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Žmonės raginami nepanikuoti 
gavus įtartinų laiškų

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) 
— Užkrečiamųjų ligų profilak
tikos ir kontrolės centras ragi
na Lietuvos gyventojus nepa
nikuoti gavus įtartiną laišką.

Įvairiose pasaulio valstybėse 
pastarosiomis dienomis būta 
įvykių, kurie sukėlė nuogąsta
vimų, kad paštu gali būti pla
tinamas mirtinai pavojingos 
juodligės užkratas.

Užkrečiamųjų ligų profilak
tikos ir kontrolės centras pa
teikė rekomendacijas, kaip 
elgtis gavus įtartinus laiškus.

Speeialistai ragina gavus 
tokį siuntinį, nepasimesti, nes 
žmogus nuo žmogaus užsi
krėsti juodlige negali. Juod
ligė yra ūmi užkrečiamoji liga, 
perduodama tiesioginio kon
takto metu nuo naminių gyvu
lių (raguočių, avių, ožkų ir kt.) 
arba per naminių gyvulių pro
duktus. Dėl šios ligos sukėlėjų 
atsiranda odos, žarnyno ar 
plaučių infekcijos. Tam, kad 
atsirastų infekcija, sukėlėjai 
turi būti įtrinami į odą, prary
jami ar įkvėpiami kaip smul
kios aerozolio dalelės.

Jei šios dalelės kartu su 
juodligės sukėlėjais yra įkvė
piamos, gali išsivystyti gyvy
bei pavojinga plaučių infekci
ja, tačiau anksti ją nustačius

Tbjtujt pasižvalgius
* Prezidentas Valdas 

Adamkus gali nepasirašyti 
kitų metų biudžeto įstatymo, 
jei nebus pakeisti mažiausiai 
trys įstatymai, reglamentuo
jantys žemės ūkio, sveikatos 
apsaugos bei švietimo finansa
vimą. Pasak prezidento atsto? 
vės spaudai Violetos Gaižaus
kaitės, vyriausybė faktiškai 
negali vykdyti įsipareigojimų 
ir pažadų, nes „mažiausiai 
trys įstatymai, reglamentuo
jantys žemės ūkio, sveikatos 
apsaugos ir švietimo finansa
vimą, yra nerealūs”. <bns>

* Opozicinės Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) atsto
vai kritikuoja vyriausybės pa
rengtą kitų metų biudžeto pro
jektą. Trečiadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje Seime 
LLS laikinasis pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas tvirtino, 
jog biudžete per daug lėšų nu
matyta skirti nepertvarky
toms žemės ūkio ir švietimo 
sritims, tuo tarpu pensijų re
formai lėšų nenumatoma. Sei
mo narys, liberalas Jonas 
Lionginas biudžete pasigedo 
lėšų mokyklų atnaujimui bei 
piktinosi, jog atsisakoma rem
ti kreditus būstui. Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
narys, liberalas Raimundas 
Palaitis sakė pasigedęs lėšų 
sveikatos apsaugai, kuriai bus 
skirta 61 mln Lt, arba 10 proc. 
mažiau nei šiemet.

* Išgirdę premjero paža
dą skirti 1 mln. litų, atlygi
nimų negaunantys Telšių ra
jono mokytojai iki lapkričio 12 
d. atidėjo planuotą streiką. Be 
vėluojančių mokytojų atlygi
nimų, Telšių rajoną slegia di
delės skolos energetikams, 
kliudančios pradėti šildymo 
sezoną, kelis šimtus tūkstan
čių litų pasiekusios skolos 
„Sodrai”. Premjeras taip pat 
pažadėjo, kad vyriausybė ati- 
dės prieš dvejus metus suteik
tos 4.5 mln. litų beprocentinės 
paskolos grąžinimą, kurio ter
minas baigiasi šiemet. (bnsi

ir pradėjus tinkamą gydymą 
antibiotikais, sunkių ligos pa
sekmių galima išvengti.

Jei gaunamas įtartinas laiš
kas, jo reikia nekratyti, nepur
tyti ir neišimti voko ar paketo 
turinio. Kad nebūtų išbars
tytas laiško turinys, voką rei
kia įdėti į plastikinį maišą ar 
kitokios rūšies talpą. Jeigu 
nėra jokios talpos, voką ar pa
ketą reikia uždengti bet kuo, 
pavyzdžiui drabužiais, popie
riumi, šiukšlių dėže, ir šios ap
saugos nenuimti.

Iš patalpos, kurioje yra 
įtartinas paketas, reikia išeiti 
ir neleisti įeiti į ją kitiems as
menims.

Specialistai taip pat pataria 
gerai muilu nuplauti rankas, 
kad milteliai nepatektų ant 
veido.

Lietuvoje įtartinus vokus 
gavo „Ręspublikos” dienraštis, 
Prezidentūra ir JAV ambasa
da. Vokai buvo perduoti polici
jos ir kitų specialiųjų tarnybų 
darbuotojams, kurie juos nu
vežė ištirti į Visuomenės svei
katos centro laboratorijas. 
Milteliai yra tiriami. Atlikus 
pirminius tyrimus, milteliuo
se, kurie buvo atsiųsti į 
„Respublikos” redakcįją, juod
ligės užkrato nerasta.

* Lietuvoje registruotai
bendrovei „Olympic Casino 
Group Baltija” gali iškilti 
problemų atidaryti Vilniuje 
jau baigiamą įrengti pirmąjį 
žaidimų automatų saloną, nes 
Mokesčių policija mano, kad 
žaidimų automatų salone gali 
būti sukčiaujama. Mokesčių 
policijos departamentas reko
mendavo Valstybinei lošimų 
priežiūros komisijai neleisti 
šiai bendrovei, kurios savinin
kai yra Estijos verslininkai, 
Lietuvoje verstis azartiniais 
lošimais. (LR, Elta)

* Bendrovė „Olympic Ca
sino Group Baltija”, kuri 
pirmoji Lietuvos Valstybinės 
lošimų priežiūros komisijos 
paprašė leisti sostinėje įsteigti 
žaidimų automatų saloną, ke
tina paduoti į teismą dienraštį 
„Lietuvos rytas”, kaltindama 
jį šmeižtu. „Lietuvos rytas”, 
pareiškė, jog yra įtarimų, kad 
lošimo aparatai Estijoje buvo 
sureguliuojami taip, kad di
džioji laimėjimų dalis atitektų 
su verslo organizatoriais susi- 
jusiems asmenims. „Tokie tei
giniai yra mūsų potencialių 
konkurentų propaganda. Ne
įtikėtina, kad pirmaujantis 
dienraštis gali spausdinti to
kią informaciją, neišklausęs 
visų pusių komentarų”, teigia
ma „Olympic Casino” išpla
tintame pareiškime. <bns>

* Finansų ministrė Dalia
Grybauskaitė, kalbėdama 
apie prezidento prašymą skir
ti remonto lėšas mokykloms 
kompiuterizuoti, patikino, jog 
šiam reikalui lėšų skirta pa
kankamai. Dienraštis „Lietu
vos žinios” išsiaiškino, jog 
svarstant ateinančių metų 
biudžetą, mokyklų kompiute
rizavimui pinigų išvis nebuvo 
skirta. (LŽ.Elta)

* Plungės rąjono Karklė
nų pradinė mokykla at
sidūrė netikėtoje situacijoje — 
antstolių kontora varžytynėse 
rengiasi parduoti areštuotą 
mokyklos pastatą. (LR,Elta)

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, į paskutinę kelionę palydint 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Lietuva atsisveikino su 
mons. Kazimieru Vasiliausku
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) 

— Tūkstančiai žmonių trečia
dienį Vilniuje palydėjo į pas
kutinę kelionę iškilų Lietuvos 
katalikų dvasininką monsinjo
rą Kazimierą Vasiliauską.

K. Vasiliauskas mirė ligoni
nėje praėjusį savaitgalį po 
sunkios ligos, eidamas 80-uo- 
sius metus.

Trečiadienio vidurdienį Vil
niaus Arkikatedroje gedulin
gas šv. Mišias laikė kardino
las Audrys Juozas Bačkis, Lie
tuvos vyskupai, kalbą sakė 
vienuolis tėvas Stanislovas. 
Mišiose dalyvavo aukščiausi 
valstybės vadovai.

K. Vasiliausko palaikus į 
Antakalnio kapines su gies
mėmis palydėjo tūkstantinė 
žmonių eisena. Prie kapo atsi
sveikinimo kalbas sakė prem
jeras Algirdas Brazauskas, 
buvęs monsinjoro bendražy
gis, kunigas Jonas Morkūnas. 
Vabalininkų seniūnas prie ka
po atvežė saujelę šios seniū
nijos žemės, kuri buvo suberta 
į duobę.

K. Vasiliauskas gimė 1922

* Kauno miesto valdyba 
skyrė 25,000 litų iš Valdybos 
rezervo fondo Romo Kalantos 
paminklo skulptūrinės plas
tinės dalies- darbams atlikti. 
Paminklą norima užbaigti R. 
Kalantos trisdešimtosioms 
žūties metinėms. Kitais me
tais Miesto sodelyje ketinama 
atidengti skulptoriaus Roberto 
Antinio ir architekto Sauliaus 
Juškio sukurtą paminklą 
„Aukos laukas”.

* Lyg iš dangaus nukritę
pinigai pradžiugino remon
tuojamos galerijos vadovus, 
tačiau pasėjo ir abejonių. Na
cionalinio M. K. Čiurlionio 
muziejaus direktorius Osval
das Daugelis nesijautė laimin
gu milijonieriumi. Jo tvirtini
mu, vyriausybės muziejui 
skirtų 3.338 mln. litų visgi 
neužteks atnaujintoje M. K. 
Čiurlionio galerijoje įkurtuves 
švęsti numatytu laiku — kitą 
rudenį. (KD,Elta)

m. balandžio 9 d. Biržų ap
skrityje, tuometiniame Vabali
ninkų valsčiuje, Katališkių 
kaime.

Monsinjoras K. Vasiliaus
kas atgulė šalia rašytojo Vlado 
Dautarto, literatūros moksli
ninko Alberto Zalatoriaus, 
smuikininko Raimundo Kati
liaus, teatralės Stefanijos No- 
sevičiūtės, išeivijos poeto Hen
riko Nagio.

K. Vasiliauskas buvo vienas 
iškiliausių Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios dvasininkų ir labai 
mylimas visuomenės. Jis lai
komas tolerancijos bei pasiau
kojimo visuomenei pavyzdžiu 
ir vadintas Lietuvos sąžine.

* Lietuvos teatro režisie
riui Eimuntui Nekrošiui „už 
svarų indėlį į pasaulio teatro 
vystymąsi” paskirta Rusijos 
Konstantin Stanislavskij tea
tro premija. Apie tai trečia
dienį E. Nekrošiaus studijai 
„Meno fortas” pranešė K Sta
nislavskij fondo prezidentas 
Mark Zacharov bei vertinimo 
komisijos pirmininkas Kon
stantin Raikin. Atsiimti pre
mijos — 3000 JAV dolerių bei 
ženklo — režisierius kvie
čiamas į Maskvą lapkričio 2 
dieną. E. Nekrošiaus spektak
liai yra pelnę daug apdovano
jimų įvairiuose tarptauti
niuose teatro festivaliuose, 
tarp jų ir Rusijoje.

* Šiemet naktį iš spalio 
27 d. į 28-ąją Lietuvoje vasa
ros laikas atšauktas nebus. 
Šiuo metu Lietuvoje galioja 
antrosios laiko juostos laikas, 
kurį 1999 m. spalį įvedė Ro
lando Pakso vyriausybė. 
Tačiau ateityje Lietuvai teks 
įvesti žiemos ir vasaros laiką. 
(R,Elta)

* Klaipėdos uostas, ne
suskubęs pagilinti įplaukos 
ir suremontuoti krantinių, 
gali likti nuošalėje nuo didelių 
laivų kelių — į kovą dėl tarp- 
kontinentinių krovinių gabe
nimo stojo visi rytinės Bal
tijos jūros pakrantės uostai.

(LŽ.Elta)

* Norvegija pareiškė pa
ramą Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių siekiams būti pa
kviestoms į NATO 2002 me
tais Prahoje vyksiančiame vir
šūnių susitikime. Antradienį 
Vilniuje lankėsi Norvegijos 
Užsienio reikalų ir Gynybos 
ministerįjų delegacija, vado
vaujama ambasadoriaus sau
gumo klausimais Sverre Stub. 
Pasak S. Stub, Lietuvoje 
pažanga rengiantis prisiimti 
su naryste NATO susėjusius 
įsipareigojimus yra akivaizdi. 
Norvegai kaip tinkamus api
būdino NATO sąjungininkės 
— Lietuvos — veiksmus ir jos 
nuostatą dėl teroristinių iš
puolių prieš JAV. (BNS)

* Prieš 4 metus Vidaus 
reikalų ministerija Vil
niaus vyriausiajam policijos 
komisariatui nupirko naujas 
patalpas. Pirkinys atsiėjo net 
8 mln. litų. Tačiau paaiškėjo, 
kad policijos reikmėms buvusi 
Grąžtų gamykla sunkiai pri
taikoma, jos pertvarka kai
nuoti gali nepigiai — dar ne 
vieną milijoną.

* Kauno miesto apylin
kės teismas apklausė grupę 
buvusių akcinės bendrovės 
„Inkaras” darbuotojų, kurie 
paliudijo dalį atlyginimų atsi
ėmę aukso papuošalais, o al
galapiuose pasirašė prie pini
ginių sumų. Atsidūrusi ties 
bankroto riba, bendrovė pra
dėjo nebemokėti uždirbtų pini
gų. Inkariečių nestebino toks 
atsiskaitymo būdas, nes ir 
anksčiau panašiai jiems yra 
tekę gauti uždarbius avalyne 
bei drabužiais. Minėtus aukso 
dirbinius 1996 m. „Inkaro” at
stovai parsiskraidino iš Ka
zachstano. Juos kaip garantą 
už skolą užstatė šios Azijos 
valstybės kooperatyvas, nega
lėjęs sumokėti 12,000 litų už 
nupirktą avalynę. (Eita)

* Jau antri metai prie 
Kauno hidroelektrinės ban
doma įgyvendinti neįprastą 
projektą — pastatyti žuvų 
pralaidą ir sukurti vandens 
pramogų zoną. Šio sumanymo 
įkūnijimui reiktų ne mažiau 
kaip 30 milijonų litų. Tačiau 
pinigų kol kas nėra net 
priešprojektiniams žuvų pra
laidos pasiūlymams parengti. 
Lėšas jau antrus metus renka 
Gyvosios gamtos paramos fon
das.

* Trumpam į Lietuvą grį
žusiai garsiai operos solistei 
Violetai Urmanavičiūtei-Ur- 
manai pirmadienį prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordiną, 
kuris paskirtas už nuopelnus 
Lietuvos valstybei ir už pa
stangas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje bei padedant 
jai įsijungti į pasaulio valsty
bių bendriją. V. Urmanavičiū- 
tė sakė, kad šiam ordinui ne
prilygsta jokie kiti apdovanoji
mai, nes jis yra visos tautos 
įvertinimas. (Bnsi

* Legendinis Vilniaus 
restoranas „Neringa” turės 
ir savo naktinį klubą. Lapkri
čio pabaigoje restorano rūsyje 
bus atidarytas „Neringos nak
tinis klubas”. Investicijos į šį 
klubą sieks apie 1 mln. litų. 
Planuojama, kad klubas dirbs 
iki 4 vai. ryto bei stengsis iš
laikyti restorano vardo tradi
cijas ir sieks tapti solidžių ver
slo žmonių nuolatine susibū
rimo vieta. Kiekvieną vakarą 
klubo lankytojams bus rodo
ma meninė programa. Pirmi
niais skaičiavimais, klube bus 
100 sėdimų ir apie 50 stovimų 
vietų. (BNS)

Vašingtonas. JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert 
trečiadienį patvirtino, kad 29 Senato personalo darbuotojų tyrimai 
dėl juodligės infekcijos yra teigiami. Šie žmonės rankose laikė pir
madienį į Senato demokratų vadovo Tom Daschle raštinę atėjusį 
įtartiną laišką, kuriame buvo aptikta juodligės sukėlėjų. Šiuo me
tu visi 29 užsikrėtusieji juodligės bacilomis darbuotojai gydomi 
antibiotikais. Pasak D. Hastert, visose Kongreso patalpose atlie
kamas biologinis patikrinimas siekiant nustatyti ekologinį saugu
mą ir išaiškinti, ar nėra juodligės sporų. Senatorius Johnas Kerry, 
paneigdamas ankstesnį D. Hastert pareiškimą, pranešė, jog JAV 
Senato vėdinimo sistemose nerasta juodligės sukėlėjų. Pasak jo, 
šios ligos sukėlėjų buvo aptikta tik dviejose vietose — Senato de
mokratų vado T. Daschle raštinėje ir tame pačiame pastate įsikū
rusiose pašto patalpose. JAV Senatas tęs darbą, neatsižvelgiant į 
tai, kad darbuotojai buvo užkrėsti juodlige, pareiškė T. Daschle.

Jeruzalė. Trečiadienį ligoninėje mirė Izraelio ultranacionalisti- 
nių pažiūrų turizmo ministras Rehavam Zeevi, kuriam į galvą šo
vė kraštutinės palestiniečių organizacijos nariai, keršiję už jų va
do nužudymą. Izraelis nusprendė nutraukti visus ryšius su pales
tiniečių savivalda, kol jie visiškai atsisakys terorizmo. Izraelio 
premjeras Ariel Sharon sakė, kad palestiniečių vadovas Y. Arafat 
yra visiškai atsakingas už R. Zeevi nužudymą. Žmogžudystės iš
vakarėse Izraelio premjeras pareiškė, kad galėtų sutikti su pales
tiniečių valstybės įsteigimu, jeigu ji atitiktų visus Izraelio saugu
mo reikalavimus ir būtų demilitarizuota. Jeigu taikos derybos su 
palestiniečiais būtų atnaujintos, jis pats vadovautų savo valstybės 
derybininkų delegacijai, kuri tartųsi dėl Palestinos valstybės įstei
gimo, antradienį sakė A. Sharon.

Maskva. Rusijos Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Alek
sandr Jakovenka trečiadienį išreiškė „didį pasipiktinimą” dėl Iz
raelio turizmo ministro nužudymo. Rusuos diplomatas pažymėjo, 
kad ministras buvo nužudytas „kaip tik tomis dienomis, kai ilgus 
mėnesius besitęsiančiame Palestinos savivaldos ir Izraelio konf
likte ėmė ryškėti požymiai, jog įtampa mažėja”.

Islamabadas. Talibano vadas, mula Mohammad Omar trečia
dienį ragino savo pasekėjus būti kantrius ir pranašavo, kad Jung
tinės Valstijos bus nugalėtos. Jis viešai kalbėjo pirmą kartą nuo 
šeštadienio, o jo pareiškimas trečiadienį ryte buvo perduotas per 
Talibano vidaus radįją. „Visi vieną dieną turėsime mirti. Mes ne
bijome mirti ir turėtume mirti kaip musulmonai”, sakė M. Omar. 
„Raginu jus būti tvirtus bet kokių išmėginimų atveju. Mes kovojo
me prieš rusus, o dabar yra kitas Jihad’as su netikėliais. Tai iš
bandymas. Žmonės kenčia, bet Dievas suteiks jiems sėkmę. Mūsų 
priešai yra netikėliai, nepriimtini jokiam musulmonui”, sakė M. 
Omar.

Maskva. Remiantis Rusijos vyriausybės nutarimu, pradėta 
tiekti ginkluotę ir karo techniką į Afganistaną Šiaurės sąjungai, 
kovojančiai prieš Talibaną. Iki spalio pabaigos pasaulio bendrijos 
pripažintai Burhanuddin Rabbani vyriausybei bus nusiųsta 40 
tankų „T-55”, 80 pėstininkų kovos mašinų, keliasdešimt šarvuo
tųjų automobilių. Iš visos Rusija iki 2001 m. pabaigos suteiks 
Šiaurės sąjungai karinės techninės pagalbos už 45 mln. dolerių.

Islamabadas. Trečiadienį Kabule po JAV dienos antskrydžių, 
kurių metu taikytasi į armijos diviziją miesto šiaurėje, keliose de
galų saugyklose siaučia nevaldomi gaisrai.

Maskva. Kaip pareiškė Rusijos prezidentas Vladimir Putin, 
nuo 2002 m. sausio 1 d. Rusija pradės iškeldinti savo karinę bazę 
iš Kamranio Vietname. Po ilgų derybų, sakė V. Putin, pripažinta 
tikslinga iškeldinti Rusijos radiolokacijos centrą iš Kubos, tačiau 
tai nereiškia, kad mažinamas Rusijos bendradarbiavimas su šio
mis valstybėmis. Už karinio objekto Kuboje nuomą Rusija kasmet 
mokėjo po 200 mln. dolerių. Panaikinusi bazę Kamranyje, Rusija 
galės už sutaupytus pinigus pastatyti vieną naują atominį povan
deninį laivą su pačia moderniausia ginkluote.

Oslas. Norvegijos darbo partijos (NDP) vyriausybė trečiadienį, 
praėjus penkioms savaitėms po rinkimų, kurių rezultatai partijai 
buvo blogiausi per beveik šimtą metų, karaliui Harald įteikė atsi
statydinimo raštą. Po šio NDP žingsnio Norvegijos valdymą pe
rims centro dešiniųjų koalicija. NDP, kuri Norvegiją valdė beveik 
visą XX amžių ir sukūrė valstybėje visuotinę gerovę, per rugsėjo 
10 d. rinkimus surinko mažiausiai balsų nuo 1909 metų — tik 
24.4 proc. Žinovų nuomone, toks prastas rezultatas rodo rinkėjų 
nepasitenkinimą tuo, kad jiems ilgai teko mokėti didžiausius mo
kesčius pasaulyje, nors sveikatos apsauga bei švietimas nuolat 
blogėjo.

Londonas. Aukštas Afganistaną valdančio Talibano judėjimo 
ministras pasiūlė išduoti įtariamą tarptautinio terorizmo organi
zatorių Osama bin Laden, trečiadienį pranešė Britanijos laikraštis 
„The Guardian”, remdamasis aukštais Pakistano atstovais. Tali
banas pirmą kartą pasiūlė išduoti bin Laden teismui, kuris vyktų 
ne Amerikoje, nereikalaudamas prieš tai pateikti jo kaltės įrody
mų. Mainais į jo išdavimą JAV vadovaujama koalicija turėtų nu
traukti Afganistano bombardavimus. Pranešime teigiama, kad šis 
pasiūlymas buvo pateiktas per pirmadienį įvykusį slaptą Talibano 
užsienio reikalų ministro mulos Wakil Ahmed Muttavvakil vizitą į 
Islamabadą, kur jis susitiko su JAV Centrinės žvalgybos valdybos 
bei Pakistano žvalgybos pareigūnais. Tačiau atrodo, kad JAV ats
tovai atmetė šį pasiūlymą, tikėdamiesi pasiekti, kad Talibano va
dovybėje įvyktų skilimas.

Vašingtonas. JAV naikintuvas antradienį per klaidą numetė
450 kg svorio bombas ant 

sandėlių Kabule, kuriais naudo
josi Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas (TRKK), 
nes buvo manoma, kad šiuose 
sandėliuose laikomi kariniai 
reikmenys.

KALENDORIUS
Spalio 18 d.: Šv. Lukas evange

listas; Jaugilė, Jodotas, Kęsmina, 
Liubartas, Lukas, Petras.

Spalio 19 d.: Akvilinas, Gesvilas, 
Gritė, Izaokas, Jonas, Kantrimė, 
Kleopatra, Laura, Sangėla.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS METINĖ

GEGUŽINĖ

Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu vyks sekmadienį, 
spalio 28 d. Visuomenė kvie
čiama pasižymėti šią datą 
kalendoriuje. Savę dalyvavi
mu paremsite mūsų nedide
lę parapiją. Nors parapijiečių 
skaičius vis mažėja, stengia
mės gyvuoti, išlaikyti visus 
papročius ir švęsti svarbias 
šventes. Kviečiame visus iš 
arti ir iš toli. Šeimininkės bus 
pasiruošusios maloniai sutik
ti visus svečius su skaniais 
lietuviškais patiekalais. Veiks 
įvairių gėrimų bufetas ir bus 
laimikių traukimai. Lauksi
me visuomenės gausaus atsi
lankymo. Turėsite progą pa
bendrauti su draugais ir bi
čiuliais, išbandyti laimę lai
mėjimuose ir paremti parapi
jėlę. Atsilankykite — nesi
gailėsite! Parapijos gegužinę 
ruošia klebonas kun. Alfon
sas Babonas ir parapijiečiai.

Š.m. rugsėjo 21-23 d. Mackinac saloje vyko 24-tasis kas antrametinis 
Michigan valstijos respublikonų vadovų suvažiavimas-konferencija, su
traukusi 1,300 dalyvių. Lietuviams atstovavo : iš k. — Jonas Urbonas, 
Lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas, Kazimieras ir Yvone 
Snabes ir Saulius Anužis. Priekyje Gražina Urboniene. Bė šių, suvažia- 

dalyvavo Sauliaus žmona Dana, Andrius ir Daina Anužiai.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Šv. Antano parapija ruošia 
Naujųjų 2002 metų sutikimą. 
Jau dešimti metai iš eilės, 
kai Šv. Antano parapija ruo
šia Naujų metų sutikimą. 
Kiekvienas sutikimas, galime 
sakyti, buvo smagus, nuotai
kingas, sėkmingas, ir ypač 
parapijai pelningas. Visuo
met atšvęsta šeimyniškoje at
mosferoje. Šių Naujųjų 2002 
metų sutikimas vyks įprasta 
tvarka. Dalyvavimas 25 dole
riai asmeniui. Visų dalyvių 
lauks užkandžiai, karšta va
karienė, gėrimai, maloni nuo
taika, smagios dainos ir muzi
ka, o dalyvių automobiliai 
parapijos aikštėje bus stro
piai saugomi. Vakaras bus 
pradėtas 7 val.vak. šv. Mišio
mis Šv. Antano banyčioje. 8 v. 
v. pabendravimas šventiškai 
papuoštoje salėje; 9 vai. vak. 
karšta vakarienė. Bendrąs 
dainavimas. Paskui šokiai ir 
džiaugsmingas Naujų metų 
sutikimas su šampano tostais. 
Smulkesnes informacijas tei
kia Regina Juškaitė-Švobienė, 
darbovietės tel. (313) 396- 
0389, namų (248) 547-2859. 
Jau užsiregistravo 27 norintys 
dalyvauti. Prašome registruo
tis iki gruodžio 16 d., nes vietų

LIETUVOS DUKTERŲ 
RUOŠIAMAS

KONCERTAS-VAIŠĖS
Š.m. lapkričio 11 d., sekma

dienį, Dievo Apvaizdos švento
vėje bus aukojamos šv. Mišios 
už visas mirusias draugijos 
nares. Šv. Mišias aukos mūsų 
kapelionas kun. Aloyzas Vols
kis. Tuojau po šv. Mišių, Kul
tūros centro salėje, ruošiamas 
„Dainavos” vyrų vieneto kon
certas ir Dukterų vaišės.

Muziko Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas vyrų vienetas 
visus palinksmins nuotaikin
gomis dainomis. Akompanuos 
Vidas Neverauskas. Jų per
duoti muzikos garsai pasieks 
kiekvieno klausytojo širdį. 
Šiuo metu, kada mūsų padan
gę apgulė niūrūs debesys, tai 
bus tikrai dvasinė atgaiva nu
keliavus į nuostabų muzikos 
pasaulį.

Bus gražių ir vertingų laimi
kių laimėjimai.

Lietuvos Dukterys kviečia ir 
laukia visų — didelių ir mažų. 
Savo atsilankymu paremsite 
Dukterų šalpos darbus — ties
ti pagalbos ranką vargstan
tiems ir ligoniams.

Detroito Lietuvos 
Dukterų valdyba

skaičius ribotas. Visi laukia
mi, kviečiami ir bus mielai 
priimti. Naujųjų 20Č2 metų su
tikimą ruošia Šv. Antano pa
rapija.

Regina Juškaitė 
Švobienė

ROCHESTER, NY

IŠGIRSTAS ŠAUKLYS

Rugsėjo 16 d. lietuvių radijo 
valandėlę „Dainos aidą” vedė 
Birutė Litvinienė. JAV rugsė
jo 11 d. ištikusios neįtikėtinos 
tragedijos apibūdinimas buvo 
lyg įvadas į Lietuvos Valdovų 
rūmų atstatymą Vilniuje. Kal
bėtoja iškėlė amerikiečių vie
ningumą ir ryžtingumą nenu
silenkti teroristams. Visi — 
nuo mokyklų mokinukų, iki 
pensininkų, kaip kas išgali, 
jungiasi į patirtą neapsakomą 
skausmą.

Istorijos įvykiuose taip yra 
su Lietuvos Valdovų rūmais. 
Caras degino, griovė,, norėda
mas visiškai panaikinti Lietu
vos vardą.

Birutė Litvinienė, asmeniš
kai dalyvavus Valdovų rūmų 
paramos fondo susirinkime, ci
tavo Valdovų rūmų paramos 
fondo pirmininko Edmundo 
Kulikausko, verslininko dr.

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo 40 metų sukakties minėjimo rengimo komitetas. Iš k.: I eil. Laimutė Alvara
do, Angelė Karnienė, Loreta Kynienė, Dalia Adomaitienė, Aldona Česnaitė. II eil. — Vilius Juška, Mečys 
Šilkaitis, Jonas Jonaitis, Gražina Cibienė, Antanas Adomaitis, Aldona Stasiukevičienė, Albinas Karnius, Juozas 
Gečas ir Juozas Šulaitis. Nuotr. Juozo Šulaičio

Juozo Kazicko, prelato Kazi
miero Vasiliausko, prof. Kazio 
Almeno ir kitų pasisakymus 
už reikalingumą Vilniaus rū
mus atstatyti.

Skambėjo niekada negirdėta 
16 amž. muzika. Išskirtinos, 
„Giesmė apie šviesiausiojo ka
raliaus Žygimanto Augusto 
jungtuves”, „Gedulinga gies
mė”. Užrašas ant karalienės 
Barboros Radvilaitės antka
pio. Giesmes atliko choras Ąi- 
dija” iš Lietuvos.

Pasikvietusi į talką Reginą 
Kindrat ir Giedrę Logminaitę, 
lyg šauklys į kovą, kvietė vi
sus, kiek kas išgali, prisidėti 
prie rūmų atstatymo. Parodyti 
pasauliui kokia garbinga, ga
linga ir išdidi buvo Lietuva. 
Kad prabėgę nepalankūs ir 
negailestingi amžiai jos dva
sios neužslopino.

Rochesterio telkinys buvo ži
nomas, kaip solidarus, kul
tūringas ir dosnus. Kaip ir vi
sus lietuviškus telkinius, lai
kas drastiškai pakeitė. Ro
chesterio lietuviškame židiny
je žarijos dar žėruoja. Į aukų 
fondą Valdovų rūmų atstaty
mui rochesteriečiai atsiliepė 
su 3,630 dol. įnašu, kurį dos
niai sudėjo: 1,000 dol. — a.a. 
Vidos Misiūnaitės-Roberts at
minimui, 500 dol. Regina 
Kindrat; 200 dol. Rochesterio 
choras „Putinas”. Po 100 dol. 
aukojo: Eugenija ir Algis Bul- 
siai; Algis Januška; Gražina 
Kavaliūnienė; Lucy ir Jonas 
Kilčiauskai; Raimundas Kirš- 
teinas; Birutė Litvinienė; Ieva 
ir Vladas Malašauskai; Anta
nas Samulevičius; Izabelė 
Žmuidzinienė. Po 50 dol.: Ni
jolė ir Vaidevutis Draugeliai; 
Algirdas Druseikis; Rūta ir 
Aleksas Gečas; J. ir D. Pra- 
sauskai; Genovaitė Saladžiu- 
vienė; Gailutė Skučienė; Ro
chester, NY, Lietuvių Skautų 
vietininkija „Dainava”; Živilė 
ir Rimvydas Tamošiūnai. 45 
dol.: Ona Šermukšnytė. 40 
dol. Vincas ir Jadvyga Regi
nai. Po 30 dol.: Janė ir Kęstu
tis Lapinai; Liucija ir Juozas 
Laukaičiai. Po 25 dol.: Irena ir 
Stasys Ilgūnai; Lillian ir Kos
tas Mačiuliai; Victor ir Rūta 
Monoenko; Nijolė Pierce; Vale
rija Sodys; Monika Vosylienė. 
Po 20 dol.: Stefa Bliudnikienė; 
Rimas Česonis; Birutė Čypie- 
nė; Anelė Domeikienė; Janina 
Jakubauskienė; Regina Juo
deikienė; Valentina Jonušie
nė; Giedrė Logminaitė; Rai
mundas Obalis; Juozas Sa- 
ladžius; Juzefą Sedlickienė; 
Pranas ir Irena Šablauskai; 
Jonas Vaičys; Regina ir Eu
genijus Vidmantas. Po 10 dol.: 
Audronė Gečaitė; Arūnas Ge
čas; Lina Gečaitė; Rama Ge
čaitė; Mikalina Vidmantienė 
ir 5 dol. Robertas Petrauskas.

Izabelė Žmuidzinienė

TORONTO, ONT.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
ŠVENTĖ

Kanados lietuvių katalikių

moterų Toronto Prisikėlimo 
parapijos skyrius pirmąjį savo 
susirinkimą-įkurtuves šventė 
naujai pastatytoje bažnyčioje. 
Į paruoštą salę, su žaliai-gel- 
tonai dekoruotais stalais, susi
rinko arti pusantro šimto mo
terų, viešnių ir svečių. Prane
šėja, iš JAV (Rochester, N Y.), 
Birutė Litvinienė įdomiai ir 
išsamiai papasakojo apie lie
tuviškąjį auksą — gintarą. Jos 
kruopščiai surinktas mintis 
apie gintaro istoriją, jo papli
timą pasaulyje, su juo susiju
sias lietuviškas tradicijas pa
pildė meniški skaidrių vaiz
dai.

Susirinkimą pradėjusi sky
riaus valdybos pirmininkė Va
lė Siminkevičienė prisiminė 
nueitą ir prasmingą kelią se
noje parapijoje, padėkojo dva
sios vadui klebonui T. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, 
visiems rėmėjams, katalikėms 
moterims už pasiaukojančius 
artimo meilės darbus ir pa
kvietė su nacijų pasiryžimu 
tęsti taip svarbią veiklą lietu
vybei ir katalikybei stiprinti.

Amžinybėn iškeliavusios 
skyriaus narės buvo prisimin
tos ir pagerbtos tylos minute 
ir gražiu uždegtų žvakių sim
boliu. Surengtoje parodoje bu
vo galima pasigrožėti įdomiais 
gintaro dirbiniais. Po paskai
tos vyko laimėjimai, kurių lai
mikiai buvo daugiausia iš gin
taro, ir viliojanti kelionė po 
Šiaurės Ameriką.

Ilgai visi dalinosi maloniais 
įspūdžiais, šnekučiavosi ir vai
šinosi sumanių ir darbščių 
moterų suneštomis gausiomis 
vaišėmis ir kava.

Aldona Dargytė

Toronto visuomenės vei
kėją Vytautą Biretą, Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus už nuopelnus Lietuvai ap
dovanojo DLK Gedimino IV 
laipsnio ordinu.

Kun. V. Aliulis, MIC, lan
kėsi Toronte atvykęs iš Lietu
vos. Prisikėlimo bažnyčioje pa
sakė prasmingą pamokslą. 
Aplankęs žymesnes lietuviš
kas institucijas, išvyko į Lie
tuvą. Svečias pasižymėjęs 
apaštalavimo veikėjas.

Toronto Prisikėlimo baž
nyčios šventinimas įvyks spa
lio 14 dieną. Iškilmės prasidės 
spalio 7 d. Tą dieną per Mišias 
(10:30 vai. r.) giedos Klaipėdos 
35 žmonių mišrus choras, va
dovaujamas muz. A. Vildžiū
no. Po Mišių parapijos salėje 
įvyks to choro koncertas. Spa
lio 14 d. įvyks bažnyčios šven
tinimas, dalyvaujant trims 
vyskupams.

Spalio 28 d., 3 v. p.p. Li- 
ving Arts centre įvyks Vil
niaus berniukų choro Ąžuo
liukas” koncertas. Ąžuoliu
kas” yra pasirodęs net 22-uose 
Europos valstybėse bei Japo
nijoje.

J Lietuvą išvyko 10 Kana
dos policininkų, kurių tarpe 
yra trys lietuviai: sgt. Juozas 
Gataveckas, policijos centri
nės tarnautojas, Algis Mali
nauskas, OPP, Ontario polici

jos tarnautojas, ir Dana Scyra, 
dirbanti Toronto policijos cent
rinėje. Aplankys Vilnių, Kau
ną, Panevėžį ir Klaipėdą, su
pažindins Lietuvos policiją su 
Kanados policijos darbo meto
dais.

Edvardas Stanulis jau 
rengia naują filmą. Jau yra 
pasižymėjęs trumpų filmų ga
myba ir buvo apdovanotas, 
kaip geriausias gamintojas 
(producer). Buvo aprašytas 
„Montreal Gazette” ir „Toron
to Star” dienraščiuose. Pradė
jo dirbti filmininku, baigęs To
ronto universiteto filmavimo 
mokslus. Dabar tapo prodiuse
riu.

Stasys Prakapas

ST. PETERSBURG, FL

40 METŲ LIETUVIŲ 
KLUBUI

2001 m. lapkričio 11 d. mi
nėsime neeilinę Klubo veiklos 
šventę.

Šiai sukakčiai paminėti Lie
tuvių klubo pirm. Loreta Ky
nienė, valdyba, direktoriai su 
pagalbininkais ir pirmaisiais 
klubo steigėjais Angele ir Albi
nu Kamiais, sudarė organiza
cinį komitetą ir nustatė su
kaktuviniam renginiui progra
mą.

Lapkričio 9 d. (penktadienį) 
3 v. p.p. šventės iškilmingas 
atidarymas, klubo choro kon
certas, vad. muz. dr. Broniui 
Kazėnui, tautinių šokių šokė
jų grupės Ąudra”, vad. Daliai 
Adomaitienei pasirodymas. 
Klubo veiklos apžvalga nuo
traukose, šampano vaišės ir
t.t. Dalyvauti pakviesti St. Pe
tersburgo, St. Pete Beach, 
Golf Port miestų merai. L.R. 
garbės konsulas Algimantas 
Karnavičius, vysk. Paulius 
Baltakis ir kt.

Lapkričio 10 d. (šeštadienį) 
6 v.v. iškilmingas sukaktuvi
nis pokylis, meninė programa, 
šokiai. Programą atliks ir šo
kiams gros populiari „Tėviš
kės” 10 asmenų kapela iš Či
kagos.

Lapkričio 11 d. (sekmadienį) 
1 vai. p.p. Šv. Vardo bažny
čioje, Golf Porte, šv. Mišios už 
mirusius L. klubo narius, šv. 
Mišias aukos išeivijos vysku
pas Povilas Baltakis, o Mišių 
metu giedos L. klubo vyrų cho
ras Ąidas”, vadovaujamas 
muz. Leono Sodeikos. Po to 
klube sukaktuviniai pietūs, 
meninė programa ir šventės 
užbaigimas.

Rengėjai kviečia visus klubo 
narius bei svečius iš arti ir 
toli. minėjimo renginiuose da
lyvauti ir kartu paminėti pla
čią St. Petersburgo Lietuvių 
klubo kultūrinę, socialinę bei 
visuomeninę veiklą 40 metų 
laiko tėkmėje.

Juozas Šulaitis

* UAB „Galamita” sėk
mingai plečia grybų verslą 
— siūlo namuose auginti krei- 
vabudes, o vėliau juos super
ka. (VŽ.Elta)
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LIETUVOJE GERŲ DALYKŲ 
YRA IR DAUGIAU

BRONIUS NAINYS
Ui-

Per Čikagos lietuviją praūžė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklos penkiasdešimtmečio 
minėjimas. Tiktų čia apie jį 
pakalbėti vertės požiūriu, bet 
turbūt geriau bus vėliau, kai 
įvairių jo dalių stebėtojai ap
rašys jų eigą, suskaičiuos pel
ną ir nuostolį. O užteko abie
jų. Tačiau pokalbiai, su sve
čiais iš Lietuvos, tarp kurių 
buvo Lietuvos ministrų, Seimo 
narių, biurokratijos pareigū
nų, mokslininkų, ryšio su už
sieniu įstaigos ir LGGRTC va
dovai, paliko nemažą minčių 
kraitį, ir kai kurias jų galima 
pasiaiškinti, nesiejant su mi
nėjimo eiga.

„Kaip jums atrodo Lietuvos 
spauda”, — klausia naujas ir 
amžiumi jaunas Seimo narys 
socliberalas, tik prieš pusket
virtų metų tos partijos batus 
apsimovęs. Apavą siuvosi jis 
pats, nes buvo vienas tarp 
partijos pradįninkų-kūrėjų, o 
partija tiek amžiaus ir teturi. 
Pirmiansia ieškojau atsakymo 
į. savo klausimą, kas tie socli- 
beralai yra, bet „Ąžuoliukų” 
koncerto pertrauka tokiam 
reikalui išsiaiškinti lyg ir per 
trumpa. Tačiau jo nuoširdus 
įrodinėjimas mane tik paska
tino ką nors daugiau apie ją 
sužinoti. Mat jis — verslinin
kas, taigi ne darbininkas, ne 
tarnautojas, bet „kapitalistas” 
darbdavys, taigi tas „soc” jo 
padėčiai nelabai tinka. Be to, 
abejoju, ar „soc” tinka ir prie 
liberalo, bet jauno seimūno 
toks, atrodo, nemeluotas atvi
rumas ir noras klausimą 
svarstyti, jo asmens atžvilgiu 
mane nuteikia teigiamai.

Pirmaisiais nepriklausomy
bės metais ji man atrodė daly
kiškesnė, mažiau kritiška, tai
gi ir objektyvesnė, atsargiai 
atsakinėju į jo klausimą apie 
Lietuvos, spaudą, šalia to, tei
giu, per daug gerai apie save 
galvoja. Tik ji viena visada 
viską išmano, o jos peikiamas 
valdžios pareigūnas nežino 
nieko. Pašnekovas pritaria. 
Žiniasklaida Lietuvoje nieko 
gero nemato, neranda, aiškina 
jis, laikraščių pirmųjų pusla
pių antraštės tik sensacingi 
blogų įvykių skelbimai, o 
tekstuose tie įvykiai sutirš
tinti, pasiaubinti. Žurnalistai 
iš šakalių neigiamybių veži
mus priskaldo, bet gerų daly
kų jiems lyg nebūtų. O jtį visgi 
yra. Ar jūs ne taip manot, tei
gia ir kąrtu klausia Seimo 
narys?

Kaip gi kitaip manysi, galvo
ju? Apie vieną šviesią ir gana 
didelę žvaigždę, Lietuvos ka
riuomenę, šioje skiltyje pra
ėjusią savaitę rašiau. Yra jų ir

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

kėti, kaip prieš 100 metų rašė 
Petkevičaitė-Bitė: „...jaunas
žmogus, gavęs apšvietimą... 
turės ir doros priedermę rū
pintis savo visuomene...”

Sutikau ir daugiau tų „ne- 
prestižinių”, nepraktiškų žmo
nių, dirbančių nepelningus 
darbus: Stasė užsiėmusi ne
turtingų VDU studentų maiti
nimu, Danguolė vis plečianti, 
vis gražinanti mažo miestelio 
biblioteką, Dalia entuziastin
gai pasinėrusi į archyvų tvar
kymą. Tokių žmonių yra daug, 
gaila tik, kad ne trys milijo
nai... Bet „neprestižiniai” žmo
nės, jiems patiems to nejau
čiant, yra galinga statančioji, 
globojanti, šviečianti jėga. O 
kad jos niekada Lietuvai ne
pritrūktų!Žvilgsnis į pakeles

Jei būčiau įtakinga madų

daugiau. Ir pradedu dairytis. 
Toli žvelgti nereikia. Juk ir 
mano pašnekovas, Seimo na
rys — nebeatskirsi nuo vaka
riečio. Ne tik apsirengimu, el
gesiu, bet ir galvosena. Prie
šingom nuomonėm pasikeiti
mas ramus, kultūringas, net 
ir įdomus.

Koks dabar jūsų gyvenimas, 
klausiu kitą humanitarinių 
mokslų daktarą, vyriausybės 
sąrangoje dirbantį profesiona
lą, prašydamas palyginti jį su 
gyvenimu paskutiniais okupa
cijos metais? Jis gyvena tik iš 
savo ir dirbančios žmonos 
valstybės mokamo atlyginimo. 
Žymiai pagerėjęs, atsako ne
dvejodamas, ir vargšu tikrai 
nesįjaučiu. Geriau gyvena ir 
visa mano giminė. Jeigu mote
ris, baigusi mokslus ir pradė
jusi dirbti valstybės atlygina
mą darbą, per trejus metus 
gali susitaupyti pinigų butui 
nusipirkti, per daug blogai ne
gali būti. O kas tikrai nori 
dirbti, susiranda ir darbą. Že
mesnius atlyginimus gaunan
tys susiranda ir pąjamas pa
pildančių darbų, o už pinigus 
visko galima nusipirkti. So
vietmečiu nebuvo nė pinigų, o 
jeigu kaip nors jų ir gavai, ne
buvo ko pirkti. Kiek dabar 
Lietuvoje automobilių, ir jį ga
li nusipirkti, bet kada pano
rėjęs. O okupacijos laikotarpiu 
— 30 metų reikėjo eilėje lauk
ti.

Gyvenimo gerėjimą pastebi
me ir mes, kiekvieneriais me
tais Lietuvoje apsilankydami. 
Pvz., Vilniaus senamiesčio ka
vinaitės — kasmet jų daugiau 
ir puošnesnės, patarnavimas 
mandagesnis, valgis (vaires
nis. O ar iš viso galima paly
ginti tokių viešų užeigų prau
syklas: prieš dešimt metų kai 
kuriose jų iš viso nebuvo, o į 
esamas dėl nešvaros įeiti ne
buvo galima. Turbūt nepamir- 
šome nė purvinų maisto par
duotuvių, dabar jau muziejine 
retenybe tapusių, susivėlusių 
taukuotų pardavėjų, ir ypač 
rūsčių patarnautojų valgyklo
se. Ar tai ne pagerėjimo 
ženklai? O argi nieko neverta 
žmogaus laisvė, kai nebereikia 
bijoti užpakaly šaligatviu besi
velkančios ilgos KGB uodegos. 
Ir nė artimiausiam draugui, 
net ir šeimos nariui, apie tai 
negalėjai pasiskųsti, bijoda
mas, kad jo neatsargus žodis 
tau dar daugiau bėdų neprida
rytų. O dabar viešai iškarši 
kailį policininkui, prokurorą į 
teismą trauki, valdžios ne
mėgstanti spauda, tavo nusi
skundimą kelis kartus sutirš
tinusi, visą Lietuvą ant kojų 
kelia, ją valdžią versti šaukia.

kūrėja, stengčiaus baltą nuo
takos šydą pakeisti į žalsvą, 
sprogstančio beržo spalvą, nes 
seniai bemačiau ką nors gra
žesnio, kaip Lietuvos beržynai 
kelyje į Druskininkus. Mane 
stebino jų aukštumas ir liau- 
numas. Su kiekvienu vėjo gū
siu šakos suposi tartum žalias 
rūkas. Atrodė, eilės baltų, sa
tinu apsirėdžiusių, nuotakų 
švylavo žalsvus šydus, šokda
mos „Sadutę”. Tarp beržynų ir 
pušynų plotai: garbanotos vir
šūnės, raudoni liepmenys, o 
tankumas, tankumas — kaip 
šukos!

Išvažiavau su pusbroliu ir jo 
žmona anksti rytą, kad ilga 
būtų diena, keliaujant pava
sarėjančiais laukais. Keliar, 
kaip įprasto palyginimo, sty
ga, šalikelėse ne tik beržynų ir 
pušynų grožybė, bet ir būreliai 
grybautojų su krepšiais tų 
garsiųjų, gurmetiškųjų bobau

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir Lietuvos Krepšinio federacijos prez. Algimantas Pavilionis 
su Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos simboline taure, LMKL spalio 11 d. oficialiai pristatyta Vilniuje. Ji 
2001-2002 m. koordinuos net 14 įvairaus amžiaus moksleivių čempionatų, kuriuose numatoma sulaukti 2,994 
dalyvių. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

O ką ji prieš valdžią soviet
mečiu galėjo sakyti? Ar kas 
anuo laiku galėjo įsivaizduoti
viešai aprašomą Aukščiausio
sios tarybos pirmininko ginčą 
su prenųeru, kaip, pvz., dabar
tinį Valdo Adamkaus su Algir
du Brazausku dėl 6 milijonų 
litų prezidentūros pastatui at
naujinti ir kadenciją baigu
siam prezidentui 500,000 litų 
vien tik gyvenvietės projektui 
paruošti? Tada tokie reikalai 
būtų buvę sutvarkyti, nė šu
neliui neamtelėjus, o dabar, 
be abejo, žiniasklaidos gerokai 
išpūsti ir padailinti, tapo vals
tybinių įvykių svarbos viršū
ne. Arba vėl toks menkniekis, 
kaip prezidento ginčas su 
Druskininkų meru dėl pustre
čio šimto pušų iškirtimo, nuo 
jų išvalytame sklype numa
čius degalinę statyti. Ir tokie, 
palyginti, nelabai svarbūs 
reiškiniai, spaudos pagriebti, 
pučiami iki pirmaeilių skan
dalų valdžios, taigi ir Lietu
vos, neigiamam įvaizdžiui su
daryti. Tam tikslui pirmuose 
puslapiuose ir akį rėžiančios 
antraštės parenkamos. „Val
džiai stinga ne pinigų, o proto” 
— spiegia Ramunė Sotvarie
nė, spalio 15-tos „Lietuvos ry
te” kritikuodama vyriausybės 
ateinančių metų valstybės 
biudžetą. Taip ir norisi pa
klausti, iš kur rašinio autorė 
tiek daug proto turi, kad iš 
anksto žino visus sprendimus 
šio sudėtingo galvosūkio, ku
rio negali išnarplioti keliolika 
ministrų ir keliasdešimt įvai
rių sričių specialistų?

Apie tokius ir panašius reiš
kinius kalbėdami, svečiai iš 
Lietuvos irgi klausė, ar laisvė 
ir taip postringauti nėra tei
sinė vertybė, apie kurią oku
pacijos laikotarpiu tik pasva
sių. Labai aišku, kad keliau
jam per Dzūkiją, „grybų res
publiką”! Be grybautojų pa
kelėse stoviniavo nemažai jau
nų žmonių, prašančių pavėžė
ti. Amerikietiškai pasakius, 
keliautojų „ant nykščio”. Ame
rikoje populiarėja šūkis 
„thumbs down on hitch-hi- 
kers”, tai stebėjausi, čia tokia 
kelione rizikuojančiais. Anot 
pusbrolio, yra pasitaikę žmog
žudysčių, bet žmonės ne per 
daug išgąsdinti. Grįžus Čika
gon, perskaičiau žinutę, kad 
„pakelės maniakas” Jonaitis 
įtariamas net 86 moteris nu
žudęs.

Pakelės vietovių, upių ir 
ežerų vardais, baltose lentose 
aiškiai užrašytais, mėgavausi 
labiau negu bobausiais. Kokie 
jie įvairūs, įdomūs, keisti: Glė
bas, Nedingė, Ančia, Ratnyčia, 
Vokė, Musė, Stangė, Pirčiu
pis...

Sustojom Perlojoj. Būtinai 
norėjau pamatyti „Kun. Per
kaus respubliką”, kaip šis 
miestelis ir apylinkės buvo pa

joti, ir tik sau pačiam, tebuvo 
galima. O kiek tada tokių sve
čių iš Lietuvos išeivįja galėjo 
sulaukti, kai iš jos išvykti no
rinčiam reikėjo ir ypatingos 
valdžios malonės maldauti, ir 
tvirtą įkaitą palikti? Ar tokie 
pokyčiai nėra Lietuvos gyveni
mo gerovė?

Niekas spaudai neneigia blo
gybių kėlimo teisės, kritikos 
valdžios atžvilgiu ir tokio 
vyksmo nepeikia, nes viešuma 
padeda vengti klaidų ir ypač 
sauvaliavimo, tačiau Lietuvoje 
dabar yra ir daug gerų daly
kų, ir teigiamų valdžios veiks
mų. Svečiai manė, kad spau
doje ir tai turi atsispindėti, o 
dabar per daug dažnai tokie 
reiškiniai nutylimi, todėl ir 
gyvenimo pagerėjimo viešai 
nematyti. Nesakė jie, jog jau 
viskas gerai, teigė, kad daug 
geriau galėtų būti, bet įtiki
nančiai tvirtino, kad gyvenimo 
pažanga ryški.

Sutinkame su jais. Lietuvoje 
gyvenimo pažanga yra, ten 
yra ir gerų dalykų, o spauda 
per mažai juos rodo ir labiau 
ryškina neigiamybes, bet, ant
ra vertus, kokia valdžia, ku
riame krašte mėgo kritiką ir 
ją gyrė? Visos jos ir visur tik 
save giria. Gal ir čia yra prie
žastis, kodėl ir Lietuvos žinia
sklaida savo pastabas persū- 
do, tad ir ne visuomet ja ga
lime tikėti. Dėl to kartais ten
ka apsirikti ir mums, išei
viams, jos šaltiniais besinau- 
dojant. Šalia to, druskos ne
gaili nė opozicija, kartais net 
daugiau jos užpildama, tai ar 
spauda ir ją turi nutylėti? Bet 
ji taip pat turi patikrinti, ar 
opozicijos druska ten, kur jos 
reikia ir tiek, kiek jos reikia. 
Nes nė viena jų neturi nei tie
sos, nei išminties, nei paga
sivadinę, ir Vytauto Didžiojo 
paminklą, kurio, neįtikėtinai 
keista, komunistai nenugriovė 
ir ši graži vietelė nebuvo Leni
nu subjaurota.

1918-1923 m. Perloja išgar
sėjo šaulių-partizanų kauty
nėmis su rusais, vokiečiais ir 
ypač lenkais. Miestas ėjęs iš 
rankų į rankas. Besikurianti 
Lietuva negalėjo perlojiečiams 
padėti, todėl jie apsigynę nuo 
trigubų okupantų, pasivadino 
Perlojos Respublika. Vytauto 
Didžiojo paminklas tose kovo
se žuvusiems pagerbti stovi, 
kaip stovėjęs, aukštas, masy
vus, iškilmingas. Užrašas: 
„Vytaute Didysai, gyvas būsi, 
kol gyvas nors vienas lietu
vis”. Čia Vytautas be žirgo 
man, tiesą sakant, įspūdin
giau atrodė, negu Vilniuj Ge
diminas šalia žirgo... Gal ir ge
rai, kad šalia. Tūkstančiai pa
minklų su karaliais ant žirgų. 
Bet kažkaip norėtųsi, kad 
Gediminas nebūtų tokioj „ner
siu į Nerį” pozoj. Girdėjau vil
niečius juokaujant — Gedimi

liau žinojimo, monopolio. Tad 
ir tose svarstyklėse reikia pu
siausvyros: nieko per daug, 
bet nieko ir nenutylėti, nepai
sant, ar rašoma apie gėrį, ar 
apie blogį. Taip pat — ar Lie
tuvoje, ar užsienio lietuvių 
spaudoje. Žaidimo taisyklės 
visiems tos pačios.

* Vokietija nusprendė Lie
tuvai išduoti sulaikytus Dia
ną ir Viktorą Djačenkus, kurie 
įtariami realizavę pagrobtus 
nužudyto Kauno kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus paveiks
lus. 33 metų D. Djačenkienė ir 
43 metų V. Djačenka šių metų 
liepą buvo sulaikyti Rizum- 
Lingholmo mieste. Generali
nės prokuratūros duomeni
mis, liepos 20 d. kaltinamoji 
R. Mikutavičiaus byloje Ona 
Daujotienė su savo dukra D. 
Djačenkiene ir jos vyru Vokie
tijoje pardavė du pavogtus 
paveikslus. Liepos 25 d. O. 
Daujotienė Kaune norėjo par
duoti paveikslą, tapytą ant 
medžio,, kuris taip pat prieš 3 
metus buvo pavogtas iš nužu
dyto kunigo buto bei dar vieną 
paveikslą, pagrobtą iš kito 
Kauno kolekcininko Gedimino 
Damalako. <bnsi

* Lietuvos ir Karaliau
čiaus srities pasienio gy
ventojams, vykstantiems į 
darbo ar mokymosi vietas sve
timoje valstybėje ir nenorin
tiems gaišti eilėse, teks išsi
pirkti vienkartinius ar daug
kartinius leidimus kirsti sie
ną. Vienkartinis leidimas be 
eilės pervažiuoti sieną savo 
transportu į abi puses kainuos 
20 litų, daugkartinis (10 die
nų) — 100 litų. (LR, Eltai

nai, nešok!
Pakeliui ir istorinė Merkinė. 

Būtų nusikaltimas čia nesus
toti. Taigi,

Žvilgsnis į Merkinę

Jau iš tolo buvo matyti ža
lias, kūpsantis piliakalnio kū
gis. Tiltukas per linksmai gur
guliuojančią Stangę, ir atsi
dūrėm jo papėdėj. Piliakalnis 
neatrodė toks aukotas, kol 
nepradėjau lipti. Uždusau ge
rokai, bet už tai, koks vaizdas 
nuo jo plokščios viršūnės! Ne
muno ir Merkio vandenys lie
jos vienas į kitą, žybsėdami 
bangelių veidrodėliais, o ap
link, kiek akys užmato, žali, 
žalesni, žaliausi laukai ir gi
raitės. Sunku tikėti, kad šis 
rojiškas kampelis jau nuo 14 
a. buvo nuožmių kovų su neat
lyžtančiais kryžiuočiais lau
kas.

Nuo Merkinės ir Druskinin
kai netoli. Bet Lietuvoj viskas 
netoli. Jei nuo Vilniaus iki Ni
dos 360 km, tai trumpesnis
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Danutė Bindokienė

Vienintelė tikra apsauga 
nuo teroristų

Amerikos valdžia kasdien 
skelbia vis naujus būdus ap
saugančius ir kraštą, ir jo gy
ventojus nuo būsimų teroristų 
išpuolių. Kad pavojus tikras, 
niekas neabejoja, nors ir gir
dime raginimus per daug gi
liai nenugrimzti panikos kiau- 
rasmėlyje. Įvairios apklausos 
rodo, kad didžioji dalis vals
tybės gyventojų visgi bijo ir 
stengiasi apsirūpinti būtiniau
siais reikmenimis, kad galėtų 
užsitikrinti išlikimą.

Tačiau spalio 30 d., dar nei 
mėnesiui nepraslinkus nuo 
teroristų išpuolių New Yorke 
bei Vašingtone, popiežius Jo
nas Paulius, koncelebravęs 
Mišias kartu su 240 vyskupų, 
iš viso pasaulio suvažiavusių į 
Vyskupų sinodą, pamoksle 
priminė, kad yra tik vienas 
tikriausias, per daug šimt
mečių išmėgintas, būdas apsi
saugoti nuo teroristų ir karo 
pavojaus. Tai kasdieninė ro
žančiaus malda.

Nejaugi pamiršome, kad ka
talikiškame pasaulyje spalis 
yra paskirtas Dievo Motinai 
Marijai ir visi tikintieji ragi
nami kasdien kalbėti rožan
čių? Tai ne vien Bažnyčios die
giama, bet ir lietuvių tautos 
pamiltoji tradicija: spalis, kaip 
ir gegužė, skiriamas Marįjai, 
tik gegužės mėnesį Dievo Mo
tina garbinama litanįjos mal
da, o spalį — rožančiumi.

Pati Marija savo apsireiš
kimuose (Fatimoje, Liurde ir 
kitur) yra pabrėžusi, kad ro
žančiaus malda labai galinga. 
Jai ypač patinkanti, todėl ti
kintieji, kurie Jos malonių 
ieško, kasdien kalbėdami ro
žančių, gali tikėtis, kad bus 
išklausyti.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo pamokslo metu priminė, 
kad pasaulis vėl atsidūrė ant 
pavojingos bedugnės kranto. 
Teroristų išpuoliai Amerikoje 
ir šio krašto vadovybės pa
siryžimas juos suradus skau
džiai nubausti (tuo metu JAV 
dar nebuvo pradėjusi karo ak
cijos prieš Afganistane įsi
tvirtinusius Osama bin Laden 
pasekėjus), gali įstumti pa
saulį į naują, pragaištingą ka
ro audrą. Popiežius nepanei
gė, kad teroristai verti atitin
kamos bausmės, tačiau visgi 
prašė nesivadovauti vien kerš
to troškimu, kuris gali nuvesti 
į pavojingą akligatvį.

Tačiau grįžkime prie Mari
jos mėnesio — spalio. Mūsų 
senoliams, ir net tėvams, bū
tų į galvą neatėjusi mintis 
spalio mėnesį kasdien nepa
kelias, negu čia į skautų sto
vyklą Rako miške!

Užsukom ir į „Girios Aido” 
trobelę, man tik Lietuvos vaiz
dų albumuose matytą. Pa
trauklus A formos pastatas, 
tikras pasakų namelis „ant 
vištos kojos”. Visur daug lietu
viškos ornamentikos, drožinių 
ir medžio skulptūrų; taip pat 
informacijos apie vietinę gam Bus daugiau

Druskininkus puošia daug tokių stilingų, senoviškų namų.

sveikinti Dievo Motinos jai 
skirta rožančiaus malda. Tai 
buvo ne vien asmeniškas krei
pimasis, bet visos šeimos pro
jektas, prie rudens gėlėmis pa
puošto Maruos paveikslo su- 
klupdant net mažamečius vai
kučius. Kam buvo patogu, 
stengėsi nueiti į bažnyčią ir 
dalyvauti rožančiaus pamal
dose, kartu su kitais tikin
čiaisiais. Tokia bendra malda 
suartindavo kaimynus, suteik
davo stiprybės, kai gyvenimo 
kasdienybės ir vargų krūvis 
darėsi nepakeliamas.

Taikos metais žmonės garbi
no Mariją, prašė sveikatos, 
ištvermės; karų ar kitokių ne
gandų akivaizdoje, šaukėsi jos 
užtarimo, meldė taikos, pa
guodos. Su rožančiumi ran
koje lietuvis įstengė , iškęsti 
persekiojimus, trėmimus, oku
pacijas ir jų atneštas visoke
riopas kančias. Tai buvo gink
las, prieš kurį „ir pragaro var
tai braškėjo”.

Ir Dievo Motina, Jietuvių 
tautai abejinga nebuvo. Juk 
ne be reikalo Lietuva vadinta 
Marijos Žeme. Turbūt nei vie
nas .tikintis šiandien neabejo
ja, kad prieš vienuolika metų 
įvykęs Laisvės stebuklas buvo 
taip pat Marijos dovana savo 
Žemės vaikams.

Deja, žmogaus ^jgrigimtis 
silpna ir užmarši...-Kol bėda 
neprispaudžia, paleidžia iš 
rankų rožančių, iš Širdies — 
maldą. Melstis ar viešai kal
bėti religiniais klausimais, pa
sisakyti prieš nemoralų elgesį 
— nemada. Dažnas numos 
ranka: „Ne mano Jį$itlės, ne 
mano kopūstai” —^laisvame 
krašte tegul kiekvienas už 
save atsako... O paskatos nuo
monei, kad religįja yrą tik se
nukų, neturinčių geresnio 
užsiėmimo, reikalas, netrūks
ta ir žiniasklaidoję,„ ir pra
mogų pasaulyje, ir kone kiek
viename žingsnyje. Tai pagun
da, prieš kurią daugelis su
klumpa, juo labiau, kad nuo
lat vyksta akcija išbraukti bet 
kokius Dievo ar religijos pėd
sakus iš viešojo gyvenimo, 
pasitelkiant net konstituciją, 
kad „būtina atskirti bažnyčią 
nuo valstybės”.

Stebuklu galėtume vadinti 
tai, kad po rugsėjo ll-osios 
Amerika vėl „atrado Dievą” ir 
net labiausiai užkietėję ateis
tai vengia pasisakyti prieš 
viešas maldas ir dažnai karto
jamą Jo vardą. O mes, lietu
viai, kartokime dar ir Dievo 
Motinos vardą, apsiginkluo
kime rožančiumi ir jausimės 
saugesni...
tą

Už didžiulio lango įrengtas 
pavyzdinis miško . sklypelis. 
Turbūt, kad būtų autentiš
kiau, čia uždaryta ir mažutė 
voverytė. Išpūtusi, .savo rudą 
uodegą lyg burę, karpydama 
kutuotas ausytes, bėgiojo ji už 

‘‘stiklo sienos, ieškodama angos 
ištrūkti.
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JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

AŠ NEŽINOJAU, KAD LIETUVA 
TURI TIEK TALENTŲ

Tėvynę mes palikom 
Karo sūkury.
Ir saugią vietą radom, 
Žemyno vidury.
Čia priglaudė ir rėmė 
Senoji mūs karta.
Savo šaknis įleidom.
Tėvynė mūs antra.
Lietuvai mes dirbom 
Ir mokėme vaikus,
Kad jie nors neužmirštų 
Lietuviškus žodžius.
Jau penkiasdešimt metų 
Tuos minam takelius.
Dabar jau mes priglaudžiam 
Naujuosius lietuvius.

, Tokiais Rūtos Talžūnienės 
žodžiais prasideda Omahos 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menės 50-metų jubiliejinis lei
dinėlis, kurį omahiečiai pa
dovanojo visiems JAV LB XVI 
tarybos II sesijos dalyyiams.

Apie Omahą, NE, buvau 
skaičiusi prel. Lado Tulabos iš 
Romos prisiminimuose, kur jis 
rašė, kad kai į Ameriką iš Eu
ropos po karo atplaukdavo lai
vas su pabėgėliais, jo pasitikti 
dažnai atvažiuodavo šventas 
kun. Juozas Jusevičius iš 
Omahos. Kartą jis pamatęs 
ant akmens sėdinčią ir rau
dančią moteriškę su keliais 
vaikais. ,,Ko verki?” - paklau
sęs kunigas. „Kaip aš neverk
siu, jeigu manęs niekas nei
ma”. Kunigas pasakęs jai, o 
yėliau ir visiems viešai spau
doje paskelbęs: šeimos su vai
kais, kurios, atvykę į Ame
riką, neturi kur dėtis, teva
žiuoja į Omahą. „Aš jus priim
siu”.

Daiva Navickienė, organizacinių 
reikalų komisijos pirmininkė.

T 'A T. ‘ v
Kad taip ir būdavo, patvirti

no Aušrelė Sakalaitė, kuri po 
karo su tėveliais apsigyveno 
Omahoje ir ten užaugo. Iki gy
venimo galo man įsirėžė jos 
pasakymas, kad Omahos lie
tuvių parapijos bažnyčia šv. 
Mišių metu kvepėdavo ko
pūstais, nes rūsyje nuolat gy
veno dešimtys šeimų. O klebo
nas, ftorėdamas išlaikyti savo 
gausius įnamius, rinkdavo 
butelįus ir juos pardavinė
davo?

Man, žurnalistei, vienas iš 
įdomiausių dalykų JAV LB 
50-męčio minėjime buvo susi
tikimui su iš tolimiausių JAV 
pakrįščių atvykusiais lietu
viais, mat šį kartą į tarybos

*
JAV LB XIV taryba dirba. Iš dešinės: Algis Rugienius, Dalia Puškorienė, Aušrelė Sakalaitė, dr. Antanas Razma.

Lietuvių Bendruomenės 50-mečio minėjimo svečiai (iš kairės): Telšių 
vysk. augziliaras Jonas Kauneckas, Anelė Pocienė ir Edvard Pocius.

posėdį buvo kviesti ir LB apy
linkių atstovai. Jie atvežė tik
rąją Ameriką ir gyvą lietu
viškos genties svečioje šalyje 
gyvenimą.

Viena iš apylinkių atstovių 
buvo Liuda Cesnaitė Flores, iš 
karto atkreipusi į save dėme
sį. Neatsispyriau per per
trauką su ja susipažinti ir ki
tuose dienraščio numeriuose 
pasiūlysiu platesnį mūsų po
kalbį, o dabar tik pristatysiu 
tai, ką ji pasakė apie save ir 
savo Houston apylinkę, TX, 
sesijoje._ „Mes jungiame visas 
tris emigracijos kartas ir jų 
palikuonis. Didžiausia karta - 
pirmosios emigracijos vai
kaičiai. Kai kurie jau nebekal
ba lietuviškai, kai kurie - dar 
truputį, bet jie domisi savo 
kilmės šalimi, - stebėtinai 
švaria ir žodinga, tarsi litua
nistės mokytojos, lietuvių kal
ba pasakojo Liuda. - Turime 5 
šeimas, kurios neseniai atvy
ko iš Lietuvos. Čia buvo kal
bėta, kad reikia pritraukti 
jaunimą. O didžioji mūsų jau
nimo dalis yra sukūrusi 
mišrias šeimas ir jau gerai lie
tuviškai nebekalba. Many
čiau, kad reiktų sudaryti 
mišrias studijų grupes. Mes 
turime stengtis išlaikyti lietu
vių kalbą. Nors mano vyras iš 
Meksikos, bet vaikai kalba ir 
lietuviškai. Reikia pritraukti 
lietuvių kilmės žmones ir jų 
šeimų narius. Labai malonu, 
kad bendruomenės raštai jau 
yra siuntinėjami dviem kalbo
mis. Tai labai padeda tokioms 
apylinkėms, kur nėra daug 
lietuviškai kalbančių. Man 
atrodo, kad reiktų pagalvoti ir 
apie tai, kad ir susirinkimus 
galima būtų vesti dviem kal
bom, nepereinant į anglų. 
Mums malonu, kad senieji 
išeiviai ne tik domisi Lietuva, 
jie mums yra labai reikalingi. 
Mūsų peticijas dėl NATO pasi
rašiusių didesnė pusė buvo 
lietuviškai nebekalbantys. Jie 
yra mūsų bendruomenės na
riai. Čia buvo kalbėta apie 
langą į Ameriką per senato
rius. Tai pagirtina, bet mums 
reikalinga tą langą platinti ir 
eiti į Amerikos, visuomenę su 
mūsų kultūra. Daugelis ame
rikiečių nežino, kad mes tu
rime pasaulinio masto meni
ninkų. Aš ką tik grįžau iš 
Meksikos, ten buvo didelė 
šeimos šventė. Pripuolamai 
pavarčiusi planuojamo tradici
nio ten vykstančio festivalio 
programą, pamačiau, kad ja
me šiemet dalyvauja ir teatras 
iš Lietuvos, kuris vaidins 
Shakespeare „Ričardą III”. 
Aš, žinoma, nuėjau į miesto 
agentūrą ir paprašiau man 
atsiųsti bilietus. Tai buvo di
delė staigmena. Ir mes Hous
ton rengiame lietuvių meni
ninkų koncertus. Jų turėjome 
jau penkis ir lėlių teatro spek
taklį. Žinoma, Mūza Rubac- 
kytė galėjo mums paskambin-

Iškilmingos vakarienės metu Švietimo tarybos premija buvo įteikta visuomenininkui ir mokytojui Jonui Kava
liūnui. Po premijos įteikimo su kolegėmis: (iš kairės) Švietimo tarybos pirmininke Dalilė Polikaitiene, Maironio 
lituanistinės mokyklos Lemonte direktore Audrone Elvikiene ir Čikagos lituanistinės mokyklos direktore Jūrate 
Doviliene. Jono Urbono nuotraukos.

ti bet kuriame mūsų bute, 
mūsų tiek nedaug, bet mes no
rim išeiti į amerikiečių vi
suomenę. Malonu girdėti, kai 
jie tau paskui sako: „Vieš
patie, aš ir nežinojau, kad jūs 
turite tokių talentų”.

Liudos Flores kalba buvo la
bai charakteringa mažų apy
linkių atstovams. Ten vystyti 
lietuvišką veiklą yra ypač sun
ku ir, žinoma, ištesi tik stip
riausieji, atkakliausieji. O 
tokių užkietėjusių lietuvi
ninkų, pasirodo, yra ir San 
Diego, CA. Štai ką papasakojo 
Giedrė Milašienė iš San Die
go.

JAV LB tarybos Ekonominių rei
kalų komisijos pirm. Vytautas Vi
dugiris.

„Mūsų apylinkė įsikūrė 
1999 m. gruodyje. Anksčiau, 
kai mūsų žmonės pasiilgdavo 
lietuvio draugo, lietuviškų 
renginių, važiuodavo į Los An
geles. Ten veikia mokykla, 
parapija. Mes nepraleidom nė 
vienos lietuviškos dienos. Mes 
į California atvažiavom 1997 
m. iš Wisconsin. Kiti čia yra 
suvažiavę iš Aliaskos, Bosto
no, Las Vegas ir kitur - iš viso 
pasaulio. Mūsų narių skaičius 
dar labai kuklus, 42 nariai yra 
užsimokėję solidarumo mo
kestį, o tokių, kuriems siun
tinė) ame aplinkraštį ir pakvie
timus, yra daugiau kaip 200. 
Mus remia Los Angeles, jiems 
už tai didelis dėkui. Yra 
žmonių, kurie mums sako 
„valio”, ir yra žmonių, kurie

sako: „Kas tie triukšmadariai, 
kurie atvažiavo iš Wisconsin 
ir dabar mums neduoda ra
mybės?” Labai džiaugiamės, 
kad savo tarpe turime daug 
naujai atvykusių iš Lietuvos. 
Jie sudaro didesnę pusę tauti
nių šokių ansamblio, kuris 
įsikūrė anksčiau už bend
ruomenę. Jam vadovauja man 
„truputį pažįstamas” Stasys 
Milašius. Mūsų šokėjai daly
vauja ir šokių šventėse. Dabar 
turim šokėją iš Lietuvos uni
versiteto, kuri jau kitus moko. 
Mes tikimės augti. O tai, kas 
įvyko prieš 2 savaites, tai tų 
naujųjų atvykusiųjų pastango
mis, jų pasiryžimu, užsispy
rimu. Jie, remiami Lietuvių 
Bendruomenės, suorganizavo 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. Turime 28 vaikus, ku
riuos suskirstėme į 3 grupes. 
Yra tiek daug suinteresuotu
mo, kad žadame padaryti 
klases angliškai kalbantiems 
vaikams ir tiems atsiliku- 
siems suaugusiems, kurie ne
žino, kur nosines dėti. Mums 
kol kas nebuvo laiko susipyk
ti. Bendradarbiaujame gra
žiai, entuziastingai. Būtų gra
žu, jeigu visuomet taip sek
tųsi. Ir visoihs apylinkėms lin
kiu tiek entuziazmo ir gražaus 
bendradarbiavimo, kaip dabar 
San Diego”, - kalbėjo Giedrė 
Milašienė.

Bet ne visur apylinkėse gy
venimas eina kaip per sviestą. 
Po to, kai JAV LB tarybos se
sijai dr. Raimondas Šilkaitis 
pristatė LB bėdas Clevelande, 
OH, dėl socialinio centro 
„Sodyba” nuosavybės, per per
trauką prie manęs priėjo dr. 
Algimantas Čepulis. Manau, 
jis tai padarė turėdamas gal
voje, kad spaudoje yra plačiau 
pasklidusi nuomonė, jog ginče 
dėl „Sodybos” Lietuvių Bend
ruomenė nėra teisi. Tokią 
nuomonę išplatino antroji be
sibylinėjančioj i pusė. Dr. A. 
Čepulis papasakojo, kaip visa 
ši istorija prasidėjo. „Mūsų 
buvo 6 žmonės. Sugalvojome 
pastatyti 32 butų namą lietu
viams. Kadangi tuo metu vie
nintelė įregistruota Lietuvių

Bendruomenės organizacija 
buvo Čikagos socialinis cen
tras, paėmėme paskolą jo var
du. LB sumokėjo ir 10,000 dol. 
pirmąjį įnašą. Už 185,000 
dolerių nupirkome žemės 
sklypą Paskui pagalvojome, 
kad gal bus norinčių apsigy
venti iš Pensylvania ir kitur," 
pakeitėme sprendimą ir pa
statėme 80 butų namą. Tai 
buvo 1981-1982 metais. Visa 
tai mes, tie šeši žmonės, 
darėme Lietuvių Bendruo
menės vardu. Pirmieji 8 gy
ventojai buvo lietuviai, bet jų 
daugiau kaip 12 kažkodėl ten 
niekada ir negyveno. Prieš 
penkerius metus aš ir dar 4-5 
žmonės buvome pakviesti į 
„Sodybą” ir mums pranešta, 
kad ketinama statyti senelių 
namus, iš to būsią galima

dr. Romualdas Kriaučiūnas.

uždirbti. Esą, klokit 120,000 
dolerių ant stalo, ir tie pinigai 
jums atneš pelną. Tada aš pa
sakiau, kad mes ant tos žemės 
negalim statyti namų, nes 
Lietuvių Bendruomenė yra ne 
pelno organizacija. Man buvo į 
tai atsakyta, kad bendruo
menė čia nieko neturi bendra. 
Ir nuo to karto manęs daugiau 
ten nekvietė”.

Dr. R. Šilkaičio, kuris buvo 
LB patikėtinis direktorių tary
boje, žodžiais, konfliktas pra
sidėjo, kai buvo norima pus
velčiui parduoti dalį žemės 
valdytojos anūkei ir vietoj jo

Paslaugos

S K E

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 .

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS,

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

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 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.

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

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

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Liūda Rugienienė, LR Seimo ir 
JAV LB tarybos atstovų bendros 
komisijos pirmininkė.

parašo ant direktorių tarybos 
rašto buvo padėtas jau nebe
turinčio teisių ankstesnio di
rektoriaus parašas. Neteisė
tiems veiksmams jis pasiprie
šino, o kadangi „Sodybos” 
vertė šiandien yra 10 min. do
lerių, natūralu, kad aistros 
įsiliepsnojo. Dr. R. Šilkaitis 
skundėsi, kad buvo puolamas 
ir šmeižiamas taip, kad dėl to 
turėjo išsikelti iš Clevelando.

Reikia priminti, kad teis
mas patvirtino Lietuvių Bend
ruomenės teisę į nuosavybę, 
bet buvo išeikvota daug lėšų ir 
žmonių dvasinės sveikatos. 
Šiuo metu „Sodybos” laukia 
išsami revizija.

Kad ekskursija po lietu
viškas apylinkes nesibaigtų 
šia nemalonia istorija, dar 
perduosiu Indianos apylinkės 
pirmininkės Birutės Vilutie- 
nės žodžius tarybos sesijoje: 
„Kažkada mūsų apylinkė 
turėjo 2 parapijas, veikė cho
rai. Šiuo metu jau nieko ne
beturim, bet dar sugebam 
išeiti ir į amerikiečių bend
ruomenę su savo tautodailės 
parodomis, kurios kasmet 
vyksta Pordue universitete. 
Ten pasirodo visos tautybės. 
Šį pavasarį buvau labai nuste
binta, gavusi asmenišką pa
kvietimą į susitikimą su Mek
sikos prezidentu Fax, kai jis 
viešėjo Čikagoje. Pasirodo, 
mane prisiminė meksikiečiai, 
su kuriais mes kartu dirbame 
rengdami parodas. Mes lai
mingi dar ir tuo, kad mūsų 
senatorius Richard Lugar yra 
vienas įtakingiausių žmonių, 
remiančių Lietuvos siekį į 
NATO. Jis yra mūsų draugas. 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus senatorių Richard 
Lugar apdovanojo ordinu. 
Nors mūsų ir mažai, bet mes 
sugebame reklamuotis”.

Audronė V. Škiudaitė

■
Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

“j*' RE/MAX 

y REALTORS 
OFFC. (773) 229 - *761 

HOME (708) 425 - 7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

Siūlo darbą

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytojai 

Skokie perkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617. ,

Window YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mu& 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L. 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.

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 toi 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

NORINT IŠVENGTI ? 
SAVIŽUDYBIŲ

Lietuvoje rengiama Valsty
binės savižudybių išvengimo 
strategija turėtų tapti teori
nių savižudybių problėmos 
sprendimo pagrindu, teigiama 
spaudai perduotame Sveika
tos apsaugos ministerij'tiš'pra
nešime.

Šiuo metu Lietuva pagal sa
vižudybių skaičių pirmauja 
Europoje. (44 savižudybės 
100,000 gyventojų). Latvijoje 
šis rodiklis —34, Estijoje — 
33, Rusijoje — 39 ir Vengrijoje 
— 32.

Savižudybių išvengimo 
strategija Sveikatos apsau
gos ministerijoje jau svarsty
ta keletą kartų ir susilaukė 
nemažai pastabų. Strategijos 
rengimo darbo grupės paruoš
tame projekte visiškai ne
numatyta, kaip Valstybinė 
savižudybių išvengimo stra
tegija bus įgyvendinama. Nė
ra įvardintos struktūros, ku
rios ją įgyvendins valstybiniu 
ir vietos lygiu, neaišku, kaip 
vykdant strategiją, turės ben
dradarbiauti sveikatos ir so
cialinės apsaugos, kitos vals
tybinės bei visuomeninės ins
titucijos, religinės bendruome
nės ir pan.

Naujoje strategijoje nėra 
detalesnės savižudybių ana
lizės: kas žudosi (vyrai, mote
rys), kokio amžiaus, kokiuo
se regionuose daugiausia, ko
kios savižudybių tendencijos. 
Nenumatyta, kaip ši strategi
ja siesis su kitomis jau vykdo
momis programomis. Netgi 
nėra įvardintas strategijos tiks
las — sumažinti savižudybių 
skaičių. Trūkumų parengtoje 
strategijoje yra ir daugiau, pa
brėžiama Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ryšių su visuo
mene skyriaus pranešime.

' (Elta)

* Lietuvos mokesčių sis
tema ir mokesčių surinkimas 
sudomino garsią politikę, bu
vusią Didžiosios Britanijos 
premjerę Margaret Thatcher. 
Į svečius pasikvietusi Londone 
viešinčią finansų ministrę 
Dalią Grybauskaitę ji klau
sinėjo apie Lietuvoje vykdomą 
mokesčių politiką. Susitiki
mas, turėjęs trukti pusvalan
dį, tęsėsi beveik valandą. (LR, 
Elta)



PRAMUŠTI STIKLO 
STOGĄ...

PROF. ONA VOVERIENĖ

DRAUGAS, 2001 m. spalio 18 d., ketvirtadienis 5r

Tai viena lakiausių moterų 
judėjimų frazė, kuria skatina
mos moterys, einančios į poli
tiką, veikti ir nugalėti.

Moterų kelias į politiką yra 
sunkus ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame pasaulyje. Gal, tik 
skandinavėms šioje srityje se
kasi geriausiai. Apie tai liudi
ja moterų skaičiaus statistika 
Europos Sąjungos valstybių 
parlamentuose: Švedijoje — 
45 proc.; Norvegijoje — 41,2 
proc.; Danijoje — 37,1 proc.; 
Suomijoje — 37 proc.; Islandi
joje — 36,5 proc.; Olandijoje — 
33,3 proc.; Vokietijoje — 29,6 
proc.; Ispanijoje — 27,1 proc.; 
Belgijoje — 25,6 proc.; Austri
joje — 24,7 proc.; Portugalijoje
— 19,6 proc.; Jungtinėje Kara
lystėje — 17,1 proc.; Liuksem
burge — 16,7 proc.; Graikijoje
— 10,3 proc.; Italijoje — 10,2 
proc.; Prancūzijoje — 8,7 proc. 
(„Eąual opportunities for wo- 
men and men in the European 
Union”. Annual Report-2000.
— Luxembourg, 2001. — p. 
32).

Lietuvoje moterų Seime yra 
15, ir tai sudaro 10,6 proc. nuo 
bendro parlamentarų skai
čiaus.

Skandinavės moterys, ku
rios vienais ar kitais reikalais 
atvažiuoja į Lietuvą, matyda
mos Vilniaus gatvėse elgetau
jančius vaikus ir senelius, vi
sad stebisi: kodėl gatvėse tiek 
daug elgetaujančių, kodėl tiek 
daug netvarkos aptarnavimo 
sferoje, ligoninėse ir švietime, 
o moterų Seime tiek mažai? 
Vyrams šios problemos — ne
rūpi, o jeigu ir rūpi — tai tik 
fpjTOįdįai, be širdies,

2000-ųjų metų gruodžio 9 d. 
Vilniuje įvykęs Trečiasis Lie
tuvos moterų suvažiavimas 
(pirmasis buvo — 1907 m., an
trasis — 1936 m.) atkreipė ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulio 
visuomenės dėmesį į skau
džiausias Lietuvos problemas, 
kurias sprendžiant ženkliai 
galėtų prisidėti moterys. Tik 
joms reikia suteikti daugiau 
galimybių. Daugelį socialinio 
ir humanitarinio pobūdžio 
problemų moterys galėtų iš
spręsti žymiai jautriau, nuo
širdžiau ir atsakingiau, negu 
vyrai. Tarp kitų suvažiavimo 
rezoliucijų buvo įrašyta ir to
kia:

Suvažiavimas „atkreipia po
litinių partijų, dalyvavusių 
savivaldybių ir Seimo rinki
muose, dėmesį, kad jos įtrau
kė į kandidatų sąrašus mažai 
moterų. Politinės partijos turi 
pripažinti, kad jos diskrimi
nuoja moteris politinėje veik
loje... Rekomenduoja partijų 
narėms nedelsiant pradėti 
kampaniją, kad rinkimuose į 
Prezidento postą kandidatė
mis paritetiniais su vyrais 
pagrindais būtų keliamos mo
terys” (Trečiojo Lietuvos mo
terų suvažiavimo rezoliucijos
— V., 2000. —p.).

Po suvažiavimo jo organiza
cinis komitetas išsiuntė prašy
mus visoms Lietuvos parti
joms, prašydamas pariteti
niais su vyrais pagrindais 
kandidatėmis į Lietuvos prezi
dentes siūlyti ir moteris.

Sureagavo tik dvi partįjos: 
jungtinės Naujosios demokra
tijos ir Valstiečių, siūlanti 
kandidate į Lietuvos prezi
dentes prof. Kazimierą Pruns
kienę ir Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių), kan
didatais į Lietuvos preziden
tus siūlanti Rasą Juknevičie
nę, Ireną Degutienę ir Andrių 
Kubilių. Šiuo metu vyksta de
batai partįjos skyriuose ir ga
lutinai dėl partįjos vieno kan
didato į prezidentus bus apsi
spręsta partįjos konferencįjoje 
š.m. lapkričio pabaigoje.

Š.m. rugsėjo 14-16 d. Palan
goje įvyko Lietuvos moterų ly
gos organizuota konferencija 
„Lietuvos prezidentė — mote
ris: mitas ar realybė?”

Konferencijoje dalyvavo 
įvairių partijų ir įsitikinimų 
moterys (ir jas lydintys vyrai), 
daugiausia konservatorių bei 
politinių kalinių ir tremtinių. 
Konferencijoje taip pat dalyva
vo Seimo narės, kandidatės į 
prezidentes — Rasa Juknevi
čienė ir Irena Degutienė.

Konferencįjoje pirmininka
vusi Ona Voverienė kalbėjo, 
kad tais periodais, kai valsty
bėse klesti dorovinis nuosmu
kis ir kultūros degradacija, 
kai visuomenėje stinga žmo
niškumo ir teisingumo, kai 
vertybės keičiamos pseudover- 
tybėmis, prezidentėmis renka
mos moterys. Taip buvo iš
rinkta Argentinos prezidentė 
Izabel Martines de Peron, 
(1974), Bolivijos — Lidia 
Gueiler (1979), Islandijos — 
Vigdis Finnbagodotirr (1980), 
Airįjos — Mary Robinson 
(1990), Latvijos — Vaira Vy- 
ke-Freiberga (1999) ir kitos, iš 
viso 13, per pastaruosius 20 
metų. Dabar eilė atėjo Lietu
vai.

Lietuvoje dabar kaip tik to
kia dvasinė atmosfera: klesti 
nusikalstamumas, raudono
sios nostalgijos ir chamo „kul
tūra”, kaip ir sovietmečiu ska
tinama masinė alkoholizacija, 
toliau per žiniasklaidą, teatrą, 
literatūrą skiepijamos man- 
kurtizmo (individo atsiriboji
mo nuo praeities, tėvų ir pro
tėvių kultūros, Lietuvos istori
jos) ir neonomadizmo („man 
nesvarbu, kur gyventi, svarbu, 
kad būtų gerai”; „po manęs 
nors ir tvanas”) idėjos.

Prelegentė akcentavo itin 
neigiamą Lietuvos vyrų nuo
monę apie moterį politikę. Po 
Trečiojo Lietuvos moterų su
važiavimo laikraščio „Ūkinin
ko patarėjas” organizuotoje 
diskusijoje dalyvavęs rašyto
jas Kazys Saja į klausimą: ,Ąr 
išrinks kada nors Lietuva mo
terį prezidentę?”, atsakė: 
„Valstybei valdyti reikia pro
to! Ar Lietuvos moteris pri
brendo valdyti valstybę — ne
stinga tam jai proto, išsilavi
nimo? Nepribrendo. Gal todėl, 
kad jai istorijos vingiuose bu
vo sunku rungtyniauti su vy
ru. Moterys, kurios neturė
damos kompetencįjos. siekia 
vadovauti, daro gėdą visai mo
terų giminei. Kol kas Lietuvo
je nėra Margaret Thatcher... 
(Dirbsim, ką gebam, ir aug- 
sim) Užrašė J. Kažemekaitytė 
// „Ūkininko patarėjas”. — 
2000, gruod. 16).

Konferencįjoje kalbėjo Seimo 
narė Rasa Juknevičienė. Ji su
pažindino su įvairiais prezi
dento funkcijų modeliais įvai
riose šalyse, taip pat su reika
lavimais, kurie pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucįją yra 
keliami Lietuvos prezidentui. 
Jos nuomone, nepaisant ne
gatyvaus Lietuvos žmonių po
žiūrio į moterį politikoje, teo
riškai moteris — prezidentė 
Lietuvoje — galima, yra rea
lybė, ne mitas. Svarbiausia — 
kvalifikacija, politiko patirtis, 
žinios, įsitikinimai, kalbų mo
kėjimas, orientavimasis Kraš
to saugumo ir teisėsaugos 
problemose, stipri valia, pri
imant sprendimus.

Juk Lietuva turėjo pirmąją 
premjerę moterį- Ja džiaugia
mės ir didžiavomės. Deja, teko 
ja skaudžiai nusivilti dėl jos 
politinių orientacijų. Iš klaidų 
mokomės.

Gražina Trimakaitė, skai
čiusi pranešimą „Populiarusis 
konservatizmas... ir Lietuvos 
prezidentė” suformulavo rei-

„Pavasaris” ir „Ruduo” Rūdininkų gatvės aikštelėje Vilniuje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

kalavimus Lietuvos preziden
tei nuo Tėvynės sąjungos. Jos 
nuomone, Lietuvos prezidentė 
konservatorė turėtų sukurti 
tokią valdymo sistemą, kuri 
būtų pastovi, būtų laikomasi 
ir puoselėjamos tradicijos; bū
tų aiškiai brėžiama takoskyra 
tarp gėrio ir blogio; būtų ugdo
mas tikrasis, ne murziškas 
(Lietuvos nacionaldemokratų 
vadas M. Murza), o tikrasis 
tautiškumas; tikrasis Tikėji
mas, o ne religija be Dievo; 
dvasinės ir materialinės tik
rovės harmonija, prioritetą 
teikiant dvasinei (Voverienė 
O. Lietuvos prezidentė mote
ris: mitas ar realybė? // „XXI 
amžius”. — 2001, spalio 3, p. 
8).

Ona Voverienė, vadovauda
masi konferencijoje aptartu 
teoriniu Lietuvos prezidento 
modeliu, išanalizavo visų trijų 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) kandidatų į 
prezidentus straipsnius, jų pa
skelbtus nuo pat Atgimimo iki 
šių dienų, remdamasi nuosta
ta, kad politiko straipsniai ir 
jo vieši pasisakymai geriausiai 
atspindi politiko veiklą ir jo 
politinius interesus.

Pripažindama didelius Ire
nos Degutienės ir Andriaus 
Kubiliaus nuopelnus, įtvirti
nant Lietuvos nepriklausomy
bę ir valstybingumą ir jų nea
bejotiną tinkamumą premjero 
pareigoms, Lietuvos preziden
to pareigoms pirmumą iš visų 
trijų teikia Rasos Juknevičie
nės kandidatūrai, kaip labiau
siai atitinkančiai prezidento 
modelio, įtvirtinto Lietuvos 
Konstitucijos reikalavimams.

Tai stipri ir valinga asmeny
bė, nesidairanti, iš kur vėjai 
pučia, ištikima tautos idea
lams ir tvirtai einanti Lietu
vos valstybingumo stiprinimo 
keliu.

Tai labiausiai patyrusi iš vi
sų kandidatuojančių NATO 
reikalų specialistė. Jai vado
vaujant NATO reikalų komisi
jai, Lietuva padarė didžiausią 
pažangą šiame kelyje. Aiški ir 
nedviprasmiška jos pozicija, 
integruojantis į Europos Są
jungą. Tą ryškiai parodo jos 
pasisakymai tarptautinėse ir 
Lietuvos konferencijose bei 
Lietuvos spaudoje.

Ji yra gerai susipažinusi su 
Lietuvos teisėsaugos sistema, 
labai gerai išstudijavusi ir pa
skelbusi spaudoje teisėsaugos 
piktnaudžiavimo valdžia fak
tus, tų piktnaudžiavimų įtaką 
Lietuvos ekonomikos nuosmu
kiui, gerai žino nusikaltusius 
Lietuvai ir jos interesams tei
sėsaugos darbuotojus. Į rinki
mus ji eina su Teisingumo at
kūrimo Lietuvoje siekiu.

Ji europietiškai suvokia par
tijų vaidmenį demokratinės 
valstybės raidoje, geba jas ir 
jų potencijas objektyviai ver
tinti. Ji moka pakilti virš par
tijų programų ir emocijų, skir
ti gėrį nuo blogio jų veikloje, 
pasisako už stiprių europietiš-

MOČIUTĖS NETEKUS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad staigiai ir netikėtai^ 
2001 m. spalio 15 d., I^ivonia, MI, mirė mūsų mylima 
Žmona, Mamytė, Močiutė ir Uošvienė

A. t A. 1
SALIOMĖ JA GRIGAITIENĖ
Velionė gimė 1915 m. spaljo 12 d. Vilkaviškio 

apskrityje. J Detroitą atvyko 1949 m.
A.a. Saliomėja priklausė „Švyturio” jūros šaulių kuopai.'
Giliame liūdesyje liko: vyras Albinas, dukra Regina ir 

žentas Šarūnas Mingėlai; vaikaičiai Audronė ir Mindaugas 
bei daug kitų giminių JAV ir Lietuvoje.

Trečiadienį, spalio 17 d. velionė iš Harris laidojimo 
namų buvo palydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kur įvyko - 
gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių a.a. Saliomėja 
buvo palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse, 
Southfield, MI. .r

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. ... 

Tel. 313-554-1275.

Kai aš čia rašau, mano akys 
tinsta ir mano širdis palūžta. 
Pastaruoju metu įvyko daug 
tragedijų. Mano klasės drau
gas žuvo pašėlusiame nelai
mingame atsitikime, įvyko 
baisus teroristų puolimas, ir 
dabar mano Močiutė žuvo. 
Niekės neturėjo, ar kada tu
rės, didesnę įtaką mano gyve
nime, kaip ši baisi Močiutės 
mirtis.

Močiutė labai paveikė mano 
gyvenimą ir tai tęsis iki mano 
mirties. Močiutė buvo šalia 
manęs nuo pačios mano pir
mos dienos, įžengtos į pasaulį. 
Ji mane išmokė, kaip reikia 
gyventi.

Daugelis iš jūsų žinote, ko
kia gera moteris ji buvo. Ji 
turėjo daug orumo, pagarbos 
ir ryžtingumo. Ji buvo labai 
gera Mama ir'Močiutė.

Aš prisimenu visus gerus 
nuotykius su Papa ir Močiute. 
Aš prisimenu, kaip mes va
žiuodavome į ūkį Kolorade ir 
Yellowstone National Park. 
Močiutė net eidavo žvejoti su 
manimi. Ir kelionė laivu į 
Alaską buvo neišpasakyta. Aš 
vis dar prisimenu, kaip'ji ne
norėjo manęs leisti į „Teen

kų partijų buvimą Lietuvoje, 
visuomet reaguoja į Lietuvai 
nelojalių partijų ir jų narių 
iššūkius ir veiksmus, nukreip
tus prieš Lietuvos nepriklau
somybę ir valstybingumą.

Ji gerai orientuojasi Lietu
vos vidaus ir regioninėje poli
tikoje, geba joje skirti svar
biausias spręstinas proble
mas, nustatyti jų sprendimų 
pirmumus. Jos straipsniuose 
— dažna tema Lietuvos žmo
nių dvasinis nuosmukis, su
sirūpinimas Tautos doros pro
blemomis, siekis atkurti Tei
singumą ir humanistines ver
tybes visuomenėje ir žmoguje. 
Šiuo metu tų humanistinių 
vertybių atkūrimas — mene, 
kultūroje ir politikoje yra pats 
svarbiausias mūsų uždavinys, 
Tautos, politikų ir visų Lietu
vos žmonių.

Jaunas rašytojas Edmun
das Untulis yra rašęs: „Žmo
gus be dvasinės šviesos, be 
idealų — tai tik primityvus 
žinduolis, kuris suvokdamas 
mirties buvimą, stengiasi bet 
kokia kaina gerinti savo egzis
tenciją” (Untulis E. „Dvasin
gumas ir mes” // Bibliotekų • 
darbas. — 1990, N 29).

Rasos Juknevičienės asme
nyje mes matome, žmogų, ne
šantį teisingumą ir dvasinę 
šviesą. Belieka tik problema, 
pati svarbiausioji — ar pra
muš moteris stiklo stogą to 
gaubto, kuriuo ją apgaubia 
partijos vyrai ir moterys, jai 
patikėdami tik partijos darbi
ninkės funkcijas? Tą parodys 
jau netolima ateitis.

Club”, kuris vyko valtyje, nes 
man tada dar tik buvo 12, iki 
tol kol žmonės, kurie buvo už 
tai atsakingi, prikalbėjo ją.

Ir jos valgio gaminimas. Nie
kas niekada nemokėjo iškepti 
tokių skanių blynų, šnicelio, 
ar išvirti tokios skanios vištie
nos sriubos. Girdėjau, kad ji 
taip pat virdavo patį skaniau
sią pomidorų sultinį, bet man 
tai niekada nepatikdavo. Aš 
visada norėjau mokėti gaminti 
valgį taip kaip ir mano Močiu
tė. Ji turėjo receptą kiekvie
nam valgio gaminiui. Per Ka
lėdas niekas negalėdavo 
ištverti be jos skanių gaminių. 
Ji pradėdavo ruoštis dieną 
prieš tai ir visą laiką per Kū
čias.

Dabar, kai mes čia visi susi
rinkome kartu, prisiminkime 
visus gerus dalykus apie ją ir 
kaip daug ji reiškia mūsų gy
venime. Mano širdis liūdi dėl 
Močiutės. Bet aš žinau, kad ji 
išvyko ten, kur jai geriau. Ji 
išvyko į rojų, kuriame yra tik 
taika ir džiaugsmas. Dabar ji 
žiūri į mus ir meldžiasi, kad 
mums visiems būtų tik gerai.

Jonas Domanskis

Pasilikai amžinai atminimų verpetuos 
Ir laiko dulkės nepalietė tavęs...

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
RAIMUNDAS A. ŠLENYS

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, spalio 21d», 
9 v.r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemont, EL.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Raimundą savo maldose.

Liūdintys: žmona Danutė, dukros Audrė ir Lina, brolis Liudas su žmona Dalia.
- ,4 v--' ,■ - -

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas ir mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas dėl monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko mirties 
pareiškė užuojautas jo arti
miesiems ir visai Lietuvos ka
talikų bendruomenei. <bns>

.................. r... ..b, ■ i.,............ *... d.....į.............

A. t A.
ANTANINAI URBUTIENEI

mirus, gilią užuojautą feiškiame dukrai RŪTAI ir 
POVILUI KILIAMS bei jų dukroms GINAI ir DIANAI 
su šeimomis.

Aldona ir Vytas Vaitkui 

Rita ir Arvydas Karai

.'.. '.L;
A S T AR ALLIANCC

Chicago

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

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

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

How easy is it to 
As easy as SAS.

It’s Scandinavian
1/J

SrandliMvia, Alrthr.

http://www.scandinavian.net
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Čikagos lituanistinėje mokykloje pirmąją mokslo metų dieną tėveliai re
gistravo vaikus. Iš kairės: A. Riabkovienė, D. Vitkuvienė, L. Paliulytė, D. 
Staputienė. D. Badarienės nuotr.

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės” Čika
gos skyriaus narių susirinki
mas šaukiamas š. m. spalio 21 
d., sekmadienį, 12 vai. Jauni
mo centre, Laisvės kovų mu
ziejuje. Visi skyriaus nariai 
susirinkime kviečiami daly
vauti,

SUSITIKIMAS SU
VYSKUPU J. KAUNECKU
Šiuo metu Čikagoje lankosi 

Telšių vyskupijos augziliaras 
vyskupas Jonas Kauneckas.

Praėjusį savaitgalį vyskupas 
dalyvavo JAV LB 50-mečio ju
biliejaus iškilmėse. Vyskupas 
J. Kauneckas yra viso pasau
lio Ateitininkų federacijos 
Dvasios vadas, buvęs Telšių 
katedros vikaras, Skaudvilės 
klebonas, Telšių seminarijos 
vicerektorius ir seminarijos 
Dvasios tėvas. Nuo 1978 metų 
buvo aktyvus tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto narys. 
1993 metais popiežiaus buvo 
paskirtas monsinjoru, o 2000 
metais konsekruotas vyskupu. 
Nuo 1994 metų buvo Telšių 
vyskupijos ateitininkų dvasios 
vadas, o nuo 2000 metų yra 
Ateitininkų federacijos Dva
sios vadas.

Šį ketvirtadienį, spalio 18 
d., 7 val.v. yra ruošiama vaka
ronė su vyskupu Jonu Kau- 
necku. Vakaronė vyks Ateiti
ninkų namuose.

Visi ateitininkai, jauni ir vy
resnieji, bei visa lietuviška vi
suomenė yra kviečiama daly
vauti. Apie šią vakaronę pra
neškite savo giminėms, kai
mynams ir draugams. Vysku
pas įdomiai kalba. Jis mielai 
atsakys į Jums rūpimus klau
simus. Iki pasimatymo!

Lithuanian Mėrcy Lift kasmet ruošia lėšų telkimo pokylį, kad galėtų veiksmingiau padėti sergantiems ir 
neįgaliesiems Lietuvoje. Šįmet pokylis ruošiamas Brookfield zoologijos sode šeštadienį, lapkričio 17 d. Nuotrau
koje — pernykščio LML pokylio, vykusio Montefiori soduose, svečių būrelis. Iš kairės: dr. B. ir K. Pumpučiai, 
M. ir dr. I. Labanauskai, B. ir V. Grigaliūnai. LML tikisi, kad šie svečiai, o taip pat ir daug kitų, ir šįmet at
vyks į pokylį

Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas vyks 
š.m. spalio 25 d., ketvirtadie
nį, 1 vai. p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd Str. Visus 
narius kviečiame dalyvauti.

Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinki
mas vyks spalio 28 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaunimo centro 
patalpose. Kviečiame visus at
vykti į šį metinį susirinkimą 
ir pateikti savo pageidavimus 
norimais klausimais. Taip pat 
bus renkami nauji valdybos 
nariai. Šiose kapinėse lietu
viškų laidojimo papročių išlai
kymas priklauso nuo mūsų 
pačių veiklumo.

Suvalkiečių draugija ruo
šia gegužinę š. m. spalio 28 
d. 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Visus kviečia
me gausiai dalyvauti ir links
mai praleisti popietę. Gros K. 
Ramanauskas.

Lietuvių opera ruošiasi 
savo metinei šventei-pokyliui, 
kuris vyks lapkričio 10 d., šeš
tadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje (5620 S. Clare
mont, Chicago). Šventės prog
rama prasidės 6:30 val.v. (pa
bendravimas), 7:30 val.v. vyks 
meninė choro programa, į ku
rią pakviesta viešnia solistė 
Nida Grigalavičiūtė, 8 val.v. - 
vakarienė, 9 val.v. - šokiai, 
kuriems gros Broniaus Mūro 
orkestras, 10:30 val.v. - lai
mingųjų bilietų traukimas. Po 
to - ir vėl šokiai, kiek jėgos 
leis. Bilietų užsakymas skam
binant Jurgiui Vidžiūnui tel. 
773-767-5609. Lietuvių opera 
laukia visų!

Čikagos meno institutas 
(The Art Institute of Chicago, 
111 S. Michigan Avė.) savait
galiais rengia daug užsiėmi
mų vaikams, kad šie susipa
žintų su meno institutu ir tuo pa
čiu pamiltų dailę, meną. Lapk
ričio ir gruodžio mėnesiais 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
(išskyrus gruodžio 9, 29, ir 30 
d.) įvairaus amžiaus vaikai 
nuo 12:30 val.p.p. iki 3:30 
val.p.p. galės atvykti ir piešti 
žydinčius augalus, panašius į 
dailininkų V. van Gogh ir P. 
Gauguin gėles. Ši programa - 
nemokama, registracija taip 
pat nereikalinga.

„Laumių pietūs” rengiami 
sekmadienį, spalio 28 d., pra
dedant 12 vai. Pietūs — tai 
„Vaiko vartų į mokslą” būrelio 
lėšų telkimo būdas paremti 
pomokyklinius centrus Lietu
voje. Čikagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė, jauni ir vy
resni kviečiami į Pasaulio lie
tuvių centrą. Kaukėmis pasi- 
puošusiems vaikams bus pro
gramėlė ir paradas. Užsire
gistruokite stalus, skambinda
mi Nijolei Grigaliūnienei tel. 
708-974-1262.

Vaišių JC mažojoje salėje šeimininkės (iš kairės): Ligija Tautkuvienė, 
Hedvina Dainienė ir Nijolė Kinčinienė.

PADĖKA
JAV LB Kultūros taryba bu

vo įsipareigojusi paruošti už
kandėlių stalą šeštadieniui, 
paskutiniam bendram susiėji
mui po akademijos ir koncerto 
Jaunimo centre. Stalas buvo 
paruoštas nuostabiai. Dauge
lis skanavo ir negalėjo susilai
kyti nuo komplimentų: „Kaip 
skanu”, „Stalas papuoštas 
kaip Lietuvoje” ir t.t. Iš tikrų
jų, įėjus į mažąją Jaunimo 
centro salę, pajautei šventinę 
nuotaiką - puošnumas, žva
kės, puokštės. Maistas buvo 
labai skanus. Dėkoju mote
rims, paruošusioms tokias 
puikias vaišes - Ligijai Taut- 
kuvienei, viską organizavu
siai, Hedvinai Dainienei — 
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokytojai, Nijolei Kinči- 
nienei, neseniai atvykusiai iš 
Klaipėdos, ir „Draugo” bend
radarbei Daivai Miliūnienei, 
dirbusiai visą pusdienį, bei jai 
talkinusioms dukroms. Dėko
ju visai „Tėviškės” kapelai ir 
jos vadovei Stasei Jagminie- 
nei, kurie ypač pakėlė nuo
taiką linksma lietuviška muzi
ka. Marija Remienė

Nijolė R. Zdanys, gyvenan
ti La Grange, IL, prasitęsda- 
ma „Draugo” prenumeratą, 
mūsų laikraščio paramai at
siuntė 50 dol. auką, už kurią 
tariame nuoširdų ačiū!

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos 20 kuopa ruošia Či
kagos apygardos susirinkimą 
šį šeštadienį, spalio 20 d., 12 
vai. „Seklyčioje”. Dalyvavimas 
būtinas.

Lietuvos berniukų choro 
,Ąžuoliuko” koncertai lie
tuvių telkiniuose praėjo labai 
sėkmingai. Keturiasdešimties 
choristų tvarkaraštį nuošir
džiai tvarkė „G. T. Interna
tional” kelionių prezidentas 
Algis Grigas, išspręsdamas vi
sas iškilusias problemas. A. 
Grigui nuoširdžiai dėkoja JAV 
LB Kultūros taryba. „Ąžuoliu
ko” koncertas Čikagoje buvo 
dešimtasis, 5 koncertai buvo 
surengti lietuvių klausyto
jams, o kiti penki - ameri
kiečių visuomenei. „Ąžuoliu
kas” spalio 16 d. rytą išskrido 
į Salt Lake City, o nuo spalio 
21 iki 28 d. koncertuos Kana
doje.

PAL. J. MATULAIČIO 
MISIJOS PIETUS

Pasibaigus vasaros linksmu
mams gamtoje, rudeniui atė
jus, savo renginiams prie
globsčio ieškome salėse. Tuo 
mums gerai pasitarnauja Pa
saulio lietuvių centras, Le
monte.

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos valdyba stengiasi sutelkti 
lėšų mūsų bažnyčiai. Kaip 
nuolatiniai lankytojai pas
tebėjo, pereitų metų laikotar
pyje buvo atlikta daug pageri
nimo darbų: pakeisti suolai, 
įdėti kilimai, naujos sakykla ir 
krikštykla, presbiterijos kė
dės. Taigi misįjai reikalinga 
papildyti ištuštėjusį biudžetą 
todėl vieną kartą per metus 
yra ruošiami pietūs. Tokie pie
tūs įvyko spalio 7 d., tuoj po 
11 vai. pamaldų, PLC salėje.

Gražiai išpuošton salėn susi
rinko gražus būrys parapijie
čių ir svečių. Visiems malonu 
buvo ateiti į naujai suremon
tuotą salę pabendrauti, pasi
stiprinti ir maloniai praleisti 
keletą valandų, o tuo pačiu 
paremti mūsų misiją.

Svečius pasveikino misijos 
valdybos pirmininkė Aušra 
Šaulienė, kuri pakvietė misi
jos kapelioną Algirdą Palioką, 
SJ, sukalbėti maldą. Visi stip
rinosi skaniais Aldonos Šoliū
nienės paruoštais pietumis.

Valdybos rūpesčiu buvo su
organizuoti įdomių prizų lai
mėjimai, kurie praėjo gana 
sėkmingai.

Kad tokie pietūs gerai pasi
sektų, daug prisidėjo valdybos 
pirmininkė Aušra Šaulienė su 
dideliu būriu talkininkių: sės. 
Laimute, Maryte Čemiūte, Zi
ta Dapkiene, Dalia Ječiene, 
Vanda Gvildiene, Vida Maleis- 
kiene, Jūrate Maunlkiene, Ja
nina Miknaitiene, Brone Nai
niene, Rima Sėli.

Padėka priklauso rengėjoms 
ir atsilankiusiems svečiams, 
nes atsilankiusių skaičius pa
rodė, kad mums yra svarbu 
išlaikyti savo misiją.

Karolina Kubilienė

Brighton Parko namų savinininkų draugijos valdybos nariai - gegužinės organizatoriai. Pirmas iš kairės - 
draugijos pirmininkas - V. Utara. Romo Eidukevičiaus nuotr.

LINKSMOJI BRIGHTON PARKO NAMŲ 
SAVININKŲ GEGUŽINĖ

Čikagoje besikuriant di- 
džiausiems lietuvių telki
niams Bridgeporte, Brighton 
Parke, Marąuette Parke ir ki
tur, buvo steigiamos ir įvairios 
lietuviškos organizacijos. Tarp 
seniausių organizacijų reikėtų 
paminėti Brighton Parko na
mų savininkų draugiją, kuri 
įsisteigė 1961 m. kovo 1 d. 
Draugija bendron veiklon ap
jungė visus namų savininkus 
— lietuvius. Nors šiuo metu 
Brighton Parke gyvenančių 
lietuvių sumažėjo, tačiau 
draugija toliau vysto savo kul
tūrinę ir labdaringą veiklą. 
Kaip draugijos pirmininkas V. 
Utara sakė, dabar draugijoje 
yra per 200 narių, kurie vie
naip ar kitaip prisideda prie 
draugijos veiklos. Tarp akty
viausių draugijos pirmininkas 
norėtų paminėti, P. Zailską, 
M. Gudaitienę, R. Petrauskie
nę, R. Žebrauską, kurie savo 
kruopščiu darbu padeda drau
gijos veiklai.

Jau tapo gražia tradicija, 
kuomet rudenį draugijos val
dyba draugijos nariams ir sve
čiams organizuoja linksmą ge
gužinę. Ne išimtis buvo ir šie 
metai.

Spalio 7 d. į savo kasmetinę 
gegužinę Šaulių namuose su-- 
sirinko per 100 draugijos na
rių ir svečių.

Gegužinę atidarė draugijos 
pirmininkas V. Utara. Jis pa R. Eidukevičiaus nuotr.

Gegužinėje dalyvavo ir parapijietis kunigas Jaunius Kelpšas
Vincas Regina iš Roches

ter, NY, prasitęsė „Draugo” 
prenumeratą ir mūsų laikraštį 
parėmė 50 dol. Esame labai 
dėkingi!

Š. m. spalio 19 d., penkta
dienį, 7 val.v. Balzeko lietu
vių kultūros muziejus kviečia 
į susitikimą su iš Liętuvos at
vykusiais kariškiais Stasiu Ig
natavičiumi ir Romu Eiduke
vičiumi. Jų pokalbio tema- 
„Lietuvos krašto apsaugos at
kūrimas Lietuvoje (1988- 
1991)”. Bus surengtos dvi fo
tografijų parodėlės: R. Eiduke
vičiaus nuotraukų paroda 
„Kariuomenės kasdienybė” 
bei S. Ignatavičiaus „Šaulių 
sąjungos atkūrimas”. Kviečia
me į Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų! Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629; tel. 773-582-6500.

dėkojo visiems už atvykimą ir 
klubo parėmimą, palinkėjo vi
siems geros nuotaikos ir gra
žiai praleisti sekmadienį ge
gužinėje. Šie draugijos pirmi
ninko žodžiai ir išsipildė, ge
gužinė praėjo pakilia ir links
ma nuotaika.

Dalyviams susėdus prie sta
lų, jie buvo pavalgydinti gar
džiais R. Petrauskienės ir jai 
talkinusių E. Giedraitienės, 
M. Zurlienės ir M. Šeduikie
nės pietumis. Kiekvienas ga
lėjo pasirinkti pagal savo sko
nį, nes pasiūla buvo tikrai di
delė — balandėliai, cepelinai, 
lietuviškos dešrelės su raugin
tais kopūstais, kugelis, o prie 
kavos — įvairiausi skanėstai.

Po sočių pietų vyrai patrau
kė į barą. Baro šeimininkė M. 
Gudaitienė, savo šypsena ir 
maloniu aptarnavimu kvietė 
ką nors užsisakyti.

Salėje nuvilnijo maestro A. 
Bamiškio atliekamos melodi
jos. Ach, Barniški, Barniški. 
Nuo jo muzikos kojos nenorom 
pradeda šokti, o burna savai
me prasiveria dainai. Geguži
nėje dalyvavę svečiai iš Lietu
vos buvo nustebinti gegužinės 
linksmumu ir patys įsijungė į 
šokių s. sūkurį r dainos darną. 
„Duodam garo” — kaip išsi
reiškė vienas atvykusių sve
čių.

Po linksmų šokių ir dainų 
atėjo laikas išbandyti savo lai

Skelbimai

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

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

mę „Laimės šulinyje”. Brigh
ton Parko namų savininkai ir 
gegužinės rengėjai tikrai ne
pašykštėjo prizų — stalas bu
vo gausiai nustatytas jų at
neštais įvairiais laimikiais. 
Prizų dalybas vedė draugijos 
renginių vadovė R. Petraus
kienė, kuriai talkino R. Da- 
rienė ir M. Mikutaitis. Lai
mėtojai džiaugėsi laimėjimais, 
o ir nelaimėję nenusiminė, nes 
jie puikiai ir linksmai praleido 
sekmadienio dieną gegužinėje.

Baigiantis gegužinei, drau
gijos pirmininkas V. Utara pa
dėkojo visiems už atvykimą ir 
pagalbą rengiant gegužinę. 
Atsisveikiname ne visam, o iki 
kito smagaus susitikimo ir vėl 
„duosim garo”.

Stasys Ignatavičius

Gegužinės dalyvius linksmino Algi
mantas Barniškis.

Romo Eidukevičiaus nuotr
x Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — William Unakis; 
Jonas Vainius. $30 — Juozas 
Ardys. $25 — Algirdas Deve- 
nis; Aldona Juozevičienė; Er- 
vynas Naujokas; Isabel Oksas; 
Jonas ir Aldona Raugaliai. 
$20 — William Burimauskas; 
Elena Druskis. $15 — Geno
vaitė Karsokas; Antanas Skri- 
dulis. $10 — Kazys Bačans
kas; Ona Barauskienė; Juozas 
Kriaučiūnas; Aleksas ir Bronė 
Urbonai; Julia Vailokaitis; Al
dona Venckūnas; Aleksandras 
Verikas. $5 — Petras Bernota- 
vičius. Dėkojame rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)




