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Naujajame Seime — tik 
ketvirtadalis buvusių narių 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— J naująjį Seimą pateko vos 
daugiau kaip ketvirtadalis 
šioje kadencijoje dirbusių par
lamentarų. Iš 137 deputatų, į 
naująjį Seimą buvo išrinkti tik 
38 žmonės. 

Socialdemokratinės koalici
jos bei Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) sąra
šuose tokių par lamentarų ga
lima rasti daugiausia. Iš 9 į 
Seimą išrinktų konservatorių, 
1996-2000 kadencijoje dirbo 7. 
Socialdemokratinės koalicijos 
gretose iš 51 Seimo nario, dar
bo praėjusiame Seime patir
ties turi 19 žmonių. 

Iš gausaus į parlamentą pa
tekusių 34 li-beralų būrio, lig
šioliniame Seime dirbo tik Al
vydas Medalinskas. Tačiau 
parlamentinio darbo patirties 
ta rp liberalų turi Algirdas 
Gricius, 1992-1996 m, Seimo 
kadencijoje buvęs Seimo 
LDDP frakcijos nariu. 

Trečiąją vietą rinkimuose 
laimėjusios Naujosios sąjun
gos sąrašuose iš 29 deputatų 
nėra nei vieno 1996-2000 Sei
mo kadencijos parlamentaro. 
Tačiau parlamentines patir
ties turi signatarai Egidijus 
Klumbys ir Vytautas Kviet-
kauskas . 1990-1992 m. dirbę 
Aukščiausiojoje taryboje — At
kuriamajame Seime. 

I Seimą vienmandatėse apy
gardose buvo i šnnkt i 3 buvę 
Centro frakcijos parlamenta
rai — Gintaras Šileikis, Vir
ginijus Mart išauskas ir Kęstu
tis Glaveckas. 2 buvę Krikš-

• čionių demokratų frakcijos na-

Opozicija negaili 
priekaištų 
prezidentui 

Vilnius , spalio 11d . (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, antradienį priėmus 51 
įgaliojimą Seimo rinkimuose 
gavusios Algirdo Brazausko 
socialdemokratines koalicijos 
vadovus. įtikinėjo, kad naujo
sios vyriausybes kontūrai nė
ra aiškūs, rašo ..Lietuvos ry
tas"5. 

Tuo tarpu prezidento pa
tarėjai žurnalistams korido
riuose raštu ir žodžiu aiškino, 
jog Seimo ir vyriausybės vado
vybę turi formuoti ..naujosios 
politikos" sparnas . Oficialiai 
komentuodami Algirdo Bra
zausko galimybes tapti prem
jeru, prezidento patarėjai sa
ke, jog tuomet buvęs valstybės 
vadovas pats turi susitart i su 
..naujosios politikos" sparnu. 

A. Brazausko socialdemok
ratines koalicijos vadovų po
kalbio pas prezidentą pradžia 
buvo įtempta. V. Adamkus bu
vo priverstas aiškintis, kodėl 
pirmieji pas jį pateko Artūras 
Paulauskas su Rolandu Pak-
su, o ne rinkimuose daugiau
sia balsų gavę kairieji. Rea
guodamas j V. Adamkaus ke
tinimą sudaryti veiksmingą 
vyriausybę. A. Brazauskas pa
tvirtino, kad yra pasiryžęs im
tis premjero pareigų ir burti 
ministrų kabinetą. J i s tvirti
no, jog, paskirtas premjeru, jis 
stengtųsi suburti kuo platesnę 
Seimo daugumos pasitikėjimą 
turinčią vyriausybę, į trauktų į 
vyriausybę ne tik partijų at
stovus, bet ir kvalifikuotus ne
part inius. 

A. Brazausko nuomone, mi
nistrų kabineto sudarinėji-
mas, laikantis vienintelio arit
metikos principo, butų žalin
gas valstybei. 

riai — Algirdas Saudargas ir 
Petras Gražulis, buvę Jung
tinės frakcijos nariai Ramū
nas Karbauskis, Stanislovas 
Buškevičius ir Kazys Bobelis, 
buvęs Nuosaikiųjų konserva
torių frakcijos narys Gedimi
nas Vagnorius, buvęs Moder
niųjų krikščionių demokratų 
frakcijos narys Algis Kašėta 
bei buvęs Nepriklausomos 
frakcijos narys Gabrielis Min
cevičius. 

Į naująjį Seimą išrinkta tik 
13 moterų. Prieš tai Seime jų 
buvo 24-ios. 

Seimo rūmuose niekas ne
kalba apie rinkimus, bet rin
kimų rezultatai užrašyti visų 
politikų ir jų padėjėjų veiduo
se ir akyse, tvirtina „Lietuvos 
rytas*7. 

Antradienį į eilinį Seimo po
sėdį rinkosi negausus besišyp
sančių laimėtojų ir gerokai 
gausesnis niūriai nusiteikusių 
pralaimėjusių politikų būrys. 

Paklausti , ką veiks pasibai
gus kadencijai, beveik visi 
parlamentarai tik gūžčiojo pe
čiais ir nelinksmai juokavo: 
..Eisiu į darbo biržą", .,Gal 
turite ką pasiūlyti?". „Plunks
nas pešiu", rimtu veidu pa
reiškė dar savaitę Seimo nariu 
būsiantis centristas, psicholo
go išsilavinimą turintis Vytau
tas Čepas. .„Aš pasižadu pri
žiūrėti Egidijaus Bičkausko 
žuveles", tikino Seime liekan
tis Socialdemokratų partijos 
rinkimų štabo vadovas Juozas 
Olekas, prisiminęs Centro 
frakcijos seniūno „įnamius" 
Seimo kabinete. 

Ne vienas parlamentaras at
kreipė dėmesį į tai, kad val
dančiąją Seimo daugumą ke
tinančių sudaryti Liberalų ir 
Naujosios sąjungų gretose tė
ra vos keletas parlamentaro 
duonos ragavusių asmenų. To
dėl buvo spėjama, kad pirmieji 
Seimo posėdžiai bus ypač link
smi — su daugybe parlamen
tarizmo pradmenų „pamokė-
Iių". 

Lietuvos paviljonas Vokietijoje, pasaulinėje parodoje ,.Expo 2000". 

Milijonus kainavusio Lietuvos 
paviljono niekam nereikia 

Originalios išvaizdos statinį 
jau aplankė 1.5 mln. žmonių. 
Informacijos apie Lietuvą tei
ravosi žurnalistai .š didžiųjų 

Eltos nuotr 

Vilnius (Elta; — Pasauli
nėje parodoje ,,Expo 2000". 
kuri birželio 1 - spalio 31 die
nomis vyksta Vokietijoje, Ha
noveryje, Lietuva dalyvauja 
pastačiusi ir įrengusi laikiną 
1,000 kvadratinių metrų pa
viljoną, kurio vertė — 10.14 
mln. litų. Sutartyje su parodos 
organizatoriumi numatyta, jog 
paviljonas turi būti išardytas 
iki ateinančių metų vasario 28 
d., o paviljonui įrengti suteik
ta teritorija sutvarkyta ir 
grąžinta parodos organizato
riui. 

Atvežti į Lietuvą paviljoną 
ekonomiškai nenaudinga. Pir
miniais skaičiavimais, išar
dymui, pargabenimui ir pasta
tymui reikėtų iš valstybės biu
džeto skirti apie 9 mln. litų. 

Liepos mėnesį vyriausybe 
nusprendė Lietuvos paviljoną 
perduoti Valstybės turto fon
dui ir įtraukti į privatizuoja-

Vokietijos televizijos ir radijo 
firmų ZDF, NRD ir „Bayeri-
scher Rundfunk", paviljone fo
tografavo vokiečių dienraščio 
„Hildesheimer Allgemeine" 
žurnalistai. Lietuvos paviljo
nas į trauktas \ da^,vieną nau
ją vokiečių leidinį apie pasau
linę parodą „EXPO 2000 — 
die VVeltausstellung in Bil-
dern". 

mų objektų sąrašą. 

Liberalai gavo 
dar vieną vietą Seime 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS), galutiniai, nes rinkėjų balsai 
Po baisų perskaičiavimo vien
mandatėje Plungės-Rietavo 
apygardoje iki šiol laimėtoju 
laikytas .socialdemokratines 
koalicijos atstovas Visvaldas 
Nekrašas nugalėtojo laurus 
perleido liberalui Audriui Kli-
šoniui. 

Po rinkimų buvo paskelbta, 
jog 5 balsų persvara nugalėjo 
socialdemokratinės koalicijos 
kandidatas — už LSDP narį 
V. Nekrašą esą balsavo 5,319. 
uz liberalą A. Klišonį — 5,314 
rinkėjų. • 

Neseniai priimtos Seimo rin
kimų įstatymo pataisos numa
to, kad. jeigu balsų skirtumas 
tarp nugalėjusio ir antrą vietą 
užėmusio kandidato yra ma
žesnis kaip 50 balsų, rezulta
tus reikia perskaičiuoti. Be to. 
perskaičiuoti balsus prašė ir 
Liberalų sąjunga. 

Trečiadienį Plungės-Rietavo 
apygardos rinkimų komisijos 
pirmininkė Rūta Jonušienė 
sake. jog. perskaičiavus bal
sus, paaiškėjo, kad vieno balso 
persvara vis dėlto laimėjo Li
beralų sąjungos kandidatas. 
..Kai kurie negaliojantys biu
leteniai buvo pripažinti galio
jančiais, ir atvirkščiai. Kai ku
rie biuleteniai buvo patekę ne 
į to kandidato krūvelę", sakė 
R. Jonušiene. 

Tačiau šie rezultatai nėra 

bus dar kartą skaičiuojami, 
dabar — pageidaujant LSDP. 

Be to. Vyriausioji rinkimų 
komisija pageidavo, kad balsa
vimo biuleteniai būtų atvežti į 
Vilnių ir pasirinktinai bus tik
rinami kai kurie negaliojan
čiais pripažinti biuleteniai. 

* Nors b u v ę s prez identas 
Algirdas Brazauskas nuolat 
kartoja žodį ..stabilumas", jo 
mintys ir nuomonės keičiasi 
kasdien: pirmadienį jis pareiš
kė sugrįšiąs į pensiją, o antra
dienį vel prakalbo apie gali
mybę tapti premjeru ir daly
vauti sudarant vyriausybę, ra
šo ..Lietuvos aidas". Pasak jo. 
toks nepastovumas — tyčioji
masis iš rinkėjų. Prieš keletą 
metų, pasitraukęs iš didžio
sios politikos ir per prezidento 
rinkimus parėmęs Artūrą 
Paulauską, aiškindamas, kad 
į politiką turi ateiti jauni žmo
nės, staiga A. Brazauskas sua
bejojo jaunystės privalumais. 
. .Jaunimas turi būti šalia, o 
valdyti šalį — patyrė žmonės", 
sakė jis. Susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi jis 
įtikinėjo, kad R. Paksas ir A. 
Paulauskas — per daug jauni 
ir nepatyrę, todęl premjeru tu
rėtų būti jis. o LDDP patirtis 
ir komanda — geresnes. Ta
čiau kai ši prielaida preziden-

Deja, Valstybės tur to fondas 
informavo, kad beveik nėra 
galimybių parduoti paviljoną. 

Ūkio ministerija siūlo drauge 
su įvairiomis verslo organiza
cijomis įkurti verslo, mokslo ir 
kultūros centrą. Šiuo atveju, 
parodų centras „Litexpo" j ame 
galėtų įsteigti dalį nuolat vei
kiančios parodos. 

Pirminiais apskaičiavimais 
tam papildomai reikėtų maž
daug 3.8 mln. litų. Vien žemės 
išpirkimas kainuotų 900,000 
litų, tačiau reikėtų papildomo 
žemės sklypo, norint įsirengti 
automobilių stovėjimo aikštelę 
ir pan. 

Naujoji vyriausybė reikalaus 
Williams" laikytis sutarčių 

deikį. 
Anot būsimojo premjero, 

„mūsų reikalas padaryti , kad 
ta sutartis veiktų, kokia ji be
buvo pasirašyta, ir kad visos 
šalys laikytųsi savo įsiparei
gojimų". „Mano giliu įsitiki
nimu, amerikiečiai savo įsi
pareigojimų nesilaiko", sakė 
R. Paksas. Pasak jo, „kol kas 
niekam neatsirado politinės 
valios pakviesti juos į vyriau
sybę ar į Seimą ir paprašyti: 
vyrai, laikykitės tos sutar t ies , 
kad ir Lietuvai būtų gerai, ir 
amerikiečiams būtų gerai". 

Opozicija nuolat smarkiai 
kritikavo tiek pačią valdan
čiosios konservatorių daugu
mos remtą sutartį, tiek ir 
amerikiečių veiksmus įsigijus 
„Mažeikių naftą", pirmiausia 
— nesugebėjimą susi tar t i su 
Rusija dėl žaliavos tiekimo ir 
užtikrinti pastovų įmonės dar
bą. 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— Naująjį ministrų kabinetą 
renkančio „naujosios politikos" 
sparno kandidatas į premje
rus Rolandas Paksas žada 
„spausti" JAV firmą „Mi
liams", kad ji laikytųsi įsi
pareigojimų, numatytų sutar
tyje su Lietuvos vyriausybe 
dėl bendrovės „Mažeikių naf
ta" pardavimo. 

Tačiau R. Paksas teigia, 
kad. tapęs premjeru, nesiruo
šia siekti sutarties su „Wil-
liams" nutraukimo. „Aš pui
kiai suprantu, ką reiškia tarp
tautinė sutart is tarp ameri
kiečių kompanijos ir Lietuvos, 
ir aš puikiai įsivaizduoju, ką 
reikštų, jeigu dabar Lietuva 
vienašališkai ją nutrauktų", 
sake R. Paksas televizijos TV3 
antradienio vakaro žinių lai
doje „Karštoji kėde". 

R. Paksas, pernai penkis 
mėnesius vadovavęs tuometi
nei konservatorių vyriausybei, 
bei, spalį atsistatydino, nesu
tikdamas pasirašyti sutarties 
su „Williams". nes įvertino ją 
kaip nenaudingą Lietuvai. 
Praėjus vos metams. R. Pak
sas grįžta į premjero postą, 
ketindamas pasikviesti į 
naująjį kabinetą tuomet jo 
protestą parėmusius finansų 
ir ūkio ministrus — Joną 
Lionginą ir Eugenijų Mal
to neįtikino, kairiųjų vadai 
griebėsi atsarginio plano. 
Anksčiau kritikavę liberalus 
ir socialliberalus dėl progra
mų skirtumų, kairieji staiga 
pastebėjo, kad ju programos 
„šiek tiek panašios". Toks at
radimas — dar vienas pasity
čiojimas iš rinkėjų, kurie bal
savo už A. Brazausko socialde
mokratinę koaliciją ir širdyje 
yra su kairiaisiais. Akai 

L^Tėvynėje pasizvatgius 

* Kairieji ir dešiniej i 
S e i m e nebus v i en inga opo
zicija. Pirmą kartą Lietuvos 
parlamente opoziciją sudarys 
dvi nuolat viena kitai besi
priešinančios politinės jėgos 
— konservatoriai ir socialde
mokratai su LDDP. 

* Rusijos naftos sus iv ie
nij imo „LUKoir a t s t o v a s 
Lietuvoje Ivan Paleičik prisi
pažino rėmęs Algirdo Bra
zausko socialdemokratinę koa
liciją, nes nebenori, kad kon
servatoriai išsilaikytų valdžio
je. J i s sakė nenorįs 20 kartų 
per metus sulaukti įvairių val
džios institucijų tikrinimų. I. 
Paleičik teigimu, per 1996 m. 
Seimo rinkimus jis skyrė kon
servatoriams 25,000 litų, per 
1998 m. prezidento rinkimus 
parėmė kandidatą Vytautą 
Landsbergį 25,300 litų. iF.itm 

* Konservatorių pa r t i jo s 
v a d o v a s Vytautas Lands
bergis neketina pasekti kitų 
rinkimus pralaimėjusių parti
jų vadų pavyzdžiu ir atsistaty
dinti. „Aš nematau tam pag
rindo", sakė jis po pasibaigu
sio partijos tarybos posėdžio, 
kuriame buvo svarstoma to
lesnė konservatorių ateitis. 
Pasak V. Landsbergio, parti
jos pralaimėjimą nulėmė .,ir 
tarptautinės, ir psichologinės 
priežastys", todėl jis nematąs 
reikalo, kad kas nors prisi
imtų asmeninę atsakomybę. 
Jis taip pat teigė, jog jokių pa
sikeitimų partijos vadovybėje 
nebus. BNS. 

* Centro sąjungos (CS) 
narys Virginijus Martišaus
kas, vienas iš trijų centristų, 
laimėjusių Seimo rinkimus 
vienmandatėje apygardoje, 
stebisi žiniasklaidoje pasiro
džiusiais pranešimais, kad CS 
atstovai parlamente papildys 
Liberalų ir Naujosios sąjungos 
sparną. Kaip sakė V. Marti
šauskas, prisijungimas prie 
koalicijos yra natūralus ir su
prantamas, tačiau, CS vadovy
bei pareiškus apie atsistatydi
nimą, didelę abejonę kelia jos 
galimybė priimti sprendimus. 
„Su manimi šia tema iki šiol 
niekas nesikalbėjo, ir netgi 
tarpusavyje nediskutavo trys 
Seimo rinkimus laimėję cent
ristai", sakė jis, pridurdamas, 
jog tokiais savo veiksmais CS 
pirmininkas Romualdas Ozo
las tęsia nesėkmingo vadova
vimo partijai praktiką, kai 
vienvaldiškai ir dažnai nesėk
mingai sprendžiami partijos 
gyvenimo reikalai. (BM 

* Naujosios demokrat i jos 
partijos pirmininkė, Seimo 
narė Kazimiera Prunskienė 
neatmeta galimybės dėl Algir
do Brazausko socialdemokra
tinės koalicijos narių dalyvavi
mo Seimo vadovybėje ir vy
riausybėje. K. Prunskienės 
manymu, dar iki rinkimų so
cialdemokratinei koalicijai rei
kėjo vesti aktyvesnį dialogą su 
giminingas programines nuo
statas turinčia Naująja sąjun
ga dėl galimo bendradarbiavi
mo po rinkimų. lEiia; 

Socialliberalų vadas 
— už lošimo namų 

įteisinimą 
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 

— Naujosios sąjungos (social
liberalų) vadas Artūras Pau
lauskas paremtų idėją įtei
sinti lošimo namus, tačiau 
abejoja dėl galimybės jteisinti 
prostituciją. Tai jis pareiškė 
antradienio vakarą Baltijos 
televizijos laidoje ..Žvilgsnis". 

Nors steigti lošimo namus 
Lietuvoje neleidžiama, žinia-
sklaida kelissyk pranešė apie 
policijos uždarytus Vilniuje ir 
kituose miestuose veikusius 
pogrindinius ..kazino". Lošimo 
namų įteisinimo šalininkai 
teigia, kad tai atneštų valsty
bei nemažų papildomų pa
jamų. 

A. Paulausko teigimu, loši
mo namų įteisinimui pritartų 
ir Lietuvos liberalų sąjunga. 
Pasak A. Paulausko, pernai 
tuometinei Rolando Pakso 
konservatorių vyriausybei su
mažinus akcizus alkoholi
niams gėrimams, daug prie
šininkų prabilo apie gresianti 
Lietuvos ..nugirdymą", tačiau 
šie teiginiai liko nepagrįsti. 

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s pareikalavo užsie
nio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo paaiškint i , kokiomis 
aplinkybėmis vyriausybė pri
ėmė nutar imą skirt i Lietuvos 
diplomatinę atstovę, negavus 
prieš tai a t i t inkamų valstybių 
sutikimo. Prezidentas spalio 
pradžioje pasirašė dekretą, 
kuriuo Lietuvos ambasadorė 
Turkijoje Halina Kobeckaitė 
skiriama atstovauti Lietuvos 
interesams Azerbaidžane ir 
Uzbekistane. Tačiau dėl H. 
Kobeckaitės kandidatūros 
URM neprašė šių valstybių 
išankstinio sutikimo priimti 
skiriamąjį asmenį ambasado
riumi. 3>-'s' 

* I š r inkt i ems į naują j į 
S e i m ą Lietuvos lenkų rinki
mų akcijos*(LLRA; par lamen
ta rams pasiūlyta bendradar
biauti būsimajame Seime su 
koaliciją rengiančiomis ..nau
josios politikos" jėgomis. 
LLRA pirmininkas Valdema
ras Tomaševskis patvirtino, 
kad tokį pasiūlymą gavo tre
čiadienį susi t ikime su Libe
ralų sąjungos vadovu Rolandu 
Paksu. Tačiau ienkų atstovas 
pažymėjo, ka j galutinį spren
dimą priims partijos taryba. 
LLRA naujajame Seime be jo 
atstovaus ir J a n a s Mincevi
čius. (Elta) 

* Šeš i L i e t u v o s m e r a i Sei
mo r i n k i m u o s e iškovojo par
lamentarų įgaliojimus. Iš viso 
rinkimuose kandidatavo 21 
miesto ir rajono vadovas. 
Vienmandatėse apygardose 
laimėjo Vilniaus miesto me
ras, Liberalų sąjungos pirmi
ninkas Rolandas Paksa s , libe
ralas, Palangos vadovas Rai
mundas Palaitis, du socialde
mokratinės koalicijos atstovai. 
LDDP nariai — Alytaus rajo
no meras Vydas Baravykas ir 
Kelmės rajono vadovas Zeno
nas Mačernius bei Kauno me
ras. Lietuvos laisvės sąjungos 
vadas Vytautas Šus t auskas . 
Liberalas. Kaišiadorių rajono 
meras Juozas Matulevičius 
vienmandatėje apygardoje pra
laimėjo, tačiau partijos sąraše 
yra 18-as ir turi puik ias gali
mybes patekti į Seimą. 

* K r e t i n g o s v i e n m a n d a 
tėje a p y g a r d o j e Seimo įga
liojimą iškovojusios žurnalis
tes Janės Narvilienės turtą 
rinkimų išvakarėse areštavo 
antstoliai. Del įsiskolinimų už 
nuomą J. Narvilienė negalės 
laisvai naudotis ja i priklau
sančios UAB ..Vakarų Lietu
vos televizijos" tur tu . J . Narvi
liene yra Naujosios demokra
tijos partijos (NDP) pirminin
kės pavaduotoja. N D P yra vie
na keturių politinių jėgų. su
darančių Algirdo Brazausko 
socialdemokratinę koaliciją. 

•BNS 

* D o s n i a u s i a i p a r t i j a s rė
mė B r o n i s l o v o L u b i o , Lietu
vos pramoninkų konfederaci
jos <LPK> prezidento. įmonės, 
išleidusios ne mažiau kaip 
280.000 Lt. Daugiausia buvo 
skirta ..naujosios politikos" 
sparnui. ..Achema" ir „Clasco" 
pervedė po 60.000 Lt Lietuvos 
liberalų sąjungai. Naujajai 
sąjungai — 50.000 Lt. Centro 
sąjungai — 110 Lt. 'Eita. 

KALENDORIUS~ 
Spalio 12 d.: Deimante. Deime

na. Gantas. Rudolfas. Salvinas, 
VaiSvydns. T'jjnis. 

Spalio 13 d.: Fdv ardas. Eduar
das. Mmtara- Mintas1 . Nortaute. 
Norutis. Venanciius, Vilūne 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

AČIŪ JUMS, LIETUVOS 
DUKTERYS 

Šių metų spalio mėnesio pir
mą dieną, sekmadienį, pačia
me rudens spalvų gražume, 
Detroito Lietuvos Dukterys 
padovanojo Detroito ir apylin
kių lietuviams aukšto meninio 
lygio koncertą ir vaišes. Rašo
me, kad padovanojo. Taip, pa
dovanojo ir dar kartą padova
nojo, nes tokio koncerto ir vai
šių mūsų apylinkėje net už pi
nigus nenupirksi. Panašius 
koncertus ir vaišes, kaip tradi
cija, Lietuvos Dukterys mūsų 
apylinkėje ruošia jau daug 
metų ir jų visi laukia. 

Ši Lietuvos Dukterų šventė 
buvo pradėta šv. Mišių auka 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje, kurių metu didin
gai ir gražiai giedojo Toronto 
„Volungės" dainininkės. Baž
nyčia buvo beveik pilnutėlė. 

Po pamaldų visi rinkosi į 
gražiomis rudens spalvų gėlė
mis papuoštą Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūrinio centro sa
lę. Stalai papuošti spalvingo
mis gėlėmis, rodos, laukė ir 
kvietė svečius. Jų nereikėjo 
nei laukti, nei kviesti. Prisi
rinko beveik pilnutėlė salė, 
nes per metų metus visi žino 
Lietuvos Dukterų išradingu
mą ir vaišingumą. 

Lietuvos Dukterų pirminin
kė Irena Alantienė pasveikino 
susirinkusius, trumpai papa
sakojo darbų padėtį ir ateitį, 
padėkojo už supratimą jų dar
bų ir visokeriopą paramą. 
Lietuvos Dukterų valdybos 
narė Lietuvos neįgaliųjų rei
kalams Jūratė Pečiūrienė 
trumpu žodžiu apibūdino esa
mą ilgalaikę ir brangią pa
galbą dvynukams Vytukui ir 
Pauliukui. Jie yra gimę akli. 
Buvo padarytos pradinės ope
racijos, kad jie galėtų džiaug
tis dienos šviesa. Operacijų 
reikės dar daugiau. Visu tuo 
kas nors turi rūpintis, globoti 
vaikus, jų tėvelius ir rūpintis 
medicinine pagalba. Tai atlie
ka Lietuvos Dukterys. 

Po trumpų pranešimų pasi
rodo scenoje dešimt Toronto 
„Volungės" dainininkių. Joms 
vadovauja Dalia Viskontienė, 
akompanuoja muz. Jonas Go-
vėdas. „Volungės" vienetas pa
sirinktą dainų repertuarą atli
ko preciziniu tikslumu ir 
skambumu. Kiekvienas dainos 
akordas buvo išbaigtas ir 
skambėjo visu grožiu. Vadovė 
Dalia Viskontienė mokėjo ir 
sugebėjo iš dainininkų išgauti 
iki paskutinio dainos akordo. 
Visa tai su visu įsijautimu ir 
meistriškai palydėjo muz. Jo
nas Govėdas. 

Neatsiliko ir jaunosios devy
nios Toronto kanklininkės su 
vadove Žibute Janeliūniene. 
Kanklių muzikos garsai palie
tė kiekvieno atsilankiusio šir
dies jausmus. 

Pabaigai Toronto „Volungės" 
dainininkės ir jaunosios kan
klininkes susijungė į vieną dar
nų muzikinį vienetą, įjungė 
net visus svečius į bendrą dai
navimą ir koncerto pabaigai 
suskambo tango ir fokstroto 
garsai. Visa tai mokėjo taip 
supinti ir, rodos, mažai trūko, 
kad visi svečiai būtų pradėję 
šokti. 

Pasibaigus koncertui Toron
to „Volungės" dainininkės, 
kanklininkės, jų vadovės ir 
akompaniatorius buvo apdo
vanoti gražiausiomis rožėmis 
ir meilės bei padėkos gėlėmis. 

Koncertui pasibaigus prasi-
»-dėjo karališkosios vaišės. Lie

tuvos Dukterys buvo pagami
nusios visko, ir trūko tik gul
bės pieno. Visam tam Lietuvos 
Dnlrtprvt; rnn4p«i ilirai n lanin-

gai, reikėjo net vyrų talkos. 
Galite tikėti ir galite ne. Lie
tuvos Dukterų eilėse yra vyrų, 
kurie mielai talkina įvairuose 
darbuose. „Kodėl ne? Mano 
patirtis rodo, — sako šias eilu
tes rašantis, — kai mano pa
rapijoje, Lietuvoje, anais se
nais laikais, patraukli mergi
na suruošė kepimo ir virimo 
kursus, į tuos kursus įstojau 
pirmasis". 

Mielos Lietuvos Dukterys. 
Jūsų pagalbi ir darbšti ranka 
pasiekia ne vieną pagalbos 
reikalingą sesę ir brolį lietuvį. 
Taip pat kiekvieną rudenį 
nuostabiais renginiais ir gau
siomis vaišėmis džiuginate 
Detroito ir apylinkių lietuvius. 
Jūs esate tos darbščiosios lie
tuviškos bitelės, kurios krau
nate kraitį Lietuvos ateičiai ir 
skubate su pagalba jos reika
lingiems. Džiaugiamės jūsų 
darbais ir laukiame jūsų ren
giamų koncertų ir vaišių. 

Kazys Gogelis 

LOS ANGELES, CA 

PRISIMINTAS 
KOMPOZITORIUS 

BRONIUS BUDRIŪNAS 

Los Angeles šaulių kuopos 
rudens pokylyje, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje vykusiame 

š.m. rugsėjo 17 d., nepaisant 
besibaigiančios vasaros kanki
nančiai karšto oro, susirinko 
rekordinis būrys dalyvių. Dau
geliui buvo proga susitikti pa
žįstamus ir naujai atvykusius 
į šį kraštą iš Lietuvos. Kuopos 
vadas K. Karuža, taręs įžan
ginį žodį, pakvietė vado pava
duotoją inž. V. Vidugirį, dau
gelio organizacijų darbštų vei
kėją, pasidalinti įspūdžiais iš 
Lietuvos gyvenimo. V. Vidugi
ris praėjusią vasarą dalyvavo 
Vilniuje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime, kuria
me buvo susirinkę 28 kraštų 
129 atstovai. 

Bronius Budriūnas. 
Pranešėjas pasirinko temą 

„Vilniaus miestas ir jo gyven
tojai 1991-2000 metais". Ke
lionė lėktuvu, laivu ir autobu
su tada truko 30 vai., o šiemet 
tik 13 vai. Mutinėje buvo vis
kas, smulkiai peržiūrima, da
bar viskas vyko labai greitai ir 
sklandžiai. Vilniuje žmonės 
prieš 9 metus atrodė nuliūdę, 
susirūpinę, dabar — visur 
matosi linksmi veidai. Tada 
parduotuvės buvo tuščios, da
bar parduotuvėse — daugybė 
prekių. Patarnavimas parduo
tuvėse ir restoranuose buvo 
prastas, nerangus, dabar pa
tarnautojai bėgioja su šypse
na. Restoranuose skanus, pui
kus maistas. Anais laikais 
gatvėse matėsi rusiški auto
mobiliai, dabar — daugiausia 
vokiški. Viešbučiai buvo su 
dvokiančiais tualetais, dabar 
— visais atžvilgiais modernūs. 
Gatvių grindinys naujai patai
sytas, namai atnaujinti, nau
jai nudažyti. Mieste naktinis 
gyvenimas verda. Mobiliais te
lefonais naudojas: kas trečias 
žmoeus ?,mnn«'s eražiai apsi-

Vaišių rengėjos — Lietuvos D u k t e r ų t a lk in inkės su uoliu t a lk in inku , gražiai vaišinę svečius po „Volunges" kon
certo. Iš k a i r ė s : Kazys N a v a s a i t i s , E lena Alkienė, Lale Viskan t i ene , vyr. šeimininke Izabelė Korsakiene. 

rengę. Tai kur tas vargas, apie 
kurį rašoma ir kalbama? — 
klausė pranešėjas. 

Vargo yra. Daug bedarbių. 
Vargsta invalidai, pensinin
kai, mažažemiai, buvę parti
zanai, kaliniai, tremtiniai. 
Problemos: nėra darbų, korup
cija, plėšikavimas, kyšininka
vimas; atlyginimai už darbą 
nesumokami, neatsiskaitomą 
laiku su ūkininkais už prista
tytą produkciją, panašiai yra 
ir su verslininkais. 

Daugelis jaunesnių žmonių, 
net ir baigusių aukštąjį moks
lą, stengiasi išvykti iš Lietu
vos, nes negali įsidarbinti. 
Kyšininkavimas veikė sovie
tiniais laikais, negeriau ir da
bar. Anais laikais vogti buvo 
laikoma patriotišku dalyku, 
nes daug gaminių buvo išveža
ma į Rusiją. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 
priešrinkiminis įkarštis. Žada 
varžytis 29 partijos. Iš jų šiuo 
metu populiariausia Artūro 
Paulausko vadovaujama Nau
joji sąjunga ir Algirdo Bra
zausko socialdemokratinė koa
licija. Toliau eina Pakso libe
ralai, Landsbergio konservato
riai, Ozolo centristai. 

Pranešėjo išvada: nepaisant, 
kokia valdžia bus išrinkta, 
problemos liks tos pačios. 
Žmonės, išaugę ir išsimokslinę 
sovietinėje sistemoje, pirmiau
sia žiūri, kaip save aprūpinti, 
o kiti ir valstybė gali palaukti. 

Lietuvos viltis — naujoji 
karta, mokslus išėjusi užsie
nyje ir grįžusi į Lietuvą, perė
musi valdžios ir verslo vado
vavimą. Tikimasi, kad ši kar
ta jaus pareigą padėti savo 
kraštui ir jos gyventojams 
išsivaduoti iš skurdo, o ne pri
sipildyti savo kišenes. 

Šiame renginyje buvo pa
gerbtas bei prisimintas prieš 
šešerius metus miręs kompo
zitorius Bronius Budriūnas, 
daugeli metų vargonininkavęs 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ir vadovavęs jos cho
rui. 

Irena Arienė išvardino ir ap
tarė B. Budriūno kūrinius, ku
riuos atliko solistė Janina 
Cekanauskienė - Budriūnaitė 
(kompozitoriaus giminaitė), 
akompanuojant muzikei 
komp. Raimondai Apeikytei. 
Girdėjome B. Budriūno muzi
kinius kūrinius: „Tėviškėlė" 
(žodžiai F. Stelingio), „Mano 
meilė" (žodž. Danos Mitkutės-
Mitkienės, kuri šiais metais 
šventė 101-rių metų gimimo 
sukaktį), „Mano protėvių že
mė" (žodž. Bernardo Brazdžio
nio) ir dvi B. Budriūno harmo
nizuotas liaudies dainas: „Ty
kiai, tykiai" ir „Oi, kas sodai". 
Klausytojai buvo sužavėti pa
rinktu repertuaru ir jo atliki
mu. Ilgai menininkėms buvo 
plojama ir joms įteikta gėlių. 

Iš tikrųjų tai nebuvo to žo
džio prasme pokylis, bet la
biau tiku kultūrinei popietei. 

Neapsieita ir be vaišių, ku
rias paruošė A. Uldukiene. 

Vyko ir laimėjimai. Č. Geštau-
tui akordeonu grojant, buvo 
dainuojama, o kai kas mėgino 
ir šokti. . 

Ig. Medžiukas 

J U N O B E A C H , F L 

JONINĖS 

Kaip ir kiekvienais metais, 
Floridos lietuviai vasarą išva
žiuoja a r į Lietuvą, ar į šiaurę 
praleisti savas „atostogas", pa
bendrauti su draugais ar gi
minėmis, tad ir telkinių veiki
mas susilpnėja. Tačiau nežiū
rint to, birželio men. buvo at
švęstos Joninės pas Apoloniją 
Staškūnienę, kur susirinko 
„Dainos" choristai ir apylinkės 
Jonai. „Dainos" choro vadovas 
Jonas Samoška visus linksmi
no savo akordeonu, susirinku
sieji dainavo lietuviškas dai
nas, gardžiavosi skaniais val
giais, linkėjo Jonams laimės. 

JONO JAKUBAUSKO 
PAGERBIMAS 

Liepos mėn. 15 d. kviesti 
svečiai susirinko Marriot vieš
butyje, Palm Beach Gardens, 
pagerbti seną Palm Beach 
apylinkės gyventoją, buvusį 
Lietuvos karininką, visuome
nininką. Joną Jakubauską. Tą 
dieną Jonui Jakubauskui bu
vo įteiktas Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus paskirtas 
Lietuvos kūrėjų-savanorių 
medalis. Medalį įteikė iš Wa-
shingtono atvykęs Lietuvos 
karo atašė majoras Kęstutis 
Želdis. 

Pagerbimą vedė Marius So-
donis, kuris susirinkusiems 
primine Jono Jakubausko nu
eitą gyvenimo kelią ir veiklą. 
Jonas Jakubauskas yra Lietu
vos Karo mokyklos 15-tos lai
dos karininkas, baigė mokyklą 
kartu su Palm Beach gyve
nančiu Vladu Žibu ir a.a. Zig
mu Strazdu. Baigęs mokyklą 
buvo paskirtas į 9-tą pėstinin
kų pulką Marijampolėj. Vėliau 
— į Vilkaviškį. Gyvendamas 
Vilkaviškyje vedė Albiną Staš-
kutę. 1938-1939 m. Jonas Ja
kubauskas gyveno Lazdijuose, 
kur ėjo karininko pareigas 
šaulių reikalams. Sovietų Są
jungai okupavus Lietuvą, or
ganizavo partizanus, vėliau 
pasitraukė į Vokietiją. Atvy
kęs į Ameriką ilgą laiką gyve
no Baltimorėj, kol pagaliau 
apsigyveno Juno Beach. 

Jonas Jakubauskas, kartu 
su a.a. Bronium Aušrotu ir 
a.a. Zigmu Strazdu, buvo 
Palm Beach Lietuvių Ben
druomenės skyriaus steigėjai. 
Be to. Jonas Jakubauskas Me-
morial Gardens kapinėse 
įsteigė lietuvių skyrių ir pa
statė paminklą Lietuvai. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę Jonas Jakubauskas siuntė 
literatūrą Karo mokyklai Vil
niuje ir su savo laidos kolego
mis įsteigė pereinamąją sidab
rine sporto taurę. 

Lietuvos karo atašė majoras 
Kęstutis Želdys perskaitė pre
zidento raštą ir prisegė Jonui 
Jakubauskui medalį. Jonas 
Jakubauskas dėkojo visiems 
susirinkusiems, gailėjosi, jog 
šia džiugia žinia negali dalin
tis su neseniai mirusia žmona 
Albina, trumpai prisiminė sa
vo veiklą. Sveikino JAV Palm 
Beach LB apyl. pirm. Vytau
tas Šalčiūnas, draugų vardu 
— Rimgailė Zotovienė, Lietu
vos Dukterų — Dalia Augū-
nienė. 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Liepos mėn. pabendravimo 
pietuose dalyvavo daugiausia 
„užkietėję" floridiškiai. LB 
Palm Beach vicepirm. Vytas 
Kulpa pasveikino susirinku
sius ir pakvietė neseniai iš 
Lietuvos sugrįžusius Dalią ir 
Algį Augūnus pasidalinti įspū
džiais. 

Rugpjūčio mėn. pabendravi
mo pietus pradėjo neseniai iš 
atostogų grįžęs apyl. pirm. 
Vincas Šalčiūnas. Jis papasa
kojo atostogų įspūdžius, kal
bėjo apie ateinančius LB apy
linkės valdybos rinkimus, ra
gino visus dalyvauti, nepa
miršti ir Lietuvos Seimo rin
kimų. 

„DAINOS" CHORAS 
PRADEDA DARBĄ 

„Dainos" choro vadovas muz. 
Jonas Samoška praneša, jog 
choras pradės vėl repetuoti 
Oceanvievv metodistų bažny
čios saliukėje, 101 Ocean Dri-
ve, Juno Beach, 2000 m. spa
lio mėn. 12 d., ketvirtadienį, 2 
vai. p.p. Kviečiami prisijungti 
visi lietuviškos dainos mylė
tojai. 

„Dainos" choro gegužinė yra 
ruošiama lapkričio 4 d., šešta
dienį, 12 vai, Carling parke, 
Jupiter. Kviečiami atsilankyti 
visi pietų Floridos lietuviai, 
bus proga padainuoti, paben
drauti, susitikti senus draugūs. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Palm Beach apylinkės 25-
ių metų ir „Lietuvių Biulete
nio" 15-os metų minėjimas. 

Lapkričio mėn. 19 d., sekma
dieni, VVaterford viešbučio sa
lėje, North Palm Beach, 2 v. 
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p.p. įvyks iškilmingas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach apyl. 25-ių metų ir 
„Lietuvių Biuletenio" 15-os 
metų minėjimas. Kviečiami vi
si pietų Floridos lietuviai daly
vauti. D>A> 

ST. P E T E R S B U R G , F L 
BALFO VAJUS 

Kaip ir kiekvieną spalio mė
nesį, BALFas vykdo savo pa
grindinį aukų rinkimo vajų. 
Per 56 savo gyvavimo metus 
BALFas rinko aukas ir telkė 
pagalbą vargstantiems tautie
čiams tiek Lietuvoje, tiek išsi
barsčiusiems visuose pasaulio 
kampuose. Nors jau prabėgo 
dešimt metų nuo nepriklauso
mybės atgavimo, vargstančių
jų skaičius Lietuvoje nemažė
ja. Todėl BALFo veikla nesi
baigia ir atrodo, dar bus rei
kalinga ilgesniam laikui. 

Per 1999 metus iš surinktų 
piniginių aukų ir gėrybių (rū
bų, avalynės, vaistų, vitami
nų, maisto ir kt.) BALFo iš
siųstos šalpos vertė sudarė 
777,000 dol., iš kurių 567,000 
dol. buvo pasiųsta į Lietuvą, 
170,000 dol. į Suvalkų trikam
pį ir 40,000 dol. į kitus kraš
tus. Šalpa Lietuvai buvo ir 
piniginė (apie 309,000 dol.), ir 
siuntiniais, o Suvalkų trikam
piui — vien siuntiniais. Iš viso 
buvo pasiųsta 2,348 siunti
niai, sveriantys 86,700 svarų. 
Prie to dar reikėtų pridėti 
siuntinius, pasiųstus per ats
kirus skyrius. Beveik visi 
siuntiniai buvo siunčiami tie
siogiai atskiroms šeimoms ar 
asmenims. Piniginė šalpa Lie
tuvoje buvo teikiama Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungai, 
Tremtinių grįžimo fondui, Be-
tanijos sriubos virtuvei Vil
niuje, Šiaulių logopediniams 
namams, jaunimo stovykloms 
Berčiūnuose ir Žygaičiuose. 
Klaipėdos dvasinės pagalbos 
centrui, Varnių žemės ūkio 
mokyklai (siuvamų mašinų 
įsigijimui), SOS vaikai — naš
laičių ir be globos vaikų cent
rui ir kai kurioms šeimoms 
butų šildymui. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P. C. 
Dantų Gydytojas 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviška; 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 

Tel. 708^22-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 

Valandos paga! susitarimą 

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

7722 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 .. 

Kab. tel. 773-471-330G 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harterr Ave. 

Tel. (708) 598^495S 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 • 
Tel. 773-229-996S 

Valandos pagai susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M. D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
LINAS SIDRYS, M.D. 

Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave 

Chicago Ridge, IL 6O415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Visą spalio mėnesį BALFo 
St. Petersburgo skyrius vykdo 
savo aukų rinkimo vajų. Au
kos bus renkamos kas sekma
dienį Lietuvių klube. Aukoto
jai, kurie nesilanko klube, 
prašomi siųsti savo auką sky
riaus iždininkui adresu: Alek
sandras Daunys. 5849 Park 
St. North, Apt. 206, St. Peters-
burg, FL 33709. BALFas kvie
čia visus prisidėti prie vargo 
mažinimo Lietuvoje, aukojant 
pagal savo išgales — ir ma
žiausia auka yra labai verti
nama, p . B. 
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SVEIKINAME LITHS 
50 METŲ 

BRONIUS NAINYS 

Pasaulyje garsūs dideli daly
kai: imperijos, didelės valsty
bės, jų vadovai, kariai, sukili
mai, revoliucijos, uraganai, 
operos, teatrai, rašytojai, me
nininkai, mokslininkai, Nobe
lio premijos. Mažais dalykais 
niekas nesidomi. Žinoma, kol 
jie nevirsta dideliais. Pvz., 
praėjusiame šimtmetyje — 
kas domėjosi ir kiek garsus 
buvo sportas? Ir istorijos kny
gose apie tai nieko nerasi. Bet 
štai kas dabar pasidarė — ne
bent tik kokių nors civilizuo
tam pasauliui nežinomų 
džiunglių laukinis nieko ne
būtų girdėjęs apie šį šimtmetį 
augusias pasaulines olimpia
das, ypač paskiausią Sidnėju
je, kurioje dalyvavo net 200 
tautų. O išgarsėjo todėl, kad 
sporto pasaulyje vyrauja pa
vienis žmogus, sugebantis 
darniai susieti savo fizines bei 
protines galias ir išmokęs jas 
panaudoti pačiomis ribočiau-
siomis sąlygomis. Tad per jį, 
tokį žmogų, plačiai gali skam
bėti ir jo tautos vardas, nepai
sant, ar ji būtų didelė, ar ma
ža, turėtų milijardą, ar tik ke
liasdešimt tūkstančių gyven
tojų. Puikiausias pavyzdys — 
mūsų Lietuva. Po negirdėtai 
šaunaus Lietuvos krepšininkų 
pasirodymo Sidnėjuje, pasau
lio žiniasklaida skelbė: ar gali
te įsivaizduoti, trijų miljonų 
tauta prieš trijų šimtų mili
jonų pasaulio turtingiausią, 
stipriausią galiūną — tik vie
nas, vos sekundę trunkantis, 
metimas, ir milžino aukso me
dalis šuniui ant uodegos. Ir 
Lietuva pasaulyje garsi kaip 
niekada anksčiau. Įvykiui 
įamžinti, net Vilniuje gatvė 
bus pavadinta Lietuvos olim
piečių vardu. Spėčiau, kad to
kių vardų atsiras ir kituose 
miestuose. 

Neturim galimybių mes, Či
kagos apylinkių lietuviai, to
kiais vardais pavadinti nei 
gatvių, nei aikščių, nors tėvy
nę taip ypatingai išgarsinu
sius, pirmą kartą Lietuvos is
torijoje penkis medalius lai
mėjusius, sportininkus mes 
mylim ir gerbiam nemažiau 
kaip Lietuvos lietuviai. Bet 
dar visiškai neseniai panašia
me taikinyje, o dabar savo 
širdyse mes tausojam kai kam 
gal nesvarbų ir mažą, mums 
gi didelį ir reikšmingą vardą 
LITHS. Švietė jis mums Čika
gos lietuviškame Marąuette 
Parke, Lithuanian Plaza pa
vadintame kvartale, 69-toje 
gatvėje, prieš patį gražiausią, 
mūsų didvyrių Dariaus ir Gi

rėno paminklą saugojantį, 
parką, iš kurio aikštės dideliu 
būriu iki taip pavadinto namo 
mes lydėdavome geltonomis 
bei žaliomis uniformomis pasi
puošusius LITHS futbolo žai
dėjus, džiaugdamiesi laimėto
mis rungtynėmis. O tokių lai
mėjimų būdavo daug. Tada 
Lietuvių futbolo klubo, apie 
kurį jau žinojo visa sportuo
janti Čikaga — meras, apskri
ties valdžia, kitų tautybių tel
kinių gausa, žiniasklaida — 
buvo puošnaus žydėjimo me
tai. Klubą sudarė drausminga, 
aukščiausioje Illinois valstijos 
lygoje žaidžianti vyrų futbolo 
komanda, jaunių, jaunučių 
vienuolikės su būriu atsargi
nių, moterų orinio bei krepši
nio komandos. Šaunūs lietu
viai futbolininkai, kuriuos 25 
m. sukaktuvių proga lietuviš
koji spauda pavadino Lietuvos 
ambasadoriais, net tris sezo
nus žaidė aukščiausioje lygoje, 
pajėgusioje laimėti prieš pa
čias stipriausias Illinois ko
mandas. Tokios rungtynės 
Marąuette Parke sutraukdavo 
net po tūkstantį žiūrovų. 
LITHS futbolo komanda bū
davo kviečiama į įvairias var
žybas, turnyrus. Buvo pateku
si ir į prestižinės Ulinois Peel 
taurės baigmę ir prieš stip
riausią vokiečių komandą 
„Kickers" pralaimėjo tik 2:1. 
Tikrai šaunus pasirodymas, 
radęs stipresnį atgarsį Čika
gos žiniasklaidoje, kuriai euro-
pietiškas futbolas tada dar 
mažai rūpėjo. Taip pat po 
kiekvienų žaidynių abu Čika
gos dienraščiai sporto sky
riuose skelbdavo rungtynių re
zultatus, kartais po sakinuką 
ir komentarų pridėdami. Bol
ševikinio okupanto iš Lietuvos 
išvytų ateivių sukurtas, 
LITHS klubas Čikagoje įgijo 
išskirtinai gerą vardą. Per jį 
— nauja lietuviškoji ateivija, o 
taip pat — ir Lietuva. 

O iki jo prisikapstyti buvo 
sunku, nors pradėta anksti. 
Vos tik Čikagoje darbus susi
radę bei šiek tiek apsitvarkę, 
dar iš Lietuvos futbolo žaidi
mo meną išsivežę ir Vokieti
joje stovyklinio gyvenimo lai
ku jo neužmiršę, lietuviai fut
bolininkai norėjo ir čia tuo 
sportu užsiimti. Sužinoję apie 
čia veikiančią Illinois futbolo 
lygą, Edmundas Vengianskas, 
Romualdas Kožėnas, Kazys 
Baltramonas ir dar keli šio 
sporto mėgėjai, užmezgė su ja 
ryšius ir teiravosi galimybių 
įsijungti į jos gretas. Prie rei
kalavimų taikantis, pirmiau-

DRAUGAS, 2000 m. spalio 12 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Vienur prigęsta, kitur 
įsiliepsnoja 

LITHS klubo 25 metų (1975 m.) sukakties proga Čikagos miesto meras Richard J Daley paskelbė vieną dieną 
,,LITHS klubo diena". Nuotraukoje — futbolistų delegacija mero įstaigoje. Iš kairės: Joe Kulys, apylinkes atsto
vas Jacky, Jonas Žukauskas, Leonas Juraitis, Frank Savickas meras Richard J. Deley, Antanas Viktorą, Jonas 
Juška , Henrikas Jeningas, Jonas Venckauskas. 

sia reikėjo susiorganizuoti į 
kažkokį oficialų vienetą. Todėl 
šių pradininkų pastangomis 
Čikagoje 1951 m. sausio 14 d. 
į lietuvio Pūčio svetainę su
kviestas būrelis jaunų vyrų 
įsteigė Lietuvių futbolo klubą, 
pavadindami jį Lituanikos 
vardu. Reikėjo pradėti iš nie
ko: tebuvo tik vardas, bet ir 
labai didelis noras. Į skrybėlę 
buvo sumesti pirmieji JAV už
dirbti doleriai, už kuriuos nu
pirkta žaidėjams apranga, ap
mokėtos kitos išlaidos. 

Pavasarį jau buvo sužaistos 
pirmos rungtynės prieš „Wi-
kings" komandą ir... laimėtos! 
Oficiali karjera pradėta Illi
nois Soccer League antroje di
vizijoje. Po jų pamažu, po tru
putį vis į kalną ir į kalną. Net
rukus klubas atsirado pirmoje 
divizijoje, o, laimėjęs pirmą 
vietą, jau ir aukščiausioje 
„Major" lygoje. Kelias buvo 
sunkus, nes klubas visada vis
ko stokojo: lėšų, patalpų, o 
taip pat ir žaidėjų. Tačiau, 
iriantis vis pirmyn, reikalai 
gerėjo. Daug kas keitėsi, net ir 
pavadinimas. Lygai spau
džiant, iš Lituanikos klubas 
pasidarė LITHS. Daug padėjo 
Marąuette Parke įsigyta pa
talpa. Lėšų sumesdavo rung
tynių žiūrovai ir rėmėjai. Sun
kiau buvo rasti gerų žaidėjų. 
Kiti klubai, daugiausia jie bu
vo sukurti JAV tautinių ma
žumų, pasipildydavo jais iš sa
vo tautų Europoje. Lietuva iš 
okupuoto krašto žaidėjų gauti 
negalėjo, tačiau šiek tiek at
vykdavo iš Argentinos, Brazi
lijos, Anglijos, Venezuelos, vė
liau pradėjo priaugti ir čia 
pat, Amerikoje, nes futbolas 
darėsi vis populiaresnis. 

LITHS žaidė ir žiemą, salės 
lygoje, kur kartais ypač gerai 
pasirodydavo. Tais gerais lie
tuvių gerovės Marąuette Par
ke laikais, pavasariais ir ru
denimis, kai dar per šalta bū
davo džiaugtis Michigan ežero 
smėlėtais paplūdimiais, sek
madienių popietėmis LITHS 
buvo čia apsigyvenusių lietu
vių maloni atgaiva. Apstoję 
aikštę, mes plodavom, girda-
vom, peikdavom, bardavom, 
aptardavom žaidėjus, keikda-
vom teisėjus ir ne per retai, ir 
ne vienas sukdavom nosį į 
šoną, kai klubo atstovas pa
kišdavo po ja kepurę — bent 
„kvoteriuku" už tą komentarą 
apsimokėti. 

LITHS tvarkosi demokra
tiškai: turi mokestį mokančius 
narius, rėmėjus — po 20 dol. 
kasmet, šaukia metinius susi
rinkimus, renka valdybas, 
kontrolierius, veda atskaito
mybę. Daug gerų žmonių dir
bo valdybose; vadovais, trene
riais, talkininkais, į pagalbą 
kviesdavosi žmonas, šeimas. 
Dešimtys jų ir per mano at
mintį perbėgo, tik atleiskit — 
ne visus prisimenu, tad tik 
bendru geru vardu paminėsiu. 
Dėkui Jums, šaunuoliai. Ne
mažai buvo ir rėmėjų: tarp jų 
— Lietuvių fondas, Tautiniai 
namai, asmeniškai — Anis 
Grinis. O išlaidų daug: tik ly
gos mokestis — 4,000 dol. per 
metus, šalia to — draudimo, 
teisėjų mokesčiai, išlaidus 
aikštės tvarkymas ir daugybė 
kitų didesnių bei mažesnių 
sąskaitų. 

Šiuo 50 metų laikotarpiu 
daug kartų keitėsi ir veiklos 
sąlygos. Dėl gyventojų kaitos 

iš Marquette Parko teko persi
kelti į Pasaulio lietuvių centro 
Lemonto aikštę ir prisitaikyti 
prie naujų aplinkybių. Paslau
gus centras klubą mielai pri
glaudė, padėjo ir padeda. Čia 
gera ir vis gerinama aikštė, 
maloni aplinka. Lietuvai išsi
laisvinus, lengvesnė ir žaidėjų 
„medžioklė". Kartais aikštėje 
visa vienuolikė iš neseniai at
vykusių. Jų pagalba buvo pa
siektas ir pats didžiausias 
LITHS laimėjimas: 1992 me
tais „Metro" lygos čempiona
tas. Šalia to, klube vyksta ir 
darnus „dypukų"-naujųjų 
imigrantų bendravimas, sun
kiau pasiekiamas kitose sri
tyse. 

Šiais metais Lituanika -
LITHS švenčia 50 metų veik
los sukaktuves: garbingas, už
tarnautas, vertas pasididžiuo
ti. Nepasiekė klubas Lietuvai 
Sidnėjaus olimpiados garso, 
tačiau Čikagoje jis mums buvo 
toks pat didelis — didelis tarp 
mažų, tačiau tarp labai svar
bių dalykų, kartu su Mar
ąuette Parko lietuvių bažny
čia, Marija gimnazija, seselių 
kazimieriečių vienuolynu, 
„Seklyčia", lietuviais kultūri
ninkais, mokslininkais, meni
ninkais, krepšininkais, tinkli-
ninkais, svetainių lankytojais 
rašė 20,000 šios gyvenvietės 
lietuvių „Marąuette Plaza" is
torija. Rašė ją pirmose gre
tose. Rašė Čikagoje, dabar tę
sia Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Ar neverta mums vi
siems spalio 28 d., šeštadienį 
vakare, atvykti į PLC jo ruo
šiamas sukaktuvines iškilmes 
ir už tai gražiai padėkoti? Im
kim ir tai padarykim. Ar ne? 

Žiniasklaida atsargiai užsi
mena, kad Artimuosiuose Ry
tuose kautynės tarp palesti
niečių, daugiausia ginkluotų 
..dirvos akmenėliais'", ir Izrae
lio kariuomenės, sutraukusios 
prieš tų „akmenėlių" svaidyto-
jus kone visą ginkluotę, prade
da apsilpti. Nuopelnas priski
riamas diplomatams, kūne 
mėgina problemas išspręsti 
prie derybų stalo. Bet, žinant 
ankstesnius tokių pastangų 
vaisius, vargiai ir šį kartą pa
vyks. 

Tie akivaizdūs neapykan
tos ir smurto prasiveržimai 
įvairiose mūsų planetos vie
tose jau beveik kasdieninis 
reiškinys: vienur kiek prigęs
ta, kitur įsiplieskia, bet žmo
gus visiškos ramybės mūsų se
nutėlei Žemei šykšti. Tad ne
reikia stebėtis, kad užsienis 
labai optimistiškai žiūri į val
džios pasikeitimą Jugoslavi
joje. Atrodo, pagaliau laimėjo 
demokratija, kurios pusėje 
stojo tauta, nusivylusi buvusio 
prezidento žodžiais, darbais ir 
pažadų nesilaikymu. 

Naujasis prez. Vojislav Kos-
tunica atsistojo prieš nepa
vydėtiną darbą: sukurti val
džios aparatą, kuris bent iš 
dalies pateisintų balsuotoju 
viltis. Tai nelengvas uždavi
nys, kaip nebus lengva atsi
kratyti buvusio prezidento 
Milosevič palikimu ir užsili
kusiais šalininkais. Nėra abe
jonės, kad jie kiekviena proga 
kaišios pagalius į vyriausybės 
vežimo ratus ir kurstys tau
toje nepasitenkinimo lauže
lius. Lietuviai su ta taktika 
jau gerai susipažinę per 
dešimt nepriklausomo gyveni
mo metų. 

Užsienis demokratijos sta
tinį Jugoslavijoje skuba su
tvirtinti įprastaisiais metodais 
— pinigais. Šios savaites pir
madienį Europos Sąjungos 
ministrų posėdyje, įvykusiame 
Luksemburge, nutarta ne tik 
panaikinti visas sankcijas, ku
riomis buvo varžomas Jugos
lavijos eksportas ir importas, 
bet paskirti 2 milijardų dole
rių paramą. Į tų sankcijų są
rašą įėjo Jugoslavijos nuosa
vybės ir pinigų, esančių už
sienyje, užšaldymas, komerci
nių skrydžių iš ir į Jugoslaviją 
sustabdymas, naftos importo 
draudimas ir daug kitų. Tai 
buvo vienintelis, tarptautiniu 
mastu taikomas, būdas nu
bausti serbus ir jų prezidentą 
už žiaurumus Bosnijos-Herze-
govinoje ir Kosove. 

Nors užsienio parama ir 
sankcijų panaikinimas prisi
dės prie Jugoslavijos gyven
tojų kasdieninės buities page
rinimo, dar ilgai truks, kol 
valstybe vėl sutvirtės, bus at
statyti bombų sugriauti mies
tai ir žmonių pasitikėjimas 
vakariečiais. Kol kas nenu
spręsta, ką daryti su buvusiu 
prezidentu: nubausti vietoje, 
atiduoti Hagos tribunolo malo
nei (Milosevič buvo už akių 
nuteistas už smurtą Balkanų 
karo metui ar kaip kitaip. 
Vadinasi, drama Jugoslavijoje 
dar nepasibaigė, tik įvyko per
trauka tarp veiksmų. 

Nors pasaulio įvykiai — po
litiniai ir kiti — yra iabai 
svarbūs ir gali turėti visiems 
mums reikšmės, daugelio mū
sų tautiečių mintys labiau su
kasi apie Lietuvoje vykusius 
Seimo rinkimus ir jų rezulta
tus. Turbūt negalėtume teigti, 
kad tie rezultatai per daug 
nustebino. Dar gerokai prieš 
rinkimus pradėjo aiškėti, kad 
laimes t^m tikros partijos, 
grupuotės ar individai. .Tai . 
matyt, jautė ir Lietuvos prezi
dentas, rodęs būsimiems lai
mėtojas nemažai dėmesio, ta
rytum pasistengs jau iš anks
to su jais užmegzti teigiamus 
ryšius — juk prezidentui rei
kės su tais žmonėmis tartis. 
dirbti dar keletą metų. o geru 
prezidento. Seimo ir Vyriau
sybės bendradarbiavimu re
miasi ir Lietuvos gerovė. 

Vis tik mūsų tautiečiai, ko
neveikdami kairiuosius, pasie
kusius laimėjimą rinkimuose, 
turėtų dirstelėti ir į kitą me
dalio pusę. Atsiminkime, kas 
pastaruosius ketver?us/! metus 
(rinkimai buvo 1996 m.) su
darė daugumą Seime, atsimin
kime, kuriom partijom pri
klausė Vyriausybės -nariai. 
Dešinieji turėjo gerą progą ir 
nemažai laiko parodyti, kad 
rūpinasi eiliniu, ypač provinci
jos, Lietuvos gyventoju, sten
giasi jo buitį palengvinti. Ne
sakome, kad nieko neatlikta, 
bet vis tik per mažai. Apvilti 
ir nusivylę žmonės yra neat
laidūs, tai jie tiesiai šviesiai 
pareiškė ir dabartiniuose rin
kimuose, atidavę savo balsus 
už buvusios valdžios opoziciją 
(perspėjimas jau savivaldybės 
rinkimuose, bet valdantieji at
sisakė išgirsti*. Tą turi įsi
dėmėti ir dabartinius rinki
mus laimėjusieji: jeigu savo 
pažadų nevykdys, jų laukia 
toks pat likimas. 

BIRUTĖS ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 

AURELI JA MITUZIENĖ 
Nr.5 

Miškų siaubimas — lyg 
išsiveržęs pasakų džinas 
Šį kartą į Indoneziją keliau

jame kartu. Nutraukusi pas
kaitų ciklą Vancouver Simon 
Frazer universitete Kanadoje 
ir keletui savaičių palikusi sa
vo studentus, profesorė skuba 
ten, kur ji šiuo metu labiau
siai reikalinga. Iš Indonezijos 
ateina nerimą keliančios ži
nios, kad iškilo mirtinas pavo
jus orangutangams — intensy
viai kertama pagrindinė rau
donųjų „miško žmonių" buvei
nė — Tanjung Putting nacio
nalinis parkas. Nebeliks natū
ralios gamtinės aplinkos — 
nebeliks orangutangų, kurių 
tyrimams ir globai Birutė Galdi
kas paskyrė visą savo gyve
nimą. 

Padėtis grėsmingai blogėja 
Per paskutiniuosius dvejus 
metus neramumai nuolat kre

čia ketvirtą pagal gyventojų 
skaičių pasaulio šalį. Indone
zija . daugiausiai nukentėjo 
nuo neseniai Aziją peršlavu-
sios ekonominės krizės. Jos 
poveikį dar labiau pagilino po
litiniai sąmyšiai. Ekonominei 
ir politinei krizei susilpninus 
šalies vadovybę, atsirado val
džios vakuumas. Tapo sun
kiau taikyti įsakymų bei įsta
tymų galią. Tai vienoje, tai ki
toje vietoje įsiliepsnoja karai, 
tūkstančiai žmonių žūva ma
sinėse pjautynėse. Po to, kai 
ūžaujanti studentų minia pri
vertė pasitraukti prezidentą 
Suhartą, milžiniška, daugiau 
kaip septyniolikoje tūkstančių 
salų pažirusi šalis pasimetė. 
Nors Suhartas dabar vertina
mas kaip diktatorius, gniau
žęs laisvą šalies gyventojų va
lią, tačiau dabar be stiprios 
valdančios rankos ilgai t ram
dyti indoneziečių norai, j aus-

mai ir veiksmai lyg pasakų 
džinas išsiveržė iš butelio. Ilgą 
laiką besąlygiškai klausę cent
rinės valdžios, privengę vieni 
kitų dėl visuotinai jaučiamos 
baimės, gyventojai pasijuto 
nebaudžiami ir nevaržomi. 
Tai paaštrino veržimąsi į sau
gotas teritorijas ir išvystė ne
legalaus miško kirtimo protrū-
kį. 

Beatodairiškas gamtos nio
kojimas ir anksčiau saugotų 
miškingų plotų kirtimas — tik 
viena šios anarchijos atšakų. 
Miškų kirtimo įkarštis nėra 
naujas fenomenas šalies isto
rijoje, kurioje buvo ir suak
tyvėjimo, ir nuoslūgių. Tačiau 
tokio aktyvaus miško siaubi
mo dar nebūta niekada. Tai 
labai paskatino 1997-1998 me
tų sausra ir niokojantys gais
rai, dėl kurių sumažėję derliai 
vertė gyventojus ieškoti kito 
pragyvenimo šaltinio. Jie pa
suko į miškus ir lentpjūves. 

Tropinio miško naikinimas 
jau parodė savo pragaištingą 
galią. Gamtininkų manymu, 
tai yra pagrindinė vis dažniau 
šalį kankinančių sausrų bei 
gaisrų priežastis. Šių metų 

sausio mėnesį, vakarinėje sa
los dalyje pasėlių derlių sunai
kinę ir daugelį ūkininkų su-
žlugdę, vabzdžių kenkėjų bū
riai irgi yra miškų iškirtimo 
pasekme — miškai buvo dau
gelio paukščių, natūralių 
vabzdžių priešų, buveinė. 

Naujausi Miškų departa
mento žemėlapiai atskleidė, 
kad Indonezija kasmet pra
randa apie pusantro milijono 
hektarų miško. Tai žymiai 
daugiau, negu buvo manyta 
anksčiau. Vis didėja nelega
laus kirtimo mastai. Akivaiz
du, kad jei nelegalus kirtimas 
nebus sustabdytas, po keleto 
metų nebeturės ką veikti ir 
legaliai veikianti miško pra
mone. Kartu iškilo reali grės
mė daugeliui nykstančių au
galų bei gyvūnijos rūšių, tame 
tarpe ir orangutangams. 

Likti gyvai ir 
nesuluošintai 

Miško ir jo gyventojų išnai
kinimo pavojų skaudžiai su
vokia profesorė Birute Galdi
kas. Jos rūpesčiu išsamius ne
legalaus miško kirtimo tyri
mus atliko Didžiojoje Britani
joje įsikūrusi Aplinkos tyrimo 

agentūra, turinti ilgametę 
darbo patirtį daugelyje karš
čiausių planetos taškų. 

Jakartoje aplankome „Marco 
Polo" viešbutyje apsistojusį 
agentūros direktorių Davė 
Currey. Septyniolika metų 
dirbęs daugelyje Pietų Ameri
kos, Afrikos, Azijos šalių, pas
taruosius ketverius metus jis 
skyrė Indonezijai. Aplinkos ty
rimo agentūros darbuotojai 
surinko ir apibendrino duome
nis apie nelegalaus kirtimo 
mastus Indonezijos valstybi
niuose parkuose. Atliktas dar
bas pasirodė ne tik įdomus ir 
naudingas, bet ir pavojingas 
gyvybei. 

Vertinga kietmedžio medie
na — milžiniškas pajamų šal
tinis, kurio nelegalūs kirtėjai 
nežada atsisakyti. Jie pasi
ryžę nušluoti visus, stojusius 
jiems skersai kelio. Kad tai 
nėra vien tušti žodžiai. įrodo 
tai vienur, tai kitur įsižie
biantys konfliktai. 

Davė Currey pasidalija pas
kutinėmis naujienomis — 
stipriai sužalota jo kolege 
Faith Doherty jau antra sa
vaitė guli ligoninėje. (B.d.) Džiunglių skanėstus Birute nupirko orangutangams. 

I 
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MOKYTOJŲ TOBULINIMOSI 
KURSAI DAINAVOJE 

Jeigu kas paklaustų Moky
tojų tobulinimosi kursų 'MTK 
dalyvių, kodėl jie susirinko 
Dainavoje rugpjūčio antrąją 
savaite, išgirstų daug ir įvai
rių atsakymų. Nesinori būti 
labai sentimentaliais , bet vie
nas iš pagrindinių motyn] — 
ilgfesys, noras išlaikyti vaikų 
lietuviškumą, pačių mokytojų 
poreikis rūpintis tradicijomis 
ir 'lietuvių kalba. Mes. lietu
viai, esame ypat inga tauta . 
Mūsų stiprus taut inis charak
teris ir tur t inga kul tūra leido 
jau keletą kartų išlaikyti lie
tuvišką žodį ir nepakartoja
mas tradicijas (Kūčias, Užga
vėnes ir Lt.). Lietuviai tur i 
unikalią pasaulėjautą. Tai ne
sąmoningai verčia ir motyvuo
ja buvusius ir esamus mokyto-
jus-lietuvius nešti ir kurstyti 
lietuvybės židinį. 

Trisdešimt trečiosios moky
tojų studijų savaitės dalyvius 
vėlgi pasitiko Dainavos rū
pintojėliai. J a u pirmąjį vakarą 
visi galėjo pabendraut i Čika
gos li tuanistinės mokyklos 
(CLM) mokytojos D. Gedvilie
nės vedamame susipažinimo 
vakare. 

Tiek dalyvių MT kursai Dai
navoje seniai nebuvo matę. 
Visi buvo be galo žingeidūs ir 
rodė didelį norą susipažinti. 
Buvo galima pasakyti, kad su
sirinko bendraminčiai, norin
tys draugaut i žmonės. Dairy
damasis aplinkui matei švy
tinčias akis ir akinančias šyp
senas. Taip ir norėjosi atsisto
ti į ratelį, pasižiūrėti į greta 
stovinčius žmones, nusišypsoti 
ir pasakyti: „Jūs nuostabūs!" 

Pirmoji mokytojų tobulini
mosi kursų diena prasidėjo 
atidarymu, kur iame organi
zacinio komiteto vardu J . Ka
valiūnas %'isus pasveikino ir 
pranešė, kad kursų lankytojos 
per Lituanistikos katedrą gali 
gauti Illinois universiteto Či
kagoje vienos semestrinės va
landos įskaitas (kreditus). 

Tai buvo labai didelis laimė
jimas, nes mokytojams MT 
kursų metu buvo sudaryta ga
limybe patobulinti savo žinias 
ir pakelti kvalifikaciją bei 
gauti at i t inkamą įvertinimą iš 
Amerikos universiteto. 

MTK stovyklos direktorė J . 
Dovilienė pristatė stovyklos 
komendante Aidą Smalinskai-
tę-Harris. kuri supažindino 
dalyvius su Organizacinio ko
miteto nariais, vaikų progra
mos koordinatore Kristina 
Bandžiuliene, besimokančių 
lietuvių kalbos vadovu V. Jo
naičiu. Visi buvo supažindinti 
su stovyklos programa. Vyko 
rytinės ir popietinės paskai
tos. J au pirmąją paskaitą 
prasidėjo r imtas darbas. Lie
tuvių kalbos gramatiką 'būd
vardį, daiktavardį, skaitvar
dį...1 mokytojai kartojo visą 
savaitę, išklausydami teorinių 
žinių ir atl ikdami pra t imus 
kartu su J. Masilioniu. Čika

gos Lituanist inio pedagoginio 
inst i tuto dėstytoju. Antroji 
pirmadienio rytine paskaita 
buvo „Papročių pr is ta tymas 
mokiniams"'. Savo žiniomis ir 
pat i r t imi dalinosi ČLM mo
kytoja R. Zakarauskiene. 
Kiekvienas dalyvis galėjo kar
tu pasvars ty t i , kas tai yra tra
dicijos, papročiai ir kodėl jie 
tokie svarbūs mūsų gyvenime. 
Ar, s augan t tautiškumą, jie ką 
nors lemia?! Taip buvo prisi
mintos Vėlinės. Kūčios. Ka
lėdos. Velykos. 

-Anksčiau niekas nežinojo 
tokių žodžių — tradicijos, pa
pročiai. Buvo tiesiog toks gy
venimo būdas, negalvojant, 
jog kažkas daroma specialiai. 
Per papročius vaikai mokosi 
ne tik Lietuvos kultūros istori
jos, bet ir elgesio taisyklių. 
Na, o Užgavėnių papročiai ir 
l inksmybes atgijo vakarinėje 
programoje, kai ČLM mokyto
jos S. Eglynaite ir R. Zaka
rauskienė paruošė tikrą Užga
vėnių vakarušką, nors tai ir 
vyko vidury vasaros. 

Nors Užgavėnių t ikslas yra 
išvaryti žiemą ir pažadinti pa
vasarį , vakaronėje netrūko 
persirengelių nei suaugusiųjų, 
nei vaikų. Vaikai sukūrė kau
kes per užsiėmimų būrelius. 
Vyko žaidimai, liejosi dainos. 
Kanapinis kovojo su Lašini
niu, liepsnojo laužas, kol su
žibo žvaigždės. 

Kiekvienas rytas MT kursų 
stovykloje prasidėdavo rytine 
mankš ta , kurią vesdavo J. 
Dovilienė. Po gerų A*. Šoliū-
nienės pusryčių prasidėdavo 
į temptas darbas prie apskrito, 
gėlėmis papuošto stalo. Antra
dienio ryt iniame paskaitų cik
le su lietuvių kalbos metodika 
mokytojus supažindino J . Ka
val iūnas . Buvo kalbėta ir apie 
motyvaciją, sąlygas, priemo
nes, d i rbant klasėje. Vaikai 
yra skirt ingi, todėl kiekvienas 
mokytojas turi gerai apgalvoti 
ir prisi taikyti prie savo klasės. 
Paskai t in inko žodžiais „...visi 
mokiniai pajėgūs mokytis, jei 
mokomoji medžiaga dėstoma 
nuosekliai". 

Mokant kalbas yra be galo 
svarbu nuoseklumas: klausyti, 
kalbėti , skaityti , rašyti. Ma
žuosius galima sudominti pa
sakojant , kokia graži ir skam
bi yra lietuvių kalba, kad tai 
yra jų tėvelių ir senelių kalba, 
kad jie galės susikalbėti nuvy
kę Lietuvon. Vyresniuosius 
pavyktų sudominti pareiš
kiant , kad lietuvių kalba yra 
pati seniausia indoeuropiečių 
ka lba ir be galo sudėtinga kal
ba. Be to, mokytojai turi ateiti 
pasiruošę kiekvienai pamokai 
pr i ta ikyt i programą įvairių 
pajėgumų mokiniams. 

Ugdant jaunajame žmoguje 
taut iškumą, svarbų vaidmenį 
at l ieka daina. Per ją mes ga
lime pažinti savo kraštą. Apie 
a tskirų Lietuvos regionų dai
nas ir jų pristatymą moki-
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Dainavoje 2000 m. vykusioje 33-oje mokytojų pasitobulinimo savaitėje vaikai su vadovais. Vaikų programą koor
dinavo K. Bandžiuliene. 

\ i mokytojų tobulinimosi kursų savaitėje kalba J. Kavaliūnas 

niams kalbėjo mokytoja D. 
Gedvilienė paskaitoje „Daina
vimas lituanistinėje mokyk
loje". 

ČLM mokytoja D. Gedvilie
ne parinko dainų pavyzdžių iš 
skirtingų Lietuvos vietovių, 
pąjaiškino. kodėl ir kaip bū
tent šios dainos buvo mėgia
mos ir dainuojamos. Tarsi tę
sinys buvo liaudies dainų ir 
žaidimų vakaras. Degant lau
žui, ošiant medžiams ir mirgu
liuojant ežero vandeniui, kiek
vienas galėjo gėrėtis lietuvių 
liaudies dainų skambumu. 

Besimokančiųjų lietuviškai 
grupė suruošė šaunų pasiro
dymą, sudainavo keletą lietu
viškų posakių-daineiių, suvai
dino vaidinimėlį „Sena boba 
be dantų neįkanda riešutų". 

E. Slabokienė (Šiaulių uni
versitetas) pasidalino minti
mis apie mokymo metodų pa
rinkimą, kurie dažniausiai ir 
nulemia sėkmingą darbą kla
sėje. 

Kiekvienas metodas turi bū
ti „perfiltruotas" per kiekvieno 
mokytojo vidų. Tai, kas t inka 
vienam, gali būti visiškai ne
priimtina kitam. Būtina su
rasti aukso vidurį. 

Apie jauno žmogaus dvasinį 
pasaulį su mokytojais kalbėjo 
kun. K. Kevalas paskaitoje 
„Tikyba lituanistinėje mokyk
loje". Sugebėjimas suprasti , 
sake jis. remiasi žmogaus pro
tu ir širdimi. Kiekvieną kartą 
mokytojas turi apeliuoti į abu 
šiuos dalykus tiek tikybos, 
tiek ir kitose pamokose. Proto 
sąvoka apima žinias, išmintį, 
logiką, supratimą, mąstymą. 
Širdies sąvoka apima meilę, 
jausmus, išgyvenimus, patirtį, 
užuojautą. įsijautimą. Kuni
gas Kęstutis Kevalas pabrėžė, 
kad yra menas sugebėti atko
duoti tai . ką kartais vaikas sa
ko: jį suprasti ir jam padėti. 
Antrosios dienos darbas pasi
baigė J . Degutytes kūrybos 
vakaru, kurį dalyviams pado
vanojo aktorė I. Leonavičiūtė. 

Aktorė Irena Leonavičiūtė 
pažinojo Janiną Degutytę, ži
nojo poetės silpnąsias ir stip
riąsias puses. Besiklausant I. 
Leonavičiūtės skaitomų J. De
gutytės eilių su trumpais siu
žetėliais iš asmeninio poetės 
gyvenimo, žvakių liepsnelių 
šviesoje įsivyravo maloni at
mosfera. Žodžiai tiesiog plauk
te plaukė iš aktorės širdies, 
apraizgė kiekvieną ir niekas 
po to nenorėjo skirstytis. Po 
paskaitos-vakaronės vis dar 
vyko diskusijos. I. Leonavičiū
tė atsakinėjo į begalę svečių 
klausimų, dalinosi prisimini
mais apie poetę. 

Dirbant mokykloje, bene 
svarbiausias dalykas — bend
ravimas su vaikais, y\ suprati
mas. Tam ir buvo skirta dr. V. 
Auk.štuolienės paskaita „Psi
chologinis priėjimas prie pa
augliu". 

Paauglyste — pats sunkiau
sias žmogaus gyvenimo pe
riodas. Jaunuoliai konfliktuo
ja su tėvais ir savimi, trokšta 
ir būti mylimi, bet nenori ir 
nemoka to parodyti, jų nuotai
ka keičiasi be paliovos, jie 

dažniausiai stengiasi rizikin
gai elgtis arba užsidaro savy
je. Mokytojas neturėtų turėt i 
griežto nusistatymo, kaip tei
gė prelegentė, nes, j am nepa
sitvirtinus, pats ir vaikai jau
sis nesuprasti . O kiekvienam 
jaunuoliui yra labai svarbu 
jaust i mokytojo nuoširdumą. 

Taigi, mokytojams tenka 
sunki našta valdyti laivą šiuo 
audringu laikotarpiu. Labai 
svarbu ramus priėjimas, sten
gimasis suprasti, mokinio pa
stangų vertinimas, žinojimas, 
kad jaunuoliai pergyvena ne
ramų laikotarpį. Mokytojas 
turė tų stengtis kalbėti, paban
dyti įtraukti labiausiai „pasi
metusius" mokinius į klasės 
valdymo procesą. Nereikt ~ į 
mokytojui slėpti savo silpny
bių, pripažinti padarytas klai
das . Nėra neklystančių ar 
visažinių žmonių, bet mokyto
jas yra viena iš svarbiausių 
asmenybių ir autoritetų kiek
vieno jaunuolio gyvenime. 

Šiais metais bus švenčiamos 
M. K. Čiurlionio 125-osios me
tinės. Tad menininkė N. Auš-
rienė visus supažindino su 
planuojamais renginiais ir pa
siūlė visų lituanistinių mo
kyklų vaikams dalyvauti pie
šinių konkurse „Čiurlionio ke
lias". Menininko darbų unika
lumas, muzikos ir dailės har
monija kiekvienam menotyri
ninkui sukelia įvairias mintis. 
Todėl N. Aušrienė paskaitą 
pabaigė pasiūlymais, kokiu 
būdu pristatyti M. K. Čiur
lionį vaikams, kad darbai at
spindėtų jų mintis ir požiūrį į 
šį didįjį lietuvių menininką. 

Literatūros istorikas ir kriti
kas prof. R. Šilbajoris savo 
paskaitoje supažindino su ra
šytojo J . Kunčino romanais 
„Tūla", „Glisono kilpa", „Blan-
chisserie", kuriuose atsklei
džiamas sovietinio gyvenimo 
juodumas. 

Labai panašiu į Gutausko 
rašymą principu vadovavosi ir 
kitas „šlykštus" rašytojas — 
Jurgis Kunčinas. Romane 
„Tūla" vaizduojamas soviet
mečio inteligentų, pusinteli
genčių, studentų gyvenimas 
Vilniuje, ypač jo priemiestyje, 
vadinamame „Užupyje". Tai 
nuskuręs, bet galbūt kaip tik 
dėl to romantiškas rajonas, 
kur gyvena paskutinį skurdo, 
alkoholio laipsnį pasiekę ga
būs žmonės, kurie gal turėjo 
būti Lietuvos ateitis. Kun
činas nori pasiekti jų gyveni
mo pačias padugnes, kad po to 
būtų galima niekam nemeluo
jant , be jokių veidmainiškų 
vilčių atsistoti prieš dangų ir 
žemę savim, žmogumi. O tas 
žmogus, romano herojus, per
sunkia visą save ir savo ap
linką begaline meile moteriai, 
kurios intensyvume, atrodytų, 
visas pasaulis tampa fantas
tiškas. Čia jau nebelieka vie
tos melui. Antro profesoriaus 
paskaita buvo skirta rašytojui 
L. Gutauskui . Jo knyga „Vilko 
dantų karoliai" — tai tarsi 
procesas, kuriame meilė ir 
neapykanta, gėris ir blogis 
virsta vieni kitais. Visa knyga 
— tai „...vaizdas, kuriam nėra 

lygių žemėje, o gal ir pragare, 
po žeme..." ( iš trauka iš kny
gos). Skaitant šią knygą pra
puola laikas, visi daiktai virs
ta laiku. Prof. Šilbajoris kal
bėjo, kaip vietomis baisų teks
tą persunkia troškimas meilės 
ir žmogiškumo. 

Klausytojai galėjo pažinti ir 
kitokį Gutauską knygelėje vai
kams „Kam katinui ūsai", ku
rioje autorius su meile ir ne
nuspėjamu išradingumu apra
šo pokalbį tarp senelio ir anū
ko. 

„Kam katinui ūsai" su dide
liu paprastumu, kiekvienam 
vaikui ar seniui savaime su
prantamu, išsako labai gilias 
mintis apie gyvenimą aplamai 
ir apie to gyvenimo lietuviš
kumą. Kuo paprastesnė for
ma, tuo sudėtingesnis užslėp
tas turinys. Knyga susideda iš 
pasikalbėjimų ta rp senelio ir 
anūkėlio, kur anūkėlis nori 
perprasti gyvenimo ir būties 
mįslę ir savuoju vaiko protu 
bei nesąmoningai giliai poe
tišku žodžiu vis klausinėja se
nelį apie gyvenimą, mirtį, 
gamtos apraiškas ir joje vyks
tančius visiškai ne kaip koks 
intelektualas, bet būtent kaip 
natūraliai smalsus vaikutis. 
Tai turbūt viena iš geriausių 
lietuviškų vaikų literatūros 
knygų, ypač todėl, kad joje vi
siškai nėra įprasto iš aukšto 
„paprastai" kalbančio suaugu
sio žmogaus, o yra tik senelis, 
kurio žinojimas kartais prime
na Vinco Krėvės skerdžių, o 
nežinojimas tarpais būna gi
lesnis ir išmintingesnis už 
žinojimą. 

Paskutinėje savo paskaitoje 
J . Meką prof. R. Šilbajoris 
pristatė kaip neornamentuo
tos kalbos rašytoją, lyginda
mas jį su K. Donelaičiu ir B. 
Brazdžioniu. Nenorėdamas ra
šyti „gražiai" ir poetiškai", Me
kas iš tiesų sukuria skaidria 
meile žėrintį savo tėviškės 
vaizdą. Tai eilė vaizdų, pro 
kuriuos tinka praeiti su dė
mesiu ir atjautimu, kad galų 
gale pajustum juose slypinčią 
giliai poetišką jėgą. 

V. Mykolaičio-Putino „Rū
pintojėlis" literatūrinį aiškini
mą pristatė Akromo universi
teto prancūzų kalbos ir lite-
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garantuotai ir sąžininga;. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas r rante Zapdis ir Otf. Mgr. Aukse 
S Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Te*. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Window Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No cxp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L JV. McMahon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
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ratūros profesorė-emeritė J. 
Kavaliūnaitė. J i supažindino 
su poezijos nagrinėjimo meto
dais, kuriais remiantis reikėtų 
aiškinti mokiniams. 

Prof. J . Kavaliūnaitė aiški
no, kad prieš pradedant aiš
kinti „Rūpintojėlį", reikia mo
kinius subrandinti ir paruošti. 
Tai galima padaryti jau nuo 
pat pirmųjų susidūrimų su 
kūryba, atsižvelgiant į vaikų 
amžių. Emerite J . Kavaliū
naitė apžvelgė galimą eilėraš
čio planą: teksto skaitymą, 
teksto situaciją, bendrą teksto 
charakterio apibūdinimą, 
teksto s truktūros apibūdinimą 
(eilėdarą), detalią teksto ana
lizę ir išvadinę sintezę (verti
nimą). Profesorės įdomią ir 
išsamią paskaitą lydėjo vaiz
džiai skaitomi aktorės I. Leo
navičiūtės „Rūpintojėlio" pos
mai. 

Po dienos darbo MTK daly
viai galėjo atsikvėpti prof. J. 
Kavaliūnaitės ir aktorės I. 
Leonavičiūtės paruoštame va-
kare-paskaitoje „J. Marcinke
vičiaus poezija". Besiklausant 
„šypsotis tarsi kūdikis imi pir
miausiai lūpomis, paskui ir 
širdimi". 

Istorija — tautos auklėtoja, 
sakė J . Plačas savo paskaitoje 
„Istorijos metodika". Todėl li
tuanistinėse mokyklose labai 
svarbu tikslus mokymo būdas, 
kad vaikai galėtų viską leng
viau įsisavinti. 

Istorija — didvyriškų žygių 
lobynas, uždegantis širdis. J. 
Plačas pabrėžė, kad informaci
ja būtų lengviau pasisavina
ma, reikalinga tiksli metodi
ka. Mokytojas turi laisvai ir 
sklandžiai pasakoti dėstomą 
pamoką, o ne skaityti viską 
pažodžiui iš knygos. Reikia 
užduoti mokiniams lavina
muosius ar žinių patikrinimo 
klausimus, skatinti vaikus 
klausti, kreipti dėmesį ne tik į 
atsakymo teisingumą, bet ir į 
kalbos taisyklingumą, sklan-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX «Ufc 

Y REALTORS 
OFFC 17731 S * - S95» 

HOME I7MI 425 • 7119 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Lakeview Spa 
ieško masažisčių nuo 18 iki 
30 m. Tel. 630-582-7421, 

Nicole, nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

durną. Labai svarbu priemo
nės, kuriomis naudojasi moky
tojas, dėstydamas istoriją: va
dovėlis, žurnalai, istorinė be
letristika, paveikslai, nuotrau
kos. Pradėti mokyti vaikus is
torijos, teigė J . Plačas, reikia 
nuo vietos kolonijos lietuvių 
praeities, prieinant prie visos 
tautos, praeities. Istoriją gre
tinti su Amerikos ir Europos 
istorija, daryti įvairius projek
tus iš popieriaus ir plastelino, 
paminėti įžymias asmenybes, 
galbūt sukurti svarbiausių da
tų lankstinuką. Dėstant isto
riją labai svarbi chronologinė 
tvarka, konstatavo J. Plačas. 

Šiais metais stovykloje daly
vavo net 131 stovyklautojas iš 
Los Angeles, St. Petersburgo, 
Omahos, Čikagos, Lemonto, 
Philadelphijos, Clevelando, 
Ann Arbor, Klaipėdos, Šiau
lių. Vyko ir lietuvių kalbos 
kursai besimokantiems lietu
viškai (25 studentai). Todėl 
tikrai nenuspėjamas buvo ta
lentų vakaras. Čia buvo ir dai
nuojama, ir šokama, ir groja
ma. Deklamnojami eilėraščiai. 
Savo sugebėjimus rodė ir ma
žieji stovyklautojai, ir suaugu
sieji. 

OK narė Audronė Elvikienė 
visą talentų vakarą užfiksavo 
videojuostoje. 

Kiekvieną dieną vyko aps
krito stalo diskusijos, kuriose 
mokytojai pasakojo apie savo 
mokyklos darbą, švenčiamas 
šventes. Buvo demonstruoja
mos ir parodomosios pamokos 
(Omahos lituanistinės mokyk
los mokytojos: D. Šulskienė, I. 
Gartigaitė — žaidimai su žo
džiais; L. Starcic (Šarkaitė) — 
muzikos pamoka; ČLM moky
tojos: V. Baliutavičienė — isto
rijos pamoka. G. Starinskienė 
— žaidimai su raidėmis, R. 
Butauskienė — įvairių skaity
mo metodų paruošimas antro
jo skyriaus skaitymo teks
tams, vaikų sudominimo skai
tyti būdai. (Nukelta į 5 psl.) 

3.'l-osios mok\tojg studijų savaites 
Silhajur^ I) (,.-civilini.-, .1 Plačas. 
Kevalas 

Dainavoje paskaitininkai [4 kaires I Kavaliurias. K SlatK>kiene. prof R. 
I l>-onavičiute. K Zakarauskiene .I Masilioius. dr -I Kavaliūnaite, kun.'K. 



FILATELIJOS PARODAI 
ARTĖJANT 

JUOZAS MASILIONIS 
Spalis yra r.e tik BALFo, bet Juos nusiperku. Vartotų, įdė-

ir Filatelistų draugijos „Lietu- j?s į apsaugos juostas (shovv-
va" mėnuo. BALFas renka au- gard) noriu pririnkti visą puš
kąs vargstantiems padėti, fi- lapį tuščio Lietuvos p. ž. albu-
latelistai renka pašto ženklus, mo. Priklausomai nuo dydžio, 
juos tyrinėja, kataloguoja ir jų telpa 49, 25, 12... Gaunant 
1.1., o įdomesnius rinkinius iš daugelio tiekėjų, kai kurie 
kas antri metai parodo visuo
menei. Šiemetinė, dvidešimt 
aštuntoji, paroda — jau čia 
pat, spalio 20-22 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

Filatelija, pašto ženklų rin
kimas, nėra labai senas daly
kas, nes pašto ženklai pradėti 
leisti tik 1840 m. Anglijoje. 
Pamažu jie pradėti leisti ir 
vartoti Europoje, Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Carinėje 
Rusijoje, kuri tuo laiku buvo 
okupavusi Lietuvą, pirmuo
sius pašto ženklus išleido 
1857 m. 

Pradedančiam filatelistui 
kyla klausimas, kokius pašto 
ženklus rinkti: vartotus ar ne
vartotus. Atsakyti tiek pat 
.sunku, kaip \ klausimą, kas 
atsirado pirmiau: višta ar 
kiaušinis. Pašto ženklas pir
ma atsirado, be abejo, nevar
totas, bet vartojimui. Kitas 
klausimas, kokie pirmiau pra
dėti rinkti: vartoti ar nevarto
ti. Didžioji filatelijos istorija 
sako, kad vartotus pašto ženk
lus su karalienės Viktorijos 
atvaizdu pradėjo rinkti kil
mingos Anglijos damos. Mažo
ji beveik kiekvieno individua
laus filatelisto istorija, sie
kianti jų vaikystę, irgi rodo, 
kad pradedamas žingsnis į fi
lateliją nuo vartotų p.ž. rinki
mo. 

Vartotas p. ž. nustoja savo 
nominalinės Vertės. Nevarto
tas, pvz., JAV. kiekvienas te
beturi savo vertę. Ilgainiui ir 
vienų, ir kitų p. ž. vertė kyla 
ar smunka, priklausomai nuo 
jų kiekio rinkoje. 

Aš renku ir nevartotus, ir 
vartotus dabartinės Lietuvos 
p. ž. 1918-1940 m. Lietuvos p. 
ž. turiu beveik visus. Beveik 
visus, nes tikrai visų nebegali
ma gauti. Visi gal yra tik rep
rezentaciniame rinkinyje, ne
seniai dovanotame dabartinei 
Lietuvai. 

Rinkdamas vartotus p. ž., 
pastebėjau, kad „slaptų" fila
telistų, renkančių Lietuvos p. 
ž., yra gana daug. Aš daug 
kam miniu, kad renku varto
tus Lietuvos p. ž. Daugelis, tai 
išgirdę, nusišypso, kartais iro
niškai. Kiti prisipažįsta patys 
turį jų glėbius kokioje dėžu
tėje ar didesniame voke. Žiū
rėk, kai kitą kartą susitinki, 
jie tau ir kyštelėja didesnį ar 
mažesnį jų glėbį. Tokių tiekė
jų, šiuo metu man padedan
čių, turiu gal apie dešimt. Bet 
rinkimas neina labai sparčiai. 
Nevartotų renku po keturis. 

pradeda kartotis, kai kurių vis 
trūksta ir trūksta. Šiuo metu 
jau yra išleista 276 skirtingi 
ženklai. Kai kurie leidžiami 
serijomis. Ypač daug išleista 
vyčio ženklų, miestų herbai, 
įvairių Lietuvos sričių tauti
niai drabužiai, 1918 m. Lietu
vos nepriklausomybės akto 
signatarai, žymieji žmonės, 
kai kas iš gyvūnijos, paukščių. 
Susidarė įspūdis, kad ne visi 
p. ž. vienodai užsienin a^ina. 
Labai lengvai užsipildė pusla
piai su vyčiais, sunkiau su 
herbais ir signatarais M. Bir
žiška, J. ir K Šauliais. Labai 
greit užsipildė lapas su signa
taru J. Vileišiu. Taip pat labai 
daug buvo užplūdę ženklų su 
A. Gustaičiu ir jo Anbo. Iš 
žymiųjų žmonių serijos greitai 
užsipildė lapai su K. Donelai
čiu, V. Kudirka, Maironiu, 
sunkiai Juda" Vydūnas, V. 
Mykolaitis, I. Simonaitytė, 
Valančius, Žemaitė. Įpusėti 
pop. Jono Pauliaus II keturi 
puslapiai, bet dar nė vieno pil
no. Pilnų turiu 90 puslapių, 
bet tai tik viena trečioji visų 
išleistųjų. 

Vartoti pašto ženklai renka
mi dar ir kitaip. Labai verti
nami vokai su ženklu, turin
tys pirmos dienos antspaudą. 
Tokie, žinoma, renkami su vo
kais. Nenumirkius nuo vokų, 
renkami tada, kai jie turi la
bai ryškius antspaudus. Ren
kami vokai su valdovų bei 
kitų žymių žmonių parašais. 

Dabar filatelija iš pomėgio 
pamažu virsta didžiule indus
trija. Valstybės stengiasi išleis
ti gražesnius ir įvairesnius 
ženklus. Nevartotų ženklų 
rinkėjai didžiulę daugybę iš
perka ir sudeda \ savo albu
mus, visiškai nereikalaudami 
iš pašto jokio patarnavimo. O 
paštas vis kas kelinti metai 
dejuoja, kad turi nuostolių ir 
kelia kainas. Ir kur, ir kada 
žmogus surasi tikrą teisybę... 

Gal filatelinėje parodoje. At
vykite ir pamatysite, kiek ne
didukas pašto ženklas rinki
niuose gali sudaryti įvairumo 
ir įdomumo. 

• Pilviškiai. Prieš trejus 
metus pastatytoje (nors dar ne 
visai įrengtoje) Pilviškių para
pijos bažnyčioje rugpjūčio 26 
d., Šv. Baltramiejaus atlaidų 
išvakarėse, Vilkaviškio vysk. 
J. Žemaitis, MIC, prel. V. J. 
Bartuška, prel. V. Gustaitis 
117 tikinčiųjų suteikė Sutvir
tinimo sakramentą. 

MOKYTOJŲ KURSAI DAINAVOJE 
f Atkelta iš 3 psl.) 

R. Zakarauskienė 
ir S. Eglynaitė — velykiniai 
žaidimai). ČLM direktorė J. 
Dpvihene ir Maironio lituanis
tinės mokyklos direktorė E. 
Novak pasidalino patirtimi 
rengiant skaitymo konkursus 
šiose mokyklose. Paskutiniąją 
dieną dalyviai aptarė ir darbą 
stovykloje, pateikė pasiūly
mus kitiems metams. Padėko
jus už puikų organizacinio 
komiteto darbą, visi balsavo, 
kad tie patys žmonės ir kitais 
metais rūpintųsi Mokytojų 
tobulinimosi kursais. Kiekvie
nam dalyviui buvo įteiktas 
kursų lankymo pažymėjimas. 

Visos savaitės darbą vaini
kavo uždarymo vakaras, ku
riam ruošėsi ir mokytojai, ir 
vaikai. Šiais metais buvo net 
keturiasdešimt mažųjų sto
vyklautojų. Su jais dirbo Los 
Angeles Šv, Kazimiero litua
nistinės mokyklos mokytoja 
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Balsuotoja renkasi kandidatus į Seimą. Rinkimuose teise balsuoti turėjo 
2 mln. 600 tūkstančių Lietuvos piliečių. Vanago nuotr. (Elta) 

KRAŠTO VALDYBA APIBENDRINA 
SAVO DARBUS 

Baigiantis JAV LB Krašto 
valdybos, vadovaujamos pir
mininkės Reginos Narušienės, 
kadencijai, Krašto valdyba 
rugsėjo 18 d. rinkosi paskuti
niam posėdžiui. Daug darbų 
nuveikta, nemažai teks atlikti 
ir naujai išrinktai Krašto val
dybai. Išlaikyti lietuvybę išei
vijoje, padėti Lietuvai integ
ruotis į NATO, remti kultūrą, 
švietimą — toks Krašto valdy
bos uždavinys. 

Krašto valdyba, susirinkusi 
į paskutinį savo posėdį, aptarė 
reikalingus atlikti darbus, pa
siruošti Tarybos sesijai. 

Kaip žinia, Sidnėjuje vyku
siose olimpinėse žaidynėse 
atidarymo ceremonijos metu 
lietuviai televizorių ekranuose 
neišvydo savo tautiečių. Ka
dangi tai atsitinka jau nebe 
pirmą kartą, KV nutarė oficia
liu laišku kreiptis į NBS tele
viziją ir pareikšti nepasitenki
nimą. Šį laišką pasirašė KV 
pirmininkė R. Narušienė ir vi
cepirmininkas sporto reika
lams A. Tamošiūnas. 

Be kita ko, minėta, jog pri
klausymas telefono kompani
jai ir kredito kortelės naudoji
mas neša KV pelną. Gerai pa
sisekė ir Šokių šventė. Nors 
konkretus pelnas dar nežino
mas, tačiau jau dabar aišku, 
kad finansinių nuostolių nepa
tirta. 

Premijų šventė, rengiama 
Kultūros tarybos, šiais metais 
vyks lapkričio 18 d. St. Peters-
burg, Floridoje. 

Buvo patvirtinta Lituanus 
taryba ir valdyba. Joje vienuo
lika narių: Regina Narušienė, 
Dalia Anysas, dr. Jurgis Any-

sas, dr. Violeta Kelertas, Jo
nas Kučėnas, Julius Lintakas, 
dr. Michael Murray, Laima 
VanderStoep, dr. Robertas Vi
tas, dr. Mindaugas Vygantas. 
Pirmininku tapo Arvydas Ta
mulis. 

Krašto valdybos rūpesčiu, 
spaudai rengiama JAV LB is
torijos knyga, šio leidinio re
daktorius — Balys Raugas. 
Visos apylinkės paprašytos iki 
lapkričio 30 d. pristatyti me
džiagą su nuotraukomis iš sa
vo apylinkių redaktoriui Ba
liui Raugui. 

Waukegan apylinkė gavo 
palikimą iš Algirdo Mickevi
čiaus. Velionis mirė 2000 m. 
birželio mėnesį, sulaukęs 85 
metų. Jam buvo svarbu, kad 
lietuvybė gyvuotų šiame kraš
te. Šį palikimą pasidalins 
Krašto valdyba ir Waukegan 
apylinkė. Krašto valdyba ve
lionio valia jai priklausančią 
dalį laikys „Dovana Bendruo
menei" sąskaitoje. Valdyba dė
koja už tokį gražų lietuvybės 
rėmimą. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė B. Jasaitienė pra
nešė apie Clevelando sodybos 
pasibaigusios bylos padėtį. By

los advokatui susipažinu. su 
rengiama spaudai medžiaga, 
B. Jasaitienė ją pristatys pla
čiam skaitytojų ratui. 

Krašto valdyba palaiko ren
giamą amnestijos, suteikian
čios legalumo statusą pilie
čiams, projektą ir parašė šios 
akcijos rėmimo laišką. B. Ja
saitienė, be kita ko, kvietė vi
sus tuo suinteresuotus pilie
čius visokiais būdais remti šią 
akciją. 

Kaip žinia, vyksta nesutari
mai Brooklyne dėl „Židinio". 
Ši byla jau teisme. Krašto val
dyba laišku kreipėsi į tėvus 
pranciškonus, siūlydama pa
rodyti gerą valią ir visais įma
nomais būdais rasti sprendi
mą, kuris padėtų išlaikyti „Ži
dinio" pastatą, kad jis būtų ir 
toliau naudojamas kultūri
niams ir visuomeniniams rei
kalams. 

Pasidžiaugta Jaunimo są
jungos naujojo pirmininko 
Audriaus Čižiūno entuziastin
ga veikla. Audrius ėmėsi ne
lengvos naštos — atgaivinti 
Jaunimo sąjungos veiklą ir su
burti jaunus žmones, kurie ga
lėtų įvairiais būdais puoselėti 
lietuvybę šiame krašte. 

Naujai išrinkta Krašto val
dyba ir jos pirmininkas Algi
mantas Gečys pareigas pla
nuoja perimti gruodžio mė
nesį. 

Dalia Badar ienė 

* Lietuva laikinai nut rau
kė liepos mėnesi atnaujintą 
elektros eksportą į Baltarusi
ją. Bendrovės „Lietuvos ener
gija" komercijos direktorius 
Dangiras Mikalajūnas sakė, 
kad elektros pardavimas nu
trauktas, nes tuo metu nebuvo 
apmokėjimo garantijų. Anks
tesnė apmokėjimo už elektrą 
tvarka sugriuvo po to, kai Ru
sijos branduolinės energetikos 
ministerija pakeitė atsiskaity
mo už branduolinį kurą formą 
— ji pareikalavo šimtaprocen
tinio apmokėjimo grynaisiais 
pinigais. (BNS) 
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LIDIJAI MINGĖLEENEI 

mirus, dukrą LIUCIJĄ su šeima ir sūnų ŠARŪNĄ su 
šeima užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir vadovas 
Detroit, MI 

K. Bandžiulienė ir Californijos 
lituanistinės mokykos mokyto
ja A. Harris (Smalinskaitė). 
Joms padėjo jaunieji vadovai 
iš Čikagos ir Maironio litua
nistinių mokyklų (R. Dovilai-
tė, L. Dovilaitė, A. Bužėnaitė, 
K. Badaraitė, R. Miliūnaitė, 
A. Bielskus, A. Gedvilaitė, A. 
Novak). Padedami vadovų vai
kai buvo paruošę vaidinimus. 
O mokytoja D. Gedvilienė, 
kiekvieną dieną repetuodama 
su vaikais ir mokytojais, pa
ruošė keletą dainų, kurios 
skambėjo uždarymo metu. 
Savo programa visus nudžiu
gino ir lietuviškai besimokan
tieji. Vakaras pasibaigė liau
diškais šokiais ir žaidimais. 

Stovyklautojai išsiskirstė 
kupini naujų įspūdžių ir min
čių. Ir, žinoma, nusiteikę susi
tikti kitais metais. 

Giedrė Starinskienė 
Vida Baliutavičienė 
Renata Butauskienė 

lt makes a world of difte^ence vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more conventent than SAS 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius witn a hassie-free connection via 
Stockholrn Wnen you're ready to return. you'H enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Trave! Agent or SAS at i-800-221-2350 
or visit our website at www.scandinavian.net. 
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DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
KOTRYNA 

KAMARAUSKIENĖ 

.5 

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Motiną, kurios 
netekome 1975 m. spalio 16 d. 
Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas jai suteikia amžiną 
ramybę. 
Jos brangiam atminimui, dvidešimt penkerių metų 
sukaktyje, užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio 
16 d. 8:00 vai. ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje Čikagoje 
ir Šv. Teresės bažnyčioje Floridoje. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Kotrynos sielą. 

Nuliūdę dukterys. 

PADĖKA 
A. t A. 

VLADAS VISMANTAS 
Mirė 2000 m. spalio 1 d. Buvo palaidotas spalio 4 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už 
maldas koplyčioje, kun. R. Gudeliui už gedulingas 
šv. Mišias bažnyčioje ir už Velionio palydėjimą į 
kapines. 
Padėka vargonininkui R. Šokui. 
Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir 
kapinėse, karsto nešėjams, už šv. Mišių aukas ir už 
atsiųstas gėles. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Jim Lack už patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs ir kiti giminės. 

A. t A. 
VLADUI VISMANTUI 

mirus, jo mylimą žmoną ADELĘ, sūnūs — 
RAIMUNDA su šeima, ANTANĄ ir JONĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Braidiių šeima: 
Leokadija Braidienė, Giedra Žemaitienė, 

Konstancija Braidyti, 
Antanas Braidys su šeima Londone ir 

Saulius Braidys. 

Ilgamečiui žurnalo ,,Mūsų sparnai" redaktoriui, 
kuratoriui 

MYKOLUI ZABLOCKUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
CATHARINAI, sūnui REINHOLDUI, marčiai 
INGAI, broliui PETRUI su šeima bei kit iems 
giminėms Lietuvoje. 

Lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčios 
kolegija JAV 

A. t A. 
JURGIUI STARKUI, 

ilgamečiui mūsų šeimos daktarui, nuoširdžiai 
teikusiam visai mūsų šeimai medicininę pagalbą, mirus, 
Velionio ŽMONAI, DUKRAI ir SŪNUI su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

L L Vladė ir Bronius Siliūnai su šeima 
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DRAUGAS, 2000 m. spalio 12 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Aušros Vartų*7„Kerna-
vės" skauč ių tunto iškil
minga sue iga šį šeštadienį, 
spalio 14d.. vyks Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre, po pa
mokų ,.Maironio" lituanistinė
je mokykloje. Sueigos pradžia 
1:15 vai. p.p. Sueigoje daly
vauja visos tunto sesės. Pri
valoma dėvėti pilnomis tvar
kingomis uniformomis. Šios 
sueigos metu vyks ir tunti-
ninkes pareigų perdavimas 
naujai tuntininkei. Kviečiami 
sesių tėveliai, tunto draugai ir 
svečiai. Laukiame dalyvavimo 
visų buvusių tuntininkių ir 
vadovių. 

20-asis Ate i t ies savaitga
lis vyks šeštadienį, spalio 28 
d., ir sekmadienį, spalio 29 d.. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. IL. Savaitgalis — tai kas
metinė rudens tradicija, ku
rios Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkai laikosi nuo 1980 metų 
(praleisti tik 1981 metaij. Sa
vaitgalio metu vyks nuotrau
kų parodėlė iš buvusių savait
galių, paskaitos, pranešimai ir 
diskusijos. 2000 m. bendra 
tema — tautiškumas. 

Almis Udrys organizuoja 
Malibu. CA, rajono telefonavi-
mo tinklą priešrinkiminiam 
paraginimui už Respublikonų 
partiją. J am reikalingi 400 sa
vanorių. Jei galite pagelbėti, 
skambinkite tel.310-456-6064. 

, .Puota jūros dugne" - po
puliariausias Čikagoje jūros 
skautininkų „Grandis" rengia
mas metinis pokylis vyks šeš
tadienį, spalio 14 d. PLC, Le
monte. Lietuvių fondo salėje. 
Bus trumpa programa, vaka
riene ir šokiai grojant bro
liams Virgiui ir Eimiui Šva-
bams. Pradžia 6:30 v.v. Visi 
kviečiami. Jei dar nepranešėt 
apie dalyvavimą, nedelsiant 
skambinkit Aldonai Weir, tel. 
630-964-9120. Pokylis rengia
mas jūrų skautų ir skaučių 
veiklai paremti. 

Garsiojo smuikin inko Gi-
don Kremer vadovaujamame 
ansamblyje ..Kremerata Balti-
ka" griežia ne tik latvė Marta 
Sudraba. bet ir lietuvė l ' la 
Ulijona-Žebriūnaitė. Šis pui
kus ansamblis atvyksta į Či
kagą, kur šį sekmadienį, spa
lio 15 d.. 3 vai.p.p. Chicago 
Symphony Orchestra (220 S. 
Michigan Ave.) atliks Vivaldi-
Piazolla. Vasks ir Schnittke 
kūrinius. Informacija tel. 312-
294-3000 arba 800-223-7114. 

Ugninga čigonų muzika, 
perpinta melancholinėmis ir 
nostalgiškomis nuotaikomis, 
skambės spalio 29 d., sekma
dienį. 3 vai.p.p. Čikagos Kul
tūros centre (Chicago Cultural 
Center. 78 E. Washington St.). 
Ansamblis ..Harmonia" remia
si įvairių Rytų Europos kraštų 
liaudies melodijomis ir tradici
jomis. Jojimas - nemokamas. 
Informacija tel. 312-744-6630. 

Knygos „Stasys Baras" re
daktore Ona Narbutienė sako: 
„šios knygos tikslas — įžymų 
dainininką ir kultūrininką 
Stasį Barą pristatyti platesnei 
visuomenei, per jo gyvenimą 
parodyti į Vakarus išklydusios 
mūsų tautos dalies likimą, jos 
nelengvą kelią į pripažinimą". 
Spalio 15 d. 12 vai. p.p. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje įvyks šios knygos sutik
tuvės ir t rumpa meninė prog
ramėlė. Apie knygą kalbės 
..Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokiene, o meninę 
programą atliks solistė Prau-
rimė Ragienė. Kviečiame vi
suomenę gausiai dalyvauti. 

Octoberfest šventė - kar
navalas, ugnies salvės, gyva 
muzika, vokiški valgiai ir alus 
- vyks spalio 12-15 d. Navy 
Pier's Festival Hali. Penkta
dienį linksmybės tęsis nuo 5 
val.v. iki 1 vai.r., šeštadienį -
nuo pusiaudienio iki 1 vai.r., 
sekmadienį - nuo 12 vai. iki 6 
val.v. 

Navy Pier pr ieplauką 
(600 E. Grand) Čikagoje ap
gaubs Hailovveen dvasia. įvai
riausi su šia rudens švente su
siję renginiai, žaidimai ir 
spektakliai jau vyksta. Family 
Pavilion scenoje vaidinamas 
vaikų teatro spektaklis ..Cap-
tain Naughty and the Case of 
the Missing Candy", lėlių pje
sės, Skyline scenoje įsikūrė 
..Vaiduoklių namai", čia savo 
vaidinimus rodo įvairūs keliau
jantys artistai. Linksmybės 
vyks iki spalio 31 d. N'avy Pier 
veikia: pirmadieniais-ketvirta-
dieniais nuo 10 vai.r. iki 9 
val.v.. penktadieniais-šešta-
dieniais nuo 10 vai.r. iki 11 
val.v. ir sekmadieniais nuo 10 
vai.r. iki 7 val.v. Pagrindinis 
įėjimas į Navy Pier yra ne
mokamas. Informacija tel. 
312-595-5225. 

Kur gauti Hailovveen šven
tes kostiumų? Apie 50.000 juo
kingiausių ir baisiausių apda
rų sau ir savo vaikams galėsi
te išsirinkti, nusipirkti ar išsi
nuomoti, atvykę į parduotuvę, 
įsikūrusią 1511 W. Howard. 
Chicago: tel. 773-764-7400. Ši 
vieta dirbs septynias dienas 
per savaitę. 

Daugiau kaip 1,000 kau
kių, įvairiaspalvių Halloween 
šventės kontiumų. perukų ir 
kitų fantastinių dalykų atra
site Čikagos šiaurėje - 4065 
N. Milvvaukee Ave.: tel. 773-
777-0222. Šventės atributus 
galėsite pirkti arba išsinuomo
ti. 

Hallovveen kostiumų dar 
atrasite: 312 N. Michigan 
Ave., 312-701-1264: Ashland-
VVellington Shopping Plaza. 
773-549-1090 ir 1120 W. Ful-
lerton. 773-528-1264 arba ..In
ternete": 

wvvw.chicagocostume.com 

PJŪTIES ŠVENTĖ TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOJE 

Per Maironio lituanistine? mokyklos atidarymą Pal J Matulaičio misijoje mokyklos mokiniai kartu su direk
tore Egle Novak ir darželio mokytoja Rima Polikaityte vienas kitam padavę rankas kalbėjo „Tėve mūsų". 

Nuotr. E. Butėno 

Šak ių k lubas rudens gegu
žine rengia spalio 15 d. Šaulių 
salėje. Pradžia - 12 vai. Gros 
Kosto Ramanausko orkes t ras . 
bus ir pietūs - šalti ir karš t i 
valgiai. 

N o r i t e mokyt i s m e n ų ? 
The School of Art Ins t i tu te of 
Chicago rengia atvirų durų 
dieną 'Open House) t i ems , ku
rie siekia magistro laipsnio 
.Graduate programs). Spalio 
15 d., sekmadieni, nuo 10 vai . 
r. iki 3 vai. p.p. j u m s pa ta r i 
nės šios garsiosios menų mo
kyklos dėstytojai ir a ts tovai . 
Aplankykite šią mokyklą '112 
S. Michigan Avenue. Balroom) 
arba skambinkite tel. 312-
899-5219. 

įcšomu 

Naujieji mokslo metai jau prasidėjo ir „Žiburėlio" Moutesmri mokyklėlė
je. Daug vaikučiu oia yra atėję pirm;} karta. t<wl<-l klasėj* darbas tiesiog 
virte verda Vaikų smalsumas ir entuziazmas kiekvieną dieną paverčia 
turiningu mokymusi Tie. kurie mokyklėlėje jau ne naujokai, mielai pade
da draugams darant darbelius. Norinčius susipažinti >u mokyklėle, kvie
čiame apsilankyti. Nuotraukoje - Aleksas Kubilius ir Gintarė Daulyte su 
mokytoja Laura Lapinskiene mokosi plauti stalą 

Jei norė tumėte vėl iš nau
jo pasinerti į Katalikų Bažny
čios tiesas, paslaptis a r a tgai 
vinti savo tikėjimą, kiekvieną 
antradienį nuo spalio 17 d. iki 
lapkričio 14 d. esate kviečiami 
atvykti į Old St. Mary's 
Church (21 E. Van Buren St.. 
at Wabash). Informacija ir re
gistracija (jokio mokesčio) tel. 
312-922-3444. 

Iš arti ir to t i 

KVIEČIAMI J U N G T I S 
DETROITO LIETUVIAI 
Pavyzdingas renginys ' Ne

svarbu, kur gimėm, visi e same 
lietuviai. Sueikim. pabendrau -
kim, geriau sus ipažinkim. 
Taip naujai išrinktos Detroi to 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menės valdybos globojamas 
pirmininkas Valdas Piestys su 
būriu talkininkų, suside
dančių iš Amerikoje gimusių 
ir paskutiniu metu iš Lietuvos 
atvykusių lietuvių, kviečia į 
talentų vakarą bei meno paro
dą, kuri vyks spalio 2 1 d . 6:30 
val.v. Dievo Apvaizdos parapi 
jos kultūriniame centre . Pro
gramoje dalyvaus: Rimas Kas
putis. Ada Mikštienė, Ju rg i t a 
Tamutyte. Vitas Underys , 
Taura ir Romas Zableckas. 
Parodos dalyviai: Kr is tė J a n -
kutė-Zombor. Paul ius J a n k u s . 
Dainius Maėikenas, Vilija 
Matvekienė. -Jūrate Mikulevi-
čienė, Renata Palubinskienė, 
Loreta Sidabrienė. Lina Sir-
gedaitė ir Taura. 

Skelbimai ~~ 
• N a m a m s p irkt i p a s k o 

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir p r i e ina 
mais nuošimčiais. Kre ipki tės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (ak.) 

• Mirus a.a. D e n i s e Vai
kut i s ir a.a. J o h n V a i k u t i s . 
Pranutė Šlutienė paskyrė $55 
auką Li thuanian Mercy Lift. 
LML reiškia užuojautą Vaikučių 
šeimai ir už auką dėkoja P. 
Šlutienei. 

• L i thuanian Mercy Lift 
dėkoja Reg ina i M i l a š i e n e i , 
Lockport . IL, už $ 2 5 a u k ą , 
kurią paskyrė a.a. Igno Juzėno 
atminimui. Užuojauta .Juzėnų 
Šeimai. 

V a r g o n ų v i r tuozo Gedi
m i n o Kvik l io koncertas ren
giamas spalio 29 d., sekma
dienį. 1:30 vai. p.p. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Pasaulio lietuvių centre. Le
monte. Pr ieš koncertą vyks 
pietūs apie 12 vai. centro di
džiojoje salėje. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto , sekmadie
niais bažnyčios prieangyje ar
ba paskambinus Vandai Gvil-
dienei tel. 630-271-9136. 

LFK „Li tuanica" futbolo 
k lubo 50 m e t ų ve ik los su
k a k t i e s m i n ė j i m o pokyl i s 
ruošiamas šeštadienį, spalio 
28 d.. PL centro didž. salėje. 
Pradžia 6:30 v.v. Programoje 
— t rumpa oficialioji dalis, or
ganizacijų atstovų sveikini
mai, pasižymėjusių klubo na
rių pagerbimas. Po vakarienės 
šokiai. Visi kviečiami. Apie 
dalyvavimą pranešama L. Jū -
raičiui, tel. 708-532-7526, ar
ba Laimai Giavinskienei, tel. 
630-323-6302. 

P a r d u o d a m a s gražus , mo
dernus , šviesaus granito pa
minklas , esantis Šv. Kazimie
ro kapinėse Čikagoje. Infor
macija tel. 773-434-4645. 

BOČIŲ MENĖS ANTRADIENIŲ 
POPIETĖSE 

Greit prabėgo graži vasarė- Rozenblato .Taisykles 

KAD ŽIEMĄ BUTŲ 
ŠILTA 

Lemonto paukštyčių skaučių 
..Saulutės" draugovė jau pra
dėjo smagius veiklos metus. 
Sueigose jos ne tik žaidžia, 
draugauja, bet taip pat nori 
savo skautiška dvasia, geru 
darbeliu padėti vargstan
tiems. 

Šįmet „Saulutės" draugovė 
spalio mėnesį skiria rinkti 
antklodes, kurios per „Saulu
tę". Lietuvos Vaikų globos bū
relį, bus persiunčiamos Lietu
vos vaikučiams. Antklodės 
gali būti naujos arba naudo
tos, bet švarios, gerai išlaiky
tos, ne dėmėtos, ne suplyšu
sios. 

„Saulutės" draugovė kviečia 
visus prisidėti prie rinkliavos. 
Spalio mėnesį šeštadieniais ir 
sekmadieniais prašome at
nešti antklodes į Pasaulio lie
tuvių centrą. Lemonte, t.y. 
Pal. J. Matulaičio misijos prie
angį, kur tam tikslui bus pa
statyta dėžė. 

Prisidedantiems iš anksto 
dėkojame, o turintys klausimų 
gali skambinti Dainai Siliū-
nienei tel. 630-852-3204. 

Daina Si l iūnienė 

lė. kur i šiemet buvo ypač ma
loni, be ypat ingų karščių bei 
audrų . O dabar j au medžiai 
puošiasi aukso spalvų atspal
viais, rudens debesėliai nardo 
padangėje — atvėso oras. Bai
gėsi įvairių išvykų i gamtą bei 
gegužinių sezonas. Renkamės 
į sales. 

Lemonto socialinių reikalų 
skyr iaus pi rmininkas Gedimi
nas Kazėnas po vasaros atos
togų vėl pradėjo mūsų Bočių 
menės antradienio popietes. Į 
talką pasikvietė I. Boreišienę, 
I. Galiniene. L. Kazėnienę. L. 
Kizlaitiene. M. Ruzgiene, R. 
Sabal iūnienę ir R. Sinkienę. 

Pirmoji popietė įvyko spalio 
3 d. Dalyvavo apie 40 asmenų. 
Pirmininkas pobūvį atidarė 
sveikinimo žodžiu, pristatė pa
galbininkes. Taip pat pranešė, 
kad t r auks ime laimikius (juos 
padovanojo Urbučiai — pa
veikslą. Žalgirio mūšio kopiją. 
L. ir P. Ragai — skulptūrą. B. 
Nainiene — koldūnų ir Krei
vėnai — gėrimų). Taip pat 
pranešė, kad spalio 17 d. yra 
pakviestas Jonas Rimkus, dir
bąs Eltos žinių agentūroje, 
bus kalbama apie Lietuvos 
politiką, r inkimus ir kitas ak
tualijas. Be to, prisiminėm ir 
pasidžiaugėm Australijos 
olimpiados lietuvių laimėto
ja is , kurie labai 'šgarsino Lie
tuvos vardą. 

Buvo išdalinti dainų komp
lektai, kuriuos paruošė G. Ka
zėnas. Mūsų akordeonistė 
Stase Jagminienė žaviai šyp
sodamasi vadovavo dainavi
mui. Išdainavom: ..Daug. daug 
dainelių". „Gražių dainelių", 
..Du broliukai", „Macnus, mac-
nus" ir daugelį kitų. 

Tarp dainų poete-menininke 
Irena Gelažienė paskaitė vert. 

sens
tantiems". Jų buvo kelios, iš
vada liko: „nesvarbu — viskas 
tik vis tiek:" O Baniutė Kro-
nienė mus prajuokino, pasa
kodama anekdotus apie kati
ną, koldūnus, zlotus ir rabiną. 
Vyko laimėjimų traukimai, 
kuriems vadovavo pirminin
kas, o bilietėlius t raukti buvo 
pakviestos: O. Kronienė, I. 
Barzdukiene. I. Boreišienė, I. 
Gelažienė ir T. Antanaitis. 

Petraukos metu pirminin
kas vaišino atgaiva, o bufetas 
puikavosi įvairiais sumušti
niais ir pyragais su kavute. 
Pasistiprinę ir pailsėję vel 
prabilome. Pri tariant Stasės 
Jagminienės akordeonui ir vėl 
dainavom visas daineles iki 
paskutinės „Eisim broleliai 
namo". 

O tos mielos mūsų liaudies 
dainos, jos liūliuoja, nukelia 
mus į tolimus tėviškės laukus, 
į gimtąjį sodžių. Primena 
mums, kai žmonės kaimuose 
po laukų darbų grįždami dai
nuodavo, o gretimas kaimas 
atsiliepdavo kita daina, ir taip 
skambėdavo dainos iki sute
mų... Gal ir gražios tos naujai 
sukurtos dainos, bet mums jos 
neįprastos i tie šūkavimai;, 
mums lieka mielos ir brangios 
tos senos liaudies melodijos, 
kurias dainuodavo mūsų tėvai 
ir seneliai. 

Esam dėkingi pirmininkui 
G. Kazėnui už mūsų popiečių 
pratęsimą, Stasei Jagminienei 
už dainų vedimą. I. Gelažie
nei ir B. Kronienei už progra
mos atlikimą, už „laimėr šuli
nio" laimikius ir visiems daly
vavusiems už pabuvojimą 
drauge. 

Kviečiame visus atvykti į 
kitą spalio 17 i popietę. 

R. Sabal iūnienė 

Lietuvių evangelikų-liutero
nų Tėviškės parapija Čikago
je, puoselėdama jau nuo pat 
jos įsteigimo kartą tėvynėje 
turėtą tradiciją, š.m. spalio 1 
d. šventė savo metinę Pjūties 
arba Padėkos šventę, dėkoda
ma Viešpačiui Dievui už visas 
rudens gėrybes, kuriomis Jis 
gausiai apdovanojo ir šios pa
rapijos narius. 

Rudens spalvų gėlėmis ir 
vaisių pilnomis pintinėmis 
išpuoštoje parapijos bažnyčio
je iškilmingosios pamaldos 
buvo pradėtos bendrai gie
damomis Paul Gerhard (1607-
1676) ir kitų autorių sukurto
mis padėkos giesmėmis, Arū
nui Kaminskui pri tariant var
gonais. Ida Kasparaitienė 
skaitė dienai skirtas Šv. Rašto 
ištraukas, o vyskupas Hansas 
Dumpys sake tai dienai pritai
kytą pamokslą. J is pagal šv. 
Mato evangelijos žodžius pa
tarė ne per daug rūpintis dėl 
valgio ir gėrimo, nes juk ir 
paukščiai po dangumi nei sė
ja, nei pjauna, o yra dangiš
kojo Tėvo aprūpinti . „Tad Jis 
žino, kas ir mums reikalinga", 
— sakė vyskupas Hansas 
Dumpys. 

Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas Jūra tės Lukmi-
nienės. atliko 23-ąją Psalmę 
„Viešpats yra mano Ganyto
jas" ir Josef Haydn „Būk pa
garbintas, karaliau". 

Prieškariniais laikais Pjū
ties šventė gal geriausiai buvo 
žinoma Mažosios Lietuvos gy
ventojų tarpe, kadangi didele 
dalimi jie, atvykę ir į Čikagą, 
puoselėjo toliau šią tradiciją. 
Kai kurie parapijos steigėjų 
buvo kilę iš Klaipėdos krašto. 
Savo veikla jie turėjo nemažai 
įtakos ir parapijos dvasiniam 
gyvavimui, įnešdami į jį ne tik 
lietuviškai tautišką atspalvį, 
bet kartu ir lietuviškai tau
tišką susipratimą. Nenuosta
bu, jei daug anksčiau Tėviškės 
parapijoje gyvai vedamų mi
nėjimų ar švenčių buvo pa
remti Klaipėdos krašte turė
tomis tradicijomis. Viena iš jų 
— Pjūties šventė. 

Mažosios Lietuvos ūkinin
kas, nuvalęs laukų derlių, su 
savo šeimyna pirmąjį spalio 
mėnesio sekmadienį vykdavo į 
bažnyčią, kad padėkotų visų 
gėrybių davėjui Dievui už gau
tąjį derlių. Rudens spalvų gė
lėmis išpuoštoje bažnyčioje jie 

su giliu įsijautimu ir dėkin
gumu giedodavo: „Jau Viešpa
čiui dekokim. Jam garbę ati-
duokim. už visas Jo gerybes, 
duotas mums iš aukštybės". O 
kai karo audra pradėjo žmo
nes blokšti į Vakarus, palie
kant kai kur laukuose dar ne
nuimtą derlių, daugelis iš jų, 
sustoję pakelėse, nuo bombų 
sprogimo langų netekusiose 
bažnyčiose, šventė pirmąją 
Padėkos dieną kaip benamiai, 
dėkodami Dievui už stebuk
lingą gyvybės apsaugą. 

Nors šiandieniniai Tėviškės 
parapijos nariai gal nebeužsi-
ima laukų darbais kaip jų tė
vai ar protėviai, bet ir šiais 
metais, atvykę į jų tėvų a r se
nelių įsteigtą Tėviškės bažny
čią, dėkojo Dievui ir už maisto 
produktus, kuriais jie kasdien 
maitinasi. Martin Rinckart 
(1586-1649) sukurta giesme 
„Nūn Dievui maloniam visi 
karštai dėkokim" baigėsi šių 
metų Padėkos dienos pamal
dos. 

Pamaldoms pasibaigus ir 
parapijiečiams bei jų svečiams 
susėdus prie šventiškai pa
puoštų stalų. Tėviškės parapi
jos tarybos pirmininkas Kas
paras Vaišvila pasveikino vi
sus šios dienos proga ir pa
kvietė parapijos kleboną, vysk. 
Hansą Dumpį, sukalbėti tra
dicinę stalo maldą, pakvie
čiant ir Viešpatį Dievą prie 
šių vaišių, kad Jis jas palai
mintų. 

Už skoningą pietų paruoši
mą didžiai dėkojame Mėtai 
Mejenenei ir Zelmai Noreikie-
nei, o taip pat Annai Galinai-
tienei, Anitai Lekšienei ir Le
nai Leipienei. Nei kiek nema
žesnė padėka tenka ir Elenai 
Vieraitienei, Astridai Paupe-
rienei ir Emmai Umbrazienei. 
Džiugu buvo matyti Vandos 
Kasiulienes ir Martos Pauli-
kaitienės šventiškai papuoš
tus stalus, už ką norisi joms 
taip pat atit inkamai padėkoti. 
Bet visų didžiausia padėka 
tenka parapijos Moterų drau
gijos pirmininkei Idai Jonu-
šaitienei. kurios rūpesčiu šių 
metų Pjūties šventes pietūs 
susilaukė ypatingo pasiseki
mo. Visai Moterų draugijai 
linkėtina ir toliau nepailsta
mai dirbti Dievo garbei ir arti
mo gerovei. 

Valteris Bend ikas 

Brighton Park (Čikagoje) LB apylinkes pirmininkė Salomėja Daulienė ir 
kun. Jaunius Kelpša, atvykęs padirbėti Nekalto Švč. M. Marijos Prasi
dėjimo parapijoje. 

BRIGHTON PARKO 
LIETUVIU PIETUS 

Šį sekmadienį, spalio 15 d.. 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia pietus 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos sa'ėje (4420 
S. Fairfield Ave.) tuoj po 10:30 
vai.r. lietuviškų Mišių iki 
12:30 val^B.p. Bus cepelinų, 
dešrų su kopūstais, kugelio ir 

kitų skanumynų. Kavinė 
veiks 8:30-12:30 vai. Valdyba 
kviečia Čikagos lietuviškąją 
visuomenę paremti jų pastan
gas sutelkti lesų LB veiklai. 
Dalis pelno bus skiriama pa
remti Vilkaviškio kunigų se
minariją. Norime pareikšti sa
vo dėkingumą vyskupui Juo
zui Žemaičiui, kad atsiuntė 
kun. Jaunių Kelpšą mūsų sie
lovadai. 
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