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Vilnius padės Minskui 
susikalbėti su Europa

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 
— Baltarusija savo pačios ran
kose laiko geresnių santykių 
su Europa raktą, trečiadienį 
pokalbyje telefonu su Baltaru- 
sįjos užsienio reikalų ministru 
Michail Chvostov pareiškė 
Lietuvos diplomatijos vadovas 
Antanas Valionis.

Kaip pranešė Lietuvos URM 
Informacijos ir kultūros de
partamento direktorius Petras 
Zapolskas, pokalbis tarp Vil
niaus-ir Minsko įvyko M. 
Chvostov pasiūlymu.

Baltarusijos UR ministras 
prašė A. Valionio, kad Lietuva 
padėtų Minskui sudėtingame 
dialoge su Vakarais, ypač su 
Europos Sąjunga. Ministras 
A. Valionis teigė, kad Lietuva 
pasirengusi padėti Baltarusi
jai per lapkritį prasidėsiantį 
savo pirmininkavimą Europos 
Tarybos Ministrų taryboje, 
tačiau „būtinos pačios Balta- 
rusijos pastangos" gerinant 
santykius su Europa.

M. Chvostov pažadėjo tokius 
savo valstybės žingsnius.

Rugsėjį prezidento rinkimus 
Baltarusijoje stebėjusi Euro
pos Saugumo ir bendradarbia
vimo organizacija pripažino 
rinkimus nedemokratiškais, 
tačiau įspėjo tarptautinę ben
druomenę neizoliuoti Baltaru
sijos, nes tai nebūtų naudinga 
demokratijos plėtrai šioje val
stybėje. Neseniai Strasbūre 
vykusioje Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos se

Anglijos migracijos tarnyba 
sudaužė lietuviu viltis

Vilnius, spalio 3 d. (Elta) 
— Lietuvos mokytojų sie
kiams dirbti ir užsidirbti An
glijos mokyklose sutrukdė 
migracijos tarnyba, neįsilei
dusi į valstybę legalias darbo 
vizas turėjusių žmonių.

„Prieš rugsėjį, gavę leidimus 
dirbti, į Angliją išvyko 7 mo
kytojai. Dar vienas, turėjęs 
leidimą, dėl asmeninių prie
žasčių atsisakė darbo. Liku
sieji 18 pedagogų, nors ir 
turėjo leidimus dirbti, šios 
šalies migracijos tarnybos ne
buvo įsileisti į šalį — mokyto
jai aiškino, jog jiems nebuvo 
suteiktas leidimas gyventi 
šalyje”, sakė Lietuvos darbo 
biržos Užsienio ryšių skyriaus 
viršininkė Lionginą Beinora- 
vičienė.

Migracijos tarnyba savo 
sprendimo nė vienam mokyto
jui nepaaiškino.

Lietuvos darbo birža nesu
laukia žinių ir iš mokytojus 
darbui atsirinkusių Jungtinės 
Karalystės atstovų, žadėjusių 
spalį surengti dar vieną at
ranką.

„Spėju, kad jeigu jiems šį
kart nepavyko, tai jie mano, 
kad daugiau nėra tikslo rengti 
tokias atrankas”, neslepia nu
sivylimo Darbo biržos parei
gūnė.

Praėjusį pavasarį pakiliai 
nusiteikę D. Britanijos atsto
vai suteikė vilčių rezerve pa
liktiems atrankos dalyviams 
išvykti į Angliją dirbti kitą
met, taip pat žadėjo ieškoti 
fondų, kurie finansuotų mažų 
kaimo mokyklų mokytojų 1-2 
savaičių praktiką Anglijos mo
kyklose.

Angluos mokyklos Lietuvoje 
skurstančius pedagogus viliojo 
nemenku atlygiu — 14,000 
litų per mėnesį (maždaug 70- 
94 svarai sterlingų per dieną). 
Pasak L. Beinoravičienės, pra

sijoje Lietuvos parlamentarai 
paragino į ETPA kviesti tiek 
Baltarusijos parlamentarus, 
tiek opozicijos atstovus.

M. Chvostov taip pat prašė 
A. Valionio Lietuvos užtarimo, 
Baltarusijai siekiant stebėto
jos teisėmis dalyvauti Bal
tijos jūros valstybių tarybos 
(BVJT) veikloje. Lietuvos mi
nistras savo ruožtu pabrėžė, 
jog Baltarusija privalo palai
kyti gerus santykius su viso
mis be išimties BJVT val
stybėmis, išnaudoti regionų 
bendradarbiavimo galimybes, 
be to, Baltarusijos dialogas su 
BJVT pagerėtų, jai normaliza
vus santykius su ES.

Baltarusijos UR ministras 
taip pat prašė Lietuvos para
mos, Baltarusijai kandidatuo
jant į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybęs nenuolatines na
res. A. Valionis informavo 
apie anksčiau Lietuvos pri
imtą sprendimą į JT ST Rytų 
Europai skirtą vietą palaikyti 
Bulgarijos kandidatūrą.

M. Chvostov pakvietė Lietu
vos ministrą jam priimtinu 
laiku su vizitu apsilankyti 
Baltarusijoje. Pasak A. Valio
nio, tokia galimybė svarstoma, 
ypač atsižvelgiant į .Lietuvos 
pirmininkavimą ET Ministrų 
taryboje. Toks vizitas galėtų 
įvykti dar šiemet.

Pokalbio metu A. Valionis 
paragino Baltarusiją sparčiau 
baigti žymėti valstybės sieną.

ėjusiais metais Darbo biržoje 
buvo užsiregistravę 1,958 mo
kytojų, turinčių aukštąjį,, ir 
1,483 — aukštesnįjį pedago
ginį išsilavinimą.

Šiuo metu į užsienio val
stybes yra išvykę dirbti 723 
įvairių specialybių darbinin
kai. Iki metų pabaigos, kaip 
spėjama, išvyks dirbti dar 
apie šimtą žmonių.

* Seimo Žmogaus teisių 
komitetas (ŽTK) nemano, jog 
šiuo metu reikia legalizuoti 
komunistų partiją. Tokį spren
dimą parlamentarai priėmė 
bendruoju sutarimu, antra
dienį Seimo pirmininko Ąrtū- 
ro Paulausko prašymu ap
svarstę jo gautą Lietuvos so
cialistų partijos pirmininko 
Mindaugo Stakvilevičiaus 
kreipimąsi. Komunistų partija 
Lietuvoje buvo uždrausta 
1991 m. rugpjūtį priimtu 
Aukščiausiosios tarybos — At
kuriamojo Seimo nutarimu.

* Naujasis 63 metu žemės
ūkio ministras Jeronimas 
Kraujelis trečiadienį davė 
priesaiką Seimo neeiliniame 
posėdyje. Ministras teigė, jog 
pirmas svarbiausias jo darbas 
bus susitikti su finansų minis
tre Dalia Grybauskaite aptar
ti kitų metų biudžete kaimui 
numatytas lėšas. J. Kraujelis 
pažymėjo, jog sudėjus visas iš
laidas kaimui, susidaro „įspū
dinga suma”, tačiau pabrėžė, 
jog jam „kelia rūpestį, kiek pi
nigų teks eiliniam kaimo žmo
gui”. (BNS)

* Bendrovė „Lietuvos 
avialinijos” pranešė,-jog 
nuo spalio 5 d. mažiausiai 4 
proc. padidins lėktuvų bilietų 
kainas. Sprendimas priimtas, 
atsižvelgiant į draudimo kaš
tų, išlaidų papildomoms sau
gumo priemonėms padidėjimą 
ir į konkurencinės aplinkos 
pokyčius. ibnsi
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Lietuvos konsulatas ir Amerikos Lietuvių taryba rugsėjo 28 dieną Čikagos miesto centre surengė priėmimą 
Amerikoje viešinčiam Lietuvos kariuomenės vadui, generolui majorui Jonui Kronkaičiui.

Nuotr.: (Iš kairės) Illinois Technologijos instituto prezidentas, prof. Lewis Collins, generolas majoras Jonas 
Kronkaitis, Lietuvos garbės konsulas JAV Stanley Balzekas, JR, ir Amerikos Lietuvių tarybos pirmininkas Sau
lius Kuprys. -,f L Vidos Kuprytės nuotr.

Lietuva padės JAV atsikirsti 
terorui ir kurti saugią Europą

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) 
— LietuVa dar kartą patvirti
no sava pasirengimą suteikti 
JAV visokeriopą pagalbą, duo
dant atkirtį žiauriems tero
ristų išpuoliams New Yorke ir 
Vašingtone.

„Dar kartą užtikrinu, kad 
Lietuva yra pasirengusi su
teikti Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms politinę, diplomati
nę ir praktinę pagalbą kovoje 
prieš terorizmą”, rašo Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis laiške JAV 
Valstybės sekretoriui Colin 
Powell.

Trečiadienį išsiųstame laiš
ke primenama, kad Lietuvos 
vyriausybė jau suteikė ilga
laikį diplomatinį leidimą JAV 
kariniams orlaiviams skristi 
per Lietuvos oro erdvę ir leis
tis jos teritorijoje. Be to, Lietu
va dabar ruošia valstybinę ko
vos su terorizmu programą bei 
dalyvauja ruošiant trišalį Bal
tijos valstybių atsaką į į tero
ristų išpuolius.

Laiške ministras taip pat 
dalijasi' mintimis, kaip Lietu
va galėtų prisidėti prie sau
gios ir pastovios Europos kū
rimo, išnaudodama savo ben
dradarbiavimo su Rusija pa
tirtį. Laiške rašoma, jog Lietu
va savo santykius su Rusija 
vertina kaip šios valstybės 
bendradarbiavimo su ES ir 
NATO dalį.

„Savo sėkmingo bendradar
biavimo su Kaliningrado sriti-

* Premjero Algirdo Bra
zausko komandos viešųjų 
ryšių vadovai imasi globoti 
visų ministerijų ir departa
mentų atstovus spaudai. Pir
majai diskusijai į vyriausybę 
trečiadienį pasikvietęs atsto
vus spaudai premjero pa
tarėjas Arvydas Juozaitis tei
gė, kad jie privalo „turėti patį 
teisiausią priėjimą prie savo 
ministro”, kad galėtų greitai ir 
profesionaliai išaiškinti visuo
menei kabineto priiminėjamus 
sprendimus. Premjero pata
rėjas Renaldas Gudauskas 
pabrėžė, kad patys atstovai 
spaudai turi stengtis keisti 
savo vadovų požiūrį į viešumą, 
Jeigu jie nemato reikalo aiš
kinti savo žingsnių”. Vyriau
sybės spaudos tarnybos vado
vas Laurynas Bučalis prašė 
ministerijų atstovų iš anksto 
parengti pranešimus spaudai 
prie kiekvieno į vyriausybę 
siunčiamo nutarimo projekto.

(BNS)

mi pagrindu ir kartu su Latvi
ja bei Estija mes esame pa
sirengę toliau vystyti pasie
nio regionų bendradarbiavimą 
su Rusija”, rašo ministras A. 
Valionis. Laiške reiškiamas 
įsitikiftimas, kad Lietuvos įsi
jungimas į NATO teigiamai 
prisidės prie konst~\ktyvių ir 
pastovių santykių*' su Rusija 
vystymo.

A. Valionio laiškas yra atsa
kas į praėjusią savaitę gautą 
C. Powell laišką, kuriame, be 
kita ko, Lietuva buvo ragina
ma parengti veiksmų progra
mą, numatant bendrus veiks
mus prieš terorizmą.

* Iš 11 kandidatų į valsty
binės oro bendrovės „Lie
tuvos avialinijos” (LAL) priva
tizavimo patarėjus liko tik 
penki. Pastaruoju metu, pa
saulio aviacijos rinką ištikus 
krizei, Lietuvos pareigūnai su
abejojo, ar dabar tinkamas lai
kas parduoti valstybinę oro 
bendrovę. Neatmetama gali
mybė, kad privatizavimas bus 
sustabdytas. LAL privatizavi
mu domėjosi Olandijos KLM, 
Suomijos „Finnair”, Skandi
navijos SAS ir kai kurios kitos 
bendrovės. 100 proc. LAL ak
cijų, kurių vertė — 95.8 mln. 
litų, priklauso valstybei.

* Nors drėgni ir vėsūs 
orai Lietuvoje sukėlė perša
limo ligų bangą, šildymo sezo
nas centralizuotai dar nepra
dedamas, laukiant, kol tempe
ratūra nukris iki „tradicinės” 
ribos. Vilniaus savivaldybė ir 
bendrovė „Vilniaus šilumos 
tinklai” informavo, kad šildy
mo sezonas bus pradėtas, kai 
vidutinė paros lauko oro tem
peratūra tris paras iš eilės bus 
žemesnė negu 8 C laipsniai ši
lumos. Pastarosiomis paromis 
vidutinė oro temperatūra Lie
tuvoje buvo 9-12 laipsnių šilu
mos. Medikai tvirtina, jog to
kia norma su jais nederinta, 
bet tai yra jau daugelio metų 
praktika. Tačiau, savivaldybės 
teigimu, kai kurie vartotojai 
jau dabar gali patys nuspręsti, 
kada pradėti šildymo sezoną.

* Kai darželiuose ir mo
kyklose šąla vaikai, aukšti 
valdžios vyrai mėgaujasi šil
dymo malonumais. Bene 
šilčiausiai gyvena Seimo pir
mininkas Artūras Paulaus
kas. Parlamento vadovo kabi
netą jau kuris laikas šildo 
speciali Seimo vidaus sistema. 
Tauta šąla, o išrinktieji šildosi 
už jos pinigus. (R, Elta)

Lietuvoj 
Mdonalinė1. 
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* Interpol’o Lietuvos na
cionalinio skyriaus sumany
mu paskelbta labiausiai pa
saulyje ieškomo teroristo Osa
ma bin Laden paieška. Vidaus 
reikalų ministerijos Internet’o 
tinklapio ieškomų asmenų są
raše pirmadienį atsirado O. 
bin Laden pavardė. Mačiu
siuosius jį prašoma paskam
binti į Interpol’o Lietuvos na
cionalinį skyrių, nors bin La
den nuotraukos paieškos pus
lapyje nėra. Po teroristinių iš
puolių JAV rugsėjo H-ąją, 179 
Interpol’o valstybių narių poli
cijos buvo paprašytos ieškoti 
įtariamojo ir pranešti apie jį 
biurui Kairę ir Interpol’o būs
tinei Prancūzijos Liono mies
te. (BNS)

* Užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis nepri
tarė Ūkio ministerijos siūlyto 
Romualdo Ramoškos skyrimui 
Lietuvos koiiiercijos atašė 
Maskvoje. Ministras sakė ne
galėjęs pritarti paskyrimui dėl 
„formalių kliūčių”. „Specialių
jų atašė skyrimo nuostatai 
reikalauja, kad tai būtų vals
tybės tarnautojas. Rašte, kurį 
aš gavau iš Ūkio ministerijos, 
R. Ramoška nurodytas kaip 
uždaros akcinės bendrovės di
rektorius”, sakė jis. R., Ra
moška 1996 m. pabaigoje tuo
metinio prezidento Algirdo 
Brazausko dekretu buvo at
šauktas iš ambasadoriaus Uk
rainoje' ir Moldovai posto po 
žiniasklaidos pranešimų, jog 
jis įtariamas dokumentų klas
tojimu. (BNS)

* Kaip reta blogas bulvių
derlius neišgąsdino tik tau
tinius patiekalus gaminančių 
restoranų. Bulvių kainos, pa
lyginti su praėjusiais metais, 
Kauno prekyvietėse šoktelėjo 
apie keturis kartus. Ūkininkai 
įsitikinę, jog tai dar ne riba. 
Kainos dar didės. Cepelinai 
(didžkukuliai) neišvengiamai 
brangs. (KD, Elta)

* Vilniaus apygardos teis
mas iš besivadinančios garsia 
visuomenės veikėja Auksės 
Aukštikalnienės priteisė Tur
to bankui sumokėti beveik 2 
mln. litų už 1993-1994 m. pa
imtus kreditus. Turto bankas 
buvo padavęs A. Aukštikal- 
nienę į teismą, kad ji dabar 
jau bankrutavusiam Koopera
cijos bankui negrąžino 6 kre
ditų. Šiam bankui bankruta
vus,'jo teises perėmė Turto 
bankas. Ekstravagantiškumu 
garsėjanti A. Aukštikalr;enė 
tuomet paskelbė, kai pas
kolas sostinėje kurs privatų 
licėjų, tačiau ši mokymo įstai
ga taip ir nepradėjo veikti.tBNS,
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų praneSimais)

Briuselis. Jungtinės Valstijos savo sąjungininkėms NATO tre
čiadienį pateikė pirmąjį prašymą dėl praktinės pagalbos, siekiant 
duoti atkirtį į praėjusį mėnesį sukrėtusius teroro aktus, pranešė 
NATO Atstovas spaudai. Jis atsisakė suteikti konkretesnės infor
macijos, tik tepasakė, kad kiekviena iš 18 sąjungininkių pati nu
spręs, kuo gali padėti. Prašymas buvo pateiktas remiantis Šiaurės 
Atlanto sutarties 5-tuoju straipsniu, numatančiu kolektyvinę gy
nybą, jei užpuolama viena iš sąjungos narių. Jis pradėjo veikti 
nuo antradienio, kai Vašingtonas NATO pateikė įrodymus, kad te
roro išpuolius organizavo Saudi Arabijoje gimęs musulmonų kovo
tojas Osama bin Laden.

Maskva. Trečiadienį Rusijai buyo pateikti įrodymai, kad Osa
ma bin Laden susijęs su' teroro aktais Amerikoje, pranešė JAV 
ambasadorius Maskvoje Alexsąndr Vershbow. „Tai rodo, jog mes 
laikome Rusiją savo artima bendrininke ir svarbia antiteroristinės 
koalicijos dalyve”, pabrėžė ambasadorius.

Vašingtonas. Sustiprintas 10-osios Amerikos kalnų divizijos 
batalionas permetamas į Uzbekiją ir Tadžikiją, pranešė Pentago
no atstovė spaudai Victoria Clarke. Jos žodžiais, pirmą kartą Vi
durinės Azijos valstybėse, buvusios Sovietų sąjungos teritorijoje 
su kovine užduotimi dislokuojami daugiau kaip 1,000 reguliariųjų 
sausumos pajėgų karių. Ji pranešė, jog 2,200 jūrų pėstininkų gru
pė pasirengusi bet kuriuo metu būti permesta į Afganistaną iš 
JAV desantinių laivų Persijos įlankoje. Iš viso kovos su terorizmu 
operacijoje rengiami dalyvauti daugiau kaip 30,000 JAV karių, 
kuriuos remia laivyną aviacijos grupės ir daug įvairių tipų kovos 
aviacijos.

Islamabadas. Afganistaną valdantis Talibano judėjimas trečia
dienį paskelbė nenorįs karo su JAV ir dar kartą paragino pradėti 
tiesiogines derybas bei pateikti įrodymus, siejančius Osama bin 
Laden su rugsėjo 11-osios atakomis. Talibano ambasadorius Pa
kistane, mula Abdul Salam Zaeef CNN sakė, kad savižudiški lėk
tuvų pagrobėjų išpuoliai nėra islamiški ir užsiminė, jog Talibanas 
išduos O. bin Laden, jei bus įrodyta, kad jis yra kaip nors susijęs 
su rugsėjo 11-osios teroru. JAV ir Didžioji Britanija yra paskelbu
sios, kad Talibano laikas išduoti bin Laden baigiasi ir atvirai pa
reiškė, kad talibai gali būti nušalinti nuo valdžios, jei trukdys 
JAV prezidento George W. Bush karui su terorizmu. Šios valsty
bės atmetė galimybę derėtis su Talibanu, kuris, bandydamas iš
vengti JAV karinio smūgio, tai kreipdavosi pagalbos į viso pasau
lio musulmonus, tai ragindavo pradėti tiesiogines derybas.

Jabal Siraj, Afganistanas. Maždaug 10,000 Talibano vyrų yra 
pasirengę perbėgti ir kovoti opozicinės Šiaurės sąjungos gretose, 
trečiadienį paskelbė sąjungos atstovas spaudai, dr. Abdullah Ab
dullah. Šie komentarai pateikti tokiu metu, kai JAV smūgiai Tali
bano bazėms atrodo neišvengiami ir prasidėsiantys labai greitai. 
Manoma, kad Šiaurės sąjunga turi maždaug 12,000-15,000, o Tali
banas — 40,000-60,000 kovotojų, kurių dalis buvo užverbuoti prie
varta.

Vašingtonas. Per didžiausios JAV tarpmiestinių autobusų 
maršrutų firmos„Greyhound” autobuso avariją Tennessee valsti
joje trečiadienį žuvo 10 žmonių. Nelaimė įvyko, kai vienas keleivių 
vairuotojui peiliu perrėžė gerklę. Firmos atstovas spaudai pareiš
kė, kad jos autobusai visoje Amerikoje sustabdomi „iki naujo pra
nešimo”. 36 žmones vežęs autobusas, kuris vyko iš Nashville, TN, 
į Georgia valstijos sostinę Atlantą, sudužo Manchester (TN). Vie
tos pareigūnai pareiškė neturį jokių įrodymų, kad ši nelaimė būtų 
susijusi su rugsėjo 11d. įvykdytais teroro išpuoliais. Viena auto
buso keleivių Carly Rinearson vietos televizijai pareiškė, kad au
tobusu važiavęs vyriškis pareikalavo jos užleisti vietą autobuso 
priekyje. Jis buvo labai susijaudinęs ir vis klausinėjo, kiek va
landų. C. Rinearson atsisakius užleisti vietą, vyriškis puolė prie 
vairuotojo su peiliu. „Jis priėjo prie vairuotojo ir tarsi perrėžė jam 
gerklę. Vairuotojas pasuko vairą, ir autobusas apvirto”, sakė C. 
Rinearson. JAV Teisingumo departamentas pranešė, kad vairuo
toją užpuolęs keleivis turėto Kroatijos išduotą pasą. Autobuso vai
ruotojas liko gyvas. Į įvykio vietą išvyko FBI pareigūnai.

Briuselis. Rusija gali iš naujo apsvarstyti savo nuostatą dėl 
NATO plėtros į buvusio sovietinio sparno valstybes, jei NATO pa
našės į „labiau politinę organizaciją”, trečiadienį sakė Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin. Iki šiol Rusija griežtai priešinosi trijų 
Baltijos valstybių priėmimui į NATO. V. Putin pabrėžė, kad jeigu 
Rusija „nesijaustų esanti NATO pertvarkymo iš karinės į politinę 
organizaciją proceso nuošalyje”, ji galėtų tam tikra prasme daly 
vauti šiame procese ir tam tikra prasme nenuogąstauti dėl NATO 
plėtros į Rytus. „Jie vis kartoja, kad NATO tampa labiau politinis 
nei karinis. Mes žiūrime ir stebime šį procesą. Jei taip atsitiks, tai 
daug ką pakeis”, pridūrė jis.

Skopjė. Makedonijos vidaus reikalų ministras trečiadienį pa
reiškė, kad policija ketvirtadienį įžengs į rajonus, kur sukilėlių ko
votojai sudėjo ginklus, nors amnestija jiems dar nebuvo paskelbta, 
kaip numatoma taikos susitarime. NATO, kurios pajėgos palaiko 
ramybę valstybėje, pareiškė, jog kietos politikos linijos besilaikan
čio ministro pareiškimas gerokai nustebino. NATO atstovas sakė, 
kad tarptautiniai stebėtojai ir vyriausybė dar nesusitarė dėl laips
niško saugumo pajėgų sugrįžimo į buvusias sukilėlių teritorijas.

Maskva. JAV ambasadorius Maskvoje Alexsander Vershbovv 
mano, kad Maskva ir Vašingtonas gali vėl tapti sąjungininkais. 
„Aš manau, kad ne rytoj, bet su laiku Rusijos narystės NATO 
klausimas bus labai svarbus. Mes vėl tapsime sąjungininkais kaip
kažkada”, sakė ambasadorius. 
Pasak jo, teroro aktai New Yor
ke ir, .Vašingtone, „galbūt pa
skatins naujas JAV ir Rusijos 
bendradarbiavimo formas...bus 
atramos taškas gerinti mūsų 
santykius”.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus Asy

žietis; Aura, Eivyde, Gailius, Mąs- 
tautas, Pranas.

Spalio 5 d.: Donata, Edvinas, 
Evaldas, Gale, Gildą, Karltina, Pa
lemonas, Placidas. Upinė.
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LIETUVIU TELKINIAI
CLEVELAND, OH
BUVO PRASMĖ ĮKURTI — YRA PRASMĖ 

IŠSAUGOTI
Nors saulėtos ir karštos die

nos atrodė jau pasibaigusios ir 
pilkas ežero vanduo skleidė 
artėjančio rudens nuotaiką, 
tačiau š.m. rugpjūčio 26 d. 
Clevelando Lietuvių Kultūri
nių darželių draugija į metinį 
pobūvį atsilankiusius svečius 
sutiko jaukia šilta vasariška 
nuotaika. Vakaras ant ežero 
kranto, kaip kvietime rašoma, 
kvietė visus mielų žmonių 
draugystėje praleisti laiką ir 
pasidžiaugti muzikine bei dva
sine atgaiva. Tai jau ne pir
mas minėtos draugijos rengia
mas pobūvis, o vyksta daug 
metų ir tapo gražia tradicija.

Šių renginių pradininkas 
Vincas Apanius daug metų va
dovavęs liet. Kultūrinių dar
želių draugijai, tokius pobū
vius rengdavo Bratenahl, gra
žioje Gwinn rezidencijoje, kur 
gamtos ir muzikos apsupty 
svečiai, paskutiniams saulės 
spinduliams palydint, galėda
vo pasidžiaugti gražiu vasaros 
vakaru ir puikiu gamtos, ar
chitektūros bei muzikos deri
niu.

Vincui Apaniui pasitraukus 
iš draugijos pirmininko parei
gų, draugijai sutiko vadovauti 
energingas visuomenininkas 
Kęstutis Steponavičius, kuris 
kartu su valdybos nariais la
bai uoliai rūpinasi lietuviškų 
Kultūrinių darželių priežiūra 
bei jų nuolatiniu gražinimu. 
Tęsia ir kultūrinių renginių 
tradiciją, kas vasarą surengia
mos puikios kultūrinės popie
tės su menine programa bei 
vaišėmis. Šalia tradicinio me- 
tiniO pobūvio, draugija rengia 
nariams pavasarines išvykas 
rododendrų žydėjimo metu į 
Holden Arburetum parką, kur 
prie kuklių bet skoningai pa
tiektų vaišių suteikia galimy
bę pasidžiaugti žavingomis 
pavasario spalvomis bei reta 
augmenija. Į tradicinį pobūvį 
Clevelando lietuvių visuome
nė šį kartą buvo pakviesta į 
ant Erie ežero kranto stovin
čią istorinę Henn sodybą.

Seno dvaro patalpos čia 
darbščių valdybos ponių buvo 
skoningai papuoštos, stalai 
lietuviško audinio staltiesėmis 
padengti ir spalvingomis gėlių 
puokštėmis papuošti. Čia 
kiekvienas galėjo gaivintis 
mėgstamu gėrimu ar koktei
liu, bei pabandyti savo laimę 
tyliose varžytinėse, kuriose 
buvo nemažai vertingų pa
puošalų bei dailininkų pa
veikslų.

Atsigaivinus ir pabendravus 
su pažįstamais, vyko meninė 
dalis, kurią atliko visų mėgs

Solistė Virginija Bruožytė dainuoja Clevelando Lietuvių kultūrinio dar
želio pobūvyje. Nuotr. A. Staso

tama sol. Virginija Bruožytė- 
Muliolienė. Programai daini
ninkė parinko įvairias ištrau
kas iš amerikietiškų operečių 
bei miuziklų, kurias labai vy
kusiai su humoru pakomenta
vo ir apibūdino. Tai įdomi sce
nos asmenybė, pilna gražaus 
sąmojo, visada besišypsanti, 
ne tik kalbėdama, bet ir dai
nuodama. Savo liijksma nuo
taika ir gyva bei vykusia ges
tikuliacija scenėje užburia au
ditoriją ir klausytojų ryšys su 
ja niekad nenutrūksta. Tik 
gaila, kad šios malonios so
listės programoje buvo mažai 
lietuviškų kompozicijų, bei 
gražių mūsų dainų. To pasige
do didelė klausytojų dalis.

Po koncerto buvo labai gra
žiai, skoningai ir gausiai pa
ruoštos vaišės.

Ežero mėlyne, bei į jį skęs
tančia saule tą vakarą nebuvo 
galima pasidžiaugti, nes ežerą 
dengė pilki, sunkūs debesys.

Besivaišinant ir besišneku
čiuojant laikas prabėgo Henn 
sodybos pastate, kuris šiuo 
metu gražiai restauruotas ir 
pritaikytas panašiems kultū
riniams renginiams. Minėta 
sodyba, nors mažai žinoma, 
tačiau visai netoli lietuvių gy
venviečių, Sims parke. Pasta
tas, kurį amerikiečiai vadina 

, „Mansion”, yra statytas archi
tekto Earl Andrews 1923. Jo 
savininkas tada buvo Albert 
W. Henn, kurio tėvas yra įkū
ręs Cleveland žinomą Acme 
firmą. Henn šeima yra kilusi 
iš Baden-Baden Vokietijos. 
Šioje firmoje daug II Pasauli
nio karo atvykusių lietuvių 
buvo gavę darbą ir sukūrė sau 
ateitį šiame krašte. Po A. 
Henn mirties 1947 m. sodyba 
atiteko Euclid miestui.

Pastatas šiandien laikomas 
istoriniu objektu ir žymus 
savo architektūrine struktūra. 
Stilius ankstyvo 20-ojo am
žiaus anglų dvaro rūmų. Pa
grindinį įėjimą į rūmus puošia 
paladijumo motyvas — nepa
prasta plytų konstrukcija. Vi
dus iškaltas ąžuolo apmuša
lais su drožinių ornamentika, 
marmurinis židinys su tapyba 
virš jo. Jo vidaus apipavidali
nimas teikia inteijerui grakš
tumo ir iškilmingumo. Pasta
tas įtrauktas į istorinių pa
statų sąrašą.

Euclid miestas šio pastato 
patalpas anksčiau naudojo 
mokyklai, vėliau poilsiauto
jams ir pramogoms. Galiau
siai 1996 metais miestas buvo 
nutaręs jį nugriauti, tačiau 
Euclid gyventojai šiai minčiai 
pasipriešino ir sutiko jį sava

Švč. Trejybės parapijos Hartforde vaikų choras su vadovu, muziku Jurgiu Petkaičiu

noriškai savo jėgomis restau
ruoti. Tad dabar ir nuomoja
mas įvairioms kultūrinėms 
organizacijoms.

Tokia trumpa šios vietovės 
istorija. Lietuvių kultūrinių 
darželių draugija čia rengda
ma savo pobūvį neapsiriko ir 
susilaukė daug svečių, kurie 
parodė savo gerą norą ne tik 
savo atsilankymu, bet ir įvai
riomis aukomis parėmė šią 
gražią tradicinę šventę. Daug 
to vakaro mecenatų ir rėmėjų 
prisidėjo prie pobūvio pasise
kimo. Taip pat ir brangius ob
jektus aukoję tylioms varžy
tinėms įvertino draugijos dar
bą. Juk lietuvių kultūriniai 
darželiai čia buvo įkurti pir
mųjų ateivių giliu tautiniu ir 
kultūriniu prasmingumu, ku
rie iki šiai dienai skelbia mū
sų tautįnį solidarumą, mūsų 
kultūrines aspiracijas ir lygia
vertiškumą, tarp kitų kultū
riniuose darželiuose save iš
reiškiančių tautų. Tad šis se
nosios kartos lietuvių sukur
tas giliai prasmingas pamink
las turėtų būti mūsų ir atei
nančių kartų prasmingai iš
saugotas.

Esame dėkingi K Stepona
vičiui ir jo vadovaujamai val
dybai už rūpestingą darželių 
priežiūrą ir puošimą. Manau, 
kad Liet. Kultūrinių darželių 
draugijos veiklai Clevelando 
lietuvių telkinys neliks abejin
gas ir pagal išgales ją rems.

Henrikas Stasas

LAUKIAME LIETUVOS
,ĄŽUOLIUKO” CHORO

LB Clevelando apylinkė spa
lio 12-14 d. minės JAV LB 50- 
čio sukaktį, kartu švęsdama ir 
savo tradicines „Lietuvių die
nas”.

Didžiausia tų dienų atrakci
ja bus berniukų choras .Ąžuo
liukas”, Lietuvoje ir Europoje 
išgarsėjęs dainos ansamblis, 
kuris yra koncertavęs beveik 
visose Europos šalyse ir Japo
nijoje, laimėjęs daug premijų 
prestižiniuose tarptautiniuose 
dainų konkursuose. Amerikoje 
koncertuos pirmą kartą.

Berniukų ir jaunuolių cho
ras buvo įkurtas prof. Herma
no Perelšteino 1959 metais. Į 
chorą priimami berniukai nuo 
6-rių metų amžiaus. Visų pir
ma jie dainuoja mažiausiųjų 
vaikų chore, o jau nuo 10-11 
metų įjungiami į pagrindinį 
chorą. Nuo įsikūrimo pradžios 
Ąžuoliuke” yra dainavę dau
giau kaip 6,000 dainininkų.

Choro meno vadovas, Vytau
tas Miškinis pats nuo septyne- 
rių metų dainavo chore, o nuo 
25 m. tapo jo dirigentu. Jis 
yra Muzikos akademijos profe
sorius ir Lietuvos chorų są
jungos pirmininkas. Ąžuoliu
kas” yra sinonimas aukštos 
klasės muzikos atlikimui ir 
pirmaeiliam pasiruošimui.

, Choro repertuaras susideda 
iš bažnytinės, klasikinės ir 
modernios muzikos. Jie yra 
daug kartų koncertavę su Lie
tuvos kameriniu orkestru, va- 
dov. J. Domarko, Maskvos ir 
Varšuvos radijuje, Izraelio, 
Sankt Peterburgo filharmoni
jos bei kitais žymiais orkest
rais. Choras yra išleidęs 30 il
gai grojančių plokštelių ir 11
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kompaktinių diskų.
Tarp geriausių šio choro ap

dovanojimų reikėtų paminėti 
pirmą vietą tarptautiniame 
Mainhauseno ir Marktober- 
dorfo konkursuose bei trečiąją 
Gorica in Tolosa konkursuose.

„Lietuvių dienų” koncertas 
ir LB 50-čio akademija vyks 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje, penktadienį, 
spalio 12 d. 7 v.v. Akademijoje 
kalbės Arvydas Barzdukas iš 
Washington, D.C.

Bilietai po 20, 15 ir 10 dol., 
moksleiviams 5 dol. gaunami 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje po lietuviškų pamaldų; 
užsisakyti skambinant Vikto
rui Žilėnui, LB apylinkės iždi
ninkui, tel. 216-531-8207.

Rengėjai laukia sveikinimų, 
mecenatų, rėmėjų.

Sekmadienį, spalio 14 d. vė
liavų pakėlimas prie Laisvės 
paminklo, 10 vai. ryto šv. Mi
šios Dievo Motinos šventovėje. 
Giedos parapijos choras „ExuL 
tate”, vadovė muz. Rita Čy
vaitė-Kliorienė.

Visi kviečiami ir laukiami tų 
dienų renginiuose ir pamal
dose.

Pasikeitimai LB 
apylinkės valdyboje

Jau antrus metus sėkmingai 
dirbančioje apylinkės valdy
boje pastarosiomis dienomis 
įvyko pasikeitimų. Iš valdybos 
pasitraukė Andris Dunduras 
— jaunimo sekcija ir Aida 
Bublytė O’Meara — specialūs 
projektai. Pasitraukusius pa
keitė: Audronė Majorovienė — 
sekretorės ir jaunimo reika
lams ir Alius Majorovas — na
rys. Abu Majorovai yra „Tre
čiosios bangos” ateiviai. Aud
ronė yra ir Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos viena iš 
šokių ir muzikos vadovių.

Valdybos pirm. Mylita Nas- 
vytienė, vicepirm. dr. Dainius 
Degesys, iždininkas Viktoras 
Žilėnas, sekr. Audronė Majo
rovienė, Algis Gudėnas — 
spec. reikalams, sporto reika
lams — Vytautas Nasvytis ir 
nariai: dr. Viktoras Stankus, 
Dalia Puškorienė ir Alius Ma
jorovas.

RUDENĖJANČIAME
CLEVELANDE

Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla darbą pradėjo 
rugsėjo 15 d., 9 v.r. Vaikų re

gistracija vyko Dįevo Motinos 
parapijos svetainėje. Į darželį 
priimami vaikai, kuriems iki 
rugsėjo 30 d. sukako 5 metu
kai.

Mokyklos valandos nuo 9 
v.r. iki 12:30 vai. p.p., šešta
dieniais. Mokyklos vedėjos tel. 
(216) 481-4932.

Po to vyko tėvų susirinki
mas su mokyklos vedėja Da
nute Tuljak, mokytojais ir tė
vų komitetu.

„Grandinėlė” šokių sezoną 
pradėjo rugsėjo 16 d., 5:30 v.v. 
Dievo Motinos didžiojoje salė
je. Šokančiųjų amžius nuo 14 
iki 36 metų. Kviečiami ir nauji 
šokėjai bei šokėjos. Vadovės 
Rimos Žiedonytės tel. 1-440- 
646-8909.

Lietuvos vyčių 25 kuopos 
veiklos sezonas pradėtas su
sirinkimu rugsėjo 14 d. Dievo 
Motinos parapijos konferen
cijų kambaryje.

Ateities klubas ir ateiti
ninkai jaunučiai rugsėjo 16 d. 
pradėjo rudens sezoną susirin
kimais Dievo Motinos parapi
jos patalpose.

Spalio 14 d., sekmadienį, 8 
v.r. speciali „Tėvynės garsų” 
radijo programa.

9:45 v.r. vėliavų pakėlimas 
prie Laisvės paminklo Dievo 
Motinos parapijos aikštėje.

10 v.r. Dievo Motinos — Lie
tuvos Madonų šventovėje iš
kilmingos pamaldos. Gieda 
„Exultate” choras, dalyvauja 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis.

Bus išleista speciali progra
ma — leidinėlis LB auksinės 
sukakties proga. Apylinkės 
valdyba prašo organizacijų bei 
pavienių asmenų siųsti svei
kinimus ir tapti mecenatais.

Visi kviečiami ir laukiami 
būti šios šventės dalyviais ir 
rėmėjais.

Šv. Jurgio parapijos „Ru
dens šventė”. Pradžia 11:30 
v.r.

2001 metų visuotinis 
ŠALFASS -gos suvažiavimas 
Lietuvių namuose.

V.R.

DETROIT, MI
„PILĖNŲ” UŽDARYMO 

GEGUŽINĖ

, „Švyturio” jūros šaulių kuo
pos „Pilėnų” stovyklos uždary
mo gegužinė vyks sekmadienį, 
spalio mėn. 7 dieną. Narius ir

svečius vaišins kuopos nariai. 
Visuomenė kviečiama. Užda
rymo gegužinę rengia „Švytu
rio” jūros šaulių kuopos valdy
ba, kuriai vadovauja Mykolas 
Abarius.

BALFO PINIGINIS 
VAJUS

Spalio mėnesį Detroito BAL
Fo 76-tas skyrius vykdo meti
nę rinkliavą. Nariai ir rėmėjai 
prašomi būti dosniais ir įteikti 
savo auką. BALFo rinkėjai bu
dės sekmadieniais prie Šv. 
Antano ir Dievo Apvaizdos 
parapijų bažnyčių. Aukas ga
lite siųsti ir paštu Detroito 
skyriaus iždininkui: BALFas, 
Vladas Staškus, 10037 Hazel- 
ton, Redford, Michigan 48239. 
Čekius rašyti United Lithua
nian Relief Fund arba BAL
Fas. Skyriaus pirmininkas, 
Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas apie 
rinkliavos svarbą ir BALFo 
veiklą kalbėjo per „Lietuviškų 
melodijų” radijo valandėlę. 
Apie LB 50 metų veiklos Jubi
liejų kalbėjo JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys. Valandėlė yra 
transliuojama ir kompiuterio 
internete gyvu žodžiu antra
dieniais 4 vai. p.p. ir šeš
tadieniais 8 vai. ryte, 
www.wpon.com

A A. SAULIUS ANTANAS 
ČERNIAUSKAS

Rugsėjo mėn. 26 dieną, po 
gedulingų šv. Mišių Šv. Anta
no bažnyčioje, Detroito Mt. 
O.livet kapinėsė buvo palaido
tas a.a. Saulius Antanas Čer
niauskas, 63 m. amžiaus, mi
ręs Detroito Kinred ligoninėje 
spalio mėn. 20 d. Paliko duk
ras: dr. Gailę Černiauskaitę ir 
Nidą Černiauskaitę. Sesutę 
Rožę Černiauskaitę ir dukte
rėčią Julie Christou ir sūnėną 
Alex Christou. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė.

„Lietuviškų melodijų" radijo valandėlės Detroite vedėjas Algis Zaparac- 
kas pokalbyje su LR garbės konsulu Michigan valstįjai Jurgiu Jurguėiu.

Nuotr. Reginos Juškaitės-Švobienės

f*

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9526 8.79th 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 Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, 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.centeriorsurgeryandbreasthealth.com

ŠVENTĖ 90-TĄ 
GIMTADIENĮ

Detroito „Vaizbos buto” įkū
rėjas ir ilgametis jos puose
lėtojas, Clem Patacki, šventė 
savo 90-tą gimtadienį savo gi
minių ir pažįstamų tarpe. 
Sveikiname Clem, linkime 
jam ilgiausių metų ir sveika
tos darbuotis Detroito lietuvių 
telkinyje.

http://www.wpon.com
http://www.centeriorsurgeryandbreasthealth.com


LIETUVOS EKONOMIKOS 
DUOMENYS 2000 METAIS

A. K. GRINA

- Gavęs vėliausius Lietuvos 
ekonomikos praėjusių metų 
duomenis Lietuvos Banko bei 
Vilniaus Banko leidiniuose, 
norėjau jais pasidalinti su 
„Draugo” skaitytojais ir ban
dyti,nuspėti, kaip atrodys Lie
tuvos šių metų ekonomikos ro
dikliai.

Jau aišku, kad Lietuvos 
Bendras vidinis produktas 
(BVP — tai bendra visų pre
kių, patarnavimų, ' gamybos 
apimtis) 2000-tais metais pa
siekė 44.9 milijardų litų (LTL 
MM) sumą. Palyginus su 1999 
metais, tai buvo 5.3 proc., ne
įskaitant infliacijos, ir 3.3 
proč., atmefus bendrą infliaci
jos, padidėjimą, priaugimas. 
Palyginus su dauguma Euro
pos šalių ir JAV, šis prieauglis 
buvo neblogas, ypač jį palygi
nus "'su 1999 metų, rodikliais, 
kųprųęt šis prieauglis buvo mi
nus 3.9 proc. Naudotojų kainų 
infliacija Lietuvoje 2000 me
tais buvo tik 1.4 proc., tai tru- 
pūtį didesnė negu 0.3 proc. 
1999 metais dėl pakilusių 
energijos kainų,- bet geresnė 
negu Europos Sąjungos vidur
kis 2.3 proc.

Žiūrint į valstybės biudžetą 
matome, kad praėjusių metų 
įplaukos buvo LTL 8.7 MM, o 
išlaidos LTL 9.4 MM, vadinasi' 
deficitas apie LTL- 700 mili
jonų ‘(’M). Tačiau ši suma yra 
tik 1.7 proc. BVP, kas pagal 
tarptautinius vertinimus yra 
gerai. Biudžetinis deficitas 
prafuitėls 1999 metais buvo tik 
LTL 200 M arba 0.3 proc. 
BVP. Lietuvos skola gale 2000 
metų siekė 12.7 MM. Vidinė 
skola , išleistais valstybiniais

Vilnįuus meraą Artūras Zuokas šiemetinėje Pranciškaus mugėje, vykusioje Rotušės aikštėje rugsėjo 14 d.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.• . ' . 

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

■u. .Nr.2 .
Pasakojama, kad į naujai 

pastatytą Šeškinę buvę atkelti 
Maskvos, ubagai ir valkatos 
prieš ten vykusią’ olimpiadą, 
-katLvakariečių akjųąs Šviesttį';

.. > lik „tobūlo darbįninkų tojaus, 
^ur nęfa nei vargšų'/nei va- 

4 spinduliai.^.. Beje, tie
Maskvos išvietintieji čia butus 
gavę. veltui ir tuoj pat. Lietu
viai, kaip „lygioje visuomenėje 
mažiau lygūs”, buto laukdavę 
nuo 15 iki 20 metų.

Toliau, su dideliu pavojumi 
gyvybei, perbėgus plačią, au
tobusų ir automobilių srove te
kančią gatvę, atsiduri Šeški
nės turguje. Tai didelis pato
gumas gyventojams. Nes čia 
ne tik „EKO Prekybos centras 
— %4 vai.!”, bet ir paštas, bani 
kas, knygynas, laikrodžių tai
sykla, cheminė valykla, dra
bužių ir namų apyvokos reik
menų parduotuvė, eilė kioskų,

lakštais buvo LTL 2.8 MM, 
užsienio skolos siekė LTL 9.9 
MM, tai tik truputį didesnė 
suma negu 1999 metais, LTL 
12 MM, kurios vidinė skola 
LTL 2.3 MM ir užsienio LTL
9.7 MM.

Kadangi valstybės įsiskoli
nimai lygūs tik 6 proc. viso 
Lietuvos BVP, jie yra mažesni 
už visų kitų Rytų Europos ša
lių, išskyrus Čekiją ir Ven
griją, ir stipriai mažesnė už 
Argentiną bei kitas „sergan
čias”, ir net kai kurias svei
kesnes valstybes.

Kiek blogiau yra su bedar
bių statistika. Lietuvos nedar
bas siekia nuo 12.6 iki 15 
proc. pagal skirtingus duome
nis ir šiuo atveju panašus į 
Lenkijos skaičių, bet blogesnis 
už kitas Rytų Europos šalis. 
Vakarų Europoje Ispanija ro
do 13.6 proc., Italija 10.1 proc. 
ir Prancūzija 8.7 proc. bedar
bių 2000 metais, tuo tarpu Vo
kietija vakaruose turėjo apie 8 
proc., o rytuose apie 18 proc. 
bedarbių. Aišku, kad didelė 
bedarbių dalis Lietuvoje yra 
žemės ūkio srityje, kuri suda
ro kraštui vieną didžiausių 
problemų.

Žvelgiant į tarptautinius fi
nansus, matome gan neblogą 
sąlygų pagerėjimą. Lietuvos 
Einamosios sąskaitos balan
sas (visos trumpalaikės šio lai
kotarpio įplaukos ir išplaukos 
iš užsienio' ir į užsienį) buvo 
negatyvūs LTL 2.7 MM. Paly
ginus su 1999 metais, kuomet 
balansas buvo negatyvus LTL
4.8 MM, tai pagerėjimas LTL 
2.1 MM.

Panašiai ir su Prekybos ba

parduodančių ledus, autobuso 
bilietėlius, spaudą, saulės aki
nius ir tūkstančius mažmožių, 
net akys raibsta. O ką jau be
kalbėt apie patį turgų — indi
vidualių pardavėjų karalystę! 
Čia įmantriomis piramidėmis 
sustatyti kiaušiniai, puokštės 
ridikėlių, dėžės agurkų, krie
no šaknų, salotų, pomidorų, 
bulvių ir svogūnų. O apie gė
les... nebėra žodžių! Lietuvoje 
gėlės labai mėgstamos. Ištisi 
jų darželiai ne tik turguose, 
bet ir. miestų gatvėse vos ne 
ant kiekvieno kampo. Balan
džio ir gegužės mėnesiais Vil
nius žydėte žydėjo: iš pradžių 
žibuoklėmis ir pakalnutėmis, 
vėliau baltais ir geltonais nar
cizais, hiacintais; dar vėliau 
šiltnamių augintinėmis, kurių 
vardų nežinau. Praeiviai per
ka puokštes ir puokšteles — 
Vilniaus gatvės plaukia žie

lansu (importai, eksportai pre
kės bei patarnavimai). 2000 
metais pirkta už LTL 20.6 
MM, parduota už LTL 16.2 
MM, balandas negatyvus LTL 
4.4 MM, tačiau tai daug ge
riau už 1999 metus, kuomet 
negatyvus balansas buvo LTL
5.6 MM. Šie Einamosios są
skaitos ir prekybos balansų 
deficitai buvo išbalansuoti ka
pitalo ir finansų pozityviais 
rezultatais. Todėl investicinės 
įplaukos Lietuvai yra labai 
reikalingos ir svarbios iki tol, 
kol Einamosios sąskaitos ir 
prekybos balansai nebus pozi
tyvūs.

Įdomu ir svarbu, kad eks
portai praėjusiais metais išau
go 28.7 proc. nuo 1999 metų, 
esant stipriam litui prieš 
eurą, tuo tarpu importai kilo 
tik 13.2 proc. Dar įdomiau, tai 
eksportų sudėtis. Eksportai į 
Europos Sąjungos šalis padi
dėjo 21.2 proc. ir sudaro dabar 
47.9 proc. visų Lietuvos eks
portų, tuo tarpu eksportai į 
Rusiją bei kitas buvusias So
vietų Sąjungos šalis — tik 
16.3 proc. Likusi dalis ekspor
tuojama į kitas Rytų Europos 
šalis, bei šiaip į Vakarų už
sienį. Iš Europos šalių di
džiausi pirkėjai lietuviškų 
prekių tai Olandija ir Didžioji 
Britanija. (Žinome, kad olan
dai labai sugeba supirkti Lie
tuvos žemės ūkio produktus 
urmu ir juos perparduoti savo 
vardu). Latvija yra didžiausia 
pirkėja Lietuvos prekių, 15 
proc. 'visų eksportų. Lenkijos 
pirkimas Lietuvos eksportų 
praeitais metais išaugo bent
52.6 proc. Eksportas į Rusiją 
pernai padidėjo bent 28.6 
proc. nuo 1999 metų.

Įdomu, kad 21.2 proc. visų 
eksportų 2000 metais, tai naf
tos produktai. Tai parodo, ko
kia svarbi ši sritis yra Lietu-

dais.
Na, grįžtant į Šeškinę, jos 

EKO Prekybos centras gali 
lengvai konkuruoti su čikagiš- 
kiu „Jewel”. Vien tik pieno 
produktų ir duonų skyrius pri
trenkia pasirinkimo gausybe. 
Pienas „Saulė”, pienas „Mar
gė”, pienas „Mū”! Sūris kai
miškas, lydytas, su svogūnu, 
su česnaku; sūris prėskas, sū
ris su riešutais; tepami sūre
liai. O kur dar sviestai, grie
tinės, jogurtai! Pilnos šaldytu
vų lentynos. Netrūksta nei 
vaisių: kriaušės 3.85 Lt kg, 
obuoliai 1.99 Lt kg, Maroko 
apelsinai 2.49 Lt kg, Ekvadoro 
bananai 2.79 Lt kg. O dargi 
mėsos šviežios ir rūkytos, ir 
žuvys! Produktai daugiausia 
Lietuvos gamybos, dailiai įpa
kuoti, kainos elektroniniais 
brūkšneliais sužymėtos. Šoko
lado, ledų ir saldžiųjų kepsnių 
gausybę sunku beįvardint. Ži
noma, mums „amerikonams” 
tie produktai nebrangūs, nes 
daugini litą iš 4, bet vieti
niams, ypač pensininkams,

vai, galint importuoti naftos 
žaliavą, parduoti pagamintus 
degalus ir eksportuoti naftą 
tranzitu per Klaipėdą ar Bū
tingę. Po to -seka tekstilės ga
miniai su 18.6 proc., čia vėl 
importuojama žaliava ir par
duodama gamyba. Kiek ma
žesnę visų eksportų dalį 
užima žemės ūkio bei maisto 
produktai, kurių apimtis per
nai išaugo bent 18.4 proc. dau
giau už 1999 metus, ekspor
tuotos transporto priemonės, 
59 proc. daugiau negu 1999 
metais (tai iš Vakarų superka
mi ir į Rytus perparduodami 
automobiliai ir sunkvežimiai), 
ir industrinių gaminių ekspor
tas 18.1 proc. didesnis už 1999 
metus.

Importai, tai daugiausia ža
liavos bei nafta, importuojama 
iš Rusįjos, kitų buvusių sąjun
gos šalių. Jų apimtis išaugo 58 
proc. nuo 1999 metų ir sudaro
30.7 proc. visų importų. Iš Eu
ropos Sąjungos šalių importai 
padidėjo tik 55 proc. nuo 1999 
metų sudarydami 46.5 proc. 
visų įvežamų prekių. Iš šių in
vesticinės prekės padidėjo 5.3 
proc., o naudotojų (konsumen- 
tų) prekės sumažėjo 6.6 proc. 
nuo 1999 metų. Tai sveika 
kryptis — gal Lietuvoje ga
mintos prekės pagaliau prade
da sėkmingai varžytis su įve
žamom prekėm?

Patarnavimų eksporte ir im- 
^porte Lietuva turi LTL 1.5 
MM pozityvų balansą, tai di
desnis negu LTL 1.2 MM 1999 
metais, tačiau investicijų sri
tyje įplaukos sumažėjo. Tiesio
ginių investicijų Lietuvon bū
ta LTL 1.5 MM vietoj LTL 1.9 
MM ir netiesioginių (tai inves
ticijos į akcįjas, vertybinius 
popierius) LTL 1.6 MM vietoj 
LTL 2.0 M palyginus su 
1999 m. Bent LTL 565 mi
lijonai išplaukė iš Lietuvos 
į užsienio netiesiogines inves
ticijas, tai kapitalas iš Lietu
vos investuotas saugiau ir pel
ningiau kaip Lietuvoje. Lietu
va bei Lietuvos įmonės praėju
siais metais išmokėjo LTL 335 
M, sumažinant savo įsiskolini
mus užsieniui, kai 1999 m. šie 
buvo padidėję LTL 899 M.

2000’ metų mokėjimų balan
so rezultate užsienio rezervai 
paaugo 522 milijonais litų ir 
gale 2000 metų sudarė 1.3 mi- 
lįjardus dolerių (LTL 5.2 MM), 
kas pagal pasaulinį apskaičia
vimą dengia šalies užsienio 
įsipareigojimus 2.7 mėnesių 
laikotarpiui ir visiškai atitin
ka tarptautiniams standar
tams.

Lietuvos Banko duomenys 
šių metų pirmų šešių mėnesių 
laikotarpiui rodo, kad minėti 
rezervai yrą padidėję apie 
LTL 400 milijonais (JAV 100 
milijonais dol.).

Kiek matoma iš kai kurių 
paskirų duomenų, bent pir
mame pusmetyje ekonomikos

maltos mėsos kg 10.89 Lt — 
nej uokas.

Po 1973 m. karvės kanopų ir 
rūsčių pardavėjų už prekysta
lio, Šeškinės EKO — stulbi
nantis pasikeitimas. Net par
davėjos jau truputį šypsosi. 
Tik dar trūksta popierinių bei 
plastmasinių maišelių pirki
niams susidėti. Na, tai menk
niekis. Nepamiršk savo rezgi- 
nėlės namie!

Čia būtų nemandagu nepa
minėti Šeškinės turgaus Boso. 
Tai šuo, be veislės dokumen
tų, drumzlinos kakavos spal
vos, su užriesta uodega, sta
čiom ausim, rūstaus „veido”. 
Jis valdingai vaikštinėja pa
čiam turgaus centre ir piktai 
aploja kiekvieną keturkojį. 
Nors visai „nepriklausomas”, 
bet Bosas atrodo sotus ir sto
rokas.

— Nagi turgaus bobutės ap
dalina jį skaniais kąsneliais, 
— aiškina pusseserė, — tik 
žiemą jam liūdniau — visąlaik 
lauke.

— Ar negalėtų turgavotojai

rodikliai yra panašūs į praeitų 
metų. Girdisi balsų, jog ekono
mikos sulėtėjimas Europoj ir 
kitur gali atsiliepti ir į Lietu
vos rezultatus. Tačiau šiuome
tinis dolerio ir, tuo pačiu, lito 
susilpnėjimas euro atžvilgiu 
gal šiek tiek pagerins Lietuvos 
eksportuojamų prekių konku- 
rentiškumą Europos Sąjungos 
valiutomis.

Yra aišku, kad aukštas ne
darbas Lietuvoje, ypač žemės 
ūkio srityje, yra skaudi, tebe- 
liekanti pagrindinė ekonomi
nė problema. Taip pat dar ne
aišku, kaip žmonės Lietuvoje 
priims numatomą lito perriši
mą prie ES valiutos euro, ypač 
kai po perrišimo dėl plaukio
jančio JAV dolerio ir euro, lito 
kursas gal nebebus keturi už 
vieną pagal JAV valiutą. Iš 
matomų 2000 metų duomenų, 
tačiau galime pozityviai ver
tinti Lietuvos suįvairintą už
sienio prekybos apimtį, gana 
drausmingą krašto fiskalinę 
padėtį bei visiškai priimtiną 
tarptautinių atsiskaitymų re
zultatą. Jei ši santūri ekono
mikos politika bus tęsiama ir 
toliau, galima tikėtis, kad Lie
tuva turėtų užsitarnauti, bent 
iš ekonominio taško, palan
kaus sprendimo ES ir NATO 
atžvilgiu, kas jai daug padėtų 
užsienio investicijų, prekybos 
ir ekonominio išsivystymo sri
tyse.

* Lietuvoje prasidėjo 
aukštųjų mokyklų studentų 
karinio rengimo mokslo metai. 
Kursai trunka trejus metus. 
Šiemet į vadų kursus atrinkta 
250 studentų. Studentai at
rinkti atsižvelgiant į jų pa
žangumą aukštojoje mokyklo
je, fizinio parengimo lygį. Stu
dentai mokomi pagal naują 
karinio rengimo programą, 
orientuotą- į vado ugdymą. 
Jiems suteikiamos bendrosios 
karinės žinios, lavinami būrio 
vado sprendimų priėmimo, 
pratybų planavimo, organiza
vimo, vadovavimo įgūdžiai.

(BNS)

* Dėl lėšų stygiaus ir iš
augusių skolų Klaipėdoje ga
li tekti uždaryti vos prieš me
tus atidarytą labdaros valgyk
lą, kuri buvo įkurta kelių as
menų sumanymu, įkūrus lab
daros fondą „Likimo kelias”. 
Valgykloje kasdien valgo apie 
150 žmonių. Fondo atstovų 
teigimu, šiemet labai sumažė
jo parama tięk pinigais, tiek ir 
maisto produktais. Valgykla 
yra įsiskolinusi už elektrą, ši
lumą, karštą vandenį, telefo
ną. Šios skolos siekia kelis 
tūkstančius litų. Valgykloje 
nuolat daugėja žemiau skurdo 
ribos atsidūrusių asmenų, ku
riems būtina pagalba. Nugrio
vus šalia Kalotės sąvartyno 
nelegaliai pastatytas lūšneles, 
į valgyklą plūstelėjo išalkusių 
žmonių banga. ibnsi

pastatyt jam būdą?
— Galėtų. Bet kas iš to — 

vieni pastatys, kiti pavogs...
Paliekam Šeškinės turgaus 

Bosą, galingai tupintį pačiame 
centre. Mažutis, meilutis pus
seserės pudeliukas Avukas, 
dreba į jį žvelgdamas. Bet Bo
sui nė motais. Avukas jam ne 
šuo, nors dar ir ne žmogus.

Iš Šeškinės gal 20 min. į Vil
nių, todėl būtinas

Žvilgsnis į autobusus ir 
mikriukus

Pro Šeškinės daugiabučius 
ūžia Ukmergės plentas, man- 
driau — magistralė — kaip 
srauni automobilių upė, ne
mažesnė už Čikagos Cicero 
Avė., bet žymiai greitesnė. Ar 
siauras, ar platus kelias, lietu
vaičiai lekia zovada. Ristele 
čia nevažiuojama.

Autobusai pusiau geltoni, 
pusiau mėlyni (su „armonika” 
viduryje, kad būtų lankstesni) 
kursuoja neblogai. Užsigrūdę, 
kaip ir Čikagoje, ryte bei va-

DRAUGAS, 2001 m.

Baimė turi
Ko amerikiečiai bijo? Po te

roristų išpuolių New Yorke ir 
Vašingtone rugsėjo 11d. Ame
rikos gyventojai išdrįso gar
siai išreikšti savo giliausiai 
užslėptus baimės jausmus. 
Anksčiau prisipažinti, kad sa
vo krašte jaučiasi nesaugiai, 
buvo nemada, nors, be abejo, 
daugelio pasąmonėje visuomet 
knibždėjo nejaukaus šiurpulio 
jausmas. Ypač po to pirmojo 
pasikėsinimo išsprogdinti tą 
patį Prekybos centrą New 
Yorke, po Oklahoma City val
diško pastato sugriovimo ir 
kai kurių kitų mažesnių inci
dentų.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
kuomet planetoje teliko dvi 
pavojingai apsiginklavusios 
galiūnės — JAV ir Sovietų 
Sąjunga — ne kartą ir ne du 
amerikiečių (ir čia turime 
mintyje visus šio krašto gy
ventojus, taigi ir lietuvius) ra
mybę sudrumstė tamsus ne
saugumo šešėlis, savo sparnu 
brūkštelėjęs ir Berlyrio bloka
dos metu, ir dėl tvirto tuome
tinio prezidento John F. Ken
nedy nusistatymo dėl sovietų 
karo laivų plaukimo į Kubą, 
ir apskritai šaltojo karo laiko
tarpiu. Dažnai tretysis pasau
linis karas (arba bent bran
duolinių ginklų panaudojimo 
galimybė) atrodė labai arti, 
tad visas kraštas buvo apraiz
gytas pavojaus sirenų tinklu 
ir kiekvieną savaitę jų ban
dymo kaukimas tai priminda
vo gyventojams. Šeimos steng
davosi įsiruošti slėptuves rū
siuose arba kiemuose, laikyti 
jose maisto, vaistų ir vandens 
atsargas; visuose didžiuo
siuose pastatuose specialūs 
ženklai taip pat žymėdavo ke
lią į slėptuvę. Nors logiškes- 
nės galvos perspėdavo, kad 
namelio rūsys tikrai neapsau
gos nuo atominės bombos, 
žmonės visgi jautė pareigą 
kažką daryti, kad sustiprintų 
galimybę išlikti.

Šiandien tarytum grįžo pra
ėjusio šimtmečio šešiasdešim
tasis dešimtmetis ir šaltojo 
karo metai. Sekmadienio (rug
sėjo 30) laidoje „Chicago Sun- 
Times” dienraštis išspausdino 
straipsnį apie jau dvidešimt 
pirmojo šimtmečio pradžios 
amerikiečių baimes ir rūpes
čius, daugiausia kilusius dėl 
rugsėjo 11-osios teroristinių 
išpuolių. .Visgi ir šiandien 76 
proc. apklaustųjų pasisakė, 
kad labiausiai bijo puolimo 
branduoliniais ginklais. Šiuo 
metu žinoma, kad branduoli
nius ginklus jau turi JAV, Ru
sija, Didžioji Britanija, Pran
cūzija, Kinija, Indija ir Pakis
tanas. Manoma, kad į tą

’ kare. Nemažai jais pasivaži
nėjau, bet niekas ant kojų ne
užlipo ir alkūnėmis prie durų 
neprirėmė. O vietą atsisėsti 
gal net kokius penkis kartus 
užleido!

Autobusuose man geriausiai

Lietuviai myli gėles — tai rodo ir labai prekyba margaspalviais žiedais 
— tiek Vilniuje, tiek kituose didesniuose miestuose.

ta *b lt ei1 K - Jį?;:
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Danutė Bindokienė

dideles akis
sąrašą galima dar įjungti Iz
raelį, Iraną, Š. Korėją ir Li
biją. Tačiau galbūt pavojin
giausios valstybės yra tos, 
kurios stengiasi įsigyti rei
kiamą įrangą (arba jau ją turi 
iš ankstesnių laikų)-branduo
linių ginklų gamybai. Tarp jų 
yra ir Irakas. - -

« 7 0;'*
Nemažesni rūpestį ameri

kiečiams kelia ir bįologiniai- 
cheminiai ginklai. Apię tai 
ypač daug kalbama ir rašoma 
po rugsėjo 11-osios. Ieškodami 
saugumo, žmonės pradėjo 
pirkti dujokaukes, net antibio
tikus ir... šaunamuosius'gink- 
lus. Kai kurios karinių reik
menų (vartotų ir naują) par
duotuvės nespėja šias „pre
kes” krauti į lentynas — pir
kėjai bematant išgraįbsto, 
nors kainos nėra žemos. jAtro- 
do, jog visi linkę labiau ti
kėti kai kurių teroristinių or
ganizacijų (daugiausia musul
monų) bauginimais, kad nei 
vienas amerikietis neturėtų 
jaustis saugus, nepaisant, kur 
jis bebūtų, negu savo prezi
dento ir vyriausybės užtik
rinimais, kad imamasi labai 
griežtų apsaugos priemonių ir 
joks ypatingas cheminių-bio- 
loginių (ar kitokių) išpuolių 
pavojus negresia. Jeigu sako
ma, kad „baimė turi dįdeles 
akis”, tai šiuo metu viso 'kraš
to akys tikrai nemažos.

Nepaisant, kad daugelis už
sienio valstybių, ypač Europos 
žemyne, pritaria Amerikos po
litikai teroristų medžiojimo 
atžvilgiu ir rūpesčiams dėl ga
limų kitų išpuolių, to perdėto 
būgštavimo karštligė, nusiau
tus! šį kraštą, jums..atrodo 
kiek nelogiška. Pasigirsta bal
sai, kad amerikiečiai pagaliau 
turi progą pajusti, ką daug 
mūsų planetos gyventojų ne 
kartą yra patyrę: terorą, su
naikinimą, kančią, įvairius 
nepriteklius. Ir iš stipresnių 
kaimyninių agresorių, ir net 
iš savųjų. Juk dar neseniai 
liejosi, ar tebesilieja, kraujas 
Bosnijoje, Jugoslavijoje, Ma
kedonijoje, Palestinoje, kai 
kuriose kitose Azijos (ypač 
Čečėnijoje) ir Afrikos tautose. 
Sukilimai, žudynės,t griuvė
siai, pabėgėlių beviltiškumas 
ir beatodairiškas smurtas 
tiems žmonėms yra kasdie
nybė. Amerika nuo tų baisių 
įvykių neretai pasirenka nusi
sukti ir nelabai skuba pa
gelbėti skriaudžiamiesiems, 
nubausti jų skriaudėjų^. Ta
čiau dabar, kai „batas atsi
dūrė ant jos kojos”, agresyviai 
ieško talkos ir net nenori pri
leisti, kad ne visas pasaulis 
kraujuoja dėl jos žaizdų...
patiko stočių pranešinėjimas. 
Visada labai malonus mote
riškas balselis, puikia lietu
viška tarsena, iš specialaus 
įrašo pasako: pvz., „Šnypiškės.

Buą jaugiau
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VEIKLA 2001 M.
Naujieji metai kultūros tary- 

ai prasidėjo Eglės Juodval- 
ės .knygos „Cukraus kalnas” 

Vasario 4 d. Lie
tuvių dailės muziejaus patai

sė, ^Lęjįffohte, suširinko ne- 
ažas būrys rašytojos kūry

bos gerbėjų, bičiulių. Knygą 
rampai pristatė literatūrolo- 
as Alprdas T. Antanaitis, 
utorė tferga Cukrinių diabetu 

r, jos,pačios žodžiąis tariant, 
. rašydimA šią knygą (išleista 

ietuvoje), gorėjusi padėti Lie- 
uvos Stalonėms, sergantiems 

šia liga. Gera, rišlia lietuvių 
alba^pasakodama savo išgy- 
enimtl#/ nuotykius, situaci

jas, kuriose > teko jai, ligonei, 
•atsiduri,, E. Juodvalkė skati
na žiifones paprasčiau žvelgti 
į savo f>rdblemą ir stengtis gy- 
yenti’tokį p‘at’gyvenimą, kokį 
gyvena milijonai žmonių, ne- 
se r gaišty s diabetu. Dr. G. Ba- 
lukas labai įdomiai komenta- 

jvo knygos turinį — jis, kaip 
gydytu**,. neturįs priekaištų 
dėl teminu ar ligos simptomų

SS- gražiai papildė 
į)ati autorė, kartu su akt. A. 
Budryte,- paskaičiusios ištrau
kas iš knygos bei Meno mo- 

Į kyklėlėi%r kanklių skyriaus 
^dėst. Gr. Kazumienė su moks
leive ^.jBųžėnaite, paskambi
nusios keletą kūrinių kank
lėmis.

Vasąrio 10 d. paskelbtas 
dramos kūrinio (pjesė, korae- 

yjedija ir pan., tinkanti
SėlVtjOS mėgėjų teatrams) 
konkursas JAV LB KT premi

jai laimėti. Numatytų premijų
I V; -r 2,000 dol.; II v. — 

ji ,000 dol. mecenatas dr. Jonas 
iAdon^ąyi^iuą.Konkųrso, kuris 
'tęsis Vfštis metus, sąlygos pa- 
’skleistos išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. Paskutinė kūrinio 

1 įteikimo data — 2002 m. vasa
rio 16-ojį., Jau gautos penkios 

’pjesėl?’Konkurso komisijoje

)' dalyv^ųjįj pąkviesti: D. Bin
dokienė, A. Budrytė, E. Dovy
daitienė)P. Maželis, St. Peter- 

•sonienėir A. Žemaitaitis.

!
RtaVO”25*d. Čikagos Jaunimo 
centro didžiojoje saloje buvo 
surengtas solistų iš Lietuvos, 
i’Gintarėę.Skėrytės bei Vytauto 

;Juozapaici&, koncertas. Akom- 
^panavo kąįncertmeisterė Meli
ta Kupnėriė' Dainininkai susi- 
paukę ’Šifto žiūrovų įvertinimo, 
»buvo.ne kartą kviečiami pa- 
ykartotVtą ar kitą dainą, ariją. 
M. Remįenės rūpesčiu, koncer- 
f&f^feuSūTsurengti: Baltimorėje

11 d.), St. Petersburge 
4 d.), Los Angeles (kovo 
r Seattle (kovo 23 d.).

12 d. Lemonte,

(kovo 
(kovo 
18 d.)

Gegužės 
PLC,
gas » .- - - ,
remti J/aldovų rūmų atkūrimą 
Lietu\ oje. Jau antras metus šį 
pokylį organizuoja Meno mo- 
kyklėl is direktorė Ligija Taut
kuvienė, į jo organizacinį ko
mitete pakviesdama ir JAV 
LB K 1 pirmininkę M. Reinie
nę. Pc kylis praėjo sklandžiai, 

iįvairij 3palvėje jo programoje 
dalyvavo specialiai iš Lietuvos 
pakvidsti 1998 m. pasaulio 
jaunimo sportinių šokių čem
pionai* kauniečiai Lina Chat- 
kevičiatė ir Donatas Vėželis 
bei mino mokyklėlės dėstyto
jos, Sekėjai, sportinių šokių 
ansam )lis „Svąja”. Reikia pa
stebėt; , kad pokylyje dalyvavo 
tiek i leivija, tiek naujosios 
bąngo: atstovai. Pelną 2,450 
dol. \^ldovų rūmų atkūrimo 
fondui} Lietuvoje įteikė M. Re
inienė

Gegilžės — 13 d. Detroite, 
Čikagos Jaunimo centre, 
dėtuvių dailės muzie- 

smonte, PLČ buvo su- 
„Poezijos popietės”. 

Susitikome su poetais — Lie
tuvos .JPeezijos -pavasario” lau
reate Nijole Miliauskaite ir

Buvo surengtas labdarin- 
Vienos valso” pokylis pa-

19 d
20

ren

Vytautu Blože, kurie atvyko į 
JAV M. Remienės kvietimu. 
Popietės praėjo labai šiltai. 
Įdomūs, ryškaus talento poe
tai sužavėjo ne itin gausiai su
sirinkusius poezijos gerbėjus. 
Daugelis apgailestavo, kad or
ganizatorių įdedamos pastan
gos nę visada susilaukia atpil
do —‘žiūrovų.

Gegužės 25 d. bendromis 
rašytojo, žurnalisto A. Ra
gausko sūnaus dr. Leonido ir 
Praurimės Ragų bei dukters 
Aldonos ir dr. Antano Lipskių 
šeimų pastangomis buvo su
rengta knygos „Ginčai dėl sko
nio” sutiktuvės. Knygos turinį 
visapusiškai nagrinėjo „Drau
go” redaktorė Danutė Bindo
kienė. Kultūros tarybos vice
pirmininkas Leonas Narbutis 
prisidėjo, parengiant šį prista
tymą, pats vedė programą ir 
skaitė, kartu su Dalia Sokie- 
ne, ištraukas iš knygos. Vaka
ro programą gražiai papildė 
rašytojo marti, dainininkė 
Praurimė, akompanuojant 
Meno mokyklėlės dėstytojai G. 
Razumienei.

Birželio 2 d. Lietuvių dailės 
muziejaus salėje, Lemonte, 
buvo surengtas Pirmasis JAV 
jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
ris sėkmingai pavyko — per 
penkiasdešimt vaikų dainavo,
muzikavo. Lietuviškai tariant,. •> ;
pirmasis blynas neprisvilo. 
Buvo sukurti festivalio nuos
tatai, vadovaujantis Lietuvoje 
rengiamų įvairių konkursų 
taisyklėmis, o, svarbiausia, 
pritaikyti esamoms sąlygoms, 
konsultuojantis su vaikus ren- • 
giančiais specialistais ir t.t. 
Sis festivalis nėra paskutinis. 
Jis tik patvirtino, jog tokie 
renginiai mūsų vaikams yra 
būtini, jei mes ne skambiais 
žodžiais, bet darbais stengia
mės' prisidėti prie tokio tra
paus reikalo, kaip lietuvybės 
išlikimas. Dainuodami, muzi
kuodami, vaidindami, šokda
mi ar piešdami, ilgiau girdime 
lietuvišką kalbą, vartojame ją. 
Festivalį kartu rengė Meno 
mokyklėlės direktorė L. Taut
kuvienė. Dirbdami kartu, ne 
atsitiktinai sulaukėme gau
saus būrio dalyvių. Dar kartą 
dėkojame visiems vaikų moky
tojams — be jų ir festivalis, 
ne festivalis! Dabar laukiame 
paramos iš Lietuvių fondo, 
kad galėtume paremti ir pa
skatinti dainuojančių, muzi
kuojančių vaikų grupes ir juos 
parengusius mokytojus.

Liepos 25-28 d., bendromis 
M. Remienės ir L. Tautkuvie
nės pastangomis, buvo su
rengti net trys koncertai Čika
gos, Cicero ir Lemonto lietu
viams, bei pokalbis — susitiki
mas ALTV (vedė K.Vaitkutė, 
transliavo Arv. Reneckis) su 
talentingu akordeonistu iš 
Lietuvos, Raimondu Sviacke- 
vičiumi. Kad ir negausiai susi
rinkę, žiūrovai (karštis, vasa
ros atostogų metas) buvo ma
loniai nustebinti neeiliniu 
akordeonisto meistriškumu, 
įvairia programa — nuo popu-

„Ąžuoliuką” sudaro npt aštuoni chorai, juose dainuoia dainorėliai nuo šešerių iki 40-ties metų.

Lietuvos kariuomenės vado brigados gen. nyr. pagerbimo metu Čikagos miesto centre rugsėjo 29 d. Iš kairės: 
Dariaus Girėno Amerikos legiono posto pirm. Jonas Galinaitis, JAV LB tarybos pirm. Regina Narušienė, LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, gen. Jonas Kronkaitis, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ma
rija Remienė.

liarios iki klasikinės muzikos.
Rugsėjo mėnesį patys svar

biausi renginiai yra vysk. M. 
Valančiaus 200-ųjų gimimo 
metinių paminėjimai, kurie 
numatyti po visus išeivijos 
stambesnius telkinius (pla
nuoja M. Remienė) — Nevv 
York, Boston, Hartford, Put- 
nam, Philadelphia, Cleveland, 
Detroit, St. Petersburg, Los 
Angeles, Omaha. Pranešimus 
skaitys: T. Antanaitis, A. Ba- 
lašaitienė, P. Jurkus, prof. R. 
Šilbajoris.

Rugsėjo 15 d. — paminėji
mas su trumpa menine dalimi 
įvyko Lemonte, PLC. Apie 
vysk. M. Valančiaus asmenį, 
jo indėlį į Lietuvos žmonių 
švietimo, kultūrinimo bei blai
vinimo sąjūdį turėjo kalbėti, 
specialiai šiam tikslui pa
kviestas iš Lietuvos, rašytojas
K. Saja. Jam negalėjus atvyk
ti, apie vysk. Valančių kalbėjo 
dr. Giedrius Subačius.

Spalio 13-14 d. Čikagoje 
vyks JAV Lietuvių Bendruo
menės 50-mečio iškilmės, prie 
kurių rengimo prisideda ir 
Kultūros taryba. Šioms iškil
mėms, vėlgi M. Remienės rū
pesčiu, skirtas ir vieno pačių 
iškiliausių Lietuvos meninių 
kolektyvų — vaikų choro 
„Ąžuolįukas” koncertas (spalio 
14 d., 3 v. p.p., Maria gimnazi
joje, kuri yra California ir 

-67th gatvių kampe). Choras 
vyks į Salt Lake City su labai 
svarbia misija — atstovauti 
Lietuvai. Jo koncertams su
teikia reikšmę patys amerikie
čiai — visa tai susiję su Olim
pinėmis žaidynėmis, — jie nu
mato koncertus ne tik TV sto
tyse, bet ir Baltuosiuose rū
muose. Be jokios abejonės, 
rengėjų galimybės, tikslai 
skirtingi nuo mūsų, — nes 
mes garsinamės, rengiame 
renginius daugiausia tarp lie
tuvių. Bet „Ąžuoliukas” — su
sijęs su mumis ir su Lietuva!

Numatyti „Ąžuoliuko” kon
certai spalio mėnesį: 4-5 d. 
Washington, D.C., 6 d. — Nevv 
York, 12 d. — Clevelande, 15- 
20 d. Salt Lake City, Utah, 22- 
B9 d. Ottawa ir Toronto, Cana
da.

Metams baigiantis, Čikagoje 
(data bus patikslinta) numato
ma surengti JAV LB Kultūros

tarybos įsteigtų premijų įtei
kimo šventę.

KT posėdyje buvo patikslin
tos kasmetinės premijos šiems 
metams: spaudos žurnalistui, 
radijo žurnalistui ar radijo 
programai^ dailininkui, muzi
kui, teatralui. Šiais metais 
įvesta dar viena nauja premija
— šokių mokytojui. Būtina 
skatinti šioje srityje dirban
čius entuziastus. Komentuoti 
nereikia, nes tik jų dėka šoka 
jaunimas dar vyksta šokių 
Šventės. Buvo priimtas nutari
mas kreiptis į LF tos papildo
mos premijos, kuris ją jau pas
kyrė. Pasaulyje yra daug įvai
riausių premįjų, kurių nepa
kanka visiems, norintiesiems 
ją gauti. Tačiau premijų krite
rijai yra aiškiai suformuluoti
— ne už ilgaamžiškumą, bet
už kokybę, ne atkartojimą ar 
perrašinėjimą to, kas jau buvo 
žinoma ar girdėta, bet už kū
rybiškumą, naujumą, svar
bumą. a,

Esame dėkingi Lietuvių fon
dui, kuris mūsų organizuoja
moms priemonėms skiria fi
nansinę paramą. Per šią para
mą ir mes galime paskatinti 
kūrybinio fronto darbuotojus. 
Tikimės, kad, kartu su žmo
nėmis, atsakingais už premijų 
kandidatų įvardijimą, sugebė
sime skirti jas labiausiai to 
vertiems.

Beje, Kultūros taryboje esa
me nutarę koncertams kviesti 
tik labai aukšto meninio 
meistriškumo atlikėjus, kurie 
verti mūsų dėmesio, mūsų 
pastangų — už tokių koncertų 
surengimus, visus rūpesčius, 
susijusius su pasitikimu, išlei
dimu, apgyvendinimu, mes 
negauname jokio asmeninio

Ino, turime daugiau išlaidų, 
iūrovų atsilankymas į kon

certus, jų padėka tėra vienin
telis atpildas.

JAV LB Kultūros tarybos
vardu — pirmininkė — 

Marija Remienė
Ligija Tautkuvienė

Sakytinės istorijos 
projektas

Sakytinės istorijos projekto 
bendradarbiai užrekordavo 70 
pašnekovų prisiminimus apie 
jų pasitraukimą iš Lietuvos ir

Vidos Kuprytės nuotrauka.

odisėją per pasaulį, kuri bai
gėsi įsikūrimu JAV. Trys pa
šnekovai nufilmuoti. Pusė pa
šnekovų iš Čikagos apylinkių 
ir pusė iš kitų apylinkių bei 
valstijų, 24 pašnekovų pokal
biai perrašyti.

Taip pat gavome savanoriš
kai atsiųstų, užrašytų prisimi
nimų ir kitos įdomios archy
vinės medžiagos iš pokario lai
kotarpio. Turime 38 perrašy
tus pokalbius, kuriuos užre
kordavo Mara ir dr. Kazys Al- 
menai 1965-1975 m. laikotar
pyje. Juose yra įvairių mūsų 
mokslininkų, kultūrininkų ir 
veikėjų biografiniai prisimini
mai, taip pat įvairūs grupiniai 
pokalbiai, iš kurių susidaro 
gyvas vaizdas, kas buvo ak
tualu mūsų išeivijos kultūri
niame bei visuomeniniame gy
venime tuo metu.

Čikagoje šio projekto ben
dradarbiai — (apklausinėtojai 
arba perrašinėtojai) yra Dalia 
Anysienė, dr. Jurgis Anysas, 
Laima Krivickienė, Birutė 
Lintakienė, Marytė , Paškevi- 
čienė, Audronė Tamulienė ir 
Henrieta Vepštienė, vadovau
jant Laimai Petrauskaitei 
Vanderstoep. (Džiaugiamės, 
kad Laima Krivickienė apsi
ėmė vesti perrašinėjimą.)

Kitose apylinkėse pokalbius 
pravedė Vytas Alksninis (CT), 
Liūda Avižonienė (CA), Zig
mas Grybinas (IL), Julius 
Veblaitis (NJ ir NY), ir mūsų 
pirmoji savanorė-talkininkė 
Elvyra Vodopalienė (FL). Vi
siem bendradarbiam esame 
labai dėkingi, nes kiekvienas 
pašnekesys reikalauja daug 
pastangų ir laiko.

Pastangos plačiau praplėsti 
užrašinėjimą kitose apylinkė
se kol kas neatnešė daug re
zultatų, nors visi pritaria pro
jektui. Pakartotinai bandyta 
surasti daugiau apklausinėto- 
jų kitose apylinkėse, išsiun
čiant galimiems talkininkams 
paruoštą medžiagą, supažindi
nant su projekto pravedimu. 
Priežastys įvairios. Dabarti
nėm sąlygom žmonės lengviau 
prisiima vienkartinius ir 
trumpalaikius įsipareigoji
mus. Didžiausia problema tai, 
kad dabar daugiausia ta pati 
maža grupė žmonių dirba vi
sus visuomeninius darbus. Ki
ti asmenys, kurie sutiko pri
sidėti, nerado pašnekovų savo 
apylinkėse. Užklaustieji neno
rėjo dalyvauti apklausoje, nes, 
jų manymu, ši tema jau už
tektinai išgvildenta, nebe ak
tuali, kam tai bus įdomu, Lie
tuva jau nepriklausoma, ir 
panašiai. Čikagoje, kur dau
giau žmonių Šioje amžiaus 
grupėje, pašnekovų verbavi
mas lengviau eina. Kurie su
tinka, labai nuoširdžiai ir rū
pestingai pasidalina savo pra
eitim su mumis ir esame jiem 
labai dėkingi.

Laima Petrauskaitė- 
Vanderstoep

JAV LB Kultūros tarybos 
narė specialiam projektui

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 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.

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI aūkos ' 
už mirusius:

9.19.01 a.a. Stasės Sirtautienės atminimui aukojo:
S. ir N. Bikulčiai, S. R. Pikūnai, V. Patalauskas (suma 
neskelbiama). ■ *
9.15.01 a.a. Onos Juraitienės atminimui auk»jb>)i! 
A. V.Lekeckas $20; V. Rašytinis $10;Virginįja Holt $50. 
09.20.01 a.a. Onos Juraitienės atminimui aukojo: 
duktė Valentina Brazienė su vyru Zigmu $720. 
Aukotojai: L.D. Petreikis; V.C. Mitkus, J.J. Krutuliai, 
A.B.Kremeriai, E. Valančienė, Leo ir Ann Latz, G. t i Uy 
Maldėnienė, D.V. Mikaitis, E. Briedienė, dr. E. Deckienė* 
dr.ir Alė Lėliai, A.Underienė, M. Markulienė, J. 
Strikienė, E. Švazdienė, p.p. Zailskai, A.M. Končiai, KR. 
Kreivėnai, C.R. Žilioniai, M.V. Rukuižai, O. M. B a ūkai,. 
A.G. Rakita, L. Bichnevičius, N. Sodeikienė, S. • • • ■ 
Bacevičienė, Emilija Pakštas, Aukotojas N.N;

KONKURSAS
JAUNIMUI

Rugsėjo 13 d. prasidėjo kon
kursas jaunimui „Politikas 
2002. Jaunimas — ateities 
kūrėjas”. Konkursą organizuo
ja Lietuvos jaunimo organiza
cijų taryba (LiJOT), Neparti
nių klubas, Švietimo ir mokslo 
ministerijos Mokslo ir studijų 
departamentas ir praėjusių 
metų konkurso „Politikas 
2001” nugalėtojai.

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė LiJOT prezidentas Min
daugas Kizinis, pirmame kon
kurso tarpsnyje dalyviai iki 
spalio 21 dienos turės pateikti 
tezes pagal vieną konkurso te
mų. Konkursui yra pateikta 
keletas temų: „Nacionalinės 
idėjos prasmė ir reikalingu- 
mas/nereikalingumas dabar ir 
2020 metais”, „Lietuviškų tra
dicijų išlaikymo svarbumas/ 
nesvarbumas, integruojantis į 
Vakarų kultūrinę erdvę”, „Ko
dėl aš noriu/nenoriu mokytis 
ir dirbti Lietuvoje?” ir kitos.

Vėliau visos, norinčiųjų da
lyvauti konkurse, paraiškos 
bus suskirstytos į grupes, o 
dalyviai sukviesti į konferen
ciją spalio pabaigoje. Pasak M. 
Kizinio, nugalėtojų laukia 
16,000 litų prizinis fondas.

Konkurse gali dalyvauti jau
nimas nuo 16 iki 30 metų. 
Pernai konkurse dalyvavo 46 
žmonės, jie susibūrė į 12 ko
mandų. Vieno iš konkurso or
ganizatorių — Nepartinių klu
bo, — atstovas akademikas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.I773) 229 - 8791 
HOME (708) 425 - 7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

Siūlo darbą

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

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

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

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, five 
in care gi vers and CNAs. Mušt be,

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

reguired. Tel. 630-654-6580.

Parduoda

Skubiai parduodu labai gerai 
išlaikytą automobilį Mazda 626 LX 
1994 m. Nauja automatinė greičių, 

dėžė. Skambinti Kasparui, 
tel. 630-739-5750, po 5 v.v. m.

Eduardas Vilkas spaudos kon
ferencijoje sakė, jog šiais lai
kais jaunimas neturi progų 
dalyvauti politiniame gyveni
me. Pasak jo, šiandienos poli
tikai yra dažnai kritikuojami, 
tačiau tai suprantama, nes šių 
dienų politikai yra neprofe
sionalūs ir nepasirengę. E. 
Vilko teigimu, organizuojant 
konkursą, siekiama jaunimą 
pratinti ruošti politinius 
sprendimus.

Konkurso globėjai yra prem
jeras Algirdas Brazauskas ir 
Amerikos verslininkas Juaeas 
Kazickas. (BNS)

* Klaipėdos universiteto 
Skandinavistikos centras
pradėjo įgyvendinti projektą 
„Paveikslai apie vienas kitą”, 
kurio tikslas studijuoti ir ana
lizuoti publikacijas, kas rašo
ma apie Lietuvą, Latviją ir 
Švediją trijuose laikraščiuose: 
„Klaipėdoje”, „Lietuvos ryte” ir 
„Verslo žiniose”. Idėjos autorė 
— Agrita Martinsonė, projek
to Baltijos valstybėms vadovė, 
Švedijos Karlskronos miesto 
aukštesniosios liaudies mo
kyklos „Litorina” dėstytoja. 
Projekte dalyvaus Rygos uni-* 
versiteto, „Litorinos” mokyk
los ir Klaipėdos universiteto 
Skandinavistikos centro , stu
dentai ir dėstytojai -- iš viso 
apie 70 žmonių. Projektas 
traks nuo š.m. rugsėjo iki 
2002 m. gegužės 15 d. Jį fi
nansuos švedai. (K,Elta)



LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
SUSITIKIMAI LIETUVOJE

DRAUGAS, 2001 m. spalio 4 d., ketvirtadienis

Šiemet Lietuvos Vyčių pada
linys „Pagalba Lietuvai” su
ruošė penktą išvyką Lietuvon 
(rugpjūčio 22 d.-rugsėjo 1 d.). 
Išvyką puikiai suorganizavo 
GT kelionės agentūra. Keliau
dama per Lietuvą, šių eilučių 
autorė turėjo progą susitikti 
su „Pagalba Lietuvai” remia
mo Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito” socialinių programų 
direktorium dekanu Baliu 
Stankumi.

Šeštadieni, rugpjūčio 25 d., 
susitikau su dekanu Baliu 
Stankumi. Jis vežė aprodyti 
veikiančias „Carito” progra
mas. Aplankėme Dievo Meilės 
misionierių kongregacijos se
serų — Gailestingosios Moti
nos Teresės nakvynės ir glo
bos namus. Šiuo metu nakvy
nėje gyvena 27 vyrai pirmame 
aukšte ir 24 moterys antrame 
aukšte. Kiekvienam kamba
ryje nakvoja 9 žmonės. Lovos 
ir nedaug vietos. Ką benamis 
žmogus atsineša su savim — 
viską pasideda po lova arba 
lovos gale. Neturintiems dra
bužių, nakvynėje veikia 
dėvėtų gerame stovyje dra
bužių kambarys. Veikia atski
ros virtuvės pirmame ir ant
rame aukšte. Kiekvienas gy
ventojas pasirūpina savo 
maisto gaminimu, drabužių 
skalbimu. Kambariai ir aplin
ka švari; visi gyventojai rūpi
nasi apsitvarkymu. Prausyk
los ir dušai remontuoti. Kas 
mėnesį nakvynė yra profesio
naliai dezinfekuojama. Nakvy
nėje yra atskiras kambarys, 
kuris naudojamas šv. Mi
šioms, pabendravimui ir bend
ras televizoriaus kambarys. 
Nakvynėje dirba trys admi
nistratorės, keli savanoriai. 
Ateityje talkins studijuojantys 
klierikai. Žmonės, kurie nega
li sau maistą pagaminti, eina į 
labdaros valgyklą pavalgyti. 
Kiekvienas atvykęs šalpos 
nakvynėje turi sutikti pasira
šyti ir laikytis nakvynės namų 
taisyklių. Benamiai gyvena 
nakvynėje maždaug 30 dienų 
ar mažiau; priklauso ar suran
da darbą ir gyvenimo vietą 
pas gimines ar draugus. Tre
čiame aukšte yra tuščia palė
pė. Gal iki žiemos bus galima 
sutvarkyti ir gauti čiužinius,

Vilniaus arkivyskupijoje apsilankius. Iš k.: „Pagalba Lietuvai” valdybos 
pirm. Regina Juškaitė-Švobienė, kardinolas Audrys Bačkis ir Vilniaus ar
kivyskupijos „Caritas” direktorius dekanas Balys Stankus.

Vilniaus „Carito” nakvynės namų moterų kambarys ir jo gyventojos. Nuotr. R. Juškaitės Švobienės

kad šalčiams atėjus daugiau 
benamių galėtų priglausti. 
Priklausys nuo finansinės pa
ramos.

Šalia nakvynės aplankėme 
Motinos Teresės valgyklą ir 
slaugos namus. Susitikome su 
vyriausia kongregacijos se
sele. Ji padėkojo už nuolatinę 
finansinę paramą „Carito” 
programoms. Šiuo laiku dirba 
šešios seserys: dvi iš Lenkijos, 
dvi iš Indijos, viena iš Afrikos 
ir viena iš Vengrijos.

Toliau važiavome į naujai 
įsteigtą Vilniaus amatų cent
rą, esantį šalia „Betanijos” 
sriubos virtuvės valgyklos. 
Amatų centro mintis buvo 
puoselėjama ir vystoma jau 
kelerius metus. Vilniaus arki
vyskupo metropolito kardinolo 
Audriaus Juozo Bačkio š.m. 
gegužės mėn. įkurtas Amatų 
centras pradėjo savo pirmuo
sius žingsnius. Šiuo laiku 
vyksta organizacinis, struktū
ros kūrimo ir Amatų centro 
veiklos reglamento vystymo 
darbas. Reikia remontų, dažy
mų, elektros įvedimo, t.t. 
Amatų centro įgyvendinimas 
yra socialinio projekto siekis 
— padėti jaunimui, tame tar
pe ir su fizine negalia, išmokti 
amato, integruotis į visuome
nę, suteikti jiems dvasinės 
stiprybės, kad sunkiu, ekono
miniu laiku galėtų pasitikėti 
savimi. Veiklai reikalingą 
įrangą planuojama įsigyti pa
mažu ir pagal atskiras veiklos 
rūšis kiekviename skyriuje tu
rėti nors po keletą reikalin
giausių mokslui priemonių ar 
prietaisų. Amatų mokykloje 
numatoma įkurti šiuos moky
mo ir darbo skyrius; virtuvės 
darbai (kulinarija), medžio ap
dirbimo, restauravimo darbai; 
metalo cechas; batų taisykla; 
siuvimo, drabužių taisymo, 
mezgimo; spaustuvė bei knyg
rišykla, elektros darbų ir au
dio taisykla; mašinų mechani
kos dirbtuvės; brangenybių 
taisymo dirbtuvė. Šiuo metu 
jau veikia virtuvės darbai. 
Jaunimas mokomas prie „Be
tanijos” valgyklos. Amatų 
centrui reikės nemažai įran
gos, kurią dar reikia įsigyti. 
Dabartinė sunki ekonominė 
padėtis ir parama iš savival-

Vilniaus „Carito” Motinos ir vaikų centre. Motinos su vaikučiais virtuvėje. Nuotr. R. Juškaitės-Švobienės

dybės ir valdžios nelabai įma
noma. Remontų darbų vykdy
mui ir įrangos įsigijimui rei
kės daug pagalbos ir finansi
nės paramos.

Aplankėme „Betanijos” sriu
bos virtuvę/valgyklą. Kalbėjo
mės su žmonėmis, kurie atei
na į valgyklą. „Betanija” mai
tina 600 žmonių per dieną. 
Valgykla veikia kasdien. Kas 
savaitę atvyksta gydytoja. Ji 
patikrina sergančius ir žmo
nes, kuriems reikia paslaugos. 
Valgykla švari, kukli. Įvairių 
švenčių metu (Kalėdų, Velykų 
ir t.t.) kardinolas Bačkis atsi
lanko, pietauja ir pabendrauja 
su žmonėmis. Veikia progra
mėlės.

Važiavome į „Carito” Moti
nos ir vaikų globos namus. 
Dabartiniu laiku namuose gy
vena 7 motinos ir 9 vaikučiai. 
Jauniausia motina 14 m. am
žiaus, o' vyriausia 29 m. Tu
rėjau progą susitikti ir pasi
kalbėti su jaunomis motino
mis. Galima matyti, kad visos 
motinos myli savo vaikučius ir 
rūpinasi savo ir vaikų ateiti
mi. Motinos turi savo kambarį 
su vaikučiu. Yra bendra vir
tuvė , kur motinos pagamina 
valgius; taip pat yra didelis 
bendras kambarys, kuris nau
dojamas kaip svetainė, vaikų 
žaidimo kambarys ir šeima 
gali žiūrėti televizorių. Yra 
skalbykla. Kiekviena motina 
rūpinasi savo ir savo vaiko 
drabužiais. Antrame aukšte 
yra siuvykla, kur motinos mo
kosi siūti sau ir vaikams 
rūbelius. Gali išmokti megzti. 
Motinos ir vaikų globos na
muose dirba 3 socialinės dar
buotojos.

Penktadienį, rugpjūčio 31 d., 
turėjau gerą ir retą progą su
sitikti su kardinolu Audrium 
Juozu Bačkiu jo rezidencijoje. 
Pasikalbėjome apie „Pagalba 
Lietuvai” remiamas „Carito” 
programas. Kardinolas padė
kojo už nuolatinę finansinę 
paramą „Betanijos” valgyklai, 
Šv. Juozapo seminarijai ir ki
tas „Carito” socialines progra
mas. Kardinolas padėkojo už 
žymią paramą (10,000 JAV 
dol.) skirtą Vilniaus arkivys
kupijos „Carito” Motinos Tere
sės nakvynės ir globos namų 
biudžetinėms išlaidoms pa
dengti, bei 600 JAV dol. Vil
niaus arkivyskupijos „Carito” 
globojamiems vaikams įsigyti 
mokslo priemones. Diskutavo
me apie Vilniaus Amatų cent
ro reikalingumą, reikšmę ir

svarbumą Lietuvos jaunimo 
ateičiai. Prašė, galimybei 
esant, pagalbos įrangoms 
įsigyti ar finansinės paramos. 
Susitikimas geras ir paliko gi- 
lų įspūdį.

Kartu su dekanu Baliu 
Stankumi aplankėme „Carito” 
vaistinę ir susitikome su se
sele vienuole Onute. Ji aprodė 
vaistinę, padėkojo už kompiu
terį, kuriuo naudojasi vaistų 
kategorizavimui. Matėme dar 
daug vaistų dėžių siųstų iš 
Catholic Medical Mission 
Board, New York. („Pagalba 
Lietuvai” gauna vaistus iš šios 
organizacįjos veltui, padalinys 
užmoka už persiuntimo išlai
das). Ji rūšiuoja vaistus pagal 
reikalingumą ir skirsto ligo
ninėms ir klinikoms. Seselė 
Onutė pareiškė, kad reikalin
ga vaistų nuo aukšto kraujo 
spaudimo, nuo širdies, choles
terolio, antihistaminų, nuo 
slogos ir t.t. Šalia šios vais
tinės veikia ir mažesnė vais
tinė. Kalbėjome su vaistininke 
Lile, kuri parodė, kad dauge
lio vaistų spintos yra tuščios ir 
žmonėms reikia įvairių vaistų.

Vilniaus arkivyskupijos „Ca
rite” dirba 26 etatiniai darbuo
tojai bei 130 savanorių.

Neseniai lietuviškoje spau
doje buvo prašyta skubios pa
ramos „Carito” programoms. 
Visuomenė gražiai atsiliepė ir 
gauta 610 JAV dol. Šios aukos 
perduotos „Caritui” pagal au
kotojo nurodymą ar paskirtos 
„Carito” direktoriaus nuožiū
rai.

„Carito” veikla būtų neįma
noma be įvairių organizacijų 
ir privačių asmenų paramos. 
Aplankius šias socialines 
programas matoma, kad visos 
jūsų aukos yra naudojamos ir 
padeda Lietuvoje vargstan
tiems žmonėms. Finansavi
mas iš Vilniaus miesto savi
valdybės vis mažėja, o šių 
programų išlaidos vis didėja. 
Visų šių programų dauguma 
(arti 90 proc.) išlaikomos Vil
niaus arkivyskupijos ir lėšo
mis gaunamomis iš užsienių 
rėmėjų. Vilniaus arkivyskupi
ja aptarnauja ir remia didžiulį 
skaičių bendruomenės narių. 
Esant dabartinei padėčiai, rei
kalinga visuomenės pagalba 
Vilniaus arkivyskupijai toliau 
tęsti šias socialinių patarna
vimų labai naudingas ir reika
lingas programas. Visuomenė 
visuomet buvo dosni ir rėmė 
Lietuvos Vyčių veiklą. Lietu
vos Vyčių padalinys „Pagalba 
Lietuvai” kreipiasi ir prašo 
visuomenės finansinės para
mos šioms socialinėms prog
ramoms Lietuvoje tęsti. Kiek
viena Jūsų auka prisidės prie 
„Carito” ir Amatų centro lab
daringų veiklų. Aukos nurašo
mos nuo federalinių mokesčių. 
Aukas prašome siųsti: Aid to 
Lithuania, Ine., c/o Regina 
Juškaitė-Švobienė, 1594 
Beaupre Avė., Madison 
Heights, MI 48071-2622. In
formacijai galima skambinti 
tel. (248) 547-2859, faksas — 
(248) 549-0982, arba e-paštas 
— Rjuskasvoba@cs.com Iš 
anksto dėkojame už paramą.

Regina Juškaitė 
Švobienė

TROŠKŪNAI

• Liepos 15-29 d. Troš
kūnuose vyko tarptautinis 
jaunimo projektas „Europa be 
sienų 2001”. Jame dalyvavo 
jaunimas iš Lenkijos, Lietu
vos, Baltarusijos, Latvijos. 
Pagrindinis projekto tikslas — 
parodyti jauniems žmonėms, 
kad istorija ir tarpusavio su
pratimas turi ir gali padėti 
bendradarbiauti tautoms tar
pusavyje. Renginio metu jau
nimas susitiko su Lenkijos 
ambasadoriumi, galėjo susi
pažinti su lietuviška kultūra 
ir tradicijomis, buvo organi
zuotos kelios išvykos į Vilnių, 
senąją sostinę — Kernavę, 
Kryžių kalną. Projekto daly
viai savanoriškai pasisiūlė 
padėti Troškūnų gyventojams. 
Jaunieji pagalbininkai skynė 
uogas, nešiojo malkas. Šį pro
jektą finansavo Vokietijos Ro
berto Boscho fondas, Valsty
binė jaunimo reikalų taryba ir 
Lietuvos Kolpingo draugija.

• Kaip ir kasmet, liepos 1- 
10 d. Troškūnų kultūros ir 
švietimo centre veikė Lietuvos 
Kolpingo draugijos organizuo
ta vaikų vasaros stovykla. Su
sirinkę iš įvairių Lietuvos vie
tų vaikai buvo mokomi ben
drauti tarpusavyje, geriau pa
žinti save ir draugą, lavino 
vaizduotę: piešė, konstravo, 
vaidino, kaip atrodys jų atei
tis, lankėsi paslaptingoje šaly
je „Albatrosijoje”. Organizuo
jant stovyklautojų veiklą, ypač 
daug dėmesio skirta žaidybi
niams elementams.

• Kaune oficialiai atida
rytas naujas dviračių takas 
Vytauto parke. Tai dar vienas 
„Dienos be automobilio” rengi
nių mieste akcentas. Kaip sa
kė Savivaldybės Aplinkos ap
saugos skyriaus vedėja Marija 
Stanikūnienė, projekto sąma
ta buvo 75,000 litų. (KD, Elta)

DVIDEŠIMT IR DEŠIMT NETEKTIES 
METŲ

' ' t

ONA
TONKŪNIENĖ 

1910 —1981

A.t A. 
MYKOLAS 

TONKŪNAS 
1896 — 1991

v '*• '
Šias liūdnas sukaktis minint, su didele meile, pagarba 
ir dėkingumu prisimename mūsų brangius Tėvelius, 
tikėdami Kristaus pažadu vėl susitikti Amžinybėje.^:

Šv. Mišios už jų sielas bus atnašaujamos ketvirtadienį, 
2001 m. spalio 11 d., 8 v.r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont, IL, ir taip pat Šv. Onos ir 
Šv. Mykalojaus bažnyčiose Vilniuje. ,
Gimines, artimuosius ir Waterbury, CT, pažįstamus 
prašome juos prisiminti savo maldoje.

Liūdintys: sūnus Algis Tonkūnas ir duktė
Ritonė Rudaitiėnė su šeimomis. '

A. t 4.
ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, jos vyrui VANDELINUI, sūnums JONUI Ir 
RIMUI bei jo šeimai gilią užuojautą reškia

Aldona Katilienė ir duktė V Ja su šeima

A. t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI
mirus, jos dukroms VIDAI ŠABIĖN11, NIJOLEI ' 
SKAUDIENEI, JŪRAI JODELIENEI, sės nai ALFAI 
BUDRIONIENEI ir visai šeimai iškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Vanda Petkiene 
Birutė Podiertė

Praurimė i> *’Pasai

,‘iti

A. t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI

mirus — VIDAI. NIJOLEI. A. V. BUDRIONIAMSir 
kitiems artimiesiems bei draugams nuoširdi užuojauta.

Guefport, FL
Julia, Juozas P ivakai

Chicago

A STAR AULIANCe MEMSER V,MI

How easy is it to get from Chicago to Vilnį 
As easy as SAS. L W.-rr!’.

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

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

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

»iiJb

It’s Scandinavian Scndiruvun AM'rf’.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

)

Saulius Šimoliūnas, gyve
nantis Detroite, MI, Draugo 
fondo garbės narys ir „Drau
go” bendradarbis, DF rudens- 
vajui atsiuntė 300 dol. prie 
ankštesnių 1,307 dol. įnašų. 
Už gausią paramą tariame 
didelį ačiū.

BALZEKO MUZIEJUJE
— „METŲ ŽMOGAUS” 

PAGERBIMAS
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejus šiais metais „Metų 
žmogaus” žymeniu pagerbs 
dienraščio „Draugas” vyriau
siąją redaktorę Danutę Bindo- 
kienę už įnašą lietuviškai žur
nalistikai, literatūrai ir švie
timui. Danutė Bindokienė 
yra pripažinta rašytoja, redak
torė ir švietėja. Ji yra kelių 
knygų suaugusiems ir vai
kams autorė, taip pat yra pa
skelbusi nesuskaičiuojamą 
daugybę straipsnių periodi
koje įvairiais išeivijos lietu
viams rūpimais klausimais. 
Danutės Bindokienės — rašy
tojos ir švietėjos dėka atei
nančios ne Lietuvoje augan
čios lietuvių vaikų kartos pa
mils ir įvertins lietuvišką žo
dį. '-i

Kasmetinis Balzeko Ii M zių 
muziejaus „Metų žmogaus” 
pokylis įvyks „Maxim’s de 
Paris” (24 Rast Goethe, Chica
go) restorane. Tai —* žymi 
Cilcagos vieta, kuri iki devin
tojo dešimtmečio vi tūrio buvo 
uždaryta visuomenei — šiame 
restorane vykdavo tik ypa
tingi renginiai, kuriuos daž
niu rengdavo Čikagos meras 
ir diplomatinis korpusas.

Įsikūręs Čikagos „Gold 
Coast” dalyje, šis tikrai pary- 
ž,et$.kąiadvasia persmelktas 

r istoranas yra pu;'i vieta pa
gerbti mūsų elegantiškąją ir 
dinamiškąją „Metų moterį” 
bei atšvęsti <(}5-ąją Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus

Pokylis įvyks gruodžio 2 
d,, sekmadienį 6 vai. vakaro. 
Vietos ribcvjs. todėl nedels
kite, i«Asisakyt: bilietus.

JAV LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS

’ Lietuvių jaunimo są- 
•mgii šia suvažiavimą ir 

xv’.;J lietuvišką jaunimą, 
(nuo 16 metų amžiaus) bei ki
tas lietuviškas organizacijas 
gausai dalyvauti.

Suv ažiavimus vyks lapkričio 
24 d., šeštadienį (JAV Padė
kos dier v savaitgalį), Pasau
lio IL tuvį * centro Bočių menė
je, įeinat, IL. Suvažiavimo 
prrdz ai reikia rinktis 1 vai. 
p o.1, programa tęsis iki 5 vai. 
p,p.bBus užkandžių pertrauka. 
Kti kiltų klausimų, rašykite 
JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkei Dainai Žemai- 
vnitytei per e-paštą 
daina@javljs.com Daugiau in
formacijos www.javljs.com

Kristina Jonušaitė 
JAV Lietuvių jaunimo

•sąjungos sekretorė
Skelbimai
• Namams pirkti pasko

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

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

Koks šviesus pavyzdys! 
JAV Lietuvių jaunimo sąjun
ga per savo sekretorę Kris
tiną V. Jonušaitę atsiuntė 
„Draugui” 50 dol. auką su 
maloniu laiškeliu: „Dėkojame 
jums už nuolatinę paramą, 
taip kruopščiai skelbiant lie
tuviško jaunimo veiklą bei už
simojimus. Lietuviška žinia
sklaida yra labai didelė pagal
ba, palaikant ryšius su išsi
sklaidžiusiu jaunimu. Nors ir 
kukli mūsų auka, tikimės, 
kad bent kiek padės Jūsų 
išlaidas sumažinti”. Iš tikrųjų 
ši auka labai didelė, jeigu 
prisiminsime, kaip sunku jau
nuoliams, ypač jų organizaci
joms, sukrapštyti keletą dole
rių. Esame nuoširdžiai dėkin
gi ir linkime sėkmės!

,,Ąžuoliukas” iš Lietuvos 
trečiadienį atvyko į Vašingto
ną. Pirmasis berniukų choro 
koncertas vyks spalio 4 d., an
trasis - spalio 5 d., New Yorke 
- spalio 6 d., Clevelande - 
spalio 12 d. ir Čikagoje - spa
lio 14 d. 3 val.p.p. Maria mo
kyklos auditorijoje. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje”, o 
sekmadieniais - PLC Lemonte 
kreipiantis į LB apylinkės pir
mininkę Nijolę Nausėdienę.

Atvykite į Pal. J. Matu
laičio misijos ruošiamus pa
bendravimo pietus, kurie 
vyks šį sekmądienį, spalio 7 
d., 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro naujai dekoruotoje di
džiojoje salėje. Pietus ruošia 
Aldona Šoliūnienė, bus ir pa
tarnavimas. Vietas užsisaky
kite skambindami Vandai 
Gvildienei tel. 630-271-9136. 
Visuomenę kviečiame gausiai 
dalyvauti.

JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė įvyks lapkri
čio 24 d., šeštadienį, Los An
geles mieste. Globoja LB Los 
Angeles apylinkė ir specialus 
komitetas.

„Ąžuoliukas” bus'girdimas 
per WFMT radijo stotį spalio 9 
d. 8 val.v. „Musįc of Chicago” 
laidoje.

Šeimos rudens šventė 
„Octoberfest” vyks šį šešta
dienį, spalio 6 d., 6 val.v. Lie
tuvių fondo salėje. Šiame jau
kiame pabendravimo vakare 
gros labai populiarus vokiečių 
orkestras, o svečiai bus vaiši
nami pačių vakaro rengėjų 
pagamintu maistu. Į šventę, 
kurią ruošia PLC renginių ko
mitetas, kviečiami visi - vai
kai, jaunimas, tėveliai ir vy
resnieji.

Lietuvos Respublikos pi
lietybės išlaikymas. Šią te
mą svarstys LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisija spalio 9 d. 10 vai. 
r. Pasaulio lietuvių centre Le
monte. Pranešimus skaitys 
komisijos narys Arminas Ly
deka, LR generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas ir JAV LB 
Krašto valdybos vicepirminin
kė trečiosios bangos lietuvių 
reikalams Dalia Badarienė. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti stebėtojo teisėmis. Posė
dis vyks Lietuvių fondo salėje.

Vatikane buvo išleistas 
dokumentas „Turizmo pasto
racijos gairės”. Remdamasis 
tuo dokumentu, kun. Kazimie- 

- ras Ambrasas, S J, pasidalins 
savo mintimis -21-ajame Atei
ties akademiniame savaitga
lyje Ateitininkų namuose, Le
mont, IL. Jo pranešimas, ku
ris bus skaitomas spalio<mėn. 
27 d. 1 vai. p.p., pavadintas 
„Viešpaties malonė visada te
lydi mus... / Anksčiau soviet
mečiu ir dabar kelionės — 
kaip tikėjimo stiprinimo ir 
evangelizacijos priemonė”. Či
kagos ir apylinkių visuomenė 
kviečiama savaitgalyje daly-

. vauti.

Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vaclovas 
Momkus praneša, kad dėl su
siklosčiusių priežasčių G. Do
nizetti „Lucia di Lammer
moor” opera yra nukeliama iš 
sekmadienio, balandžio 14 d., 
į sekmadienį, gegužės 19 d. 
Lietuvos operos solistai iš gas
trolių Taivane grįžta balan
džio 23 d. ir į Čikagą atskris 
tik balandžio 29 d. Valdybos 
pirmininkas prašo visų ir ypač 
tų, kurie gyvena atokiau nuo 
Čikagos, pasižymėti šias pa
keistas datas ir pagal tai pla
nuoti keliones į operos premje
rą ir koncertą.

Leonas Krąjauskas, gyve
nantis Kaune, Lietuvoje, pra
sitęsė „Draugo” prenumeratą 
ir mus parėmė 50 dol. auka. 
Dėkojame iš visos širdies!

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ POPIETĖ 
BOČIŲ MENĖJE

Pasaulio lietuvių centre vy
resniojo amžiaus žmonėms 
veikia JAV LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. Į šio skyriaus rengiamas 
popietes, kurios vyksta penk
tadieniais 2 val.p.p., atsilanko 
lietuviai, gyvenantys prie PLC 
arba artimose apylinkėse. So
cialinių reikalų skyriui vado
vauja Gediminas Kazėnas. 
Rugsėjo 21 d. pokalbiui jis pa
kvietė neseniai iš Lietuvos 
grįžusius Reginą ir Viktorą 
Kučus.

Svečiai, padėkoję už pakvie
timą, papasakojo apie Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos ir Jaunimo 
sąjungos atstovų suvažiavimą, 
kuris vyko Suvalkų trikampy
je. Suvažiavimas ten buvo ren
giamas todėl, kad parodytume 
ten gyvenantiems lietuviams, 
jog mes esame su jais ir su
prantame jų siekius išlaikyti 
lietuviškumą. Suvažiavimo, į 
kurį atvyko 28 atstovai, tiks
las taip pat buvo paremti Su
valkų trikampio lietuvius ko
voje su lenkų vyriausybės no
rais mažinti lietuviškų mo
kyklų tinklą, norint lietuviš
kas mokyklas jungti su len
kiškomis ir lietuvių kalbą pa
likti kaip dėstomąjį dalyką. 
Lietuviai dori turėti savo mo
kyklas, kur“ visi dalykai būtų 
dėstomi liėtuvių kalba.

Suvažiavimo dalyviai paruo
šė rezoliucįjas ir nusiuntė jas 
Lietuvos bei Lenkijos prezi
dentams, o taip pat ir šių vals
tybių ministrams pirminin
kams, atkreipdami dėmesį į 
abipusį bendradarbiavimą 
sprendžiant Lenkijoje ir Lietu
voje veikiančių mokyklų klau
simus. Rezoliucijose taip pat 
prašoma, kad Punske įsikūru
si lenkų policijos stotis, užė
musi lietuvių lėšomis pastaty
tus namus, būtų nukelta į kitą 
vietą.

Regina Kučienė sakė, jog ji 
šiame suvažiavime dalyvavo 
kaip Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo komisijos 
pirmininkė. Ji, nuolatos susi
rašinėjanti su veikiančiomis 
mokyklomis, norėjo išsikalbėti 
su mokytojais, kurių darbo 
sąlygos yra sunkios. R. Kučie
nė pažymėjo, jog šioms mo
kykloms yra teikiama piniginė 
parama. Paramą teikia Lietu
vių fondas ir Lietuvos Švieti
mo komisija. R. Kučienė pami
nėjo, kad yra organizuojamos 
išvykos į Lietuvą, atsklei
džiant Lietuvos grožį, tauti
nes, religines vertybes. Vaikai 
susipažįsta su tikrove ne iš 
pasakojimų ir vadovėlių. Taip 
jie pamilsta Lietuvą.

Buvo kalbėta ir apie „Pa
saulio lietuvio” žurnalo leidi
mą. Suvažiavimo dalyviai la
bai išgyrė šį leidinį, nes jis 
jungia išsiblaškiusius lietu
vius po visą pasaulį, aprašo 
veikiančių Lietuvių bendruo
menių vargus ir rūpesčius. 
Ypač šis žurnalas reikalingas 
lietuviams, gyvenantiems Ru
sijoje. Lietuvių Bendruomenių 
nariai buvo raginami kuo

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė vyks spalio 7 d. 12 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str. Bus skanaus lietuviško 
maisto, „laimės šulinys”, šo
kiai. Muzika - Algimanto Bar- 
niškio. Visi kviečiami smagiai 
ir maloniai praleisti sekma
dienio popietę. Narius prašo
me atnešti laimikių „laimės 
šuliniui”.

Vandelinas Domanskis, 
gyvenantis Palos Park, IL 
Draugo fondo garbės narys, 
neseniai mirusios žmonos dr. 
Alinos, irgi DF garbės narės, 
atminimui prie ankstesnių 
1,200 dol. įnašų atsiuntė 800 
dolerių. Dėl netekties giliai 
užjausdami V. Domanskį, la
bai dėkojame už gausią para
mą Draugo fondui.

išsamiau aprašyti savo veiklą. 
Šis žurnalas, kurį administ
ruoja Viktoras Kučas, spaus
dina 2,000 egzempliorių. Ne
galintiems susimokėti jis siun
čiamas nemokamai - daugiau- 

'sia Rusijos, Lenkijos ir Pietų 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkams. Lietu
viškos mokyklos jį taip pat 
gauna nemokamai.

Suvažiavimo dalyviai taip 
pat išsiuntė rezoliucijas Ame
rikos, Lenkijos ir Lietuvos 
prezidentams, prašydami juos 
dėti pastangas, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO organi
zaciją.

Po suvažiavimo Punsko lie
tuvių katedroje buvo atšvęstos 
Žolinės. Iškilmingas šv. Mi
šias, kuriose dalyvavo dau
gybė žmonių su bažnytinėmis 
vėliavomis, moterys tautiniais 
drabužiais, aukojo kunigas 
Edis Putrimas su vietos kuni
gais. Atsisveikinimas su su
važiavimo dalyviais buvo labai 
iškilmingas. Punsko lietuviai 
norėjo atsidėkoti už tai, kad 
nebuvo pamirštų ir už teikia
mą pagalbą lietuvybės išlaiky
mui.

Po suvažiavimo Regina ir 
Viktoras Kučai ;išvyko į Lie
tuvą, o iš jos - į Latviją daly
vauti lietuviškos Rygos gim
nazijos 10 metų jubiliejuje. 
Remiant Lietuvos vyriausybei, 
Rygos lietuviai pasistatė nau
ją gimnaziją. Gimnazijos vado
vybė norėtų pastatyti ir ben
drabutį, kad toliau gyvenan
tys lietuviai galėtų čia gyven
ti. Iškilmingoje gimnazijos 
šventėje dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
su žmona Alma. Šiuo metu 
gimnazijoje mokosi 150 moki
nių. Reginos Kučienės atvyki
mo tikslas buvo išsikalbėti su 
šios mokyklos mokytojais ir jų 
direktoriumi dėl galimos pa
šalpos mokyklai bei galimo 
bendradarbiavimo su išeivijos 
Švietimo taryba.

Po iškilmių Rygoje Kučai 
nuvyko į Lietuvą ir aplankė 
Lietuvos valstybės išlaikomą 
mokyklą lietuviams, atvyku
siems iš tolimos Rusijos. Į šią 
mokyklą vaikai atvyksta visai 
nemokėdami ar labai silpnai 
mokėdami lietuviškai, o po 
pusmečio lietuviškai kalba jau 
visai gerai. Vieni pasilieka, o 
tie, kurie grįžta, yra puikūs 
Lietuvos ambasadoriai vietos 
gyventojams.

Pranešimui pasibaigus, Vik
toras Kučas rodė skaidres iš 
apsilankymo Suvalkų trikam
pyje. Kas norėjo, galėjo klausti 
klausimus, o klausėjams buvo 
atsakyta su ilgais paaiškini
mais.

Gediminas Kazėnas, šio ren
ginio vadovas, padėkojo Regi
nai ir Viktorui Kučams už įdo
mų pranešimą, o gausiai susi
rinkusiems popietės daly
viams už atsilankymą, kvies
damas pasivaišinti. Džiugu, 
kad Lemonto apylinkės socia
linių reikalų skyrius ruošia 
popietes vyresniesiems.

Antanas Paužuolis

Mažieji„ąžuoliukai” su choro meno vadovu ir dirigentu Vytautu Miškiniu.

„ĄŽUOLIUKAS”- TAI VAIKŲ 
MUZIKOS MOKYKLA

Į Jungtines Amerikos Valsti
jas jau yra atvykęs berniukų 
ir jaunuolių choras „Ąžuo
liukas”, kuris spalio 4-5 d. 
pradeda koncertuoti Vašing
tone, DC. Spalio 6 d. meno ko- 
lęktyvas koncertuos New Yorke, 
spalio 7 d. - New Jersy, spalio 
12 d. — Clevelande ir spalio 14 
d. 3 vai. p.p. Čikagoje - Maria 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje. Spalio 14-21 d. atstovaus 
Lietuvai tarptautiniame chorų 
festivalyje Salt Lake City, 
Utah valstijoje.

Pratęsdami pasakojimą apie 
šį unikalų kolektyvą, gyvuo
jantį nuo 1959 metų, šį kartą 
papasakosime apie tai, kad 
„Ąžuoliukas” yra sudėtinga 
vaikų muzikinio auklėjimo sis
tema. Kai įkūrėjas Hermanas 
Perelšteinas 1979 m. kolek
tyvą perdavė savo auklėtiniui, 
dabar jau profesoriui, Vytau
tui Miškiniui, choras ėmė vys
tytis kaip muzikos mokykla. 
Čia vaikai įgyja pilną pradinį 
muzikinį išsilavinimą, išmoks
ta valdyti vieną muzikos in
strumentą: fortepijoną, smui

DVIEJŲ MENININKIŲ PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE

Naujasis dailės parodų sezo
nas Čiurlionio galerijoje jau 
įsisiūbavo. Rugsėjo 7 d. čia bu
vo atidaryta kauniečio daili
ninko Viliaus Slavinsko tapy
bos paroda, o rugsėjo 21 d. pri
statyta dviejų dar 'nematytų 
kūrėjų kūryba.

Tą vakarą į Čiurlionio gale
riją atsilankiusieji meno mė
gėjai turėjo retą progą susi
pažinti su tapytojos Lidijos 
Balčiūnaitės ir keramikės Lo
retos Renetskis (Renetskie- 
nės) darbais. Beje, pirmoji iš 
Clevelando pagal profesiją — 
optometrijos specialistė — 
daktarė, nors ir yra studijavu
si ir dailę. Antroji yra archi
tektė ir tik antrus metus dirba 
keramikos srityje.

Šios jungtinės parodos ati
daryme kalbėjusi Birutė Šon- 
taitė trumpai apžvelgė šių 
dviejų menininkių kūrybą. 
Kiek plačiau apie jas prabilo 
kaunietis dailininkas V. Sla
vinskas, kurio kūrybą lanky
tojai dar galėjo pamatyti tre
čiame Čiurlionio galerijos 
kambaryje.

Kadangi V. Slavinsko min
tys labai sudomino parodos 
lankytojus, juos trumpai čia 
norisi atpasakoti. Kaunietis 
dailininkas pradžioje kalbėjo 
apie L. Balčiūnaitę, sakyda
mas:

„Jos tapyba atskleidžia dė
mesingą žvilgsnį ir įvairiapu
sišką meilę supančiam pasau
liui. Kruopščiai preciziška 
technika padeda sukurti vi
zualiai panašų ir pakankamai 
charakteringą pasirinkto ob
jekto vaizdą. Ar tai būtų Sia
mo mėlynakis katinėlis ar ma
žytis raudonas paukštukas, 
pasislėpęs medžio šakų py
nėje, — visi pavaizduoti su 
dėmesingumu ir meile.

Jos kūryboje galime surasti 
tikrai lietuviškos dvasios at
švaitų: lietuvaitė, besidžiau

ką, akordeoną, klarnetą, gi
tarą ir t.t., mokosi meno istori
jos ir literatūros, dirigavimo, 
lavina balsą ir kt. Gavę muzi
kinių žinių, vaikai greičiau ir 
geriau įsisavina sudėtingus 
muzikos kūrinius chore. Todėl 
choro repertuare yra daug 
klasikinių ir šiuolaikinių sim
fonijų, mišių, kantatų ir kitų 
stambių formų kūrinių, ku
riuos kolektyvas atlieka su or
kestru arba vargonais.

Visas „Ąžuoliuko”, kaip kon
certuojančio reprezentacinio 
Lietuvos muzikos kolektyvo, 
meninis, ir organizacinis dar
bas vyksta Vilniaus mokytojų 
namuose. Čia vyksta ir 
nemaža dalis muzikos mokyk
los pamokų. Šiuo metu 
„Ąžuoliuką” sudaro net 9 cho
rai: mažylių (6 m.), pirmokų, 
antrokų, trečiokų, ketvirtokų, 
penktokų, vyresniųjų klasių ir 
jau baigusių muzikos mokyklą 
(12-16 metų), jaunuolių (15-17 
metų) ir vyrų (18-40 metų) 
chorai. Iš viso - 425 dalyviai. 
Didžiausias yra vyresniųjų 
klasių choras - jame 110 vai

gianti rūbų puošnumu, galvi
jai, besiganantys vienišo me
džio prieglobstyje (gal Aukš
taitijos kalvose?), tulpės žiedai
— lyg močiutės darželyje rodo 
autorės nostalginius jausmus.

Pasirinkti nedidelių formatų 
kūriniai nesistengia kažkuo 
ypatingu priblokšti žiūrovą, o 
tik ragina jį įsigilinti į mus su
pančio pasaulio grožį ir jo sa
vitumą. O tas yra labai svarbu 
kiekvienam lankytojui, norin
čiam suvokti mus supantį pa
saulį, pajusti meilę jam”.

Kalbėtojas buvo dėmesingas 
ir antrajai parodos meninin
kei, apie kurią jis taip išsireiš
kė:

„Parodoje malonu matyti Lo
retos Renetskis keramikos kū
riniuose, kaip ji pati sako, nuo 
vaikystės puoselėtas svajones
— surasti keramikos pasau
lyje profesionaliai išreikštą sa
vitą erdvęf

Jos kūryba pratęsia ir papil
do Lietuvos keramikių plona- 
sienių, rankomis lipdytų deko
ratyvinių vazų plastinius ieš- 
kojiipus. Net sunku patikėti, 
kad autorė tik palyginus nese

Loreta Renetskis (kairėje) ir Lidija 
Jaunimo centro Čiurlionio galeroje.

Balčiūnaitė atidarant savo parodas 
E. Šulaičio nuotr.

kų, kituose - nuo 30 iki 50 
vaikų. Pirmosiose klasėse vai
kai mokomi pradinio dainavi
mo įgūdžių - dvibalsio, tribal
sio dainavimo. Nuo penktos 
klasės pradedama mokyti poli
foninio dainavimo, tuo metu 
vaikai įsijungia į pagrindinį 
chorą.

„Ąžuoliuke” mokymas vyks
ta kaip ir kiekvienoje muzikos 
mokykloje, turinčioje chorinę 
kryptį. Užsiėmimai vyksta 
prieš arba po pamokų vidu
rinėje mokykloje. 50 mokytojų 
dirba su grupėmis po 8-12 
vaikų. Mažyliai - 6-mečiai 
rengiami stoti į muzikos mo
kyklą, o ją baigę vėl grįžta - 
jau kaip jaunuoliai ir vyrai. 
Su kiekviena amžiaus grupe 
dirbama pagal atskirą pro
gramą. Naujas mokymo sezo
nas prasideda rugsėjo 1 d., o 
koncertinis sezonas baigiasi 
rugpjūčio 31 d. Kad nenutrūk
tų muzikinis auklėjimas iš
tisus metus, koncertinės su
dėties vaikai net vasaromis 
atostogauja kartu - yra veža
mi į choro vasaros stovyklas. 
Stovyklose jie repetuoja vasa
ros gastrolių repertuarą. Pe
dagogams talkina jaunuoliai, 
kuriems vyksta balso keitima
sis ir jie kurį laiką negali dai
nuoti. 35 metus vasaros sto
vyklos vyko Šventojoje prie 
Baltijos jūros, nuo 1998 m. - 
Aukštaitijoje - prie Sartų 
ežero, netoli Dusetų. Stovyk
lose vaikai ne tik dainuoja, čia 
lavinami jų meniniai ir fizi
niai sugebėjimai, jie pratina
mi būti savarankiški, patys 
save apsitarnauti ir mokėti 
gyventi kolektyve. O mokyto
jai turi progos geriau pažinti 
savo auklėtinius. Tokiu būdu 
birželio-liepos mėnesiais sto
vyklose pailsi apie 60 vaikų.

Į Ameriką gastrolėms atvy
ko 40 geriausių choro daini
ninkų grupė, vadovaujama 
prof. Vytauto Miškinio.

A. V. Š.

niai savo profesionalios archi
tektės rankomis pradėjo jaus
mingai lipdyti molio plokšte
les, jungiant jas į meninę vi
sumą, su dideliu skoniu ir pre
ciziškumu panaudojant glazū
rų tonus įr pustonius. Galbūt 
profesionalus architektūrinių 
erdvių suvokimas lemia tai, 
kad darbai raiška gali puikiai 
švytėti moderniame interjere”.

Dail. V. Slavinskas, kuris 
Kaune vadovauja architektų 
ir dailininkų klubui, savo kal
bos pabaigoje pažymėjo, jog či- 
kagietės keramikos darbai ga
lėtų puikiai papildyti kasme
tinės Kauno architektų ir dai
lininkų klubo „Sfinksas” Va
sario 16-ajai skirtos parodos 
keramikos ekspoziciją.

Beje, reikia pasakyti, jog po 
oficialaus šios parodos atida
rymo gausiai į jį susirinkę 
tautiečiai dar ilgokai žiūrinėjo 
kūrinius, kalbėjosi su meni
ninkėmis ir tarpusavyje, besi- 
vaišindami pateiktais užkan
džiais bei gėrimais.

Šią jungtinę menininkių pa
rodą dar galima aplankyti šį 
savaitgalį. O tai padaryti ati
daryme nedalyvavusiems iš 
tikrųjų verta. Ed. šulaiti8
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