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JAV ambasada ir vyriausybė 
dėkoja Lietuvos žmonėms

Vilnius, rugsėjo 12 d. 
(BNS) — JAV ambasados Vil
niuje laikinasis reikalų pa
tikėtinis William F. Davnie 
trečiadieni ambasados ir JAV 
vyriausybės vardu pareiškė 
pagarbą ir padėką Lietuvos 
vyriausybei ir Lietuvos žmo
nėms, palaikiusiems Amerikos 
tautą dėl tragiškų teroristinių 
išpuolių prieš JAV.

Jis pažymėjo, kad aukšti 
Lietuvos pareigūnai ėmėsi 
ypatingų saugumo priemonių 
ambasadai apsaugoti, amba
sados darbuotojams net ne
spėjus paprašyti pagalbos. Pa
sak W. Davnie, visą vakarą į 
ambasadą skambino žmonės 
reikšdami užuojautą ir pa
ramą, jie taip pat nešė gėlių.

„Mes visi tai vertiname ir 
esame Ulbai sujaudinti. Mus 
labiausiai ramina tai, jog dir
bame valstybėje, kuri ir gali,

Seimas pasmerkė teroro 
veiksmu JAV organizatorius
Vilnius, rugsėjo 12 d. 

(BNS) — Lietuvos Seimas 
trečiadienį vienbalsiai pas
merkė teroro bangos JAV or
ganizatorius, kartu išreikš
damas Lietuvos pasirengimą 
prisijungti prie visų tarptauti
nių antiteroristinių pastangų.

Atitinkamo turinio pareiški
mą parlamentas priėmė tre
čiadienį sukviestame neeili
niame savo posėdyje.

„Nėra ir negali būti jokio pa
teisinimo terorizmui, žmonių 
ir kultūros naikinimui. Lietu
vos valstybė prisijungs prie 
visų antiteroristinių tarptauti
nių pastangų, sieks reikalingų 
sprendimų, kad teroristai 
būtų nubausti, o jų židiniai 
neutralizuoti”, teigiama pa
reiškime. Kartu pabrėžiama, 
jog Lietuva taip pat sieks, kad 
visos galimos tarpvalstybinės 
problemos būtų sprendžiamos 
civilizuotais būdais, teiks įma
nomą humanitarinę pagalbą.

„Neabejotina, kad tai — iš
šūkis visam civilizuotam ir de
mokratiškam pasauliui, lais
vei, žmonių bendrijai, sam
būvio ir humanizmo princi
pams. Tai dar vienas baisus

* Antradienio vakarą Lie
tuvos specialiosios tarny
bos pastebėjo Internet’e išpla
tintą informacįją, kad 7 vai. 
vakaro sprogs „Lietuvos” vieš
butis. Nedelsiant iš šio dau
giaaukščio pastato buvo eva
kuota 300 žmonių. Tarp jų bu
vo ir užsienio piliečių. Apie 8 
vai. vakaro patikrinimą vieš
butyje baigę greitojo reagavi
mo rinktinės „Aras” pareigū
nai jokių sprogmenų nerado. 
Tolesnį įvykių tyrimą dėl me
lagingo grasinimo atlieka Val
stybės saugumo departamen
tas. (BNS)
* Pabradės užsieniečiu re

gistracijos centre, kur šiuo 
metu gyvena nemažai islamą 
išpažįstančių čečėnų ir afga
nų, po teroristų išpuolių JAV 
imtasi saugumo priemonių. 
Pabėgėlių paprašyta neišeiti į 
miestą, taip pat nesikviesti 
lankytojų. Paprastai centro 
gyventojas gali kad nori iš 
centro išeiti 3 paroms. Į apri
bojimus pabėgėliai reagavo ra
miai ir supratingai. Sugriež
tinto režimo priemonėmis no
rima apsaugoti ir pačius pabė
gėlius iš islamo valstybių, nes 
po tragedijos JAV pasigirdo 
kalbų, kad pabėgėlių nereikė
tų laikyti Užsieniečių registra- 
cįjos centre Lietuvoje. ibns)

ir yra pasiruošusi užtikrinti 
mūsų saugumą”, teigė W. 
Davnie.

Jis priminė, kad Lietuva 
taip pat ėmėsi priemonių ap
saugoti ir savo strateginius 
objektus. „Tai primena mums, 
kad nors vakarykštis teroristi
nis incidentas buvo išpuolis 
prieš Jungtines Amerikos Val
stijas, jis yra daugiau nei tai. 
Kaip pažymėjo daugelis pa
saulio valstybių vadovų, tai 
kova ne tarp JAV ir terorizmo, 
tai kova tarp demokratijos bei 
civilizuotų vertybių ir tų, ku
rie jas atmeta”, pabrėžė W. 
Davnie. Pasak jo, Lietuvos 
veiksmai, siekiant apsaugoti 
Amerikos ambasadą ir svar
biausius savo valstybės objek
tus „dar kartą primena mums, 
kad JAV ir Lietuvą vienija 
bendri įsipareigojimai ir ver
tybės”.

nusikaltimas prieš žmoniją”, 
rašoma pareiškime.

Kartu parlamentarai teigia 
turį vilties, jog dėl teroro ban
gos JAV, demokratinė pašau-, 
lio visuomenė ir toliau sieks 
pažangos, tarptautinio saugu
mo ir gerovės, kurie reikalingi 
visoms civilizuotoms tautoms.

* Dėl teroristiniu išpuo
liu vizitą JAV nutraukusį.
Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų trečiadienį iš Va
šingtono ketinama išskrai
dinti į Islandiją. Kaip sakė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė, prezi
dentui rengiamasi suteikti ga
limybę JAV karinių oro pajėgų 
lėktuvu nuskristi iki Islandi
jos, iš kur namo prezidentas 
tikriausiai grįš Lietuvos lėk
tuvu. Trečiadienio naktį prezi
dentas ir visa delegacija pra
leido viešbutyje „Wyndham 
Washington”, kurį ir buvo 
užsisakę kelionės pradžioje.

* Per teroro išpuolį New 
Yorke mirties pavyko iš
vengti Pasaulio prekybos cen
tre dirbusiam Lietuvos pi
liečiui. Kaip pranešė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija, 
Rimantas Šileikis, dirbo vie
name iš dviejų Pasaulio pre
kybos centro bokštų, į kurį 
rėžėsi antrasis teroristų už
grobtas lėktuvas. Sprogimo 
metu R. Šileikis buvo pastato 
40-ajame aukšte, tačiau iki 
galutinai sugriūnant pastatui, 
jis spėjo iš jo išbėgti ir pasi
traukti saugiu atstumu, (bns)

* Narystės NATO siekian
čią valstybių — „Vilnaus de
šimtuko” vyriausybės pasmer
kė teroro aktus JAV ir pasiūlė 
savo valstybių paramą kovoje 
su terorizmu. „Vilniaus de
šimtuko” pareiškimas buvo 
paskelbtas trečiadienį NATO 
būstinėje Briuselyje vykusia
me neeiliniame Euroatlanti- 
nės bendradarbiavimo tarybos 
(EAPC) valstybių ambasado
rių posėdyje. Pareiškime 
smerkiami terorizmo veiks
mai, nukreipti prieš JAV civi
lines, oficialias ir karines ins
titucijas. 10 valstybių vyriau
sybės pareiškė užuojautą au
koms ir jų šeimų nariams. Pa
reiškime taip pat išreiškiamas 
įsitikinimas, kad atsakingi už 
šį teroro aktą bus nubausti. 
„Vilniaus dešimtuką” sudaro 
Lietuva, Latvija, Estija, Slova
kija, Slovėnija, Bulgarija, Ru
munija, Albanija, Makedonija 
ir Kroatija, ibnsi
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Rugsėjo 11-ąją pasaulis su siaubu stebėjo dūmuose, gaisruose ir nežinioje skendintį New Yorką.

JAV kruvinasis antradienis 
sukrėtė pasaulį

Pasaulis pasmerkė 
teroristinius išpuolius

Londonas, rugsėjo 12 d. 
(AFP-Reuters-BNS) — Trys 
nežinomų teroristų pagrobti 
lėktuvai antradienį ryte įsirė
žė j Pentagoną Vašingtone ir 
įžymiuosius du 110 aukštų 
World Trade Center dangorai
žius New Yorke, kurie griūda
mi, po nuolaužomis palaidojo 
tūkstančius žmonių.

Viso pasaulio valstybės, tarp 
jų ir JAV priešininkės Libija 
ir Iranas, pasmerkė JAV su
krėtusius teroristinius išpuo
lius, nusinešusius galbūt 
tūkstančių žmonių gyvybes.

Tuo tarpu Irako vadovas 
Saddam Hussein pareiškė, 
kad Amerika nusipelnė antra
dienio atakų New Yorke ir Va
šingtone, ir teigė, jog šie iš
puoliai yra JAV „nusikaltimų 
žmoniškumui” padarinys.

Pirmuosiuose viso pasaulio 
laikraščių puslapiuose mirgėjo 
per teroro aktus suniokotų pa
statų nuotraukos, milijonai 
žmonių nesitraukė nuo televi
zorių, žiūrėdami kadrus iš 
įvykio vietų ir laukdami nau
jausių žinių.

Egipto, Izraelio, Rusijos ir 
Didžiosios Britanijos vadovai 
atidėjo visus numatytus reika
lus ir nedelsiant sušaukė neei
linius pasitarimus. Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin ir 
Britanijos ministras pirminin
kas Tony Blair paragino de
rinti tarptautinės bendruo
menės veiksmus, kad būtų 
duotas tinkamas atsakas tero
rizmo išpuoliui.

Jungtinių Tautų (JT) gene
ralinis sekretorius Kofi Annan 
pareiškė, kad teroristiniai iš
puoliai sukrėtė pasaulį bei pa
ragino imtis šaltakraujiškų 
bei pagrįstų sprendimų.

Popiežius Jonas Paulius II 
tragiškas nelaimes JAV pava
dino siaubu, įstūmusiu Ameri
ką į tragišką tamsą.

JAV įvaizdžiui
‘suduotas galingas smūgis
Tokyo. Niokojantys išpuoliai 

prieš JAV galios centrus suda
vė skaudų smūgį užsienyje su
sidariusiam JAV, kaip pasau
lio vienintelės ir nenugalimos 
„supervalstybės”, įvaizdžiui. 
Nors ši tragedija gali paska
tinti bendradarbiavimą su są
jungininkėmis kovojant su to
kiu smurtu, žinovų teigimu, 
nėra abejonių, kad pasaulio 
sostinėse tai kartu sukels abe
jonių dėl Vašingtono griežtų 
kalbų bei vienašališkos dip
lomatinės ir saugumo politi
kos.

Po neįprastai vėlai antradie
nį Briuselyje surengto NATO 
ambasadorių susitikimo gene
ralinis sekretorius George Ro
bertson patikino JAV, jog ji 
ali pasikliauti sąjungininkių 
iaurės Amerikoje ir Europoje

parama ir pagalba.
Kinijos prezidentas Jiang

Zemin nusiuntė laišką JAV 
vadovui, išreikšdamas užuo
jautą dėl valstybę sukrėtusių 
siaubingų nelaimių.

Pakistanas taip pat‘prisįjun- 
gė prie tarptautinės bendruo
menės užuojautos JAV ir tero
rizmo pasmerkimo. Izraelis, 
sukrėstas eilės, teroristinių iš
puolių per beveik metus trun
kantį palestiniečių sukilimą, 
paragino pasaulio valstybes 
kovoti su islamo teroristais.

Kai kurie palestiniečiai iš 
Vakarų Kranto, supykdyti ta
riamos JAV paramos Izrae
liui, džiaugėsi, tačiau palesti
niečių vadovas Yasser Arafat 
atakas pavadino „siaubingais
išpuoliais”.

Azijos valstybių, tarp jų ir 
Japonijos, pagrindinės JAV 
sąjungininkės regione, žinia- 
sklaida, be pasmerkimo ir pa
sibaisėjimo, neslėpė ir papras
čiausios nuostabos, kaip pir
maujanti pasaulio karinė ir 
ekonominė galybė negalėjo už
kirsti kelio tokiai siaubingai 
nelaimei. „Tai galėjo įvykti 
Kosove, Beirute ar Vakarų 
Krante. Tačiau iš tikrųjų tai 
buvo Nevv Yorkas bei Vašing
tonas —x pati demokratijos 
tvirtovės 'širdis... ,— sakoma 
laikraščio „Indian Express” 
vedamajame. — Pasaulio ga
lingiausia valstybė, turinti pa
kankamai ginklų, kuriais ga
lėtų kelis kartus sunaikinti 
pasaulį, negalėjo nieko pada
ryti, tik pasibaisėjusi stebėti, 
kaip keli teroristai smogė 
švenčiausiems JAV objek
tams, nužudydami tūkstan
čius žmonių”.

Itin trikdantis klausimas 
yra, kodėl JAV žvalgyba buvo 
akla padėčiai namuose, kai 
dar praėjusią savaitę įspėjo 
Amerikos piliečius Pietų Ko
rėjoje ir Japonijoje dėl galimo 
pavojaus JAV kariniams ob
jektams ir personalui tose val
stybėse.

Pasak žiniasklaidos, užsie
nyje tikriausiai sustiprės abe
jonės ir diskusijos dėl prezi
dento George W. Bush idėjų 
apie valstybinės gynybos sky
dą nuo raketų puolimo iš vadi
namųjų ,.piktavalių” valsty
bių, kaip Šiaurės Korėja, Ira
kas bei Iranas, taip pat jas ly-

dėjusios vis labiau vienašališ
kos diplomatijos.

Nustatyti penki teroro 
aktą įtariamieji

Nevv Yorkas. Policija nusta
tė penkių vyrų arabų, kurie 
įtariami antradienio teroro 
aktais Nevv Yorke, asmenybes 
ir Logan tarptautiniame oro 
uoste atėmė išsinuomotą auto
mobilį, kuriame rado lakūnų 
mokymo vadovėlių arabų kal
ba, rašo laikrėštis „Boston 
Herald”.

Du iš penkių vyrų yra bro
liai, o iš jų pasų buvo galima 
spėti juos esant susijusius su 
Jungtinių Arabų Emyratais, 
sakė šaltinis, kurio pavardė 
neskelbiama. Vienas vyrų bu
vo lakūnas.

Mažiausiai du kiti įtaria
mieji antradienį atskrido į Lo
gan oro uostą iš Portland 
Main valstijoje, kurios policija 
mano, kad jie neseniai atvyko 
iš Kanados.

World Trade Center 
griuvėsiuose rasti gyvieji
Trečiadienį Amerikos televi

zija pranešė, jog Worl Trade 
Center griuvėsiuose gelbėtojai 
rado šešis gyvus žmones. Gel
bėtojai, ieškantys po griuvė
siais likusių gyvųjų, sakė, kad 
„girdėjo kitų įkalintų žmonių 
balsus”.

Talibanas nori įrodymą 
apie JAV įtarimus

Islamabadas. Afganistaną 
valdantis Talibanas trečiadie
nį pranešė svarstysiąs prašy
mus išduoti teroru įtariamą 
Osaūia bin Laden. jęi JAV 
tyrėjai pateiks įrodymų^ „Ga
lime išnagrinėti įrodymus ir 
atsižvelgdami į juos imtis 
veiksmų”, paklaustas apie ga
limą O. bin Laden išdavimą 
sakė Talibano ambasadorius 
kaimyniniame Pakistane Ab
dul Salam Zaeef. Pasak jo, pir
miausia būtų apsvarstyti įro
dymai, siejantys O. bin Laden 
su neregėto masto teroro iš
puoliais prieš JAV galios sim
bolius, jei jų išvis atsiras.

Jis pakartojo, kad O. bin 
Laden neturėjo galimybių iš 
savo bazės Afganistane, kur 
Talibanas jį saugo kaip „gar
bingą svečią”, surengti tokias 
sudėtingas operacijas. „Mes 
kontroliuojame visą Osama 
veiklą. Jis negali kalbėti tele
fonu, neturi galimybės naudo
tis Internet’u, palydovinio ry
šio telefonu ar su kuo nors su
sisiekti, sakė A. S. Zaeef.

Arafat raginamas 
pasitraukti iš terorizmo

pasaulio
Jeruzalė. Izraelio u? lenio 

reikalų ministras Siumon Pė
rės paragino palestiniečių va
dovą Yasser Arafat „pasi-
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Tėvynėje pasižvalgius
* Ankstyvą trečiadienio 

rytą Lietuvos kariuomenės 
ordinaras vyskupas Eugenijus 
Bartulis Šiaulių katedroje au
kojo šv. Mišias už žuvusiuo
sius per teroristinį išpuolį 
JAV bei jų artimuosius, meldė 
pasauliui taikos ir ramybės. 
E. Bartulis taip pat kreipėsi į 
kariuomenės vadus bei ka
rius, ragindamas išlaikyti ra
mybę, susitelkimą, draugiš
kumą ir budrumą. Jis išreiškė 
nuoširdžią užuojautą žuvusių
jų artimiesiems. Gedint dėl 
tūkstančių amerikiečių, žuvu
sių per teroristų sprogdinimus 
JAV didmiesčiuose, Lietuvoje 
trečiadienį iškeltos valstybi
nės vėliavos su gedulo kaspi
nais.

* Į posėdį susirinkęs Lie
tuvos ministrą kabinetas 
tylos minute pagerbė teroristi
nių išpuolių JAV aukas.

* Teroro aktai JAV verčia 
stiprinti Lietuvos jūros pri
eigų apsaugą — netoli Bū
tingės naftos terminalo patru
liuoja karinis Lietuvos laivas, 
o Klaipėdos uoste sustiprinta 
apsauga. Kaip pranešė ka
rinės jūrų pajėgos, karo laivas 
„Aukštaitis” patruliuoja netoli 
Būtingės naftos terminalo ir 
žvalgo teritoriją jūroje. Kitas 
karinis laivas — „Sūduvis” — 
reikalui esant, yra pasirengęs 
bet kada išplaukti į jūrą.

' (BNS)

traukti iš terorizmo pasaulio" 
po triuškinamų teroro išpuolių 
JAV. „Negalima gyventi dvie
juose pasauliuose —dalyvauti 
teroristinėje veikloje ir tuo pa
čiu metu norėti būti priimtu 
pasaulyje”, sakė S. Pėrės.

G. W. Bush išpuolius 
pavadino karo veiksmais 
Vašingtonas. „Apgalvoti ir

mirtini išpuoliai, kurie vakar 
buvo įvykdyti prieš mūsų šalį, 
buvo daugiau nei teroro aktai. 
Tai buvo karo veiksmai”, sakė 
JAV prezidentas George W. 
Bush trečiadienį po susitikimo 
su savo aukščiausiais saugu
mo pareigūnais Baltuosiuos^ 
rūmuose. „Šiam mūšiui pri
reiks laiko ir ryžto, tačiau ne
suklyskite — mes laimėsime”, 
tvirtino jis.

Baltieji rūmai trečiadienį 
pareiškė maną, jog atsakingi 
už antradienį įvykdytus aktus 
užbaigė vykdyti savo planą, ir 
pavojus visuomenės saugumui 
šiuo metu ženkliai sumažėjo.

JAV ir NATO svarsto 
atsakomąją veiksmą

galimybę
Briuselis. NATO valstybės 

gali pirmą kartą priimti 
sprendimą pritaikyti Penktąjį 
Šiaurės Atlanto sutarties 
straipsnį, kuriame nurodoma, 
kad sąjungos narės įsiparei
goja imtis bendrų atsakomųjų 
veiksmų vienos iš jų ginkluoto 
užpuolimo atveju, trečiadienį 
pranešė aukštas NATC) parei
gūnas. . 11

Diplomatas pranešė, kad 
NATO Taryba sprendimo dar 
nepriėmė, tačiau „valstybės 
narės mano, jog tai turėtų bū
ti apsvarstyta”.

Penktajame straipsnyje nu
rodoma, kad sąjungininkės 
privalo „individualiai ar drau
ge su kitomis valstybėmis su
teikti užpultajai valstybei pa
galbą, imdamosis veiksmų, 
kuriuos jos mano esant būti
nus, kad būtų atkurtas ir už
tikrintas Šiaurės Atlanto re
giono saugumas”.

* Tragedija New Yorke ir 
Vašingtone sustabdė ir tai, 
kas, atrodo, yra nesustabdoma 
— JAV akcijų ir prekių biržas, 
taip pat paralyžiavo bankų 
veiklą. Panikos bangos nusiri
to per viso pasaulio rinkas. 
Dolerio kursas kitų valiutų 
atžvilgiu krito, o pasaulio 
biržose akcįjų kainos smigo 
žemyn. Paniškai pradėta pirk
ti naftą ir auksą. ilr, vž, Eita)

* Lietuvos finansą mi
nistrė Dalia Grybauskaitė pa
reiškė, jog antradienį JAV 
įvykdyti teroro aktai nekelia 
grėsmės Lietuvos ekonomikai, 
ir dar kartą patvirtino, kad 
dėl tragiškų antradienio įvy
kių Lietuva - neketina skubiai 
persieti lito nuo JAV dolerio 
prie euro, nes nei ministerija, 
nei centrinis bankas „nemato 
jokio tikslo”. „Ypač dabar, kai 
vyksta tokie svyravimai. Su
siejimo laikotarpis optimalus 
tada, kai euro ir dolerio santy
kis ilgą laiką yra stabilus. 
Nestabiliu laikotarpiu jokie 
drastiški persiejimai arba rim
tos reformos neturi būti vyk
domi”, pažymėjo D. Grybaus
kaitė. (BNS)

* Sekmadienis Lietuvoje 
skelbiamas maldos už žuvu
sius JAV teroristų išpuolio 
metu ir jų artimuosius bei 
maldos už taiką pasaulyje die
na. Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija pareiškė esanti su
krėsta žiauraus teroristinio 
išpuolio prieš taikius JAV gy
ventojus ir jungiasi maldoje 
už žuvusius ir jų artimuosius 
su visais geros valios Ameri
kos ir pasaulio žmonėmis.

* Daugybė Lietuvos gy
ventoją, išgirdę, kad gelbė
jant JAV piliečių gyvybes 
trūksta kraujo, kreipėsi į 
įvairias Lietuvos institucijas 
siūlydami priduoti savo krau
jo. Kaip informavo Užsienio 
reikalų ministerijos Informaci
jos ir kultūros departamento 
direktorius Petras Zapolskas, 
Lietuvos institucijos susisiekė 
su JAV ambasada Lietuvoje, 
kurios pareigūnai teigė, kad 
situacija Amerikoje yra kon
troliuojama ir dėkojo Lietuvos 
žmonėms už rūpestį. „Parei
gūnai sakė, jog JAV turi 
kraujo pakankamai ir artimi
ausiu metu nebus prašoma iš 
Lietuvos piliečių šio geros va
lios ženklo", sakė P. Zapols
kas. (BNS)

* Lietuvos moterą vie
nuoliją konferencija, giliai 
liūdėdama dėl žmonių žūties 
per teroristų išpuolį Ameri
koje, rugsėjo 15 d. kviečia mal
dai už pasaulio santarvę ir 
taiką.

* Laikinus įgaliojimus ga
vusios Liberalą sąjungos
valdybos veikla prieš spalio 
mėnesį turintį įvykti kongresą 
netrukus gali būti paraly
žiuota. Atsistatydinimo pa
reiškimus laikinajam Liberalų 
sąjungos vąldybos pirminin
kui Eugenįjui Gentvilui keti
na įteikti keturi buvę Rolando 
Pakso vyriausybės nariai Eu
genijus Maldeikis, Jonas Lion
ginas, Henrikas Žukauskas ir 
Dailis Barakauskas. <lr, Eita)

KALENDORIUS '
Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas Auksa

burnis; Barmantas, Barvydė, Bir- 
mantas, Eulogįjus, Jonas, Mangailis, 
Tolminė.

Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus iš
aukštinimas; Asta, Eisvina, Eisvinas, 
Krescensijus, Notburga, Zubrys.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA - 

HARTFORDO LIETUVIŲ CENTRAS
Jąu XIX šimtmečio pabai

goje lietuviai pradėjo kurtis 
Hartfordo apylinkėje, CT. At
siskyrimas nuo savųjų ir gy
venimas svetimame krašte 
pradžioje jiems buvo sunkus ir 
dvasiškai, ir materialiai, nes 
teko palikti gimtąjį kraštą, gi
mines, draugus, slėgė savų pa
pročių ir savos kultūros ilge
sys.

Lietuviška kultūra, kurios 
pagrindą sudaro religiniai ir 
tautiniai elementai, išeivių 
dvasią gaivino ir dideliems 
darbams skatino. Dauguma 
išliko ištikimi Katalikų Baž
nyčiai ir savo tautai. Apsigy
venę didesnėmis grupėmis, jie 
kūrė savas draugijas, o vėliau 
- parapijas, kas labiausiai lie
tuvybę šiame krašte ir ugdė 
bei išlaikė. Taip įvyko ir Hart
forde, kur, dvidešimtajam 
šimtmečiui prasidedant, įsi
kūrė Švč. Trejybės parapija. 
Bujojo socialinis gyvenimas, 
parapijos ribose įsikūrė ir vie
nu ar kitu metu veikė 41 orga
nizacija ar klubas.

Jau 1896 m. Hartfordo lietu
vius suburti dėjo pastangas 
kun. Juozas ŽebryS (klebonas 
1904-1912). 1898 m. jis išnuo
mojo kambarį, kur liepos 17 d. 
buvo atnašaujamos pirmosios 
lietuviškos šv. Mišios. Tame 
kambaryje vyko pasitarimai 
dėl tolimesnės veiklos. Imi
grantai, gyvenantys Windsor 
ir Poųuonock miesteliuose, pa
pildė septyniasdešimties hart- 
fordiškių būrį. 1900 m. birže
lio 22 d. Hartfordo lietuviai 
kun. J. Žebrio pastangomis už 
10,000 dol. sugebėjo įsigyti 
dviejų aukštų mūrinį pastatą 
Capitol Av. Tame name jie 
įsirengę nedidelę, jaukią kop
lyčią, kuri 1903 m. rugpjūčio 
16 d. buvo pašventinta Lietu
vių Romos Katalikų At
pirkėjo vardu. Dėl nežinomų 
priežasčių šis parapijos vardas 
neišliko, o buvo pakeistas į 
Švč. Trejybės. Nors būdami 
neturtingi, bet giliai tikintys, 
Švč. Trejybės parapijiečiai jau

Švč. Trejybės bažnyčioje Hartforde jubiliejinių Sv. Mišių eisenų veda Ko
lumbo Vyčių garbės sargyba.

Po jubiliejinių šv. Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje Hartforde dr. Vaidevutį 
Mantatttą sveikina arkivyskupas Daniel A. Cronin.

tada įrodė, kad joks užsimo
jimas nėra per sunkus, jokia 
kaina nėra per didelė. Sutarti
nai dirbdami ir Hartforde įsi
kūrus daugiau lietuvių, jau 
1912 m. jų nuosavybė buvo 
išmokėta. Jie ir po to ne
apsnūdę, bet beldėsi į vyskupi
jos duris, kol jiems tų pačių 
m. rudenį buvo paskirtas lie
tuvis klebonas, jaunas ir ener
gingas, patriotiškai nusiteikęs 
kun. Jonas Ambotas (klebona
vo 1912-1963).

Kun. J. Amboto veiklumas ir 
sumanumas buvo impulsas 
tolimesnei parapijos kūrybinei 
veiklai, kuri už kelerių metų 
davė gražių vaisių. Nepasiten
kindami turima koplyčia, pa
rapijiečiai nutarė statyti di
dingai atrodančią mūrinę baž
nyčią, kuri kitiems bylotų apie 
lietuvių pasiaukojimą Dievo 
garbei ir savo tautos labui. 
Štai 1915 m. Kalėdoms už
baigta pirmoji dalis pastato - 
skoningai įrengtas aukštas 
rūsys su gražiu būsimos baž
nyčios fasadu. 1916 m. parapi
ja įsigijo dar du namus šalia 
bažnyčios, iš kurių viename 
Šiandien įsikūrusi klebonija.

Klebono J. Amboto sumanu
mo dėka visos skolos buvo su
mokėtos per 5 metus, o 1923 
m. pradžioje parapijiečiai jau 
turėjo santaupų naujų planų 
vykdymui. Tais pačiais metais 
parapija nupirko trijų aukštų 
- 18 kambarių mūrinį namą. 
Ten įkūrė mokyklą, kuri jau 
kitais metais pradėjo darbą su 
164 mokiniais, mokytojaujant 
šešioms vienuolėms pranciš- 
kietėms iš Pittsburgh, PA, va
dovaujant motinėlei M. Bap- 
tist. Vėliau šalia pradinės mo
kyklos išsivystė ir aukštesnioji 
mokykla. Per 40 gyvavimo 
metų mokyklą lankė daugiau 
kaip 6,000 mokinių. Tai buvo 
didelė garbė parapijai; garbė 
kurios nedaugelis lietuviškų 
kolonijų nusipelnė. Mokykla 
vietos vyskupo įsakymu nusto
jo veikusi 1964 m., kai Hart
fordo vyskupija pastatė tris

Hartfordo Švč. Trejybės parapijos vadovybė 2001 m. birželio mėn. (iš kairės): Regina Stankaitytė, parapijos 
„trustee" ir jubiliejinio komiteto pirmininkė; sės. Mary Louise, CSJ, pastoracinė bendradarbė; Toni Pampei, pa
rapijos „trustee”; prel. John P. Conte, parapijos administratorius; Jurgis Petkaitis, parapijos vargonininkas; 
kun. Albinas J. Gurklis, MIC; Eugenijus Žiurys, parapijos komiteto pirmininkas; Diane Yusinas, jubiliejinio 
komiteto pirmininke.

naujas katalikiškas aukštes
niąsias mokyklas. 1927 m. 
kovo mėnesį užbaigta dabar
tinės Švč. Trejybės bažnyčios 
statyba, bažnyčia pašventinta 
1928 m. kovo 18 d. Puošni ir 
iškilminga šventovė nuteikia 
maldai ir susikaupimui.

Deja, laikas viską keičia. 
Garbingieji parapijos kūrėjai 
pradėjo vienas po kito pavarg
ti po amžiaus našta ir iške
liauti amžinybėn. Dalis jau
nesniųjų, gyvenimo aplinky
bių verčiami, apleido miestą. 
Ir taip parapija, turėjusi dau
giau kaip 500 šeimų ir daug 
veiklių draugijų, pradėjo 
mažėti. Po II Pasaulinio karo 
naujoji ateivių banga papildė 
retėjančias parapijos eiles. 
1963 m., sulaukęs gilios se
natvės - 93 metų, mirė klebo
nas prel. Jonas Ambotas.

Nuo 1964 m. parapijai vado
vauti buvo paskirtas energin
gas kun. Juozas Matutis (kle
bonas 1964-1990). Jam vado
vaujant, bažnyčioje buvo 
įgyvendinti Vatikano susirin
kimo nutarimai ir pradėta pa
maldas vesti lietuvių ir anglų 
kalbomis. 1975 m. bažnyčios 
vidus ir salė buvo skoningai 
atnaujinta. Nepaisant nepa
lankių vietovės aplinkybių, 
klebonas Matutis sugebėjo 
išlaikyti ir bažnyčią, ir parapi
jos narius bei draugijas. 1975 
m. parapijai priklausė apie 
300 šeimų. Didelis dėmesys 
buvo kreipiamas į tautines bei 
bažnytines šventes, kurios 
vykdavo įspūdingai, buvo lydi
mos prasmingų, progai pritai
kytų pamokslų.

Kunigo Matučio iniciatyva 
1975 m. parapijai paskirtas 
klebono padėjėjas - marijonas 
kun. Albinas J. Gurklis, MIC, 
matematikos« mokytojas Ma- 
rianapolio gimnazijoje,
Thompson, CT. Jau daugiau 
kaip 25 m. kun. Gurklis 
ištikimai darbuojasi parapijos 
tikintiesiems. Šv. Mišias jis 
aukoja puikia lietuvių kalba, 
klauso išpažinčių, guodžia 
parapijiečius, ypač tuos, ku
rie silpnai moka anglų kalbą.

1975 m., švenčiant parapijos 
deimantinį jubiliejų, išryškėjo

2001 m. liepos mėn. paskirtas Hartfordo Švč. Trejybės parapijos Hart
forde administratorius Charles Jacobs ir kunigas Albinas J. Gurklis, 
MIC, asistentas.

sudėtingas Hartfordo lietuvių 
Švč. Trejybės parapijos nuei
tas 75-erių metų kelias. 1980- 
ųjų dešimtmetį Švč. Trejybės 
parapijiečiai ir klebonas kun. 
Juožas Matutis prisidėjo prie 
dviejų įspūdingų Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios jubiliejų 
Šventimo. Tai buvo Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero mirties 
500 m. sukaktis, kuri buvo 
atžymėta 1984 m. kovo 4 d. O 
1987-ųjų gegužės 17 d. 
atšvęsta Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis. Hartfordo ar
kivyskupas John Whealon, 
kartu su kitais vyskupais ir 
kunigais, atnašavo šv. Mišias 
Šv. Juozapo Katedroje Hart
forde, Pažymint Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį, prie 
Katedros buvo pastatytas lie
tuviškas kryžius, kurį pa
šventino vyskupas Whealon. 
Tas kryžius ir šiandien tebe
stovi Katedros kieme.

Pradedant 1950 metais, pa
rapijos veikla buvo sparti ir 
reikšminga, nors parapijos 
šeimų skaičius sumažėjo. Per 
šį laikotarpį reiškėsi ne tik se
nosios parapinės organizacijos 
(Sodalietės, Katalikių Moterų 
sąjunga, Švč. Trejybės vyrų 
klubas ir Lietuvos Vyčiai), bet 
ir naujai įkurtos. Veikė prie 
parapijos prisiglaudusios lie
tuviškos kultūrinės, tautinės 
ir socialinės organizacijos; 
tarp jų: skautai ir skautės, 
įsikūrę 1949 m.; Lietuvių Ben
druomenė, 1953 m.; BALFas, 
1944 m.; Veteranų sąjunga 
„Ramovė”, 1953 m.; Kavutės 
klubas, 1967 m.; choras „Ai
das”, 1964 m.; Lietuvių Mo
terų Federacįjos klubas, 1970 
m.; tautinių šokių grupė „Ber
želis”, 1972 m.; Vyrų trio, 
1990 m.

1990 m. klebonas Juozas 
Matutis išėjo į pensiją, o 1999 
m. spalio 22 d, - mirė. Klebo
nu buvo paskirtas kun. John 
Moskus (klebonavo 1990- 
1996). Jam prižiūrint, vyko 
bažnyčios, salės ir klebonijos 
remontas. Parapijos kieme 
1992 m. birželio mėn. buvo 
pastatytas lietuviškas kry
žius. Jo pašventinimu buvo 
prisiminti 1941 m. masiniai

lietuvių trėmimai į Sibirą. 
Kun. Moskus tada pareiškė: 
„Mes prisiminėme ir mes ver
kėme, dalindamiesi šiuo 
skausmu, mes kartu meldė
mės”. Prisiminsime kun. 
Moskų ir už tai, kad jis atgai
vino metinės parapijos gegu
žinės tradiciją.

1996 m. spalio mėn. parapi
jos administratoriumi buvo 
paskirtas jaunas energingas 
kun. Christopher Tiano (1996- 
1999); jis kartu ėjo svarbias 
vyskupijos laikraščio „The 
Catholic Transcript” vyriau
siojo redaktoriaus pareigas; 
įvedė dvikalbi šv. Mišių 
pobūdį, kuris dabar yra nau
dojamas švenčiant didesnes 
Bažnyčios ir lietuvių tautos 
šventes. Kun. Tiano iniciaty
va 1997 m. kaip pastoracinė 
bendradarbė į parapiją atvyko 
sės. Mary Louise, CSJ. Sės. 
iniciatyva 1997 m. buvo 
įsteigta Maldos diskusijos gru
pė.

1999 m. kunigą Tiano pa
skyrus klebonu į New Britaino 
Šv. Onos parapiją, administra
toriaus pareigas perėmė kun. 
John P. Conte 11999-2001). 
Kunigo Conte pagrindinis dar
bas buvo kunigų patarėjo pa
reigos Hartfordo vyskupijoje, 
bet, nepaisant laiko stokos, jis 
nuoširdžiai prisidėjo ir rėmė 
visą lietuvišką Švč. Trejybės 
parapijos veiklą. Už jo nepa
prastus nuopelnus vyskupijai 
ir mūsų parapijai kun. John 
P. Conte 2000 m. gruodžio 16 
d. popiežius Jonas Paulius II 
apdovanojo Bažnyčios Prelato 
Garbės titulu. Parapijiečiai, 
didžiuodamiesi savo dvasios 
vadovo nuopelnais, 2001 m. 
gegužės 5 d. jam surengė pa
gerbimą.

Šių metų liepos pirmą dieną 
prel. John Conte buvo perkel
tas klebonu į kitą Connecticut 
valstijos parapiją, o naujuoju 
Švč. Trejybės administrato
rium paskirtas kun. Charles 
Jacobs. Jis taip pat yra ir Con
necticut valstijos vaikų ligo
ninės kapelionas. Kunigas Ja
cobs buvo parapijiečių šiltai 
priimtas 2001 m. liepos 8 d. 
lietuviškų Šv. Mišių metu.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1990 m., prasidėjo 
nauja imigracijos banga, kuri 
atnešė mūsų parapijai naujų 
šeimų. Didelė dalis naujai at
vykusių lietuvių aktyviai pri
sideda prie parapijos ir prie 
kitų lietuviškų organizacijų 
veiklos.

Dvidešimtojo šimtmečio pas
kutinis dešimtmetis parapijos 
lietuviams prasidėjo labai 
reikšmingai. 1990 m. kovo 11 
d. paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, tą nepaprastai 
gražų rytą, Švč. Trejybės pa
rapijos salė buvo perpildyta 
lietuvių. Jie dėkojo Dievui už 
tėvynės atgimimą ir šventė is
torinės svarbos įvykį. 1990 m. 
spalio 14 d. ir Hartfordo vys
kupijos Šv. Juozapo katedra 
buvo beveik perpildyta. Vys
kupai John F. Whealon ir
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Paulius Baltakis, OFM, kiti 
vyskupai bei kunigai konce
lebravo šv. Mišias, švęsdami 
pirmąją Maldos dieną už Lie
tuvą. Po mišių Švč. Trejybės 
parapįjos salėje įvyko priė
mimas. Metinė Maldos dienos 
už Lietuvą tradicija tęsiama ir 
šiandien, nors dabar metinės 
šv. Mišios yra aukojamos Švč. 
Trejybės bažnyčioje.

Švč. Trejybės parapija yra 
viena iš kelių etninių parapijų 
Hartfordo miesto centre. Baž
nyčia stovi netoli valstijos val
džios pastatų, apsupta gražiai 
atstatytų gyvenamųjų namų 
ir restoranų. Bažnyčia ir para
pijos patalpos įtrauktos į Con
necticut valstijos sostinės at
statymo projektą.

Šiandien Švč. Trejybės para
pijai priklauso daugiau kaip 
200 Šeimų. Parapijoje aktyviai 
reiškiasi ne tik parapijos, bet 
ir prisiglaudusios kitokios lie
tuviškos organizacijos.

2000-ieji metai buvo Švč. 
Trejybės parapijos jubiliejiniai 
metai. Ši svarbi data pažy
mėta iškilmingais renginiais: 
spalio 22 d. buvo surengta 
Maldos diena už Lietuvą, ku
rios metu šv. Mišias aukojo 
vysk. Paulius Bultakis, OFM; 
gruodžio 16 d. - kun. John 
Conte pakeltas į prelatus. 
Įšventinimo apeigos įvyko Šv. 
Juozapo katedroje, Hartforde. 
2001 m. gegužės 6 d. parapijos 
vaikai priėmė Pirmąją Komu
niją.

Birželio 9 ir 10 d. Hartfordo 
Švč. Trejybės parapija iškil
mingai užbaigė Jubiliejinių 
metų minėjimą. Minėjimo ko
mitetui pirmininkavo Regina 
Stankaitytė ir Diane Yusinas. 
Dabartinio parapijos komiteto 
pirmininkas yra Eugenijus 
Žiurys.

Birželio 9 d. aukotos 
iškilmingos šv. Mišios, kurias 
atnašavo arkiv. Daniel Cro
nin. Giedojo parapijos choras 
ir naujai susikūręs vaikų cho
ras, vadovaujamas ilgamečio 
Švč. Trejybės parapijos var
gonininko muziko Jurgio Pet- 
kaičio. Taip pat pasireiškė 
jaunoji smuikininkė Kristina 
Zdanytė.

Birželio 10 d. šių reikšmingų 
metų minėjimas buvo baigtas

Švč. Trejybės parapijos bažnyčia Hartforde, Connecticut i 1915 m.)

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

Lietuviams sutvarkys danti6 už
prieinamą kainą. Pacientu priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitanmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė, 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbama lietuviškai 
6918 W Archer Avė. Ste 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

______ Valandos pagal susilanmą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www centeriorsurgeryandbreastheallh com

iškilmingu pokyliu Hartford 
Marriott Rocky Hill vieš
butyje. Susirinko daugiau 
kaip 200 parapijiečių ir 
svečių. Šiuos jubiliejinius me
tus įamžinti išleistas specialus 
leidinys, kurį redagavo Euge
nijus Žiurys.

Lai šios šventės sukeltas 
dvasinis bei žemiškas veiklu
mas ir maldingumas, Dievui 
laiminant, gyvuoja ir toliau.

Parengė
Lionė ir Algis Simonaičiai, 

Alfonsas Dzikas

fe
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PIRMIEJI LB ŽELMENS 
DAIGAI

VYTAUTAS VOLERTAS
Nuo 1949 m., buvusiems DP 

pradėjus didesniais skaičiais 
kraustytis Amerikon, šiame 
krašte ėmė sklisti Lietuvių 
Bendruomenės (LB) mintis. 
Tai lyg koks virusas iš svetur, 
atneštas imigrantų. Prie kiek
vieno JAV gyventojo jis nelipo, 
o kabinosi tik prie lietuviškos 
kilmės žmonių. Ir tai buvo ge
rybinis virusas, turėjęs mūsų 
žmones apsaugoti nuo stai
gaus nykimo amerikiečių tir
pale, dvelkiančiame įvairiomis 
rasėmis ir skirtingiausiomis 
tautybėmis. Šis tirpalas buvo 
ir yra klampus. Įstrigus vienai 
kojai, negalvojus žmogus gar
ma žemyn su gerais norais ir 
gražiomis mintimis. LB viru
sas turėjo gelbėti nuo šio liki
mo, ugdydamas tautinį sąmo
ningumą, o kartu ir atsparu
mą įvairioms vilionėms bei ne- 
lemtims.

Įsijungimas šio krašto gyve- 
niman ir sugebėjimas daly
vauti kultūrinėje ar ekono
minėje kūryboje yra normalus 
reiškinys. Jis liudija asmens 
pilnatį. Kaip atrodytų ši šalis, 
jei jos branduolį sudarytų tik 
pirmykščiai anglosaksai, ap
supti plačių marių, kuriose 
plūduriuotų margaspalviai 
imigrantai, nemoką susikal
bėti su branduoliu ir be ryšio 
.tarp savęs? Kalbant apie išny- 
Kimą amerikiečių tirpale, gal
vojama apie purslų likimą: 
nuskęsta kas nors, iškilęs bur
bulas sprogsta ir amen. Lieka 
tylus, ramus dumblelis.

LB mintį, kaip visada ir vi
sus naujumus, šiame krašte 
sutiko pasipriešinimas. Buvo 
įvairių priežasčių. Pirmiausia 
— ramybės drumstis. Kas 
džiaugiasi nekviestomis aud
relėmis? Antra: prabilo visi 
priešpriešiniai. Tai aktyvių 
kalbų ir pasyvaus darbo ele
mentas, kuris viską dažo nei
giamai: žmogų, mintį, veiks
mą, ideologiją, siekį. Priešgy
nos nėra kritikai. Kritikai 
įvertina gerus ir blogus bruo
žus, priešgynos tik raukosi, 
pyksta, viską peikia ir nieko 
netaiso. Nelemtos prigimties 
varguoliai.

Kiečiausia kliūtis buvo įsise
nėjusi tradicija, visuomeninė 
ir politinė sistema. Tada sėk
mingai dirbo tik dvi Lietuvių 
jungtys šiame krašte, Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas 
(BALF) ir Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALT). Šios jungtys 
laikėsi ant politinių ir ideolo
ginių pagrindų. Jų vadovybės 
buvo sudarytos delegavimo ke
liu — BALFo ir ALTo apjungtos 
organizacijos į vadovybes pa
siųsdavo savo parinktus žmo-

LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ 
KOMISIJA

„ LIUDA RUGIENIENĖ
Nr.6

Bet visa bėda, mes negalime 
suorganizuoti žemės ūkio sek
toriuje tokios gamybos, kad 
būtų kritinė masė, kad būtų 
galima tiekti nuolat reikiamus 
kiekius tų produktų. Taip pat 
čia būtų galima pasidžiaugti, 
ne be Amerikos lietuvių pagal
bos, mūsų Rokiškio sūrių ga
mykla išėjo į Amerikos rinką 
ir eksportuoja savo produkci
jos maždaug nuo 70 iki 80 
proc. į JAV”.

Lietuvos Veterinarijos aka
demijos rektorius dr. V. Bi- 
žokas išskirtinai paminėjo dr. 
Leono Kriaučeliūno indėlį Lie
tuvos mokslui ir studijoms: 
„Jis savo pinigais, idėjomis ir 
viskuo įsteigė mūsų akademi
jos smulkiųjų gyvulių kliniką, 
kurią mes pavadinome jo Var

nės.^ Apskritai kalbant, visuo
menė turėjo „bažnytinius” ir 
„nebažnytinius” klodus, o šiuo
se kloduose sau vietas skirs
tėsi įvairios partijos. Tų laikų 
JAV lietuviškos visuomenės 
pajėgumas buvo gana didelis, 
tačiau pačią visuomenę su
darė mozaikiška margumą su 
vietomis labai plačiais ideolo
giniais rėmais. O ideologiniai 
skirtumai kartais esti galin
gesni ir už žmogaus meilę 
žmogui.

LB atnešė naujovę. Pirma: 
visi lietuviai dirba kartu, ne
kreipdami dėmesio į ideologi
nius ir politinius skirtumus; 
komunistai, kaip lietuvių tau
tos priešai, iš veiklos išjun
giami. Antra: darbo vadovybės 
sudaromos visuotiniais tiesio
giniais rinkimais.

Ankstesni lietuviai imigran
tai pradėjo nuogąstauti, kad 
atvykę DP perims iš jų veiklą 
ir vadovavimą. LB minties jie 
neneigė, tik priešinosi veiklos 
būdui. Stipriausias priešini
masis atėjo iš organizacijų va
dovybių, ypač iš ALTĄ suda
rančiųjų. Vadovavę asmenys 
bijojo rinkimuose prarasti sa
vo pozicijas. Jie teigė: tvar- 
komės kaip tvarkėmės ir jokių 
naujenybių nereikia! Tačiau 
tada Amerikoje nebuvo litua
nistinio švietimo pastangų, 
bandymų dirbti tautine apim
timi. Katalikai tvarkėsi savo 
tarpe, tautininkai ėjo savo ke
liu, kairieji (socialistai, social
demokratai) dirbo savais bū
dais. Ir nebuvo leidžiama kal
bėti apie kaitą!

Vis dėlto bendruomenišku
mas rado pritarimo kai ku
riuose senosios išeivijos blai
viai galvojančiuose veikėjuose. 
Derantis, kalbantis, aiškinan
tis buvo suburtas Laikinasis 
Organizacinis Komitetas (LOKas), 
kuriam pirmininkavo la
bai plačiai žinoma ir vertina
ma asmenybė prel. J. Balkū- 
nas. Šiame komitete dirbo dr. 
P. Vileišis, dr. M. J. Colney, V. 
Vaitekūnas ir kiti žinomi blai
vios galvosenos žmonės iš 
abiejų emigracijos bangų. LOKas 
1951.08.18 priėmė JAV 
LB statutą, o 1951.11.18 suor
ganizavo iškilmes, kuriose bu
vo priimtas JAV LB Aktas, 
formali LB darbo pradžia 
Amerikoje.

LB šiame krašte būrėsi la
bai atsargiai, kad neatstumtų 
senųjų ateivių. Su jų vadais 
buvo vedami pokalbiai, bando
ma juos įtikinti, kad „Tautinis 
solidarumas yra aukščiausioji 
tautinė dorybė” (iš „Lietuvių 
Chartos”). Dauguma jų nusi
leido ir sutiko su LB steigimu

du. Iš tikrųjų tai buvo dideli 
pinigai. Tai yra viena moder
niausių klinikų Baltijos vals
tybėse, viena moderniausių 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybėse”.

Vilniaus pedagoginio univer
siteto rektorius dr. A. Pakerys 
džiaugėsi, kad devintasis ir 
vienuoliktasis Pasaulio lietu
vių mokslo ir kūrybos simpo
ziumas vyko šiame universi
tete. Taip pat pritarė šių sim
poziumų tęstinumui. Vilniaus 
pedagoginiame universitete 
buvo įkurta Pasaulio litua
nistų bendrija. Tai buvęs Li
tuanistikos institutas savo
tiškai perėjo į Lietuvą prieš 
šešetą metų, jam daug metų 
vadovavo prof. A. Zalatorius, o 
bendrijos vicepirmininkė yra

Rukloje (Jonavos raj.) š.m. rugpjūčio 29 d. prasidėjusių, NATO globojamų, tarptautinių karinių pratybų 
„Amber Hope 2001" atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos prez. Valdas Adamkus.

Džojos Barysaitės (Elta) nuotr.

DOVANOJO KOMPIUTERINES KLASES
Šiaurės Lietuvos mokyklos 

pradėjo naudoti ,,Williams 
Lietuva” dovanotas kompiute
rines klases. Dvidešimt trys 
Šiaurės Lietuvos mokyklos 
pradėjo naujus mokslo metus 
su visiškai įrengtomis kom
piuterių klasėmis, kurias pa
rūpino „Williams Lietuva”.

„Daugiau nei prieš metus 
Lietuvos prezidentūra ir Lie
tuvos Švietimo bei mokslo mi
nisterija kreipėsi į *Williams 
Lietuva’, kaip ir į daugelį kitų 
užsienio investuotojų, dėl pa
ramos keliant bendrą Lietu
vos mokyklų kompiuterizavi
mo lygį. Atsiliepdami į kvie
timą, ‘Williams Lietuva’ pa
tvirtino programą remti ir 
įrengti kompiuterių klases 
Mažeikų, Biržų, * Klaipėdos ir 
Plungės rąjonuose”, — sakė 
„Williams Lietuva” generali
nis direktorius Randy Mąjors.

Dvidešimt trys mokyklos 
pradėjo naudoti visiškai įreng
tas kompiuterių klases, ku
rių kompiuteriai yra sujungti 
į vietinį tinklą, aprūpinti pro-, 
gramine įranga ir turi priėji-

(nors be entuziazmo), o dr. Pi
jus Grigaitis, „Naujienų” re
daktorius ir tuolaikinis ALTo 
sekretorius, iki pat savo mir
ties LB rodė priešiškumą. LB 
minties nesuprato didelė se
nųjų ateivių dalis ir ji liko už 
LB ribų. Šitai buvo ypač žymu 
tarp mažiau išsilavinusių lie
tuvių.

Partijos savo priešiškumu 
bendruomenininkus gerokai 
nugąsdino, todėl buvo bijoma, 
kad partiniai negalavimai ne
įsimestų ir į LB. Prisimenu, 
kaip sekmadienį, savaitę prieš 
LB Akto iškilmes Niujorke, su 
dr. Br. Nemicku, žinomu poli
tiku, kartu ėjome į bažnyčią 
Filadelfijoje. Tada aktualiau
sia tema tarp susipratusių 
naujųjų ateivių buvo LB. Jis, 
dr. Nemickas, svarbus tauti
ninkų ideologas, buvęs VLIKo 
vicepirmininkas, teisininkas,
prof. V. Kelertienė. Palaiko 
nuolatinius ryšius su Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ru Čikagoje. Čia atvyksta la
bai daug paskaitininkų iš išei
vijos.

Klaipėdos universiteto rek
torius dr. S. Vaitekūnas aiš
kino, kad, esant toli nuo Vil
niaus, yra savitų, specifinių 
problemų, tačiau ' ryšiai su 
Amerikos universitetais ir 
JAV LB neblogi. Paminėjo 
profesoriaus F. Palubinsko 
programą, kuri buvo priimta 
visiems universitetams, kai ir 
rektorius, ir administracijos 
darbuotojai galėjo apsilankyti 
Amerikoje, susipažinti su 
Amerikos universitetų patirti
mi, universitetų modeliu. „Kai 
kūrėme studijų programas, 
daug Amerikos profesorių, ne 
tik lietuvių, atvažiavo dėstyti 
vadybą ir ekonomiką. Tai 
mums buvo labai naudinga. 
Aš jau nekalbu apie tai, kad 
žymūs lietuviai profesoriai iš 
Amerikos, kaip šviesaus atmi
nimo profesorius Kavolis, Mic-

mą prie interneto. Kompiute
rių klasėse yra nuo penkių iki 
dešimties kompiuterių, prik
lausomai nuo mokinių skai
čiaus ir mokyklos patalpų dy
džio. Kiekviena klasė aprū
pinta lazeriniu spausdintuvu 
ir „skeneriu”, taip pat kom
piuteriu klasės mokytojui, 
turinčiu galimybę prižiūrėti 
kitus kompiuterius, bei kom
piuterių stalais. Išrinkti in
terneto tiekėjai sutiko tiekti 
ryšį su nuolaida ir būtiną 
įrangą nemokamai. Taip pat 
mokytojai vasarą lankė spe
cialius kompiuterinius raš
tingumo kursus.

Tiekti internetą mokykloms 
buvo išrinkti „Omnitel” ir 
„Lietuvos telekomas”, tuo tar
pu IBM ir „Baltic Amadeus” 
parūpino kompiuterius bei ki
tą įrangą. „Baltic Amadeus” 
taip pat įrengė būtiną tink
lo įrangą visose mokyklose. 
„Alna” organizavo ir finansa
vo mokytojų -mokymo pro
gramą. Bendrovė „Narbutas 
ir Ko” buvo išrinkta tiekti 
baldus kompiuterių klasėms.

politikas, maždaug taip pa
reiškė: nuo partijų Bendruo
menė turi saugotis kaip nuo 
sunkios ligos; kad nors Niu
jorke (LB Akto iškilmėse) šios 
nelaimės išvengtų...

Dr. Br. Nemicko norai išsi
pildė — JAV LB į partijų ran
kas nepateko. Ji liko visų lie
tuvių partija. Tačiau jei kada 
jos kely pasitaikydavo kliuvi
nių, kažkodėl už tų kliuvinių 
stovėdavo ir vienas kitas se
nas, kietas partietis, tai tauti
ninkas, tai socialistas, tai vol- 
demarininkas, tai liberalas.

Rimtų partijų užmojų Bend
ruomenės žmonės neneigė. Jie 
tik nepripažino bendran dar
ban išliejamų nuodų. Juk LB 
darbai reikalavo ir reikalauja 
visuotinumo, partijoms palie
kant ir netrukdant jų kelių. 
„Williams Lietuva” iš viso 
skyrė 600,000 litų projekto
kūnas, Šernas ir daugelis kitų 
atvažiavo pas mus ir dėstė, 
dėstė labai nuoširdžiai, padėjo 
pertvarkyti ir studijų progra
mas, patarė daugeliu kitų da
lykų. Labai daug padėjo Ame
rikos Lietuvių fondas, kuris iš 
esmės mums sutvarkė ir kom
piuterizavo pirmaisiais metais 
biblioteką”.

Vilniaus Dailės akademijos 
rektorius doc. A. Šaltenis, kal
bėdamas apie ryšius „Aš pri
siminiau tą pradžią po nepri
klausomybės, su kokiu entu
ziazmu ir džiaugsmu mes 
puolėm broliautis su mūsų 
broliais iš užsienio, Amerikos 
lietuviais, kviesdami važiuoti 
pas mus dėstyti, kviesdami 
studentus. Viena pirmųjų 
kregždžių buvo K. Zapkus, 
garsus tapytojas”. Bendrauja 
ir su vyresnės kartos dailinin
kais. Akademįjos pastangomis 
pargabento K. Varnelio meno, 
lituanistikos rinkinius, jo pa
ties darbus, įkūrė K. Varnelio 
muziejų. Dailininkas A. Tamo
šaitis parvežė savo meno rin-

PASIRUOŠĘS PADĖTI

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras sukrėstas 
seka žinias apie neregėto ci
nizmo ir žiaurumo pasireiš
kimus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir išgyvena tai, kaip 
viso pasaulio tragediją, kuri 
paliečia kiekvieną asmeniškai.

Informacijos centras pasi
ruošęs panaudoti visas savo 
galimybes dėl šios tragedijos 
iškylantiems susisiekimo ar 
susižinojimo klausimams.

Žilvinas Beliauskas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę 

informacijos centras

* Švenčionių rajono Na- 
vasiolkų kaimo pavadinimas 
keičiamas j Naujasodžio. Na- 
vasiolkų kaimo gyventojai 
kreipėsi į Švenčionių rajono 
savivaldybę, siūlydami kaimo 
pavadinimą pakeisti į Nauja
sodžio. Savivaldybės taryba, 
pritarusi gyventojų pagęidavi- 
mui, savo ruožtu kreipėsi į vy
riausybę, kuri ir priėmė spren
dimą dėl kaimo pavadinimo 
pakeitimo. <bns>

įgyvendinimui.
„Mokyklų kompiuterizavi

mo projektas atitinka dvi 
pagrindines sritis, kurias ki
niams’ pasirinko remti Lietu
voje — švietimą ir naujų 
technologijų plėtrą. Geri kom
piuterio naudojimo įgūdžiai 
yra būtini dabartiniame pa
saulyje ir ‘Williams’ džiaugia
si kartu su projekto partne
riais galėdama prisidėti prie 
Lietuvos moksleivių kompiu
terinio raštingumo gerinimo”, 
— sakė Randy Majors.

Pastaraisiais metais „Wi- 
lliams Lietuva” aktyviai rėmė 
„Lietuvos Junior Achieve- 
ment”, Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklą, JAV Tai
kos korpuso anglų kalbos 
olimpiadą bei Vilniaus festi
valį.

(Elta)

kinius. Jo fondo, kuris yra 
įsteigtas Kanadoje, lėšomis 
išsilaiko muziejaus padalinys 
— A. Tamošaičio galerijos 
židinys, kurio akcentas yra 
liaudies menas. Muziejui yra 
padovanoti P. Rėklaičio dailės 
rinkiniai, P. Gailiaus, K. Ja
nulio, V. Jonyno, V. Kasiulio, 
A. Liutkaus, Z. Mikšio, V. Pet
ravičiaus, R. Viesulo. Gražiai 
bendradarbiavo minint Pirmo
sios lietuviškos knygos su
kaktį. (B.d.)

Užsienio reikalų viceministras Giedrius Čekuolis (kairėje) kalba NATO plėtros klausimu LR Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos posėdyje birželio 7 d. Seime. A. Rugieniaus nuotrauka.

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis 3
Danutė Bindokienė

Skaičiuojant aukas ir 
ieškant kaltininkų

Rugsėjo 11 d., teroristų iš
puolio New Yorke ir Vašing
tone akivaizdoje, žiniasklai
dos komentatoriai daug kartų 
išreiškė nuomonę, kad tai pati 
didžiausia tragedija Amerikos 
istorijoje. Daugelis ją lygino 
su Pearl Harbor, kai Japoni
jos lėktuvai bombardavo šią 
JAV karinę bazę ir uostą Ha
vajuose. Tai Amerikai iš es
mės buvo Antrojo pasaulinio 
karo pradžia, nors Europoje 
jis jau buvo įsisiūbavęs.

Tačiau prieš 60 metų buvo 
aišku, kas tikrasis priešas. 
Šiandien į klausimą, kas rug
sėjo 11-osios išpuolių kaltinin
kas, ne taip lengva atsakyti. 
Tuo tarpu pasitenkinama spė
liojimais, nors jie vis dažniau 
susitelkia ties jau žinomu te
roristų vadu Osama bin La- 
den. Galbūt verta paminėti, 
kad visgi Afganistano Taliban 
išpuolius prieš Ameriką pa
smerkė, o bin Laden, ar jo pa
sekėjai, dar šiuo „žygdarbiu” 
nepasigyrė.

Tyli ir kiti galimi kaltinin
kai, galbūt pabūgę griežtų 
JAV vyriausybės, prezidento, 
o taip pat kone viso pasaulio 
valstybių vadų pasisakymų, 
kad teroristai, jiems prijau
čiantys ar juos globojantys, 
turi būti surasti ir skaudžiai 
nubausti. Spaudos konferenci
joje JAV karinės vadovybės 
pareigūnai, prezidento kabi
neto nariai ir pats prez. 
George W. Bush ypač pabrė
žė, kad JAV kariuomenė pasi
ruošusi kirsti skaudų smūgį, 
kai tik bus nuspręsta, kam jį 
kirsti. Tokiai akcijai pritaria 
Jungtinių Tautų, NATO vado
vai, taip pat daugelis JAV 
sąjungininkų. Pritaria ir Ru
sijos Vladimir Putin. „Toks 
nežmoniškas elgesys negali 
likti be bausmės. Visa tarp
tautinė bendruomenė turi su
sijungti kovai su terorizmu”, 
teigė Putin. Daugelis siūlo pa
galbą nukentėjusiems (kiek 
kartų tai yra padariusi Ameri
ka, kai bet kur pasaulyje 
įvyko gamtinė ar kitokia ne
laimė!), įskaitant Kubą, ku
rios diktatorius Fidel Castro 
paprastai „didelės meilės” 
Amerikai nerodo. Lietuvos 
prez. Valdas Adamkus, kuris 
kaip tik šiuo tragišku metu 
buvo Vašingtone, parašė laiš
ką prez. George W. Bush, 
išreikšdamas giliausią užuo
jautą jam ir visiems Amerikos 
gyventojams. Jis užtikrino, 
jog Lietuva tvirtai smerkia 
tarptautinį terorizmą, tikisi, 
kad šių išpuolių kaltininkai 
bus surasti ir nubausti. „Pone 
Prezidente, aš noriu užtikrin-

Kauno technologijos univer
siteto rektorius dr. R. Bance- 
vičius savo pasisakymą pradė
jo poeto žodžiais: „Žygiais, o 
ne žodžiais mes tėvynę my
lim”. Kalbėjo apie bendradar
biavimą su dr. S. Bačkaičiu. 
Prieš porą mėnesių buvo 
įkurtas vadinamasis Amerikos 
institutas. Kauno technologi
jos universitetas buvo vienas 
iniciatorių. Instituto tikslas 
yra skleisti JAV technologijų 
ir verslo patyrimą, studijas,

ti, kad Lietuva ir toliau rems 
JAV-es, kovojant su teroriz
mu”, savo laiške rašo V. 
Adamkus. Kaip žinome, tero
ristų išpuoliai sujaukė Lietu
vos prezidento vizito darbo
tvarkę — negalėjo įvykti su
sitikimai nei su prezidentu, 
nei su viceprez. Diek Cheney, 
kaip buvo numatyta.

Popiežius Jonas Paulius II 
taip pat pasmerkė teroristi
nius išpuolius. Įvairiuose 
kraštuose šį sekmadienį yra 
skelbiama maldos diena. Ją 
paskelbė ir Lietuvos Vyskupų 
konferencija. Daugelyje vieto
vių Amerikoje visų religijų ti
kintieji rinkosi į maldos na
mus jau tą patį vakarą.

Visgi ne visi baisisi ir liūdi 
dėl šios tragedijos. Yra ir 
išimčių. Viena labai ryški — 
Irakas, kurio televizija rodė 
šiurpius tragedijos vaizdus, 
gyrė teroristus už jų „žyg
darbį” ir tvirtino, kad „tai at
lyginimas Amerikai už nusi
žengimus prieš žmoniškumą” 
(turint mintyje Persų įlankos 
karą ir iki dabar tebesitę
siančius suvaržymus Irakui). 
Nors arabų pasaulio vyriau
sybės viešai pasmerkė teroris
tinius išpuolius, bet nemažai 
palestiniečių gatvėse džiūga
vo, kad pagaliau ir „ameri
kiečiams teko patirti, ką jie iš 
žydų kasdien patiria”.

Kadangi smurto veiksmai 
įvyko greitojo susižinojimo 
amžiuje, vaizdai iš New Yorko 
ir Vašingtono beveik tuo pa
čiu metu pasiekė visus pasau
lio kampus. Matė juos ir Lie
tuva, tačiau daugelio reakcija 
buvo kiek netikėta: žmonės 
pradėjo būgštauti dėl savo ar
timųjų, gyvenančių JAV-se ar 
esančių į jas pakeliui, saugu
mo. Suprantama, iš toli įvy
kiai ne visuomet taip atrodo, 
kaip tikrovė, juo labiau nesu
vokiant nuotolių, tarp, saky
kime, Čikagos, Vašingtono, 
New York ar kitų miestų. Be 
abejo, didžioji dalis neseniai 
atvykusiųjų mūsų tautiečių 
susiprato paskambinti į Lie
tuvą ir artimiesiems pranešti, 
kad jie gyvi, sveiki, bet, pasi
rodo, ne visi. Artimųjų tėvy
nėje rūpestis juos paskatino 
kreiptis į Lietuvos konsulatą 
ir ieškoti „pražuvėlių”. Šian
dien skelbiame daugiau kaip 
200 pavardžių ir raginame ne
delsiant susisiekti su giminė
mis Lietuvoje. Jeigu tame tar
pe yra neskaitančių „Drau
go”, galbūt jų pažįstami ga
lėtų pranešti. Sąrašą paskelb
sime ir „Draugo” puslapyje 
internete. Pasitikrinkite.
informacijos sklaidą, partne
rių paiešką. Kauno technologi
jos universitetas turi geriau
sią distancinio mokymo cent
rą, veda daugelį kursų tiek 
studentams, tiek inžinieriams, 
baigusiems specialistams. Ki
tais metais gegužės mėn. Vil
niuje įvyks paroda „Mokslas ir 
švietimas”, joje dalyvauti siūlė 
ir užsienio lietuvių mokslui, 
galbūt ir kultūrai.
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ISTORIJA IR DABARTIS
45-joje Lietuviškų studijų savaitėje Paslaugos

S K E A I
Gražiojoje Michigano Daina

voje šią vasarą (rugpjūčio 19- 
26 d.) ir vėl susirinko Lietuvių 
fronto bičiuliai į savo tradicinę 
studijų ir poilsio savaitę. Tai 
buvojau 45-oji savaitė, kurioje 
paskaitomis, pranešimais ir 
diskusijomis buvo atkreipia
mas dėmesys į šio meto išei- 
vįjos visuomeninę veiklą bei 
iškylančias aktualijas, f studi
jų savaitę buvo atvykęs ir Lie
tuvos f laisvę fondo filialo val
dybos pirmininkas Vidmantas 
Vitkauskas, Garliavos Juozo 
Lukšos vardo gimnazijos di
rektorius. Kitas naujas sve
čias buvo kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, neseniai iš 
Montrealio persikėlęs i Čika
gą, kuris kiekvieną rytą atna
šaudavo šv. Mišias ir visada 
artimai bendravo savaitės 
programoje.

Pirmosios dvi savaitės die
nos buvo skirtos organizaci
niams Lietuvių fronto bičiulių 
bei | laisvę fondo reikalams. 
Ilgi posėdžiai, kurių progra
moje — atliktų darbų vertini
mas, nauji veiklos planai, ĮLF 
Lietuvos filialo veikla, Politi
nės komisijos pranešimas, ar
chyvinės medžiagos telkimo ir 
kitokie klausimai.

Pirmadienį įdomų praneši
mą apie neseniai Vilniuje ir 
Trakuose įvykusią 10-tąją Lie
tuvos JLF filialo studijų savai
tė padarė ten dalyvavę Kazys 
Ambrozaitis, Vidmantas Vit
kauskas ir P. A. Raulinaitis. 
Susidarė vaizdas, kad mūsų 
pastangos Lietuvoje įgyven
dinti pilnutinės demokratijos 
idėjas jau duoda tikrai gerus 
vaisius ir JLF veikla Lietuvoje 
klesti. <

Antradienio (08.21) vaka
ronės metu kun. K. Ambra
sas padarė platesnį praneši
mą apie Vilnijos krašto lifetu- 
vių padėtį, vargus ir rūpes
čius^ vaizdžiai nupasakojo vi
sus sunkumus, kurie ypač ten 
reiškiasi lietuviškose mokyk
lose? dėl vis tebevykstančios 
didėlės lenkinimo akcijos ir 
dėl ^nepakankamos finansinės 
savivaldybių paramos. Kun. 
Ambraso pranešimą plačiai 
papildė ir Vidmantas Vitkaus
kas, praplėsdamas jį ta pras
me, kad ir kitose Lietuvos mo

Studijų ir poilsio savaitės 2001 m. rugpjūčio 19-26 d. Dainavoje dalyviai (iš kairės): J. Baužys, J. Pabedinskas, I. 
Pabedinskienė, R. Ardienė, A. Raulinaitis, A. Raulinaitienė, B. Volertienė, R. Čepulienė, dr. Z. Čepulis. Jono 
Urbono nuotr. <

Studijų ir poilsio savaitės Dainavoje 2001 m. rugpjūčio 19-26 d. dalyviai (iš kairės): V. Rociūnas. J. Ardys, M. 
Ambrozaitienė, dr. K. Ambrozaitis, A. Rugienius, V. Volertas. J. Urbono nuotr.

kyklose pasireiškiančios kos
mopolitinio ir pilietinio ugdy
mo programos pradeda nu
stelbti lietuvišką tautinę mo
kyklą.

Lietuvių Bendruomenės 
veiklos įdomybės

Trečiadienis (08.22) buvo 
skirtas Lietuvių Bendruome
nės reikalams. Pirmasis kal
bėjo dr. Romualdas Kriau
čiūnas, savo paskaitoje „Ar 
ruošiame sau pakaitalus?” na
grinėjęs savanoriškos visuo
meninės veiklos lietuviškoje 
išeivijoje būtinumą. Prisiminė 
anuos senus laikus, kai į Ame
riką atvykę pokario tremtiniai 
savo laisvą laiką skyrė lietu
viškai veiklai, išugdė savas or
ganizacijas ir pačią Lietuvių 
Bendruomenę. Dabartinė jau
noji karta, o taip pat ir naujai 
atvykstantys „trečiosios ban
gos” asmenys į visuomeninę 
veiklą žiūri kitaip. Vis labiau 
tampame minimalistais arba 
vartotojų karta, pasitenki
nančia vien tik pramogomis. 
Tad būtina vėl ugdyti savano
rišką veiklą ir priimti šių me
tų šūkį „Būk savanoriu, pa
dėk sau ir kitiems!” Šitą šūkį 
įgyvendinti būtina tiek išei
vijoje, tiek ir pačioje Lietuvoje. 
Ta tema kitais (2002) metais 
Dainavoje bus rengiama net 
speciali jaunimo konferencija. 
Dr. Kriaučiūno pranešimas 
sukėlė nemaža diskusinių pa
sisakymų.

Liuda Rugienienė, dažnai 
besilankanti Lietuvoje, palietė 
kelias labai įdomias temas. 
Papasakojo apie šiemet Vil
niuje įvykusią parlamentinę 
asamblėją, kurioje dalyvavo 
parlamentarai iš 19 NATO 
kraštų, apie joje patirtas savo 
nuotaikas. Perdavė taip pat ir 
savo pastabas apie Lietuvą, 
ypač pabrėždama liūdną fak
tą, kad Vakarai vilioja pačius 
gabiausius žmones iš Lietu
vos, kad vyksta labai didelis 
proto nutekėjimas, kai tūks
tančiai lietuvių stengiasi iš
vykti į Vakarus. Toliau, kalbė
dama apie bendrosios JAV LB 
ir Lietuvos Respublikos Seimo 
komisijos darbus, priminė, 
kad netrukus (spalio 8-10 d.)

rugpjūčio 19-26 d. Dainavoje dalyviai, nuleidę stovyklos vėliavą, sustojoStudijų ir poilsio savaites 2001 m 
įsiamžinti. J. Urbono nuotr.

Čikagoje vyks tos komisuos 
bendri posėdžiai.

Algis Rugienius, neseniai 
dalyvavęs Seinuose įvykusia
me Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos ir Kraštų 
valdybų pirmininkų suvažia
vime, papasakojo apie to su
važiavimo eigą, darbus ir pro
jektus, perteikė savo įspū
džius. Jis taip pat supažindino 
ir su ten svarstytais klausi
mais, susijusiais su Lietuvos 
pakvietimu į NATO.

1941 metų įvykiai 
Lietuvoje

Šios savaitės metu buvo iš
samiai prisiminta ir paminėta 
60 metų sukaktis nuo 1941 
metų Tautos sukilimo prieš 
sovietus ir trumpo Laikinosios 
Vyriausybės veiklos periodo. 
Ketvirtadienį (08.23) dr. Ka
zys Ambrozaitis, kalbėda
mas apie 1941 m. Tautos suki
limo reikšmę, pabrėžė, kad 
įvykęs sukilimas tuo metu 
parodė pasauliui, jog Lietuva 
tebėra gyva ir nepriklausanti 
nūo Sovietų Sąjungos. Buvo 
įrodyta tautos dvasia ir valsty
bingumas.* Tačiau šiandien 
dažnai šį svarbų Lietuvos is
torijoje įvykį norima pamiršti, 
vengiama apie jį net kalbėti ar 
kaip nors paminėti. Sukilimas 
buvo pradžia organizuotos re
zistencijos prieš okupantus ir 
pasaulis apie sukilimą gerai 
žinojo, nors dabar kai kas ban
do aiškinti, kad tai buvęs hit
lerininkų projektas. Sukilimui 
buvo ruošiamasi, jis buvo pla
nuojamas iš anksto. Tai buvo 
spontaniškas, bet kartu ir or

ganizuotas sukilimas. Deja, 
dabar net kai kurioje ir mūsų 
išeivijos spaudoje (pvz., „Aki
račiuose”) 1941 m. sukilimas 
vadinamas kvailyste.

Labai įdomiai šią sukilimo 
temą praplėtė ir svečias iš Lie
tuvos Vidmantas Vitkaus
kas, savo paskaitoje iškėlęs 
klausimą: „Kodėl 1941 m. su
kilimas Lietuvos jaunąjai kar
tai tebėra ’tera incognita*?” Jis 
pabrėžė faktą, kad to sukilimo 
dalyvių ir jį atmenančių eilės 
mažėja, tuo tarpu sukilimą 
šmeižiančių atsiranda kažko
dėl vis daugiau. Iš ko gi jauno
ji karta gali dabar sužinoti 
apie kai kuriuos labai svar
bius Lietuvos istorijoje mo
mentus, kada net mokyklose 
jie yra klaidinami? — klausė 
prelegentas. Naujai paruoš
toje mokykloms švietimo pro
gramoje apskritai neskiriama 
daug vietos Lietuvos istorijai, 
o kai kurie naudojami vado
vėliai šalia minėtinų ir svar
bių Lietuvos asmenybių, kaip 
Smetonos ir kitų, įrašo ir 
Sniečkaus pavardę. Apie 1941 
m. įvykius neužsimenama, to
dėl nenuostabu, kad vienoje. 
moksleivių apklausoje apie su
kilimą pasitaikė net tokių at
sakymų, kad sukilimo vadas 
buvęs Justas Paleckis.

Prie tendencingos ir nu
kreiptos prieš 1941 m. suki
limą bei Laikinąją Vyriausybę 
nuomonės formavimo priside
da ir didelė dalis žiniasklai
dos, o taip pat ir priešiškai nu
sistatę valdžios institucįjų pa
reigūnai. Tad nei mokykla, nei 
pati visuomenė negauna tikrų 
žinių apie antjsovietinę bei 
antinacinę rezistenciją. Tiesa, 
rimtų ir objektyvesnių mokslo 
veikalų šia tema pamažu atsi
randa, tačiau jie dažnai yra 
per brangūs ir neprieinami vi
suomenei, ir ypač mokykloms.

1941 m. įvykių temos nag
rinėjimas buvo tęsiamas ir 
penktadienį. Adv. Povilas 
Zumbakis savo pranešime 
trumpai, bet kaip visada įdo
miai, palietė įvairius su holo
kaustu bei antisemitizmu su
sijusius klausimus, tebesitę
siančius iki šios dienos. Jis 
priminė faktus, kad Lietuva ir 
visi lietuviai nuolat kaltinami 
antisemitizmu, net holokaus
tu, dažnai net pačių lietuvių 
istorikų išleidžiamose knygo
se. Tačiau niekas nenori prisi
minti Stalino laikais pačioje 
Sovietų Sąjungoje vykdyto an
tisemitizmo ir niekas nekalba 
apie sovietinį genocidą, vykdy
tą Lietuvoje ir kitose paverg
tose tautose. Adv. P. Zumba- 
kio pranešimas buvo išklausy
tas su dideliu dėmesiu.

Penktadienio popietę kalbė
jo adv. dr. Augustinas Idze- 
lis, kuris taip pat yra ir istori
kas. Šiuo metu jis baigia pa
ruošti išsamų istorinį veikalą 
apie 1941 m. įvykius. Savo pas
kaitoje „1941 metų sukilimo 
eiga Vilniuje” jis labai plačiai 
pasakojo apie birželio 23 d. 
prasidėjusius sukilėlių veiks
mus Vilniaus mieste. Jo su
rinktomis žiniomis, Vilniaus 
sukilėliai neturėjo išankstinio 
plano ir savo veiksmus pradė

jo labai atsargiai, išvengdami 
net didesnių aukų. Tačiau jau 
kitą dieną (birželio 24 d.) su
kilėliai įsteigė specialų komi
tetą, perėmė centrines įstai
gas ir miesto valdymą. Prele
gentas suminėjo daugybę įdo
mių faktų iš pirmosiomis die
nomis sukilėlių valdomo Vil
niaus gyvenimo, pabrėžė (rem
damasis net vieno žydo auto
riaus liudijimais), kad tuo me
tu Vilniuje nebuvo jokių anti
semitizmo apraiškų, kol spe
cialiai sudaryta vokiečių SS 
Einsatz grupė nepradėjo žydų 
naikinimo akcijos. Net ir tada 
sukilėlių dar tvarkoma lietu
vių saugumo policija stengda
vosi kaip nors žydus gelbėti. 
Paskaita buvo gana ilga, bet 
labai įdomi, paremta faktais iš 
surastų dokumentų VVashing
ton esančiame FBI archyve.

Šeštadieųjo rytą tą pačią 
1941 m. įvykių temą tęsė 
prof. dr. Kęstutis Skrups- 
kelis, pristatydamas visai ne
seniai Lietuvoje išleistą — 
Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės posėdžių protokolų rin
kinį, redaguotą J. Anušausko. 
Prelegentas šią knygą-recen
zavo trimis aspektais. Kalbė
damas apie knygos redagavi
mą, jis pastebėjo, kad darbas 
atliktas labai skubotai, per
rašytuose dokumentų teks
tuose yra praleistų sakinių, 
trūksta bent trijų pačių svar
biausių protokolų (neaišku, 
kodėl jų knygoje nėra). Kele- 
tos dokumentų autentiškumas 
taip pat abejotinas. Viename 
iš jų J. Šlepečio parašas aiš
kiai skiriasi nuo kitų jo pa
rašų. Rugpjūčio 1 d. protoko
las dėl žydų padėties nevisiš
kai atitinka perrašytam teks
tui.

Interpretuojant šį protokolų 
rinkinį susidaro vaizdas, kad 
dokumentuose aiškiai rodoma, 
jog Laikinoji Vyriausybė rū
pinosi dienos klausimais, 
kaip, pvz., atsirandančiu ne
darbu, nuosavybės problemo
mis, švietimo reikalais ir pan. 
Prieš žydus aiškiai nebuvo jo
kios planuojamos akcijos, kaip 
iš kažkur yra ištraukę kai ku
rie mūsų jaunieji istorikai. 
Žydų geto buvo įsteigtas vo
kiečių potvarkiais ir Vyriau
sybės protokole buvo užregist
ruota tiktai šio fakto informa
cija. Yra daug neaiškumų, 
kaip ir kur išlikę ir rasti doku
mentai buvo laikomi, kaip, 
kur ir kieno jie buvo padau
ginti. Kruopščiai parengta pas
kaita apie šį laikotarpį sukė
lė nemaža klausimų, kuriuos 
prelegentas plačiai aiškino.

Žiniasklaida ir tautinio 
auklėjimo problemos

Ketvirtadienio (08.23) popie
tę rašytojas Vytautas Voler
tas kalbėjo apie Lietuvos ži
niasklaidą. Tvirtinama, kad 
žiniasklaida turinti būti lais
va, tačiau Lietuvos laikraščių 
puslapiuose ta laisvė yra nau
dojama tik piktam šaipymuisi 
iš vertybių. Šitoks stilius tik
rai paimtas ne iš rimtos Va
karų spaudos ir Lietuvai ne
teikia jokio pasididžiavimo.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu grdftai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIOMOBMJO. NAMU. SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir O« Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Weat 95th Street 

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

Kalame visų rūšių ,„sidings”, 
„soffits”. įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą? 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

S o darbą

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

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

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Prelegentas paminėjo, jog ge
gužės mėnesį 32 kultūrininkai 
dėl neigiamo žiniasklaidos nu
sistatymo vertybių atžvilgiu 
paskelbė prezidentui parašytį 
laišką. Laiškas sukėlė įvai
riausių vertinimų už ir prieš, 
kuriuos galėjome rasti Lietu
vos ir net išeivijos laikraš
čiuose. Labiausiai prieš šį ver
tybes ginantį laišką nusistatę 
buvo tie, kurie patriotizmą lai
ko idiotizmu.

Tautinio auklėjimo proble
mos buvo svarstomos penkta
dienį Vidmanto Vitkausko 
paskaitoje „Lietuvių tautinė 
mokykla — realybė ar idėja?”, 
kurioje jis plačiai informavo 
apie naujai mokyklose įveda
mus švietimo nuostatus, pagal 
kuriuos didžiausias dėmesys 
yra kreipiamas į pilietiškumo 
ugdymą. Įvedami nauji moky
mo metodai, slopinamas tau
tiškumas, nyksta gražios tra
dicijos, auga kosmopolitizmas 
ir kitos blogybės. Jau anksty
vesnėje paskaitoje kalbėjęs 
apie Garliavos gimnaziją, pre
legentas dabar plačiau supa
žindino klausytojus su jo gim
nazijoje pradėta tautinio ug
dymo programa ir gimnazijos 
mokinių veikla. Tautinis ug
dymas čia bandomas įjungti į 
visą mokymo eigą, mokiniams 
sudaroma proga gyventi tau
tinėje ir patriotinėje aplinkoje. 
Į šios tautinio bei religinio ug
dymo programos rėmus įjun
giama pačių moksleivių savi
veikla, jaunimo organizacijos, 
mokinių tėvai, skatinama vi
suomeninė mokinių veikla už 
gimnazijos ribų, organizuoja
mas bendravimas su buvu
siais ' partizanais rengiamos, 
ekskursijos ir t.t. Panašų dar
bą pradeda ir dar kelios Lietu
vos mokyklos. Rezultatai* jau 
matyti, tačiau daugeliui da
bartinės valdžios žmonių šito
kia patriotinė programa nela
bai patinka. Tad jos veiklai 
palaikyti ir plėsti būtinai rei
kalinga daugiau pagalbos ir 
lėšų iš visuomenės, Bažnyčios, 
įmonių ar įstaigų.

Jaunoji karta — viltys 
ir nusivylimai

Šeštadienio popietę buvo du 
pranešimai, bet abu iš dalies

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

tjjĮį, RE/MAX 

, REALTORS 
OFFC.imi 229 ■ B791 

HOME (70BI 425 -7150 

M0«L (7731 5904)205

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

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 773-284-0100.

Išnuomojami 3 butai. 
First Rate Real Estate, 

Aušra Padalino. 
Tel. 773-767-2400.

Išnuomojamus 2 miegamųjų
butas Oak Lavvn. Prie parko, 
šalia mokyklos. Kaina $750 į 

mėn. + sec. deposit. Skambinti 
tel. 773-502-1181, Daliai.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai

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

Window VVashcrs Needed!
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Muši 
have valid driver’s license and trans- 
portalion. Mušt be fluent in English
L.A. McMahon Wlndow VVasning. 

Tel, 800-820-6155.

lietė panašias ir labiausiai 
jaunojoje kartoje pastebimas 
problemas.

Vidmantas Vitkauskas su
nemaža doze pesimizmo kal
bėjo apie dabartinę žmonių 
padėtį ir gyvenimą Lietuvoje. 
Jis pastebėjo, kad Lietuvos vi
suomenė sensta, gimstamu
mas mažėja, skurdas, ypač 
jaunų šeimų, pastebimai au
ga, didėja nusikalstamumas, 
alkoholizmas ir narkomanįja. 
Jaunimui sunku rasti darbo, 
tad emigracija į užsienius di
dėja. Pagal neseniai darytą 
apklausą, jaunosios kartos net 
90 proc. žmonių labiausiai rū
pinasi materialine gerove, po
litika ar religija atsiranda 
paskutinėje vietoje. Tačiau, 
atskleidęs gana pesimistinį 
Lietuvos vaizdą, prelegentas 
užbaigė žodžiais: „O vis dėlto 
esu optimistas!”

Studijų ir |M>il»io savaitės Daina
voje 2001 m. rugpjūčio 19-26 d. pa
skaitininkas Andrius Girnius

Antrą šios paskutinės po
pietės pranešimą padarė Aud
rius Girnius, šiuo metu be- 
ruošiąs doktoratą iš ekonomi
kos srities viename Čikagos 
universitete. Jo pranešime bu
vo išryškinti kai kurie skirtu
mai tarp Lietuvos ir užsienio 
jaunosios kartos žmonių, pasi- 
reiškią religinėje srityje. Jo 
teigimai buvo paremti moks
linėmis studijomis.

(Nukelta i 5 psl.)
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VYSKUPŲ KONFERENCIJOS 
PAREIŠKIMAS DĖL TERORISTINIO 

IŠPUOLIO
Lietuvos Vyskupų konferen

cija, sukrėsta žiauraus teroris
tinio išpuolio prieš taikius 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
gyventojus, jungiasi maldoje 
už žuvusius su jų artimaisiais, 
su visais geros valios Ameri
kos ir pasaulio žmonėmis.

Kviečiame visus Lietuvos ti
kinčiuosius įsijungti į maldą 
šia intencija, taip pat prašant 
Dievo pagalbos išsaugoti tai
ką, įveikti terorizmą bei su
stabdyti smurto propagandą 
tiek Lietuvoje, tiek ir visame 
pasaulyje. Yra tik vienas ke
lias, vedantis į tikrąją pažan-

LIETUVIŠKAS ŽODIS 
PRIŽADINA SIELAS

Telšių vyskupijos kunigas 
Egidijus Arnašius prieš metus 
buvo paskirtas vykti į Austra
liją. Šią vasarą jis, grįžęs ato
stogų į Lietuvą, viešėjo tėvų 
namuose Tauragėje. Tačiau 
surasti jį ir pakalbinti nebuvo 
lengva - jis turėjo įvairių įsi
pareigojimų, patarnavimų, ir 
aplankymas savo pirmosios - 
Mažeikių parapijos, kurioje 
vikaravo prieš išvykdamas, 
buvo svarbus. Nutaikiusi pa
lankią progą, šnekinu kun. 
Egidijų Arną šių.
- Jūsų pirmoji parapija - 

Mažeikiai. Buvote vienas 
mėgstamiausiu kunigu ne 
tik jaunuomenės, bet ir vy
resnio amžiaus žmonių. 
Dėstėte tikybą Merkelio 
Račkausko gimnazijoje. 
Rūpinotės, kad vaikai tu
rėtu savo tikybos klasę - ją 
įrengėte, skoningai ir mo
derniai sutvarkėte. Daug 
laiko skyrėte muzikai, pats 
kūrėte, išleidote kompak
tinį diską „Iš Tavo rankų”. 
Ar sunku buvo apsispręsti 
važiuoti į tokį tolimą že
myną?
- Telšių seminarįją baigiau 

nepriklausomoje Lietuvoje. 
Ketveri metai, praleisti Ma
žeikiuose, mane galutinai su
formavo kaip kunigą. Buvau 
laimingas, galėdamas bend
rauti su jaunimu. Dar būda
mas vaikas patarnaudavau 
mišioms. Kunigas tuomet, ta
rybiniais laikais, galėjo veikti 
tik slapta. O aš galėjau drą
siai kalbėti ir belstis į jaunas 
širdis, uždegdamas jas malda 
ir šventu žodžiu. Džiaugiausi, 
matydamas vaikų akyse be
galinę šviesą, gėrį, dėkin
gumą. Tai stebuklas, kai gali 
kalbėtis su jaunu žmogumi at
virai - gatvėje, mokykloje, 
bažnyčioje. Manau, esu laimės 
kūdikis, nes kunigu tapau 
laisvoje Lietuvoje ir galiu 
skelbti savo įsitikinimus, da
lintis savo tikėjimu, liudyti 
Jėzų Kristų. Todėl tie ketveri 
metai, praleisti Mažeikiuose, 
su jaunimu, su parapijiečiais, 
su daina, su malda, su kančia,

Kun. Egidijus Arnašius Adelaidėje, lietuviškame kampelyje, su kun. J. 
Petraičiu, MIC.

gą ir taiką pasaulyje — Evan
gelijos nurodomas meilės ke
lias.

2001 metų rugsėjo 16 dieną, 
sekmadienį, Lietuvoje skel
biame maldos už žuvusiuosius 
ir jų artimuosius bei maldos 
už taiką pasaulyje diena. 
Kviečiama tikinčiuosius ir vi
sus geros valios žmones daly
vauti šventosiose Mišiose vys
kupijų katedrose bei kitose 
Lietuvos bažnyčiose bei pasi
melsti šiomis intencijomis.

Lietuvos Vyskupą 
konferencįja

buvo man dvasinio tobulėjimo 
metai.

O klasės įrengimas, kom
paktinio disko išleidimas - tai 
tik maži darbai, kurie atsirado 
gerų žmonių dėka. Negaliu 
vienas prisiimti nuopelnų. 
Vienas žmogus nieko negali 
padaryti - yra draugai, bend
raminčiai. Žmogus negyvena 
vienas, kaip ir augalas, negali 
būti vienas - turi būti žemė, 
lietus, oras, saulė... Kiekvie
nas iš mūsų gali didelius dar
bus nuveikti, jeigu turi bend
raminčių, padėjėjų, draugų.

Aną pavasarį vyskupas An
tanas Vaičius pasikvietė mane 
ir pasiūlė vykti į Australiją, 
nes ten trūksta kunigų. Esu 
apdovanotas pašaukimo ma
lone, ir šį paskyrimą priėmiau 
kaip būtinybę.
- Kaip pasitiko Jus Aust

ralijos žemė?
- Šiek tiek buvo keista, kad 

nuvykęs į Australiją rugpjūčio 
4 d. radau ten žiemą. Tai dau
giau nei 20,000 kilometrų nuo 
Lietuvos, kitas žemynas, ki
toks gamtovaizdis - dykumų 
ir vandenų kraštas. Patys 
australiečiai juokauja, kad tai 
didžiausia pasaulyje sala, nes 
aplinkui labai daug vandenų. 
Žmonės daugiausia gyvena 
pakrantėse, kadangi kitur 
trūksta geriamo vandens. 
Kartais būna net perspėjimų 
taupyti geriamą vandenį.

Man buvo paskirta gyventi 
Melbourne mieste, Lietuvių 
parapijos namuose. Australi
jos vyskupo Denny Hart teiki
mu, esu Lietuvių tremtinių ir 
pabėgėlių misijos kapelionas 
Melbourne. O parapijiečiai 
mane vadina klebonu. Jie la
bai .vertina Telšių vyskupo 
Antano Vaičiaus paskyrimą - 
kunigas jiems labai reikalin
gas, beveik dešimtį metų jo 
nebuvo. Esu paskirtas šiai 
misijai dvejiems metams. 
Kiekvieną sekmadienį mes su
sirenkam į Šv. Mišias - būna 
100-150 žmonių. Po Mišių ke
liaujam į Lietuvių namus, kur 
bendraujam, vaišinamės.

Kun. Egidijus Arnašius Tasmanijoje, Hobarte, užėjęs j muzikos instrU' 
mentų parduotuvę, sako, prisiminė jaunas dienas.

- Kaip vyksta lietuviškas 
gyvenimas šiame tolimame 
žemyne?
- Po antrojo pasaulinio karo 

Australijoje apsigyveno dau
giau nei 20,000 lietuvių. 
Jiems atvykus, vietiniai sakė
- metai, kiti, ir jūs užmiršit 
savo kalbą ir tai, kas esate. 
Įvyko stebuklas - prabėgo 50 
metų, o jie ir dabar puikiai lie
tuviškai kalba, dainuoja lietu
viškas dainas, išlaikė lietu
viškas tradicijas, papročius. 
Leidžiami du laikraščiai - 
„Tėviškės aidai” ir „Mūsų 
pastogė”. Kas savaitę trans
liuojamos lietuviškos radijo 
laidos. Lietuviškų telkinių yra 
visoje Australijoje - didžiausi
- Sydney, • Melbourne, Ade
laide, Hobart, Brisbane. Vyks
ta visavertis lietuviškas gy
venimas.

- Ar jaunimas noriai jun
giasi į lietuvišką veiklą?
- Mane žavi, kad čia nema

žai folklorinių ansamblių, tau
tinių šokių grupių. Viena 
tokių — „Gintaras”, kuriai va
dovauja Dalia Antanaitienė. Į 
šią grupę traukiamas lietu
viškas jaunimas, nors kai ku
rie jau užmiršę lietuvių kalbą. 
Jie lietuviškoje tautinėje veik
loje dalyvauja su užsidegimu 
ir su užsispyrimu lanko repe
ticijas. Kitais metais bus Pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventė Lietuvoje. Ir iš Austra
lijos vyks grupės. Jau dabar 
jaunimas dirba papildomai, 
taupo bilietams, kad galėtų 
nuvykti ir pamatyti protėvių 
žemę.
- Kiekvienoje bendruo

menėje yra žmonių - orga
nizatorių, skatintojų, ra
gintojų, palaikančių visą 
lietuvišką gyvenimą.

— Melboumo lietuvių bend
ruomenėje yra daug gražių ir 
taurių žmonių. Viena pagrin
dinių sumanių veikėjų - Ale
na Karazijienė. Ji vadovauja 
folkloriniam kolektyvui, už
siima labdaringa veikla - ver
da pietus, renka pinigus, teik
dama ir materialinę, ir morali
nę pagalbą Vilniaus krašto 
lietuviams. Alena rūpinasi lie
tuviškais papročiais, lietu
viška tautine kultūra, lietu
višku žodžiu. Ji rengia įvai
rius muzikinius, literatūrinius 
vakarus. Vienas tokių įdomių 
vakarų buvo surengtas šiemet
- M. K. Čiurlionio pirmosios 
simfonijos sukūrimo šimtme
čiui paminėti. Šioje progra
moje ir aš dalyvavau - kaip 
skaitovas. Skaičiau mūsų di
džiojo kompozitoriaus ir daili
ninko laiškus. Programą pa
rengė Alena ir Lilija Kozlovs- 
kienė. Tai buvo muzikinė-lite- 
ratūrinė kompozicija, ją atli
kome Lietuvių namuose. Bu
vo susirinkę nemažai žmonių
- gyrė ir sakė, kad su šia kom
pozicija galima ir kitur pasiro
dyti.

Dar vienas energingas 
žmogus - tai Edis Lipšys. Jis 
vadovauja folkloriniam kolek
tyvui „Kaimo dainininkai”. 
Kiekvieną pirmadienį susiren

kame prie jo namų pastaty
tame senoviniame kaimiš
kame svirne — susėdę dainuo
jam apie tėvynės grožį, ilgesį 
ir meilę jai. Dainos neharmo
nizuotos - paprastos, paimtos 
iš gyvenimo, tokios, kokias 
dainuoja kaimuose.
- Ar bendraujate su lietu

viais kunigais, kurie ten 
gyvena ir dirba jau seniai?
- Lietuvių kilmės kunigų 

išlikę nedaug, jie atvykę po 
karo. Energingas ir nenu
ilstantis kunigas gyvena Ade
laide - Juozapas Petraitis, 
MIC. Man buvo smagu suži
noti, kad jis yra mano že
mietis nuo Gaurės. O aš - 
žemaitis nuo Tauragės. Jis — 
Adelaide lietuvių bendruome
nės parapijos klebonas. Paty
riau daug jo meilės, rūpesčio 
ir šilumos. Gražių prisimi
nimų parsivežiau ir iš susiti
kimų su kitais lietuviais. Ade
laide veikia kultūrininkas

STUDIJŲ SAVAITĖ
Atkelta iš 3 psl.

Pagal juos 
Lietuvoje vis dar mažesnis 
bažnyčių lankomumas negu 
Amerikoje, kur pastebėta, kad 
bažnyčias labiau lanko išsi
mokslinę asmenys negu be
moksliai. Tačiau nors Ameri
kos jaunimo tarpe pastebima 
didėjanti tolerancija kitaip 
galvojantiems žmonėms, to
kios tolerancįjos trūkumas vis 
dar jaučiamas Bažnyčioje. 
Bažnyčia dažnai tebėra per 
konservatyvi ir nesistengia 
ieškoti naujų būdų ir kelių pa
traukti jaunimą ir nukreipti jį 
į dvasines vertybes. Panašiai 
yra ir Lietuvoje.

Vakarinės programos

Kiekvieną studijų savaitės 
vakarą būdavo vakaronės — 
kiekviena vis su skirtinga ir 
lengvesne programa, išskyrus 
tik antradienio vakaronę, ku
rios metu kun. K Ambrasas 
kalbėjo Vilnijos krašto lietu
vių klausimais.

Trečiadienio vakaras buvo 
ypač linksmas ir šventiškas. 
Gėlėmis, gražiais žodžiais ir 
šampanu buvo pagerbtas kaip 
tik tą dieną savo 80-tąjį gim
tadienį švenčiantis bičiulis ra
šytojas Vytautas Volertas, ku
ris ta proga buvo priimtas į 
vis augančią 80-čių draugiją. 
Ketvirtadienio ir penktadienio 
vakarais buvo įdomių video 
filmų peržiūros, o po jų sekė 
linksmos dainos, kaip papras
tai vadovaujamos dr. P. Kisie
liaus. Penktadienio vakare 
dar kalbėjo meno mokslų dak
tarė ir solistė Aldona Vilčins- 
kaitė, gražiai papasakodama 
savo įsikūrimo Amerikoje nuo
taikas ir detales.

Ir pagaliau — šeštadienio 
užbaigiamasis literatūros ir 
poezijos vakaras, kuris buvo 
tikrai nuotaikingas ir malo
nus. Vytautas Volertas pa
skaitė vieną savo pačių nau
jausių novelių, o dr. Jono Šal-

Viktoras Baltutis. Jis turi su
kaupęs turtingus archyvus, 
dirba žurnalistinį darbą. Bris
bane manimi rūpinosi Algi
mantas Milvydas ir Mali
šauskų šeima. Jų dėka pama
čiau „banglentininkų rojų”. 
Susitikau su Platkauskais. 
Sydney Ankų šeima sudarė 
man sąlygas vesti susikaupi
mo rekolekcijas. Tasmanijoje 
susipažinau su Ramūnu Arvy
du. Tai labai intelektualus, 
puikiai išmanantis literatūrą, 
muziką žmogus.
- Būtą įdomu sužinoti, 

kaip plečiama lietuviška 
veikla.
- Šiandien Australijos lietu

viai įvairiais būdais bando pa
traukti lietuvių kilmės jau
nimą prie lietuviškos veiklos 
ir vienas iš populiariausių 
būdų - skautavimas. Dideli 
skautų būriai yra Melbourne, 
Sidney, Brisbane, Adelaide. 
Skautaujant jie stengiasi 
pažinti savo protėvių pa
pročius, tikėjimą. Vienoje iš 
pagrindinių stovyklų dalyva
vau ir aš. Bendravimas buvo 
nuoširdus - kalbėjau apie ti
kėjimą, dalinomės duona ir 
druska, gyvenom miške, be
veik džiunglėse. Stovykloje 
buvo arti 140 vaikų.

Didelė dalis jaunimo nemo
ka lietuviškai, bet trokšta 
sužinoti kuo daugiau apie pro
tėvių kraštą. Nori sužinoti lie
tuviškus vardus, pavadini
mus, protėvių istoriją.

- Daugiau laiko pra
leidžiate su senosios kar
tos inteligentais.
- Senoji inteligentų karta, 

pasitraukusi į Australiją, yra 
begalinio šviesumo ir tauru
mo. Daugelis jų gyvenime 
turėjo sunkiai dirbti, o dabar 
jie dalyvauja įvairioje labda
ringoje veikloje: verda pietus,

nos poezijos posmus, pilnus 
jautrios ir gilios minties, de
klamavo pats autorius, jo 
žmona Janina, o taip pat Liū- 
da Rugienienė ir Aldona Vil- 
činskaitė. Savo muzikiniais 
sugebėjimais visus nustebino 
kun. Kazimieras Ambrasas, 
lūpine armonikėle puikiai pa
grodamas dainų melodįjas, 
kurias pagavo ir visi vakaro 
dalyviai. Programos pabaigai 
buvo sudainuota „Lietuva 
brangi”.

Ir taip ši graži ir įdomi sa
vaitė baigėsi. Dalyvavusieji 
buvo patenkinti. Tai didelis 
rengėjų — ypač Marytės ir 
Vyto Petrulių bei Juozo Ardžio 
nuopelnas. Juozas Baužys
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renka pinigus, siunčia juos į 
Lietuvą. Daug kas aukojasi ir 
dirba kilnų darbą - tai dak
tarė Aldona Butkutė, Vida 
Vaitiekūnienė. O taip pat 
Moterų Katalikių sąjungos 
pirmininkė Halina Statku
vienė. Ji globoja ir siunčia ma
terialinę pagalbą vaikų na
mams, sunkiai gyvenančioms 
šeimoms. Šiemet ji atšventė 
savo 80-ąjį jubiliejų, bet yra 
žvali ir energinga, kupina 
meilės ir atsidavimo. Jos visa 
šeima išsiskiria nepaprasta 
meile Lietuvai. Dukra Dalia 
Antanaitienė vadovauja folk
loriniam šokių kolektyvui, vy
ras Henrikas Antanaitis - Lie
tuvių parapijos prezidentas - 
rūpinasi parapija. Nuo šių 
žmonių priklauso dvasinis, re
liginis bendruomenės gyveni
mas.
- Šiuo metu esate ne tik 

klebonas Melbourne, bet ir

A. t A.
STASEI SIRTAUTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą NIJOLĘ su vyru 
STASIU BIKULČIU, anūkus ALGIRDĄ ir EUGENIJŲ 
su žmona KEENA, proanūkus DANIEL ir BRIAN bei 
kitus gimines ir artimuosius.

Rūta ir Albertas Bartkai 
Onutė ir Robertas Čepelės 

Aldona ir Elegijus Kaminskai 

Dana ir Feliksas Lukauskai 

Antanina ir Alfonsas Lauraičiai 

Rūta ir Jonas Spurgiai 

Aldona ir Pranas Totoraičiai

Mylimai Mamytei

A. t A.
ONAI JURAITIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai, mūsų 
buvusiai bendradarbei, mielai TINAI BRAZIENEI, 
sūnui LEONUI ir jų šeimoms.

Aldona Juozevičienė 

Marija Markulienė

Marytė Miklienė 

Jovita Strikienė

Vida Tumasonienė 

Emilija Valančienė

Kataliką universiteto stu
dentas, tobulinate anglą 
kalbą.
- Esu už tai dėkingas Aust

ralijos vyskupui Denny Hart. 
Katalikų universiteto klasėje 
susirenka įvairių tautybių 
žmonės - korėjiečiai, japonai, 
čekai, kiniečiai ir kt. Didžiuo
juosi būdamas lietuviu - 
jaučiuosi savotišku ambasa
dorium, pasakoju apie savo 
tėvynės grožį, jos didingą isto
riją, kalbą. Kai kurie iš jų net 
nežinojo, kur yra Lietuva. Esu 
laimingas, gyvendamas toje 
žemėje ir galėdamas tarnauti 
žmonėms. Jaučiu, kaip jiems 
reikalingas kunigas.

Dėkoju už pokalbį ir lin
kiu sėkmės Jūsą kilniuose 
darbuose.

Virginija Paplauskienė

• Šypsena — nieko nekai
nuoja, o suteikia daug.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Registracija į jaunimo 
tautinį ansamblį „Gran
dis” vyks šį sekmadienį, rug
sėjo 16 d., 5 val.v. Pasaulio
lietuvių centre, Lietuvių fondo 
(sporto) salėje. Kviečiame vi
sus tautinių šokių mėgėjus 
įsijungti į ansamblio gretas. 
Šokite kartu su mumis kitais 
metais liepos mėnesį Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje Vil
niuje! Registracija į šią šventę 
baigsis penktadienį, spalio 12 
d. Organizuojami veteranų, 
jaunų veteranų ir studentų 
rateliai. Norint daugiau infor
macijos, susisiekite su ansam
blio vadove Fabianovich 
tel. 773-436-1624 arba ei. paš
tu poniavioleta@yahoo.com 
Ansamblio tinklalapio adresas 
voras.com /grandis

Nereikia vis liūdėti! Atvy
kite į Vytauto Kernagio kon
certą „Mūsų dienos kaip šven
tė...”, vyksiantį sekmadienį, 
rugsėjo 16 d., 3 vai.p.p. Jauni
mo centre, ir jūsų sielą puoš 
šypsena! Koncertą rengia Die
viško Kryžiaus Lietuvos bena
mių parhmos fondas.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę š. 
m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 Str., Chicago. Bus įvai
raus maisto, gros Kosto Ra
manausko orkestras, veiks ba
ras, bus „laimės šulinys”. Vi
sus kviečiame pasilinksminti.

LR PILIEČIAI KVIEČIAMI SUSISIEKTI 
SU SAVO ARTIMAISIAIS

LR konsulatas Čikagoje pa
teikė sąrašą, kuriame spaus
dinamos pavardės tų lietu
vių, kurių likimu po teroro 
įvykių New Yorke ir Vašing
tone domisi jų giminaičiai Lie
tuvoje. Šie žmonės prašomi
kuo greičiausiai paskambinti • gas Liušenko, Laura Lonkaitytė,
ar kaip nors kitaip susisiekti 
su savo artimaisiais už Atlan
to. Galbūt ir jūs, perskaitę šį 
sąrašą ir atradę pažįstamą pa
vardę, galėtumėte jiems šias 
žinias perduoti. Štai šios pa
vardės ir vardai:

Mindaugas Aidukas, Germantė 
Aleknavičiūtė, Gintarė Aleksiejū- 
naitė, Sandra Andersonaitė, Ieva 
Andriukaitytė, Donatas Andriu- 
šiūnas, Aušrulė Anuškevičiūtė, 
Asta Arlauskaitė, Dalė Aufiuinienė, 
Dorita Babkauskaitė, Valdas Bag- 
denavičius, Živilė Balandova, Goda 
Balčiūnaitė, Kristijonas Balčiūnas, 
Arvydas Balionis, Stasė Balse
vičius, Paulius Baltakis, Pranas 
Baltakis, Renata Baltakytė, Nerin
ga Baltušytė, Saulius Bartkus, 
Aušra Bartkutė, Dainius Baublys, 
Tomas Beinartas, Raimonda Bek- 
rienė, Marius Bekeris, Irutė Bella- 
via (Zdanavičienė), Andrėj Berezin, 
Asta Bernotaitė, Lolita Bixon, Min
daugas Blauzdžiūnas, Mantas Bla- 
žinskas, Julija Boicova, Rima Bra- 
zaitė, Saulius Bubnelis, Laura 
Bučytė, Giedrė Bugytė, Inga Buiko, 
Gintarė Bukauskas, Gediminas 
Buntis, Tadas Burneika, Gitana 
Čečytė, Danutė Čekienė, Jurgis 
Čekys, Henrikas Gyvas, Elena Dar
gienė, Laura Davidavičiūtė, Laura 
Derkmitytė, Agnė Dilbaitė, Riman
tas Dirvoms, Giedrius Gaigalas, 
Gretė Gaigalas, Eglė Gaigalienė, 
Donatas Gataveckas, Birutė Ge
čienė, Giedrius Gelusevičius, Alvy
das Griciūnas, Jūratė Grigaravičiū- 
tė, Gediminas Grina, Ugnė Gri- 
naitė, Greta Grindaitė, Edita Gri
nienė, Angelė Janavičienė, Andrius 
Janavičius, Aura Janavičiūtė, Lina 
Janėnaitė, Inga Jankauskaitė, Val
das Jankauskas, Jonas Marius 
Jankevičius, Jurgita Jankevičiūtė, 
Gediminas Jankūnas, Robertas 
Jaseliūnas, Gediminas Jieglinskas, 
Sandra Jokubaitytė, Ieva Jokuba- 
vičiūtė, Nomeda Jucevičienė, Tona 
Jucevičiūtė, Fade Judžin-Savickij, 
Elena Jurašaitė-Narkison, Augustė 
Juraškaitė, Sandra Jurgutytė, Inga 
Jurkevičiūtė, Giedrius Juškevičius, 
Zita Juškienė, Rolandas Kamins
kas, Šarūnas Kantautas, Andrius 
Kaušpėdą, Egidijus Kavašis, Kęstu
tis Kliorė, Natalija Kliorienė, Kris
tina Kopustaitė, Inga Kovadlaitė, 
Tadas Kozar, Dominykas Kože-

Juozas Gniuždą iš Kauno 
yra antrosios premijos laurea
tas, kuriam vertinimo komisi
ja paskyrė 3,000 dolerių pre
miją už jo kūrinį „Kulka 
Dievo širdy”. Jo tikrąją pavar
dę sužinosime rugsėjo 23 d. 3 
vai.p.p. atvykę į Jaunimo 
centrą, kur bus konkurso lau
reatų pagerbimas ir metinė 
vakarienė. Vietas prie stalų 
prašome užsisakyti iš anksto 
„Lietuvių balso” redakcijoje, 
2624 West 7lst St., arba pas
kambinus šiuo telefonu: 773- 
776-3399. Mus visus kviečia 
dalyvauti „Lietuvių balsas”.

„Aušros Vartų”/„Kema- 
vės” tunto iš stovyklų 
grįžimo ir vadovių parei
gomis pasikeitimo iškil
minga sueiga rugsėjo 15 d., 
šeštadięnį, 1:15 vai. p.p. vyks 
Lemonte, lauke prie Pasaulio 
Lietuvių centro pagrindinių 
durų. Sesės dėvi pilnomis iš
eiginėmis uniformomis (skau
tiškais marškinėliais su kak
laraiščiais, tamsiai mėlynais 
sijonais ir tamsiai mėlynomis 
iki kelių kojinėmis. Visoms se
sėms dalyvavimas privalomas. 
Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Antradienį, rugsėjo 11 d., 
neskridus lėktuvams, „Drau
go” laikraštis nebuvo išsiųstas 
kitų miestų skaitytojams, ta
čiau turėtų būti pristatytas 
vėliau.

niauskas, Juozas Kriaučiūnas, Ma- 
lenįja Krinickienė, Aleksandras 
Krivošejevas, Regina Kubilienė, 
Aurimas Kudukis, Jonas Kulieša, 
Asta Kutikovaitė, Rimantas Labei- 
ka, Aleksandras Laucevičius, Min
daugas Leika, Linas Liepa, Milda 
Lionikaitė, Pranas Liubertas, Ole-

Vitalija Lukoševičiūtė, Sindra Luo- 
tytė, Inga Luscikauskaitė, Vaida 
Luscikauskaitė, Ronas Macaitis, 
Daiva Maižiešienėj, Kęstas Mai- 
žiešius, Cecilija Maksvitaitienė, Bi
rutė Malakauskienė, Kristina Ma
lakauskienė, Marius Marįjošius, 
Povilas Markauskas, Jonas Mar- 
tinėnas, Laima Marusevičiūtė, Li
nas Masteikis, Paulius Mikalainis, 
Jonas Mikavičius, Agnė Milevi- 
čiūtė, Darius Mišinskas, Aušra Mi- 
šinskienė, Laima Mozorevičiūtė, 
Eglė Narįjauskaitė, Egidijus Nase- 
vičius, Igoris Naunenkovas, Ugnė 
Nevardauskaitė, Erika Novikovą, 
Rita Olebauskaitė, Jolanta Padels- 
kaitė, Liza Patašis, Aušra Pečkai- 
tytė, Irena Petkevič, Tadeuš Petke- 
vič, Odetė Plavinskienė, Vytautas 
Pliuškus, Rimgaudas Pocevičius, 
Rasa Poderytė, Darius Poškus, To
mas Ragauskas, Stasys Raila, Ed
vardas Ramanauskas, Rūta Rama- 
šauskaitė, Donatas Raudakevičius, 
Rūta Retvakovaitė, Marijona Roč- 
kienė, Sandra Rodytė, Giedrė Roase 
(Malakauskaitė), Žilvinas Samso
nas, Arjana Samsonienė, Justas 
Sasnauskas, Daumantė Skiemaitė, 
Arina Slesin, Birutė Smulkaitienė, 
Laimis Smulkaitis, Jurgita Stakė- 
naitė, Darius Stankevičius, Kęstu
tis Stasytis, Svetlana Stepanova, 
Žilvinas Stumbrys, Sonata Sųje- 
taitė, Olga Suprun, Angelė Svile- 
kienė, Vytas Sadauskas, Kristina 
Šečišina, Stasys Šemeta,' Giedrius 
Šemetas, Giedrė Šemetienė, Laima 
Šerkšnytė, Asta Šeštokaitė, Aidas 
Šiaulys, Žibutė Šikšniūtė, Laury
nas Šimkus, Inga Šimonytė, Jonas 
Šiugžda, Lina Slapikaitė, Vidman
tas Tilvikas, Irena Turčinavičiūtė, 
Sandra Turlytė, Kristina Turskytė, 
Lolita Uginskaitė, Kasparas Ujins- 
kas, Svetlana Urbanovič, Daiva Ur- 
bikaitė, Arvydas Užkurys, Erika 
Vadeikaitė, Raimondas Vaicekaus
kas, Aitana Vaičiulytė, Justas 
Vaišnoras, Nomeda Vaitiekūnaitė, 
Neringa Valenčiūtė, Anna Valyns- 
kąja, Mindaugas Valiūnas, Danas 
VasiTevskis, Julįja Vaškevičiūtė, 
Justina Vicėnaitė, Aurelijus Vijū
nas, Andris Visbaras, Jūra Visba- 
ras, Stangia Vyšniauskas, Ričardas 
Vitkauskas, Nijolė Vitrin, Nerijus 
Vitrinas, Audronė Wallen, Nerijus 
Zinis, Rasa Zubkutė, Jurgita Žaga- 
raitė, Danutė Žičkevičienė, Jurgita 
Žilinskaitė, Sigitas Žilys, Vilman
tas Žukauskas.

Užsisakyti bilietus į 
„Draugo” pokylį pats me
tas. Tai jau padarė Švč. M. 
Marįjos Gimimo parapija, įsi
gydama viso stalo bilietus. 
Kviečiame visus dalyvauti 
pokylyje, į kurį žada atvykti 
Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas mąjoras Jonas 
Kronkaitis. Vietas užsisaky
kite „Draugo” administraci
joje.

Visi moksleiviai kviečia
mi į pirmą Čikagos Mokslei
vių ateitininkų susirinkimą 
sekmadienį, rugsėjo 16 d., nuo 
12:30 iki ,3:30 vai. p.p. vyk
siantį Audros Valiulytės na
muose, 1745 S. Thompson Dr., 
Wheaton, IL. Jei turite klau
simų — skambinkite Audrai, 
tel. 630-665-4243. Visi laukia
mi.

Jurgis Bielinis (1846- 
1918) buvo pirmasis knygne
šys, kuris organizavo ir plati
no Lietuvoje vyskupo Motie
jaus Valančiaus knygas, 
spausdintas Mažojoje Lietu
voje. Ne tik šiuos faktus, bet ir 
kitus įdomius dalykus prisi
minsime vyskupo M. Valan
čiaus 200 metų gimimo jubi
liejaus minėjime, kuris vyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 15 d., 7 
val.v. Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte ir kuriame daly
vaus rašytojas iš Lietuvos Ka
zys Saja. Kviečiame atvykti!

Iki „Draugo” pokylio -
rugsėjo 30-osios - dar yra likę 
užtektinai laiko sugrąžinti 
pokylio laimėjimų šakneles. 
Jų lauksime iki paskutinės 
dienos - penktadienio, rugsėjo 
28-osios. Visus kviečiame 
apžiūrėti savo paštą, užpildyti 
laimėjimų knygelę ir dalyvau
ti laimikių traukime, kuriame 
galima išlošti piniginius pri
zus.

Lemonto apylinkės socia
linių reikalų skyriaus ren
giama išvyka į Michigan ežerą 
perkeliama iš ketvirtadienio į 
penktadienį, t. y. rugsėjo 14 d. 
Iš PL centro Lemonte autobu
su išvykstame 9:30 vai.r. Pra
šome nesivėluoti. Socialinių 
reikalų skyrius tą dieną užda
rytas.

Šv. Kazimiero parapijos 
Gary, IN, buvusių parapi
jiečių 4-tos metinės šv. Mi
šios ir gegužinė sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. vyks VFW pavil
jone, 6880 Hendricks St., Mer
rillville, IN.

Šv. Mišias lauke 12 vai. au
kos prel. Ignas Urbonas. Li
turgiją koordinuos sės. J. Go- 
lubickaitė. Vargonuos muz. 
Faustas Strolia. Giedojimo va
dovė Katherine Jagiella, gar
so technika K. Šiupienius.

Po Mišių vyks gegužinė. 
Bus VFW Vicki pagaminti 
puikūs pietūs, smagi Broniaus 
Mūro akordeono muzika, dai
nos, vertingų laimikių laimė
jimai. Bus proga pasirašyti 
peticiją dėl Lietuvos į NATO 
priėmimą. Vyks ir L. Vyčių 
apygardos susirinkimas.

Rengėjai, L. Vyčių 82 kuo
pa, kviečia visus. Dalyviai 
prašomi atsivežti nuosavas su
lankstomas kėdes.

Sl<clbinmi

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

t
• 27 centai skambinant į 

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

Holy Redeemer parapijos bažnyčioje 48-ojo ALRK Moterų sąjungos suvažiavimo dalyvės su kun. Anthony Mar
kus priešaky. Zigmo Degučio nuotr.

48-ASIS ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Baigėsi mūsų ALRK Moterų 
sąjungos 48-asis suvažiavi
mas. Prieš įvykį abejojome pa
sisekimu, bet po jo žvelgiame į 
ateitį su viltimi.

Pradedant susipažinimo va
karu, pavadintu „Luau” ir vy
kusiu Courtyard viešbutyje, 
dalyvaujančiųjų ūpas iškart 
pakilo. Susirinkome į nedide
lę, jaukią salę, arti buvo basei
nas, vaišinomės skania vaka
riene. Po to — linksmiausia 
dalis, pramoginė.

Dauguma moterų pasirodė 
apsirengusios Havąjus prime
nančias sukneles, visos turėjo, 
havajietiškus vainikus ant 
kaklų. Mary Anna Gerčius pa
sveikino visus tardama „aloa", 
vėliau kvietė kiekvieną dele
gatę prisistatyti. Iš to išėjo ir 
daugjuokų.

Mary Anna, Sabina Henson 
ir Vida Sakevičiūtė, vaizduo
damos zuikučius, pradėjo 
mums linksminti. Angliškai 
sudainavo porą dainų, įtrauk
damos visas dalyves. Buvo do
vanų traukimas. Kiekviena 
taip pat gavo po muilo burbu
liukų buteliuką. Pradėjome 
pūsti burbulus, kad net visa 
salė pilna burbulų pasidarė. 
Įdomu buvo matyti brandaus 
amžiaus moteris, juokaujan
čias ir žaidžiančias, visai at
sipalaidavusias nuo bet kokios 
įtampos.

Skambėjo dainos. Dainavo
me ir dainavome lietuviškas 
dainas. Jos nutilo tik tada, kai 
delegatės prisiminė, jog kita 
darbo dieną prasidės anksty
vą rytą.

Šv. Mišios
Rugpjūčio 24 dienį, penkta

dienį, pradėjome šv. Mišiomis, 
kurias Most Holy Redeemer 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
kunigas Anthony Markus.

Ėjome procesija, priešakyje 
nešdamos Amerikos, Lietuvos 
ir mūsų organizacijos, Švč. M. 
Marijos Nepaliaujamos Pagal
bos vėliavas. Nešėjos ir paly
dovės buvo apsirengusios tau
tiniais rūbais.

Kun. A. Markus laikė šv. 
Mišias ir pasakė prasmingą 
pamokslą apie Marijos apsi
reiškimus, iškeldamas Šiluvos 
Marijos apsireiškimą. Giedo
jome giesmes angliškai ir lie
tuviškai, prie mikrofono ve
dant Mary Kinčius.

Arvydas Reneckis iš Ameri
kos lietuvių televizįjos įamži
no šias akimirkas vaizdajuos
tėje. Po šv. Mišių nusifotogra
favome, taip palikdamos savo 
atvaizdus organizacijos istori
joje.

Seimo atidarymas
Sugiedojome Amerikos ir 

Lietuvos himnus. Giedojimą 
vedė Mary Kinčius. Maldą su
kalbėjo kun. A. Markus. Dalė 
Murray, ALRK Moterų sąjun
gos centro valdybos pirminin
kė, tarė sveikinimo žodį ir pa
prašė minutę tylos skirti mi
rusioms narėms pagerbti.

Sabina Henson, centro val
dybos sekretorė, šaukė esan
čių delegačių vardus. Iš Čika
gos, be centro valdybos, daly
vavo 3-čios kuopos 2 dele
gatės; 20 kuopos — 5 dele
gatės ir 75 kuopos — 14 dele
gačių. Iš Massachussets 5

kuopos — 2 delegatės, iš Con- 
necticut 17 kuopos — 2 dele
gatės ir iš Grand Rapids 42 
kuopos — 4 delegatės.

Centro valdybos pirmininkė 
D. Murray perskaitė atsiųstus 
suvažiavimui sveikinimus, o 
po to — savo raportą, kuriame 
buvo išdėstyti ketvertų pasku
tiniųjų metų nuveikti darbai, 
ataskaita apie labdaros dar
bus. Pirmininkė apgailestavo, 
kad narių skaičius kuopose 
mažėja, tik viena, 75-oji kuo
pa, išsiskiria. Ji yra gausiau
sia Čikagoje. Kiekvienais me
tais įvesdina naujas nares ir 
už tai gauna premiją.

Raportai
I vicepirmininkė Kay Urban 

iš Hartford, Connecticut, pa
sakojo, kaip lietuvių kultūra 
laikosi gyva. K. Urban daug 
dirba, platindama Šiluvos Ma
rijos garbinimą tafp kitatau
čių. Ji aplankė Putname esan
čius ALKo archyvus ir paste
bėjo, kaip gerai ten viskas su
tvarkyta ir išlaikyta.

II vicepirmininkė Angelą 
Leščinskienė pranešė apie at
liktus darbus, susijusius su 
spauda. Tenka garsinti ALRK 
Moterų sąjungos renginius, 
kviesti svečius, šaukti susirin
kimus, kartais rašyti trumpus 
aprašymus apie praėjusius 
įvykius. Be to, beveik kas me
tai organizuoja mūsų mote
rims žinomas šventkeliones.

Centro valdybos sekretorė 
Sabina Henson raporte patei
kė žinias, kokie yra narių mo
kesčiai, kiek narių mirė per 
šiuos 4 metus, kiek naujų įsi
rašė.

Po to kasininkė Mary Anna 
Gerčius raportavo apie finan
sus ir pažymėjo, jog kol kas 
neblogai einasi.

Biuletenio administratorė 
Palmera Breidenbach skaitė 
ataskaitą, kur ir kiek yra 
siunčiamas mūsų žiniaraštis. 
Yra 81 naujos narės ir 15 mi
rę.

Paskui prisistatė Salomėja 
Daulienė, kuri yra mūsų orga
nizacijos atstovė ALTe. Ji pa
sakė dabar esanti ALTo sekre
torė.

Girdėjome kuopų pirminin
kių raportus. Visos vienokiais 
ar kitokiais būdais padeda pa
rapijai, kuriai priklauso, ir tę
sia lietuvybės išlaikymo bei 
kultūrinius veiksnius, o ypač 
užsiima kūno ir dvasios labda
ros darbais. >

Po visų raportų balsavome 
dėl ateities veiksmų.

ALRK Moterų sąjungos valdyba. Sėdi (iš kairės): Sabina Henson, sekretorė; Dalė Murray, pirmininkė; Kay Ur
ban, I vicepirmininkė; Angelą Leščinskienė, II vicepirmininkė. Stovi: Salomėja Daulienė, atstovė ALTe; Mary 
Anna Gerčius, kasininkė; Palmera Breidenbach, leidinio administratorė; kun. Anthony Markus, dvasios vadas.

. ‘ Zigmo Degučio nuotr.

Buvo nutarta tęsti pašalpą 
našlaičiui Lietuvoje bei remti 
kitus vaikus per našlaitynus 
arba kitas įstaigas, kurios pa
deda vaikams ir seneliams iš 
asocialių šeimų.

Pritarta tęsti pasižymėjusios 
lietuvės moters pagerbimą. 
Nuspręsta įsigyti „Fax” maši
ną. Pirmininkei D. Murray, 
kuri yra ir žiniaraščio redak
torė, būtų naudinga turėti 
tokią priemonę, kuri pagrei
tintų susisiekimą ir paleng
vintų jos darbą. Reikėjo numa
tyti kito suvažiavimo vietą. 
Pirmininkė pasiūlė Putnamą
— nes ten patogu, netoli vei
kia 5-oji kuopa Worcester ir 
17 kuopa Hartford. Šį siūlymą 
delegatės parsivežė namo, kad 
aptartų su savo kuopomis, ar 
yra galimybė šį norą įgyven
dinti.

Po to Murray paskelbė na
res, kurios savo darbais nusi
pelnė organizacijos pagerbi
mo: Priscilla Grigas-Hasset (5 
kuopa) ir Angelą Merkys-Gar- 
sienė (5 kuopa ) iš Worcester 
bei Angelą Leščinskienė (3 
kuopa) iš Čikagos.

Finansų sekretorė Sabina 
Henson taip pat perskaitė na
rių, kurios aukojo seselių 
pranciškiečių projektui Lietu
voje įrengti liftą senelių prie
glaudai, pavardes.

Naujos valdybos 
rinkimas

Pirmininkė D. Murray pra
nešė, kad šiai valdybos kaden
cijai baigiantis, bus renkama 
nauja valdyba. Ji prašė, kad 
delegatės siūlytų arba pačios 
neatsisakytų užimti vadovau
jančius postus.

Nominacijos komisijos narė 
Mary Ann Gerčius kiekvienos 
narės paklausė, ar ji priimtų 
postą valdyboje, bet skelbiant 
naujos valdybos sudėtį, pasi
rodė, kad ji liko ta pati. Atro
do, kad niekas nebenori dau
giau darbo. Išrinktos: centro 
valdybos pirmininkė — Dalė 
Murray; I vicepirmininkė — 
Kay Urban; II vicepirmininkė
— Angelą Leščinskienė; sekre
torė — Sabina Henson; kasi
ninkė — Mary Anna Gerčius; 
žiniaraščio administratorė — 
Palmera Breidenbach ir leidi
nio redaktorė — Dalė Murray.

Pabaigoje kun. Antony Mar
kus tarė žodį. Jis rūpinasi Ši
luvos M. Marijos garbinimo 
skleidimu po pasaulį, kad 
žmonės sužinotų apie tai, kaip 
apie Liųrdą, Fatimą ar Gva- 
dalupę. Kunigo noras yra pa
statyti Švč. M. Marijai bažny
čią Amerikoje, tačiau yra sun
kumų, ypač finansinių.

Kun. A. Markus taip pat sa
kė turįs kun. Arvydo Žygo 
prašymą nusiųsti jam į Lie
tuvą 16 knygų, maldaknygių, 
vadinamos „Liturgy of the 
Hours”. Jos bus skirtos 16 
klierikų, kurie bus įšventinti 
kunigais ateinančiais metais. 
Tuoj pat keletas moterų pri
sidėjo aukomis, o centro valdy
ba pažadėjo taip pat padėti.

Taip ir baigėsi mūsų darbo 
diena.

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 
vyko pasivažinėjimas po mies
tą, po gražiausias bei įdo
miausias Čikagos vietas. Gai
la, kad lietus sutrukdė ir ne
buvo progos išlipti iš autobu
so, kaip buvo numatyta.

Vakaro pokylis

Nares, atstoves ir svečius 
subūrė vakarienės stalas. Jau 
buvome visos pažįstamos ir 
jautėmės lyg viena, didelė šei
ma susirinkusi.

Prie garbės stalo sėdėjo 
centro valdyba, kun. A. Mar
kus, kun. Jaunius Kelpšas ir 
Vida Sakevičiūtė, programos 
vedėja. Kunigas Jaunius Kelp
šas mus palaimino ir sukal
bėjo maldą prieš vakarienę.

Po vakarienės — programa. 
Dvi Giedraitytės, akompanuo
jančios sau gitara, padainavo 
mums lietuviškai ir angliškai. 
Skambėjo švelnūs balsai, gra
žios dainelės. Po to pirminin
kė D. Murray pristatė valdybą 
ir delegates, dalyvavusias su
važiavime. Vida Sakevičiūtė 
kvietė kun. A. Markų tarti 
žodį. Jis mus pasveikino ir pa
linkėjo tęsti gražius darbus.

Vėliau centro valdybos pir
mininkė pasakė kalbą. Ji pa
pasakojo apie organizacįjos is
toriją ir veiklą. Po to buvo 
praneštos moterų, kurios buvo 
pagerbtos ir pakeltos į garbės 
narių sąrašą, pavardės. Prisci- 
la Grigas-Hassett ir Angelą 
Merkys-Garsienė iš 5 kuopos, 
Worcester, MA, ir Angelą Leš
činskienė iš 3 kuopos Čikago
je. Kandidatėms iš Worcester 
asmeniškai nedalyvaujant, D. 
Murray paskaitė tik Angelės 
Leščinskienės biografiją ang
liškai bei lietuviškai ir jai pri
segė garbės nario ženklą.

Po kalbų vyko laimėjimų 
traukimas ir buvo daug lai
mingų žmonių. Pabaigoje Ma
ry Kinčius vedami, sudaina
vome „Lietuva brangi” ir išsi- 
kirstėme gerai nusiteikę.

Rugpjūčio 26 dieną, sekma
dienį, užbaigėme suvažiavimą 
išklausant šv. Mišias Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke.

Įėjome iškilminga procesija, 
nešant priešaky Marijos Ne
paliaujamos Pagalbos vėliavą, 
su palydovėmis, apsirengusio
mis tautiniais rūbais.

Kun. J. Kelpšas, atnašavęs 
šv. Mišias, pasakė mums pri
taikytą pamokslą. Po Komuni
jos valdyba davė įžodį — pri
siekė dirbsianti Dievo garbei 
ir organizacįjos naudai.

Po šv. Mišių 20 kuopa mus 
pavaišino pietumis. Dar tru
putį pabendravusios išsiskirs
tėme, tikėdamos pasimatyti 
49-ąjame suvažiavime.

Angelą Leščinskienė
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