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Į Seimo priimamąjį atsiųstas 
įtartinas laiškas

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Į Seimo rūmus 
trečiadienį priešpiet skubiai 
iškviesti Visuomenės sveika
tos centro darbuotojai dezinfe
kavo priimamojo patalpas, į 
kurias trečiadienio rytą atke
liavo įtartinas laiškas su vi
duje buvusiu užrašu „bin La
den” ir kol kas nežinomos 
sudėties ruda mase.

Jau laiškui pasiekus Seimo 
priimamąjį, trečiadienį Lietu
vos parlamente lankėsi Di
džiosios Britanijos sosto įpė
dinis Wales princas Charles.

Kaip sakė Vilniaus apskri
ties vyriausiasis epidemiolo
gas Stanislovas Tarbūnas, pa
talpos dezinfekuotos pagal 
įprastą tvarką, nežinant, ar 
laiške galėjo būti pavojingų 
medžiagų ar bakterijų.

Tokios pat dezinfekcijos 
procedūros atliktos kitose Lie
tuvos vietose, kur anksčiau 
rasta vokų su neaiškiais mil
teliais.

Kaip sakė Seimo priimamojo 
vedėja Elena Jonikienė, ant 
gauto laiško buvo gavėjo adre
sas „Vilnius, Gedimino pr. 53” 
bei siuntėjo Kėdainiuose adre
sas, kurio E. Jonikienė nepri
siminė. Laišką atplėšus, vi
duje aptiktas perlenktas gelto
nas popieriaus lapas su už
rašu „bin Ladenas”, o tarp su
lenkto popieriaus buvo tam

Tėvynėje pasižvalgius
* Europol’as Lietuvos 

kriminalinę policiją infor
mavo, jog įtariama, kad heroi
nu prekiaujantys afganai nar
kotikus tyčia užkrečia juodli
ge. Norvegijoje nuo juodlige 
užkrėsto heroino mirė vienas 
žmogus. Lietuvoje tokių įvy
kių neužregistruota. Lietuvos 
narkomanai daugiausiai mirš
ta nuo narkotikų padaugini
mo. Didžioji dalis heroino kon
trabanda į Lietuvą atgabena
ma iš Afganistano. Šiemet he
roino apyvarta gerokai išaugo, 
per 9 mėnesius Lietuvos poli
cija atėmė 2.5 kg heroino — 
tris kartus daugiau nei pernai 
tuo pat metu. Sis narkotikas 
labiausiai populiarus Lietuvos 
didmiesčiuose. 1 jo gramas 
kainuoja apie 25 dolerius. <bns>

* „Kauno diena” gavo
anonimini laišką su perspė
jamuoju užrašu ant voko 
„Atsargiai” ir kompiuterinį 
diskelį, kuriame įrašytas „Te
roristo žinynas”. Leidinyje pa
teikiamos metodikos ir tech
nologijos sprogmenų ir sprogs
tamųjų įtaisų gamybai, nau
dojant minimalią įrangą bei 
prieinamas medžiagas. Anoni
mas teigia nesąs teroristas, o 
tik norįs pademonstruoti, jog 
Lietuva nėra apdrausta nuo 
teroristinių išpuolių, kai tokią 
informaciją gali gauti kiekvie
nas bent kiek praprusęs jos 
gyventojas. (KD.Elta)

* Kelis mėnesius susisie
kimo ministro padėjėju dir
bęs Romas Ramanauskas po 
rašinio spaudoje paliko mi
nisteriją. Spaudoje cituoti vie
no didžiausių bankrutavusio 
Akcinio inovacinio banko sko
lininko Edvardo Baltruške- 
vičiaus žodžiai. Apie 10 mln. 
litų bankui skolingas vyriškis 
priešmirtiniame laiške tvirti
no, jog kreditus gauti jam pa
dėjo tuometis banko viceprezi
dentas R. Ramanauskas.

(LR,Elta)

siai rudos spalvos masės. Dar
buotoja įdėjo laišką į po
lietileno maišelį ir nunešė jį 
parodyti priimamojo vedėjai. 
Vadovaudamosi atsargumo 
priemonių atmintine, darbuo
tojos iškvietė policiją ir specia
liąsias tarnybas.

Įvykį tiria Vilniaus 2-asis 
policijos komisariatas. Polici
jos atstovai budi prie patalpos, 
kurioje buvo išpakuota Seimui 
siųsta korespondencija.

Pastarosiomis savaitėmis 
Lietuvą užplūdo laiškų su mil
teliais siuntinėjimo banga. Nė 
viename iš ištirtų laiškų svei
katai pavojingų medžiagų ar 
ligų sukėlėjų nerasta.

Praėjusią savaitę mikrobio
logai aptiko juodligės sukėlėjų 
JAV ambasadą Vilniuje pasie
kusiame diplomatinio pašto 
maiše. Dėl to buvo dezinfekuo
tos JAV ambasados pašto 
skirstymo patalpos, ambasa
dos darbuotojai profilaktiškai 
vartoja antibiotikus.

Nerimą sukėlusiame laiške, 
atsiųstame į Seimą, tikriau
siai buvo nekenksmingos 
maistinės mielės, mano spe
cialistai. Kaip BNS sužinojo 
Visuomenės sveikatos centro 
Mikrobiologijos laboratorijoje, 
taip manyti leidžia pirminė 
voko turinio apžiūra mikro
skopu. Į Seimą atsiųsta me
džiaga bus toliau tiriama.

* Seimo nariai sugalvojo 
būdą, kaip, praktiškai nieko 
neveikiant, pasididinti atly
ginimus. Parlamentarai vieną 
po kitos kuria naujas komisi
jas, kurių vadovams įstaty
mo numatyta tvarka turi būti 
mokamos didesnės algos.

* Uostamiestyje antrus 
metus veikianti vienintelė 
labdaros valgykla, nemokamai 
maitinanti 150 socialiai neap
gintų žmonių, po kelių dienų 
bus uždaryta. Antradienį 
žmonės už pateiktą taloną 
gavo tik lėkštę sriubos. (LŽ, 
Elta)

* Premjero Algirdo Bra
zausko paraginti, ministrai 
paaukojo Valdovų rūmų atsta
tymui. Pats premjeras paau
kojo 500 litų. 8 ministrai davė 
po 200 litų, po 100 litų paau
kojo dar keli vyriausybės posė
džio dalyviai. Iš viso surinkta 
daugiau nei 3,000 litų. <bns,

* Kauno aukštosios mo
kyklos iki šiol nešildomos. 
Šalta ne tik auditorijose ir la
boratorijose, bet ir studentų 
bendrabučiuose. Valstybės 
skiriamų lėšų užtenka tik 
dėstytojų atlyginimams, stu
dentų stipendijoms ir daliai 
socialinio draudimo mokesčių.

* Skandalingai bankru
tuojančios Kauno įmonės 
„Inkaro avalynė” darbuoto
jams bus išmokėtos kompen
sacijos. Garantinio fondo tary
ba nusprendė atlyginimų ne- 
atgaunantiems darbininkams 
skirti 530,000 litų. (KD.Elta)

* Elektros energijos kai
nos nuo kitų metų gyvento
jams gali kilti daugiau negu 6 
centais už kilovatvalandę, o 
didžiosioms pramonės įmo
nėms ji atpigtų 0.7 cento, 
pranešė vartotojams elektrą 
tiekianti bendrovė „Lietuvos 
energija”. Nuo kitų metų 
elektrą vartotojams tieks nau
jos skirstomųjų elektros tink
lų įmonės. (LR,Elta)
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Vyriausybės rūmuose susitiko (iš kairės) Mindaugas Plakas, Arvydas Sabonis, premjeras Algirdas Brazauskas 
Vladimiro Gulevieiaus (Elta) nuotr.ir jo patarėjas Arvydas Juozaitis.

Vyriausybė žada padėti garsiam 
Kauno krepšinio klubui

Vilnius, lapkričio 6 d.
(BNS) — Vyriausybė pagelbės 
finansinių problemų kamuo
jamam krepšinio klubui „Žal
giris”, bet ne pinigais, o garan
tijomis ir palankesniu sporto 
rėmimo įstatymu.

Prašyti paramos pas premje
rą Algirdą Brazauską antra
dienį buvo atėję „Žalgirio” 
klubo savininkai Arvydas Sa
bonis ir Mindaugas Plūkas.

„Daug pažadėti vyriausybė 
mums negalėjo, bet kažkaip 
padėti bandys”, po susitikimo 
sakė A. Sabonis. Anot jo, vie
nas vyriausybės pažadų — ki
tąmet suteikti savo garantijas 
Kaune jau kelerius metus ne
baigiamai statyti krepšinio sa
lei.

„Nei ‘Žalgirio’ klubas, nei 
Sabonio krepšinio mokykla 
neturi nuosavos bazės, esame 
priversti nuomotis svetimą sa
lę”, sakė M. Plūkas.

Paklaustas, ar jis pats nega
lėtų finansuoti salės statybos, 
JAV NBA žaidęs A. Sabonis 
atsakė, kad jis „papildo, kiek 
gali, bet vienas nepajėgia”.

Kol kas jis nežada ir savo fi
zinėmis jėgomis papildyti itin 
nesėkmingai šiuo metu rung
tyniaujančio „Žalgirio”. „Kur 
aš čia padėsiu — reikia bent 
tris mėnesius ruoštis, kad pa
siektum formą. Šiais metais 
jau nieko nebus”, sakė A. Sa
bonis.

Krepšininkai vyriausybės 
prašė pataisyti paramos kul
tūrai ir sportui įstatymą, ku
ris, anot M. Pluko, šiuo metu 
„visiškai neskatina verslinin
kų remti” sportą.

* Vyriausybė nutarė iš 
dalies pakeisti Piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atkūrimo įsta
tymo įgyvendinimo tvarką. 
Nustatytas galutinis prašymų 
dėl nuosavybės teisių atkū
rimo padavimo terminas —
2001 m. gruodžio 31 diena. 
Tačiau kol kas daug piliečių, 
padavusių prašymus atkurti 
nuosavybės teises, iki šiol 
nėra pateikę visų tas teises 
bei giminystės ryšį su buvusiu 
savininku patvirtinančių do
kumentų. Todėl užsitęsia 
prašymų atkurti nuosavybės 
teises nagrinėjimas, stabdomi 
nuosavybės atkūrimo darbai 
(žemės reformos žemėtvarkos 
projektų įgyvendinimas). Tuo 
tarpu piliečiai, padavę pra
šymus atkurti nuosavybės 
teises, bet nepateikę tas teises 
bei giminystės ryšį patvirti
nančių dokumentų, šiuos do
kumentus turės pateikti iki
2002 m. liepos 1 d. (Elta)

A. Brazauskas pažadėjo at
sižvelgti į pasiūlymą, kad 
sportą ar kultūrą parėmu- 
siems verslininkams labdaros 
suma būtų užskaityta kaip 
pelno mokestis.

Tačiau premjeras negalėjo 
pažadėti, ar „Žalgiriui” bus iš
mokėti Gedimino Vagnoriaus 
konservatorių vyriausybės 
prieš kelerius metus skirti pi
nigai. 1999 m. pavasarį, „Žal
giriui” laimėjus Eurolygos 
krepšinio čempionatą, koman
dai buvo paskirta, tačiau neiš
mokėta 5.3 mln. litų.

Anot M. Pluko, „neįvykdy
tas pažadas skirti pinigų yra 
viena finansinės ‘Žalgirio’ 
krizės priežasčių”. „Įtraukėme 
juos į savo biudžetą, planavom 
pasirašant kontraktus, todėl 
dabar turime finansinę skylę”, 
sakė M. Plūkas.

Tačiau šios G. Vagnoriaus 
skolos dabartinė vyriausybė 
grąžinti nežada, nes, situaciją 
įvertinusi, Finansų ministeri
ja tokių galimybių nerado, sa
kė premjero patarėjas Arvy
das Juozaitis.

* Didžiosios Britanijos
princo Charles apsilanky
mas Lietuvos kariuomenės 
centriniame poligone buvo 
pagyvintas pabendravimu su 
Lietuvos kariais. Princas cent- • 
riniame kariuomenės poligone 
Pabradėje stebėjo šaudymo iš 
minosvaidžių ir sunkiųjų kul
kosvaidžių pratybas, jam buvo 
surengtos ginklų ir ryšių prie
monių, karo mokslo vadovėlių 
parodos. <bnsj

* Trečiadienį susitikęs su 
parlamento komitetų pir
mininkais Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas paakino 
juos atidžiau kontroliuoti 
įstatymų projektų rengimą ir 
sustiprinti parlamentinę mi
nisterijų kontrolę. Pasak jo, 
tokį susitikimą surengti pa
skatino tai, kad pastarosiomis 
savaitėmis į Seimą pateko 
prastai parengtų įstatymų 
projektų, o kai kurie jų turėjo 
būti grąžinti vyriausybei.

* Privatizuojama bendro
vė „Lietuvos dujos” per de
vynis šių metų mėnesius už
dirbo 3 mln. litų pelno — 6.5 
karto mažiau nei pernai tuo 
pat metu, kai bendrovė už
dirbo 19.4 mln. litų. (BNS)

* Kasmet į darbo biržas
kreipiasi vis daugiau jaunų 
žmonių. Šių metų rugsėjo 
pradžioje užregistruota apie 
32,000 jaunų bedarbių. Jauni
mo nedarbas pasiekė 14.2 
proc., gerokai pralenkdamas 
bendrą Lietuvos nedarbo lygį 
— 12.1 proc. (KD.Elta)

* Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Piliety
bės komisija nepatenkino 
anksčiau Lietuvoje žaidusio 
amerikiečio krepšininko Eric 
Elliott prašymo išimties tvar
ka suteikti jam Lietuvos pilie
tybę. Komisija nutarė, kad pi
lietybės suteikimui „nėra rim
to pagrindo”, nes šiuo metu E. 
Elliott negyvena Lietuvoje ir 
nežaidžia jokiame jos klube. 
Amerikietis „Lietuvos ryto” 
komandoje pradėjo žaisti 1999 
m. rudenį ir rungtyniavo du 
sezonus. Nuo šio rudens E. El- 
liot žaidžia Belgijoje. <bnsi

* Dviejų svarbiausių Lie
tuvos istorijos institucijų 
prezidentas paprašė imtis ty
rimų, kurie leistų apsispręsti, 
kaip atkurti Valdovų rūmus. 
Trečiadienį prezidentas Val
das Adamkus tokį prašymą 
išdėstė susitikime su Lietuvos 
istorijos instituto direktoriumi 
Alvydu Nikžentaičiu ir Vil
niaus universiteto Istorijos fa
kulteto dekanu Alfredu Bumb- 
lausku. Kaip sakė prezidento 
patarėjas Darius Kuolys, pre
zidentas paprašė instituto ir 
fakulteto vadovų imtis tyrimų, 
pagal kurių rezultatus būtų 
galima pagrįstai atkurti Val
dovų rūmus. „Dabar stinga 
duomenų, kad visuomenė ir 
ekspertai apsispręstų už vieną 
ar kitą variantą”, sakė D. 
Kuolys. Prezidentas pažadėjo 
tarpininkauti, jei Lietuvos 
istorikams kiltų problemų 
ieškant archyvinės medžiagos 
Rusijos archyvuose. (BNS)

* Prezidentas Valdas 
Adamkus lieka populiariau
siu visuomenės veikėju, o 
premjero Algirdo Brazausko 
gerbėjų skaičius sumažėjo net
II proc., rodo viešosios nuo
monės tyrimas. 65 proc. ap
klaustų Lietuvos gyventojų 
palankiausiai vertina prezi
dentą V. Adamkų. Premjerą 
vertina 58 proc. apklaustųjų.
III ir IV vietas išsaugojo
krikščionių demokratų vadas 
Kazys Bobelis ir Seimo Ekono
mikos komiteto vadovas, tur
tingiausias seimūnas Viktoras 
Uspaskich. <bns»

* Vienas garsiausių visų 
laikų Lietuvos futbolinin
kų Valdas Ivanauskas nuo 
šiol turės jo vardu pavadintą 
aikštyną. Kaune, Vilijampolės 
vidurinėje mokykloje, kurioje 
mokėsi garsenybė, lapkričio 6 
d. buvo atidaryta futbolo 
aikštė su sintetine danga. V. 
Ivanauskas į iškilmes atvyko 
iš Vokietijos. (LR, KD.Elta)

* Lietuvos ugdymo įstai
gose vienas kompiuteris ten
ka 60 moksleivių, o pagal eu
ropinius svertus juo turėtų 
naudotis 10 vaikų. (KD.Elta)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneftlmais)

Vašingtonas. JAV stiprina oro smūgius Afganistane ir beveik 
dvigubai didina JAV specialiųjų pajėgų skaičių karo veiksmų 
„teatre”, antradienį teigė gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. 
Jis taip pat išreiškė nuomonę, kad JAV sugebės per „mėnesius, o 
ne metus” nugalėti Talibaną bei Osama bin Laden vadovaujamą 
teroristų tinklą „ai Qaeda”. Gynybos sekretorius tokius vertini
mus pateikė sugrįžęs iš trumpos kelionės, kurios metu mėgino su
sitarti dėl JAV kovinių lėktuvų dislokavimo Tadžikistane, pie
tuose besiribojančiame su Afganistanu. D. Rumsfeld sakė, jog pas
tarosiomis dienomis skrydžių skaičius išaugo iki 120 per dieną, ir 
tai rodo, kad taikymasis tapo gerokai tikslesnis po to, kai į Afga
nistaną įžengė JAV specialiosios pajėgos.

Roma. Italija suteiks JAV vadovaujamai karo operacijai Afga
nistane 2,700 karių pajėgas, įskaitant oro ir sausumos pąjėgų da
linius, trečiadienį pareiškė parlamentui Italijos gynybos ministras 
Antonio Martino. Pasak jo, dauguma Afganistano operacijai sutei
kiamų Italijos karinių pajėgų bus naudojamos logistikos bei gyny
bos operacijose, tačiau nedidelis būrys gali dalyvauti ir kovinėse 
operacijose.

Paryžius. Jei Amerika nori sugauti Osama bin Laden, ji turės 
Afganistane dislokuoti maždaug 500,000 sausumos pąjėgų karių, 
antradienį pareiškė Rusijos Ingušijos respublikos vadovas Ruslan 
Aušev. Buvęs sovietų kariuomenės generolas, kuris per 1979-1989 
m. Sovietų sąjungos vykdytą Afganistano okupaciją 4 metus tar
navo šioje valstybėje, įspėjo, kad Vašingtono sausumos kariuome
nės operaciją gali ištikti „labai didelė nesėkmė”. „Mes turėjome 
120,000 sovietų kareivių, kuriuos rėmė 100,000 afganų vyriausy
bės karių, turėjome bazių, vietos žvalgybos tarnybų, provincįjos 
gubernatorių administraciją, ir vis tiek kontroliavome tik 20 proc. 
valstybės teritorijos”, sakė R. Aušev.

Varšuva. Vargu ar Lenkijoje koks nors politikas galėtų varžytis 
populiarumu su savo tautiečiu popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tad 
nenuostabu, jog didžiulį lenkų nerimą sukėlė „Wprost” savait
raštyje pasirodęs straipsnis, kuriame teigiama, kad ligoto popie
žiaus įtaka priimant sprendimus Vatikane mažėja, o Apaštalų 
Sostą vis labiau kontroliuoja kardinolas Angelo Sodano ir Vatika
no spaudos tarnybos vadovas Joaąuin Navarro-Valls, imantis do
vanas už galimybę gauti interviu iš Vatikano kuruos atstovų. „Vis 
dažniau aukšti hierarchai kritikuoja archainę Vatikano valdžios 
struktūrą, o Apaštalų Soste pontifiko vienvaldystę keičia kuruos 
diktatūra”, rašo Lenkijos savaitraštis. Pareiškimai, jog sergantį 
popiežių turėtų pakeisti jaunesnis vadovas, nebėra naujiena, tad 
Vatikano kurija irgi pradeda savo „žaidimą”.

New Yorkas. JAV žiniasklaidos magnatas respublikonas Mi
chael Bloomberg trečiadienį laimėjo New Yorko mero rinkimus. 
Pirmą kartą į politinį postą išrinktam M. Bloomberg teks milžiniš
kas uždavinys vadovauti šio miesto pastangoms išsivaduoti iš eko
nominės ir emocinės krizės, kilusios po rugsėjo 11-ąją įvykdytų 
baisių teroro išpuolių, kurių metu buvo sugriauti du World Trade 
Center dangoraižiai. Milijardierius M. Bloomberg išleido rekordi
nę 50 mln. dolerių asmeninių lėšų sumą savo rinkimų kampanijai 
finansuoti ir vargais negalais pąjėgė įveikti politikos veteraną, 
New Yorko valstybinį advokatą Mark Green. Nuomonių apklauso
se M. Bloomberg smarkiai atsiliko nuo M. Green, tačiau pastaro
siomis dienomis jo populiarumas pakilo, kai jį parėmė didžiulį po
puliarumą turintis dabartinis meras Rudolph Giuliani, kuris pa
gal įstatymus negalėjo siekti trečios kadencijos.

Islamabadas. Pakistanas nurodė vieninteliam pasaulyje Tali- 
bano ambasadoriui liautis rengus spaudos konferencįjas, kurios 
traukia viso pasaulio dėmesį, tačiau nepatinka JAV, trečiadienį 
pranešė Pakistano atstovai. Afganistaną valdančio Talibano judė
jimo ambasadorius Pakistane Abdul Salam Zaeef antradienį buvo 
iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją ir „paprašytas laikytis 
diplomatinių normų”.

Berlynas. Vokietijos kanclerio Gerhard Schroeder valdančioji' 
centro kairės koalicija trečiadienį patvirtino imigracijos įstatymo 
projektą, kuris tūkstančiams užsienio darbuotojų atvertų kelius į 
Vokietiją ir patenkintų kvalifikuotos darbo jėgos poreikius. Vy
riausybės paskirta komisija paskelbė, jog kitais metais Vokietijai 
reikės dešimčių tūkstančių imigrantų, kad būtų užpildyta spraga 
mažėjančioje ir senstančioje visuomenėje.

Maskva. Rusijos komunistai trečiadienį surengė paradą Mask
vos Raudonojoje aikštėje, pažymėdami 84-ąsias spalio revoliucijos 
metines, ir pasmerkė prezidentą Vladimir Putin už .„Rusijos iš
pardavimą”. Apie 19,000 parado dalyvių nešė raudonas vėliavas ir 
Stalino portretus. Jie išreiškė pasipiktinimą, kad Rusija remia 
JAV vadovaujamą karo operaciją Afganistane. „Gorbačiov ir Jel
cin sugriovė šalį. Nelaimei, ir V. Putin eina tuo pačiu keliu. Putin, 
kaip ir Gorbačiov, užsiima politiniu turizmu, bet tai neatneša jo
kios naudos”, kalbėjo mitinguotojai.

New Yorkas. Didžiosios Britanįjos aviacinei bendrovei „BritiBh 
Airways” priklausantis lėktuvas „Concorde”, kuriuo skrido grupe
lė kviestinių verslo ir muzikos pasaulio įžymybių, trečiadienį po 
beveik keturias valandas trukusio skrydžio nusileido New Yorko 
John F. Kennedy oro uoste. Tai buvo pirmas keleivinis „Concorde” 
skrydis po 2000 m. liepą įvykusios tragiškos tokio tipo lėktuvo ka
tastrofos netoli Paryžiaus, per kurią žuvo 113 žmonių.

Bukareštas. Rumunijos Arado miesto rotušės pareigūnai atsi
sakė suteikti naujagimiui Binladen vardą, kaip to prašo jo motina, 
nuolat girdinti šį vardą per televiziją. „Neturiu supratimo, kas tas 

patinkabin Laden, bet man 
vardo skambesys”, sakė 29 me
tų kūdikio motina čigonė And- 
ronica Stoica. Rumunijos įsta
tymai leidžia nepatenkinti tėvų 
noro suteikti vaikui beprasmiš
ką ar absurdišką vardą.

KALENDORIUS
Lapkričio 8 d.: Domantė, Gedvy

das, Gotfridas, Severinas (Severas), 
Svirbutas, Viktorinas.

Lapkričio 9 d.: Aštautas, Aureli
jus, Dargintas, Estera, Paulina, Skir- 
tautė, Teodoras.
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LIETUVIU TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

RUDUO FILADELFIJOS 
LB APYLINKĖJE

Gerokai prieš lemtingą rug
sėjo vienuoliktąją, Filadelfijos 
lietuviškame telkinyje buvo 
numatyta nemažai įvairių 
renginių. Nors rugsėjo mėnesį 
dar džiaugiamės šiltu oru ir 
po vasaros karščių atsigavu
siais gėlynais, tačiau su darbo 
dienos pirmuoju rugsėjo sa
vaitgaliu baigiasi vasaros 
linksmybės ir prasideda ru
dens darbai bei užsiėmimai.

Su vasara 
atsisveikiname Šv. 

Andriejaus parapijos
gegužinėje

Šiais metais rudens sezo
ną atidarė Šv. Andriejaus lie
tuviškos parapijos komiteto 
suruošta gegužinė sekmadie
nį, rugsėjo 9d., nedideliame, 
bet jaukiame klebonijos kie
me. Prie labai įvairaus bei 
gausaus suaukoto maisto sta
lų plušo įvairių kartų ir ban
gų vidurinės bei jaunesnės 
kartos parapijiečiai. Dalyvau
jančių nuotaiką kėlė „Kaimo 
kapela”, kurią sudaro vado
vė Lynn Cox su Brigita ir Juo
zu Kasinskais. O kad rengi
nyje nieko netrūktų ir visi 
būtų patenkinti rūpestingai 
prižiūrėjo parapijos komiteto 
pirmininkas Jonas Puodžiū
nas su talkininkais. Dalyva
vo ir- daug naujų ateivių iš 
Lietuvos.

Vinco Krėvės 
lituanistinė mokykla

Tą pačią dieną rugsėjo 9 d. 
Filadelfijos LB Vinco Krėvės 
lituanistinė mokykla pradėjo 
mokslo metus su nauja vedėja 
— Raimonda Rukštiene. Prieš 
kelis metus pabandžius mo
kyklai veikti sekmadieniais, 
naująja tvarka yra patenkin
ti ne tik mokiniai, tėvai ir 
mokytojai, bet ir Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas, kun. 
Petras Burkauskas. Šeštadie
niai jaunoms šeimoms laisvi 
asmeniškiems užsiėmimams, 
o sekmadieniais daugiau jau
nų žmonių lietuviškose Mi
šiose. Su klebono pritarimu, 
mokiniai yra įtraukiami į Šv. 
Mišių skaitymus. Šiais mokslo 
metais mokinių gretas papildė 
penki mokinukai neseniai at
vykę iš Lietuvos. Mokytojos 
jau pastebi, kad Amerikoje gi
mę vaikai stropiau pamokas 
ruošia, nes nenori pasiduoti 
geriau lietuviškai kalbantiems 
naujokams.

Neįvykęs prez.
V. Adamkaus 
apsilankymas

Ir parapijos gegužinėje, ir 
mokykloje svarbiausia pokal
bių tema buvo pasiruošimas 
Lietuvos prezidento ir jo žmo
nos Almos apsilankymui Fila
delfijoje rugsėjo 15 d. Buvo 
numatytas susitikimas su Fi
ladelfijos meru, Kongreso na
riais, tautinių grupių atsto
vais, vainiko padėjimas prie 
laisvės Varpo, priešpiečiai se
namiesčio „Sheraton” viešbu
tyje ir susitikimas su lietuvių 
visuomene Lietuvių namuose. 
Vinco Krėvės mokyklos mo
kinukai ruošėsi su daina pa
sveikinti Lietuvos prezidentą 
ir ponią Almą. Tą šiltą sek- 
madieno popietę niekas ne- 
pramatė kokios baisios aplin
kybės privers Adamkus rug
sėjo 13 d. nutraukti savo lan
kymąsi Vašingtone bei Fila
delfijoje ir skubiai grįžti į Lie
tuvą.

Atšauktas vysk. 
Valančiaus minėjimas

Rugsėjo 23 d. LB Filadelfi

jos apylinkės valdyba ruošėsi 
minėti vysk. Valančiaus 200 
metų gimimo sukaktį. JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jos Remienės pastangomis su 
paskaitomis keliuose telki
niuose turėjo iš Lietuvos at
vykti rašytojas Kazys Saja. 
Deja, rugsėjo 11-tos dienos 
įvykiai sutrukdė Kazio Sajos 
kelionę į Ameriką ir minėji
mą valdybai teko atšaukti. 
Tačiau Valančiaus neliko fila- 
delfijiečių užmirštas. „Bend
ruomenės balso” radijo lai
doje rugsėjo 23 d. Aldona Page 
gražiai ir prasmingai perdavė 
vyskupo Valančiaus svarbiau
sius biografinius bruožus, o 
Juzė Krokienė žemaitiškai 
perskaitė keletą nuotaikingų 
ištraukų iš Valančiaus raštų.

Šv. Andriejaus parapįjos 
veikla

Parapija ne vien gegužines 
ruošia. Parapijos komiteto, 
ypač jo energingo pirmininko 
Puodžiūno pastangomis, kas
met siunčiami du talpintuvai 
siuntinių į Lietuvą. Gale rug
sėjo parapijos salė buvo už
versta siuntiniais Lietuvos 
mokykloms, ligoninėms, buvu
siems tremtiniams, labdaros 
organizacijoms. Visuomet pri
imami ir asmeniški siuntiniai, 
už kuriuos imamas mokestis. 
Siuntiniai labdarai priimami 
nemokamai. Talpintuvas nu
kreipiamas į Tremtinių ir po
litinių kalinių Vilniaus sky
rių ir iš ten išskirstomas siun
tinių adresatams.

Rugsėjo 23 d. parapiją lan
kė ir parapijos veiklą tikri
no Filadelfijos kardinolo Be- 
velacąua atstovas vikaras, 
prelatas Conway. Į kvietimą 
gausiau dalyvauti lietuviškose 
to sekmadienio šv. Mišiose, 
susirinko net 343 asmenys, 
daugiausia neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Po Mišių parapijos 
salėje vikarą Conway pasvei
kino Vinco Krėvės mokyklos 
vedėja Raimonda Rukšienė, o 
mokinukai padainavo pora 
nuotaikingų dainelių. Vikaras 
pamatė ne tik gausų būrį lie
tuvių, bet ir lietuvišką mokyk
lėlę bei salėje sukrautus tal- 
pintuvui siutimus. Šv. Andrie
jaus Filadelfijos lietuvių pa
rapija tikrai dar nebus įrašy
ta į uždarytų parapijų sąrašą.

A A. Petro Vaškio darbu 
paroda

Praėjusį pavasarį po ilgos 
ir labai sunkios ligos Filadelfi
ja neteko vieno iškiliausių 
ir veikliausių telkinio šulų. 
Menininkas Petras Vaškys 
buvo nepamainomas konsul
tantas visuose Tautodailės 
instituto skyriaus ir kultūros 
centro renginiuose. Jo darbų 
pomirtinę parodą ir jo atmi
nimo pagerbimą Lietuvių na
mų kultūros centre, sekma
dienį, spalio 28 d., surengė 
Filadelfijos Tautodailės insti
tuto skyrius ( pirm. Aldona 
Page). Apie Petro Vaškio ke
ramiką kalbėjo artimas bičiu
lis rašytojas Vytautas Voler- 
tas. Apie Vaškį, kaip moky
toją, kūrėją ir draugą kalbė
jo jo buvęs studentas, da
bar jau profesorius Diek Moy- 
er, dėstąs meną tame pačiame 
University of the Arts, kuria
me daugelį metų dėstė kera
miką ir vadovavo keramikos 
departamentui Petras Vaškys.

Tradicinė lietuvių namų 
mugė

Lapkričio mėnesio pirmąjį 
savaitgalį, 3-4 dienomis vyko 
tradicinė Filadelfijos Lietuvių 
namų mugė. Kasmet mugėje 
dalyvauja keliolika prekiauto
jų su įvairiais lietuviškais 
tautodailės ir meno dirbiniais, 
su knygomis ir lietuviškos mu
zikos kasetėmis bei kompak

Akimirka iš JAV LB 50 metų sukakties savaitgalio Čikagoje — apžvalginės parodos atidarymas Čiurlionio ga 
lerijoje (Jaunimo centre) spalio 13 d. Iš kairės: JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys, Arvydas Barz- 
dūkas ir Jonas Gradinskas. Jono Kuprio nuotrauka.

tinėmis plokštelėmis.
Lietuvių Bendruomenės 

stalas dalino informaciją apie 
Filadelfijos apylinkės veiklą, 
JAV LB Krašto valdybos veik
lą, apie išeivijos spaudą, plati
no LB leidinius. Buvo ir „Vai
ko vartai į mokslą” organiza
cijos stalas su suaukotais lie
tuviškais rankdarbiais. Visas 
šio stalo pelnas padės išlai
kyti pomokyklinės vaikų prie
žiūros ir auklėjimo centrus 
Lietuvoje. Mugės metu buvo 
galima pasivaišinti lietuviš
kais pietumis bei pasaulyje 
skaniausiais bulviniais bly
nais, pasigardžiuoti vietos 
šeimininkių skaniausiais tor
tais, bare atsigaivinti ' gėri
mais, pašokti grojant Stasio 
Telšinsko muzikai ir pasigro
žėti „Žilvino” tautinių šokių 
šokėjų grupės pasirodymais. 
Šeštadienį mugės valandos 
buvo nuo 12-tos iki 8-tos, o 
sekmadienį nuo 12-tos iki 7- 
tos vakaro. Lietuvių namų 
(Lithuanian Music Hali) adre
sas: 2715 E. Allegheny Ave
nue. Įėjimas nemokamai. 
Džiugu, kad atsinešėte pilnas 
pinigines, kad vienu kartu 
galėjote atlikti visą kalėdinių 
dovanų apsipirkimą.

Lietuviškos muzikos 
ansamblio ,Ainiai”

koncertas

Filadelfijos lietuviai retai 
sulaukia dainos vienetų iš 
Lietuvos. Todėl labai laukia
mas lietuviškos muzikos an
samblio „Ainiai” iš Kauno 
koncertas sekmadienį, lapkri
čio 11 d., 2 vai. po pietų Lie
tuvių namų (Lithuanian Mu
sic Hali) didžiojoje salėje, 2715 
E. Allegheny Avenue. Šiais 
metais „Ainiai” švenčia sa
vo veiklos dešimtmetį. An
samblio įkūrėjas ir meno va
dovas — birbynininkas, kom
pozitorius Jonas Urbonas. 
Kolektyvą sudaro šeši profe
sionalūs muzikantai, baigę 
Lietuvos muzikos akademiją 
ir kiekvienas grojantis keletu 
instrumentų. Koncerte bus 
girdima daugiau kaip 20 įvai
rių lietuviškų liaudies instru
mentų, o taip pat ir klasiki
niai instrumentai: akordeonas, 
smuikas, mušamieji ir kiti. 
Šioje koncertinėje viešnagėje, 
jau antrojoje po Jungtines 
Valstijas, ansamblį lydės Lie
tuvos Nacionalinio operos ir 
baleto teatro solistai Rasa Ju- 
zukonytė ir Česlovas Nausėda 
bei Kauno muzikinio teatro 
solistas Juozas Janušaitis. 
Koncerto metu skambės 26 
įvairios lietuvių liaudies ir 
Lietuvos kompozitorių sukur
tos dainos ir muzikiniai kūri
niai. Muzikos ir dainų įvairo
ve ansamblis „Ainiai” žada 
patenkinti kiekvieno žiūrovo 
skonį bei lūkesčius.

, Ainiai” su dideliu pasiseki
mu yra koncertavę daugely
je Europos šalių, Kanadoje ir 
Amerikoje. Lietuvoje dažnai

kviečiami išpildyti programas 
įvairiose valstybinėse šventė
se bei minėjimuose. Tikimės, 
kad Filadelfijos apylinkių lie
tuviai gausiai dalyvaus šioje 
neeilinėje lietuviškos muzikos 
šventėje. Bilietus į koncertą 
bus galima įsigyti Lietuvių 
namų mugėje prie Lietuvių 
Bendruomenės stalo, Šv. An
driejaus parapijoje arba prie 
durų prieš koncertą. Bilietų 
kainos 15 dol. suaugusiems ir 
10 dol. Vaikams bei studen
tams. Koncertą rengia Filadel
fijos LB apylinkės valdyba.

Skautų ir „Gintarinių , 
šaknų” klubo „Kūčios”

Filadelfijos lietuvių skautų 
tradicinės Kūčios vyks sek
madienį, gruodžio 9 d. 12 va
landą, tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių Šv. Andriejaus parapi
jos salėje.. Rengėjai prašo iš 
anksto užsisakyti vietas 
skambinant Laimai Bagdona
vičienei, tel. 609-268-8045.

Lietuviško paveldo „Ginta
rinių šaknų” klubas, kuris 
kas trečią mėnesio antradie
nį renkasi Lietuvių namų kul
tūros centre mokytis lietu
vių kalbos, Lietuvos istorijos, 
lietuviškų dainų bei susi
pažinti su Lietuvos gyvenimu 
ir kultūra taip pat rengia Kū
čias antradienį, gruodžio 11 d. 
7 vai. vakaro. Kūčios vyks 
Kultūros centre. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Informa
cijai prašoma skambinti tele
fonu: 610-497-5469.

Filadelfijos lietuvių telkinys 
yra gyvas ir judrus. Svarbiau
sia yra vieningas, nepasida
linęs į atskirų bangų stovyk
las ar klikas. Gal dėl to, kad 
mūsų nėra daug ir kiekvienas 
lietuvis mums yra brangus, 
labai laukiamas ir parapijoje, 
ir Lietuvių namuose, ir Ben
druomenėje. Pageidaujantieji 
informacijos apie Filadelfijos

Š.m. spalio 12 d. „Clevelando Lietuvų dieną” — JAV LB 50 metų jubilie
jaus šventės pagrindinis kalbėtojas Arvydas Barzdukas.

Nuotr. Lino Johansono

Lietuvių Bendruomenę yra 
kviečiami apsilankyti interne
to svetainėje phillylac.org ar
ba netoli Filadelfijos gyve
nantys kiekvieną sekmadienį 
9 vai. ryto klausytis „Bend
ruomenės balso” laidos 1540 
AM dažniu.

Teresė Gečienė

KANADA
PAŠVENTINTA

PRISIKĖLIMO
ŠVENTOVĖ

TORONTO

Pagaliau po poros statybos 
metų Toronto miesto vakarų 
dalyje, vadinamoje Etobicoke, 
iškilo nauja šventovė, kurioje 
daugiausia susibūrusių lietu
vių gyvena šioje miesto da
lyje. Šventinimo apeigas atli
ko Toronto vysk. John Boi- 
ssonneau, kartu su vysk. Pau
lium Baltakiu, OFM, ir svečiu 
Kauno vysk. Rimantu Norvi
lą. Mišias koncelebravo pran
ciškonų provincijolas Fr. Be
nediktas Jurčys, OFM, Fr. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
parapijos klebonas ir Fr. Pla
cidas Barius, OFM.

Mišiose ir šventinimo apei
gose dalyvavo daug kunigų iš 
kitų parapijų. Puikiai giedojo 
jungtiniai chorai — „Volun
gės”, parapijos choras ir para
pijos jaunimo choras. Po šven
tinimo visi dalyviai buvo pa
kviesti ir pavaišinti parapijos 
naujoje salėje, kur telpa apie 
500 žmonių. Pastatai kaina
vo per 6,000,000 dolerių. Yra 
mašinoms pastatyti vietos 
apie šimtui automobilių. Ap
linka apsodinta medeliais ir 
žole. Prieš šventinimą iš va
karo buvo surengta vakarienė 
su programa, kurią atliko 
choras „Volungė”, vadovauja
mas muz. Dalios Viskontienės, 
pianinu skambino pianistė 
Eglė Sakalauskaitė. Puikiai
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pasirodė jauna solistė Indrė 
Viskontaitė, padainuodama 
kelias dainas, taip pat pasiro
dė pianistė Ilona Damašiū- 
tė Beresnevičienė. Pabaigai 
padainavo „Volungės” moterų 
choras. Visi parapijiečiai, pasi
vaišinę, pakiliai nusiteikę, iš
siskirstė.

Kun. Hermanas Šulcas,
SDB, atvykęs iš Ruandos mi
sijų, aplankė lietuviškas para
pijas, pasakydamas įdomius 
pamokslus abiejose bažnyčio
se.

Lietuvop Kankinių parapi
jos metinė šventė įvyko rūgs. 
30 d. Šv. Mišias koncelebravo 
kleb. prel. J Staškus ir kun. 
K. Kaknevičius, JM, Žukaus
kas, OFM, E. Jurgutis, OFM, 
P. Šarnickąs, OFM, kun. Ę, 
Putrimas ir kun. H. Šulcas, 
SDB. Buvo procesija į kapus ir 
vėliau programa bei vaišės pa
rapijos salėje.

Klaipėdos choras .Auku
ras”, vadovaujamas muz. Alf. 
Vildžiūno, Toronto Prisikėli
mo parapijoje atliko puikią 
programą — tokios puikios se
niai nesame girdėję. Kiekvie
nas choristas spindėjo talen
tingumu, užkariavo klausyto
jų širdis. Ne vieną kartą plo
dama, atsistodavo visa minia. 
Pabaigoje parapijai padainavo 
„Ilgiausių metų”, nes šis kon
certas buvo prieš naujųjų pas
tatų šventinimą.

Toronto Lietuvių namuo
se klubas „Santaka” surengė 
Vasaros palydos pobūvį. Prog
ramą atliko iš Lietuvos atvykę 
sol. I. Starošaitė ir Ž. Žvagu
lis. Sutraukė daug publikos, 
kuriai labai patiko programa.

Toronto policininkų gru
pė lankėsi Lietuvoje. Grupėje 
dalyvavo ir trys lietuviai poli
cininkai: serž. J. Gataveckas, 
dirbąs Toronto policijos cent
rinėje, taip pat ten dirbanti 
Danutė Styra ir Ontario pro
vincijos policininkas Algis Ma- Stasys Prakapas

Nuoširdus lietuvių draugas, Clevelando miesto tarybos pirmininkas Mi
chael Polensek atidžiai klausosi spalio 12 d. Dievo Motinos parapijos sa
lėje vykusio „Ąžuoliukų” koncerto. Nuotr. Lino Johansono

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.' 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^___^alandospagal>susitarimą_^^^

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

linauskas. Toronto policija 
bendradarbiauja su Lietuvos 
policija. Pavasarį atvyks gru
pė policininkų iš Lietuvos su
sipažinti su Kanados policijos 
organizacija.

phillylac.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


AR ATRAS TAUTA JĖGŲ 
DAR KARTĄ PAKILTI 

SKRYDŽIUI?
PROF. ONA VOVERIENĖ

Istorija liudija, kad kiekvie
na tauta, kiekviena karta turi 
išspręsti savo laikotarpio gy
vybinį uždavinį. Neišsprendu- 
sios jo, tautos ir kartos žuvo. 
Taip žuvo sieliai, taip žuvo jot
vingiai, taip žuvo prūsai...

Mindaugo Lietuva savo už
davinį išsprendė garbingai. 
Pirmą kartą Lietuvos istorijo
je buvo sukurta Lietuvos vals
tybė.

Vytauto Lietuva savo laik
mečio padiktuotą uždavinį iš
sprendė irgi garbingai. Lietu
va tapo galinga pasaulyje pri
pažinta valstybe nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, šimtme
čiams sulaikiusi vokiečių puo
limus.

Bajorų Lietuva savo uždavi
nio neišsprendė. „Brolžudiško
se kovose, konfederacijose išsi
kapojo narsiausieji mūsų bajo
rai... Ne už Lietuvą kovodami 
žuvo daugelis algirdaičių, išsi
blaškė po svetimus kraštus ir 
nutauto. Svetimuose kraštuo
se nudžiūvo ir Kęstučio pali
kuonių šaknys...” (Dubava L. 
„Širdyje pasiklysti gali”. — V., 
1993).

Žuvo Lietuvos valstybė. Ke
lis šimtmečius neegzistavo.

Kaimas išsaugojo Lietuvos, 
garbingos valstybės, atmintį. 
Lietuvės motinos, savo vaikus 
mokydamos ir legendas apie 
Lietuvos karžygius pasakoda
mos, skiepijo Lietuvos vaikų 
širdyse Tėvynės meilę ir kar- 
žygiškumo ilgesį...

Po kelių šimtmečių nebūties 
Lietuvos savanoriai didvyriš
kose kovose išsprendė savo 
tautos svarbiausiąjį uždavinį. 
Savo kraujo kaina atkūrė Lie
tuvos valstybę. Per labai 
trumpą laiką, 22 metus, pada
rė ją klestinčia šalimi, su labai 
stipriu žemės ūkiu, ganėtinai 
stipria pramone, efektyvia 
aukštojo mokslo sistema, di
džiausiu jos pasididžiavimu — 
tautine mokykla, ugdžiusia 
Lietuvos didvyrius ir patrio
tus.

A. Smetonos Lietuva ir jos 
valdžia jai laikmečio skirto 
uždavinio neišsprendė. Negy
nė savo tėvynės laisvės. Kaip 
rašo poetas Jonas Aistis, pri
trūko kraujo lašo:

Vienas kraujo lašas būt tave 
nuplovęs,

O varge jo vieno Tu
pasigedai,

Nors stiprybę sėmėm iš
didžios senovės —

Liko netesėti mūsų
pažadai...

Šio uždavinio neišsprendus, 
šimtai tūkstančių Lietuvos 
žmonių buvo pasmerkti siau
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Dabar čia miestelis už tuos 
dievukus ir karolius gražes
nis, jaukiais žvejų nameliais, 
skoningomis užeigomis, pato
giais viešbučiais apstatytas, 
paniręs alyvų ir obelų žieduo
se, tebekvepia tais sakais. Ni
da man rodėsi tartum pa
veikslas, į kurį kaip Mary 
Poppins, magiškai įšokau, No
rėjosi čia ilgai pasilikt: tik sė
dėt atsirėmus į seną luotą po 
alyvų krūmu, tik klausyt ban
gų ir pušų ošimo, tik žiūrėt, 
kaip marių pakrašty supasi 
būrys baltų gulbių ir dėkinga 
širdim džiaugtis, kad įsišėlu
siam, įtūžusiam pasauly dar 
yra tokių ramybės „paveiks
lų”. Ar ilgam?

Išvažiuodamos įkopėm į 
aukštoką kalvą, ant kurios, 
vėjų nugairintų pušų sargybo
je stovi garsiojo rašytojo Tho
mas Mann namai. Čia gyven
damas, jis parašė romaną 
„Juozapas ir jo broliai”, čia su

bingom kančiom ir žūčiai. Žu
vo Lietuvos valstybė. Penkias
dešimčiai metų išnyko iš pa
saulio žemėlapių. Pagal oku
pantų planus, Lietuva turėjo 
likti be lietuvių.

Istorijos vyksmą pakoregavo 
ir laikmečio gyvybinį uždavinį 
ėmėsi spręsti Lietuvos parti
zanai, mokytojai, artojai, ke
lios dešimtys sunaikinimo iš
vengusių karininkų. Tauta jau 
buvo nelaisva, nuginkluota, be 
vadovų. Per labai trumpą lai
ką pokario rezistencija išsiug
dė vadus ir didvyrius, pasiruo
šusius Lietuvos valstybės gė
dą nuplauti savo krauju, kaip 
degantį žibintą tamsos nakty 
apginti tautos gyvybę, idėją, 
vertybes.

Negalėjo Lietuvos partiza
nai įveikti šimtatūkstantinių, 
gerai* ginkluotų okupantų or
dų, remiamų galingiausių pa
saulio valstybių. Neįveikė. Ta
čiau tautos garbę ir jos idea
lus, jos vertybes apgynė. Pa
saulio istorijoje tokio idealiz
mo, kai šimtai lietuvių ėjo žūti 
dėl idealų, dėl dvasinių verty
bių, dar nebuvo.

Antano Maceinos žodžiais, 
idėja, sulaukusi kankinių, ta
po viso šimtmečio idėja.

Už Atlanto ją rėmė tautos 
sūnūs ir dukros, įsijungę į re
zistenciją už Tautos išlikimą 
pasiaukojančia didvyriška 
kultūrine veikla, išlaikę, sau
goję ir puoselėję lietuviškumo 
dvasią.

Susiklosčius palankioms po
litinėms, socialinėms ir ekono
minėms sąlygoms, tautos idėja 
ir jos dvasia, gausiai palaisty
ta Lietuvos didvyriu krauju, 
patręšta jų kančiomis kalėji
muose, Sibiro gulaguose ir už
jūrių tremtyse, pražydo gražiu 
Sąjūdžio žiedu, davusiu bran
dų vaisių — Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Mūsų karta jai istorijos skir
tą gyvybinį uždavinį išsprendė 
garbingai. Išsprendė, nes tu
rėjo visą šimtmetį puoselėtą ir 
godotą tautos idėją ir vadus, 
dvasios riterius, visų pirma 
Vytautą Landsbergį ir jo bend
ražygius, mokėjusius ją įgy
vendinti, išvesti lietuvių tautą 
į laisvę ir nepriklausomybę.

Tačiau istorija kartojasi. 
Lietuva visada silpniausia bū
na sąlyginos ramybės laiko
tarpiais. Dabartinė Lietuvos 
politinė situacija primena ba
jorų Lietuvos laikotarpį. Pa
skendo Lietuva rietenose dėl 
turto. Kaip vorai stiklainyje, 
draskosi žūtbūtinėje kovoje 
Maskvos satelitai, vadinantys 
save „vietinio kapitalo” valdy-

laukė jis ir Nobelio premijos. 
Dabar šiame name rengiami 
literatūriniai vakarai, koncer
tai, rašytojų, savų ir svetimų, 
susitikimai.

Žvilgsnis į

Lietuvos langą pasaulin

Taip dažnai vadinama Klai
pėda, bet, palyginus su dauge
liu Europos uostų, ji tik — 
langiukas, o gal tik plyšiukas. 
Tokios atėjo mintys, važiuo
jant šio nemažo miesto gatvė
mis. Kodėl kunigaikščių Lietu
va nesiveržė prie jūros, kaip 
kitos valstybės, tik istorikai 
kaip Edvardas Gudavičius ga
lėtų paaiškinti. Iš tolimos per
spektyvos, žinoma, lengva ste
bėtis ir pečiais traukyti. Bet, 
galvojant apie Žalgirio mūšį, 
kurio paveikslų ir paveiksliu
kų tiek daug mačiau Lietuvoj, 
nesuprantama, kad Vytautas, 
palaužęs Ordiną, neišplėtė pa-

tojais, nors tas kapitalas lietu
viškų oligarchų buvo sukaup
tas, tarpininkaujant ir pade
dant Rusijai. Dabar tenka už 
jį atidirbti. Lietuva tapo pro
rusiškų politinių jėgų įkaitu ir 
jų turtinių interesų kovos are
na. Tos jėgos savo politiką 
grindžia senais įprastais so
vietinei ideologijai principais
— melu ir veidmainyste. Ko 
Burokevičius ir Jarmalavičius 
nepasiekė tankais, pralieję 
Lietuvos žmonių kraują, jų 
bendražygis A. Brazauskas 
pasiekė — melą, suvyniojęs į 
šilko skarelę.

Didelė kaltė dėl esamos pa
dėties tenka ir Lietuvos žmo
nėms. Vieniems, nėjusiems 
balsuoti ir suteikusiems val
džią dabartiniams oligar
chams; kitiems, balsavusiems 
už komunistus ir tuo suteiku
siems jiems mandatą — 
skriausti Lietuvos žmones, de
moralizuoti tautą. Rinkėjai 
nepaklausė doriausių žmonių 
perspėjimo — neleisti Lietu
vos užlieti raudonajai bangai. 
Leidome. Per rinkimus. Tik ką 
darysime dabar?

Vėl... ilgas ir sunkus kovos 
kelias, jeigu norime atgauti 
prarastas Lietuvos nepriklau
somybės pozicijas.

Artėjanti Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) kon
ferencija lapkričio pabaigoje 
galėtų tapti patriotiškiausių 
tautos žmonių valios pareiš
kimo tribūna ir pasirengimu 
Lietuvos skrydžiui į ateitį. Ko
kie į ją einame ir kokie atei
sime? Tai rimtas klausimas.

Į konferenciją konservato
riai ateina ne tuščiomis ranko
mis, o patvirtinę Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) patobulintą partijos pro
gramą bei viziją „Partijos ta
patybė ir strategija” (V., 2001.
— 32 p.).

Dokumentą sudaro keli sky
riai: 1. Tėvynės sąjungos (Lie

Vilniaus bokštai. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

jūrio sienų. Rodos, tokia buvo 
proga Lietuvai prasikirsti į 
pasaulį ne tik langą, bet ir 
dvigubas duris!

Daugiabučių rajone (čia jie 
žymiai gražesni, negu Vil
niaus Šeškinėj, gal kad rau
donų plytų, rūdim neapšepę) 
mus pasitiko Elvyros draugė, 
klaipėdietė Zita. Ji pasišovė 
mums nors dalelę miesto paro
dyti, nes saulė riedėjo vaka
rop. Pasistatę automobilį, pės
tute nukulniavom į Klaipėdos 
senamiestį. Čia buvo saulėta 
ir ramu. Didelė, akmenimis 
grįsta (senoviškai „brukavo- 
ta”), teatro aikštė puošėsi pa
minklu Simanui Dakui (S. 
Dach 1605-1659) lietuvių kil
mės vokiečių poetui, Karaliau
čiaus profesoriui. Jo vokiškai 
ir lotyniškai rašyti kūriniai 
paplito kaip giesmės, buvo iš
versti ir į lietuvių kalbą; ypač 
viena linksma, liaudiška dai
na „Aennchen von Tharau”, 
labai plačiai paplito Klaipėdos 
krašte, kaip „Anikė iš Tara- 
vos”. Dabar Anikė su prijuos

tuvos konservatorių) ištakos ir 
vertybiniai pamatai; 2. tapaty
bės rūpesčiai: du partijos vei
dai (1996-1999) ir konsolidaci
ja apsivalant; 3. Tėvynės są
junga — šiandien ir rytoj; 4. 
valstybė ir partija po rinkimų
— problemos ir perspektyvos; 
5. partijos bendrieji uždavi
niai; 6. partijos veikla, tvar
kant valstybės reikalus; 7. 
partijos veikla, sprendžiant 
partijos reikalus.

Kiekvienas Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
partijos narys bei jos rėmėjas 
programoje „Partijos tapatybė 
ir strategija” atras atsakymus 
į visus jį dominančius klausi
mus. Todėl programos pasi
rodymas yra savalaikis, svei
kintinas ir reikšmingas įvykis 
partijos gyvenime. Neabejoju, 
kad jo įtaką netrukus paju
sime, konsoliduojant partijos 
gretas ir dairantis bendramin
čių kitose partijose ir judėji
muose.

Mums labiausia rūpėjo trys 
klausimai: 1. partijos vertybi
nių orientacijų, 2. partijos ta
patybės ir 3. valstybės mode
lio, kurį renkasi ir sieks įgy
vendinti partija. ■

Svarbiausia programoje — 
partijos vertybinės nuostatos. 
Jos yra aiškios ir viena
reikšmės. Tai tradicinių verty
bių — kalbos, papročių, dainų, 
šeimos ir jos tradicijų, prisi
rišimo prie gimtosios žemės, 
tikėjimo ir doros branginimas 
bei puoselėjimas. Tai — Vinco 
Kudirkos ideologija, geriausiai 
išreikšta „Tautinėje giesmėje”, 
tapusioje valstybės himnu bei 
laisvės simboliu. Tai — moky
mas budėti, kvietimas pabusti
— gairės žmonių dvasiai, pa
tikrintos lietuvių tautos istori
joje „pabudimais, ątgimimais, 
prisikėlimais” („Partijos tapa
tybė ir strategija”. — V., 2001.
— P. 4). Tai tėvynės vaikų tal
ka savo motinai ir patriotiz-

tėle, kukliai galvą nuleidus, 
užbaigia Dako paminklo laibą 
koloną.

Dideli, šviesūs, jaukūs teat
ro rūmai pirmos nepriklauso
mybės metais buvo ta scena, 
kur to meto jauni aktoriai, 
režisieriai ir dailininkai, Dau
guvietis, Juknevičius, Mikė
naitė, Kačinskas, Velička, 
Galdikas ir daug kitų, išbandė 
savo jėgas. Tuo trumpu ir, at
rodo, gražiausiu Lietuvos lai
kotarpiu, Klaipėda klestėjo. 
Apie tai Lietuvių enciklopedi
joj prirašyta net 18 psl. O apie 
lietuvių kovas ir pastangas tą 
vienintelį uostą apginti ir iš
laikyti — 19 psl. Skaitai ir ste
biesi Lietuvos istorijos užbur
ta istorija, kuriai apibūdint 
geriausiai tiktų posakis — kur 
mūsų neprapuola! O kas lieka 
neprapuolę, tai dėka viršžmo- 
giškų pastangų ir pasišventi
mų. Pvz., Klaipėdos sukilimas 
1923 m.

Teatro fasadas turi nišą-bal- 
koną. Iš čia 1939 m., Klaipėdą 
užgrobęs, Hitleris šaukė savo

mas — „amžinas, neišsenkan
tis šaltinis, iš kurio valią ir 
pasiaukojimą sėmėsi ir knyg
nešiai, ir 1918-ųjų savanoriai, 
ir pokario partizanai” (ten 
pat). Tai — „nuolatinis, iš kar
tos į kartą einantis laisvės 
troškimas, pasipriešinimas 
okupacijai, vergovei, neteisy
bei,... ypač svarbi mūsų visuo
menės, mūsų tautos vertybė” 
(ten pat).

„Partijos tapatybėje ir stra
tegijoje pąteiktos nuostatos 
atitinka daugelio eilinių parti
jos narių lūkesčius.

Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) — turi tapti 
nearogantiška, jautria, įsi
klausančia partija, kuri turi 
girdėti kiekvieną, kviesti jį 
tartis ir ieškoti kompromisų;

TS (LK) — subalansuotos 
vakarietiškos orientacijos par
tija, pabrėžianti sparčios in
tegracijos į Vakarų demokrati
nę bendriją bei Vakarų inves
ticijų svarbą, kuri rūpinasi lie
tuviško kapitalo pasirengimu 
konkuruoti tarptautinėse rin
kose.

TS (LK) — modernaus ir at
viro pasauliui patriotizmo par
tija, kuriai svarbu Lietuvos 
kultūrinė tapatybė, lietuvių 
bendruomenės užsienyje ir 
Pietryčių Lietuvos pilietinė in
tegracija, lietuviškojo švietimo 
reikalai.

TS (LK) — tai naujų idėjų 
partija. Tos naujos idėjos — 
tai protinga ir stipri valdžia, 
solidari visuomenė, vakarie
tiška saugios gerovės Lietuva.

Partijos tapatybės pagrindi
niai bruožai atsispindi ir TS 
(LK) Lietuvos ateities vizijoje. 
Ta ateitis — tai europietiška 
ir lietuviška Lietuva. Europie
tiška — savo ekonomika, 
švietimu ir mokslu, euroatlan- 
tine integracija, žinių visuo
menės pobūdžiu ir naujausio
mis technologijomis; lietuviš
ka —■ savo kalba, tautiniu ta
patumu ir kultūra, etninių 
vertybių brandinimu, sąmo
ningu savo kultūros saugoji
mu nuo agresyvaus kitų kul
tūrų poveikio.

Ar suvoks tauta šios progra
mos esmę? Ar supras, kurią 
jėgą Lietuvoje remdama, ji iš
spręs jai skirtą svarbiausią 
nūdienos gyvybinį uždavinį? 
Ar atras jėgų dar pakilti skry
džiui ir įgyvendinti daugelio 
lietuvių kartų svajonę — lais
va ir saugi tauta laisvoje ir ne
priklausomoje savo valstybė
je?

* Pažaislio miške, apie 
150 metrų nuo pietinės vie
nuolyno tvoros augantį apie 
600 metų ąžuolą Kauno mies
to taryba nusprendė paskelbti 
savivaldybės saugomu krašto
vaizdžio objektu ir suteikti 
jam savivaldybės gamtos pa
minklo statusą. (KD.Elta)

„Drang nach Osten”. Tai buvo 
visos Lietuvos žuvimo preliu
das. Tada, prisimenu, pama
čiau savo tėvą verkiant. Jis 
skaitė „XX Amžiuj” žinią apie 
Klaipėdą, o ašaros riedėjo iš 
po akinių. O po 15 ar 16 metų, 
jau Čikagoje, turėjau garbės 
pažinti pik. M. Kalmantą, vie
ną 1923 m. Klaipėdos sukili
mo vadų. Jis buvo mažiukas, 
vis dar energingas ir kalbus. 
„Oho, 23-jų žiemą aš buvau 
piktas kaip širšė”, — girdėjau 
jį sakant. Dabar tas mažas, ir 
vis dar reikalingas, Lietuvos 
„langelis pasaulin” vėl Lietu
vos. Kaip ilgai? Pasaulio vėjai 
čia negailestingai pusto smė
lį...

Per siauras Kalvių, Kurpių, 
Kepėjų, Vežėjų, Pasiuntinių 
gatveles Zita nusivedė mudvi 
į... „Pėdą” Turgaus gatvėj. Tai 
mažiukas restoranas — meno 
galerija, iš visų, kuriuos ma
čiau šioje viešnagėje, man 
pats įdomiausias. Jis įrengtas 
rūsyje, buvusioj Antrojo pas. 
karo priešlėktuvinėj slėptuvėj.
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Žiemos olimpiada ir 
saugumas

Salt Lake City (Utah) ne
mažai pasidarbavo, kad nu
rungtų kitas vietoves, kurios 
norėjo laimėti 2002 m. Žiemos 
olimpiados rengimą. Iš tikrų
jų miesto savivaldybė griebėsi 
net nelabai etiškų priemonių, 
kad užsitikrintų laimėjimą: 
plačiai nuskambėjo kyšiai 
olimpiniam komitetui, kuris 
turėjo parinkti olimpiados 
vietą, bei kitokios machinaci
jos, neteikusios garbės nei 
Salt Lake City pareigūnams, 
nei olimpinių žaidimų vieta 
besirūpinantiems asmenims.

Tačiau visa tai jau praei
tyje: Salt Lake City laimėjo 
pirmąsias „žiemos olimpiados 
rungtynes” — teisę ruošti 
olimpiadą,, kuri turinti įvykti 
2002 m. vasario mėnesį maž
daug pusšimčio mylių nuoto
liu nuo šio miesto. Su pa
ruošiamaisiais darbais tokiam 
milžiniškam tarptautiniam 
įvykiui, kuris, tikima, su
trauks per 150,000 svečių, jau 
nekalbant apie atletus, ateina 
ir atsakomybė už visų tų žmo
nių saugumą. Su tuo, atrodo, 
jau visi apsipratę ir priima, 
kaip šiuolaikinio gyvenimo 
neišvengiamybę.

Visgi olimpiadų metu smur
to veiksmų ar net teroristinių 
išpuolių pasitaiko palyginti 
nedaug. Vienas šiurpiausių 
įvyko 1972 m. Miunchene (Vo
kietijoje), kai teroristai įsi
veržė į olimpinį kaimelį ir 
nužudė vienuolika Izraelio at
letų. Tas įvykis visus taip su
krėtė, kad buvo imtasi net la
bai griežtų priemonių apsau
goti atletus, publiką ir kitus, 
su olimpiadomis susietus, as
menis.

Iki 1996 m. tos priemonės, 
atrodo, buvo veiksmingos ir 
ypatingų incidentų nepasikar
tojo. Tačiau 1996 m. vasaros 
olimpiados metu Atlanta 
(Georgia) parke sprogo bom
ba. Nors žuvo tik vienas as
muo (keletas buvo sužeistų), 
apsaugos priemonės vėl per
žiūrėtos ir sustiprintos. Au$t 
tralijoje olimpiada praėjo ra
miai: iškilmių ir džiaugsmo, 
kad visos planetos atletai gali 
bent valandėlę atitrūkti nuo 
kasdieninių neramumų ir tai
kiai tarpusavyje bendrauti, 
neužtemdė joks smurto šešė
lis. *

Bet ant 2002 m. vasario 
mėnesį vyksiančios Žiemos 
olimpiados tokį šešėlį jau me
tė rugsėjo 11-oji ir kiti te
roristų išpuoliai Amerikoje. 
Jis dar patamsėjo po to, kai 
JAV ir sąjungininkų bombos 
pradėjo kristi ant Afganista
Visa eilė skliautuotų rūsio 
kambarėlių-kamarėlių gražiai 
suremontuota, stalais, kėdėm 
apstatyta ir dailininkų pa
veikslais išpuošta. Čia veikia 
ir brangesnių suvenyrų bei 
gintaro papuošalų, metalo, ak
mens, medžio skulptūrų krau
tuvėlė.

„Pėdos” savininkas skulpto
rius ir juvelyras Vytautas 
Karčiauskas. Čia daug jo gra
žių darbų; ypač žavūs metali
niai, tokie lengvi, ploni, oriški, 
kaip tas žvejų laivelis „Gero 
vėjo!” Be skulptūrų, čia sienos 
nukabinėtos ir kitų meninin
kų darbais. Man labai patiko 
Alb. Krajinsko „Vėjo nėra — 
žvejai namie” paveikslas. Tai
gi „Pėda” — nuostabi vietelė, 
pilna peno ir dvasiai, ir kūnui. 
Mes susiradom staliuką gra
žiam kampely prie didėlio 
rausvo akmens, kuriame ryš
kiai įspausta tvyrojo... žmo
gaus pėda! Ji atrodė labai tik
ra ir čia labai tiko: Klaipėdos 
„Pėdoj”-pėda! Na, ir Klaipėdos 
vardas kildinamas iš veiks

no, o teroristų vadas Osama 
bin Laden prisiekė amžiną 
kerštą „visiems netikėliams, 
kurie kovoja prieš musulmo
nus”.

Tikėkime, kad busimoji Žie
mos olimpiada Salt Lake City 
galės pasididžiuoti saugumu. 
(Galbūt šio miesto pareigūnai 
jau gailisi, kad jiems buvo su
teikta proga ruošti olimpi
adą.) Tiesa, jau dabar užtik
rinama, kad 2002 m. vasario 
mėnesį pati saugiausia vieta 
pasaulyje bus Utah valstija ir 
ypač Salt Lake City su viso
mis apylinkėmis, kuriose vyks 
įvairios atletų varžybos bei 
kiti olimpiniai renginiai. Tam 
saugumui užtikrinti yra pa
skirta per 200 mln. dolerių, o 
šiomis dienomis JAV Atstovų 
rūmai numatė dar apie 40 
mln. dol. papildomų lėšų. Pa
sitikėjimas numatoihortlis ap
saugos priemonėmis yra toks 
didelis, kad į olimpiados ati
darymo iškilmes vasario 8 d. 
žada atvykti JAV prezidentas 
George W. Bush, o uždarymo 
ceremonijose dalyvausiąs vi
ceprezidentas Diek Cheney.

Visgi Salt Lake City švie
timo taryba nelinkusi rizikuo
ti, bent vaikų saugutnu. Nese
niai įvykusiame posėdyje dis
kutavo galimybę Žiemės olim
piados metu — visas 17 dienų 
— uždaryti mokyklas, kad 
„mūsų vaikai nebūtų 'įstumti 
į pavojų, o kažkokie teroristai 
•nepanaudotų jų, kaip įkaitų”. 
Ar mokyklos bus uždarytos, 
dar neaišku, bet didžioji dalis 
miesto bei apylinkių gyven
tojų, mano, kad ypa^ugo pavo
jaus vasario mėnesį nebus. 
Daugeliui didesnį rūpestį ke
lia ne teroristai, bet būtent 
apsaugos priemonės: kad 
miestas nebūtų paverstas ka
ro zona, kuomet prie -kiekvie
nos sankryžos stovės ginkluo
ti tautinės gvardijos,;kariai, 
virš galvų nuolat zirzės 
straigtasparnių varikliai, o ei
linis gyventojas turės su savi
mi nešiotis tapatybės įrodymo 
dokumentus, kad galėtų pa
tekti net į kaimynystėje esan
čią parduotuvę... r;

„Nėra abejonės,/, kad žmo
nės patirs kai kurių nepato
gumų,” — sutinka olimpiados 
organizacinių komitetų pirmi
ninkas W. Mitt Rpmney, ta
čiau tie nepatogumąį neturėtų 
per daug erzinti, nes jie už
tikrins atletų, įvairių darbuo
tojų, patarnautojų, pareigūnų 
ir žiūrovų saugumą. Dar ne
žinia, kiek atletų iš Lietuvos 
dalyvaus olimpiadoje, bet mus 
rūpi ir jų saugumas.
mažodžių kleipti, į šoną versti, 
kreivai minti pėdą. ,R , .

„Raganų” kalno skulptūra.



♦

4________ DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis

Po „Ąžuoliuko” koncerto Čikagoje spalio 14 d. (iš kairės) — choro vado
vas muz. Vytautas Miškinis, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Re
mienė, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys.

„ĄŽUOLIUKAS” - GERIAUSIA 
BERNIUKŲ MOKYKLA

Nuo spalio 4 d. iki mėnesio 
galo Šiaurės Amerikoje kon
certavo vienas garsiausių mu
zikos kolektyvų - vaikų ir jau
nuolių choras „Ąžuoliukas”, 
gyvuojantis jau daugiau kaip 
40 metų. 40 žmonių koncer
tinė grupė Amerikoje surengė 
daug koncertų, kiekviename 
mieste atlikusi vis kitokią pro
gramą. Koncertuota buvo 
Vašingtone, Niujorke, Cleve
lande, Čikagoje, Kanados 
miestuose, dalyvauta Salt 
Lake City festivalyje. Po kon
certo Čikagoje choro vadovas 
prof. dr. ^Jytautas Miškinis 
kalbėjo: „Pagaliau Marijos Re
inienės, JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkės, pastango
mis ‘Ąžuoliukas’ pamatė 
Ameriką ir Amerika pamatė 
‘Ąžuoliuką’”. Iš tiesų, daug 
metų įvairūs žmonės dėjo pa
stangas šį kolektyvą parodyti 
Amerikai, bet dėl okupacinės 
valdžios suvaržymų, o Lietu
vai jau išsilaisvinus - dėl lėšų 
stokos to padaryti negalėjo.

Gastrolėms baigiantis, prof. 
Vytautas Miškinis sutiko at
sakyti į „Draugo” korespon
dentės klausimus.

- „Draugas” plačiai pasa
kojo ir apie Jus, ir apie 
Jūsų vadovaujamą kolek
tyvą, liko nepaliestas tik 
Jūsų - kompozitoriaus - 
darbas, o juk esate sukūręs 
keletą šimtų kūrinių. Ar 
komponuojate iš reikalo, 
kai Jūsų chorui trūksta 
kokių nors kūrinių, ar tai 
Jūsų pašaukimo dalis?
- Kompozicija yra mano ne

matoma gyvenimo pusė. 
Kažkosios mintys, susiklos
čiusios gyvenime, įgauna 
garsų pavidalą. Labai mėgstu 
poeziją, mane ji uždega. 
Rašau daugiausia sau, ne 
„Ąžuoliukui”. Parodau ir 
tiems, kurie domisi mano 
kūryba. Tie mano kūriniai 
(Reųuiem Rugsėjo 11-osios au
koms ir kt., A. V. Š.), kurie 
skambėjo mūsų koncerto metu 
Amerikoje, tai tik būdas papil
dyti programą kitokio plano 
muzika. Nerašau tradicine 
forma melodijų su akompania- 
mentu, tai tam tikri muziki
niai vaizdiniai, kuriuos išgul- 
dau ant popieriaus. Kartais 
vieną kitą savo kūrinį paren- 
ku ir „Ąžuoliukui” atlikti, kai 
trūksta greitų ar komplikuoto 
skambesio kūrinių. Kiekvie
nas chorvedys paprastai pa
tenka į savotišką padėtį, jis 
verčia savo kolektyvą atlikti 
savo kūrinius. Man taip pat 
reikia balansuoti tarp etikos 
reikalavimų ir poreikio papil
dyti repertuarą.
- „Ąžuoliukas” seniai ži

nomas kaip aukšto lygio 
choras. Ko Jūs dar galite iš 
jo norėti, ko siekiate?

- Noriu, kad tie vaikai pa
tektų į labai gerą ir dorą ter
pę, kuri stimuliuojančiai vei
kia žmonių saviraišką, ypač 
meninę saviraišką, formuoja 
tam tikras normas, dorybes. 
Tai tam tikras gyvenimo 
būdas, todėl kad mikroklima
tas pas mus yra tikrai geras. 
Mes vaikams linkime gero. 
Tai nereiškia, kad mes lin
kime jiems kažkokių ypatingų 
muzikinių pasiekimų, nors, iš 
mūsų, aišku, to reikalaujama, 
kadangi esam vienas iš kolek
tyvų, kurie labai dažnai stovi 
scenoje ir labai dažnai - rim
toje scenoje su rimtais kū
riniais. Mus dažnai kviečia ir 
Vilniaus filharmonija. Bet yra 
ir nematomoji pusė - mes ne
sam tik koncertuojantis kolek
tyvas, mes esam ir pedagogi
nis kolektyvas. Be to, esam 
berniukų kolektyvas. O su 
berniukais yra labai sudė
tinga. Nėra per daug kolek
tyvų, kurie užsiimtų vien tik 
berniukais. Žinot, tik paleisk 
berniukus į kiemą, jie ir langą 
gali išmušti, ir dar ką nors 
padaryti. „Ąžuoliukas” yra 
būdas, kaip berniukus iš kie
mo ištraukti. Tai būdas jiems 
įskiepyti gėrio, etikos normas 
per muziką, per vaiko savi
raišką, per prisilietimą prie 
meno kūrinio, pateikiant jam 
tai, kas geriausio. Mus kartais 
kaltina: o, jūs per daug rimtą 
muziką imat! Taip, bet ji rim
tai ir auklėja. Jeigu darai, da
ryk gilius, vertingus dalykus, 
o ne paviršinius. Ir muzikoje 
yra paviršutiniškų dalykų.

- Savotiška kompozicija - 
vaikas ir profesionalumas. 
Ar tas jūsų vaikas supran
ta, kad jis daro sudėtingus 
dalykus?
- Be abejo supranta, kadan

gi jis yra dainavęs labai daug 
sudėtingų kūrinių labai rim
tose scenose, su solidžiais so
listais, orkestrais. Mūsų vai
kai atskiria grūdus nuo pelų - 
kas vertinga, kas ne. Net ir 
naujo repertuaro ieškodamas, 
pateikdamas naujus kūrinius, 
matai vaiko reakciją - ar tai 
primityvu, ar tai vertinga. Jie 
iš karto atskiria. Tai nėra tik 
„patinka” ar „nepatinka”. Jie 
motyvuoja savo sampratą, 
kodėl patinka ar ne. Jie meni
nę vertybę atskiria, o meninė 
vertybė yra vienas iš funda
mentalių dalykų. Jie jau suge
ba samprotaut vertybių lyg
menyje -jie moka atskirti tik 
gražią melodiją nuo pavyku
sio, turiningo, vertingo 
kūrinio.

- Solistas ir pedagogas 
Vytautas Juozapaitis, ne 
kartą dainavęs Čikagos 
operoje, yra sakęs „Drau
ge”, kad lietuviai - krep
šininkų ir dainininkų tau-

DEŠIMTMEČIO PATIKRINTAS
Prof. Vytauto Landsbergio fondo veiklos sukakčiai
Kaip teigia statistika, Lie

tuvoje šiuo metu užregistruo
ta apie 5,000 vadinamų „ne
vyriausybinių organizacijų”. 
Tai įvairūs fondai, fondeliai, 
draugijos, brolijos, centrai. Iš
leistas net apystoris žinynas 
vien su jų pavadinimais ir ad
resais. Bet paklauskite žmo
nių, ką jie žino apie šių orga- 
nizacijų veiklą — ką jos da
ro, kaip įtakoja visuomenės 
gyvenimą? Išvardinta bus vos 
viena — kita, bet tarp jų bū
tinai ir Vytauto Landsbergio 
fondas (VLF). Įsteigtas 1991 
m., jis per dešimtį veiklos me
tų užėmė ženklią vietą visuo
menės gyvenime, pelnė žmo
nių pasitikėjimą. Labai daug 
nuveikta vaikų sveikatos la
bui; paremti jauni, talentingi 
muzikai, sudarant jiems ga
limybę tobulintis. Pastaruoju 
metu naujas, papildomas dė
mesys skirtas bendrojo lavi
nimo mokykloms — jų aprū
pinimu kompiuteriais. Per de
šimtį veiklos metų fondas ne 
kartą prisidėjo prie Lietuvos, 
net ir išeivįjos kultūrinio gy
venimo ir kitų iniciatyvų. Štai 
keletas atsiliepimų.

„ ...Esu kviečiama į Kana
dą atidaryti ten kanklių mo
kyklą, padėti pasiruošti būsi
mai Pasaulio lietuvių dainų 
šventei. Esu be galo dėkinga 
VLF už suteiktą paramą ir 
galimybę padėti Kanados lie
tuvių vaikams”. Daiva Či- 
činskienė. 1992.12.09.

..... Labai dėkingi fondui už
priešvėžinius ir kraujavimą 
stabdančius vaistus. Tepade
da Jums Dievas visuose kil
niuose Jūsų darbuose”. Onko- 
hematologinio skyriaus var
du — gyd. L. Ragelienė. 
1992.11.04.

ta. Jūs taip pat galėtumėte 
patvirtinti, kad lietuviai - 
dainininkų tauta?
- Tokie kaip aš ir daro, kad 

lietuviai taptų dainininkų tau
ta.

- Bet ir jūs - daigas iš tos 
pačios terpės!
- Nesuprimityvinkim paties 

dainavimo fakto. Tai būdas 
žmogų palenkti į tam tikrą 
veiklos sferą, kurioje jis 
įgauna labai gerų bruožų. Tai 
auklėjimo būdas, ne pramoga 
ar užimtumas. Aišku, priklau
so nuo mokytojo, nuo chor
vedžio. Mūsų darbe yra daug 
pedagoginių aspektų, ne tik 
muzikinių. Jei yra protingai 
dirbama su vaikais, jie iš mu
zikos paima labai daug gerų 
dalykų, kadangi dainavimas 
yra lengviausiai pasiekiamas, 
lengviausiai išreikalaujamas. 
Grojimas instrumentu jau rei
kalauja trenažo. Ten reikia 
„kalti”. O dainavimo procesas 
nekainuoja per daug išorinių 
vaiko pastangų, bet jame yra 
daug paslėptų dalykų. Rimtus 
dalykus galima pateikti vai
kui priimtina forma. Per mu
ziką mes galim valdyti 
žmogaus psichologiją, kreipti 
jį į tam tikrą saviraiškos 
būdą, kurį jis suaugęs 
įvertins.

- Ar, manote, Lietuvoje 
su vaikais ta linkme pa
kankamai dirbama?
- Deja, švietimo įstatymas, 

švietimo finansavimas nelabai 
rodo mūsų valdžios vyrų pa
stangas palaikyti dainavimo 
judėjimą, kaip anksčiau saky
davom — meno saviveiklą. Ir 
jeigu taip toliau bus, mes 
daug ką prarasime. Tie 
griuvėsiai bus tolygūs dvynių 
žlugimui - atstatyti bus labai 
sudėtinga. Deja, ženklai rodo, 
kad ateity dainavimas bus 
traktuojamas kaip laiko pra
leidimas, kuris turės būti fi
nansuojamas iš tėvų kišenės.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

„ ...Kauno akademinių kli
nikų kardiochirurginio sky
riaus vardu dėkoju už labda
ros siuntą, o taip pat už itin 
brangią dovaną — stimulia
torių „Legend” ir elektrodą 
„Capsure”. Nuoširdžiai dėko
ju prof. Vytauto Landsbergio 
fondui už reikšmingą veiklą 
Lietuvos žmonių labui”. Prof. 
P. Stirbys. 1995.05.30.

„ ...Lietuvos aklųjų ir silp
naregių sąjungos taryba nuo
širdžiai dėkoja už suteiktą 
paramą Vilniaus universite
tinei vaikų ligoninei. Fondo 
dovanota sudėtinga medicinos 
technika tarnaus humaniš
kam tikslui — padės mažinti 
neregių ir silpnaregių skai
čių Lietuvoje”. LASS tarybos 
pirmininkas O. Petrauskas. 
1995 m.

„ ...Mūsų sūnus Karolis pa
tyrė ypač sunkią galvos trau
mą ir neteko abiejų akių. Jū
sų suteiktos lėšos padės jam 
įsigyti specialų kompiuterį ir 
toliau tęsti studijas bei adap
tuotis gyvenime. Verbliuge- 
vičių šeima. 1997. 06.30.

„ ... Viešoji įstaiga „Skuodo 
ligoninė” gavo Jūsų dovanotą 
oftalmologinę įrangą ir su
montavo ją naujai įrengtame 
ir suremontuotame ligoninės 
ambulatorinio — konsultaci
nio skyriaus akių ligų kabi
nete. Dabar turėsime tikrai 
puikias galimybes ištirti ir gy
dyti Skuodo rajono vaikų 
akeles ir esame už tai Jums 
labai dėkingi”. Viešosios įstai
gos „Skuodo ligoninė” admi
nistracija. 1999.12.16.

„ ...Medikai gavo iš Vytauto 
Landsbergio fondo 230,000 Lt 
Tarptautiniam audiologijos ir 
foniatrijos centrui reikalingai 
įrangai pirkti. Tai bendras 
Lietuvos — Švedijos projek
tas. Mums buvo suteikta gali
mybė anksti diagnozuoti ir 
anksti pradėti gydyti vaiką, 
kuriam grėsė kurtumas. Tai 
suteikta galimybė profesiniam 
skrydžiui. Ačiū!” Kaimo uni
versitetinės vaikų ligoninės 
Tarptautinio audiologijos ir 
foniatrijos centro direktorius 
prof. Kęstutis Povilaitis. 2000- 
tieji metai.

„ ... Eišiškių kraštas — Lie
tuvos pasienis. Stanislovo Ra- 
palionio mokykla čia vienin
telis mokslo ir kultūros židi
nys. Mes seniai svajojome 
apie kompiuterių klasę, apie 
prisijungimą prie interneto. 
Vytauto Landsbergio fondo 
dėka ši svajonė išsipildė. 
Ačiū jums už tai”. Stanislovo
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Lietuvos Našlaičių globos komiteto atstovė Lietuvoje Gražina Landsber
gienė Vytauto Landsbergio fondo kabinete.

Rapalionio mokyklos moky
tojų bendruomenė. 2000-ųjų 
metų gruodis.

......  Mes, Lietuvos kinezi-
terapeutai ir logopedai, daly
vavę neurodinaminės terapi
jos asociacijos BOBATH pa
grindų kursuose, nuoširdžiai 
dėkojame Vytauto Landsber
gio fondui už finansinę para
mą, kuri suteikė mums gali
mybę dalyvauti šioje progra
moje. Įgytas žinias pritaiky-- 
sime Lietuvoje ne tik cereb
riniu paralyžiumi sergan
tiems vaikams gydyti ir ug
dyti.

Dievo palaimos Jums vi
siems ir sveikatos, mūsų ge
radariams, kalbantiems šir
džių kalba”. NDT Bobath 
kursų kursantai 2001.05.11.

„ ... Tikiuosi, kad paramos 
sunkiomis ligomis sergan
tiems vaikams akcija, prieš 
kelerius metus pradėta G. Ru- 
čytės-Landsbergienės, netru
kus išplis po visą Lietuvą. 
Kas galėtų būti gražiau už 
vaiko išgelbėjimą nuo kanki
namų skausmų...” 1999 m. 
sausis. Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus.

Tai gal tik šimtoji dalis tų 
padėkų ir gražių žodžių, ku
riais asmenys ir organizacijos 
dėkoja prof. V. Landsbergio 
fondui už paramą. Savo ruož
tu fondo steigėjai ir jo valdy
ba puikiai supranta, kad šioji 
veikla nebūtų tokia daugiaša
kė be geros širdies, dosnių 
žmonių, kurie per visą šį de
šimtmetį vieni retkarčiais, o 
kai kurie ir nuolatos, savo au
komis nebūtų papildę fondo 
išteklių. „Daug rankų didžią 
naštą pakelia” — teigia mū
sų liaudies išmintis (tokį de
vizą mes pasirinkome ir sa
vo dešimtmečio paminėjimo 
šventei). Labai malonu tau
tiečiams iš užjūrio pasakyti, 
kad didžiuma šių kilniašir
džių — tai užsienio lietuviai. 
Visų pavardžių čia nesuminė
siu — jos išvardintos specia
liame buklete, kuris išleistas 
fondo dešimtmečio proga, bet 
itin nuoširdžią padėką no
rėčiau pareikšti „Draugo” 
puslapiuose Julijai ir Emi- 
liui Sinkiams, kurie didžiule 
savo auka, patikėta V. Lands
bergio fondui, įgalino mus 
įrengti kompiuterių klases 14 
Lietuvos mokyklų. Tarp nuo
latinių aukotojų — Laimutė 
ir Algis Stepaičiai, Indrė Ti- 
jūnėlienė, Albinas Markevi
čius, Audra Misiūnienė, Dag- 
mar Ručys Vokietijoje ir kiti. 
VLF taip pat yra parėmusios 
Pensilvanijos, Seatlo, Dues- 
seldorfo lietuvių bendruome- 

‘ nės. Visiems nuoširdžiausias

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.

GREIT PARDUODA

AUT

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS, 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3200 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

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.

Parduoda

Pigiausiai parduodamos 
I bulvių tarkavimo mašinos. I

Krautuvėlė „Lietuvėlė”, | 
| tel. 847-845-3972. |

J
ačiū!

Artėjant veiklos dešimtme
čiui, . pabandžiau suskaičiuo
ti, kiek lėšų per tą laiką pa
vyko surinkti Lietuvos la
bui. Net pati buvau nustebin
ta —arti trijų milijonų! Iš 
pagrindinio Norvegų tautos 
premijos kapitalo, kuris neju
dinamas, kasmet gauname 
apie 80,000 Lt (20,000 dol.). 
Tačiau dosnių aukotojų dėka 
per dešimtį metų sukaupėme 
ir panaudojome beveik 3 mi
lijonus litų. Visi jie pasitar
navo mūsų žmonių ir Tėvy
nės labui.

Rugsėjo pabaigoje Vilniuje, 
Nacionalinės filharmonįjos 
salėje, o prieš tai — Kaune 
rengėme fondo sukakčiai skir
tus labdaros koncertus. Kon
certuose grojo ir dainavo fon
do paremtieji muzikai. Jų bu
vo apie 20. Jeigu dalyvauti 
kviestume visus 288 fondo 
paremtuosius, koncertas turė
tų trukti kone savaitę. Pra
kalbus apie meno rėmimą, 
verta paminėti, jog per de
šimtį metų vV. Landsbergio 
fondas prisidėjo organizuojant 
apie 30 reikšmingų kultūri
nių renginių — įvairių šven
čių, konkursų, konferencijų. 
O per sukakties paminėjimo 
koncertus, be abejo, vėl rink
sime aukas tolimesnei labda
ros veiklai. V. Landsbergis iš 
savo koncertų taip pat ne kar
tą aukojo fondui.

Fondo valdyba labai bran
gina aukotojų pasitikėjimą, 
todėl ji atsiskaito aukotojams 
ir nurodo, kur ir kaip buvo 
panaudoti jų pinigai. Noriu 
šiam principui visada likti 
ištikima.

Gražina Landsbergienė 
Vytauto Landsbergio fondo 

valdybos pirmininkė

Prof. Vytautas Landsbergis Vilniaus rąj. Bazdonių „Saulėtekio” mokyk 
loję.

REZMAX 
REALTORS

0FFC.I773) 229 - B7B1 
HOME (70S) 425 - 7X50 
MOBIL (773) 5904)205

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

Siūlo darbą

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

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

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

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

reųuired. Tel. 630-654-6580.

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

Pastaba: Gražina Lands
bergienė už savo veiklą yra 
apdovanota „Vilniaus garso” 
premija, kurią skiria Vilniaus 
miesto savivaldybė Vilniaus 
miestą garsinantiems žmo
nėms (premija įteikiama Lie
tuvos Nepriklausomybės at
kūrimo dieną — Kovo 11- 
ąją), o taip pat ir Vokietijos 
„Mėlynojo kaspino” ordinu. 
(Red.)____________________

* Po didelių ginčų šeįjpas 
antradienį priėmė Asmens 
tapatybės kortelės įstatymą, 
kuriuo nuo 2003 m. būtų 
įvedamas naujas asmens ta
patybę nustatantis dokumen
tas — Lietuvoje skirta naudoti 
asmens tapatybės kortelė. Pa
gal įstatymą, tai būtų pagrin
dinis tapatybę nustatantis 
dokumentas, privalomas vi
siems piliečiams, kuriems su
kako 16 metų. Piliečio pagei
davimu kelionėms į užsienį 
galėtų būti išduodamas pasas. 
Numatoma, kad asmens doku
mentų išdavimo programinei 
įrangai įsigyti reikės 17 min. 
litų, o asmens kortelės blan
kams įsigyti — 7.5 min. litų. 
Šios sumos numatytos 3 metų 
laikotarpiui. Kaip viena iš ap
saugos priemonių, numatoma, 
jog asmens nuotrauka kor
telėje būtų įspaudžiama kaip 
ir kiti duomenys. Prieš priim
damas Asmens tapatybės kor
telės įstatymą, Seimas jį sulie
tuvino: tarptautinį žodį „iden
tifikavimo” pakeisdamas „ta
patybės”. Tokį variantą siūlė 
pasirinkti Valstybinės lietuvių 
kalbos komisija. Seimas pri
tarė Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininko socialde
mokrato Aloyzo Sakalo patai
sai, nustatant, jog „duomenys 
asmens identifikavimo kor
telėje įrašomi lietuviškais 
/•ašmenimis”. (BNS)
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2001 METAI 

LAPKRIČIO MĖN.

8 d., ketvirtadienį — Ša
kiečių susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
St., Čikagoje.

9 d., penktadienį — „Pa
vasaris rudenį” literatūros va
karas 7 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija.

9 ir 10 d., penktadienį ir 
šeštadienį — Amerikos Lie
tuvių tarybos suvažiavimas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje.

10 d., šeštadienį — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
„Rudens” pokylis 6 v.v. Coun
try Sąuire, 19133 West High- 
way 120, Grayslake, IL (45 ir 
120 kelių kampas).

11 d., sekmadienį — Madų 
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte.

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centre. Šv. Mišios už 
mirusius klubo narius 10 vai. 
r. Jėzuitų koplyčioje.

— Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos mirusių 
narių prisiminimo šv. Mišios 
10:30 val.r. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke.

16 d.,penktadienį — Tri
jų dailininkų — Adolfo Klas
tančio,., gyv. Čikagoje, Rimo 
Galdiko ir Benjamino Jan- 
čiaus, gyv. Lietuvoje, parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre.

17. d., šeštadienį — Lit- 
hu;ihian’ Mercy Lift pokylis 
Brookfield zoologijos sode, 
Brookfield, IL.

— „Sietuvos” skautininkių 
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

18 d., sekmadienį —
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose.

24 d., šeštadienį — Pasau
lio lietuvių Jaunimo s-gos 
suvažiavimas PLC, Lemonte.

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.

1 ir 2 d., savaitgalį —
Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte.

2 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— Jaunimo centro tradici
nis iškilmingas metinis poky
lis 3 vai. p.p. didž. salėje.

— Tradicinis Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus” pokylis Maxime’s 
restorane.

7 d., penktadienį — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos „Vaikų vilties” ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud.

8 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
„Seklyčioje”. Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir 
Vyresniųjų centras.

— Kalėdinių šiaudinukų da
rymo pamokos Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje nuo 
10:30 vai. r. iki 1 vai. p.p.

9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose.

15 d., šeštadienį — „Sie
tuvos” skautininkių draugovės 
šventė, nuo 12-5 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte.

16 d., sekmadienį — Atei

tininkų Kūčių šventė, 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

— PLC Kūčios 12 vai. PL 
centre, Lemonte.

31 d., pirmadienį — Nau
jųjų Metų sutikimas Šaulių 
namuose.

— Čikagos Lietuvių operės 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre.

— Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimo pokylis PLC, Lemonte.

2002 METAI

SAUSIO MĖN.

26 d., šeštadienį — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC, Lemonte.

VASARIO MĖN.

3 d., sekmadienį — Lietu
vos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos tradicinis „Lietu
vos prisiminimų vakaras” 5 
vai. p.p. Martiniųue didžiojoje 
pokylių salėje, 2500 W. 95th 
St., Evergreen Park, IL.

9 d., šeštadienį — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių dr-jos 
50-tasis šiupinio vakaras Či
kagoje, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd., Čikagoje.

16 d., šeštadienį — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia 
LB Lemonto apyl. v-ba. Pra
džia 6 v.v.

24 d., sekmadienį — Vy
dūno fondo iškilmingas jubi
liejinis pokylis Jaunimo cen
tre.

KOVO MĖN.

10 d., sekmadienį — Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas ir „Lietuvių 
balso” konkurso „Vardan ne
dalomos tautos” laureatams 
premijų įteikimo šventė Jau
nimo centre.

17 d., sekmadienį — 
„Draugo” koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje.

24 d., sekmadienį — Vy
dūno fondo gyvavimo ir veik
los 50 metų sukaktuvių pobū
vis Jaunimo centre, Čikagoje.

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seserų rė
mėjų metinė šventė-vakarie- 
nė. 2 vai. p.p. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
meninė programa ir vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje.

31 d., sekmadienį —Vely
kos PLC, Lemonte.

BALANDŽIO MĖN.

4 d., ketvirtadienį — Za- 
rasiškių klubo pusmetinis su
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose.

7 d., sekmadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte.

— Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke.

21 d., sekmadienį — Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
75-čio jubiliejinė šventė: 12:15 
vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių 
vakarienė „Paradise” pokylių 
salėje, esančioje 92 Street ir 
Harlem Avė. sankryžoje.

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų talentų popietė PLC, 
Lemonte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba.

GEGUŽĖS MĖN.

5 d., sekmadienį — Šeimų 
šventė PLC, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.

12 d., sekmadienį —Lie-

Svečiai, apsilankę Maironio lit. mokykloje Lemonte ir^ftusipažinę su jos darbais bei rūpesčiais. Nuotraukoje 
(priekyje) — antrojo skyriaus mokiniai; II eil. iš kairės: mokyklos vedėja Audronė Elvikienė, Lietuvos mokslo 
tarybos pirm. prof. Kęstutis Makariūnas, LR švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, JAV LB 
švietimo tarybos pirm. Dalilė Polikaitienė, mokytojos Rūta Tunkevičienė ir Jūratė Chaves;

Ritonės Rudaitienės nuotr.

tuvių Opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lucia de 
Lamermoor”.

19 d., sekmadienį — Lie
tuvių Operos koncertas Jauni
mo centre.

BIRŽELIO MĖN.

2 d., sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rų vienuolijos rėmėjų metinis 
narių susirinkimas. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius 
bus aukojamos 8 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Po Mišių susirinkimas ir pus
ryčiai parapijos salėje.

LIEPOS MĖN.
14 d., sekmadienį — Arki- 

vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Sv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių minėjimas .' parapijos 
salėje.

DVIGUBO PATRIOTIZMO ANALIZĖ
Abejonės nėra, kad ir po 

daugelio metų gyvenimo 
Amerikoje, lietuviai neprara
do Lietuvai patriotiškų jaus
mų. Prieš Lietuvai atgaunant 
nepriklausomybę 1990 metais, 
Amerikos lietuviai masiškai 
vyko į demonstracijas, reika
laudami Lietuvai laisvės, 
stengėsi įtakoti didžiųjų de
mokratijų vyriausybes, kad 
sovietiniai pančiai pagaliau 
sutrupėtų ir laisvės varpai vėl 
skambėtų Lietuvoje. Naujieji 
ateiviai Amerikon atvykę po 
Antrojo pasaulinio karo, su
kūrė organizacijas, patrioti
niais pagrindais, pvz. JAV 
Lietuvių Bendruomenę, skau
tus, ateitininkus, finansines 
institucijas, ir praplėtė jau 
rastą .gausią lietuvišką spau
dą. Neseniai JAV LB iškilmin
gai atšventė 50 metų veiklos 
jubiliejų. Minėjimų programo
se dalyvavo ir iš Lietuvos at
vykę asmenys, vaikučiai, cho
rai. Visa tai palaiko ir stiprina 
Lietuvai patriotinius bei soli
darumo jausmus, kurie iš tik
ro niekada nebuvo išblėsę. 
Tiesa, kad jaučiame dėkingu
mą Amerikai, priėmusiai savo 
tėvynės praradusius bena
mius „Dievo paukštelius”, bet 
neteko pastebėti jokių patrio
tinių jausmų bei veiksmų ši
tam svetingam kraštui. Savai
me suprantama, kad nebuvo 
nei didelio reikalo, nei progos, 
o mūsų visuomenės renginiuo
se nuolatos skambėjo Lietuvos 
himnas ir plazdeno lietuviškos 
trispalvės.

Tačiau tą abejingumą Ame
rikai staiga panaikino, visą 
pasaulį sukrėtęs, tragiškas 
įvykis, kai rugsėjo 11 dieną, 
Ameriką ištikusi tragedija, 
staiga sužadino naujus jaus
mus. Lietuviškose parapijose 
pamaldų metu įnešamos Ame
rikos vėliavos ir giedama „God

RUGSĖJO MEN.

15 d., sekmadienį — Zara- 
siškių klubo gegužinė 1 v.p.p. 
Šaulių namuose.

29 d., sekmadienį — Meti
nis „Draugo” pokylis.

SPALIO MĖN.

20 d., sekmadienį — „Au
kuro” choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

24 d., ketvirtadienį — Za- 
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas 1 Vai. p.p. Šaulių 
namuose.

27 d., sekmadienį — Šv.
Kazimiero seserų vienuolijos 
rėmėjų metinis pokylis Oak 
Lawn Hilton pokylių salėje, 
9400 S. Cicero Avė., Oak 
Lawn, IL. Pradžia 1 vai. p.p.

■3
GRUODŽIO MĖN.

, • ir,
31 d., antradienį — Lietu

vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.

’y.f
Bless America*. Staiga supra
tome, kad esame ir Amerikos 
piliečiai, jai prisiekę ištikimy
bę, lojalumą, nors tie jausmai 
ilgus metus riėturėjo progos 
pasireikšti. Pasidarė aišku, 
kad teroristų skriauda Ameri
kai yra skriauda mums. Ta
čiau visa tai nesilpnina mūsų 
jausmų ir meilėb Lietuvai, ne
mažina mūsų pastangų jai 
morališkai ir finansiškai pa
dėti.

Vieną sekmadienį Clevelan
de Dievo Motinos parapijos 
svetainėje buvo vazelė su 
Amerikos vėliavėlėmis, kurios 
buvo pardavinėjamos po do
lerį, siekiant paremti Afganis
tano našlaičius vaikučius. Vė
liavėlės buvo nepaprastai grei
tai išpirktos, tai ir pats klebo
nas, kun. Gediminas Kijaus- 
kas apgailestavo, kad buvo 
per mažai įsigyta vėliavėlių.

Pasirodo, kad teroras nesi
baigia. Puikiai užsimaskavę 
vietiniai teroristai paštu siun
čia užnuodytus miltelius, tad 
„anthrax” jau tapo kasdieninio 
teroro žodžiu. Nuo tų virusų 
jau mirė keli Vašingtono pašto 
tarnautojai, pašto siuntų rū
šiuotojai dėvi dujokaukes ir 
pirštines, o susirūpinęs Ame
rikos saugumas deda pastan
gas surasti tų nuodų siuntėjus 
bei gamintojus. Žodžiu, kaž
kur gimusi nepagrįsta neapy
kanta Amerikai daro didelę 
žalą visam kraštui. Netiesa, 
kad Amerika yra nusistačiusi 
prieš Islamą ar musulmonų 
kraštus, tačiau tos neapykan
tos įkvėpėjas vis dar saugiai 
slapstosi Afganistane, o Ame
rika yra priversta pradėti tik
rą karą su lėktuvnešių bombo
mis ir raketomis.

Mes, Amerikos lietuviai, 
esame giliai sukrėsti tų tra
giškų įvykių. Visi tie įvykiai 
labai sustiprino mūsų patrio

tinius jausmus Amerikai, ku
rioje vyraujanti spaudos ir 
žodžio laisvė mums leidžia 
laisvai išreikšti savo mintis ir 
jausmus, sustiprinant pasi
didžiavimą Amerikos piliety
bės privilegijomis. Būdami lo
jalūs Amerikos patriotai, mes 
neprarandame savo patriotiz
mo ir meilės Lietuvai. Telai
mina Aukščiausias Ameriką ir 
Lietuvą!

Aurelija M. Balašaitienė

A. t A.
ZOSĖ MARTINAITIENĖ- 

ŽADEIKYTĖ
Iškeliavo į Amžinuosius Namus 2001 m. spalio 12 d., 
sulaukusi 86 metų. Gimė Lietuvoje. Mirė Toronte, 
Kanadoje. ,
Nuliūdę liko: brolis Juozas, sesuo Teodora ir Jonas 
Tamuliai, jų dukra Rita David Shea, jų vaikai Kristina 
ir Robertas. Lietuvoje liko pusbrolis Juozas Pocius, 
pusseserės Elena Tamaševičienė, Stasė Kybartienė, 
Jadvyga Vainoriūtė; mirusio vyro Juozo Martinaičio 
sesuo Juzė Butkienė, jos sūnus Vilius^ dukra Vida 
Paskočimienė, mirusios sesers Barboros Čepinskienės 
dukra Liucija Akstinienė ir kiti šeimos nariai, brolio 
sūnus Romas Martinaitis, artimieji Julija ir Vladas 
Mickevičiai bei kiti giminės.
Velionė palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse Missisauga, 
Toronte, greta vyro a.a. Juozo Martinaičio.

Nuliūdę: brolis, sesuo, giminės.

• Rugsėjo 23 d. Garliavos 
parapijos bažnyčioje buvo pa
minėta vakarinėse Mišiose 
giedančio jaunimo ansamblio 
5-erių metų sukaktis. Prieš 
Mišias klebonas Kęstutis Vo
sylius, pasveikinęs giedančius 
ir grojančius jaunuolius, pri
statė šį šaunų ansamblį parapi
jos tikintiesiems. Vakarinių 
šv. Mišių aukoje dalyvavo 
buvę šios bažnyčios diakonai 
Gediminas ir Antanas. Pra
ėjusią vasarą ^ansambliečiai 
vikaro Sauliaus Kasmausko 
iniciatyva dalyvavo Kučiūnuo
se (Lazdijų r.) vykusioje sa
vaitės stovykloje „Vasara su 
Jėzumi”. Čia jaunimas susiti
ko su JAV studijuojančiu bu
vusiu Garliavos vikaru 
Žydrūnu Kulpiu, taip pat su 
Šv. Elzbietos seserų kongrega
cijoj vienuolėmis bei Kauno 
puskarininkių mokyklos kur
santais.

* Lapkričio 3 d. buvo per
laidoti Pažaislio vienuolyno 
įkūrėjo Kristupo Zigmanto 
Paco (1621-1684) ir jo ar
timųjų palaikai. Lietuvos 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys, 1992-aisiais perėmu
sios tuos išlikusius palaikus iš 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus, ryžosi perlaidoti savo 
jėgomis ir lėšomis.

(KD.Elta) -

Tėveliui, Uošviui ir Seneliui

A. t A.
PETRUI VĖBRAI

mirus, dukrai ROMANAI ir žentui ALLAN 
KARLO VE, anūkams RITAI MASINI ir GREGORY 
KARLOVE su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Aldona ir Horstas Žibai

A.tA.
Poetei DANUTEI MITKIENEI

Amžinybėn iškeliavus, jos šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi z

Lietuvių Rašytojų draugija

A. t A.
Poetui ROMUALDUI 

KISIELIUI
Amžinybėn iškeliavus, žmoną GRAŽINĄ ir jos šeimą 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuvių Rašytojų draugija

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ”.

A ŠTAI, AU.IANCG MEMBEFI

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* cr SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on specia! fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

Chicago

SIS
It’s Scandinavian Scandiruvlan Airi:

http://www.scandinavian.net
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Šv. Mišios už Vladą Butė
ną bus aukojamos lapkričio 
11 d., sekmadieni, 10 val.r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620 
S. Claremont Avė. Jis mirė 
prieš 8 metus - 1993 m. lap
kričio 7 d.

Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė vadovaus litera
tūros vakarui „Pavasaris ru
denį”, vyksiančiam .lapkričio 9 
d., penktadienį, 7 val.v. Jauni
mo centro kavinėje. Lietuvių 
rašytojų draugija prašo visuo
menę gausiai dalyvauti.

Į Amerikos lietuvių tary
bos suvažiavimą šį šeštadie
nį, lapkričio 10 dieną, iš Va
šingtono atvyksta ALTo išlai
komo Jungtinių Pabaltiečių 
komiteto darbuotojas, politi
nių mokslų studentas Simo
nas Girdzijauskas, kuris skai
tys pranešimą ir pateiks pa
siūlymus, kaip įtraukti jau
nimą į ALTo politinę veiklą. 
Suvažiavimas vyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje. 
Posėdžiai prasidės 9 vai. ryto 
šeštadienį. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

NATO plėtros eiga ir rug
pjūčio 11-osios dienos įvykių 
pasekmės bus gvildenamos 
ALTo suvažiavime. ALTo su
važiavimas vyks šį šeštadienį, 
lapkričio 10 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus patal
pose. Registracija — 8:30 vai., 
posėdžiai prasidės 9 vai. ryto.

Šv. Mišios už ALRK mote
rų sąjungos mirusias nares
bus laikomos šeštadienį, lap
kričio 10 d., 11 val.r. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke. Kviečiame dalyvauti 3, 
20 ir 75 kuopų nares, draugus 
ir pažįstamus. Po pamaldų - 
pietūs „Seklyčioje”.

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ VEIKLA
Mūsų Brighton Parkas 

smarkiai ritasi į priekį. Čia 
veikia kelios organizacijos, ir 
visi gražiai bendrauja vieni su 
kitais.

Pati didžiausia — tai JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Orga
nizacijos pirmininkė yra Sa
lomėja Daulienė. Tai yra daug 
dirbanti moteris. Ji niekados 
nedejuoja. Ji ant savo pečių 
neša visus Brighton Parko lie
tuvių vargus. Ji dirba ne tik 
bendruomenei, bet dar ir ki
tose organizacijose. Be darbo, 
dainuoja ir choruose. Taip pat 
sugeba ištiesti pagalbos ranką 
ir savo tautiečiams.

Mūsų Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapija 
smarkiai pasikeitė. Daugelis 
nusipirko nuosavybes toliau 
nuo miesto. Pasidarė tuštuma 
— į tuštumą smarkiai brauna
si kitataučiai.

Buvo pakilęs didelis vėjas, 
smarkūs debesys norėjo mus 
aptemdyti. Norėjo iš mūsų 
atimti kun. Jaunių Kelpšą. 
Tačiau, energingų parapijiečių 
dėka pavyko tuos debesis iš
sklaidyti.

Dabar Kelpšo dėka tą tuščią 
spragą gausiai užpildo nauji 
ateiviai. Tai yra labai gražu. 
Širdį taip maloniai glosto, 
kiekvieną sekmadienį lietu
viškose pamaldos (kurios pra
sideda 10:30 vai. ryto) matant 
tokį gražų būrį lietuvaičių.

Atvykusiųjų matosi net iš 
senojo Bridgeporto, kuris ka
daise buvo pirmasis lietuvių 
telkinys. Čia buvo lietuvių Au
ditorija, mokykla, graži Šv. 
Jurgio bažnyčia, kuri jau se
niai pavirto pelenais.

Kaip tas eilėraštis sako: 
„Kada tik važiuodamas regė
jau Trakus, man verkė iš 
skausmo širdis”. Taip ir čia, 
kada tik esu Bridgeporte ir 
matau Šv. Jurgio bažnyčios

Išeivįjos atsiliepimas į 
Lietuvos dabartinę socialinę 
padėtį bus gvildenamas Ame
rikos lietuvių tarybos suvažia
vimo simpoziume. Svarstybose 
dalyvaus Birutė Jasaitienė, 
Pranė Šlutienė, Rita Venclo
vienė ir Raminta Marchertie- 
nė. Visuomenė kviečiama su
važiavime dalyvauti šį šešta
dienį, lapkričio 10 d., 9 vai. r. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose.

Šį sekmadienį, lapkričio 
11 d., JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus po 10:30 val.r. lietuviškų 
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Avė. Pelnas 
bus skiriamas Lietuvių Bend
ruomenės būstinės Vašingtone 
išlaikymui. Visi kviečiami ir 
laukiami.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus mokyklinio am
žiaus vaikus kviečia mokytis 
dailės. Jų mokytoja bus čika- 
giškiams gerai pažįstama dai
lininkė Irena Saparnienė. Ji, 
baigusi architektūros ir dizai
no studijas Lietuvoje ir atvy
kusi į JAV, įkūrė savo dailės 
studiją, surengė keletą per
sonalinių batikos (tapybos ant 
šilko) parodų. Irena taip pat 
turi nemažai pedagoginės, 
dailės mokymo patirties. Dai
lės pamokoms Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje renka
mos dvi atskiros grupės. Tre- 
čiadieniniai užsiėmimai vyks 
2001 m. gruodžio 5 d. - 2002 
m. vasario 6 d. nuo 4:30 val.p. 
p. iki 6 val.v., šeštadieninės 
pamokos rengiamos gruodžio
I d. - 2002 m. vasario 9 d. nuo
II val.r. iki 12:30 val.p.p. 
Kursą baigus, muziejuje bus 
surengta vaikų dailės paroda. 
Registruokitės tel. 773-582- 
6500.

buvusią buveinę — negaliu 
sulaikyti ašarų. Šv. Jurgio 
bažnyčia — mūsų senųjų lie
tuvių pastatyta. Verkė visi, 
kai laikė paskutines pamal
das, atrodė, kad tai buvo lai
dotuvės.

Todėl, mes dedame visas pa
stangas, kad kaip nors išlai
kytume šią parapiją ir tą gra
žiąją bažnyčią — Švč. M. Ma
rijos Nekalto prasidėjimo.

Nesvarbu, kada mes atkelia
vome į tą išsvajotą Ameriką. 
Mes žinome, kad mes esame 
vienos Motinos Lietuvos vai
kai. Mes visi turime kartu 
dirbti ir stengtis niekam ne
užleisti savo parapijos.

Mišiose mūsų choristai su 
chormeisteriu A. Bamiškiu 
mus tikrai nuteikia sekmadie
nio maldoje. A. Barniškis vis 
daugiau ir daugiau įneša nau
jų giesmių ir kai jas užgieda, 
tai, atrodo, kad tikrai kylame 
į dangų. Ne tik turime gerą 
chorą, bet turime ir solistų. 
Tai — J. Vidžiūnas ir Kybar
tas — tikri solistai.

Čia kiekvieną sekmadienį 
po kiekvienų Mišių ruošiame 
kavutę su saldumynais, o kar
tais sugalvojame ir ką nors 
stipresnio.

Po lietuviškų Mišių, kurios 
prasideda 10:30 vai. r., visi su
sirenkame į parapijos salę 
prie kavutės, gražiai pralei
džiame sekmadienio dieną.

Praėjusį sekmadienį, tai yra 
spalio 28 dieną, Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių sąjun
gos 20-oji kuopa buvo suruo
šus! kavutę ir kugelį, o parda
vimui — šaldytų koldūnų.

Mes labai džiaugiamės, tu
rėdami jauną ir energingą 
kun. J. Kelpšą. Jis visados 
įneša naujų idėjų. Kun. J. 
Kelpšo dėka mūsų parapija la
bai gražiai laikosi.

S. Visčiuvienė

,,Draugo" knygynėlyje

ŠVEICARUOS SŪNUS 
UnUMBPmiOTAS

ŽMIR$TI£J1 BALTAI

JUOZAS
ERETAS
"JAKAITIS

Iškilus šveicaras, didis 
Lietuvos patriotas Juozas Ere
tas rašė lietuvių kalba, tačiau 
1973 metais laisvajam pasau
liui apie tris pavergtas šalis 
jis priminė vokiškai, išleisda
mas leidinėlį „Užmirštieji bal
tai”, kurį skyrė ne tik „tiems, 
kurie Tėvynėje be laisvės, ir 
tiems, kurie laisvėje be Tėvy
nės”. Kitas, jaunesnės kartos 
Čikagos priemiestyje gyvenan
tis Lietuvos patriotas Algis 
Liepinaitis atkreipė dėmesį į 
studijos aktualumą ir organi
zavo knygelės vertimą į anglų, 
prancūzų, italų, ispanų ir por
tugalų kalbas, išplatino am
basadoriams, politikams, žur
nalistams Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje bei Europoje. 2001 
metais, A. Liepinaičiui pare
miant, „Užmirštieji baltai” 
pirmą kartą buvo išleisti lietu
vių kalba. Kauno „Naujojo 
amžiaus” leidykloje pasiro
džiusioje knygelėje J. Eretas 
laisvajam pasauliui pasakoja 
apie Baltų atsiradimą, jų „ro
mėnų dvasią ir vakarietišką 
charakterį”, . nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimą, 
Molotovo-Ribentropo paktą. 
Rašytojas taip pat ragina viso 
pasaulio šalis nepaliaujamai 
kovoti dėl Baltijos valstybių 
laisvės atgavimo. 22 psl. kny
gelės kaina - 3 dol., su per
siuntimu - 6.95 dol. (Illinois 
valstijos gyventojai prideda 
8.75 proc. mokesčių).

Skelbimai

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Mečys Krasaus
kas; Zelma Noreikienė. $50 — 
Dr. K.G. Ambrozaitis; Matilda 
Kurapka; Aldona Markelienė. 
$35 — Walter ir Angelė Bar
kauskas. $30 — Kęstutis Če- 
sonis; Domas ir Ada Misiulis. 
$25 — Eugene ir Danguo
lė Bartkus; Vincent ir Frances 
Dovydaitis; Vitoldas Gruzdys; 
Algimantas Gureckas; J. Mi
kulis. $20 — Jonas Ku
činskas; Meilutė Kusak; Teo
doras ir Ritonė Rudaičiai; Ma
ria Stanaitis. $15 — Robertas 
Tamulionis. $10 — Valteris 
Bendikas; Ramūnas Brakas; 
Aldona Jesmantas; Jonas Ra- 
das. $5 — J.V. Lopatauskas; 
Longinas Svelnis. Dėkojame 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg, Ct., Napervil
le, IL 60540-7011. (Skelb.)

LIETUVIŲ FONDO DERLIAUS 
ŠVENTĖ

Indėnų vasaros šeštadienio 
saulė dar gausiai bėrė spindu
lius ant rudens šalnų užmig
dytos gėlytės, nors laukais nu
sitiesę voratinkliai rankomis 
mojo į Floridą tolstančiai va
sarai. Sudie, vasarėle!

Sodai ir daržai, nusidažę vi
somis spalvomis, jau atidavė 
savo derlių ir visus sukvietė į 
rudens puotą. Į rudens der
liaus puotą š.m. lapkričio 3 d. 
Pasaulio lietuvių centro poky
lių salėje visus sukvietė ir Lie
tuvių fondas.

— Sveikas, Edai iš Cincin- 
nati, Ohio.

— Labas, Algi iš Detroito! 
Ar dar „neišskridote” į Flori
dą? — spaudėme ranką dr. Jo
nui Šalnai, sėsdami prie apva
laus stalo, puikiai dekoruoto 
rudens derliaus dovanomis.

— Negalime „skristi”, neat- 
šventę LF derliaus šventės, — 
aiškino daktaras.

Gausus metų derlius

— Sveikinu visus, taip gau
siai atvykusius į Lietuvių fon
do metinį pokylį, — šventę 
pradėjo Lietuvių fondo auklė
tinė ir jau patyrusi vadovė Ra
moną Žemaitienė.

— Susirinkome į šią šventę 
tuo derliumi džiaugtis ir da
lintis, — tęsė toliau Ramona, 
perduodama LR prezidento 
Valdo Adamkaus sveikinimus 
ir linkėjimus iš Vilniaus, jam 
kartu švenčiant savo 75-ąjį 
gimtadienį.

Šventę sveikino LR generali
nis konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, dėkodamas fon
dui už teikiamą finansinę pa
ramą lietuvybės išlaikymui 
čia ir Lietuvoje, dėkodamas už 
stipendijas lietuviškam jauni-

Vyko šventės svečių, daly
vaujančių puotoje pristaty
mas. Jie buvo: LR garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza, LR gar
bės konsulas Stanley Balze
kas, jaunesnysis, PLB pirm. 
Vytautas Kamantas ir JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. 
Regina Narušienė.

Jau anksčiau spaudoje mi
nėtas didysis šių metų Lietu
vių fondo derlius buvo šventės 
dalyvių linksniuojamas. Tai — 
dviejų su puse milijonų dole
rių vieno Amerikos lietuvio 
palikimas. Tas didžiausias pa
likimas Lietuvių fonde per vi
sus 40 metų dar nėra perėjęs 
teisinių procedūrų ir palikimo 
savininkas dar nepaskelbtas. 
Tas bus padaryta artimu me
tu.

Lietuvių fondo derliaus šventėje už gausias stipendijas studentams dėko
jo Dalia Cidzikaitė, University of Illinois studentė. Iš kairės: stipendinin
kė Agnė Mackevičiūtė (Loyola University), LF tarybos pirm. dr. Antanas 
Razma ir pelno skirstymo komisijos pirmininkas Kęstutis Ječius.

Šventės vaišės buvo pradė
tos prel. dr. Igno Urbono mal
da. „Didelis darbas ne visada 
yra geras, bet geras darbas vi
sada yra didelis”, sakė prel. I. 
Urbonas apie Lietuvių fondo 
atliekamą darbą, prašydamas 
Kūrėjo palaimos visiems LF 
darbuotojams.

Didžioji derliaus dovana

Pirmutinė didžioji Lietuvių 
fondo dovana buvo dr. Antano 
Razmos vardo premija. Spe
ciali komisija, kuriai vadovavo 
Regina Kučienė, o sudarė trys 
nariai iš JAV ir trys nariai iš 
Lietuvos, premiją paskyrė Va
sario 16-osios gimnazijai Vo
kietijoje. Didžiąją 25,000 dol. 
LF dr. Antano Razmos vardo 
premiją įteikė LF garbės ko
miteto pirm. dr. Jonas Valai
tis ir komisijos pirm. Regina 
Kučienė. Premiją priėmė iš 
Vokietijos atvykę Vasario 16- 
osios gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas su žmona Ma
ryte. Jis dėkojo Lietuvių fon
dui už šią dovaną ir už visas

Lietuvių fondo 2001 m. derliaus šventės svečius prie pokylių salės Pasau
lio lietuvių centre sutiko: Vytautas Vaitkus, Alė Razmienė ir Regina Sku-

Lietuvių fondo pokylyje gausus buvo Lietuvių operos stalas. Iš kairės sėdi: Giedrė Končiuvienė, Rūta Vidžiūnie- 
nė, Juzė Ivašauskienė, Vaclovas Momkus ir Margarita Momkienė. Stovi: Natalija Aukštuolienė, Julius Savri- 
mas, Virginija Savrimienė, Juozas Končius, Jurgis Vidžiūnas, Stefa Prialgauskienė, Vytautas Prialgauskas ir 
Vytautas Aukštuolis. Visos nuotraukos - Vytauto Jasinevičiaus

Lietuvių fondo stipendininkai Lietuvių fondo derliaus šventėje lapkričio 4 d. Pasaulio lietuvių centre. Studen
tams stipendijas įteikė dr. Antanas Razma ir Kęstutis Ječius (šonuose).

ankstesnes dovanas per 40 
metų gautas iš Lietuvių fondo.

Gimnazijos moksleivė Jani
na Jasinskaitė padėkos žodyje 
pabrėžė šios gimnazijos svar
bą jai ir kiekvienam mokiniui, 
norint ugdyti tautinį sąmonin
gumą ir išsimokslinimą. Bu
vęs Vasario 16-osios gimnazi
jos mokinys Liudas Landsber
gis pabrėžė gimnazijos reikš
mę jam ir reiškė didelę padė
ką nepavargstantiems auklė
tojams Andriui ir Marytei 
Smitams. Didžiosios premijos 
komisijai, jos pirmininkei Re-

Lietuvių fondo derliaus šventės 
programos vedėja Ramona Žemai-

Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas (dešinėje) dėkoja 
Lietuvių fondui už dr. A. Razmos 25,000 dol. premiją. Greta jo: dr. Jonas 
Valaitis, Regina Kučienė ir Vasario 16-osios gimnazijos moksleivė iš Ar
gentinos Janina Jasinskaitė.

ginai Kučienei už sėkmingą 
darbą padėkojo dr. A. Razma.

Stipendijos studentams

Kiekvienais metais per LF 
rudens derliaus puotą įteikia
mos tų metų stipendijos stu
dentams. Šių metų stipendi
jas įteikė valdybos pirm. Povi
las Kilius ir pelno skirstymo 
komisijos pirm. Kęstutis Je
čius. Jis sveikino studentus 
(jų buvo 20), atvykusius į 
šventę, ir visus kvietė būti 
Lietuvių fondo nariais.

Šiais metais buvo paskirta 
111 stipendijų 145,000 dol. su
moje. Šventėje stipendijas ga
vo: Aušra Ąžuolaitytė, Laura 
Bratkovskytė, Saulė Buzaitė, 
Dalia Cidzikaitė, Donatas 
Garbaliauskas, Kęstutis Ga- 
siūnas, Milda Grigaitė, Aldas 
Gubaras, Arūnas Karalis, Ra
sa Garbauskaitė, Jolita Kli
mavičiūtė, Miletą Klimavičiū
tė, Sigita Lukauskaitė, Agnė 
Mackevičiūtė, Džiugas Renets- 
kis, Kristina Sakalavičiūtė, 
Šarūnas Skadas, Nerijus Šme- 
rauskas, Asta Švedkauskaitė 
ir Adomas Tautkus.

Studentų vardu padėkos žo
dį tarė Dalia Cidzikaitė, studi
juojanti University of Illinois, 
Chicago.

Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos direktorė Aud
ronė Elvikienė šia proga labai 
dėkojo Lietuvių fondui už fi
nansinę paramą jos vadovau
jamai mokyklai.

Paskutinį šios šventės žodį 
tarė LF valdybos pirm. Povi
las Kilius. Jis pasidžiaugė tu
rimu 15 milijonų Lietuvių fon
do kapitalu ir ateinančiu 2.5 
milijonų priedu. „Svajonė LF 
turėti 20 milijonų kapitalą ir 
kas metai padalinti 2 milijonų 
pelną lietuvybės išlaikymui 
artimu metu taps realybe”, — 
sakė jis.

Šventės dalyviai šią 
džiaugsmingą žinią palydėjo 
garsiais plojimais.

P. Kilius dėkojo visiems atsi
lankiusiems į šventę. Dėkojo 
Ramonai Žemaitienei ir jos 
talkininkams už menišką sta
lų papuošimą bei visiems pri
sidėjusiems prie šventės su
ruošimo.

Grojant brolių Švabų kape
lai šventės dalyviai šoko ir 
linksminosi iki vidurnakčio.
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