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NATO parlamentas ragina 
nevilkinti plėtros

Vilnius-Ottawa, spalio 10 
d. (BNS) — Antradienį Kana
dos sostinėje posėdžiavusi 
NATO Parlamentinė Asam
blėja, kurios sesijoje dalyvavo 
ir Lietuvos Seimo delegacija, 
priėmė nutarimą, raginantį 
tęsti NATO plėtrą.

NATO valstybės narės ragi
namos po 2002 m. viršūnių su
sitikimo Prahoje nedelsiant 
pradėti derybas dėl priėmimo 
su tomis valstybėmis kandi
datėmis, kurios bus įvyk- 
džiusios individualiame na
rystės veiksmų plane iškeltus 
reikalavimus.

Nutarimo projektas buvo 
priimtas beveik vienbalsiai, 
vienam NATO PA nariui iš 
Italijos balsavus prieš.

1999 m. Vašingtone vykęs 
NATO viršūnių susitikimas 
įvardijo Albaniją, Bulgariją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, buvu
sią Jugoslavijos Respubliką 
Makedoniją, Rumuniją, Slova
kiją ir Slovėniją kaip val
stybes kandidates.

Antradienį priimtame doku
mente pažymima, jog pasku
tinė NATO plėtros banga, ku
rios metu buvo priimtos Če
kija, Vengrija ir Lenkija, buvo 
sėkminga ir sustiprino są
jungą.

Iš pradžių nutarimo pro
jekte t buvo konkrečiai įvar
dijamos trys Baltijos val
stybės, tačiau vėliau šios for
muluotės tekste neliko.

Seimo delegacijos vadovo, 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininko Gedimino Kirkilo 
nuomone, tai nėra pralaimė
jimas, nes būtų susidaręs

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimo pirnąininkas Ar

tūras Paulauskas, reaguoda
mas į prezidento Valdo Adam
kaus pareiškimą, jog socialde
mokratų ir socialliberalų dau
gumos kadrų politika turėtų 
būti skaidresnė ir laįiau ati
tinkanti valstybės interesus, 
teigė, jog kadrų klausimais 
nieko nežadėjęs prezidentui. 
A. Paulauskas sakė, jog prezi
dento pareiškimas jam buvo 
„netikėtas”, nes iki šiol „ne
buvo jokių žodžiu pareikštų 
pastabų”. <bns>

* Žurnalistams sukilus 
dėl vyriausybės biurokratų
mėginimų varžyti viešumą, 
vyriausybėje trečiadienį buvo 
atnaujintas posėdžių perdavi
mas per vietinį radijo tinklą. 
Kelerius metus vyriausybės 
posėdžiai buvo vieši — iš pra
džių žurnalistai galėjo būti po
sėdžių salėje, vėliau jiems bu
vo pasiūlyta klausytis posė
džių per vietinį radiją. Per 
pirmąjį Algirdo Brazausko va
dovaujamos vyriausybės posė
dį radijo perdavimas buvo 
nutrauktas. A. Brazauskas 
teigė pats buvęs nustebintas, 
kad jo vadovaujamos vyriau
sybės posėdžių negali girdėti 
žurnalistai. >bns>

* Buvusioje sovietinėje 
tankų remonto įmonėje
Kaune užsimota kaupti ir sau
goti tonas pasenusių vaistų, 
tačiau kol kas niekas nežino, 
kaip ir kas juos sunaikins. 
Vaistinių bei ligoninių sandė
liuose, gyventojų vaistinėlėse 
tūnantys pasenę medikamen
tai, kurių nemažai gauta lab
daros būdu, tampa tiksinčia 
„ekologine bomba”. (KD, Elta)

įspūdis, kad Baltijos valstybės 
yra „specialus atvejis”. G. Kir
kilo nuorhone, Lietuvai yra 
naudinga tai, kad naujų narių 
priėmimas yra siejamas su 
Narystės veiksmų plano 
(NVP) vykdymu. NATO nese
niai teigiamai įvertino Lietu
vos NVP vykdymą. Seimo de
legacijos vadovo nuomone, 
NATO PA sesijos rezultatai 
buvo sėkmingi Lietuvai. „Šio
kia tokia baimė, jog NATO 
plėtrą užgoš kova su teroriz
mu, nepasitvirtino”, pažymėjo 
jis.

G. Kirkilas pranešė, jog kar
tu su kitų Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių delegacijų 
vadovais pasirašė pareiškimą 
dėl kovos prieš terorizmą. Jis 
taip pat informavo NATO PA 
sesijos dalyvius apie Lietuvos 
Seimo antradienį priimtą pa
reiškimą, kuriuo remiami an- 
titeroristinės koalicijos veiks
mai Afganistane.

Sesijoje nemažai dėmesio 
buvo skirta NATO ir Rusijos 
santykiams. Rusijos ir NATO 
parlamentarai pasirašė paktą, 
kuriuo bus pirmą kartą nusta
tyta Rusijos parlamento ir 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos bendradarbiavimo
struktūra. Tikimasi, kad tai 
padės sušvelninti Rusijos įta
rimus NATO atžvilgiu. Nauja
jame pakte išvardijamos nesu
tarimų bei bendradarbiavimo 
sritys tarp Rusijos ir NATO 
Parlamentinės Asamblėjos. Be 

•kkita ko, jame pažymėta, jog 
Rusija nepritaria NATO plėt
rai, ir ypač Baltijos valstybių 
priėmimui.

* Sveikatos apsaugos
ministerija*(SAM) siūlo tai
syti ką tik įsigaliojusį Civilinį 
kodeksą'ir atsisakyti jame nu
matyto dovanų medikams įtei
sinimo. Šiemet liepos 1 d. 
įsigaliojusio naujojo Civilinio 
kodekso viena nuostatų su
teikia teisę priimti dovanas, 
kurių suma negali viršyti vie
no minimalaus gyvenimo lygio 
(MGL, dabar 125 litai) ir tai 
yra "leidžiama tik „sveikatos 
priežiūros, gydymo ar globos 
rūpybos institucijų vadovams 
ir kitiems darbuotojams iš as
menų, kurie šiose institucijose 
gydosi ar yra išlaikomi”. Pa
sak SAM, tokia formuluotė 
gali būti suprantama kaip 
įteisinta prievolė pacientams 
teikti dovanas gydytojams. 
Anot ministerijos, medikai 
įpareigojami nustatyti, kokios 
vertės yra jų gauta dovana, 
kad nebūtų pažeistos minė
tosios Civilinio kodekso nor
mos. (BNS)

* Lietuva pensijų refor
mai gali skirti tik 250-270 
mln. litų per metus, o ne 
anksčiau planuotus 400-500 
mln. litų. Tokią išvadą priėjo 
Finansų ministerija, įverti
nusi valstybės finansinius įsi
pareigojimus. Specialistų nuo
mone, dvigubai sumažinus fi
nansavimą, nebėra prasmės 
kalbėti kpie rimtą pensijų re
formą. (LR, Elta)

* Šiaulių rajone, Aukštra-
kiuose, baigta įrengti pirmoji 
Baltijos valstybėse pavojingų 
atliekų tvarkymo aikštelė, ku
rioje bus kaupiamos, valomos 
iš Šiaulių ir Telšių apskričių 
įmonių bei gyventojų surink
tos atliekos. (LR,R,Elta)

Japonijos ambasadorius Shoei Naito ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašo Japonijos
vyriausybės negrąžintinos paskolos Lietuvos kultūrai dokumentus.

Japonija finansiškai parems 
Vytauto Didžiojo universitetą
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) 

— Trečiadienį Užsienio reika
lų ministerijoje pasikeista no
tomis dėl Japonijos vyriausy
bės negrąžintinos paskolos 
skyrimo Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) Ja
ponijos studijų centrui. Doku
mentus pasirašė Lietuvos už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis ir Japonijos am
basadorius Shohei Naito.

Šiemet Japonijos vyriausybė* 
skiria 28 mln. jenų (935,200 
litų) Kauno VDU Japonijos 
studijų centrui japonų kalbos 
mokymo vaizdo ir kompiuteri
nei įrangai įsigyti. Adresatą 
negrąžintinai paskolai gauti 
Japonijos vyriausybė atrinko 
iš 27 paraiškų, kurias buvo 
pateikusios 20 Lietuvos moks
lo, švietimo ir kultūros institu
cijų.

Ministras A. Valionis padė
kojo Japonijos vyriausybei už 
jau ketvirtus metus gaunamas 
dovanas Lietuvos kultūrai.

Lietuva Japonijos vyriausy
bės Kultūrinės pagalbos prog
ramoje dalyvauja nuo 1997 
metų. Kauno VDU yra jau 
ketvirtoji Lietuvos institucija, 
turėsianti galiniybę moderni
zuoti savo studentų užsienio 
kalbų mokymo metodiką.

Iki šiol pagal Japonijos vy
riausybės Kultūros rėmimo 
programą didelę piniginę pa
ramą gavo Kauno M. K. Čiur-

* Apsilankęs Širvintų ra
jono Čiobiškio specialiuo
siuose vaikų auklėjimo ir glo
bos namuose, prezidentas Val
das Adamkus šią mokymo ir 
auklėjimo įstaigą pavadino 
„sovietijos citadele”. Jį labiau
siai sukrėtė tai, kad šių namų' 
auklėtiniams yra taikomos fi
zinės bausmės. (LR,KD,Elta)

* Po prezidento Valdo 
Adamkaus apsilankymo 
Čiobiškio specialiuosiuose vai
kų auklėjimo ir globos na
muose šios įstaigos direkto
rius Almantas Piškinas atsi
statydino. Švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monke
vičius sudarė komisiją, kuri 
tirs situaciją Čiobiškio specia
liuosiuose vaikų auklėjimo ir 
globos namuose. Kaip skelbta, 
vaikų namuose prezidentą ap
stulbino karceris, kuriame 
uždaromi prasikaltę paaug
liai, vaikų namų auklėtinių 
pasakojimai apie patiriamas 
fizines bausmes. Komisija per 
savaitę ministrui turės pateik
ti išvadas, kokių problemų yra 
kilę globos namuose. Kartu su 
komisijos ndriais Čiobiškio 
globos namuose lankysis psi
chologai, kurie įvertins įstai
gos psichologinę aplinką.

(BNS)

lionio muziejus, Lietuvos na
cionalinė M. Mažvydo bibliote
ka bei Vilniaus universiteto 
Orientalistikos centras.

Už dovanotą sumą paprastai 
perkama ir įrengiama garso ir 
vaizdo bei kompiuterių įran
ga. ________________

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) generali
nis direktorius Mečys Laurin
kus trečiadienį Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) nariams 
įvardijo teroristines organiza
cijas, su kuriomis gali būti su
sijęs Lietuvoje esantys asme
nys, tačiau atsisakė tai pada
ryti žurnalistams. „Tai -yra 
neskelbiama”, teigė jis. Tačiau 
NSGK narys Rimantas Ruzas 
sakė, jog tarp išvardytų orga
nizacijų nebuvo paminėta su 
„teroristu Nr. 1” Osama bin 
Laden susijusi ,,al-Qaeda”.(BNSi

* Rugsėjį Lietuvos pasie
niečiai sulaikė dvi dideles 
nelegalių migrantų iš Afganis
tano grupes — iš viso 41 žmo
gų. Turimais neoficialiais duo
menimis, šiuo metu Maskvoje 
yra apie 130,000 Afganistano 
piliečių, kurių pagrindinis tik
slas — patekti į išsivysčiusias 
Vakarų Europos valstybes. 
Lietuvos saugumo vertinimu, 
visiškai tikėtina, kad nelega
lių migrantų verslo organiza
toriai jų pergabenimui į šias 
valstybes gali rinktis maršru
tus ir per Lietuvos teritoriją. 
Šiemet Lietuvos pasienyje su
laikyti 99 nelegalai. Tarp jų 
daugiausiai Afganistano pilie
čių — 53. IBNS)

* „Šiaulių” krepšinio ko
mandai vadovaujantis 45 
metų Antanas Sireika sutiko 
užimti Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinės vyriausiojo tre
nerio pareigas, o savo pa
dėjėjais greičiausiai kvies 
Kauno „Žalgirio” trenerio asis
tentą Gintarą Krapiką bei to
kias pat pareigas Rusijos 
čempiono Permės „Ural 
Great” klube užimantį Valde
marą Chomičių. „Nesijaučiau 
esąs pribrendęs tokioms atsa
kingoms pareigoms, kankino 
abejonės, kaip seksis dirbti. 
Bet mane įkalbinėję specialis
tai tikino, jog nepabandęs visą 
gyvenimą taip ir nesužinosiu, 
ar sugebėčiau treniruoti rink
tinę”, A. Sireikos žodžius an
tradienį cituoja dienraštis 
„Lietuvos rytas”. (BNS)

* Šampano purslai ir 
džiaugsmo ašaros antra
dienį liejosi Dianos Elmen- 
taitės veidu. 18<netė Lietuvos 
dviratininkė Lisabonoje iško
vojo pasaulio čempionato jau
nių (17-18 metų) asmeninių 
lenktynių bronzos medalį.

Pasaulio naujienos
l Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų praneSimais)

Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.
* Prezidentas Valdas

Adamkus ir premjeras Algir
das Brazauskas skirtingai 
įsivaizduoja Valdovų rūmų at
statymą. Prezidentas siūlė ne
skubėti statyti Valdovų rūmų 
nesutvarkius autentiškų pa
matų. Tuo tarpu A. Brazaus
kas tvirtina, kad 2003 metų 
liepos 6 dieną jau turėtų būti 
dengiamas atstatytų Valdovų 
rūmų stogas. (LR,LŽ,Elta)

* Vyriausybė kitų metų
biudžeto projekte surado 7 
mln. litų prieštaringai verti
namiems Valdovų rūmų at
kūrimo darbams. Rūmų atsta
tymo projektas „suryja” di
džiąją dalį lėšų — 9.9 mln. li
tų, kitąmet skiriamų investici
joms kultūros srityje. Tačiau 
premjeras Algirdas Brazaus
kas prieš kelias savaites popu
lizmu kaltino politikus, ku
riems 120 mln. litų rūmų at
statymo sąmata atrodo per di
delė prabanga. Anot premjero, 
vyriausybė gali kasmet šiam 
tikslui skirti po 15-20 mln. 
litų. Vyriausybė jau patvirtino 
Valdovų rūmų atkūrimo pla
ną, pagal kurį, rūmai turi būti 
atkurti iki Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečio 2009 
metais. ibnsi

* Liberalų frakcijos išpla
tintame pranešime teigia
ma, jog visuomenė, paminklo
saugininkai, politikai neviena
reikšmiškai vertina ketinimus 
pradėti Valdovų rūmų atstaty
mo darbus esant dabartinei fi
nansinei padėčiai. „Specialis
tų nuomonė kategoriška — 
reikia tik eksponuoti autentiš
kas liekanas, o ketinimai at
statyti rūmus rodo nepagarbą 
tragiškai savo valstybės istori
jai, bandymą ją taisyti ir per
rašinėti”, rašo liberalai.

* Lietuvos sostine domisi 
didžiosios pasaulio televizijos. 
Rugsėjo pabaigoje Vilniuje 
lankėsi CNN televizijos žur
nalistas Niek OMeally. Jo 
viešnagės metu nufilmuota 
medžiaga bus panaudota CNN 
rengiamoje savaitinėje kelio
nių laidoje „Hotspots”. 5 
minučių trukmės epizode apie 
didžiausius bei įdomiausius 
pasaulio miestus pabrėžiamos 
4-5 pagrindinės temos: lanky
tinos vietos, apgyvendinimas, 
maitinimas ir pramogos. Ši 
programa rodoma 200 valsty
bių ir 200 mln. žiūrovų.

* Kauno miesto vado
vai susirūpino didžiausios 
miesto „verslo arterijos” — 
Savanorių prospekto — įvaiz
džiu. Pagrindinėje Kauno 
gatvėje apstu netvarkingų sta
tinių. Šis prospektas laikomas 
prestižiniu. Žemės sklypai čia 
vertinami dešimtimis tūks
tančių JAV dolerių, ti ’>u 
bendrą vaizdą gadina pradėti 
ir nebaigti statyti daugiaaukš
čiai. (KD.Elta)

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld ant
radienį pareiškė, kad per smūgius prieš Afganistaną valdančio 
Talibano taikinius pavyko tiek apgadinti priešlėktuvinę gynybą, 
kad JAV dabar skrydžius gali rengti kada panorės, nors ir „ištisą 
parą”. „Mes smogėme keletui teroristų apmokymo bazių, padarė
me žalos daugumai aerodromų, regis, visiems, išskyrus vieną, taip 
pat jų priešlėktuvinės gynybos radarams ir artilerijai”, teigė D. 
Rumsfeld Pentagone.

Geilenkirchen. Vokietijoje esantys NATO radarų 5 lėktuvai 
AWACS, įgyvendinant JAV vadovaujamos operacijos prieš Afga
nistaną planą, buvo išsiųsti į JAV Oklahomos valstiją. Kiekviena
me jų yra 17-kos žmonių įgula, įskaitant po du lakūnus, o iš viso 
juos aptarnauti yra paskirti maždaug 200 žmonių. Lėktuvai sau
gos JAV oro erdvę.

Vašingtonas. JAV ketina panaudoti kovinius sraigtasparnius, 
kad smogtų Afganistane esantiems objektams, susijusiems su bin 
Laden bei valdančiuoju Talibano režimu, trečiadienį pranešė laik
raštis „The New York Times”. Šiuos žemai skraidančius sraigta
sparnius, kurie yra dislokuoti netoli Afganistano teritorijos, bus 
galima mobilizuoti karo veiksmams po to, kai JAV raketų atakos 
išsekins Talibano oro gynybą, pareiškė du aukšti Pentagono atsto
vai. Kol kas neaišku, kada prasidės tiesioginės atakos, tačiau šie 
sraigtasparniai Afganistano artilerijai yra lengviau numušamas 
taikinys už oro pajėgų bombonešius ir karinio jūrų laivyno lėktu
vus, kurie atakuoja iš didelio aukščio.

Doha. Osama bin Laden tinklas ,,al-Qaeda” trečiadienį perspė
jo, kad JAV gresia naujos lėktuvų pagrobėjų atakos ir paragino vi
sus musulmonus stoti į Jihad’ą (šventąjį karą) su Amerika. „Ame
rikiečiai turi žinoti, kad lėktuvų atakų protrūkis nesiliaus”, sakė 
„al-Qaeda” atstovas spaudai Suleiman Abu Ghaith. Jis kalbėjo 
arabiškai, o jo kalba buvo įrašyta iš anksto ir parodyta per Qatar 
palydovinę televiziją „Al-Jazeera”. „Yra tūkstančiai jaunų žmo
nių, trokštančių mirties taip, kaip amerikiečiai trokšta gyventi”, 
sakė S. Abu Ghaith. Pasak jo, amerikiečių vadovaujami kariniai 
smūgiai Afganistanui, kurie tęsėsi jau trečią naktį iš eilės, „ati
darė duris, kurios niekada nebus uždarytos”. Atsakydami Baltieji 
rūmai paskelbė, jog „ai Qaeda” pareiškimas tik sustiprino jų po
žiūrį, kad ši organizacija turi būti sunaikinta.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas trečiadienį pranešė 
panaikinęs visus suvaržymus, taikytus labiausiai ieškomam pa
saulio teroristui Osama bin Laden, kuris dabar yra laisvas kovoti 
„šventąjį karą” su JAV, BBC sakė talibų atstovas spaudai Abdul 
Hai Mutmaen. „Jihad’as yra visų pasaulio musulmonų pareiga. 
Mes to norime, bin Laden to nori, o Amerika patirs nemalonias sa
vo atakų pasekmes”, sakė jis.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush antradienį gyrė 
Rusijos prezidentą Vladimir Putin už jo pagalbą karui su teroriz
mu, tačiau perspėjo Maskvą kreipti dėmesį į mažumų teises ir 
gerbti žiniasklaidos priemonių nepriklausomumą. „Jam paaiški
nau, kad bus sunku turėti bendrų dalykų, jei jis slopins spaudą ar 
su mažumomis savo paties valstybėje elgsis Vakarų pasauliui tie
siog nesuprantamu būdu”, sakė G. W. Bush. 'JAV pareigūnai tvir
tino, kad glaudus Rusijos ir JAV bendradarbiavimas nereiškia, jog 
Vašingtonas dabar stengsis nematyti kruvinos rusų kampanijos 
musulmoniškoje.Čečėnijos respublikoje.

Talinas. Dėl milijoninių skolų Estija gali netekti balso teisės 
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje 
(UNESCO) ir atsidurti tarp tokių valstybių, kaip Afganistanas ir 
Jugoslavija, kurios taip pat neturi balso teisės šioje organizacijoje. 
UNESCO manoma, jog netekti balso teisės Estijai ne tiek blogai, 
kiek gėda, nes daug metų Estija reklamavosi kaip viena sėkmin
giausių Rytų Europos valstybių. Estija skolinga UNESCO nuo 
1992 m. Kurį laiką ji mokėjo skolas, bet pernai to nedarė, ir skolos 
išaugo iki 4 mln. kronų (maždaug 920,000 Lt).

Roma. Nuo galimų teroro išpuolių Vatikaną saugo dvasininkais 
persirengę raumeningi italų karabinieriai, įsimaišę tarp pačių die
vobaimingiausių ir „tikriausių” katalikų tėvų, antradienį pranešė 
Italijos žiniasklaida. Net prancūzų ir vokiečių slaptųjų tarnybų 
agentai buvo atsiųsti kartu su kitais tikinčiaisiais pamaldžiai klū
poti Šv. Petro aikštėje, rašė autoritetingas Romos dienraštis „II 
Messaggero”. Piligrimais persirengę prancūzų ir vokiečių agentai 
rūpinasi svarbiausių Vatikano pastatų apsauga. Kaip dienraščiui 
„Corriere della Serą” pasakojo policijos pareigūnai, „karabinierių- 
dvasininkų” gudrybe buvo sėkmingai pasinaudota praėjusiais ju
biliejiniais krikščionybės metais, tik tada buvo saugomasi ne te
roristų, o rankines grobiančių vagių. JAV pajėgoms Afganistane 
pradėjus oro atakas, Vatikanas yra laikomas galimu teroristų 
keršto objektu.

Detroitas, Michigan valstija. Viena netoli Detroito įsikūrusi 
firma, įkvėpta po praėjusio mėnesio teroristų atakos Amerikoje ki
lusios Juodojo humoro” bangos, sugalvojo pardavinėti tualetinį 
popierių, ant kurio nupieštos Osama bin Laden karikatūros. „Lei
džiame Amerikos žmonėms atsilyginti Osama”, sakė pardavimų 
specialistas Aaron Todd, dirbantis firmoje „America Wins”, kuri šį 
tualetinį popierių pardavinėja Internet’o pagalba (www.makem- 
pay.com). Šios prekybos šūkis — „Jungtinės Valstijos atakuoja 
terorizmą tualetinio popieriaus ritiniais”. Vieno tualetinio popie
riaus ritinio kaina — 4.95 dol. „America Wins” firmos už parduotą 
popierių gauta pelno dalis bus skirtą rugsėjo 11-osios teroro aktų 
aukų giminaičiams.

Islamabadas. Saudi Arabijos disidentas Osama bin Laden ir
Talibano vadas, mula Moham- 
mad Omar yra gyvi ir „saugomi 
Dievo”, trečiadienį, sakė talibų 
ambasadorius Pakistane Abdul 
Salam Zaeef. „Amerikos svajo
nės neišsipildys”, pridūrė jis.

KALENDORIUS
Spalio 11 d.: Daugvydė, Germa

nas. Kvirinas, Rimgaudas, Valius, Zi
naida (Zina).

Spalio 12 d.: Deimantė, Deimena, 
Gantas, Rudolfas, Salvinas, Vaišvy- 
das, Ugnis.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.makem-pay.com
http://www.makem-pay.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI

„LANKO” VASAROS STOVYKLA 
NETOLI SEATTLE

Vasaros stovykla, 
Mūsų mylima, 
Vasaros stovykla — 
Mes su šypsena...

... Tai pirmieji žodžiai iš 
šiais metais gimusios „Lanko? 
stovyklautojų dainos (žodžiai 
j— Danutės Musteikytės-Ran- 
kienės, muzika — Dainiaus 
Vaičekonio). O skambėjo ji 
įvairiausiais balsais ištisą sa
vaitę nuo rugpjūčio 19 iki 23 
dienos stovyklavietėje „Kur
są".’ Daugiau nei 30 berniukų 
ir mergaičių su savo būrio 
skanduotėmis, kurias sukūrė 
Inga Gaurienė, rikiavosi prie 
lietuviškos vėliavos. Stovyklos 
viršininkė Silvija Fabijonaitė 
Gomeaux galėjo tik pasi
džiaugti, kad šių metų stovyk
lautojų būrį papildė jaunimas 
iš Portlando bei Gertrūda Var
naitė iš Kauno. Stovyklos šū
kis — „Lankas juosia mus vi
sus ir mažus,ir didelius” nie
kam nekėlė abejonių, nes jau
niausiajam stovyklautojui bu
vo vos 6 mėnesiai, o vyriausia
jai dalyvei — 17 metų.

Stebėjomės ir džiaugėmės 
matydami, kaip pati jauniau
sioji „Piemenėlių” grupė pui
kiausiai susidorojo su visomis 
jai Skirtomis užduotimis. Re
zultatas — gausybė didelių 
popieriaus lapų, išmargintų 
akvareliniais dažais, spalvo
tom kreidelėm, mažais karo
liukais ir spalvoto popieriaus 
karpiniais... Tos mažos ranky- 

‘tės Jdarė tikrus stebuklus. Pra- 
dangus ilgai liejo sodrų 

lietų, tad Linda Bushnell Ma
žeikienė ir Nomeda Lukoševi
čienė gavo gerokai paplušėti, 
sugalvojant vis naujas užduo
tis. Beje, taškytis šiltame ba
seine — saulutė nebuvo būti
na... Norisi prisiminti ir puikų 
pyragą, kurio vienintelė ži
banti žvakutė sukvietė būrin 
visus stovyklautojus. Tai Asta 

‘Liffick atšventė savo pirmąjį 
■gimtadienį stovyklautojų bū
ryje.

„Gintarėlių” grupėje šiais 
metais susibūrė aštuoni ber- 

’ttiūkai ir dvi mergaitės. Tai 
aktyviausieji mūsų sportinin
kai ir renginių dalyviai. Kaip 
manOtė, kas žaidė europietiš
kų futbolą? Kas aktyviausiai 
dalyvavo Steve Buck sureng
tose stalo teniso varžybose? 
Kieno pasirodymas talentų va
kare buvo ilgiausias? Visiškai 
teisingai. Tai kupini energijos 
mūsų „Gintarėliai”. Jeanette 
Norris puikiai vadovavo ne tik

„Lanko'1 vasaros stovyklos, vykusios netoli Seattle, dalyviai. Antroje eilėje, vidury sėdi stovyklos viršininkė Sil
vija Fabijonaitė Comeaux. Jeanette Noris nuotr.

Omahos Baltiečių gegužinėje Latvių bendruomenės pirm. Aivars Zeltins 
ir Lietuvių Bendruomenės pirm. Nijolė Sudavičiūtė MacCallum.

Nuotr. Algio Praičio

„Gintarėlių” grupei, bet ir vi
sam tautinių šokių būreliui, 
kuriame jaunimas išmoko šok
ti „Šusto” šokį.

Svajingos ir nenuspėjamos 
„Laumės” parodė savo išradin
gumą rankdarbių valandėlėse. 
Vida Žvirzdytė Farler ir To
mas Žvirzdys anksčiausiai kė
lėsi ir vėlai gulė, rūpindamiesi 
savo auklėtiniais. Tai būtent 
jos, vadovaujamos Andrio 
Rankio bei Arvydo Lukoševi
čiaus, ankstyvą penktadienio 
rytą įkopė į Townsend kalną 
(įveikdamos netgi dvi!) kalno 
viršūnes, o vėliau tą patį va
karą dar ir „operoje” parodė 
ką sugeba. Bet apie tai vė
liau...

„Vaidilos” tapo nuostabiau
siomis pagalbininkėmis dir
bant su visomis vaikų grupė
mis. Jų programa rūpinosi 
Jūratė Mažeikaitė Harrison. 
Stebėjome nuostabias grožio 
pamokas, matėm, kaip susi
kaupęs jaunimas klausėsi Ire
nos Blękytės sumaniai pa
teiktų istorinių faktų. Tačiau 
meniniai sugebėjimai galuti
nai atsiskleidė tik penktadie
nio vakare, kai joms teko su
vaidinti didžiuosius sportinin
kus...

Negalima nutylėti, kad visą 
savaitę kaip namuose mus 
maitino Edita Lengertienė. 
Jai dažnokai talkininkavo ir 
Zita Žvirzdienė. Ačiū joms la
bai. O šaunuoliai vaikai pa
kaitomis padėjo šeimininkėms 
suplauti didžiules kauges in
dų.

Ne tiktai linksminomės, bet 
turėjome ir rimtų Jūratės Mar 
žeikaitės Harrison vestų geo
grafijos pamokų, ir įdomių 
Dainiaus Vaičekonio istorijos 
valandėlių. Idėjų nestokojo 
Rasa Raišytė. Asta Vaičeko- 
nienė mokė dainavimo. Jos 
darbo rezultatus jaučiame dar 
ir šiandien, nes vaikai dažnai 
dainuoja išmoktas daineles 
tiek namuose, tiek kelionėse. 
Saulutė mūsų nelepino, tad 
vakarinį laužą puikiausiai at
stojo jaukusis židinys. Vaikai 
šoko, dainavo, improvizavo. 
Mes galime jaustis tikrai lai
mingi, turėdami tiek gabaus 
jaunimo negausioje - mūsų 
bendruomenėj e.

Paskutinysis stovyklos va
karas buvo itin vykęs. Stovyk
lautojai, grįžę po iškylų, pate
ko į Sauliaus Mato sukurtą 
operetę „Vasaros sapnas”. Joje 
tėvų ir vaikų -jausmai, 
džiaugsmai bei baimės susipi
na i vientisa pyne. Žinia, be

„Lanko” stovyklos „Piemenėlių” būrelis: priekyje i- Andrius Lengertas, Gabija Liffick, Taura Vaštakaitė, Da- 
nielle Sass, Karsten Sass. Antroje eilėje — Tadas Lukoševičius, Daumantas Vaštakas, David Comeaux.

Rasos Raišytės Liffick nuotr.

Lanko stovyklos „Gintarėlių” būrelis: priekyje - Šarūnas Farler, Jonas Buck, Angelo Comeaux, Valdukas Ma
tas, Algis Leonavičius ir Lidija Farler. Antroje eilėje - Paulius Lengertas, Josh Žvirzdys, Marius Lukoševičius, 
Gabija Vaičekonytė. Rasos Raišytės Liffick nuotr.

Ginto Nalio dalyviams būtų 
buvę sunku — visi veiksmo 
siūlai driekėsi iš jo rankų. Gy
voji muzika tapo neatsiejama 
veiksmo dalimi — Dainius 
akimirksniu reagavo į pasikei
timus scenoje. Ramų klausimą 
keitė juokas, ašaros, buvo šo
kių ir dainų. Argi negana vie
nai dienai? Pasirodo, ne. Dar 
sukūrėm puikų laužą, dar pa
matėm improvizuotą „Gedimi
no sapną”, kurį suvaidino Sil
vijos Fabijonaitės Comeaux 
paruošti vaikai, dar šokėjai 
trypė „Šustą”, dar šokom ir 
dainavom visi. Laužas ilgai 
negeso...

Argi galima suminėti viską, 
kas įvyko? Kaip viskuo su
spėti pasidžiaugti? Dėkingi 
esam savo broliams latviams, 
kad mūsų vaikai turi šią nuos
tabią savaitę jų „Kursoje”. O 
kad vaikams ten tikrai patin
ka, įrodo vienas vienintelis 
klausimas grįžtant namo: 
„Mama, o kada vėl važiuosim į 
stovyklą?..”

Nomeda Lukoševičienė

OMAHA, NE

BALTIEČIŲ GEGUŽINĖ

Renginių Omahoje netrūks
ta. Kai gražios dienos, žmo
nės nori susiburti, pasidalinti 
mintimis, padiskutuoti. Ypač 
pagyvėja gyvenimas, kai at
vyksta svečiai iš Lietuvos. Bet 
tai būna ne taip dažnai. Sten
giamės visokias šventes švęs
ti kartu, kiekvieną sekma
dienį po šv. Mišių svetainėje 
paskanauti šaltais užkan
džiais, išgerti kavos, pašne
kučiuoti. Ląbai dažnai ruo
šiami labdaros pietūs.

Mahoney State parke, jau 
antrus metus rengiame Bal
tiečių gegužinę. Parkas yra 
gražus. Galima pasivaikščioti, 
pasigėrėti gamta. Vaikams 
yra žaidimo aikštelė. Geguži
nė vyksta salėje. Taip suda
rome galimybę pabendrauti 
ne tik lietuviams tarpusavyje, 
bet ir arčiau susipažinti su 
latviais. Latvių Omahoje yra 
nedaug, tik arti 50, kiek dau
giau Lincoln, NE. Todėl svečių 
sulaukėme iš Omahos ir Lin
coln. Taip rugsėjo 22 dieną 
įvyko lietuvių ir latvių bendra 
šventė. Renginį ruošė Lietu
vių Bendruomenė, vadovau
jant LB pirmininkei Nijolei 
Sudavičiūtei MacCallum kar
tu dalyvavo latvių bendruo

menės pirmininkas Aivars 
Zeltinš. Didžioji dalis atvyku
sių buvo lietuviai, latvių buvo 
nedaug. Dalyvavo ne tik vie
tiniai, bet ir naujai atvykusieji 
lietuviai, o taip pat studentai. 
Naujai atvykę lietuviai jau 
baigia visiškai įsilieti į senų
jų lietuvių tarpą, stengiasi 
jiems padėti darbe ir dalyvau
ja programoje.

Pietus ruošė LB komiteto 
nariai. Galima buvo paska
nauti lietuviškų šaltibarščių, 
dešrų su kopūstais ir bulvė
mis. Mūsų puikiosios šeimi
ninkės Nijolė Sudavičiūtė- 
MacCallum, Birutė Reške- 
vičiūtė-Lake, Danguolė Anta- 
nėlytė-Hansen pietus paruošė 
puikiai. Lauke, Margarita Si- 
deravičiūtė - Hathaway kepė 
dešreles ir maltinukus, ku
riuos ypač valgė vaikai su 
bandelėmis ir žaliomis daržo
vėmis. Eugenijus Radžiūnas 
sparčiai dirbo bare. Desertui 
latviai iškepė didžiulį tortą su 
užrašu „Baltic Picnic”. Ne
atsiliko ir lietuviai. Mūsų ge
roji kulinarė Laimutė Anta- 
nėlienė taip pat iškepė dide
lį, labai skanų tortą. Mes juo 
skanavome su kavute.

Raminta Urbonavičienė su
rengė „laimės šulinį”. Kiekvie
nas galėjo išbandyti savo lai
mę. Ką išsitraukei iš to gi
laus šulinio, tas ir tavo. Juo 
domėjosi ne tik vaikai, bet ir
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suaugę. Vaikus dar domino 
vykstantieji vaikams žaidi
mai ir dailės sugebėjimų iš
bandymai. Visą vakarą aidė
jo muzika ir dainos. Grojo ir 
dainavo Artūras Bereiša, ku
riam gitara pritarė Kęstu
tis Vedeckas. Nuotaika buvo 
pakili. Vėliau ir kiti žmonės 
pradėjo dainuoti, o kai kas ir 
pašoko.

Tikimės, kad tokie renginiai 
nenutrūks. Žadame organizuo
ti kasmet. Rūta Talzūnienė
DAYTONA BEACH, FL

/ •

DIDŽIOSIOS
TRAGEDIJOSATGARSIAI

Teroristų išpuoliai New Yor
ke rado atgarsius ir mūsų toli
mame Floridos telkinyje. Mū
sų Šilbajorių sūnus Paulius 
jau daugelį metų yra atsakin
gose pareigose „Washington 
International Group” bendro
vėje. O jos įstaiga yra įsikū
rusi Pasaulio prekybos centro 
91-ajame aukšte.

Rugsėjo 11 d. Paulius, kaip 
ir kiekvieną rytą, atėjo į dar
bą. Susirinko ir visi kiti šios ir 
kitų įstaigų darbuotojai. Die
na prasidėjo kaip paprastai. 
Bet apie 8:45 vai. vienas jo 
bendradarbis, dirbęs šiaurinė
je šio aukšto dalyje, pranešė 
Pauliui, kad į pastatą įskrido 
ir įsirėžė lėktuvas. Šilbajoris 
skubiai šoko į keltuvą ir leido
si žemyn. Žemę jis pasiekė 
maždaug per 5 minutes, bet 
tos penkios minutės jam atro
dė amžinybė. Vos tik jam nu
sileidus, visi keltuvai nustojo 
veikę. O laiptinės tuojau užsi
kimšo ir jau kitiems buvo sun
ku iš pastato išbėgti.

Išėjęs į gatvę, Paulius dar 
pamatė, kaip iš prieš 30 metų 
pastatyto milžiniško pastato 
liko tik griuvėsiai. Jis pėsčio
mis perbėgo Brooklyn tiltą ir 
taip pėsčiomis parbėgo į na
mus, kur nekantraudama ir 
baisios nežinios kankinama 
laukėjo žmona.

Tame pačiame pastate tik 
90-ajame aukšte dirbo ir kitas 
lietuvis R. Šileikis. Jo motina 
irgi jau daugelį metų savo gy
venimo dienas leidžia mūsų 
telkinyje. Sūnus ją dažnai ap
lanko ir dažnai čia praleidžia 
savo atostogas.

Kai Šileikis išgirdo trenks
mą ir perprato mirtiną pavojų, 
keltuvai jau nebeveikė. Tad jis 
bėgo žemyn laiptais. Kai jis 
buvo ties 47-uoju aukštu ki
tas, teroristų užvaldytas lėk
tuvas įsirėžė į pastatą. Bet jis 
dar spėjo nubėgti laiptais iki 
pirmojo aukšto. Ši kelionė jam 
tęsėsi visą pusvalandį. Išbėgęs 
į gatvę jis irgi pamatė griū
vantį milžinišką namą.

Danutė ir Algirdas Šilbajo-

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652- '

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA »

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^^^^^alandospagaį^susitarirną^^^^

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.centerforsurgeryandbreasthealth.com

riai yra kūrybingi mūsų telki
nio viengenčiai. Jie abu yra 
vietinio lietuvių klubo valdy
bos nariai. Taip pat ir Valerija 
Šileikienė jau daugelį metų 
gyvena 'mūsų padangėje ir 
nuolat dalyvauja visuomeni
nėje veikloje. Daytona Beach 
lietuviai gyvena lyg vienoje 
lietuviškoje šeimoje ir palaiko 
artimus kasdieninius ryšius. 
Ši nelaimė sujaudino ne tik 
artimuosius, bet ir visus kitus. 
Visi drauge su tėvais ir moti
na išgyveno baimės ir nežinios 
ilgas valandas. Taip pat visi ir 
džiūgavo, kad tiek jaunajam 
Šilbajoriui, tiek ir Šileikiui tik 
per akimirką pavyko išvengti 
grėsusio mirties pavojaus.

J. Dg.

* Dėl galimos grėsmės 
žmonių sveikatai ir gyvybei 
Lietuvos gyventojams Užsie
nio reikalų ministerija reko- ę 
menduoja atsisakyti kelionių į 
Afganistaną, Sudaną, Alžyrą, 
Libiją, Tadžikistaną, Uzbekis
taną, Iraką, Iraną, Pakistaną, 
Turkmėnistaną, Jemeną, Va
karų Krantą bei Gazos ruožą. 
Tai dar karta priminė. (LR,

KD, Elta)

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


LIETUVOJE YRA IR SAULĖS
BRONIUS NAINYS
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„Vairuotojų šūviai į polici
ninkus”, „Pasikorė gimnazijos 
direktorius”, „Ministras sakys 
tiesą kaimo tinginiams”, „Ky
šių upės teka į Vilnių”, „Šalyje 
didėja nusikalstamumas”, „Di
dėja šalies politikų turtai”, — 
paskiausios Lietuvos dienraš
čių pirmųjų puslapių rašinių 
antraštės. Ir tokios ūkanos jau 
daug metų. Nuo pat nepri
klausomybės pradžios. Dejuo
ja iš Lietuvos pas mus atvykę 
svečiai, skundžiasi, vieni kitus 
peikdami, politikai, savo pabė
gimą iš tėvynės teisina tre- 
čiabangiai. Kartu su jais ir 
mes, galvas nuleidę, dūlinam. 
Lyg, pagal Antaną Baranaus
ką, Lietuvoje būtų tik tamsu 
ir juoda.

Taip dūsaudami, prieš porą 
mėnesių paskaitėme „Drauge” 
žinutę: skubėkite užsisakyti 
stalus, turim jums didelę nau
jovę, į dienraščio metinį pokylį 
atvyksta Lietuvos kariuome
nės vadas. Na, ir kas, padė
čiau nosį? Tiesa, naujovė di
delė, bet argi ji vietoj? Juk čia 
visada girdėdavom poetą, dek
lamatorių, dainininką. .O da
bar generolas? Į tokį iškilmin
gą kultūrinį renginį? Ką jis su 
mumis, pensininkais, kurie 
daugiausia tokių iškilmių sa
les pripildom, veiks? Kam 
mums to karinio muštro? O 
šalia to, ir apie tuos generolus, 
pulkininkus ne ką gero mes 
girdėdavom. Kai kurie seimū- 
nai iš jų ir pinigus ketino 
atimti. Turbūt tų iškilmių 
nuolatinė rengėja Marija Re
mienė kažkur nebe taip pasi
suko, bambėjom spalio 30 į 
puošnų Martiniųue restoraną 
važiuodami.
Ames apsirikome! Be

je, atsiprašau, gal ir ne visi. 
Bet aš tai tikrai. Nors apie 
Lietuvos kariuomenę blogai 
niekada negalvojau, nes ir

Dar svečių būrelis „Draugo” patalpose (spalio 9 d. po" LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžių Lemonte). Iš 
kairės: Gediminas Leškys, LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, Vaclovas Karbauskis (komisijos pirm ), 
Angelė Nelsienė ir prof. dr. Aloyzas Sakalas. Jono Kuprio nuotrauka.
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ranai patrauklūs svetimtau
čiams turistams, ypač iš užjū
rių.

Štai „Žaliam rate” visai ne
tikėtai ir neplanuotai sutikau 
savo giminaitę ir jos viešnią 
japonę Michio. Michio, žino
ma, dėvėjo džinsus, ne kimo
no, ir po pažastim nešėsi sto
rą, spalvotą knygą — turisto 
vadovą po Baltijos šalis... japo
niškai! Beragaudama cepeli
nus, ji man atvertė puslapį 
apie Kauną ir ten, japoniškais 
„kabliukais” aprašytą, parodė 
„Žalio rato” spalvotą nuotrau
ką! Turizmas — pelninga kor
ta Lietuvai, tik vis dar neuž- 
tektinai sugebama ja lošti.

Niekad neragauto maisto 
patirtie man buvo, kaip minė
jau, kibinai (karaimų patieka
las) ir dar čeburėkai (kirgizų 
skanėstas ir išvaizda, ir sko

pats joje esu aukštai koją kė
lęs, ir patenkintas likau. Bet 
tai buvo anais nepriklauso
mybės laikais. Bet dabar bu
vau girdėjęs — Lietuvos ka
reivėlis kaip ir šuns būdoje 
gyvena. Bet Lietuvos kariuo
menės vadas, brigados genero
las majoras Jonas Kronkaitis, 
pagaliau čia atvykęs, visą to
kią mano galvoseną į tą šuns 
būdą sugrūdo. Na, gal ir ne 
visiškai visą, nes gerą dalį jos 
pakeičiau praėjusį pavasarį, 
kai, pulkininko Algirdo Ka- 
naukos pakviestas, lankiau 
Lietuvos Karo akademiją ir 
susipažinau su kariūnų, aišku 
— ir kariūnių, gyvenimu, bet 
galvojau, kad tokios sąlygos ir 
aplinka tik elitui, karinin
kams ruošti.

Gen. Jonas Kronkaitis, 
Amerikoje ruoštas, karinį 
mokslą išėjęs, įgūdį, kautynių 
krikštą Vietname patyręs, pa
sirodė visa tai sugebąs panau
doti ir savo gimtinei. Nors Lie
tuvai tarnauti pradėjo tik į 
pensiją išėjęs, tačiau ir per, 
berods, ketverius metus jos 
kariuomenę turbūt nebeatpa
žįstamai pakeitė. Ypač eilinio 
kario gyvenimą: jo aplinką, 
būseną, galvoseną, apmoky
mo, tarnybos eigą ir visuo
menės požiūrį. Lietuvos karys 
dabar gyvena, kaip žmogus: 
švarūs kambariai, prausyklos, 
dušai, apie kuriuos kaimo vy
riokai net girdėję nebuvo, hi
gieniška virtuvė, geras mais
tas, apranga, sužmoginti san
tykiai su viršininkais, šalia 
karinio apmokymo — dar ir 
bendras lavinimas. Nors apie 
13 nuošimčių jų tokių sąlygų 
dar neturi, bet už metų ir jie 
bus iš sovietinių urvų ištrauk
ti. Bet svarbiausia — atsikra
tyta „homo sovieticus" mąsty
mo, kurio, deja, iki šiol nesu
gebėjo atsisakyti net kai kurie

niu panašus į kibinus) bei 
šimtalapis (totorių pyragas, 
kurį prariekus, randi tą šimtą, 
o gal ir daugiau, saldžių, tra
pių sluoksnelių, tartum me
džio rievelių). Ak, saldūs pri
siminimai!

Lietuvos miestuose ameri
kietiškoji pica, kaip ir McDo
nald’s patiekalai, didžiuojasi 
nemažu populiarumu. Picą ra
gavau ir Vilniuj, ir Kaune ita
liškais, vardais pavadintuose 
restoranuose. Deja, ji nepri
lygsta Čikagiškei!

Vis dar vaikštinėdama tai 
Vilniaus, tai Kauno gatvėmis, 
dar noriu užmest žvilgsnį į

Kioskus ir reklamas

Kažkada iš Persijos atklydęs 
„kusk” (vila), mažos būdelės 
pavidalu seniai išdygęs Euro
pos miestuose, labai populia

Malonūs svečiai — iš arti ir toli —„Draugo’ redakcijoje (spalio 9 dj. Iš kairės: Liūda Rugienienė (pirm.), LR 
Seimo komisijų sekretoriato vadovė Janina Šniukštienė, Arminas Lydeka, Dalia Puškorienė, Algis Rugienius, 

.Jurgis Razma, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Aušrelė Sakalaitė, dr. Remigįjus
Motuzas ir„Draugo” redaktorė Danutė Bindokienė. Bernard Kordell nuotrauka.

Seimo nariai, apkaltinę ka
riuomenės vadą penkių 
žvaigždžių viešbučių statymu 
kariams, rūstaudami dėl jiems 
žmoniškų patalpų įrengimo.

Generolas Jonas Kronkaitis 
Čikagos lietuviams kalbėjo ke
turis kartus, ir jo specialiai 
paruoštas pranešimas buvo 
išspausdintas „Drauge”. Lietu
vos karys buvo logiškas, daly
kiškas, nuoseklus, paprastas, 
dėl to ir suprantamas. Nekar
tosiu minčių, kurias klausyto
jai girdėjo arba skaitė „Drau
ge”, bet bandysiu priminti iš jo 
kalbų susidarytą vaizdą apie 
Lietuvos kariuomenę, apie ku
rią gal ir ne visų mūsų nuo
monės vienodos.

Nors jau daug metų girdim 
apie Lietuvos ruošimąsi į 
NATO, ir kai kas mūsų prieš 
ketverius metus teigė, kad 
Lietuva jau turi paruoštą divi
ziją ir greitai turės 250,000 at
sarginių, ir tokiu stebuklu 
suabejojusius kaltino nepasi
tikėjimu Lietuva, generolas 
Kronkaitia mums pranešė, 
kad tik ateinančiais metais 
Lietuva turės NATO reikala
vimus atitinkantį batalioną, 
maždaug 600-800 karių.

rus statinys ir Lietuvoj. Tie 
maži nameliukai gatvių kam
puose — mažųjų verslininkų 
ir jų įvairiausių „biznelių” liz
dai. Po jų stogeliais, už jų 
langelių gali rasti daug reika
lingų ir nereikalingų daiktų, 
daiktelių, daikčiukų. Net ir 
karštų bandelių, ledų, saldu
mynų. Kioskuose su dideliu 
užrašu „Lietuvos spauda” rasi 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių 
ir žurnalų gausybę; ten pat 
gali nusipirkti autobuso, tro
leibuso bilietėlį. Na, o suveny
rų, suvenyrų! Iš jų man sim- 
patingiausi molinukai: smul
kiausiais raštais išrašyti ąso
tėliai, virtinės skambančių 
varpelių, eilės išpūstžandžių 
angeliukų, išsišiepusių varlių, 
mažų ir didesnių nameliukų, 
švilpiančių avinėlių ir paukš
telių. O gintarų — nors gatvę 
grįsk! Sako, iš Karaliaučiaus 
srities plaukia šis Baltijos 
auksas, nešdamas pajamas į 
kiaurus Rusijos maišus.

Autobusais bevažinėjant, 
pro jų langus bespoksant, bu

NATO divizija yra savarankiš
kas kovos vienetas, turįs apie 
10,000 karių, ginkluotų visais 
moderniais ginklais ir aprū
pintų moderniausia technika. 
O Lietuva iš viso, kartu su da
bar tarnaujančiais ir atsargi
niais, turi tik 37,000 kariškai 
apmokytų vyrų. Taigi nuo tos 
sapnuotos divizijos dar labai 
toli, nes, pagal Lietuvos ka
riuomenės vadą, dabar Lietu
vos kariuomenę sudaro tik 
10,000 vyrų ir merginų. Kiek 
merginų yra, svečias nepa
sakė, pastebėjo tik, kad į Karo 
akademiją buvo priimtos de
vynios, o dabar, vienai nuby
rėjus, liko aštuonios mergai
tės. Gal už kelių metų, jeigu 
pasiseks Lietuvai įstoti į 
NATO, tokia kovos divizija ir 
bus galima, tačiau jai sudaryti 
ir nuolat kovos parengtyje lai
kyti prireiks visos Lietuvos 
kariuomenės. Taigi, kol kas 
Lietuva bendroje NATO ka
rinėje sąrangoje tėra tik prieš 
ketverius metus pradėta ruoš
ti nykštukiška jėga. Bet vis 
tiek geras žingsnis pirmyn ir 
gen. Jonui Kronkaičiui už tai 
tenka kariška pagarba.

Kitas pažymėtinas jo nuo
pelnas — mokomasis pulkas, 
ruošiantis profesionalus ka
rius ir atitinkantis tarptauti
nius standartus. Taip pat ir 
tarptautinių pratybų suorga
nizavimas bei jose geri pasiro
dymai. Tačiau didžiausias Lie
tuvos kariuomenės pasididžia
vimas yra Lietuvos Karo aka
demija, kuriai gen. Jonas 
Kronkaitis gerų žodžių negai
lėjo. Tai atskiro aptarimo rei
kalaujanti, ne vien tik karinio, 
bet ir aplamai akademinio pajė
gumo mokslo įstaigą, baigu
siems karininkams teikianti 
akademinius laipsnius.

Šių ir dar daugiau gerų žo
džių išgirdusiems iš Lietuvos 
kariuomenės vado gen. Jono 
Kronkaičio lūpų, Lietuvos pa
dangėje lyg nauja saulutė nu
švito. Mūsų tėvynėje yra ir 
gražių prošvaisčių, ir į jas ke
lią skinančių gerų, darbščių
vo patogu skaityti reklamas. 
Per ilgą metų eilę mane, įpra
tusią matyt skelbimus tik 
anglų kalba, stebino ir džiu
gino, kaip pirmokėlę, lietu
viškieji: Padangos, Taisome 
laikrodžius, Žemės ūkio ban
kas, Sonoma baldai, Raktų ga
myba, Savitarnos automobilių 
plovykla, Pėdkelnės (!), Elekt- 
rosauga, Tegul bankas dirba 
už mane! ir t.t. Maloniai stebi
no daugumos reklamų taisyk
linga kalba, ušskyrus tą ne
lemtąjį, akį rėžiantį „servisą”.

Kol dar esu Vilniuje, reikia 
užsukt ir žvilgsnį mestis į

Užupio respubliką

Tai seniau buvęs Vilniaus 
užkampis su lūšnynais ir pur
vynais bei kitais neigiamais 
miesto atributais. Dabar jis 
išgyvena netikėtą metamorfo
zę: iš elgetos į princą, iš bai
dyklės į gražuolį! Iki gražuolio 
jam dar toli, bet būsimo grožio 
ženklai jau ryškėja.

Štai, kad ir ta balta lenta,

profesionalų, garbingų lietu
vių, taurių tautos patriotų. 
Dar šviesesni horizontai ryš
kėja, kai pamatai juos Lietu
vos svarbiausioje įstaigoje — 
kariuomenėje: jos vadovybėje 
ir ypač karo akademijoje. Lin
kėčiau vadams tokiu požiūriu 
išeiti ir už kareivinių sienų, į 
Lietuvos mokyklas, į universi
tetus, kur patriotizmas dar so
vietine praeitimi tebekvepia. 
Gen. Kronkaitis nelinkęs kari
nio parengimo pamokų siekti 
Lietuvos vidurinėse mokyk
lose, nes nesą paruoštų ins
truktorių, o sovietinių jis ypa
tingai kratosi. Atsargumas gal 
ir pateisinamas, bet pats nusi
teikimas — tikrai pro šalį. 
Tarpkario nepriklausomybės 
laikotarpiu toks parengimas 
buvo labai populiarus, pavei
kus, naudingas. Dar naudin
gesnis jis būtų šiandien, kai 
tautinio-patriotinio auklėjimo 
Lietuvos mokyklose dar nė su 
žiburiu nerasi. Linkėčiau Lie
tuvos kariuomenės vadovybei 
dabartinį nusiteikimą nuodug
niai persvarstyti ir skubiai pa
ieškoti išeities. Lietuvai būtų 
tikrai daug naudos.

Aplamai Lietuvos kariuome
nės vado viešnagė Čikagos 
apylinkėse, nors gal nelaukta 
ir netikėta staigmena, išsklai
dė visas šio rašinio pradžioje 
minėtas abejones ir buvo labai 
naudinga. Dar viena žvaigž
dutė šio užmojo sumanytojai 
ir įvykdytoj ai Marijai Reinie
nei. Linkėčiau jai šiuo takeliu 
dar bent porą žingsnelių ženg
ti. Manau, kad labai įdomus ir 
naudingas svečias būtų ir Lie
tuvos kariuomenės pažibos — 
Karo akademijos viršininkas 
pik. Vaičeliūnas, su kuriuo 
praėjusią vasarą teko susipa
žinti ir valandėlę pabendrauti. 
Žinom, prieš prezidento rinki
mus čia daugiau politikų ver
šis. Bet ar nebūtų kandidatų 
ir tarp kariškių? Tarp jų gerų 
prezidentų ir Amerika buvo 
susiradusi. Ar nevertėtų ir 
mums ta kryptimi akį mestel
ti?

Kai žmogus nukeliauja to
liau nuo savo namų, ypač į 
nepažįstamas, nematytas vie
toves, grįžusį apspinta arti
mieji ir nori išgirsti ne tik 
įspūdžius iš kelionės, bet su
laukti ir dovanų, nors kartais 
tinkamas lauktuves atrasti 
yra pati sudėtingiausia ke
lionės dalis...
/"Šiuo metu — kaip ir daug 

/kartų anksčiau — mūsų pu
sėje Atlanto lankosi nemažai 

: svečių iš tolimosios tėvynės.
Į Vieni atvyko į Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės komisijos 
posėdžius, vykstančius šią sa
vaitę Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, kiti į JAV LB XVI 
tarybos antrąją sesiją, šį sa
vaitgalį ruošiamą Čikagos 
priemiestyje, dar kiti — pasi
naudodami proga, po Čikagą 
pasidairyti, kitų pasižiūrėti ir 
save parodyti. Vienaip ar ki
taip, šią savaitę galime pasi
džiaugti svečių gausa. Juo la
biau, kad daugeliui mūsų 
atsirado proga dalyvauti ko
misijos posėdžiuose (jie atviri 
publikai tik su „klausytojo ir 
stebėtojo teise”), kurie kitais 
metais vykdavo Vilniuje, tad 
apie jų eigą ir nutarimus su
žinoti galėdavome iš labai iš
samių Liudos Rugienienės re
portažų, o dabar — galima sa
kyti, tiesiai iš pagrindinio 
šaltinio.

Ne be reikalo Čikaga vadi
nama užsienio lietuvių sosti
ne — čia daug progų susirink
ti tautiečiams iš įvairių JAV 
vietovių, pabendrauti ypatin
gos šventės ar renginio proga. 
Tuomet tarytum atgyja ir vie
tiniai lietuviai — globodami 
svečius, su jais bendraudami, 
įgauna naujos energijos, entu-

2zmo.
(įvykstančių iš Lietuvos 
p pat nestokojame. Sunku 

būtų ir besuskaičiuoti, kiek jų 
po nepriklausomybės atkūri
mo apsilankė Čikagoje, kiek 
žodžių prikalbėjo, pažadų 
pažadėjo, susitiko, bendravo, 
(ieškojo sau palankumo (poli- 
Itikų atveju), paramos (dvasi
ninkijos, labdaros tiekėjų ii 
net paskirų tautiečių atveju).

Vieni grįžo namo patenkin
ti, kiti nusivylę per mažu dė-i 
mesiu, nepasiekę užsibrėžtų, 
tikslų. Tačiau jie visi iš Ame
rikos, iš susitikimų su užjūrio 
lietuviais, galėjo parsivežti 
ypatingą dovaną: įžvalgumą, i 
supratimą, kas gi iš tikrųjų į 
yra tie „išeiviai”, kas jiems 

!svarbu, kuo jie sielojasi, ką il
gus dešimtmečius tolimuose 
kraštuose veikė, sukūrė, pa

iškilmingai skelbianti, kad jau 
įžengei į Užupio Res Publica! 
Arba šauni „Užupio kavinė” 
sename name ant Vilnios 
kranto. Vidaus įranga tam
saus, sunkaus medžio; dailūs, 
šmaikštūs padavėjai; impo
zantiškas valgiaraštis: „Ange
lų kepsnys”, „Raudonsnukio 
veršio kepsnys”, „Užupio griu
vėsiai” (šonkauliukai). Kainos, 
maždaug, tarp 5 Lt ir 10 Lt. 
Respublikos veidui šviesėjant, 
jos, be abejo, kils.

,^Angelų kepsnį” valgyti ir 
„Kalnapilį” gerti galima ir lau
ke, atviroj verandoj, žvelgiant 
į žemai gurguliuojančią Vilne
lę. Ant kavinės sienos lenta 
aiškina Užupio ir Paryžiaus 
Montmartre susigiminiavimą. 
Štai ir turi Vilnius savo Bo
hemą!

Čia Poezijos pavasario šven
tės metu susiburia savi ir sve
timi poetai naktiniams poezi
jos skaitymams ir visokioms 
bohemiškoms linksmybėms.

(B.d.)
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Danutė Bindokienė

Svečiai: stebėkite ir 
atsiminkite

juk daugelis tėvynėje oku
pacijos metais apie užsienio 
lietuvius nelabai daug žinojo, 
o jei žinojo, informacija 
daugiausia buvo pagrįsta ko
munistine propaganda, šmeiž
tais ir melu. Kad veikia orga
nizacijos (juo labiau Lietuvių 
Bendruomenė), klesti lietu
viškas švietimas, leidžiami 
laikraščiai ir knygos, ruošia
mos šventės, didingi rengi
niai, o svarbiaiusia — dirbama 
Lietuvos labui, kad nebūtų 
pripažintas jos „savanoriškas 
įsijungimas” į Sovietų Sąjun
gą, kad laisvojo pasaulio va
dai nepamirštų okupanto da
romų-skriaudų.

Visa tai eiliniam Lietuvos 
gyventojui nebuvo žinoma 
anuomet, nedaug žinoma ir 
dabar. Nebent kas turi Ameri
koje giminių, nebent sužino
ma, kad čia veikia BALFas, 
Socialinių reikalų taryba, 
Lithuanian Mercy Lift, „Sau
lutė”, ar kuri kita organizaci
ja, galinti bėdos ištiktam žmo
gui ištiesti pagalbos ranką. 
Verta prisiminti, kad Lietuvos 
žiniasklaidoje retai galima už
tikti paragrafą arba ilgesnį 
straipsneliuką apie užsienio 
lietuvių veiklą ir rūpesčius. O 
tikėtis, kad bus reguliariai 
spausdinamos ar pranešamos 
žinios, visiškai bergždžios 
svajonės. Iš esmės, atrodo, ne
daug kas pasikeitė ir po ne
priklausomybės atkūrimo.

Taigi, patarimas šios sa
vaitės ir kitu laiku atvykstan- 

' tiems svečiams iš Lietuvos: 
stebėkite ir atsiminkite! Jūsų 
globėjai pavežioja po Čikagos 
įdomybes, bet neaplenkia ir 
lietuviškosios pusės: įstaigų, 
mokyklų, laikraščių redakci
jų, didžiųjų lietuvybės židi
nių — Jaunimo centro, Pasau
lio lietuvių centro, lietuviškų 
parapijų (kiek nedaug jų jau 
turime), net restoranų ir par
duotuvių (jų dar mažiau likę). 
Šv. Kazimiero seserų vado
vaujama Maria gimnazija, Šv. 
Kryžiaus ligoninė, vienuoly
nas; t. jėzuitų centras Čika
goje, koplyčia, vienuolynas; t. 
marijonų vienuolynas ir pa
statas, kuriame tebegyvuoja 
vienintelis užsienyje leidžia
mas lietuviškas dienraštis; 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, Lituanistikos tyri
mo centras, įvairūs archy
vai.... Tai tik nedidelė dalelė, 
atspindinti lietuvių darbus ir 
veiklą, bet jos yra daug dau
giau. Grįžę namo, papasako
kite, pasidžiaukite. Tas padės 
geriau pažinti užsienio lietu
vius ir bus vertingos lauktu

vės namie laukiantiems.

Ant šio kiaušinio tupės ne višta, bet Užupio Res Publikos angelas...
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ARGI GALIME UŽMIRŠTI 
SPALIO 9-ĄJĄ?

IGNAS MEDŽIUKAS

S K E

1920 m. spalio 9-osios nega
lima išbraukti iš Lietuvos is
torijos, nes ji primena skaudų 
pasirašytos Suvalkuose su len
kais sutarties sulaužymo fak
tą; tuo metu, kada vyko dery
bos, lenkai traukė karines pa
jėgas arčiau Vilniaus. Apie 
tai buvo gautas slaptas pra
nešimas. Spalio 2 d. pas pik.
K. Žuką, kuris tuomet buvo 
krašto apsaugos ministras, at
vyko vienas kunigas, kuris 
pranešė, turįs tikrų žinių, kad 
tomis dienomis Pilsudskio 
traukinyje., mažoje stotelėje 
tarp Lydos ir Maladečnoje 
įvyko svarbus pasitarimas, 
kuriame nuspręsta pulti ir 
užimti Vilnių. Žygį įvykdyti 
pavesta generolui L. Želigovs
kiui, kuriam duodamos 4 divi
zijos pėstininkų ir dvi kavale
rijos brigados. Reikalui esant, 
puolamoji jėga gali būti padi
dinta.

Sutartis Suvalkuose buvo 
pasirašyta spalio 7 dieną. Pri
eita prie Bastūnų stoties. Ge
ležinkelis Gardinas — Vilnius 
palieka mums. Spalio 8 d. 
anksti rytą buvo gauta žinia 
apie lenkų kariuomenės ju
dėjimą keliomis voromis Vil
niaus link. Šiek tiek vėliau 
gautas pranešimas, kad len
kai keliose vietose puolė 4-jį 
pėstinirikų pulką, išsidėsčiu- 
sį Jašiūnų stoties rajone. Iš 
pradžių gen. S. Žukauskas 
buvo numatęs Vilnių ginti, bet 
sužinojęs, kokiomis jėgomis 
lenkai puola, vengiant dides
nio kraujo praliejimo įsakė 
trauktis, nes plačiame plote 
buvo išmėtytos tik dvi silpnos 
pėstininkų divizijos. Tokiu bū
du buvo užimtas Vilnius ir 
bandyta brautis gilyn į Lie
tuvos teritoriją, primetant 
kaltę gen. L. Želigovskiui, kad 
jis be Varšuvos žinios, savo at
sakomybe, visa tai įvykdė. 
Tokia klasta buvo užmaskuo
tas Vilniaus ir jo krašto užė
mimas, vėliau įkuriant „Vidu
rinę Lietuvą”, kuri prijungta 
prie Lenkijos. Tokį klastingą 
žygį palaimino prancūzų gen. 
Fosh, kurį lenkai įtikino, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir Va
karų turi būti stipri Lenki
ja, o ne silpnas koridorius Lie
tuvos pavidale. Tokiu būdu 
vaidinimas buvo baigtas.

Apgaulingi smurto veiks
mai sukėlė didelę reakciją lie
tuvių tautoje ir visi šoko ginti 
kraštą. Poetai rašė patrioti
nius eilėraščius, kuriems 
kompozitoriai pritaikė melodi
jas. Visa tai kėlė patriotizmą 
lietuvių tautoje, žadino viltį 
atgauti prarastą sostinę ir 
aplink • esančias etnines že
mes.

Kovodama dėl savo lais
vės, lietuvio tauta daugiausia 
kraujo aukų patyrė susirė
mimuose su lenkais, kurie ne

„Ąžuoliuko” koncertas Holokausto muziejuje, Washington, DC. Diriguoja choro vadovas Vytautas Miškinis. Šį 
sekmadienį „ąžuoliukus” girdės ir Čikaga: Maria gimnazijos auditorijoje, 3 vai. p.p. Visi kviečiami!

tik atvirai, bet ir slaptai rau
sėsi po Lietuvos valstybingu
mo pamatais, stengdamiesi 
pakenkti. Net ir praėjus nuo 
šių skaudžių įvykių (Vilniaus 
užėmimo) 81 metams, negali
ma jų užmiršti, nepaisant, 
kad šiuo metu Lenkijos val
džia oficialiai rodo didelį pa- 
lankumą Lietuvai. Iš tikrųjų 
po daugelio nesėkmių, palie
tusių lenkų ir lietuvių tautas, 
turėtų būti gražus' sugyve
nimas. Bet ar iš tikrųjų taip 
yra? „

Dar Lietuvai artėjant prie 
nepriklausomybės atstatymo, 
Pietryčių Lietuvos lenkai 
triukšmavo, reikalaudami 
nacionalinių apylinkių auto
nomijos, nors 1989 m. birželio 
23 d. paskelbtame Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pareiškime sako
ma, jog Vilniaus rajonų kai 
kuriose apylinkėse deklaruoja
ma „teritorinė autonomija”, 
reikalavimas sudaryti lenkų 
autonominę sritį, kliudo de
mokratizuoti valstybinius 
santykius, sudaro progą kon
frontacijai. Kokios gi tada bū
tų ten gyvenančių lietuvių 
teisės?

Panašus reikalavimas steig-. 
ti Lietuvoje lenkų universi
tetą. Juk nei Varšuvoje, nei 
Krokuvoje nėra aukštosios 
lietuviškos, rusiškos ar vokiš
kos mokyklos. Kodėl gi len
kams turėtų būti teikiama 
ypatinga privilegija prieš ki
tas Lietuvoje gyvenančias tau
tas: rusus, žydus, totorius, gu
dus?

Lenkai nuolat kelia triukš
mą dėl lenkų švietimo prob
lemų Lietuvoje. Bet ar yra 
kita tautinė mažuma, kuri 
galėtų pasigirti tokiu dideliu 
dėmesiu jos kultūrai bei švie
timui? Vaikų darželiai, mo- 

* kyklos, gausa vadovėlių. Tik 
eik ir mokykis. Visos aukš
tosios mokyklos irgi atviros. 
Ar galėtų apie tai svajoti Len
kijos teritorijoje gyvenantieji 
lietuviai, kurie net savaitraš
čio neturi lietuvių kalba.

Piktvališkai keliami kalti
nimai, kad Lietuvoje gyvenan
čių lenkų niekas neišmokė 
lietuvių kalbos, todėl jie ne
gauna valstybinių tarnybų. 
Kaip gi juos gali išmokyti kal
bos, jeigu jie patys atsisako 
jos mokytis, niekina lietuvių 
tautą, jos kalbą, vadindami 
.„chlopų” kalba.

Prisimintina 1959 m. Vil
niaus universiteto studentų 
ekspedicija, vadovaujama 
prof. P. Dundulienės, į Šal
čininkų rajoną. Ten juos tero
rizavo sukiršinti lenkuojantie
ji gyventojai, kad reikėjo 
šauktis pagalbos, .kreipiantis 
į saugumą. Tokių įvykių jau 
tada buvo daugybė („Litera
tūra ir menas” 1989 m. rug-

Laisvoje tėvynėje, laisvai Gedimino kalne plevėsuoja trispalvė. ' Vladimino Gulevičiaus (Elta) nuotr.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS,

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1Z2 VVest 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.

QUISLING
1940 «netais, vokiečiams 

okupavus Norvegiją, karalius 
Haakon VII su kabinetu pa
sitraukė į Londoną. Norvegi
jos premjeru vokiečiai pasky
rė patikėtinį norvegą, Vidkun 
Quisling. Jis vykdė okupantų 
vokiečių nurodymus.

1945 metais gegužės 8 die
ną, Vokietijai kapituliavus, 
Quisling buvo areštuotas, ap
kaltintas kaip tautos išdavi
kas, už kolaboravimą su oku
pantais nuteistas aukščiausia 
bausme — sušaudyti. Bausmė 
įvykdyta 1945 spalio mėnesį.

pjūčio mėn.)
Kas dabar vyksta Pietryčių 

Lietuvoje? Lenkintojai verčia 
tėvus perkelti savo vaikus iš 
lietuviškų mokyklų į lenkiš
kas. Tėvams, kurie nenori pa
klusti, gresia atleidimas iš 
darbo, socialinių pašalpų ne
tekimas, ir kiti nemalonumai.

Vilniaus ir Šalčininkų savi
valdybės stato naujus mokyk
lų ar darželių pastatus tik 
toms įstaigoms, kuriose mo
koma lenkų kalba, o mokyk
los, kuriose dėstoma valsty
binė kalba, baigia sugriūti. 
Tai va, kas vyksta mūsų bran
gioje Lietuvoje, kurios laisvė 
dar taip neseniai buvo atpirk
ta kraujo ir gyvybių auko
mis.

Dabar pažiūrėkime, kas 
vyksta anapus sienos. Štai 
Punske įsteigtas pasieniečių 
punktas lietuviams priklau
siusiame pastate, apkalti
nus kontrabanda. Pastangos 
perkelti šį punktą į kitą vietą 
ligi šiol liko be pasekmių, ne
paisant daug padarytų žygių. 
Naikinamos, neva taupumo 
sumetimais lietuviškos mo
kyklos, o iš tikrųjų vykdomas 
sąmoningas nutautinimo dar
bas. Atrodo, kad Lietuvos val
džia per daug lenkams visur 
nuolaidžiauja, tikėdamasi jų 
•paramos įžengti į NATO. Ne 
be reikalo liaudies išmintis 
sako: ant palinkusios liepos 
visos ožkos laipioja.

Nuo tada kiekvienas tautos 
išdavikas vadinama „quis- 
ling”.

1940 metais, vokiečiams 
okupavus didžiąją Prancū
zijos dalį, Henri Philippe Pe- 
tain suruošė kapituliacijos de
rybas su Vokietija. Jis tapo 
premjeru. Okupuotos Prancū
zijos sostine paskelbtas Vichy 
miestas. Petain valdžia bu
vo pavadinta „vichy valdžia”. 
Karui pasibaigus, Petain bu
vo areštuotas ir nuteistas, 
kaip tautos išdavikas, iki gy
vos galvos kalėti. Mirė kalė
jime, sulaukęs 95 metų. Dar 
vienas „ąuisling”.

Augusto Pinochet, Čilės 
diktatorius, nuteistas už ma
sines žudynes.

2001 rugpjūčio mėnesį Ha- 
gue Tribūnai — (United Na- 
tions International Criminal 
Tribūnai — JT tarptautinis 
Kriminalinis tribunolas), nu
teisė Bosnijos serbų gene
role Radislav Krstic už geno
cido vykdymą.

2001 metais rugpjūčio mė
nesį buvęs Serbijos preziden
tas Slobodan Miloševič per
duotas Hague Tribunolo ži
nion už genocido vykdymą. 
Sekime tuos įvykius.

Tarptautinę teisę žinąs, spe
cialistas Hague Tribunol, De 
Paul University, Chicago pro
fesorius Cherif Bassiouni taip 
sako: „Jei generolas Krstic yra 
kaltas už genocidą, tai ir jo 
viršininkas Bosnijos serbų 
generolas Radko Mladic, ir jo 
viršininkas Slobodan Milo
ševič yra kaltas, ir visi, iki pat 
aukščiausio vadovo, yra kalti. 
Net prezidentai yra atsakin
gi ‘už nežinojimą’. Jei prezi
dentas atsisako žinoti, jis 
yra tiek pat kaltas, kaip ir 
žinantis. Tas įstatymas galio
ja visų kultūringų demokra
tinių kraštų teisėje”.

O kaip Lietuvoje? Kas Lietu
vos „ųuislingai”? 1940 metais 
birželio mėnesį raudoniesiems 
imperialistams prievarta 
okupavus Lietuvą, Justas Pe- 
leckis, Cvirka, Nėris, Gira, 
Abdulskaitė ir kiti išdavė Lie
tuvą raudoniesiems okupan
tams, nuveždami Nepriklau
somybę Maskvon. Labai žiau
rus tautos išdavikas, genocido 
vykdytojas, okupantų bernas 
Antanas Sniečkus, Lietuvos 
„saugumo” direktorius, vado
vavo didiesiems areštams, 
įkalinant, kankinant, žudant, 
tremiant geriausius Lietuvos 
žmones. Ištrėmė net savo 
pusbrolius. Giminės kreipėsi 
į niekšą Sniečkų išgelbėti sa
vus nuo tremties. Sis atsakė: 
„Nesijaudinkite, jie buožės”.

Atlikęs didžiausią, iki tų 
dienų nežinomą, Lietuvoje 
genocidą, pasitraukė iš „sau
gumo” direktoriaus vietos, pe
rėmė valdyti komunistų parti
ją, vykdyti Stalino valią, nuo
lat primindamas: „Lietuvai 
tik sąjūzo šeimoje yra laimė,

kitos išeities nėra”. (Dar visai 
neseniai tokius žodžius girdė
jome iš kito politiko didelės’ 
burnos).

Karo pirmąją dieną Snieč
kus spruko iš Lietuvos su savo 
viršininkais.

Raudonajam marui grįžtant 
į Lietuvą 1944 metais, jo se
nutė 81 metų motina, visi 
Sniečkaus broliai, seserys bei 
kiti giminės pasitraukė į Vo
kietį] ą. Sniečkus, radęs savo 
motiną Vokietijoje, rašė jai 
laiškus, maldaudamas grįžti. 
Pagalvokime, kokia gėda 
tam išdavikui, kad net motina 
ir visa giminė turėjo bėgti 
nuo jo. Senutė atsisakė grįž
ti, sakydama: „Negrįšiu tol, 
kol valdžią turės tas išsigimė
lis”. Ji mirė 1948 metais, pa
laidota Hanau miesto kapi
nėse.

Sniečkus, 60 metų gimtadie
nio proga, buvo apdovanotas 
Lenino ordinu už gerą darbą 
išduodant, žudant savo tautą. 
Miręs labai garbingai palaido
tas. Daugelis Lietuvos „quis- 
lingų” eina aplankyti išdaviko 
kapo. Kiek „quislingų” yra da
bar Lietuvoje?! Jų yra sosti
nėje, miestuose, miesteliuose, 
kaimuose. Ar jie sulauks savo 
atpildo? Gal ne. Juos palaidos 
po didžiuliais ąžuolais, ilgos 
kalbos pagyrų, brangiausi 
aukšti paminklai. Kviečiu vi
sus pasisakyti šiuo reikalu.

Algis Virvytis

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

, LIETUVOS VYČIU 112-TA KUOPA
Š.m. rugsėjo 18 dieną įvyko 

Lietuvos Vyčių 112-tos kuopos 
pirmasis po vasaros atostogų 
susirinkimas. Susirinkimai 
vyksta kas keturi mėnesiai. 
Anksčiau jie būdavo šaukiami 
kiekvieno mėnesio trečios sa
vaitės antradienį, Švč. Mer
gelės Marįjos Gimimo parapi
jos salėje. Daugelis mūsų 
narių yra sulaukę brandaus 
amžiaus ir nemažai jų gyvena 
priemiesčiuose, tai susidaro 
sunkumai dažniau atvykti į 
susirinkimus.

Rudens susirinkimo metu 
renkama nauja kuopos valdy
ba, naujos veiklos metams. 
Susirinkimą pradėjo kuopos 
pirmininkas Leonas Paukštė, 
pakviesdamas kun. Antaną 
Markų sukalbėti palaiminimo 
maldą. Po palaiminimo, kiek
vienas valdybos narys turėjo 
atlikti pranešimą iš savo pa-* 
reigų. Pirmininkas prašė 
trumpinti pranešimus, nes 
bus renkami nauji Tarybos 
nariai. Kiekvienas Tarybos 
narys atliko trumpą praneši
mą, o po jų vyko rinkimai. 
Naujų Tarybos narių rinkimui 
buvo iš anksto sudarytos ko
misijos, rasti asmenis, sutin
kančius kandidatuoti.

Į 112-tos kuopos Tarybą bu
vo išrinkti: Leonas Paukštė —

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

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

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

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

Tai - Jūsų
TMt irTMUANIAM WORID-WIOC OAUV

LIETUVIU DAILININKU PARODA 
2001 m. spalio 12 d. — lapkričio 18 d.,

ISsamesnė informacija suteikiama telefonais 
708-467-0045; 630-424-9214

pirmininkas; pirmuoju pirmi
ninko pavaduotoju patvirtin
tas Aleksandras Mockus; ant
ruoju — Anelė Pocienė; tre
čiuoju — Marija Deksnis. Su
sirinkimo sekretorės pareigos 
teko Geraldine Chaplin. Mė
nesinių susirinkimų sekreto
rės pareigas apsiėmė Mary 
Anna Genčius. Iždininkė bus 
Dolores Wainauskas, o iždo 
raštininkė — Teresė Vaitkus. 
Kuopos įvykių sekretorės pa
reigas apsiėmė Alvina Gied
raitienė. Patikėtiniai — Lor- 
raine Švelnis, Ellie Kasputis. 
Susirinkimo tvarkdariais iš
rinko Edvardą Pocių, Petrą 
Jedviršį, Jack Yerks ir Anta
ną Paužuolį.

Į atskirų darbų komitetus 
išrinkti „Pagalba Lietuvai” — 
seselė kazimierietė Teresė 
Papšis; ryšiams su lietuviško
mis organizacijomis — Mickey 
Petrošius. „Vytis” korespon
dentė — seselė kazimierietė 
Anna Mane Shainauskas. Ce- 
remonijų-pakėlimų pirminin
kės pareigas perėmė Julia Za- 
karka. Įamžinimui įvykių 
nuotraukose fotografė — se
selė kazimierietė Tarcisia 
Stulgis. Ryšiams su visuome
ne — Estelle Rogers.

Po rinkimų naujieji Tarybos 
nariai atliko pasižadėjimą 
dirbti Lietuvos Vyčių gerovei, 
vadovaujantis krikščioniškais 
ir tautiniais idealais. Pasiža
dėjimą pravedė kun. Antanas 
Markus.

Rugpjūčio mėn., Orlando 
mieste — Floridoje vyko Lie

REZMAX 
REALTORS

0FFC.I7731 229 -8761 
HOME (708)425 - 7160 
MOBIL (7731 590-0205

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

Siūlo darba

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in English.
g-Crtation. Mušt be fluent in English.

A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

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

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

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytojai 

Skokieperkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617.

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

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

reguired. Tel. 630-654-6580.

EXURBIA GALERIJOJE
8695 Archer Avė., #8 

Willow Springs, IL 60480
Tel. 708-467-0045 5J

PARODOS ATIDARYMAS 
spalio 12 d. (penktadienį)

7:30 v.v.

Parodoje dalyvauja 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių

dailininkai 
Maloniai kviečiame.

tuvos Vyčių kongresas į kurį 
suvažiavo atstovai iš visos 
Amerikos. Buvo išrinktą 2001- 
2002 metams Vyriausia tary
ba. Kuopos atstovai, dalyvavę 
šiame suvažiavime, atliko pra
nešimus. Kongreso metu kuo
pos narei Anelei Pocienei buvo 
suteiktas ketvirtasis garbės 
laipsnis už jos pavyzdingą 
veiklą. Jaunųjų vyčių narė — 
Nina Padalino gavo stipendi
ją, studijoms Čikagos univer
sitete. L.Vyčių 112-ta kuopa 
Seimo metu buvo pagerbta 
kaipo nariais gausiausia kuo
pa Amerikoje. Padėka priklau
so visiems nariams už jų pas
tangas surasti naujų narių. 
t Atvykę į susirinkimą vyčiai 

perka laimėjimų bilietą para
mai Lietuvos žmonėms, ku
riems parama labiausiai rei
kalinga. Pusė laimėtos sumos 
yra skiriama Lietuvai, o ant
rąją pusę pasilaiko laimėtojas, 
šį sykį laimė nusišypsojo Jack 
Yerks, jis ir savo dalį paauko
jo Lietuvai. Bendrai, Lietuvos 
Vyčiai labai remia Lietuvą ir 
jos šalpai yra surinkę kelis mi
lijonus dolerių.

Lietuvos Vyčiai kviečia vi
sus lietuvius, o ypač naujai at
vykusius, įsijungti į jų veiklą. 
Susirinkimas buvo užbaigtas 
malda, kuriai vadovavo kun. 
Antanas Markus, vykdąs dva
sios vadovo pareigas. Šio susi
rinkimo vaišes dovanojo Anelė 
ir Edvardas Pociai, kurie 
šventė 52 metų vedybinio gy
venimo jubiliejų.

Antanas Paužuolis
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Klaipėdos „Ryto” spaustu
vėje 1,000 egzempliorių tira
žu išleista lietuvės išeivės Sta
sės Čilvinaitės-Ketarauskie- 
nės-Bajalienės atsiminimų 
knyga „Pro metų langus”.

Ši pavardė gerai žinoma 
Lietuvos kultūriniame gyveni
me, ypač Vydūno žemės — 
pamario krašto — Šilutės ra
jono žmonėms.

Daugelį metų Šilutės F. Ba
joraičio viešosios bibliotekos 
rengiami tarptautiniai rengi
niai: ekslibrisų konkursai, 
meninių atvirukų konkursai, 
skirti Šilutės jubiliejui, nuo
lat yra mecenuojami Los An
geles mieste, Kalifornijoje, 
gyvenančios, buvusios moky
tojos, dabartiniu metu pensi
ninkės Stasės Bajalienės.

1994 metais Bajalienė Ši
lutės bibliotekai padovanojo 
unikalią, 1954-1984 metais 
Bostone išleistą 36 tomų 
„Lietuvių enciklopediją”, 1992 
metais — Vydūno 125-mečiui 
skirto, tarptautinio mažosios 
grafikos darbų ekslibrisų kon
kursui įr jo katalogui išleisti 
skyrė 1,000 dolerių; tarptauti
nio meninių atvirukų, skirtų 
Šilutės miesto jubiliejui lanks
tinuko išleidimui dovanojo 
500 dolerių. Jos prenumeruo
tais išeivijos lietuvių perio
diniais leidiniais naudojasi 
pamario krašto skaitytojai.

S. Bajalienė buvo Raseinių 
vidurinės mokyklos, Upynos 
(Šilalės rajonas) vidurinės mo
kyklos mecenatė, daugelį me
tų remia išeivijos lietuvių 
kultūrinę veiklą Amerikoje. S. 
Bajalienė ne kartą apdovano
ta Šilutės mero garbės raštu 
už didžiulę pagalbą pamario 
kultūros puoselėjimui, Lietu
vos Respublikos švietimo mi
nistro padėkos raštai už kny
gų labdarą Lietuvos mokyk
lų bibliotekoms ( padovanotas 
B. Ketarausko redaguotos 
knygos „Svajonės apie žemę 
ir dangų” tiražas).

Gųnusi Žemaitijoje, Šilalės 
rajono, Bajorkalnio kaime, 
Upynoje baigusi pradžios mo
kyklą, mokėsi Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Gamtos 
bei matematikos fakultete, 
baigė Kauno Kūno kultūros 
institutą, įgijo mokytojos spe
cialybę. Vienuolika metų mo
kytojavo Skuodo, Palangos, 
Kretingos, Raseinių bei Vo
kietijos mokyklose.

Nuo 1945 metų gyvena Los 
Angeles mieste, „...čia, likimo 
audrų nublokšta, aš pralei
dau didesnę būties dalį... 
Gyvenimas padalintas pusiau
— taip nusakyčiau savo nuei
to kelio istoriją” — rašo au
torė.

Knyga, kaip ir joje apra
šytų žmonių gyvenimas, tarsi 
padalintą į du skirtingus ir 
kartu panašius pasaulius. 
„Nesu rašytoja, neturiu ypatin
gų literatūrinių gabumų, 
noriu, kad būtų užrašyta mū
sų šeimos istorija”, — sako S. 
Bajalienė.

Šilutėje, F. Bajoraičio viešo
joje bibliotekoje, kur vyko 
Stasės- Čilvinaitės- Ketaraus- 
kienės - Bajalienės knygos 
„Pro metų langus” pristaty
mas, vos tilpo visi norintieji 
dalyvauti šiame renginyje. 
Buvo parengta fotodokumen
tinės medžiagos paroda „Šilu
tės mecenatė — S. Bajalienė”, 
pasakojanti apie S. Bajalie
nės gyvenimo kelią. Čia 
matėme ir knygos iliustra- 
torės, vilnietės dailininkės I. 
Labutytės keletą viršelio pie
šinių variantų, kurių nebuvo 
mačiusi nė pati autorė, rank
raščius, apdovanojimus, ar
chyvines nuotraukas bei do
kumentus, kurie netilpo į nau
jos knygos puslapius. Parodą 
su dideliu susidomėjimu ap
žiūrėjo bibliotekos lankytojai
— knygos bičiuliai.

Lietuvių liaudies šokiais,

pamario krašto dainomis kny
gos pristatymą pradėjo Šilu
tės miesto vaikų darželio „Pu
šelė” auklėtiniai. Tai lyg ir sie
jasi su Stasės, buvusios Lie
tuvoje tautinių šokių vado
vės, gyvenimo laikotarpiu.

Šilutės F. Bajoraičio biblio
tekos direktorė D. Užpelkie
nė, pristatydama knygą susi
rinkusiems šilutiškiams, dė
kojo S. Bajalienei už jos di
džiulę ilgametę paramą Šilu
tės rajono kultūrai, už padova- 
nėtą šimtą knygos egzemp
liorių rajono bibliotekoms.

„Tai ne tik vienos šeimos 
istorija, didelės ir gražios bū
ta Čilvinų giminės: Marijona 
Čilvinaitė, šviesios atminties 
Stasės sesuo, buvo garsi 
kraštotyrininkė, Lietuvos 
kraštotyrininkų ir biblioteki
ninkų draugijos garbės narė, 
1980 m. išleista jos bibliogra
fija, jos rinkinių ir publikacijų 
sąrašą sudarė keliasdešimt to
mų, kuriuos ji nemokamai iš
dalijo mokslininkams, įvai
rioms institucijoms, pavie
niams krašto tyrinėtojams. 
Jauniausia giminės atžala — 
Klaipėdos universiteto menų 
fakulteto auklėtinis, režisie
rius Haroldas Mockus, gyve
nantis Los Angeles ir globo
jantis Stasę, 1998 m. įsteigė 
savo vardo prizą universiteto 
režisūros studentų meistriš
kumui ugdyti, vaidina Los An
geles Dramos teatro sambū-

ių žmonių ir daug kitų di
delės Čilvinų kartės žmonių 
gyvenimo istorijų, prisodrintų 
unikalių šios gimįiįės gy
ventų vietovių istorijos, et
nokultūros ir papročių aprašy
mais, iliustruotų fotonuotrau
komis, ras skaitytojas šios 
knygos pirmojoje dalyje ir bus 
sužavėtas šviesia autorės at
mintimi, gebėjimu po daugelio 
metų iki smulkiausių detalių 
prisiminti Antrojo pasaulinio 
karo įvykius, gyvenimą pasie
nyje, vokiečių okupaciją, trem
tį ir visa kita, kas, regis, ge
rokai primiršta ir įvairiai is
torikų traktuota”, —kalbėjo 
D. Užpelkienė.

Marcelinas Ignatavičius, bu
vęs Raseinių gimnazijos mo
kinys, dalijosi savo prisimini
mais apie buvusį matematikos 
mokytoją — šioje knygoje 
Aukštagirės, Dvasios slapy
vardžiu pasirašiusį Stasės vy
rą Bronislovą Ketarauską, pri
siminė linksmus moksleiviško 
gyvenimo tarpsnius.

Šilutės rajono laikraščio 
„Pamarys” žurnalistas Stasys 
Mėlinauskas, prieš keletą me
tų lankęsis Stasės Bajalienės 
namuose, susižavėjęs kalbėjo 
apie šios moters gyvybingu
mą, nuoširdumą, dosnumą. 
Jis pažymėjo, jog knyga „Pro 
metų langus” — labai vertin
gas leidinys, jame daug pa
žintinės medžiagos apie antrą
ją daugelio išeivijos lietuvių 
tėvynę — Ameriką. Daug fak
tinės medžiagos, įdomus ra
šymo stilius. Geru žodžiu kal
bėtojas minėjo ir Stasės įsūnį 
Haroldą Mockų, kuris gražiai 
tęsia savo tetos labdaros 
veiklą — kasmet skirdamas 
po 200 dolerių Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto reži
sūros specialybės studentų 
kūrybinės veiklos tobulinimui 
— kūrybinių olimpiadų rengi
mui.

Bikavėnų kaimo bibliotekos 
skaitytojų vardu kalbėjo šios 
bibliotekos'vedėja E. Girdvai- 
nienė. Skaitytojai, kurie vie
ni iš pirmųjų rajone savo atas
kaitinės konferencijos metu 
gavo dovanų šios įdomios 
knygos 7 egzempliorius, pažy
mėjo, kad knyga, be abejo tu
rės išliekamąją vertę. 84-erių 
metų seniausia šios bibliote
kos skaitytoja, kuri net 25 
metus skaito bibliotekoje, šią 
knygą vertina kaip vieną įdo-

1977 m. JAV LB Vidurio vakarų apygardos 25 m. sukaktoVių Mišios. Iš kairės: kun. Jonas Boreviėius, SJ, vysk
Vincentas Brizgys, kun. Viktoras Rimšelis, MIC. i#

VISI MES KEISTUOLIAI
JOLITA ŠEČKUTĖ

„Siaubingai nuobodi klasė, 
tiesiog užmigt galima”, — ty
liai dejavo alkūne stalą parė
męs amerikietis įpusėjus ma
tematikos pamokai. Jo reakci
ja man nepasirodė keista. Sa
kyčiau, tipiška. Juk nėra 
apskritai jokio rumunų kilmės 
profesorės asmeniškumo, jo
kių juokelių iš jos asmeninio 
gyvenimo neišgirsi, nors, ro
dos, tai kartais reikalinga lyg 
oras vargšams amerikiečiams. 
Žodžiu, nėra’ nieko, kas pa

iniausių iš jos perskaitytų 
knygų, džiaugiasi, kad labai
įdomu buvo skaityti apig sva
jonių šalį — Ameriką, jos 
bažnyčias, su susidomėjimu 
sekė nelengvą autorės gyveni
mo kelią ir pergyveno jos li
kimą. „Perskaičiau $ią knygą., 
ir rodos, pats pabuvojau Ame
rikoje”, — sake skaitytdjas A. 
Stasytis.

Stasės Bajalienės knygos 
„Pro metų langus” pristaty
mas Šilutės kultūros centre 
— F. Bajoraičio viešojoje bib
liotekoje — tapo svarbiu šie 
rajono gyvenimo įvykiu, kurį 
plačiai aprašė spauda, filma
vo rajono televizija, o vaiz
dajuostė su gražiausiais svei
kinimais ir didžiulės skaity
tojų auditorijos linkėjimais 
kūrybinės sėkmės nusiųsta 
Šilutės rajono kultūros mece
natei, knygos autorei Stasei 
Bajalienei į „angelų” miestą 
saulėtoje Kalifornijoje. Dides
nę knygos tiražo dalį autorė 
nemokamai dovanojo savo 
gimto krašto — Lietuvos bib
liotekų skaitytojams.

E. Balčiauskaitė

Pranciškaus mugė Rotušės aikštėje Vilniuje š.m. rugsėjo 14 d.
Gedimino Žilinsko t Elta) nuotrauka.

trauktų dėmesį, neleistų stu
dentams užmigti paskaitų me
tu. Mane, jau daugiau kaip 
metus išbuvusią čionai, vis 
dar nenustojo stebinti ameri
kietiškasis unikalumas: jie vi
sur ir visuomet pirmiausia 
ieško pramogos, siaubingai 
nuobodžiauja ir kankinasi, kai 
to negauna, Tadą ir išsėdėti 
vienoj vietoj sunku, ir dėmesį 
sutelkt nelengva pasidaro... 
Man, per atsitiktinumą ir ma
no lengvąbūdį^kumą, saky
čiau, atsįdūrusiąi Jungtinėse 
Valstijosej kažląąęla buvo leng
va nuspręsti: ;„£?tudijuosiu, 
stengsiuos, niekas kitas nerū
pės...” Realybė, pasirodo, ver
pė savą variantą. Jau pačio
mis pirmomis dienomis nau
joje aplinkoje likau priblokšta 
amerikiečių būdu. Dažnai pra
silenkiant su visišku nepažįs- 
tamuojup jis ar jii:rnetikėtai 
šyptelėdavo, kartais pasisvei
kindavo. Manei: tai visiškai 
išmušdavo iš vėžių; nei aš ten 
ką pažinojau, nei ką. Lygiai 
taip pat keistai atrodydavo 
nuolatinis jų atsiprašinėjimas 
dėl nieko ir dėkojimas už 
menkniekius. Draugų rate 
man tai buvo per daug šaltas 
dalykas, kai tuo tarpu apskri
tai amerikiečiai Šneka atvirai 
apie viską, ką lietuviai pa
prastai nutylėtų. Čia aš miniu 
išoriškus dalykus, kuriuos pir
miausia pastebėjau ir prie ku
rių palyginti lengva buvo pri
sitaikyti, tačiau tai tik ledkal
nio pati viršūnė, nes yra daug 
daugiau dalykų, „po vande
niu”, įvairiausių moralės prin
cipų sankirtų, kurias ne taip 
lengva priimti. O galbūt net ir

‘ Zigmo Degučio nuotrauka.

nederėtų, nes pirmiausia aš 
esu lietuvė, ir niekas manęs 
amerikiete nepavers, net ste
buklinga lazdele pamosavęs.

Kaip teko ne kartą patirti, 
valstijų (bent jau Missouri — 
čia aš esu priversta apiben
drinti) vidurinėse mokyklose 
mokiniai dažniausiai yra pri
maitinami gerokai supapras
tinto pasaulio modelio: „Koks 
gi skirtumas, kodėl tas Ko
lumbas atplaukė? Patiko, tai 
ir aplankė”... Ne kartą teko 
girdėti amerikiečių postringa
vimus, kad anglų kalba yra 
sunkiausia pasaulyje (šį kartą 
atleidžiu — niekas jų lietuvių 
kalbos nemokė), nes taip jų 
mokytojai juos girdavo. Tada, 
žinoma, ktsiranda daug nepa
tenkintų vėidų, kai reikia pa
sirinkti užsienio kalbų, norint 
gauti BA (Bachelor of Arts — 
Menų bakalauras) laipsnį. Tik 
tada sunyksta nuomonės apie 
anglų kalbos neįveikiamumą. 
Dažnai galima sutikti jaunus 
žmones, kurie įsitikinę, kad 
jiems apskritai neverta jokių 
kitįų kalbų mokytis, nes tada 

’„o kodėl visas pasaulis būtent 
mūsų kalbos mokosi”? Man 
pasisekė — tą klausimą busi
masis ? liuteronų pastorius 
(šiuo metu studentas, kaip ir 
visi kiti) uždavė retoriškai, lyg 
tarp kitko, ir toliau išvedžiojo 
savas mintis, nepastebėdamas 
mano nutįsusio veido: pama
nykit, visas pasaulis...

Toli gražu ne tik kalbų kla
sėse renkasi įvairiausių „su
kirpimų” žmonės. Tas pats ir 
tiksliųjų mokslų žemėje. Che
mijos klasėse pradedantieji, 
jeigu ką nors ir išmano, tai tik 
apie sprogstančias ar kaip 
nors kitaip gilų įspūdį paliku
sias medžiagas. Visa kita ne
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taip ir svarbu, tačiau kaip kas 
užsidegė per chemijos labora
torijas, tai tik spėk klausytis. 
Fizikoje, tuo tarpu, šiek tiek 
ramiau, tik nuolatiniai klaus
tukai tarytum šviečia daugelio 
vis dar neatsisakančių tos kla
sės vargšelių veiduose, didžiu
mą laiko beviltiškai pasimetu
sių. įprasta yra pradžioje kur
so išgirsti: „Čia jums ne pa
prasta mokykla, o universite
tas — teks mokytis”. Tačiau 
tas mokslas taip pat specifi
nis. Faktai tie patys, ir Ameri
koje stebuklų nebūna, bet 
principas tikrai savotiškai 
charakteringas jaunai publi
kai: viskas privalo būti visiš
kai aišku ir niekada nenuobo
du. Pereito semestro matema
tikos mokytojas dažnai pas
kaitą pabaigdavo kokia nors 
istorija, kuri jį ištiko. Tai sū
naus gimtadienį atšventė, tai 

' visą dieną vaikščiojo atvirkš
čiai užsimovęs kelnes, ir grį
žus namo žmgna išjuokė. Stu
dentai kalti — nepasakė...

Paprastai publiką visada la
bai domina asmeninis profeso
rių gyvenimas. Niekas kitas 
nesuteiks tiek daug peno už
klasiniams pašnekesiams. 
Tinka ir šiaip anekdotai — tai 
efektingas būdas pailiustruoti 
paskaitą, kad ir apie ką ji bū
tų. Bet kokia pramoga pa
mokų metu yra labai tikėtinas 
ir dar labiau laukiamas daly
kas.

Už mokslų ribų vėlgi vyksta 
savotiškas gyvenimas: visi 
naujausi filmai yra žinomi lyg 
kadaise poteriai. „Žvaigždžių” 
skandalai apšnekėti, kiek tik 
galima. Visos programos taip 
pat pažįstamos, nieko nauja. 
Diskutuojama skersai išilgai 
apie tai, ką apskritai gali tele
vizorius pasiūlyti, net klasių 
metu dažnai yra nuvažiuoja
ma į „Holivudišką” dirvą. Tik 
tada plyksteli amerikietiška
sis entuziazmas: „Na, kalbant 
apie technologiją, man pir
miausia ateina į. galvą filmas 
„Matrica”. Ten kaip tik vienas 
veikėjas...” Jie niekada ne
pradės nuo, tarkim, Kaliforni
jos energijos krizės, bet grei
čiau susirauks ir pratars: „Tai

A. t A.
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mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui 
VANDELINUI, sūnums JONUI ir RIMUI su šeima bei 
artimiesiems.

Aga ir Viktoras Kubiliai
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How easy is it 
As easy as SAS.

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 remerr.ber, when you 
travel with SAS, you car. earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For information ori specia! fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

kas? Nei aš ten gyvenu, nei 
man rūpi”.

Ir tada aš prisimenu, kaip 
Lietuvoje mes jau įpratę de
juoti mokslo lygio smukimu, 
nusivylę mokytojų nekompe
tentingumu, tėvų nesirūpini
mu, visuotiniu nutautėjimu, 
jaunų lietuvaičių nukultūrė- 
jimu... Pabuvojus skirtinguose 
kontinentuose, jaučiuosi lyg 
aprėpus dvi skirtingas proble
mos puses: vienur ji kur ne 
kur kyšteli, savo bjaurų veidą 
parodydama, o kitur ji jau ge
rokai įsišaknijus ir pražydė
jus, bet niekas nesiruošia eit,, 
kaip toj pasakoj, ropės rauti. 
Lietuviai vaikai dar tiek ne
praleidžia valandų prie kom
piuterinių žaidimų ir televizo
riaus, kaip amerikiečiai, užsi
sklendę nuo viso pasaulio iš 
tapetuotuose herojų plakatais 
kambariuose. Mokslo lygis 
Lietuvos vidurinėse mokyk
lose taip pat aukštesnis, tai 
akivaizdu. Jeigu jis ir smun
ka, tai nerodo mūsų atsiliki
mo, o kaip aukštai sąlygos 
anksčiau leido mums atsidur
ti. Lietuviukai mokinukai, su
varyti į bendras klases, moko
si išlikimo ir sėkmingo „susi- 
klijavimo” su bendraamžiais 
jau nuo pat mažens, kai ame
rikiečiai turi visas sąlygas už
sisklęsti savuose kiautuose, 
siurbiant į jaunas galvas 
elektroninį mąstymą. Jei lie
tuvis šypsosi, jo šypsena tarsi 
iš pačios širdies sklinda; jei 
amerikietis — tikriausiai iš 
reikalo...

Jolita antrus metus studijuoja 
chemiją Missouri Truman State 
universitete.

* Per Vėlines ir Kalėdas
Lietuvos gyventojai galės il
sėtis net po keturias, dienas. 
Visuomet laisvą lapkričio 1- 
ąją, ketvirtadienį, aplankę ar
timųjų kapus, žmonėsCiįlsėgjč 
ir penktadienį, šeštadienįfbei 
sekmadienį. Darbus nudirbę 
gruodžio 22 dieną, šeštadienį, 
žmonės ilsėtis pradės sekma
dienį. Laisvą dieną, pirmadie
nį, gruodžio 24-ąją, bus laiko 
padengti Kūčių stalui ir po to 
dar dvi dienas švęsti Kalėdas.

(BNSl
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Š.m. spalio 20 d., šešta
dienį, Čikagos lietuvių Jauni
mo centro maž. salėje vyks 
sporto šventė. Bus vykdomos 
stalo teniso, šachmatų, rankos 
lenkimo, virvės traukimo var
žybos. Vyks ir linksmos esta
fetės. Veiks baras, gros muzi
ka. Informacija tel. 773-581- 
6771.

Audrius Girnius skaitys 
paskaitą „Jaunimo tikėjimo 
padėtis” Ateities savaitgalyje, 
kuris vyks šeštadienį, spalio 
27 d. ir sekmadienį, spalio 28 
d., Ateitininkų namuose, Le
mont, IL. Detali savaitgalio 
programa bus išspausdinta 
šeštadienio, spalio 20 d.,
„Draugo” skelbime.

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų metinis 
seimas sekmadienį, gpalio 14 
d., vyks Tėvų Marijonų vie
nuolyne, 6336 Kilbourn Avė., 
Čikagoje. Programoje: 11 vai. 
r. šv. Mišios už gyvus ir miru
sius šv. Pranciškaus vienuoli
jos rėmėjus ir rėmėjas. 12 vai. 
— pietūs. 1:30 vai. p.p. regis
tracija ir posėdis. Kreipkitės 
į apskrities pirm. Sabi
ną Hanson, tel. 630-5^3-0066.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, spalio 20 
d., 2 vai. p.p. vyks PLC posė
džių kambaryje, Lemonte. Vi
sos narės prašomos dalyvauti. 
Kviečiame ir dar nepriklau
sančias seses įsijungti į šio 
vieneto veiklą.

Kaip pasirinkti kolegiją 
ar .universitetą? Lengviau 
bus nuspręsti, jei atvyksite į 
rudeninį mokyklų sąskrydį 
„National College Fair”, kurį 
spalio 26 d., penktadienį, nuo
9 val.r. iki 3 val.p.p. ir spalio 
27 d., šeštadienį, nuo 10 val.r. 
iki 2 val.p.p. Navy Pier (600 
East Grand Avenue, Chicago, 
IL) rengia Čikagos miestas.

, Daugiau kaip 350 atstovų iš 
įvairių Amerikos kolegijų ir 
universitetų pasakos apie sto
jimo ir mokymosi reikalavi
mus, apie finansinę pagalbą, 
stipendijas. Daugiau informa
cijos tel. 773553-3540.

Minint spalio 9-ąją, mūsų 
sostinės Vilniaus netekimą, š. 
m. spalio 14 d., sekmadienį,
10 val.r. Tėvų jėzuitų koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
už visus kovojusius ir žuvu
sius dėl sostinės Vilniaus. Vil
niaus krašto Lietuvių sąjun
gos Čikagos skyriaus valdyba 
kviečia lietuvių visuomenę ir 
skyriaus narius dalyvauti pa
maldose. Savo dalyvavimu pa
gerbsime žuvusiųjų atminimą.

DAINŲ POPIETĖJE „SEKLYČIOJE”
Vyresniųjų lietuvių centre 

„Seklyčioje” dainų popietė įvy
ko rugsėjo 26 d., trečiadienį, 2 
val.p.p.

Vyresniųjų centro vadovė 
Elena Sirutienė, pasveikinusi 
susirinkusius dainos mėgėjus, 
pakvietė muziką-Faustą Stro- 
lią vadovauti šios dienos po

bendradaJbio Broniaus Nai 
E. Šulaičio nuotr.

vyresniųjų lietuvių popietės dalyvių, atvykusių j visuomenininko ir spaudos 
įskaita „Seklyčioje”.

Dėl susidėjusiu aplinky
bių ,Ąžuoliukas” negalės 
dalyvauti šio sekmadienio, 
spalio 14 d., 11 val.r. šv. Mi
šiose Pal. J. Matulaičio misijos 
koplyčioje.

Žydai Lietuvoje. Filmas 
vardu „Lietuvos saulėlydis” 
bus rodomas šį penktadienį, 
spalio 12 d., 2 val.p.p. PLC, 
Lemonte, Bočių menėje. Visus 
kviečia pamatyti šį filmą LB 

‘Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius.

Šį sekmadienį, spalio 14 
d., 9 val.r. Pal. J. Matulaičio 
misijoje vyks vaikų Mišios. 
Kviečiame jaunus ir vyresnius 
prisidėti. Lapkričio mėnesį 
vaikų Mišios Lemonte bus au
kojamos lapkričio 4 d. 9 val.r.

Autobusas į ,Ąžuoliuko” 
koncertą iš Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte išvyksta 1:45 
val.p.p. LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius pra
šo nevėluoti.

Vaikams - filmai iš viso 
pasaulio! Tarptautinis Čika
gos vaikų filmų festivalis spa
lio 25 d. - lapkričio 4 d. vyks 
dviejuose kino teatruose - 
Facets Multi-Media (1517 W. 
Fullerton Avė.) ir General 
Cinemas City North (2600 N. 
Western). Vaikai matys ne tik 
2-5 minučių filmukus, sukur
tus animacine ar kokia kitokia 
technika, bet ir vaidybines 
juostas. Filmai suskirstyti pa
gal įvairias vaikų amžiaus 
grupes (nuo 2 iki 16 metų) ir 
atvežti iš įvairiausių pasaulio 
šalių, iš įvairių žemynų (yra ir 
latvių bei estų filmukai). Užsi
sakykite lankstinuką su filmų 
tvarkaraščiu tel. 773-281-9075 
arba atsiverskite interneto pus
lapį wivw.cicff.org

NUDŽIUGINKITE 
LIETUVOS VAIKUS

Šiemet tėvai jėzuitai vėl ren
gia dovanų siuntimo vajų Vil
niaus Šy. Kazimiero bažnyčios 
vaikams. Maloniai prašome 
vaikus, jų tėvelius, senelius ir 
visus vaikus prisidėti prie šio 
vajaus. Prašome atnešti dova
nas šį sekmadienį, spalio 14
O., į Pal. J. Matulaičio misiją 
ir padėti jas prie eglutės. Bus 
galima prisidėti ir prie siunti
mo išlaidų.

Pernai surinkome daugiau 
kaip 300 dovanėlių. Žmonių 
dosnumas nudžiugino daugelį 
Lietuvos vaikų. Mes, gyvenan
tys Amerikoje, esame nepap
rastai Dievo apdovanoti. 
Džiaukimės ir dalinkimės 
mums duotomis Dievo dovano
mis ir su kitais.

pietės dainų programai. 
Tragiškajai rugsėjo 11-ajai

prisiminti angliškai sugiedo
jome Irving^erlin „God Bless 
America” ir šią giesmę pagal 
laisvą F. Strolios vertimą lie
tuviškai:

Laimink Ameriką,
Mylimus namus,

Vanda Vaitas, gyvenanti 
Bloomfield, MI, prasitęsė 
„Draugo” prenumeratą ir mus 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

Švietimo ir mokslo mi
nistras dr. Algirdas Monke
vičius, Socialinės apsaugos ir 
darbę ministrė Vilija Blinke- 
vičiūtė, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinis direktorius dr. Remigi
jus Motuzas, Lietuvos Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė atvyks
ta į LR Seimo ir JAV LB atsto
vų komisijos posėdžius, kurie 
vyksta spalio 8-11 dienomis Pa
saulio lietuvių centre, Lietu
vių fondo salėje.

„Laumių pietuose” kau
kėmis apsirengę vaikai žy
giuos parade, išmėgins lai
mę, žaislų pilname šulinyje, 
valgys skanius pietus ir na
mie keptus skanumynus. Gal 
jie nežinos, bet jų tėveliai ir 
seneliai žinos, kad apsilanky
mas „Laumių pietuose” Pa
saulio lietuvių centre sekma
dienį, spalio 28 d., 12 vai reiš
kia „Vaiko vartai į mokslą” 
paramą. „Vaiko vartų į moks
lą” remiamuose pomokykli- 
niuose centruose Lietuvoje 
asocialių šeimų vaikai pa
junta suaugusiųjų rūpestį, at
lieka namų darbus, yra aprū
pinami mokyklinėmis priemo
nėmis ir net ten pavalgo. Bi
lietus į „Laumių pietus” ga
lima užsisakyti skambinant 
Nijolei Grigaliūnienei tel. 708- 
974-1262

Jūros skautų ir skaučių 
„Vakaras jūros dugne” vyks 
šeštadienį, spalio 27 d., Pasau
lio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje. Dalyvių registra
ciją vykdo j.s. fil. Taiyda Chia- 
petta, tel. 708-839-4438. Pra
dėsime 6:30 v.v. pasisvečia
vimu. 7 v.v. bus patiekti pui
kūs pietūs, paskui trumpa 
programa, graži muzika ir dai
nos. Visi kviečiami į šią nuo
taikingą jau daugelį metų ren
giamą renginį. Jaukioje ap
linkoje maloniai praleisite va
karą ir tuo pačiu paremsite jū
ros skautų ir skaučių veiklą.

Lietuvių ev. reformatų 
bažnyčios JAV 50-asis Si
nodas įvyks š. m. spalio 13-14 
d. Ziono ev. liuteronų bažny
čios patalpose, 9000 S. Me
nard Avė., Oak Lawn, IL; tel. 
708-422-1433. Atidarymas - 
šeštadienį 12:30 val.p.p. Nu
matoma inž. K. Devenio, para
šiusio knygą apie ankstyvą 
Lietuvos praeitį, paskaita. Iš
kilmingos pamaldos vyks sek
madienį 12:30 val.p.p. Pagrin
dinį pamokslą pasakys kun. 
dr. E. Gerulis iš Floridos. Pie
tūs - 2 val.p.p. parapijos sa
lėje.

Ir apšviesk ją 
Ir paliesk ją savo meile,

o, Dieve, brangus!
Nuo kalnynų lyg žolynų 
Ligi marių mėlynų,
Laimink Ameriką - 
Mylimus namus!

Ši. daina-giesmė labai gra
žiai skambėjo lietuviškai.

Po to dainavome gražias ir

Akademinis sporto klu
bas „Lituanica” švenčia savo 
50 metų veiklos sukaktį. Su
kaktuvinis pokylis vyks spalio 
20 d. Pasaulio lietuvių centre. 
Kviečiame visus esančius ir 
buvusius narius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šioje iš
kilmingoje šventėje. Vietas už
sisakykite skambindami Dai
nai Siliūnienei tel. 630-852- 
3204.

Wrightwood-Ashburn bi
blioteka (8530 S. Kedzie) siū
lo nemokamas kompiuterių 
pamokas suaugusiems. Kursai 
vyks šeštadieniais - lapkričio 
10 d., gruodžio 8 ir 15 d. 9:30- 
11:30 val.r. Dar vieni trijų da
lių pamokos-seminąrai siūlo
mi tris šeštadienius iš eilės 
pradedant spalio 13 d. nuo 10 
val.r. iki 12 vai. Kursams rei
kia * užsiregistruoti tel.312- 
747-2696.

Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių dailininkų paroda
spalio 12 d. - lapkričio 18 d. 
vyks „Exurbia” galerijoje 
(8695 Archer Avė, Willow 
Springs, IL; tel. 708-467- 
0045). Parodos atidarymas - 
spalio 12 d., penktadienį, 7:30 
val.v. Ši jlaroda yra „Exurbia 
Art & Music” festivalio, kuris 
vyks šį šeštadienį, spalio 13 
d., 10 val.r.-lO val.v. ir sekma
dienį, spalio 14 d., 12 vai.-6 
val.v., dalis.

Čikagos lituanistinės mo
kyklos moksleivių tėvelių su
sirinkimas vyks šį šeštadienį, 
spalio 13 d., 8:45 val.r. Jauni
mo centre. Maloniai kviečiame 
visus tėvelius gausiai dalyvau
ti. Tik nuoširdus ir vieningas 
pedagogų ir tėvelių bendra
darbiavimas ir abipusė para
ma padės gyvuoti ir klestėti 
lietuvybę puoselėjančiai mo
kyklai.

„Rudens simfonija” - Pa
saulio lietuvių centro tradici
nė madų paroda ruošiama lap
kričio 11 d., sekmadienį, 12:30 
Yakp.p. centro didžiojoje salė
je. Stalus ar atskiras vietas 
užsisakykite skambindami Ži
butei Pranskevičienei tel. 630- 
257-0153 arba Dainai Siliū
nienei tel. 630-852-3204. Ma
dų parodą rengia PLC rengi
nių komitetas.

Skelbimat

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

nuoširdžias nežinomų autorių 
lietuvių liaudies dainas. Šios 
dainos apima visas žmogaus 
gyvenimo sritis, jų yra įvairių 
rūšių ir nevienodos vertės. Šį 
kartą dainavome liūdnesnes 
dainas - „Vežė mane iš namų” 
(„Vežė mane iš namų, iš bran
giausių giminių, verkė tėvas, 
motulė ir brolelis, sesulė”), o 
taip pat „Kada noriu verkiu”, 
„Aš verkiau parimus”, „Kai 
verkiančio smuiko”, šios dai
nos labai tiko šios dienos nuo
taikai.

Buvo keletas ir ne tokių 
liūdnų dainų, bet labai tin
kančių šios dienos nusiteiki
mui.

Faustas Strolia, vadovavęs 
Lietuvos Vyčių chorui 40 su 
puse metų, dirigento lazdelę 
perduoda naujam vadovui. Ši 
šventė įvyko spalio 7 d. seserų 
kazimieriečių vienuolyno di
džiojoje auditorijoje.

Vyresniųjų lietuvių centre 
Faustas Strolia mus dar links
mins savo muzika ir dainomis.

Po dainų buvo dar ir laimė
jimai, '» prieš juos - skanūs 
„Seklyčios” pietūs.

Laima Vaičiūnienė

Lietuvių fondo golfo žaidynėse rugsėjo 30 d. Iš kairės: Jonas Kubilius, dr. Darius Bartkus, dr. Antanas Razma, 
Stasys Baras ir Eugenijus Bartkus.

GRAŽI LIETUVIŲ FONDO GOLFO 
DIENA

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
buvo septintoji tradicinė Lie
tuvių fondo golfo diena. Golfo 
žaidynių varžybos vyko gra
žioje vietoje - Lieponių šei
mos Old Oaks County club 
Orland Parke, IL, dalyvaujant 
62 golfo entuziastams — žai
dėjams. Oras buvo gražus, to
dėl visų nuotaika buvo labai 
gera. Kad ta nuotaika Būtų iš
laikyta iki žaidynių pabaigos, 
Ramona Stephens-Žemaitienė 
ir dr. Antanas Razma su spe
cialiu vežimėliu lakstė po gol
fo laukus su šaltų gėrimų at
gaiva.

Po žaidynių ir šilto dušo žai
dėjai rinkosi į gražų klubo res
toraną vakarienei, kur prie jų 
prisidėjo šeimos nariai ir sve
čiai. Po trumpos atgaivos prie 
baro, nuraminus troškulį, ge
rokai praalkusių prie valgio 
daug raginti nereikėjo, pakako 
vieno gero Ramonos žodžio ir 
visi stojo į eilę prie skaniai pa
gamintų „Ribs” ir kitų įvairių 
patiekalų bei skanumynų, ku
rių nepritrūko, nors buvo kar
tojama ir kartojama...

Vakarienės metu programai 
vadovavo LF valdybos vicepir
mininkas Vytas Vaitkus, tal
kininkaujant Ramonai Ste- 
phens-Žemaitįenei. V. Vait
kus, kaip golfo dienos organi
zatorius, sveikino dalyvius ir 
pakvietė tarti žodį LF tarybos 
pirmininką dr. A. Razmą. Jo 
sveikinimas buvo trumpas, jis 
reiškė padėką visiems už gau
sų dalyvavimą, o svarbiausia 
- siūlė visiems turėti viltį, 

kad kitais metais vėl susitik
sime ta pačia proga toje pa
čioje vietoje.

Turnyro rezultatus suvedė 
ir laimėtojus nustatė Vytas 
Vaitkus. Pirmoji laimėtojų

Antrųjų vietą Lietuvių fondo golfo žaidynėse laimėjo (iš kairės): Zigmas Urba, Viktoras Izokaitis, Rimas Izokai- 
tis ir Alfredas Urba.

Lietuvių fondo golfo žaidynių trečiosios vietos laimėtojai Iš kairės: Rytas ir Irena Kleizos su sūneliais bei Rita ir
Audrius Rušėnai.

grupė varžybas baigė 62-ju re
zultatu. Žaidėjai: Tomas Vait
kus, Arūnas Dagys, Povilas 
Dagys ir Steve Balta. Antrą 
vietą 65-ju rezultatu laimėjo 
Rimas ir Vic Izokaičiai, Zig
mas ir Alfredas Urbai. Trečią 
vietą 67-ju rezultatu — Irena 
ir Rytas Kleizos, Rita ir Aud
rius Rušėnai. Prie „Part-3” 
skylės, arčiausiai prie vėlia
vėlės, vienu smūgiu kamuo
liuką numušė: Vladas Meilė, 
Vincas Čepelė, Bob Raudys, 
Onutė Antanaitienė, Tomas 
Quinn ir Aldona Vaitkienė.

Dalyviams, atvykusiems iš 
ryto ar vėliau, buvo išdalinti 
laimėjimų bilietėliai. Trauki
mo būdu vertingas dovanas 
laimėjo 24 asmenys. Kiekvie
nas golfo žaidynių dalyvis 
gavo LF dovaną — specialų 
golfo rankšluostį, o laimėtojai 
— golfo kamuoliukus.

Fondo vakarienėje dalyvavo 
dr. Jonas Valaitis, Alė ir dr. 
Antanas Razmai, Irena ir Al
girdas Osčiai, PLC valdybos

Tomas Vaitkus (viduryje), Lietuvių fondo golfo žaidynėse laimėjęs pirmų
jų vietą, priima kitų savo ketveriukės narių - Steve Baltos, Arūno ir Povi
lo Dagių prizus, kuriuos įteikė LF vicepirmininkai Vytas Vaitkus ir Ra
mona Stephens-Žemaitienė.

pirm. Algirdas Saulis. Džiugu 
paminėti, kad pirmą kartą 
golfo žaidynėse ir vakarienėje 
dalyvavo visuomenininkas 
inž. Eugenijus Bartkus iš Be
verly Shores, Indiana. Sveiki
name! Buvo malonu matyti 
Eleną ir Stasį Barus. S. Baras 
buvo pirmas LF golfo žaidynių 
iniciatorius, siekdamas sukel
ti fondui lėšų ir pritraukti 
naujų narių. Jo idėja prigijo, 
fondo golfo žaidynės pasidarė 
populiarios, žaidėjai tapo kaip
viena fondo šeima.*

Po vakarienės Vytas Vait
kus dar kartą dėkojo žaidė
jams ir svečiams už gausų da
lyvavimą, kvietė visus į LF 
metinį pokylį, kuris vyks lap
kričio 3 d., šeštadienį, PLC di
džiojoje salėje. Padėka pri
klauso ir Alei Razmienei, Ra
monai Stephens-Žemaitienei 
ir visiems kitiems, prisidėju- 
siems prie golfo žaidynių orga
nizavimo ir pasisekimo.

2002 m. Lietuvių fondo golfo 
žaidynės bus rugsėjo 22 d. toje 
pačioje vietoje, Old Oaks 
County club.

St. Džiugas

wivw.cicff.org



