos
ir Didžiosios' Britanijos di
plomatinių santykių atkūrimo
dešimtmetis. „Wales princas
nori savo akimis pamatyti
pažangą, kurios Lietuva pa
siekė per 10 neriklausomybės
metų”, sakė B. Davidson.

* Šių metų pabaiga bus
nelengva Lietuvos sportinin
kams. Kai kurie numatyti ir
jau pradėti projektai gali likti
neįgyvendinti dėl lėšų sty
giaus. Kita neguodžianti žinia
ta, kad įvairių sporto šakų at
stovai sugebėjo pasiekti dau
giau pergalių, nei buvo ti
kėtasi, ir šiuo metu jų pre
mijų, prizų „aruodas” ne tik
jau išsemtas, bet ir viršytas.
Vietoj jame buvusių 800,000
litų
Lietuvą
garsinusiems
sportininkams išmokėta per 1
mln. litų.

(KD,Elta)

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld antra
dienį patvirtino, kad Afganistane jau dislokuota nedidelė grupė
sausumos pajėgų karių, kurie atlieka ryšininkų vaidmenį ir pade
da opozicinei Šiaurės sąjungai. Tai buvo iki šiol aiškiausias D.
Rumsfeld patvirtinimas, kad kariuomenė jau yra pastoviai dislo
kuota Afganistane. Gynybos sekretorius pabrėžė, kad Afganistano
opozicijos pajėgoms padeda tik „nedidelis” Amerikos karių skai
čius. Jis atsisakė nurodyti, kokiai kariuomenės rūšiai jie priklau
so, ir pasakė tik tiek, kad jie yra „uniformuoti”. Kalbėdamas apie
Šiaurės sąjungą ir su ja susijusias grupuotes, D. Rumsfeld pareiš
kė, kad JAV kareiviai atlieka jų pagalbininkų vaidmenį ir yra čia
ne tam, kad įsakinėtų opozicinėms pajėgoms, kada pulti Talibaną.
Jis patvirtino, kad šiuo metu Šiaurės sąjunga iš tiesų rengiasi le
miamam puolimui prieš Talibaną, tačiau pabrėžė, kad opozicinės
pajėgos „veikia nepriklausomai”.
Islamabadas Per tris pastarąsias savaites Afganistane per
JAV oro antskrydžius žuvo maždaug 1,500 civilių žmonių, trečia
dienį pranešė Talibano ambasadoriaus Islamabade pavaduotojas
Suhail Shaheen, pridūręs, kad JAV karo lėktuvai Afganistane mė
to maisto dėžes primenančias kasetines bombas. „Dabar aišku,
kad Amerika vykdo genocidą Afganistane, siekdama savo politinių
tikslų. Jeigu Amerika mano, kad pavergs afganų tautą, griebda
masi genocido, ji klysta”, sakė S. Shaheen. Jis pridūrė, kad po
JAV atakų Afganistane ant civilinių objektų galima pamatyti ne
sprogusias bombas. JAV griežtai neigė anksčiau Talibano pateiktą
žuvusiųjų skaičių, vadindamos jį „propagandiniu”. JAV atstovai
kaltino Talibaną, kad jis kelia pavojų civilių gyventojų gyvybei,
slėpdamas ginklus mečetėserir kituose civiliniuose objektuose.
Kandaharas Trečiadienį prieš aušrą įvykusio antskrydžio me
tu JAV karo lėktuvų numestos bombos pataikė į Pietų Afganista
no Kandaharo mieste esančią Raudonojo pusmėnulio medicininės
pagalbos organizacijos ambulatoriją, kurioje žuvo 11 žmonių, 6
buvo sužeisti, pranešė sužeistas šios ambulatorijos gydytojas.
Kandaharo miestas yra pagrindinė Talibano buveinė, kurioje įsi
kūręs šio judėjimo vyriausiasis vadovas, mula Mohammad Omar.
New Yorkas. Trečiadienį mirė ypač pavojinga plaučių juodlige
sirgusi 61 metų Manhattan ligoninės darbuotoja, pranešė „ABC
News”. Moteris dirbo akių, ausų ir gerklės ligoninės sandėlyje. Ji
tiesiogiai netvarkė į ligoninę ateinančių laiškų ir pašto siuntinių,
tačiau dirbo šalia ligoninės pašto kambario. Sekmadienį įtarus
plaučių juodligę, moteris buvo paguldyta į ligoninę, kur jos gyvybė
buvo palaikoma dirbtinio kvėpavimo aparatu. Tai —jau ketvirtoji
šį mėnesį plaučių juodligės auka JAV. Vienas žmogus mirė Flori
doje, kiti du — Vašingtone. Iš viso JAV jau rasta 16 juodligės at
vejų New Yorke, Vašingtone, New Jersey bei Floridoje.
Paryžius. Galutinė nuostolių, kuriuos draudimo bendrovėms
atnešė rugsėjo 11-osios teroro aktai Vašingtone bei New Yorke,
suma bus apie 24 mlrd. eurų, pranešė tarptautinė paslaugų inves
tuotojams bendrovė „Standard & Poor's” (S&P). Apie trečdalį šios
sumos teks skirti kompensacijoms 5,000 teroro akto aukų ir už su
naikintą arba nukentėjusį turtą. Didžiąją dalį likusių išlaidų teks
dalintis perdraudimo bendrovėms. Apie pusę šių išlaidų prisiims
Europos bendrovės (Vokietijos bendrovės — 15 proc., Didžiosios
Britanijos — 13 proc., Šveicarijos ir Bermudų bendrovės — 9
proc.), o JAV bendrovės — 42 procentus.
New Yorkas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld šią
savaitę ketina vykti vizito į Rusiją, trečiadienį pranešė laikraštis
„The New York Times”. Gynybos sekretorius planuoja susitikti su
Rusijos gynybos ministru Sergej Ivanov ir apsvarstyti bendras pa
stangas kovojant su terorizmu, karinę kampaniją Afganistane bei
mėginimus parengti susitarimą dėl prieš raketinės gynybos ir stra
teginės ginkluotės. D. Rumsfeldo kelionė įvyks praėjus daugiau
kaip 3 savaitėms, kai JAV pradėjo bombarduoti Afganistano teri
toriją ir rengti specialiųjų pajėgų antskrydžius prieš objektus ne
toli Kandaharo, kur įsitvirtinęs Talibanas. „Kaip paaiškėjo, talibai pasirodė esą kur kas ištvermingesni priešininkai nei tikėjosi
Pentagonas. Tai privertė JAV įstatymų leidėjus paraginti didinti
spaudimą, taip pat plačiau panaudoti specialiosios paskirties pa
jėgas ir net didelius sausumos junginius”, rašo laikraštis.
Maskva. Trečiadienį Kazachstane sėkmingai nusileido kosmi
nis laivas „Sojuz TM-33”, pranešė Skrydžių valdymo centro pa
reigūnai. Laivo įgula — vadas, rusas Viktor Afanasjev, inžinierė
prancūzė Claudie Haignere ir antrasis inžinierius, rusas Konstantin Kozejev — 8 dienas buvo Tarptautinėje kosmoso stotyje
(TKS). Pagrindinis ekspedicijos uždavinys buvo atgabenti į TKS
naują gelbėjimo laivą „Sojuz TM”, nes ankstesniojo buvimo orbi
toje laikas baigiasi, taip pat atlikti eilę mokslo eksperimentų pa
gal programą „Andromeda”, kurią parengė Prancūzijos kosmoso
agentūra.
gali tapti labai retos ir ypač vertingos. Vatikanas, viena iš ma
žiausių pasaulyje valstybių, išleisdama savo euro monetas, atlik
nedidelį, bet svarbų vaidmenį didžiausioje pasaulio pinigų revoliu
cijoje. Sienomis atitverta ir 44 hektarus užimanti miestas-valstj
bė, pirmadienį parodė busimųjų euro monetų išvaizdą. Monetos
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bus įamžintas jau 24 metus Katalikų Bažnyčiai vadovaujančio
metų popiežiaus Jono Pauliaus II profilis. Kiekvienais metais bu
nukaldinama tik 670,000 šių monetų, galiosiančių visoje euro zc
noje. Monetos su 12 žvaigždžių, simbolizuojančių euro zonai pri
klausančias Europos valstybes, bus^pradėtosJtaldintHšjvairau

* Nuo lapkričio 1-ogios
Lietuvos vairuotojai, važi metalo kitų metų pradžioje. Da
nėdami šviesiu paros metu, bartinės Vatikano monetos yra
privalo įsijungti artimąsias
liromis, o ant jų iš
šviesas. Tai truks iki kovo 1 d. vadinamos
kaltas jaunesnio popiežiaus pro
Jei vairuotojas neįjungs ar
timųjų šviesų, jam gali būti filis. Euro įvedimas dvylikoje
skirta bauda nuo 20 iki 40 Europos valstybių bus pradėtas
2002 m. sausį.
litų.
(BNS)

KALENDOBIU8
Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji

Audrius, Gydautas, Kirenįja, Licinijus, Milvyde, Vaiva, Žygaudaa.
Lapkričio 2 d.: Vėlinės. Gedardas, Gedvile, Maura, Nora, Tobįjaa,
Valentinas (Valys), Vinifreda.

2___^DI^UGASi200Hu_la£kričio_^^_1_ketvirtadienis___^__
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LIETUVIU TELKINIAI
MISSISSAUGA, ONT.
TAUTODAILĖS

INSTITUTO
SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimo programa, lei
dinių pristatymas, instituto
kūrėjos dešimtmečio mirties
sukakties minėjimas, pamal
dos —-visa tai įvyko š.m. rug
pjūčio 25 ir 26 d. Anapilio,
Lietuvos kankinių parapijos ir
lietuvių muziejaus patalpose.
Instituto valdybos gerai pa
ruošta programa teikė suva
žiavimo dalyviams malonių,
darbingą nuotaikų.
Atstovų suvažiavo iš JAV ir
Kanados — 37, atsivežtų įga
liojimų, negalėjusių suvažia
vime dalyvauti — 43, taigi, at
stovauta 80 instituto nariams.
Instituto tarybos posėdžiui
pasibaigus vyko suvažiavimo
dalyvių visuotinis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo
Valentina Balsienė. Susirinki
mas pradėtas susikaupimo
minute už praėjusiais metais
mirusius narius ir skulptorių
Petrą Vaškį, mirusį š.m. ba
landžio mėn. Philadelphijoje.
Po to vyko valdybos narių ir
iždininkės pranešimai bei
pranešimai atstovų ir institu
to skyrių.
Antai Philadelphijoje insti
tuto skyrius ruošia skulpto
riaus P. Vaškio pomirtinę pa
rodą. J instituto veiklą įsi
jungia vėliausiai iš Lietuvos
atvykę lietuviai.
Čikagoje pastoviai veikia
Tautodailės paroda. Pagerbta
tautodailės narė seselė Perpetua jos 100-tojo gimtadienio
proga. Montrealyje išausta 10
juostų, kaklaraiščių ir stula.
Mokyta rišti verbas, Toronte
tautodailininkės renkasi kas
pirmadienį ir dirba savo pa
mėgtos kūrybos šakoje. Nau
jais nariais įstojo Nijolė
Draugelienė iš Rochester,
N.Y. ir Laurynas Vismanas iš
New York skyriaus.
Tema „Prisimename daili
ninkę Anastaziją Tamošaitie
nę” kalbėjo Birutė Nagienė
„Nepriklausomos
Lietuvos”
laikraščio redaktorė.
Leidinių pristatymas, paro
dos atidarymas sudarė aka
deminę nuotaiką. Kati Reeder
Meek knyga „Reflections from
A Flaxen Past” rūpestingai pa
ruošta su autorės asmenine
patirtimi, nuotraukomis (495),
kurių 395 spalvotos. Išsami
bibliografija, liet. — anglų
žodynas, naudingi šaltiniai.
„Lietuvių tautodailės insti
tutas išeivijoje” redaktorė N.
Kulpavičienė. Tikrai puikus
leidinys, gerame popieriuje,
kietais viršeliais, daug nuo
traukų.
Architektas Algimantas Ta
mašauskas akademiškai prista
tę savo paskaitą, ją baigė
jautriais, paskutiniais su ve

lione Anastazija Tamošaitiene
pasikalbėjimo žodžiais, tuo
metu, kai Lietuvoje vyko isto
riniai įvykiai 1991 m. rugpjūčio
24 d. Tie paskutiniai žodžiai
buvo „Ponia Tamošaitiene,
Lietuva laisva!” Žodžius pa
kartojusi Anastazija šypte
lėjo... Po keturių dienų Anas
tazija mirė.
Paroda — ją organizavo isto
rijos mokslų daktarė Rasa
Mažeikaitė. Tai A. Tamošai
tienės kūriniai surinkti iš juos
įsigijusių žmonių. Kilimai,
guarai, tapyba, gobelenai. Kū
rinių turinys dvelkia lietuvių
liaudies menu, rodo jų autorės
talentą, audėjos meninius ir
techninius
sugebėjimus ir
darbštumą. Šia savo kūryba
Anastazija įsiamžino lietuvių
tautodailėje. Paroda Anapilio
lietuvių muziejuje tęsis ilgesnį
laiką.
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Po Maironio Parke, Shrewsbury, MA, Nek. Marijos Prisidėjimo seserų vienuolijos rėmėjų Worcester, MA, sky
riaus suruošto labdaros koncerto. Rengėjų skyriaus pirmininkė Teresė Adomavičienė su koncerto programą at
likusiais Hartford, CT, vyrų „Trio" dainininkais — Alfonsu Zdaniu, vadovu muz. Jurgiu Petkaičiu ir Vytautu
Zdaniu.
Nuotr. Algio Glodo

10:30 v.r. šv. Mišios Šv. Anta
no bažnyčioje, aukojamos Lie
tuvos šaulių sąjungos išeivi
joje vyriausio kapeliono kun.
Alfonso Babono. 12:15 v. p.p.
akademija parapijos salėje.
Kalbės Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Jurgis Jurgu
tis. Meninėje programos da
lyje — bendras dainavimas,
vadovaujant muz. Stasiui Sli
žiui. Minėjimą rengia Ramovėnai, talkinant Stasio But
kaus, „Švyturio” jūrų šaulių
kuopoms ir birutietėms.
Mykolas Abarius
ŠV. ANTANO
PARAPIJOS METINĖ
GEGUŽINĖ

Algimantas Tamašauskas, prista
tęs leidinį „Lietuvių tautodailės
institutas išeivijoje".
Sekmadienį Lietuvos kanki
nių šventovėje šv. Mišios už a.
a. Anastaziją. Susirinko su
važiavimo
dalyviai. Labai
gražiai skambėjo, kunigui ei
nant prie altoriaus, giesmė
„Težydi vėliai .Lietuva, kaip
Tavo slėnių lelija, tebūna vėl
namuos ramu”. Solo Rasa Krokytė-Veselkienė, žodžiai P.
Jurkaus, muzika J. Strolios.
Po pamaldų
aplankėme
Anastazijos Tamošaitienės ka
pą ant kurio labai kuklus
medžio paminklas, sukurtas
jos vyro A. Tamošaičio.
Kapą aplankius suvažiavi
mo dalyviams buvo vaišės.
Vaišių metu Rasa Veselkienė
pakvietė visus ateinančiais
metais dalyvauti suvažiavime,
vyksiančiame Rambyno sody
boje, kurioje jau yra vieta ins
tituto galerijos ir statybai.
Dalyvis K.
DETROIT, MI

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. Kariuomenės šventės
minėjimas rengiamas sekma
dienį, gruodžio 2 d., Šv. Anta
no parapijoje.
Programoje

Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu Vyko sekmadienį,
spalio 28 d. Rudenėlio saulutė
švietė savo šiltais spindulė
liais, o gražus oras kvietė vi
sus į Šv. Antano parapiją.
Mišių metu įspūdingai skam
bėjo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio.
Po šv. Mišių pilnutėlė salė —
vietiniai svečiai ir iš toliau at
vykusieji, susirinko parapijos
salėje, kur visų laukė parapi
jos šeimininkių ir talkininkių
paruošti gardūs lietuviški pa
tiekalai, parapijiečių kepti py
ragai, o ištroškusių — Vacio
Slušnio ir Alfonso Rimbos pa
rūpinti „alijošiaus lašai”. Vyko
gausi ir turtinga loterija. Lai
mėjimų bilietus platino Bronė
Čiunkienė ir Aldona Tamulionienė. Dovanų skirstymą
pravedė Antanas Osteika.
Nuotaika jauki. Visi daly
vavusieji buvo patenkinti ma
loniai tarp draugų ir pažįsta
mų praleidę sekmadienio po
pietę ir tuo pačiu parėmę Šv.
Antano parapiją. Klebonas
kun. Alfonsas Babonas dėkoja
visiems už atsilankymą ir už
parėmimą parapijos veiklos.
Dalyviai dar ilgai pasiliko pa
bendrauti su draugais ir pa
žįstamais. Šis renginys buvo
labai sėkmingas. Gegužinę
ruošė kun. Alfonsas Babonas
ir parapijiečiai.
Regina Juškaitė
Švobienė
VYSK. M. VALANČIAUS
200 METŲ GIMIMO
MINĖJIMAS
Šv. Antano parapija kartu su
Stasio Butkaus šaulių kuopa
rengia vyskupo Motiejaus Va
lančiaus gimimo 200 metų
minėjimą sekmadienį, lapkri
čio 25 d. Ta proga numatomi
ir pietūs, kurių kaina yra 12
dol.
asmeniui. Visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti
minėjime ir pietuose. Bilietus
galima įsigyti sekmadieniais
po šv. Mišių pas Stasio But
kaus šaulių kuopos valdybos
narius.
WORCESTER, MA

ĮSPŪDINGAS RENGINYS
VIENUOLIJAI PAREMTI
Rugpjūčio 25 <1 Lietuvių tautodailės instituto suvažiavime Anapilio sa
loje (Mississnuga, Ont ) laivo pristatyta Kati

Reeder Meek knyga „Re-

(lections from A Flaxen Rast — Eor kove of Lithuanian VVeaving”. Su
knvga supažindino Vida Rimiene (kairėje' I.TI Čikagos skyriaus pirmi
ninke Dešinoje

Kati Reeder Meek

A. Veselkienės nuotr

Spalio 7 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Maironio Parke,
Shrewsbury, MA, Nekalto Ma

rijos Prasidėjimo vienuolijos
Worcester
rėmėjų skyrius
suruošė koncertą ir pietus šios
vienuolijos darbams paremti.
Gausiai susirinkusius sve
čius šiltu žodžiu pasveikino
rėmėjų skyriaus pirmininkė
Teresė Adomavičienė. Progra
mai vadovavo Bernadeta Miliauskaitė-Harris. Prieš pietus
mąldą sukalbėjo laikinas sese
lių kapelionas kun. Tomas Karanauskas iš Lietuvos.
Visiems pasivaišinus ska
niais rėmėjų paruoštais pietu
mis, programos vedėja supa
žindino svečius su vyrų „Trio”:
muzikas Jurgis Petkaitis —
tenoras, vadovas ir akompa
niatorius. Alfonsas Zdanys —
baritonas. Vytautas Zdanys —
bosas.
Koncertą pradėjo daina „Pa
sveikinimas”. Toliau sekė išti
sa pynė viena po kitos; „Gimi
nių daina”, „Šerk, tėveli, žir
gelį”, „Sūduva”, „Pavasarinis
tango”, „Partizanų žygio dai
na”, „Jūreivių maršas”, „Tai
gražiai mane augino”, „Spau
dos baliaus valsas”, „Reikia
tept”. Po šių dainų vyrai iš
troško, padarė pertrauką, kad
pailsėtų jų „stygos” ir atsigai
vintų šaltu vandenėliu.
Pertraukos metu programos
vedėja Bernadeta pakvietė se
selę Olivetą tarti žodį. Ji dėko
jo rėmėjoms už nenuilstamą
daugelio metų darbą ir para
mą vienuolijai. „Gėrimės ir
šiuo gražiu renginiu, kuris su
ruoštas visų bendromis jėgo
mis. Su seselėmis Lietuvoje la
bai bendradarbiaujame. Vie
nos iš Amerikos vyksta į Lie
tuvą, kitos iš Lietuvos atvyks
ta mums į pagalbą, o kartu
naujų žinių įsigyti, pasitobu
linti”.
Šiuo metu yra atvykusi se
selė Valerija ir ji dalyvavo
mūsų suruoštame renginyje.
Dėkojo Maironio Parko pirmi
ninkui Kaziui Adomavičiui ir
visai Parko vadovybei už viso
keriopą paramą, kurią patiria
per daugelį metų, o rėmėjoms
trūksta žodžių išreikšti dėkin
gumui. Sakė: „Kasdien visi ir
visos esate mūsų maldose”.
Seselė Verutė, puiki kalbėtoja,
deklamatorė kalbėjo apie arki
vyskupą Jurgį Matulaitį ir ra
gino visus giliau ir daugiau
pažinti skaitant knygas ir
melstis prašant Jo užtarimo
pas Dievą.
Antroje koncerto dalyje vyrų
„Trio” pynė antrą dainų pynę:
„Rytmečio daina”, „Drugelis”,
„Lauksiu
tavęs
ateinant”,
„Linksmas keliautojas”, „Prie
gintaro jūros”, „Išaušo diene
lė”, „Oi, tas Juzė”, „Užstalės
daina”, „Žemėj Lietuvos ąžuo
lai žaliuos” — kartu su publi
ka. Gaila, kad prie dainų ne
buvo pažymėti jų autoriai.
Paskutinė „God Bless Ameri
ca...” Dieve gelbėk, globok
Ameriką, o žuvusiems nuo
žmogžudžių teroristų suteik
amžiną atilsį. Visiems susto
jus, padėką reiškiant gausiais
plojimais, Irena Markevičienė
kiekvienam dainininkui į at
lapą įsegė po baltą rožės žie
dą. Programos vedėja padėko
jo, kad gražiomis dainomis

praskaidrino šio sekmadienio
popietę. Dainos kėlė dvasią ir
stiprino sielą. Dar daugiau ir
nuoširdžiau plojome, nes vyrų
„Trio” dainavo seselėms, ne
imdami honoraro už jų atvež
tą ir mums padovanotą tokį
gražų koncertą.
Naujosios Anglijos lietuviai
myli ir gerbia seseles, todėl į
renginius atsilanko seselių rė
mėjai ir gerbėjai ne vien iš
mūsų telkinio, bet visada at
vyksta ir iš kitų, ypač iš Providence, RI. Tai' nepavargstantieji per daugelį metų. Ne tik
atvyksta, bet dar atveža daug
Vertingų dovanų laimėjimams.
Veronika Kielienė turi ypa
tingą „receptą” auginti gėles,
kurios žydi „doleriais”. Nuos
tabus jos darželis. Tokių gėlių
atveža ne mažai nekalbant
apie kitas dovanas. Sofija Šakalienė laimėjimų stalą pa
puošė baltais vokeliais su ža
liomis dovanėlėmis juose.
Rėmėjas šiais metais pra
džiugino atvykusieji iš Hart
ford, CT. Jie užpildė du stalus,
tikimės, kad ateinančiais me
tais bus pilni trys. Moterys iš
Gardner, MA, paliko vyrus na
muose ir atvyko. Jų buvo be
veik pilnas stalas. Esame tik
ros, kad ir kitais metais at
vyks ir vyrai, nenorės vieni
pasilikę namuose nuobodžiau
ti. Apsilanko ir būrelis nese
niai atvykusių iš Tėvynės Lie
tuvos. Rėmėjos dėkoja vieš
nioms ir svečiams atvyku
siems pirmą kartą į seselių
darbams paremti suruoštą
renginį. Tikime, kad atvyksite
ir kitais metais, nes mes žvel
giame į ateitį, nepaisant
džiaugsmas ar skausmas lydi
mūsų gyvenimo dienas. Pla
nuojame, darbuojamės, nes
viskas yra Dievo rankose. La
bai uolus seselių vienuolijos
renginių lankytojas yra Auš
ros Vartų parapijos kleb. kun.
Alfonsas Volungis. Buvo malo
nu ir šiais metais jį matyti
mūsų tarpe.
Padėkas nusipelno moterys
— ruošusios pietus, patarna
vusios prie stalų, bei kitus
darbus atlikusios: Aldona
Brantienė, Elena Nalivaikienė, Irena Juodaitienė, Elena
Černienė, Vanda Lescord,
Vanda Ramonienė, Irena Mar-
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keyičienė, Irena Savickienė,
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
Darata Zaleckaitė, Danutė Abramavičiūtė, Elenytė Nalivai- prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kaitė, Aldona Jakniūnaitė, Te
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
resė ir Algis Ilgūnai, Vivian 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Rodgers, Gema Šermukšnytė,
Tel. 708-422-8260
Darata Sinkavich ir Janina
Miliauskienė. Piniginius rei
DR. JOVITA KERELIS
kalus tvarkė Olga Keršytė ir
DANTLĮ GYDYTOJA
Darata Virbašienė.
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
Gėrimės ir didžiuojamės,
Tel. (708) 598-8101
kad turime Naujoje Anglijoje
Valandos pagal susitarimą
įsikūrusias Nekalto Marijos
Prasidėjimo vienuolijos sese
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
les Putnam, CT, kurių vienuo
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
lyno durys plačiai atvertos vi
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
siems. įvairiomis švenčių ar
Chicago, IL 60638
kitomis progomis dažnai lan
Tel. 773-229-9965
komės pas jas toje katalikybės
Valandos pagal susitarimą
ir lietuvybės tvirtovėje ir grįž
ARAS ŽLIOBA, M.D.
tame į namus atsigaivinę dva
siškai, tautiškai ir pailsėję fi
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
ziškai. O dabar džiaugiamės,
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
kad ir Lietuvoje, su čia esan
Tel. 815-741-3220
čių seselių, ir kaip jos dažnai
pareiškia, jų geradarių pagal
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
ba yra plačiai išvysčiusios sa
KARDIOLOGAS - SlRDtES LIGOS
vo veiklą.
J. m.
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
AUSTRALIJA

DR. L PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA

REMIA VALDOVŲ
RŪMŲ ATSTATYMĄ

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Melbourno inžinierių ir ar
chitektų sąjungos nariai bei
svečiai diskutavo, ir ragino vi
sus Melbourno lietuvius prisi
dėti prie Valdovų rūmų atsta
tymo vajaus. Susirinkimas
įvyko 2001.10.28 d. Melbourno
Lietuvių klube, dalyvaujant
svečiui
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės atstovui Lietu
voje, Gabrieliui Žemkalniui,
kuris supažindino dalyvavu
sius, kas daroma šiuo klausi
mu Lietuvoje.
Sąjungos pirmininkas archi
tektas Jurgis Zaikauskas susi
rinkimo atidarymo kalboje
apibūdino Žemutinės pilies
pastatų istoriją ir lėšų telkimą

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerlorsurgeryandbreasthealth.com

Valdovų rūmų atstatymui. Su
sirinkimo* dalyviai buvo pa
vaišinti šampanu, turėjo pro
gą išgirsti V. Urmanos arijų
CD įgrojimą ir pamatyti rūmų
atstatymo projekto brėžinius.

Žilvinas Beliėuskas

Š m spalio 12 d. Clevelande JAV LB 50 metų sukaktį švenčiant, po sėkmingo „Ąžuoliukų” koncerto su choro
dirigentu Vytautu Miškiniu įspūdžiais dalinasi LB Clevelando apyl. pirm Mylita Nasvytienė, LR garbės kon
sule Clevelande Ingrida Bublienė ir „Tėvynės garsų" radijo programos vedėja Aldona Stempužienė.
Nuotr Lino Johanaono
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Danutė Bindokienė

PRALAIMI?

Juk ir jie — mūsų tautos
vaikai

BRONIUS NAINYS
„Koalicinė vyriausybė gali
susilaukti skaudžių politinių
padarinių, jeigu nusigręš nuo
savo pačios programos. Ma
nau, kad jei nebus skirta pi
nigų mokykloms kompiute
rius įsigyti ir mokinių pave
žėjimo programai, socialdemokratų-socialliberalų sanda
rai iškils rimtas pavojus”, —
kalbėjo Švietimo ministras
socialliberalas dr. • Algirdai
Monkevičius. Audrelių kyla ir
visuomenėje, kai ji pamato
spaudoje
skelbiamo naujo
biudžeto pinigų paskirstymo
sąraše nulius geltonųjų auto
busiukų ir mokyklų kompiu
terizavimo eilutėse, o milijo
nus litų Valdovų rūmų atsta
tymo eilutėje. Ji čia kartu su
Švietimo ministru — mokinių
vežiojimo programą būtina
tęsti. Ir kas gali suprasti Fi
nansų ministrės Dalios Gry
bauskaitės porinimą, kad mo
kykloms kompiuterius turi
pirkti ne valdžia, bet priva
čios verslininkų bendrovės?
Matyt ji, pagal „Lietuvos ry
tą” (2001.10.29), praėjusią sa
vaitę „pritariamai linksėjo
galvą premjerui, teigiančiam,
kad Valdovų rūmams pinigų
pakaks”.
„Sutikime, skamba šiek tiek
makabriškai. Juk mokykloms
stinga ne vien kompiuterių,
— rašo ‘Lietuvos rytas’. — At
šalus orams dešimtys mo
kyklų nešildomos, daugelio jų
sutrešę langai, aplūžusios du
rys, sovietinių
kareivinių
spalvomis išdažytos sienos, į
mokymo įstaigų tualetus bai
su ne tik užeiti, bet ir apie
juos kalbėti. Negana to, ne
mažą dalį mokyklų už savo
pinigus remontuoja vaikų tė
vai,” tęsia dienraštis. Čia rei
kia paminėti ir JAV lietuvių
pirštelį: kai kurias mokyklas
pinigais, premijomis, knygo
mis bei drabužiais remia pri
vatūs asmenys, šeimos; šim
tus tūkstančių dolerių kas
met skiria Lietuvių ir Tautos
fondai,
nuolatinės
aukos
plaukia katalikiškoms priva
čioms gimnazijoms. Kažin, ar
daug tokių uolių rėmėjų čia
susiras Valdovų rūmų staty
tojai, ypač kai Lietuvos kai
kuri spauda ėmė juos stipriai
pliekti.
Švietimo ministras susirū
pinęs. Ir ne be pagrindo drįso
savo jauną plauką šiaušti
prieš žilstančius koalicinės
partįjos
socialdemokratus,
taip pat ir prieš savuosius so
cialliberalus, kurių vadovas,
prieš trejetą metų prezidento
kėdės užsimojęs, žadėjo kiek
vienam mokinukui po kompiu
terį duoti. Kur tie jo pažadai

dabar? Nepatogu, savo žo
džius iš naujo išgirsti, o tuo
labiau — kartoti. Tai primin
ti, jo bendrininkai linkteli gal
vutes, bet pinigų mokykloms
ieškoti siūlo kur nors kitur ir,
pagal seną gaidelę, liepia raustis kariuomenės ižde. Tik
kažin kodėl jie niekada ne
užsimena apie tikresnį šal
tinį — brūkštelėti per gau
sioms jų kelionėms į užsienį
mėtomus milijonus? Įspūdin
gą paveikslėlį praėjusių metų
pabaigoje piešė žiniasklaida,
suskaičiavusi, kad per pirmą
sias 40 naujo Seimo dienų net
40 nuošimčių seimūnų mo
kesčių mokėtojų lėšomis su
spėjo išvykti į užsienį, žinoma,
labai svarbioms komandiruo
tėms. Tų „svarbių komandi
ruočių” gausa ji stebėjosi ir
praėjusį pavasarį, o spalio 29
d. „Lietuvos rytas” vėl rašo,
kad „griežta taupymo politi
ka ir sumažintas šių metų
biudžetas nesutrukdė aukš
tiems
šalies pareigūnams
skraidyti į tolimiausiuose pa
saulio kampeliuose vykstan
čius Lietuvai ne itin svarbius
renginius”. Tarp tų aukštų
pareigūnų lankytų kraštų
dienraštis mini Pietų Korėją,
Pietų Afriką, kelias kitas Afri
kos valstybes, Kiprą, Kubą,
JAV, Islandiją ir beveik nuo
latines išvykas į Europos vals
tybes, būriais aplankant net
po kelias kas savaitę, o pavie
niai, poromis, o trejetukais —
net kasdien. Lietuvos vardas
skambėjo ir Štutgaro vyno fo
rume, kuriame Lietuvą į NA
TO vedė Seimo kaimo reikalų
komiteto įgaliotas liberalas
Domininkas Velička, paskui
suspėjęs tokią užduotį pakar
toti vyno konferencijoje Ka
nuose (Prancūzija). „Pažan
gioms technologijoms plečian
tis, prezidentas prieš prezi
dentą jau žodžiuojasi net per
kur kas didesnį atstumą, negu
nuo Daukanto aikštės iki Ge
dimino 11”, — rašo „Kauno
dienos” vedamojo autorė Auš
ra Lėka (2001.10.29).
Gal ir neužtektų nuo tokių
kelionių sutaupytų pinigų
švietimo bėdoms pašalinti, bet
pridėjus juos prie Valdovų rū
mų į švietimą atsuktų 7 mili
jonų, geltonų autobusų klau
simas tikrai išsispręstų. Švie
timo ministras Algirdas Mon
kevičius sako, kad~raikų pa
vežėjimo programa buvo nu
matyta trejiems metams. Per
pirmuosius dvejus metus skir
ta 9 milijonai litų ir už juos
buvo nupirkta 117 autobusų.
Kitais metais reikėtų nupirkti
dar 280. „Kaimuose jau užda
rėme 70 mokyklų, 280 mo

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.22

O minos, minos
besistengiančių „teisingai” atsakyti prašosi šaržisto pieštuko!
Taigi, filharmonija... Močiutė su skaryte: „Nugi žuvis”,
Juras: „Tai kur ji gyvena?”
Močiutė: „Nu Baltijoj”. Jauna
geltonplaukė:
„Filharmonija??? Aaa, kažkas... gal mašii na karvėms melžti?"
Tvirčiausias, be dvejonių ir
miksėjimų atsakymas buvo
skustagalvio, odinšvarkio vaikino: „Filharmonija? Nugi sek;sas!”

“

Kai „klausimėlis” išsemtas,
Juras pakviečia tos sąvokos
žinOvą, kuris duoda teisingą ir
išsamų atsakymą. Įdomu, kad
nė vienas užklaustasis praeivis neprisipažįsta nežinąs. O
gal Juras tokius eliminuoja,
kad programa būtų Unksmesnė? Nepaklausiau to klausimėlio.
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Dvidešimt pirmojo amžiaus
žmogus, save laikydamas mo
derniu ir kultūringu, gali ra
miai diskutuoti temas, kurios
dar nelabai seniai būtų privertusios raudonuoti arba bent
įtraukti į nepageidautinų są
rašą. Tik kažkaip drovimasi
kalbėti apie tikėjimą, šven
tumą, dorovės klausimus —
tuomet ir sakiniai nesiriša, ir
žodžių pritrūksta, net patiems
iškalbingiausiems.
Šiandien Bažnyčia švenčia
ypatingą šventę, prisiminda
ma nesuskaičiuojamas minias
savo šventųjų, kurie Amžiny
bėje džiaugiasi Dievo artumu,
nors jų vardai neįrašyti nei į
kalendorius, neminimi mišio
luose, iš esmės — niekam ne
žinomi. Mes tikime, kad jie
yra su Viešpačiu: tai moko
tikėjimas, tai pabrėžė ir Dievo
Sūnus, kurio atėjimas į pa
saulį atvėrė vartus į Amžinąją
laimę, jeigu tik žmogus pats
savo valia ties tais vartais ne
pastatė užtvaros.
Kai kalbame apie šventuo
sius, paprastai turime mintyje
didžius žmones, atlikusius
svarbius, tiesiog karžygiškus,
darbus, už kuriuos Dievas
jiems atlygino pačiu vertin
giausiu užmokesčiu — šven
tojo vainiku. Galbūt dėl tokios
prielaidos eilinis šios Žemės
gyventojas numoja ranka ir
liūdnai pasako: „Tai ne man.
Aš niekuomet nesugebėčiau
įkurti vienuolyno, gyventi as
keto gyvenimą, iškentėti bai
sių kančių už savo tikėjimą...”
Ir kaip visgi gaila, kad dau
gelio tikėjimo tiesų pažinimas
baigėsi su pasiruošimu Pirma
jai komunijai, Sutvirtinimo
sakramentui, arba net tikybos
pamokomis mokykloje, jeigu
laimė lėmė lankyti katalikišką
švietimo instituciją. To paži
nimo turi užtekti iki paskuti
nio atodūsio po daugelio de
šimtmečių. Nors žmogus save
laiko tikinčiu, meldžiasi, da
lyvauja sekmadieniais pamal
dose ir priima sakramentus,
bet visa tai — daugiau pripra
timo reikalas. Nebent gyveni
mo kelyje pasitaiko sutikti tik
rai pasišventusį dvasininką,
kurio ir žodžiai, ir darbai pakylėja žmogaus dvasinį gyve
nimą viena kita pakopa aukš
tyn. Bet tai greičiau išimtys...
Mes, lietuviai, mėgstame
tvirtinti, kad turbūt nėra šioje
planetoje krašto, kuriame ne
būtų vieno kito tautiečio.
„Kur tik tų lietuvių nėra”, —
ne kartą girdime su nuostaba
ištartus žodžius. Tačiau mūsų
tauta turi ir vieną nepagy
domą ydą: pirmos pažinties su

netikėtai
sutiktu
lietuviu
įspūdžiui nuslūgus, kone su
žiburiu pradedame ieškoti,
kas mus skaldo, ne kas jungia
Tarytum užjausti, mylėti vieni
kitus tegalime (pagal musų
didįjį poetą Brazdžionį) ,,iš
tolo”.
Juk tiek dešimtmečių dūsa
vome, kad tėvynėje tautiečiai
kenčia priespaudą, visokius
nepriteklius, kad negalime jų,
o jie mūsų, aplankyti. Ir kas gi
atsitiko, kai visos užtvaros į
tėvų žemę pavirto dulkėmis?
Kuomet lietuviai iš ten atvyk
sta į mūsų tarpą, ieškodami
to, ko namie negalėjo rasti? Iš
kur tas tarpusavis vienų ir
kitų nepasitikėjimas, nesusišnekėjimas?.. Jeigu ieškome
jų akyse krislų, tai retkar
čiais turėtume pasitikrinti, ar
mūsų akys nėra prigrūstos
rąstų...
Buvome išmokę ir pripra
tę vieninteliu Lietuvos šven
tuoju vadinti karalaitį Kazi
mierą. Bet tai buvo kitados,
prieš praėjusio šimtmečio an
trojoje pusėje įvykusią didžią
ją pasaulio — ir mūsų tautos
— tragediją, kuri atnešė daug
skausmo, bet taip pat ir
džiaugsmo, papildydama lie
tuvių, kurie tikrai verti šven
tojo vardo, sąrašą. Kaip tik
tais šiurpiais laikais eiliniai
žmonės, gyvenimo eigoje nepa
sižymėję ypatingais žygdar
biais ar net dorybėmis, ban
dymų laikotarpiu sušvito to
kia nuostabia šviesa, kuri yra
pastebima ir danguje, ir že
mėje. Tiesa, šiandien jie dar
neįrašyti į kalendorius ar mi
šiolus, bet, nėra abejonės, kad
tikrai ten atsiras, nes ne tas
įrašymas, o jų gyvenimas — ir
daugeliu atvejų kankinio mir
tis — juos padarė vertus į tuos
sąrašus įtraukti.
Ir tai teikia vilties, kad Lie
tuva jau turi daug savo už
tarėjų visai arti Viešpaties
sosto. Paminėkime tik kelias
tų dvasios didvyrių, kuriems
jau duota eiga pakeliui į pas
kelbimą šventaisiais, pavar
des: palaimintasis arkivysku
pas Jurgis Matulaitis, Motina
Marija Kaupaitė, vyskupai —
Mečislovas Reinys, Vincentas
Borisevičius, Julijonas Stepo
navičius, Adelė Dirsytė... ir
daug kitų, apie kuriuos jau
girdėjome, ir dar išgirsime.
Juk tai mūsų tautiečiai, tikri
lietuviai. Argi galime manyti,
kad jiems jau neberūpi tė
vynės reikalai, jos ateitis? Ir
šiandien prisimename juos,
prisimename kiekvieną dorą
lietuvį, kuriam šviečia Am
žinoji Šviesa!

laiku pasirodė šis romanas.
Lietuvos
homoseksualistai
prirašė Seimui pluoštus krei
pimųsi, susijusių su jų diskri
minacija... ir jie reikalauja
įstatymo... įteisint homosek
sualų santuokas... Rašytoja
įtaigiai atskleidžia subtilių ho
moseksualų voratinklio veik
los principus”.
Apie homoseksualus, ku
riuos čia „gėjais” vadina (nuo
angliško žodžio „gay” reiškia
linksmą; kodėl gi neišverst į
„linksmutį”?), kalbant, š.m.
gegužės 25 d. „L. ryto” priede
„Savaitgalis” didelėm raidėm
ir spalvotom
nuotraukom
skelbėsi homoseksualų foru
mas: „Dviejų moterų iššūkis
visuomenei". Tos dvi „iššūkio
pionierės" — vilnietė „dizainerė” Olga Rink ir fotomeni
ninkė Jelena Adamčik iš
Minsko. Forumas prasidėjo
meno galerijoje „Znad Wilii"
su Jelenos foto paroda (jai po
zuoja „gay”, „lesbian”, „bisexual” asmenys); paskaitas
apie homoseksualų kultūrą (?)

skaitė švedų ir amerikiečių
homoseksualų
organizacijų
atstovai.
Čia kyla mintys apie dvi
sąvokas — laisvę ir kultūrą —
ir kaip žmogus, pagal savo
įgeidžius, padarė jas dvipras
mes. Po prailgusios sovietiš
kos utopijos, jau suprantam,
ką reiškia diktatorių mėtomi
„laisvės" šūkiai. Dabar gi žmo
giškosios prigimties perversiją
pasaulio mažumos įkyriai per
ša daugumai, kaip privilegijų
reikalingą kultūrą!
Priedas „Mes!!!” rašo ir kal
bina daugiausia jaunimą. Įdo
mu buvo paskaityti apie 17
metų garsėjantį „dizainerį”
(drabužių kūrėją) Vitalįjų Autuką. Jis jau sukūręs 9 kolek
cijas ir galįs pragyventi iš sa
vo darbo. Vitalijus jau lankėsi
Paryžiuje ir svąjojo kada nors
savo kūrinius parodyti toje
„madų Mekoje”. Iš Lietuvos iš
vykti nenorėtų. (Malonu gir
dėt!) Trys didelės nuotraukos
rodo Vitalijaus balines sukne
les: karoliukai, blizgučiai, per

matomos medžiagos, o po jo
mis — dailios, nuogutėlės mo
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Klaipėdos miesto „Saulėtekio” moksleiviai. Mokykla šiuo metu švenčia 40 metų darbo sukaktį.
Pranės Šlutienės

kyklų pertvarkėme, kaip į to
limesnes mokyklas perkelti
vaikai jas pasieks?” — klau
sia ministras. Ir tai labai rim
tas klausimas. Dar rimtesnis
— kur gauti 60 milijonų litų
kompiuteriams nupirkti, jeigu
iš tikrųjų šios technologijos
vystymas kaime nėra tik kan
didatų į prezidentus tuščios
populistinės kalbos?! Ir jeigu
tie milijonai „atsistoja” prieš
Valdovų rūmų milijonus, ne
reikia stebėtis visuomenės
stiproku nusiteikimu prieš jai
gal tik kažkokią mitologinę
praeitį, kliudančią tikroviškos
ateities kūrimą.
Švietimas, ypač kaimo jau
nimo ruošimas
modernios
technologijos
specialybėms,
šiuo laiku ryškėja kaip ypatin
gai svarbi Lietuvos politikos
sritis, ir jai priklauso didžiau
sias visų Lietuvos valdžių dė
mesys. Absoliučiai neleistinas
mokyklų uždarinėjimas, joms
pasiekti priemonių nutrau
kimas bei kompiuterizavimo
programos
sustabdymas, ir
šiam uždaviniui pinigai nega
li būti ištraukiami iš kariuo
menės biudžeto. Galim nesu
tikti su NATO narių Lietu
vai šiek tiek pertemptais rei
kalavimais, bet jie yra, Lietu
va jų negali pakeisti, tad turi
prisiderinti. Tačiau yra sričių,
kurioms biudžetinės lėšos ga
li būti gerokai apkarpytos,
tarp jų — ir čia minėta, net
ir pačiose viršūnėse įsiplies
kusi, kelionių į užsienį aistra,
ir iš naujo pergalvota Valdo
vų rūmų statyba.
Į tą žaidimą labai paveikiai
galėtų būti įtrauktas ir tas
keistas Finansų ministrės Da
lios Grybauskaitės pasiūly
mas, tik jį reikia
apversti
aukštyn kojom. Gerai būtų
verslininkus prisiprašyti pirk
ti kompiuterius mokyklom,
bet koks genijus galėtų tai pa
daryti? Tad kompiuterius ge
riau tegul perka valdžia, o
verslininkai tegul Valdovų
rūmus stato. Iš tikrųjų šį „biz
nį” tik taip ir reikėjo pradėti.

Taip įvairialype kryžmine ug
nimi kibirkščiuojantis užmo
jis turėtų būti vykdomas ne
mokesčių mokėtojų pinigais,
bet tik privačiu kapitalu, su
aukotu
savanoriškai apsi
sprendusių žmonių. Tai visais
atžvilgiais būtų patogiau ir
aiškiau: ar visuomenė prita
ria jam, ar ne? Juk Valdovų
rūmai iš tikrųjų buvo Lietu
vos-Lenkijos bendros vals
tybės valdovų buveinė Lie
tuvoje, ir tik perkūnėlis žino,
kiek juose tada buvo lietuvių
tautos ir aplamai lietuvišku
mo. Vargu, ar juose kas nors
lietuviškai kalbėjo? Rūmus
atstačius, Vilniaus krašto len
kai, ko gero, panorės juose ir
savo įvaizdį „patupdyti”, tad
gal iš anksto paprašyti ir juos
aukomis prie statybos prisi
dėti? Šalia to, kažkoks žino
vas paskaičiavo, kad atstatyti
rūmai pritrauks tiek užsienio
turistų, kad iš jų gaunamu
pelnu statinys per penkerius
metus išsipirks. Kur kitur
tokį gerą verslą rasi? Nė
McDonalds Vilniuje taip gerai
neuždirba. Tad kodėl užmojo
puoselėtojai negalėtų sudary
ti tokiu pelnu suinteresuotų
verslininkų bei kitų žinovų
privataus komiteto, kuris,
pardavinėdamas akcijas ar ki
tomis vilionėmis, sutelktų lė
šas ir Valdovų rūmus atsta
tytų. Ir prezidentą renkant
kandidatams dėl jų nereikėtų
ragais badytis, ir niekam ki
tam nebūtų bėdos. O šiam
projektui numatyti pinigai ati
tekę švietimui, iki Lietuvos
tūkstantmečio ir Lietuvos kai
miečius įgalintų varžytis su
prezidentą sužavėjusiu Airijos
kompiuterizuotu kaimu. Tad
kodėl tuo keliu nepasukti?

nodai skaito: netikiu... meluo
ji... išeik... Maždaug tiek jaus
mo, kaip sakant — bulvės du
litai, sūris — trys.
Pažiūrėjus TV, žinoma, skai
čiau laikraščius. Tai čia, va,
žvilgsnis į.

nių ir Palmyros horoskopas.
Bet panašiomis žiniomis mar
guoja visų kraštų laikraščiai.
Kas man gerokai skyrėsi nuo
įprastųjų Čikagos „Sun-Ti
mes” ir „Tribūne”, tai „L. ryto”
duoklė erotinėms nuotrau
koms, ar tai būtų kadras iš re-’
cenzuojamo filmo (tik suaugu
siems!), ar iš „baikerių” «ir
kviestinių prostitučių šventės.
Iš „L. ryto” priedų man įdo
miausi buvo „Mūzų malūnas”
ir „Mes!!!” „Mūzų malūnas”,
kaip vardas sako, savo skilty
se glaudžia muzikos, filmo,
teatro, literatūros mūzas. Iš
šio priedo sužinojau apie kylančią operos žvaigždę, sol.
Nomedą Kazlauskaitę, garsiosios primadonos Montserrat
^Caballe globotinę, ir apie Jo
bės Balčiūnaitės knygą „Salvanįjaus Nanio virusas”. *
Gaila, neteko tos knygos
skaityti, bet noriu pasakyti,
ką jos recenzentas A. Grėbliūnas rašo: „Rašytoja pasiryžo
apgint jaunus žmones nuo kl
baus .dvasios viruso. Įdomiu

Apie žinių laidą „Panorama”, žinoma, nepasakosiu: ją
matom ir Čikagoj kas ketvirtadienį. Tačiau apie muilo
operas, daugiausia meksikie
„Lietuvos rytą” ir dar
tiškas, daugelio moterų relivieną kitą...
giškai žiūrimas bei išgyvenamas, galiu pasakyt, kad jos
Mano vilniečiai giminės kas
na... muilas, gerai išputotas, rytą gauna „Lietuvos rytą”, tai
Žiūrėjau tokį amerikietišką jį daugiausia ir skaičiau. Tai
„Gražūs ir drąsūs” (turbūt, labai gerai gyvuojąs dienraš
„The Beautiful and the Brave” tis, išsipuošęs spalvotomis
ar atvirkščiai). Jis ne toks nuotraukomis, turtingas ke
„putotas”, kaip meksikietiš- liais priedais: „Sostinė* (priekas, bet vertimas jį labai suga- das vilniečiams, tiražas arti
dina. Į lietuvių kalbą išverstą 15,000); „Savaitgalis” (penktavaidinimo tekstą kažkas mo- dienio priedas); „Mūzų malūnotoniškai skaito, vos pataiky- nas”, „Mes!!!, „Gyvenimo būdamas į ekrane vykstančią is- das” (medicina, profesijos).
toriją. Pvz., ekrane intrigantė
Pačiame „L- ryte” vyrauja
draugė draugei praneša, kad sensacingos žinios: Ispanijos
esanti jos vyro meilužė. Artis- nerimas dėl lietuvių išpuolių,
čių veidai mainosi, kalba lieja- įkliuvo trys keliautojos su nesi šauksmais, sarkazmais, o tikrais pasais, į banko langą
vertėjas vyras (nepaisant, kad
mįslingas šūvis ir t.t. Be
kalbasi moterys) ramiai, vie abėjo, yra politinių, sporto ži-

ATNAUJINTAS
„VAIVORYKŠTĖS”

KNYGYNAS
Vilniaus Karoliniškių mik
rorajone po ilgo laiko vėl duris
atvėrė „Vaivorykštės” knygy

nuotrauka

nas. Į jo atidarymo šventę bu
vo pakviesti Vilniaus miesto
valdybos nariai, Švietimo sky
riaus atstovai, mokyklų direk
toriai, moksleiviai, studentai,
visuomenė.
„Vaivorykštės”
knygynas
Karoliniškėse turi senas tradi
cijas — veikė nuo pat mikrora
jono pastatymo, buvo mėgsta
mas gyventojų. Po metus tru
kusių atnaujinimo darbų, da
bar neatpažįstamai pasikei
tęs, knygynas vėl laukia pir
kėjų.
„Vaivorykštės” knygyne bus
galima įsigyti įvairiausių kny
gų, mokyklinių vadovėlių,
kanceliarinių prekių, atviru
kų, čia taip pat bus pakuoja
mos dovanos. Knygyno adre
sas: L. Asanavičiūtės g. 20/2
(Elta)

* Lietuvos Raudonojo
kryžiaus sumanymu nuo šių
metų birželio visus metus yra
vykdomas projektas „Savano
rių dalyvavimas vienišų, senų,
ligotų ir socialiai remtinų
žmonių globa namuose”. Pro
jekto tikslas — įtraukti sava
norius į šį darbą, apmokius
juos pagal 96 valandų moky
mo programą.
(K,Elta)

* Daugumoje Klaipėdos
mokyklų per pastarąją savai
tę jau išdalintos anketos, ku
riose moksleivių tėvai turėtų
nurodyti ne tik savo adresą,
telefonus, pilietybę, tautybę,
tačiau ir tai, ar yra vedę,
išsituokę, našliai, taip pat —
asmens
kodą.
Moksleivių
tėvai nepatenkinti raginimu
pildyti šias anketas. (K,Elta)
* Lapkričio 1-4 d. keičia
mas Lietuvos pasienyje su
Baltarusija esančių supapras
tintų pasienio kontrolės punk
tų darbo laikas. Kai kurie
punktai dirbs ilgiau nei pa
prastai. Tai daroma siekiant
palengvinti Lietuvos ir Balta
rusijos pasienio ruožo gyven
tojų vykimą per valstybės sie
ną aplankyti artimųjų kapų.

deliuotojos.

Ne visi straipsniai, ne visos
naujienos tik negatyvios arba
tuščiakalbės. Bet pusiausvyrai
išlaikyti jų mažoka. Pvz., pla
tus straipsnis apie „Leo” klu
bui priklausančius Vilniaus
jaunuolius, kurie darbuojasi
labdaros rinkime, aplinkos
tvarkyme ir pan. Kitas įdomus
straipsnis buvo apie dvynukes
Viliją ir Vitaliją (gimė galvo
mis suaugusios). Apie jas čikagiečiai gerai žino, nes buvo
daug „Drauge” rašyta ir ne
vienas aukojo sumažinti Dal
ias, TX, ligoninės išlaidoms,
kur joms buvo atliktos kauko
lės ir veido operacijos. Dvy
nukės dabar jau 14 m. ir veda
normalų gyvenimą. Vertingas
spaudos perliukas yra rašy
tojos Jurgos Ivanauskaitės
skiltis „Kelionės į save”.
Negaliu užsimerkt prieš stu
dentišką spaudą, taigi žvilgs
nis į
Bus daugiau

«■
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BAŽNYČIOS TRIUMFAS
Visi Šventieji
Visų Šventųjų šventę būtų
galima vaizdžiai pavadinti
„valstybine Bažnyčios švente”.
Šios šventės džiaugsmas yra
galutinis ir nepabaigiamas.
Gal kas nors apkaltins Baž
nyčių triumfalizmu. Ar norma
lu, kad Bažnyčia išreiškia
tikėjinją savo misijos pras
mingumu pergalingais akcen
tais? Tai iššūkis šiais laikais,
kai organizuojamos Bažny
čios juodinimo kompanijos,
kai pati Bažnyčia kartais pri
versta susigėsti dėl savo poel
gių ar suabejoja savo darbo
veiksmingumu.
,
Visų Dievo tautos šventų
jų šventė kviečia mus apmąs
tyti naują ir sveiką Bažny
čios sampratą. Kartais esame
linkę išsisukti nuo šventumo
užduoties, manydami, jog Kal
no palaiminimai skirti ki
tiems, o mums lemta tik dis
kutuoti apie socialinę pagal
bą, struktūrų reformą, dvasin
gumą. Jei įsileidžiame
ra
mią ir galingą palaiminimų
srovę, mums atsiskleidžia ne
regimas Bažnyčios veidas. Pa
milsime tą Bažnyčią, jei tar
nausime jai kaip tie, kurių
šventę švenčiame.
„Apreiškimo knygos” regėji
me apaštalas Jonas sako iš
girdęs paženklintųjų skaičių:
„šimtas keturiasdešimt keturi
tūkstančiai paženklintųjų iš
visų Izraelio vaikų giminių”.
Šiame skaičiuje glūdi biblinė simbolika, reiškianti di
džiulę daugybę ir drauge pil
natvę. Šimtas keturiasdešimt
keturis gauname padauginę
dvylika kart po dvylika. Šven
tieji nėra vien tik kalendo
riaus privilegijuoti. Jie sudaro
minią, didžiulę kariuomenę,
pro mirties vartus išsiveržusią
į šviesą. Šioje triumfo šventė
je viešpatauja džiaugsmo svai
gulys. Biblinis autorius pa
brėžia, kad minią sudaro
žmonės „iš visų giminių, gen
čių, tautų ir
kalbų”. Taigi
danguje yra tiek iš žydų, tiek
iš pagonių kilusių krikš
čionių. Tačiau jų pergalė buvo
laimėta ne tik žodžiais: , jie iš
plovė savo apsiaustus Avinė
lio krauju”.
Ši šventė nėra utopija. Ją
jau švenčia tie, kurie pirma
mūsų buvo paženklinti tikėji
mo ženklu. Jų dabartinė tik
rovė yra mūsų ateitis, šie
žmonės ne veltui bėgo savo
gyvenimo ir tikėjimo lenk
tynes. Juose jau nuveikė dar
bą „Dvasia to, kuris prikėlė
iš numirusiųjų Jėzų Kristų”.
Savo
pirmajame
laiške
apaštalas Jonas perteikia
mums savo krikščioniškąją
patirtį. Šventumas yra skirtas
šiai dienai. Dievas yra šviesa
ir meilė. Tikintysis žino, jog
yra perėjęs iš mirties į gyve
nimą. Jis žino, kad yta kilęs
iš Dievo, kad Dievas yra jame
ir kad Dievo dėka jis turi
gyvenimą. Tikinčiam žmogui
Dievo pažinimas yra meilin
gas Absoliuto patyrimas. To
kia patirtis neanalizuojama,
kadangi Dievo neregime, kol
nesame visiškai perkeisti pa
gal jo paveikslą. Mūsų vidinio
gyvenimo miglotumą tikėji
mas kai kada daro skaidrų.
„Mes žinome, kad kai pasiro
dys, būsime panašūs į jį, nes
matysime jį tokį, koks jis yra”.
Ši viltis mus tiesiog svaigi
na. Šioje žemėje gyvename
tiek, kiek iŠ tikrųjų tikime
egzistuojant tą slėpiningą kitokybę, kurioje regėsime Die
vą „tokį, koks jis yra”. Mes
laukiame ne tik Jėzaus atėji
mo laikų pabaigoje, bet ir to
momento, kai pasibaigus mū
sų žemiškajai kelionei jis pa
ims mus už rankos ir nusives
I savo dangiškąjį miestą. Šios
dienos iškilmė skirta visų pir

ma pagerbti to dangiškojo
miesto gyventojus.
Visų Šventųjų iškilmės me
tu aidintys Evangelijos palai
minimai vieniems skamba
džiugiai, o kitiems gedulingai.
Jie pranašauja visišką žlugi
mą tiems, kurie ieško laimės,
apsiribodami šiuo pasauliu.
Tokie žmonės panašūs į vabz
džius, nesąmoningai skren
dančius į šviesą sr sudegan
čius lempos kaitroje. Tačiau
tiems, kurie tikėjimo naktyje
išsirengė sekti Kristumi, pa
laiminimai skelbia, kad Die
vas apipils juos savo džiaugs
mu. Tikras džiaugsmas neį
manomas
be palaiminimų
dvasios. Tai ne kokie nors romantizuoti ar patobulinti, bet
tie patys kieti palaiminimai,
Jėzaus išgyventi ir paskelbti
ant kalvos prie Tiberiados
ežero. Skelbiami jie tarsi plė
šė orą ir širdis savo vidi
niu
kontrastu:
palaiminti
vargdieniai! palaiminti perse
kiojamieji! palaiminti liūdin
tys! Tačiau Jėzaus lūpose šie
atskiri disonansai tampa to
bula derme. Jau du tūkstant
mečius šio pasaulio vargdie
niai, užmirštieji ir nušalintie
ji spinduliuoja palaiminimais.
Bažnyčia
pasirinko
Visų
šventųjų šventę paskelbti pa
sauliui palaiminimus, todėl,
kad ši vieną kartą visiems lai
kams virš
Galilėjos kalvos
nuskambėjusi žinia įgyja ga
lutinę prasmę tik apaštalo
Jono matytame šviesos ir ra
mybės regėjime. Šventieji gy
veno pačiomis įvairiausiomis
aplinkybėmis,
pasižymėjo
įvairiais darbais. Juos vienija
pergalė, drąsiai metus iššūkį
prigimčiai ir nugalėjus. Kara-

Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje ant Šešupės kranto kryžius pastatytas
toje pat vietoje, kur sovietų okupacijos laikais komunistai į Šešupę nu
vertė anksčiau buvusį kryžių. Nuotr. V. Žad’eikienės

lystė „priklauso jiems”.
Dangaus karalystė jiems
priklausė jau ir šioje žemėje,
nes Kristaus meilėje skurdas
tampa turtu, ašaros džiaugs
mu, tyrumas — Dievo regėji
mu. Romumu laimima dau
giau negu smurtu, gailestin
gumu — daugiau negu griež
tumu, taika — daugiau negu
karu, meile — daugiau negu
neapykanta. Mirtis tėra tik
šlovės slenkstis. Šiame pasau
lyje kietas palaiminimų take
lis veda prie šlovingų Prisi
kėlimo vartų.
Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 19

JAV Lietuvių Bendruomenės svečiai

SUMAŽINTI NEDARBĄ - BŪTŲ
DIDELIS PASIEKIMAS
Čikagoje lankėsi ir JAV LB
50-mečio
minėjimo
rengi
niuose dalyvavo gausi Lietu
vos valstybės delegacija. Vie
na delegacijos narių buvo
socialinės apsaugos ir darbo
ministrė
Vilija
Blinkevičiūtė. Ji atsako į Antano
Paužuolio klausimus.
- Miela ministre, kas Jus
sudomino Čikagoje?
- Pirmiausia mane sudomi
no Birutės Jasaitienės, JAV
LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkės pranešimas JAV
LB Tarybos sesijoje, kur ji
pasakojo apie nuveiktus dar
bus.
Man
buvo
nuostabu
išgirsti, kad Socialinių reikalų
taryba yra nuveikusi tiek
daug darbų ne tik išeivijos lie
tuviams, bet ir Lietuvai: „Vai
kų viltis”, „Našlaičių globa”,
Partizanų globos fondas, Al
mos fondas ir kt. Paskui lan
kiausi „Seklyčioje” - tai Bi
rutės Jasaitienės vadovau

jama įstaiga. B. Jasaitienė nuostabi asmenybė, nepails
tanti įvairių reikalų tvarkyto
ja. Visoms šioms šalpos orga
nizacijoms lėšos yra suaukojamos išeivijos lietuvių. Tai ne
paprasto pasišventimo darbas.
Noriu padėkoti pirmininkei,
valdyboms ir gausiems auko
tojams, kurie aukoja ne tik
pinigus, bet ir savo laiką kitų
gėriui.
- Ar dar teko ką pamatyti
Čikagoje?
- Džiaugiuosi, kad man teko
aplankyti Čikagos mero darbo
tarnybą ir pamatyti vieną
įdarbinimo ir mokymo centrą.
Man patiko, kad ten vykdoma
labai daug programų, ypač
daug dirbama su jaunimu, net
su tokiu jaunimu, kuris nemo
ka anglų kalbos: jis apmoko
mas kalbos ir supažindina
mas su darbu kompiuteriais.
Gavau daug medžiagos, kaip
dirba minėtos įstaigos, išstu

dijavę gal kai ką pritaikysime
ir Lietuvoje,'kur nemažas ne
darbo lygis. Man labai svarbu
buvo pamatyti, kaip organi
zuojamas darbas, kas finan
suoja programas. Kiekviena
šalis turi savo specifiką.
- Ką šiuo metu sprendžia
Jūsų ministerija?
- Ministerija yra atsakinga
už darbo rinką, darbo santy
kius, kad dirbantieji gautų ap
mokamas atostogas ir darbo
laikas neviršytų 8 valandų,
kad už viršvalandžius būtų
mokama. Tai tik maža dalis
rūpesčių.
- Sakėte, kad Lietuvoje
didelis nedarbas.
- Taip, tai skaudžiausia Lie
tuvos žaizda. Praėjo jau 11
metų nuo nepriklausomybės
atkūrimo, bet Vyriausybė ne
pajėgė atgaivinti ir išvystyti
įmonių, nors daugelis iš jų
Lietuvai nebuvo reikalingos.
Įmonės
nemokėjo
persi
orientuoti Lietuvai reikalingų
gaminių gamybai, o gaminius
siųsti į turėtas rinkas nebebu
vo galimybių. Susilyginti su
Europos gamintojais, neturint
naujų technologijų, taip pat
nebuvo įmanoma. Daug žalos
padarė neryžtingumas, ieš
kant naujos gamybos būdų, ir
nenoras
imtis
iniciatyvos.
Įmonėms
užsidarius
arba
sumažinus gamybą, buvo at
leista daug darbininkų. Šiuo
metu nedarbo lygis yra 12,1
proc., bet Vyriausybė deda
pastangas, kad nedarbas iki
2004 m. sumažėtų iki 4-7 proc.
Jeigu tai pavyktų padaryti,
būtų didelis pasiekimas.
Asmenims.
netekusiems
darbo, veikia darbo birža, kur
bedarbiai gali užsiregistruoti
ir jiems mokama bedarbio
pašalpa (iki 250 Lt per mėn.).
Biržos skyriai veikia visose

rajonų ir miestų savival
dybėse. Darbo birža suteikia
galimybę ir raginami persi
kvalifikuoti, įgyti naują, pak
lausią specialybę. Neturintys
darbo yra įdarbinami viešuo
siuose
darbuose.
Kasmet
viešųjų darbų apimtys vis
didėja. Žmogus, atėjęs dirbti į
viešuosius darbus, kartu ne
praranda ir motyvacijos dirb
ti, jis neguli vien ant pečiaus
ir negyvena iš bedarbio pašal
pos.
- Kokie yra tie viešieji
darbai?
- Ir miškų tvarkymas, senų
žmonių slaugymas, kambarių
valymas, laikini darbuotojai
panaudojami miesto šventėms
rengti ir t.t. Kiekviena savi
valdybė sugalvoja, kas jai nau
dingiausia toje srityje.
Kita problema yra dir
bančiųjų skaičiaus mažėjimas,
o tuo pačiu mažėja ir mo
kančiųjų į pensijų fondą. Pen
sijoms išmokama tiek, kiek
surenkama pensijų fonde, o
trūkumą padengia Vyriausybė
iš valstybės iždo. Ateičiai kol
kas nepajėgiame sutaupyti.
„Sodra” pasiskolintus pinigus
valstybei turi grąžinti. Dabar
ministerijai svarbiausia yra
vykdyti pensijų reformą ir
stengtis įvesti antrąją pensijų
mokėjimo pakopą - pinigų
kaupimą privačiuose pensijų
fonduose, kurie praktikuojami
daugelyje pasaulio šalių. Nors
turime sunkumų su pensijų
mokėjimu, bet pensijų ir
pašalpų nemažiname.
- Pastebėjau, kad Jums
netrūksta linksmumo ir
energijos.
- Ačiū už pastabumą. Bend
raujant su žmonėmis negali
būti surūgęs ar pasišiaušęs.
Dirbant socialinį darbą, reikia
mėgti žmones, ypač matant
žmonių vargus ir rūpesčius.
Kartais turi juoktis, nors širdį
skauda. Su žmonėmis ben
drauti nevengiu, dažnai lan
kausi rajonuose, gaunu daug
prašymų ir skundų. Esu vi
siems atvira ir eidama gatve
esu dažnai atpažįstama ir kal
binama. Žmonės skundžiasi
savo vargais. Nors ministeri
joje daug darbo, bet stengiuosi
pasilikti laiko ir asmeniš
kiems pokalbiams su žmonė
mis.

- Išeivija remia našlai
čius, neturtingus mokslei
vius. Ar mūsų pašalpos

S K E
Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 Weet 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

GREIT PARDUODA
RE/MAX
y REALTORS
OFFC.imi 22»-«7«l
HOME (70SI 425 - 7M0
(773) 590-0205

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

TAISOME
SKALBIMO MASINAS,

Šaldytuvus, Šildymo

Siūlo darba

SISTEMAS, VIRYKLAS,

Reikalingi darbuotojai

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

nesusikryžiuoja su Jūsų
rėmimo pastangomis?
- Ministerija rūpinasi visos
Lietuvos gyventojais, jų socia
liniais
reikalais.
Valstybė
išlaiko našlaitynus, rūpinasi
invalidais, vaikų apsauga.
Valstybė
negali
visiškai
aprūpinti neturtingų ar ne
laimingų gerbūvio, todėl kiek
viena auka yra reikalinga. Į
gaunamas pašalpas vaikams
yra ištiesta per daug rankų,
vyriausybė deda pastangas,
kad jos atitektų būtent tiems,
kuriems labiausiai jos reikia.
Kiekviena savivaldybė yra
įpareigota
vesti
teikiamų
pašalpų gavėjų sąrašus. Jos
turėtų žinoti, kas gauna dvi
gubai. Be to, tos pašalpos yra
nedidelės, o jeigu žmogus dar
gauna iš kur nors papildomai,
jam tai yra laimė. Remiame ir
gausias šeimas. Teko pa
stebėti, kad kai kurie išeivijos
lietuviai yra apsiėmę globoti
vieną ar du vaikus, kurių
išlaikymui siunčia pinigus.
Tai tikrai krikščioniškas dar
bas. Lietuvoje taip pat yra lab
daringų organizacijų, kurios
veikia šalpos darbe.

Dėkojame už pokalbį.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VALDYBOS
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š.m. spalio 27 d.
vyko Philadelphijoje, Šv. Jur
gio parapijos salėje. Dalyvavo
centro valdybos nariai iš Connecticut, Illinois, Maryland,
Michigan, Ohio, Pennsylvania, New Jersey ir New York
valstijų. Suvažiavimą globojo
Philadelphijos vyčių 3 kuopa,
veikianti prie Šv. Jurgio para
pijos.
Susirinkimo pradžioje dva
sios vadas, prelatas Juozas
Anderlonis sukalbėjo maldą,
pasveikino dalyvius ir palin
kėjo sėkmingo posėdžio. Lietu
vos Vyčių kuopos vardu pa
sveikino kuopos pirmininkė
Irene Ožalis. Posėdžiui vado
vavo pirmininkas Robert A.
Martin, Jr. Jis pasveikino
naujai išrinktus C.V. narius,*
komitetų pirmininkus ir sve
čius.
Iždininkas Richard Niedvares išsamiai apibūdino C.V.
2001-2002 m. biudžetą ir orga
nizacijos būklę.
89-tasis metinis Lietuvos
Vyčių
suvažiavimaa/seimas
vyks 2002 m. rugpjūčio 1-4 d.
Congress Plaza viešbutyje,
JAV LB Tarybos sesijos dalyviai po pietų nusifotografavo su viešnia iš Lietuvos - socialinės apsaugos ir darbo Chicago, Illinois; jį globos Či
ministre Vilija BlinkevičiOte (iŠ kairės sėdi): Vytautas Badaras, Dalia Badarienė, Vilija BlinkevičiOtė, Birutė Ja kagos 16 kuopa. Suvažiavimo
saitienė, (stovi iš kairės) Antanas Valavičius, Salomėja Daulienė, Antanas Paužuolis, Laima Vaičionienė, Vikto komiteto kopirmininkai —
Robert A. Martin, Jr. ir Kenrija Valavičienė
Jono Urbono nuotr.

Nekilnojamasis turtas

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 erews
No exp. necessary. Will train>Mast
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English
L.A. McMahon Wlndow Washiiing.
Tel. 800-820-6155.

ROOFERS
Need SHINGLERS to start
immediately Chicagoland area.

Tel. 815-405-8589.
Altemative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card’
reųuired. Tel. 6!

KLAIPĖDA
• Rugsėjo 30-ąją Klaipė
dos Šv. Juozapo Darbininko
bažnyčioje šios parapijos jau
nimo maldos grupės surengė
maldos vakarą „Šv. Mišių es
mė”. Gausiai susirinkę įvai
raus amžiaus žmonės įdėmiai
klausėsi Beno Ulevičiaus, Vy
tauto
Didžiojo universiteto
dėstytojo, aiškinimo apie šv.
Mišias, Kristaus mirties pras
mę ir išganymo poveikį. Klau
sytojai prelegentą apipylė
klausimais, ypač aktyvūs buvo
vidutinio amžiaus žmonės,
norėję sužinoti daugiau apie
gestų simboliką Mišių metu.

MAŽEIKIAI
• Dvasinės pagalbos jau
nimui centro programos „Snie
go gniūžtė” dalyviai rugsėjo
28-30 d. Mažeikiuose organi
zavo savaitgalio stovyklą, ku
rioje dalyvavo 56 Mažeikių,
Plungės miestų bei rąjonų
moksleiviai. Tris dienas vykęs
bendravimas, naujos pažintys,
seminarų metu gauta infor
macija apie narkotikų žalą ir
poveikį, gausybė žaidimų sto
vyklautojams padarė didelį
įspūdį. Stovyklos kulminacįja
— stovykloje patirtų išgyve
nimų pasidalijimo vakaras;
daugelis moksleivių liudijo
pajutę Dievo artumą ir suvokę
tikėjimo svarbą.

neth Rudmin.
90-tasis metinis Lietuvos suvažiavimas/seimas vyks 2003
m. rugpjūčio mėnesį, Brockton, Massachusetts. Jį globos
Brockton 1 kuopa, vadovauja
ma pirmininkės Bizinkauskienės. Tikslios suvažiavimo
datos bus pranešta vėliau.
Robert A. Martin, Jr. apibū
dino savo kelionę (prieš mėne
sį) Vašingtone, susitikimus ir
priėmimą su L.R. prezidentu lai, vyko diskusijos, švarstyValdu Adamkum ir kitais pa mai ir nutarimai. Posėdis
baltiečių organizacijų pareigū baigtas malda, sukalbėta'se
nais. Vyko įvairūs posėdžiai ir selės vienuolės Janine Golususirinkimai. 25,000 parašų bickis.
Šv. Mišias Šv. Jurgio bažny
peticijai paremti Baltijos kraš
tų priėmimui į NATO buvo čioje aukojo prelatas Juozas
perduoti prezidentui George Anderlonis. Prieš Mišias, Aline
W. Bush. Parašai buvo gauti Bacon, 3 kuopos narė, davė
iš visų 50 JAV valstijų. R. priesaiką ir buvo pakalta į
Martin dalyvavo ir JAV Lietu ketvirtąjį vyčių laipsnį. Mišių
vių Bendruomenės 50 metų metu giedojo parapijos choras
veiklos minėjime. Lietuvos Savo pamoksle prelatą*'An
Vyčių organizacijai buvo įteik derlonis sveikino centro val
tas pažymėjimas su įrašu: „50 dybą ir patvirtino, kad poeėd is
metų veiklos sukaktį minint, buvo darbingas ir sėkmingas
JAV Lietuvių Bendruomenė Po Mišių viai susirinko parapi
reiškia padėką Lietuvos Vyčių jos salėje, kur Krimų šeima pa
organizacijai už sėkmingą lie ruošė gardžią vakarienę. .,}
tuviškojo jaunimo tautinėje
Ateinantis centro valdybos
dvasioje ugdymą. 2001.10.13”. posėdis numatytas šaukti
Komitetų pirmininkai atliko 2002 m balandžio 6 d., ChioS
savo veiŪos pranešimus.
go, Illinois; jį globos 16 kuopa.
Tolimesnėje posėdžio eigoje
Regina Juškaitė
Švobienė
buvo aptarti einamieji reika-

I

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 1 d , ketvirtadienis

MONSINJORAS BAIGĖ SAVO
ŽEMIŠKĄJĄ KELIONĘ
Lietuvos žmones v ;« kur
pasaulyje
misų.
tautiečio
nesesu
zeetiiniu
fmnpmH' ;tiC mirt dli^O. Vie
no šviesia ūsu asmeryOtų —
mansuyor: KazEnom: Vasi
liausko Jis savi ^sęūizmgą že
mišką kelione nage spaliu 14
d., išvargintas ilgas ar radaus

dingos, o gal net žalingos. Ne
paisant, jog monsinjoras kal
bėdavo ne piktai, o labai diplo
matiškai, vietomis sublizgė
davo jo giliau paslėpta mintis,
kuri gklėjo jaudinti atvirumo
nemėgstančius mūsų tautie
čius.
Tačiau gerai, kad visos tos
ligos, eidamas SfHmsks gyveni
monsinjoro anksčiau nepa
mo metus
skelbtos mintys buvo viešai
Apie
pyk; dax< rašė Lie
išsakytos ^Lietuvos ryto’ dien
tuvos spauda dr ar iuca ku raštyje (spalio 20 d.) tilpusiari paprastai Ovasnmtams ne
me pasikalbėjime su monsin
randa geresni: smimu. rude joru, kurį žurnalistė Laima
televizija. pasaaąu radųaa. Žiūkiene-Lavaste turėjo tik
Mes fcia gyvenama^ gkejume ' porą dienų prieš jo mirtį. Ku
apie tai sužmnt: internetu pa rie nori ši interviu pasiskaity
galba ir patinti tas Tranai kas, ti, gali rasti internete, tad ne
kurios vyravo
ieno sinori čia kartoti.
mis.
Mane labiau sudomino gau
„Ką Dievas nore.: eoranranu- sūs to dienraščio skaitytojų
ti, leidc su tavim srastuct”
pasisakymai po šio pasikal Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laidotuvės 2001 m. spalio 17 d. Vilniuje — mylimą dvasininką į amžino poil
sio vietą Antakalnio kapinėse palydėjo ir jauni, ir seni...
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
— tokius žodžius tnvj gauna bėjimo. Gana daug prisipa
matyti pne jeum; , arkūtaced- žino, kad jie yra netikintys ar niąją vizito dieną jis aukojo degančių neapykanta, visada
* Lietuva keičia savo dip
ro6 pastatą, kur tunu pašar- ba mažai tikintys, bet teigė, šv. Mišias Šv. Antano parapi jie būdavo neteisūs. Mylintis
lomatinį atstovavimą Pietų
VOtl TTinTlRlTVlOTi J** ;k. <-Žjog monsinjoro mintys juos ge jos bažnyčioje, o po jų turėjo žmogus pasaulyje daug dau Amerikoje ir Afrikoje. Remda
Tai, iš tiesu aaug pasakan rokai sujaudino.
susitikimą su tautiečiais tos giau mato, pastebi pasaulio masi Vyriausybės nutarimu,
tis teiginys ir tik j» vecc pa
Čia norėtųsi pacituoti tik parapijos salėje.
spalvas ir atspalvius. Piktas URM vadovybė nusprendė už
kaktų. narni’ parmec. ša vieno pasisakymo dalį: „Tikrai
Vėliau su monsinjoru teko žmogus aptinka pasaulyje tik daryti
Lietuvos generalinį
žmogaus gihai ^spa ustas pė didis žmogus ir kunigas. Aš bendrauti, besilankant Vilniu
konsulatą Dubai (Jungtiniai
nešvarumus”.
das
norėčiau tikėti Dievą, kurį je asmeniškai ir dažnais po
Edvardas Šulaitis Arabų Emyratai) ir pradėjo
Aš irgi esu larmragas- turė monsinjoras taip tikėjo; ir tai kalbiais telefonu. Praėjusią
ambasados Kaire (Egiptas)
jęs progą pažint znonra^orą.
(akrai įtikina, kad kažkas yra vasarą buvau žadėjęs vykti į
steigimą.
Lietuva dar nėra
Pirmą kartą j) tekt susekti be to, kad šiandien mes val Vilnių ir monsinjorą aplanky
* Lietuvos musulmonų paskyrusi ambasadorių nei
1992 metais Viimasis irritagome, gename, žudome, pyks ti, tačiau šią mintį nepavyko sunitų dvasinio centro — Egipte, nei Argentinoje, kur
tedroje. kūnas sūetiati jis ta
tame, džiaugiamės. Tegul šita įgyvendinti. Prieš maždaug Muftiato — išplatintame pa ambasadų steigimui Vyriausy
da buvo Čia bem jurą kartų arm intina
žvaigždė mums pora mėnesių, besikalbant te reiškime teigiama, kad Lietu bė skyrė 350,000 Lt. 155,000
dalyvavau tuose meilios ri šviečia kelią amžinai”.
lefonu apgailestavau dėl mūsų vos musulmonai visapusiškai Lt skirta nepaprastosioms išlai
muose vvknsiosie smkscyvoae
pasimatymo planų sugriuvi smerkia bet kokius teroristų doms steigiant ir užtikrinant
sekmadiemnese
tamu-duse
Monsinjoras Čikagoje
mo. Tačiau monsinjoras tuoj nusikaltimus bei patį teroriz naujų ambasadų Kaire ir Bue
vaikams ir jaunimu- Jas mon
pat pertraukė, pažymėdamas, mą kaip jis bepasireikštų. nos Airėse veiklą, likusi suma
sinjoras labai gmmai motėje
Besikalbant su monsinjoru kad gal kitais metais į Vilnių „Taip pat esame labai suneri — ambasadų paprastosioms
pravesti Mansnpnras negu Bostone, paaiškėjo, kad jis dar užsuksiu ir tada galėsime su mę dėl to, kad tam tikros ekst išlaidoms.
ibnsi
jaunimą, o šas rausia Dm pa turi laisvo laiko ir galėtų už sitikti. Deja, toks mūsų susi remistinės grupuotės stengia
* Asmenys, turintys teisę
maldose lankydavos- Be abe sukti Čikagon. Paminėjo, jog tikimas šioje žemėje jau ne si pridengti savo teroristinius be eilės keliauti per Lietu
jo, ši savanonšiit mims-tjcru čia gyvena jo jaunystės dienų galės įvykti. Monsinjoras iške veiksmus religijos vardu, tuo vos sieną į užsienį, dabar už
misija lietuviįį jaunumą tarpe draugas kun. Fabijonas Kirei- liavo, bet mums paliko tai, kas pasėdami neapykantą įvairias tai turės susimokėti. Vienkar
atvedė daug vaik^cu š -r-t:-.; ; lis, dirbantis Brighton Parko negali išdilti iš atminties.
religijas išpažįstančių žmonių tinis 20 litų arba daugkartinis
religinio gyvenimo keža.
lietuvių parapijoje.
Jis, šalia daugelio pamokan tarpe”, teigiama pareiškime, 100 litų mokestis pradėtas im
Tuomet manszzpim. teka tik
Aš tada pažadėjau pasirū čių minčių, guodžiančių, į tik kurį pasirašė Muftiato valdy ti iš kelionės per sieną teisę
paspausti ranka ar -raemą imą pinti monsinjoro vizitu Čika rą kelią skatinančių žodžių, bos pirmininkas, muftijus Ro turinčių asmenų, nuolat vyks
sakinį pasakyt. Tainau mūsų goje ir netrukus jis pasirodė paliko ir šiuos sakinius:
mualdas Krinickis. Pasak pa tančių dirbti arba mokytis į
pažintis prasidėt: 15@4~sms. mūsų padangėje, kur praleido
„Mane visada ramina ir guo reiškimo, nei viena monoteis kaimyninę valstybę, dažniau
kuomet jis buvt parvestas į kiek daugiau negu savaitę lai džia meilė. Man gražūs žmo tinė religija nepateisina ne siai — Rusijos Karaliaučiaus
Bostoną., pašvenemt Gunaro ko. Vizito metu teko surengti nės, kurie eina per gyvenimą, kaltų žmonių žudymo.
sritį.
ibnsi
ibnsi
Karoso įsteigtos ^La«apnSb» ir knygos apie jį — vardu mylėdami ir gerbdami kitus.
sodybos”, įkurtos tecnkšCm „Monsinjoras” pristatymą, de Vaižganto siekis — ieškokime
Lietuvių pitieftių pastate. Ka monstruoti video juostą „Be deimančiukų — visada man
dangi to renginį: munacarais namiai” (apie monsinjoro vizi buvo artimas. Ieškokim žmo
G. Karosas stengės, kad Sun
tą Sibire, kur jam anksčiau gaus tarp žmonių. Sugebėki
kis plačiau nuskanmetų. seri yra tekę kentėti). Buvo gali me* rasti gerą ir mylintį žmo
jos ir Lietuvos spaudine, teko mybe „parodyti” monsinjorą gų, pažadinkime žmoguje mei
priimti jo prašymą jc nykti į įvairiuose Čikagos ir apylin lę. Man žmonės — kaip bitės,
Bostoną
kių lietuvių telkiniuose, kur kurios ieško žieduose nektaro
Net ketunas dienas tam te jis vis rasdavo nemaža pažįs ir neša jį į avilius. Nepriimu
ko glaudžiai bennrmzc. ra tamų bei artimesnių tautiečių. žmonių, kaip vapsvų, piktai
m oTt sttij nm ne IflMl lik ir-uru
Monsinjoro vizito dienos Či geliančių, ar kaip karkvaba
liuose rengimuose kec aatta*- kagoje buvo tikra šventė čika- lių, ropinėjančių po šiukšly
jant po „eurnpietišfci' B»canc giečiams. kurie stengėsi su juo nus. Teisūs tie, kurie sugeba
miestą Teko vabmax palai kiek galima daugiau bendrau įžvelgti šventąsias gyvenimo Mons. K Vasiliauskas su jaunimu Vilniaus katedroje 1993 m.
das išsikalbet ra s®etfnz prm- ti, klausytis jo pamokslų baž puses. Kiek sutikau žmonių,
Ed. Šulaičio nuotrauka.
nais klpūsimun agrst pačiu nyčioje, kalbų įvairiose salėse.
atviriausių jo pamuky auą Daug kas norėjo, kad jo vizitas
* ITAR ALUANCE MEMBEFI y4>~
Įdomu, kad mntsnųraras kai- Čikagoje tęstųsi ilgiau. Tačiau
įsipareigojimai Vilniuje nelei
do jo pratęsti.
Bet atvykti Čikagon monsin
sielos kamprhus ša i* ifctų po
kalbininku rettm iiiidex gnlz- joras galėjo dar 1995 metais,
Chicago
kuomet jis buvo pakviestas
pravesti Šiluvos atlaidus į
Tada jo mintys atrrde per
Marąuette Parko lietuvių pa
rapijoje. šio vizito metu jis tu
rėjo progą aplankyti ir lietu
viškas parapijas. Net paskuti-

grvBnaziZtĘi

How easy is it
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wltfi a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travei via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remerr.ber, when you
Iravel wlth SAS, you can “arn mlleage credlt
wlth United’s Mileage Plūs* cr SAS’
EuroBonus"1 frequent flyer program.
For Information on specia! fares and
schedules contact yeur Travei Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

1SS5-sh.hu* tomu**
Čikagoje U kairės prel dr Ignas Urbo
nas. Rims, KaasmiHrTH 1 Miliauskas ir kanauninkas Vaclovas Zakaraus
kai
Ed Šulaičio nuotrauka

It’s Scandinavian

AM r.

Lithuanian Mercy Lift pokylis
2001 m. Sveikatos Odisėja artėja.
Šių metų pokylis bus lapkričio 17 d. Brookfield
zoologijos sode — Discovery center.
Kviečiame visus dalyvauti LML lėšų telkimo pokylyje
Rezervacijoms prašau skambinti Laimai Jurkunienei
708-354-4835 arba Janinai Ruibytei tel. 708-857-8332.
Pelnas bus skiriamas krūties vėžio ankstyvai diagnostikai
Nuoširdžiai dėkojame LML rėmėjams už dosnias aukas.
Dėkojame už aukas, kurios buvo kartu su loterijos bilietais.
Dėkojame ir už pokylio progos aukas
$1,000 Gražina Liautaud, Chicago, IL.
$500 Albin Milukas, Tiverton, RI.
$470 Wanda Petkus, St. Petersburg, FL.
$450 Lithuanian Citizen’s Society of Western
Pennsylvania, Pittsburgh, PA.
$300 Mr. ir Mrs. Matt Vilutis, Frankfort, IL; Irena Kairys,
Oak Lawn, IL.
$200 Dorothy ir Edward Kweder, Springfield, IL; Dalia ir
Martynas Trakis, Palos Hills, IL; David Savickas,
Springfield, MA.
$150 Audrone Messick, FT.Meyers, FL; B A. Witt,
Nevvnan, GA.
$100 Peter Berzanskis, Amarilio, TX; Aldona Echaniz,
Great Neck, NY; Lucina Kaufmann, Alexandria, VA;
Aldona ir Birutė Lesevičius, Chicago, IL; dr.
Kazimieras Rimkus, Chicago, IL; Paul Simon, Hull,
MA; Dolores Abherholden, Antioch, IL; Pauline E.
Stilip, Wilmette, IL; Vytautas ir Palmira Janušonis,
Dousman, WI; William Unakis, Morton, IL; Midland
Federal Savings & Loan Assn., Bridgevievv, IL; K. A.
Jučas, MD, Sc., Chicago, IL.
$50 Henry Andruska, Woodhaven, NY, Albert Balukas
(Bay Ridge, Billiards, Ine.), Brooklyn, NY; Dennis R
Bandauskas, Orland Park, IL; Bernard Covalesky,
Randolph, NJ; Rev. Matas Cyvas, St. Petersburg
Beach, FL; Irene S. Denihan, Plandome Manor, NY;
Rimvydą Dreher, Laramie, WY; Alma ir Daniel
Ericson, Rockford, IL; Vytautas ir Palmyra
Janušonis, Dousman, WI; Victoria Karaitis, Union
Pier, MI; Gražina Kenter, Danbury, CT; dr. Alvydas
Konce, San Francisco, CA; John G. Kuscukas,
Chicago, IL; Algirdas ir Amanda Mulioliai, Euclid,
OH; Petras Pagojus, Detroit, MI; Žibutė ir Pranas
Pranckevičius, Lemont, IL; K. Rudaitis, Marina Del
Rey, CA; Sisters of St. Francis (Sr. Janet Gardner),
Pittsburgh, PA; Ireana Stuopelis-Richardson,
Waterbury, Ct; Aldonna Ugenas, St. Petersburgh,
Florida; Vincas ir Leslie Vyžas, Bayonne, NJ; Jean
Warren, Los Angeles, CA; Dalia R. Šaulys, Chicago,
IL; Už tuos kurie mirė 2001 m. rugsėjo 11d. World
Trade Center pastate, NY, — Petras ir Aldona
Meilius, Orland Park, IL; Vito ir Regina Vai, Oak
Brook, IL. Ann ir Leon Kazlauskas, Chicago, IL;
Vytautas Kupcikevičius, Oak Lawn, IL; Joseph
Mikulis, Westchester, IL; Cynthia Ruczynski, Los
Angeles, CA; Nijole Zdanys, La Grange, IL; Ann ir
Alfonse Alkas, Tampa, FL.
$45 Dr. Marius ir Eglė Laniauskas, Mentor, OH; Zigmas
ir Marina Raulinaitis, Manhawkin, NJ.
$40 A. ir R. Dudėnas, Plainfield, IL; Dalia ir Vincentas
Anelauskas, Los Angeles, CA; Genovaitė Ankus, Oak
Lawn, IL; William Burimaukas, Amsterdam, NY.
$35 Danutė Juras, Westchester, IL.
$30 Raimunda Karenas, Chicago, IL; Asta Paškevičius,
Chicago, IL; Janina ir Egidijus Radvenis, Los
Angeles, CA; Valeria ir Jonas Pleirys, Chicago, IL;
Genie Irene Juodikis, Chicago Ridge, IL.
$25

Margarita ir Romualdas Jagminas, Bridgewater„
MA; Drasis ir Mary Pajeda, Gretna, NE; Eugenia
Pakulis, Rehoboth Beach, DE; Viktoras Petroliunas,
Oak Park, IL; Enata Skrupskelis, Chicago, IL; Nijole
Zdanys, La Grange, IL; Marija Kuprys, Cicero, IL;
Terese ir Algimantas Landsbergis, Upper Marlboro,
MD; Vida Nakas, Germantown, MD.
$20 Apolonia Andrasiūnas, Orland Park, IL; Joseph
Blažys, Holliston, MA; Elena Druskis, Palos Park,
IL; Meta Linkus, Sunny Isle, FL; Stanley Rymas,
Chicago, IL; Vincas ir Theresa Urbaitis, Mayfield
Hts., OH; Dalia ir Algimantas Urbutis, Palos Hts,
IL; Geert Gevaert, Los Angeles, CA.
$15 Vince ir Maria Derenčius, Chipley, FL; Reinhold ir
Emmy Gedeit, Chatham, IL; Vladas Gilys, Sun City,
CA; Peter Rimkus, Chicago, IL; Pauline Stilp,
Wilmette, IL; Marija Titiene, Cleveland, OH.
$10 ir mažiau —Eleanor Aleliunas, Pittsburgh, PA; Frank
Baldauskas, Cuyohoga Falls, OH; Dana Bendikas,
Deerfield, IL; Petronelle Cicėnas, Naperville, IL;
Paul ir Paula Jonės Dauzickas, Jr., Lighthouse
Point, FL; Charles Karbocius, Amsterdam, NY;
Anthony ir Arlene KveSelis, New Britain, CT; Jonas
ir Siga Lenkauskas, Cincinnati, OH; Aldona
Masiulionis, Batavia, NY; F. Nemanis, Dearborn,
MI; Krescencija ir Paul Smilgius, East Chicago, IN;
Timonthy ir Namida Smith, Lexington, KY; Vito
Vaičiulis, Treasure Island, FL; Julius ir Irene
Veblaitis, Union, NJ; Elvyra ir Jurgis Vodopolas,
Occoąuan, VA; Nijole Von Kiparski, Montville, OH;
Egidijus ir Roma Žilionis, Baltimore, MD; Stella
Boris, Stuart, FL; Elena Zobrak, Reston, VA; Julia
M. Czek, Broadview Hts., OH; Estera Alsenas,
Brecksville, OH; Cythnia Baksys, Courtland, CA;
Anna J. Bartusis, Philadelphia.PA; Elvyra Dailyda,
Farmingdale, NY; Joseph ir Dale Dana, St.
Petersburgh, FL; Julijona Fraser, EI Cerrito, CA;
Sophie Jesunas, Joliet, IL; Vytautas ir Roma i ne
Jonaitis, Grand Rapids, MI; Juozas ir Elena Kojelis,
Santa Monica, CA; Charles Latvis, Maspeth, NY;
O. ir S. Ruikis, Chicago, IL; Lungen Svelnis,
Needham, MA; Jennie A. Wilson, Orland Park, IL;
Anonimas; Liudas Volodka, Downers Grove, IL; Vic
ir Stella Macys, Chipley, FL; Kristina Senulis,
Paterson, NJ.
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 773-238-1536. Tax ID#36-3810893.
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ALTo įgaliotinis Vašing
tone Algis Rimas atvyksta į

Amerikos Lietuvių Tarybos
• Namams pirkti pasko
suvažiavimą Čikagoje. Jis los duodamos mažais mėnesi
skaitys išsamų pranešimą niais įmokėjimais ir prieina
apie ALTo veiklą Vašingtone. mais nuošimčiais. Kreipkitės į
ALTo suvažiavimas vyks š. m. Mutual Federal Savings,
lapkričio 9-10 dienomis Balze- 2212 West Cermak Road.
ko lietuvių kultūros muziejaus Tel. (773) 847-7747.
patalpose. Visuomenė kviečia
• 30-osios kasmetinės
ma dalyvauti.
(jubiliejinės!) lietuvių foto

Jaunimo centro metinė
vakarienė ruošiama gruodžio
2 d., sekmadienį. Pradėsime 3
vai.p.p. šv. Mišiomis Tėvų jė
zuitų koplyčioje. Po Mišių
vyks trumpa akademija, meni
nė dalis, vakarienė ir laimėji
mų traukimas. Kviečiami visi
buvę šio centro lankytojai, bu
vęs jaunimas, naujai atvykę
tautiečiai iš Lietuvos. Savo at
silankymu paremsite ir pra
turtinsite lietuvybės išlaikymo
centrą.

Kiekvieną mėnesio pir
mąjį šeštadienį 4 vai.p.p.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį, lapkričio 3 d., 9:30
val.r. seselių motiniškajame
name, 2601 West Marųuette
Road, Chicago. Mišias aukos
kunigas August Belauskas,
Mundelein seminarijos (Mundelein, IL) rektorius.
Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo
bažnyčioje,
Brighton Parke, Vėlinių dieną
šv. Mišios lietuviškai bus au
kojamos 10 val.r.

LITERATŪROS POPIETĖ „SEKLYČIOJE”
Spalio 10 d. trečiadienį,
„Seklyčioje” vyko literatūros
popietė. Dalyvavo rašytojai —
poetai: Julija Švabaitė-Gylienė, dr. Jonas Šalna, prof. Al
fonsas Šešplaukis-Tyruolis ir
Apolinaras Bagdonas, kurio
eilėraščius skaitė deklamatorė
Aldona Pankienė.
Renginių vadovė Elena Si
rutienė nuoširdžiai sveikino
atvykusius rašytojus ir supa
žindino susirinkusius su jų
kūryba.
Poetė-rašytoja J. ŠvabaitėGylienė eiles pradėjo rašyti
dar pradžios mokykloje. Jos
pirmasis eilėraštis parašytas
apėmus dideliam liūdesiui mi
rus pusseserei Elenutei. Lai
kui bėgant rašytoja parašė ir
išleido šias knygas: „Vynuo
gės ir kaktusai” - eilėraščiai,
„Gabriuko užrašai” — apysa
kos jaunimui, „Septyni sau
lės patekėjimai” — eilėraš
čiai, „Vilties ledinė valtis” —

grafijų parodos atidarymas
įvyks šį penktadieni, lapk

ričio 2 d., 7:30 v.v. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Avė., Chi
cago. Parodą rengia Budrio
lietuvių fotoarchyvas. Visi kvie
čiami.

• Klaidos atitaisymas.
Lietuvos Dukterų draugija
apgailestauja, kas skelbtame
aukų sąraše praleista Teresės
Kazlauskienės pavardė, taip
pat neteisingai išspausdinta
Sofijos Jelionienės pavardė.
Atsiprašome aukotojų.

nuoširdžiai kviečiame jaunus
• 27 centai skambinant į
ir senus, mažus ir didelius į Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
Tėvų jėzuitų koplyčią (2345 per parą, 7 dienas per savai
W. 56th Str., Chicago, IL tę, 6 sekundžių intervalai.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.
60636; tel. 773-737-8400), kur Jokių mėnesinių mokesčių.
Monika Lembertas, gyve vyks šv. Mišios ir rožinis už Tikslus apskaičiavimas. Koky
nanti Santa Monica, CA, vaikus, jaunimą ir šeimas, už biškiausias ryšys. Paslauga be
Draugo fondo rudens vajų Lietuvą, Ameriką, Kanadą ir apgaulės. Kreipkitės vakarais
parėmė 200 dol., pasiekdama visų pasaulyje išsisklaidžiusių lietuviškai į TRANSPOINT
tūkstantinę, ir tapo DF gar lietuvių vienybę ir santarvę. atstovą su 8 metų patirtimi
bės nare. Sveikiname ir dė Vėlinių apeigos Šv. Kazi tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
kojame už Draugo fondo augi miero lietuvių kapinėse 708-386-0556. TRANSPOINT
nimą.
vyks sekmadienį, lapkričio 4 — patikimiausias ryšys su
Vėlinių dieną šv. Mišios d. Prie šių kapinių Steigėjų Lietuva bei visu pasauliu!
Švč. M. Marijos Gimimo baž paminklo 12 vai. vyks trum
x Karaliaučiaus srities
nyčioje vyks 7:30 val.r. lietu pos religinės ir visuomeniškos lietuvišku mokyklų para
viškai, 8 val.r. - angliškai.
apeigos. Kunigo malda, pasau mai per Mažosios Lietuvos
Sekmadienį, lapkričio 4 liečio visuomenininko žodžiu, Lietuvių draugiją Čikagoje au
d., Švč. M. Marijos Nekalto Vėlinių žvakės uždegimu, vai kojo: $100 — Justas ir Janina
Prasidėjimo parapijos lietuvių niko padėjimu, visų bendrai Lieponiai. $50 — Raymond
jungtinių organizacijų nariai giedama giesme ir Tautos Alis; Antanas Osteika; Vytau
ir narės rengia įvairių blynų himnu bus pagerbiami visi tas ir Natalia Aukštuoliai. $30
pusryčius „Millenium Fondo” mūsų tautos mirusieji. Iškil — Edmundas ir Jūra Jašiū
vajaus lėšų telkimui mokyklos mes ruošia ir joms vadovauja nai; Genoveva Kaufmanas;
salėje, 4420 S. Fairfield Ave Bendruomenės pasauliečių ko Stasys Lasdinis; dr. William
nue. Pusryčiai vyks nuo 8:30 mitetas ir Kapų sklypų savi Schmalstieg. $25 — Aldona
val.r. iki 12:30 vai.p.p. Atvyki ninkų draugija, garbės sargy Buntinaitė; Aleksas ir Larisa
te!
boje dalyvaujant šauliams ir Jankūnas; Ida Kasparaitis;
Čikagos moksleivių atei ramovėnams. Visi dalyvauki Oskaras Kremeris; Balys Mitininkų kuopos susirinki me šiame bendruomeniškame laknis; Bronius ir Aurelija Po
mas vyks sekmadienį, lap mirusiųjų prisiminime, o pas likaitis. $20 — Sofija Bražiokričio 10 d., Ateitininkų na kui individualiai aplankykime nis. $15 — Jonas Svera. $10
muose, Lemonte. Pradėsime Šv. Kazimiero kapinėse bęsil- — Halina Plaušinaitienė. Dė
5:30 ir baigsime 9 v.v. Kvie sinčius šeimų narius, artimuo kojame rėmėjams. „Kara
čiame visus moksleivius. In sius, draugus bei mūsų tautai liaučiaus krašto lietuvy
formacijai skambinkite Živi ir tėvynei nusipelniusius as bei”, 1394 Middleburg, Ct.,
lei Bielskutei, 708-788-6208.
Naperville, IL 60540-7011.
menis.

Uoli Pal. J. Matulaičio misijos Lemonte paramos komiteto narė Marytė
Černiūtė bei Raminta ir dr. Algirdas Marchertai dalyvavo misijos" para
mos pietuose, vykusiuose PLC didžiojoje salėje.
Lietuvių opera, dėkodama
nuolatiniams., operos talkinin
kams ir rėmėjams, praneša,
jog visos vietos į metinį Lietu
vių operos pokylį, vyksiantį
lapkričio 10 d., jau užimtos.
Visi užsisakiusieji bilietus lau
kiami pokylio dieną Jaunimo
centre, o nespėjusieji sugrą
žinti laimėjimų bilietėlių šak
nelių prašomi kuo skubiau tai
padaryti.

Skelbimai

skaitė žmona — Janina Šalnienė.
eilėraščiai, „Stikliniai ramen
Prof. A. Šešplaukis - Tyruotai” — romanas, „Tu niekur
lis
skaitė savo eilėraščius, ku
neišėjai” — eilėraščiai. Pro
rie
sukurti po apsilankymo
gramos pradžioje poetė dekla
laisvoje
tėvynėje ir skambėjo
mavo vėliausius savo kūrybos
džiaugsmingai
sulaukus lais
eilėraščius, o pabaigai skaitė
vės,
vėjuje
plazdant
trispal
įdomią
apysaką
iš pensi
vėms
ir
skambant
varpams.
ninkų gyvenimo — „ČimpuRašytojas yra išleidęs poezijos
kai”.
Dr. J, Šalna — gydytojas, knygų: „Pavasario saulėje”,
skulptorius ir poetas. Pamė „Kelionė”, „Šiapus ir anapus
gęs skulptūrą, naudodamas saulės”, taip pat „Antologi
medžio šaknis, yra sukūręs jos”, Istorinius veikalus, verti
nemažai skulptūros figūrų, mus iš užsienio kalbų ir kt.
ypač labai didinga yra Vy
Nuolatinis ir nuoširdus tre
tauto Didžiojo-skulptūra (žmo čiadienio popiečių lankyto
gaus dydžio)..Portage mieste jas poetas A. Bagdonas yra
lyje yra įkūręs nemažą mu parašęs nemažai eilėraščių, iš
ziejų, kurį aplankius yra kuo leidęs tokias knygas: „Vai, to
pasidžiaugti ne tik lietuviams, li toli”, „Likimo antspaudas”,
bet ir svetimtaučiams. Pamė „Žodžiai į tolį”, „Rudeninės
gęs poeziją, dr. Šalna išleido mintys”, „Žemaitiją šventa”
net 2 eilėraščių knygas — (žemaičių tarme) ir naujausią
„Nurimus banga” ir „Amži ją knygą „Nemirštančios go
nybės juosta”. Autorius skai dos”. Poeto eilėraščius skaitė
tė net keliolika rinktinių dailiojo žodžio puoselėtoja Al
eilėraščių, po to jo eilėraščius dona Pankienė, kuri vaizdžiai

Literatūros popietėje ..Seklyčioje" Iš kairės B Jasaitienė. E. Sirutienė, A Pankienė, A. Šešplaukis-Tyruolis, A.
Bagdonas, .1 Šalnienė ir kiti Nuotraukoje trūksta J Šalnos ir J Švabaitės-Gylienės. J. Lišauskienės nuotr.

Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus suruoštame spaudos pokylyje „Dirvai” paremti. Iš kairės: Algirdas
Matulionis,-„Dirvos” administratorius ir „Dirvos” leidėjų -„Vilties” diiaugijos pirmininkas; Rūta Buchienė; Pet
ras Buchas, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas, Mykolas Abarius, Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vadas?
'*
Romo Eidukevičiaus nuotr

LTS ČIKAGOS SKYRIAUS SPAUDOS
POKYLIS
buvo palydėtas gausiais po
kylio dalyvių aplodismentais.
Solistei ir akompaniatorei
nio komiteto Spaudos poky buvo įteikta gėlių.
lio laikraščiui „Dirva” remti
Prieš vakarienę maistą pa
narėms spalio 20 d. atėjo lyg laimino kunigas R. Gudelis.
ir egzamino metas. Ryte, po Jis padėkojo visiems Lietu
kyliui
sutvarkius
Balzeko vių tautinės sąjungos na
Lietuvių kultūros muziejaus riams už atliktus darbus. Pra
„Gintaro” salę, jos neramiai šė Dievo palaimos Tautinės
laukė vakaro. Manau, kad ir sąjungos nariams ir spaudos
skyriaus pirmininkė M. Mar atstovams, kad jie galėtų
cinkienė, ir komiteto moterys, dirbti Dievui ir tėvynei, kad
ne kartą savo mintyse klau lietuvių tarpe klestėtų gė Vytautas Radžius - „Dirvos”
sė: „Ar viską padarėme?” Dar ris, meilė, tarpusavio suprati vaitraščio redaktorius.
gerokai prieš pokylį jos susi mas ir išmintis.
Po gardžios Racine Bakery
rinko į muziejų ir su savo
talkininkėm dėliojo maistą, kulinarų pagamintos vaka
rienės, salėje nuvilnijo Stasės
ruošėsi priimti svečius.
Numatytą valandą į salę Jagminienės „Tėviškės kape
ėmė rinktis svečiai ir, kuo los” melodijos ir dainos. Pol
met salė prisipildė (atvyko kutę keitė valsiukas, valsiu
net iš Cleveland ir Detroito), ką — polkutė, ir į šokių sū
rengėjų
veidai
pasipuošė kurį įsijungė visi pokylio da
šviesiom šypsenom: „Susirin lyviai. Liūdinčių nebuvo. Va
ko, atvyko”.
karas praėjo labai linksmai.
Pokylį atidarė Lietuvių tau Buvo paremtas ne tik lietu
tinės sąjungos Čikagoje sky viškas laikraštis „Dirva”, bet
riaus pirmininkė ir pokylio ir pokylio svečiai pasipildė
siela Matilda Marcinkienė. Ji jaunatviškos
energijos
ir
nuoširdžiai padėkojo visiems džiaugėsi puikiai
praleidę
atvykusiems į Spaudos poky vakarą. 0 visa tai organizato
lį laikraščiui „.Dirva” parem rių nuopelnas ir rūpestis.
Stasys Ignatavičius Kun. Kazimieras Ambrasas, ŠJ.
ti. „Mes puikiai žinome, kokį
Ilgai triūsus ir ruošiantis
Lietuvių tautinės
sąjungos
Čikagos skyriaus organizaci

svarbų
vaidmenį
vaidina
spauda. Kiekvieną rytą mes
pirmiausiai pamaitiname sa
vo kūną ne fiziškai, o dvasiš
kai, paimdami laikraštį į ran
kas. Ypač dabar, kai gyveni
mo įvykiai vystosi kasdien vis
greičiau, mes juos suspėjame
sekti tik iš spaudos”. Pokylio
šeimininkė M. Marcinkienė
palinkėjo visiems
maloniai
praleisti vakarą, atsipalaiduo
ti nuo kasdienybės rūpesčių
ir šiltai pabendrauti.
Po įžanginio žodžio susirin
kusiems pasirodė solistė G.
Bigenytė. Akompanuojant G.
Čepinskaitei, ji atliko lietuvių

išreiškė poeto kūrybą, nukeldama klausytojus žemaičių
žemėn, — tai Kražių liūdnos
dienos, tai didingas Šatrijos
kalnas, pavasario gamtos ar
rudens nuotaikos bei poeto
gyvenimo godos.
Pabaigai
užsienio
kompozitorių
Vaišių paruošimu rūpinosi daug darbščių šeimininkių, tarp jų ir Lietuvių
buvo perskaitytas eilėraštis, ir
operų
arijas
bei
lietuvių liau tautinės sąjungos Čikagos skyriaus pirmininkė Matilda Marcinkienė
kurį poetas sukūrė „Sekly
Romo Eidukevičiaus nuotr.
čios” garbei. Čia buvo pami dies dainas. Jos pasirodymas (antra iš dešinės).
nėti įvairūs trečiadienio po
piečių nuotykiai, kurie klausy
tojus gerokai pralinksmino.
Po programos kalbėjo JAV
LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė Birutė Jasaitienė,
primindama, kad JAV Lietu
k z
vių Bendruomenė paminės
50-ties metų veiklos jubilie
jų (1951-2001) spalio 12-14 d.
Kvietė visus dalyvauti jubilie
jinės parodos atidaryme Jau
nimo centre, „Ąžuoliuko” kon
certe ir kituose renginiuose.
Taip pat kalbėtoja pranešė,
Spaudos pokylio svečiai (iŠ kairės): Stanley Balzekas jaunesn., Roma Kuprienė, Saulius Kuprys, Eugenijus
kad šiuo metu Čikagoje lan Bartkus.
R. Eidukevičiaus nuotr.
kosi nemažai svečių iš toli
iki 2002 m. vasario 9 d. Kursą
mosios tėvynės, kurie daly
vauja JAV LB renginiuose DAILĖS PAMOKOS BALZEKO MUZIEJUJE baigus, muziejuje bus sureng
Balzeko Lietuvių .kultūros Jungtines Valstijas. Čia įkūrė ta vaikų dailės paroda. Po šio
50-mečio sukakčiai paminėti.
mūziejus
Čikagoje kviečia mo savo dailės studiją, yra suren įvadinio kurso bus galima re
B. Jasaitienė apgailestavo,
kad kai kurie atstovai iš Lie kyklinio amžiaus vaikus mo gusi keletą personalinių bati gistruotis tolesniam mokymui
tuvos yra labai mažai arba vi kytis dailės. Pamokų metu kos (tapybos ant šilko) parodų. si.
Daugiau informacijos apie
sai nesusipažinę su užsienio vaikai bus supažindinti su Taip pat Irena turi nemažai
lietuvybės išlaikymo veikla, įvairiomis meno technikomis pedagoginės, dailės mokyme mokestį, registraciją skambi
nant 773-582-6500. Raginame
o taip pat su organizacijomis, ir rūšimis, daug laiko bus patirties.
spauda, švietimu, įvairiais skirta meno, spalvų, grožio
Dailės pamokos Balzeko lie paskubėti, nes vietų skaičius
pažinimui, kūrybingumo ug tuvių kultūros muziejuje vyks kiekvienoje grupėje ribotas.
fondais ir t.t.
Renginių vadovė
dėkojo dymui, vaiko polinkio vienai trečiadieniais nuo 4:30 popiet Suteikime progą savo vaikams
gerbiamiems poetams-rašyto- ar kitai meno technikai atsk iki 6 vai. vakaro ir šeštadie sukurti po meno šedevrą dar
jams už neeilinę trečiadienio leidimui kuriant įvairius pro niais nuo 11 vai. ryto iki šioms Kalėdoms.
Balzeko Lietuvių kultūros
popietės programą, kuri pali jektus.
12:30 vai. popiet. Renkamos
muziejus
yra pietvakarinėje
Meno
mokytoja
—
čikagiško daug gražių prisiminimų.
dvi atskiros grupės. TrečiadieŠi įdomi popietė pasibaigė kiams pažįstama dailininkė niniai užsiėmimai vyks nuo Čikagos miesto dalyje, adre
skaniomis „Seklyčios” šeimi Irena Šapamienė. Irena, bai 2001 m. gruodžio 5 d. iki 2002 sas: 6500 S. Pulaski Rd. Yra
gusi architektūros ir dizaino m. vasario 6 d„ šeštadieniniai nemokama automobilių pasta
ninkių vaišėmis.
Polė Tuskenienė studijas Lietuvoje, atvyko į — nuo 2001 m. gruodžio 1 d. tymo aikštelė.
K.V.

w

