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Bus pakeisti Lietuvos miestu 
telefonu kodai

Vilnius, sausio 9 d. (LR, 
Elta) — Pernai patvirtinto 
Nacionalinio telefono ryšio nu
meracijos plano įgyvendini
mas įsibėgėjo — iki kovo mė
nesio „Lietuvos telekomas” 
pakeis 17 miestų ir rąjonų ko
dus bei dalį Vilniaus abonentų 
numerių.

Be to, nuo kovo bus pakeisti 
ir mobiliojo ryšio abonentų ko
dai — pirmąjį kodo skaitmenį 
2 pakeis 6.

Kartu su naujaisiais kodais 
kurį laiką dar galios ir senieji. 
Operatoriai tikina, kad jų iš
laidos numeracijos planui įgy
vendinti neatsilieps abonen
tams bei ryšio įkainiams.

Įdiegus numeracijos planą, 
vienu skaitmeniu bus pailgin
ti tarptautiniai numeriai, dėl 
to gerokai padidės bendri nu
merių ištekliai. Lietuvos ko
das ir toliau liks 370, tačiau 
po jo bus nebe 7, o 8 skaitme
nys.

Kitą savaitę pradedami keis
ti telekomo tarpmiestinio ry
šio kodai suskirstyti į tris gru
pes pagal Lietuvos padalijimą 
į regionus: Šiaurės Lietuvos, 
Pietų Lietuvos ir Vilniaus.

„Ubagų karalius” sieks 
prezidento posto

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Viešais išsišokimais pa
garsėjęs Seimo narys Vytau
tas Šustauskas ketina daly
vauti prezidento rinkimuose ir 
sėkmės atveju įvesti Lietuvoje 
„demokratinę diktatūrą”.

Trečiadienį V. Šustauskas 
teigė, kad jo kandidatūrą pre
zidento rinkimuose parems jo 
vadovaujama partija — ne- 
apibrėžtos politinės orientaci
jos Lietuvos laisvės sąjunga.

Pasak 56 metų V. Šustaus
ko, jei būtų išrinktas prezi
dentu, kreiptųsi į tautą, pra
šydamas per referendumą su
teikti daugiau galių preziden
tui.

„Tas buvo padaryta Baltaru
sijoje pagal galiojančią kons- 
tituciją. Prezidentas (Valdas 
Adamkus - BNS) turbūt to ne
nori. Jei jis norėtų Lietuvai 
gero, būtų taip”, svarstė V. 
Šustauskas.

„Pasisakau ne už karinę dik
tatūrą, bet demokratišką dik
tatūrą. Šiandien jau Lietuvai 
reikia tvirtos rankos, kad 
įvestų tvarką. Prezidentas ga
lėtų statyti, atleisti bet kokį 
ministrą, generalinį proku
rorą”, kalbėjo parlamentaras.

Savo galimybes tapti vals
tybės vadovu pats V. Šustaus
kas vertina skeptiškai, bet 
„dalyvaujant, manau, galiu 
sumaišyti ne vienam eilę. Ma-

* Didėjant draudžiamo
sioms pajamoms, šiemet vi
dutinė senatvės pensija per 
metus turėtų išaugti apie 6 li
tus. Be to, nuo 2003 m. pla
nuojama 5 litais padidinti pa
grindinę pensįją. Šiuo metu 
vidutinė senatvės pensija yra 
317 litų, o vidutinė* draudžia
mosios mėnesio pąjamos — 
886 litai. Draudžiamosios pa
jamos taikomos apskaičiuo
jant senatvės pensuos papil
domą dalį, minimalią ir mak
simalią ligos bei motinystės 
pašalpas, taip pat išmokas, 
susįjusias su nelaimingais at
sitikimais darbe ir profesinė
mis ligomis. Pagrindinė pensi
ja šiuo metu yra 138 litai. Jai 
didėjant, didėja ir visos pensi
jos. 'WN8,

Įdiegus naująjį numeracijos 
planą, Pietų Lietuvos tarp
miestinio kodo pirmasis skait
muo bus 3, Šiaurės Lietuvos
— 4, Vilniaus, Trakų ir Elek- 

. trėnų — 5.
Per sausį ir vasarį telekomas 

įdiegs Biržų kodą 450 (dabar 
galiojantis — 220), Elektrėnų
— 528 (238), Jonavos — 349 
(219), Kaišiadorių — 346 
(256), Kauno — 37 (27), Kė
dainių — 347 (257), Kupiškio
— 459 (231), Marijampolės — 
343 (243), Panevėžio — 45 
(25), Pasvalio — 451 (271), Ro
kiškio — 458 (278), Šakių — 
345 (247), Šilutės — 441 (241), 
Tauragės — 446 (246), Trakų
— 528 (238), Ukmergės —340
(211), Vilkaviškio — 342
(242).

Sausį bus pakeisti ir Vil
niaus abonentų, kurių telefo
no numeris prasideda skait
meniu 2, numeriai — pirmasis 
skaitmuo 2 bus pakeistas į 21, 
o šių abonentų tarpmiestinio 
ryšio kodas bus 5 (vietoj 22).

Visi abonentai, kurių kodai 
ir numeriai pasikeis, iki ge
gužės dar bus pasiekiami ir 
renkant senuosius kodus.

nau, kad surinksiu ne vieną 
dešimtį balsų, kurių gali ki
tiems kandidatams pritrūkti”, 
sakė Seimo narys.

V. Šustauskas dar iki iš
rinkimo į Seimą pelnė gatvės 
politiko reputaciją įvairiais 
griežtais protesto renginiais, 
tarp jų ir neteisėtais, už ku
riuos yra sėdėjęs policijos da
boklėje. Už įvairius antivaka- 
rietiškus bei antisemitinius 
pareiškimus jį smerkė kolegos 
parlamentarai, jo samprotavi
mus apie „kalašnikovų kale
nimą” Seime tyrė prokura
tūra.

V. Šustauskas priklauso 
mišriai Seimo narių grupei, 
kuriai Seimo statutas priski
ria frakcijoms nepriklausan
čius parlamentarus.

* Vienas turtingiausių
Lietuvos žmonių Bronislo
vas Lubys, valdantis Jonavos 
„Achemą” ir Klaipėdos jūrų 
krovinių kompaniją JOasco”, 
susidomėjo azartiniais žaidi
mais. Jau šiais metais jis keti
na įkurti du kazino Vilniuje ir 
Palangoje, kuriuose bus ru
letė, kortų stalai ir lošimų au
tomatai. (R, Elta)

* Naujuoju, penktuoju 
užsienio reikalų vicemi
nistru paskirtas buvęs Lietu
vos ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje Justas Vincas Pa
leckis. Kol kas jis vadovaus 
ryšiams su Seimu bei su pa
saulio žydų bendruomenėmis, 
spręs holokausto ir žydų 
kultūrinio paveldo klausimus.

(BNS)
* Po „Klaipėdos” laik

raščio straipsnio apie pro
kuratūroje dingusį ir vėliau 
paslaptingai atsiradusį pisto
letą buvo iškelta baudžiamoji 
byla. Taip pat paaiškėjo, kad 
dingo ne tik pistoletas, bet ir 
byla, 1996 metais iškelta dėl 
šio pistoleto. Pripažinta, kad 
bylą ir pistoletą pavogti galėjo 
tik prokuroras. Klaipėdos pro
kuratūros vadovybė oficialiai 
įvardijo pavardę tik vieno pro
kuroro, kuris gali būti sieja
mas su bylos ir pistoleto dingi
mu — Remigijus Jakštas.

(K Elta)

Nepriklausomą frakciją Seime nusprendęs įkurti Rolandas Paksas (viduryje) su ištikimais bendražygiais Dalia
Kutraite-Giedraitiene ir Eugenijumi Maldeikiu.

Liberalų sąjungoje — maištas 
prieš valdžią

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Lietuvos liberalų sąjungoje 
(LLS) į neregistruotą Libera
lių reformų frakciją susibūrę 
buvusio premjero Rolando 
Pakso šalininkai trečiadienį 
pasiūlė LLS pirmininkui Eu
genijui Gentvilui ir partijos 
valdybai kuo skubiau „gar
bingai atsistatydinti”.

„Frakcijos nuomone, naujas 
demokratiniu būdu išrinktas 
sąjungos pirmininkas sugebė
tų stabilizuoti padėtį sąjun
goje ir suburti liberalus ben
dram komandiniam darbui”, 
teigiama trečiadienį išplatin
tame Liberalių reformų frakci
jos pareiškime, kurį pasirašė 
LLS Šiaulių skyriaus narys 
Valentinas Mazuronis.

Laiške teigiama, jog nuo 
praėjusio spalio, kai partijos 
kongrese LLS pirmininku bu
vo išrinktas E. Gentvilas, 
padėtis partijoje pasidarė „vi
siškai nekontroliuojama”. „Ji 
visai normali tik kelioms va
dovaujančioms personoms, 
kurių kalbose labai dažnai 
skamba noras visus šalinti, 
valyti, deginti karštu kalaviju, 
kad kiti bijotų. Žodis ‘Paksas’ 
tapo baisiausiu”, piktinamasi 
laiške.

* Situaciją Marijampolės
ligoninėje tyrusi Valstybinė 
medicininio audito inspekcįja 
nustatė, kad šią gydymo įstai
gą yra ištikusi valdymo krizė. 
Ligoninėje gruodžio 27 d. du 
naujagimiai dvynukai patyrė 
2-3 laipsnio nudegimus nuga
ros ir pakaušio srityse, kai bu
vo padėti ant pernelyg karštų 
šildymo indų. Nelaimė galėjo 
ir neįvykti, nes ligoninėje yra 
specialių šildymo stalų, todėl 
termoforų apskritai nedera 
naudoti. Komisija nustatė, 
kad personalas veikia taip, 
kaip sugalvoja, o to pasekmes 
tenka iškęsti pacientams. 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose trečiadienį antrąjį 
kartą operuotas vienas iš ap
degintų naujagimiu dvynių. 
Ketvirtadienį medikai planuo
ja atlikti dar vieną operaciją jo 
broliui. <bns)

• Greitojo reagavimo
rinktinė „Aras" vėlų antra
dienio vakarą sėkmingai štur
mavo butą Panevėžyje ir su
laikė 38 metų Andrių Andriu- 
šaitį — įtariamąjį verslininko 
Gedimino Kiesaus jo sūnaus ir 
vairuotojo pagrobimu. Dažnai 
gyvenamąją vietą keitusio įta
riamojo nuo 2000 m. ieškojo 
kriminalinės policijos parei
gūnai. (BNS)

Oficialiai neregistruota Li
beralių reformų frakcija vieni
ja apie 80 LLS narių, kurie 
neslepia, jog yra buvusio par
tijos vado R. Pakso šalininkai.

Gruodžio pabaigoje R. Pak
sas ir dešimt jo bendraminčių 
pasitraukė iš Liberalų frakci
jos Seime. Viena šio „vienuo
liktuko” parlamentarė — Jū
ratė Juozaitienė — kurį laiką 
dar abejojo dėl ši«< žingsnio, 
tačiau neseniai ka»Vu su liku
siais perbėgėliais pasirašė pa
reiškimą dėl naujo parlamen
tinio darinio — Nepriklau
somos frakcijos — kūrimo.

Kartu su R.Paksu iš Libe
ralų frakcijos išstojęs parla
mentaras Juozas Raistenskis 
jau parašė pareiškimą išstoti 
iš partijos ir įsijungė į val
dančiosios Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos gretas.

Manoma, jog oficialiai pas
kelbus apie frakcijos įregistra
vimą, minėtieji parlamentarai 
bus pašalinti iš LLS gretų.

Tuo tarpu Liberalių reformų 
frakcijos, kuri LLS egzistuoja 
de facto, bet oficialiai nėra 
įregistruota partijos valdymo 
organų, atstovai pirmadienį 
susirinkę Raseiniuose svarstė, 
ką toliau daryti. Dalia frakci
jos narių pritaria tam, kad 
būtų kuriama nauja liberalų 
partija.

Dabartinis LLS pirmininkas 
E. Gentvilas teigė nebijąs par
tijos skilimo.

„Nutrupėjimas gali būti, bet 
skilimo — ne. Partija yra ver
tybė, todėl nereikėtų švaisty
tis tokiais pareiškimais”, sakė 
E. Gentvilas. Jis atmetė kal
tinimus, jog partijoje įsigali 
autoritarizmas.

* Pagal žmogaus socia
linės raidos indeksą Lietu
va tarp 162 pasaulio valstybių 
per metus pakilo iš 64 į 47 
vietą, skelbiama Vilniuje pris
tatytame Jungtinių Tautų 
Vystymo programos (JTVP) 
pranešim* apie žmogaus so
cialinę raidą Lietuvoje. JTVP 
duomenimis, Lietuvos žmo
gaus socialinės raidos indek
sas (HDI), kuris skaičiuoja
mas pagal gyventojų gyveni
mo trukmę, išsimokslinimą, 
pąjamas ir socialines pasirin
kimo galimybes, per metus 
padidėjo nuo 0.789 iki 0.803. 
Didesnį indeksą lėmė dėl 
mažėjančio mirtingumo ir ser
gamumo iki 72.87 metų pail
gėjusi vidutinė Lietuvos gy
ventojų tikėtina gyvenimo 
trukmė. (bns)

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

* Valdovų rūmų paramos
fondas skelbia du konkursus 
Juozo Kazicko premijoms lai
mėti. Kad Valdovų rūmų at
kūrimas sudomintų kuo dau
giau žmonių ir paskatintų au
koti bei prisidėti prie rūmų at
statymo, verslininkas dr. J. 
Kazickas, pats Valdovų rūmų 
atstatymui paaukojęs 100,000 
litų, paskyrė dar 75,000 litų 
dviem premijoms, kurios bus 
teikiamos kasmet 5 metus. Pe
riodinės spaudos straipsnių, 
televizijos ir radijo laidų auto
rių konkurso kasmetinė pre
mija — 5,000 litų. Valdovų 
rūmų atstatymo rėmėjo kon
kurso kasmetinė premija — 
10,000 litų bus skiriama fizi
niam, juridiniam asmeniui 
arba visuomeninei organizaci
jai. (Elta)

* Lietuvoje bankams pra
dėjus prekiauti eurais, spe
cialistai tikina, kad eurų 
banknotų išvaizda ir jų apsau
gos priemonės leidžia tikrus 
pinigus atskirti iš pirmo 
žvilgsnio. Tačiau bankininkai 
neturi iliuzįjų, jog naujieji pi
nigai išvengs padirbinėjimų.

* Vilniaus miesto taryba
balsų dauguma trečiadienį 
pritarė sutarties dėl Vilniaus 
šilumos tinklų ilgalaikės nuo
mos Prancūzijos bendrovei 
„Dalkia” projektui. Sutartyje 
numatyta Vilniaus šilumos 
tinklus Prancūzuos bendrovei 
išnuomoti 15 metų. „Dalkia” 
per 15 metų į Vilniaus šilumos 
ūkį žada investuoti 546 mln. 
litų ir 5 proc. sumažinti šilu
mos kainą. (bns>

* Lietuvoje modernaus 
greitkelio „Via Baltica” sta
tybai jau išleista apie 265 
mln. litų. Tai — strateginis 
projektas, kuris gyvybinga 
transporto arterija sujungia 
Lietuvą su Europa. Lenkuos 
žaliųjų judėjimo aktyvistai ra
gina sustabdyti iš Lietuvos 
ateinančio tarptautinio greit
kelio „Via Baltica” tiesimą 
Lenkuos teritorijoje. Tokiu at
veju Lietuvoje spartuoliškai 
įgyvendinamas projektas pa
tektų akligatvin. <kd, Eita)

* Siekiant užtikrinti sau
gumą, Vilniaus miesto savi
valdybė nurodė atsakingoms 
įstaigoms pasirūpinti varvek
lių nudaužymu nuo namų sto
gų. Ant stogų susikaupęs snie
gas bei ledas krisdamas nere
tai apgadina transporto prie
mones, dėl to ne kartą nuken
tėjo ir praeiviai. (Bns>

• Vyriausybė iš rezervo 
skyrė 10,000 litų visuomeni
nei organizacijai — Sausio 13- 
ąją nukentėjusių draugijai 

(Elta)

Pasaulio nauįlenos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Islamabadas. Pietų Afganistano Kandaharo provincijos valdžia 
pareiškė, jog neišduos „Jungtinėms Valstijoms Talibano vadų. Tai 
yra mūsų problema. Jie savanoriškai pasidavė”. Pasak pareięunų, 
pagal amnestijos susitarimą pasidavę talibai, kurie „neišdavė sa
vo valstybės ir dėl kurių veiksmų negauta jokių skundų”, galės 
vykti namo. „Jei kas nors turi asmeninių sąskaitų su jais, turi 
kreiptis į teismą”, pridūrė jis.

Kabulas. Afganistaniečių kariuomenės daliniai gavo įsakymą 
per tris dienas sugrįžti į savo kareivines, esančias už sostinės ri
bų, ir perduoti Kabulo saugojimą Afganistano policijos bei tarp
tautinių taikdarių pajėgų žiniai. Daliniams išvykus, „taikos palai
kymo pajėgos saugos miestą kartu su mūsų policijos pajėgomis”, 
sakė Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas. Pasak jo, Kabule jau 
paruošti leidimai turėti ginklus, kurių išdavimas turi užkirsti ke
lią „neatsakingiems” asmenims nešiotis ginklus mieste. 6 mėne
sių įgaliojimą turinčios Tarptautinės saugumo pagalbos pajėgos 
iki mėnesio pabaigos jau turės maždaug 4,500 kareivių, kuriems 3 
mėnesius vadovaus Didžiosios Britanijos karininkai.

Vašingtonas. JAV pareigūnai ieško 1,000 vyrų, atvykusių iš 
valstybių, kuriose aktyviai veikia „al-Qaeda” kuopelės, ir nepaklu
susių nurodymams išvykti iš Amerikos. Tie vyrai yra iš valstybių, 
kuriose, JAV manymu, suteiktas prieglobstis aktyviems rugsėjo 
11-osios teroru kaltinamo Osama bin Laden tinklo nariams, ta- 
čiąu JAV Teisingumo departamento pareigūnas nenurodė, kokios 
tai valstybės. „The Washington Post” antradienį pranešė, kad Tei
singumo departamentas nurodė deportuoti maždaug 6,000 jaunų 
vyrų. JAV yra maždaug 300,000 besislapstančių užsieniečių, kurie 
liko čia nepaisydami įsakymo išvykti, daugiausia dėl vizų taisyk
lių pažeidimų. Imigracijos ir natūralizacijos tarnyba (INS) paža
dėjo išspręsti šią problemą.

Astana. Rusijai kelia nerimą aukštų JAV administracijos parei
gūnų pareiškimai, kad Amerika ketina pasilikti Afganistane. Ru
sijos Valstybės Dūmos pirmininkas Genadij Selezniov stebėjosi 
kai kuriais pareiškimais, kad „JAV neišves savo kariuomenės iš 
Afganistano, pakartodama SSRS klaidą”. Pasak jo, „kadaise JAV 
griežtai kritikavo Sovietų sąjungą už jos kariuomenės buvimą Af
ganistane”. Jis taip pat pareiškė, jog Rusija „nenorėtų, kad Vidu
rinėje Azijoje atsirastų nuolatinių JAV bazių”.

Dubai. Somalio laikinosios vyriausybės vadovas antradienį at
metė galimybę, kad JAV pradės karines atakas prieš šią valstybę, 
kuri esą nebeteikia prieglobsčio teroristinėms organizacijoms, pra
nešė Londone leidžiamas dienraštis „Al-Zaman”. „Mums pavyko 
pradėti tiesioginį dialogą su amerikiečiais, ir mes manome, kad 
Jungtinės Valstijos nesiims jokių atakų prieš Somalį”, sakė prezi
dentas Abdulkassim Salat Hassan. „Somalis nebeleidžia laikyti 
‘ai Qaeda’ stovyklų. Somalis priklauso antiteroristinei stovyklai”, 
pridūrė A. Hassan.

Jeruzalė. Izraelio premjeras Ariel Sharon paragino Vašingtoną 
įrašyti palestiniečių prezidento Yasser Arafat organizaciją „Fa- 
tah” ir jo asmeninį saugumą užtikrinantį „17-ąjį būrį” (Force-17) į 
JAV sudarytą teroristinių organizacijų sąrašą. „Arafat partija ‘Fa- 
tah’, jos karinė organizacija ‘Tanzim’ ir ‘17-asis būrys’ turi figū
ruoti JAV teroristinių organizacijų sąrašuose”, sakė A.Sharon. Jis 
taip pat pageidavo, kad Y. Arafat vadovaujama Palestinos savival
da būtų laikoma „terorizmą remiančiu subjektu”.

Vašingfonas. JAV patikėjo Izraelio tvirtinimais, kad palestinie
čių pareigūnai yra susiję su bandymais kontrabanda įvežti 50 to
nų ginklų, kurie buvo atimti praėjusią savaitę, ir pareikalavo Yas
ser Arafat skubiai pasiaiškinti. Valstybės departamento atstovas 
spaudai Richard Boucher pareiškė, jog esama aiškių įrodymų, kad 
kai kurie palestiniečiai dalyvavo kontrabandoje. Tačiau kol kas 
neįrodyta, kad Palestinos savivaldos prezidentas ar jo aukščiausi 
padėjėjai yra susiję su šiuo ginklų pervežimu. Sausio 3 d. Izraelio 
laivynas sulaikė Raudonojoje jūroje plaukusį laivą, kurio kapito
nas pirmadieni pareiškė, jog laivo plukdomas raketų „Katiuša”, 
minų, prieštankinių raketų, ginklų ir sprogmenų krovinys buvo 
užsakytas artimų Y. Arafat bendražygių.

Stokholmas. Švedija ir Suomija pateikė prašymus prisijungti 
prie sutarties, kuri įgalina jos nares oro erdvėje laisvai vykdyti 
skrydžius, siekiant įgyvendinti ginklų kontrolę. Vadinamoji „at
viro dangaus” sutartis Helsinkyje buvo pasirašyta 1992 m. kovo 
24 d., tačiau iš pradžių jos narės buvo tik NATO ar buvusio Var
šuvos pakto valstybės. Iki šiol prie jos prisijungė 27 valstybės, įs
kaitant JAV, Vokietiją, Rusiją, Britaniją ir Prancūziją. Pagal nuo 
sausio 1 d. įsigaliojusius pakeitimus, dabar prie jos gali prisijungti 
visos 55 Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos na
rės. Sutartyje nuihatoma, kad visos 27 jos narės kasmet kitoms 
narėms nustatytą skaičių kartų turi leisti atlikti patikrinimo 
skrydžius virš visos valstybės teritorijos.

Sydney. Australuos pareigūnai trečiadienį pranešė, kad miškų 
ir krūmynų gaisrai, kurie žemyno pietryčiuose nuniokojo daugiau 
kaip pusę milijono hektarų, sutramdyti ir kad dabar ugniagesiai 
baigia gesinti likusias degančias ar smilkstančias linijas. Patiks
lintais duomenimis, per 100 nuo Kalėdų siautusių miškų ir krū
mynų gaisrų sudegė 115 namų ir žuvo 6,000 gyvulių.

Vatikanas pranešė, kad pats tirs pedofilijos ir seksualinio iš
naudojimo kaltinimus, keliamus katalikų kunigams. Kardinolas 
Joseph Ratzinger, Tikėjimo doktrinos kongregacijos galva, pasau
lio vyskupams išsiuntė laiškus, kuriuose nurodo visiems Bažny
čios atstovams nedelsiant pranešti Vatikanui apie bet kokius ku
nigams keliamus kaltinimus pedofilija ir liepia visas tokių atvejų 
aplinkybes laikyti paslaptyje
Seksualiniu išnaudojimu kalti
nami kunigai nuo šiol stos arba 
prieš arkivyskupijų tribunolus, 
arba prieš pačią Vatikano Kon
gregaciją.

KALENDORIUS
Sausio 10 d.: Agafonas, Ginvilaa, 

Ginvilė, Gražutis, Ragailė, Vilhel
mas.

Sausio 11 d.: Audrius, Marcųo- 
nas, Stefanija, Viinė.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, M1
KALĖDOS DIEVO 

APVAIZDOS 
BAŽNYČIOJE

Kūčių vakarų, 11 vai., Det
roito Southfield priemiestyje 
esančioje Dievo Apvaizdos lie
tuvių bažnyčioje klebonas 
kun. Aloyzas Volskis, giesmių 
ir būrio patarnautojų lydimas, 
procesijoje ėjo pašventinti Pra- 
kartėlės. Pritemdytoje bažny
čioje linksmai žibėjo eglučių 
žiburėliai. Bažnyčia buvo pil
na parapijiečių ir seniai ma
tytų ir nematytų svečių.

Mišių maldas ir skaitinius 
skaitė Paulius Jankus ir Gytis 
Mikulionis. Pamokslu klebo
nas priminė Marijos, Juozapo 
ir Jėzaus keliones, svarstė šių 
dienų kelionių prasmę. Primi
nė vieno profesoriaus mintį: 
„Žmonės veržiasi praleisti Ka
lėdas su savo šeima ir drau
gais, todėl, kad buvimas na
muose teikia stabilumų, kurio 
taip trūksta šiandieniniame 
pasaulyje”. Drųsino Izaoko, 
Luko ir giesmių viltimi: „Ne
bijokite! Skelbiu jums didį 
džiaugsmų”. Aukas nešė tary
bos pirm. Janina Udrienė ir 
tvarkdariai Paulius Butkūnas 
ir Rimas Matvekas. Komunijų 
dalinti padėjo Valentina Bulo
tienė.

Per Kalėdų nakties Mišias 
skambėjo tradicinės giesmės, 
kurias, Vidui Neverauskui 
grojant vargonais, vedė vyrų 
kvartetas: Pr. Zaranka, Edv. 
Skiotys, Linas Mikulionis ir 
Vitas Underys. Visa bažnyčia 
giedojo Br. Budriūno „Gloria” 
ir „Sanctus”. Pirmų kartų 
kvartetas su Rita Giedraitiene 
ir Asta Jurgutyte giedojo 
naujų Fausto Strolios giesmę 
„Suburk mus, Tėve, prie au
kos altoriaus”, pirmų kartų 
skambėjo keturbalsis ,Agnus 
Dei” iš J. B. Molitor šv. Jono 
Mišių. Dvi giesmes trimitu 
pagyvino Rimas Kasputis.

Naujiena buvo po Komunijos 
pragydusi jaunų balsų grupė: 
Arija Kasputytė, Svaja Miku- 
lionytė, Andrius Miliūnas, 
Ingrida Miškinytė, Vija Un- 
derytė ir Alona Zomboraitė. 
Angelų giesmėje”, kurių su
kūrė Anna Lora Page, yra po- 
lifoniškai įpinta ir „Gul šian
dienų” melodija. Giedojimų pa
lydėjo gitaromis Vitas Unde
rys ir Tadas Kasputis, o Ri
mas Kasputis, paruošęs šių 
grupę, įsiterpė dar ir elektro
niniais klavišais. Visi verti 
mūsų padėkos, nepamirštant

Prie Detroito skaučių ir skautų 2001 m. gruodžio 9 d. surengtų Kūčių 
gausiai tradiciniais valgiais padengtų stalų rikiavosi daugiau negu 200 
asmenų

ir Tauros Underienės, kuri su
būrė grupę. Būtų gera, kad ši 
grupė augtų ir dažniau juos 
giedant ir dainuojant išgirs
tume. Juk prieš penkiolika 
metų Rimas Kasputis vedė 
gan gausų jaunimo chorų.

Kalėdų dienos Mišias aukojo 
buvęs klebonas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Giesmes vedė 
Edvardas Skiotys ir Vidas Ne- 
verauskas, kuris atliko ir lek
toriaus pareigas.

Noriu paminėti ir dvi mūsų 
parapijos vargonininkes — 
Ritų Giedraitienę ir Adų Mikš- 
tienę; jos ne tik sekmadieniais 
groja vargonais, bet padeda ir 
kvartetui, ir visiems žmonėms 
išmokti naujas giesmes.

Jau daug metų bažnyčios 
puošimu, gėlėmis rūpinasi Va
lentina Rauckienė ir Jurina 
Rugienienė. Joms itin daug 
darbo būna prieš Kalėdas ir 
Velykas. Būtini talkininkai. 
Jų vis tenka ieškoti, nes vieni 
pavargsta, kiti sutingsta, treti 
pasensta... Šįmet, kaip jau 
daugelį metų, vainikus kabi
no, egles nešiojo Vitas Rugie
nius ir Vytas Petruševičius, 
eglutes šiaudinukais ir lem
putėmis papuošė Audra Co- 
pes, Rimas, Rusnė Kaspučiai 
su dukra Arija.

Atrodo, kad visų pastangos, 
Kalėdas Dievo Apvaizdos baž
nyčioje švęsti gražiai, tikslų 
pasiekė. Šventiškai papuoš
toje šventovėje buvome kartu, 
klausėme Dievo Žodžio, bend
rai meldėmės, giedojom, garbi- 
nom Dievą, linkėjome vieni ki
tiems kalėdinio džiaugsmo.

Pranas Zaranka

NAUJŲJŲ 2002 METŲ 
SUTIKIMAS ŠV.

ANTANO PARAPIJOJE

Naujųjų 2002 metų sutiki
mas gruodžio 31 d. buvo su
ruoštas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Oras apsiniaukęs, 
šaltokas. Šventė buvo pradėta 
bažnyčioje šv. Mišiomis. Gra
žus būrelis žmonių susirinko 
išklausyti kun. Alfonso Babo- 
no aukojamų šv. Mišių ir pa
mokslo. Skaitinius skaitė Bro
nius Valiukėnas.

Paskui visi dalyviai susirin
ko į parapijos svetainę, kur 
svečiai buvo sutikti ir sužavėti 
nakties tyla ir grožiu — tūks
tančių žibančių žvaigždučių. 
Sidabriniai, balti, raudoni ir 
perliniai šampano burbulai 
plūduriavo padangėje, žvaigž
dės mirksėjo ir sveikino visus 
dalyvius.

Los Angeles šaulių kuopos 2001 m. gruodžio 9 d. surengtų Kūčių programos atlikėjai ir svečiai. Iš k.: muz. Vik
toras Ralys, Irena Arienė, prel. Alfonsas Svarinskas, mergaitė iš Lietuvos, Albinas Markevičius, poetas Bernar
das Brazdžionis, LR gen. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, Kazys Karuža, kun. Stanislovas Anužis, žum. 
Karolis Milkovaitis. Nuotr. Daivos Venckutės

kinti pakeltomis šampano tau
rėmis. Kun. Alfonsas Babo
nas, sveikindamas dalyvius, 
palinkėjo Dievo palaimos 2002 
metuose. Po to vyko asmeniški 
sveikinimai ir linkėjimai, šo
kiai, rateliai ir kt. Kai pasku
tiniai svečiai salę apleido buvo 
jau 2 v.r.

Naujų 2002 metų pobūvio 
ruošimo komitetą sudarė: 
kun. Alfonsas Babonas, Myko
las Abarius, Albinas Grigaitis, 
Stefanija Juškienė, Petras Pa
gojus, Juozas Račiukaitis, Al
fonsas Rimbą, Stasys Šadeika, 
Zita Skučienė, Vacys Slušnys, 
Janice ir Walter Strakšiai, 
Antanas Strakšys ir organiza
torė Regina Juškaitė-Svobie- 
nė. i.

Rengėjų vardu dėkojame vi
siems talkininkams už rūpes
čius, patarimus, ir atliktą mil
žinišką darbą, ruošiant šį sėk
mingą ir ypač parapijai pel
ningą renginį. Dėkojame 
tiems, kurie jau dešimtį metų 
iš eilės neatsisako ir randa 
laiko talkinti. Padėka visiems, 
kurie pripildė mūsų svetainę. 
Nors mūsų negausūs parapi
jiečiai yra brandaus amžiaus, 
jie nepasiduoda — aktyviai 
reiškiasi įvairiuose renginiuo
se. Visi jaučiasi lyg viena 
šeima ir dalinasi artimo meile. 
Šv. Antano parapija jau per
žengė 81 gyvavimo metus. 
Daug kas pergyventa per tuos 
metus. Su meile širdyse ir 
malda lūpose prisimename 
tuos, kurie iškeliavo į Vieš
paties namus. Tikimės, kad ir 
jie danguje šypsosi ir dalyvau
ja kartu su mumis šioje šven
tėje.

Šaunusis Naujųjų 2002 me
tų pokylis jau praeityje. Vi
siems dalyviams liko malonūs 
šios gražios šventės prisimini
mai. Naujųjų metų sutikimą 
ruošė Šv. Antano parapija. 
Džiaugiamės, kad ir keli nau
jieji atvykusieji iš Lietuvos ir 
gražus būrys iš Dievo Apvaiz
dos parapijos parėmė, įsijungė 
ir dalyvavo mūsų Naujųjų me
tų sutikime. Tikimės, kad ir 
2003-ųjų metų sutikimą švęsi
me visi kartu.

Regina Juškaitė 
Švobienė

LOS ANGELES, CA

PREL. ALFONSAS 
SVARINSKAS ŠAULIŲ 

KŪČIOSE

Los Angeles šaulių tradici
nės Kūčios vyko gruodžio 9 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Įvado žodžiu į gausiai susi
rinkusius svečius kreipėsi 
Juozo Daumanto kuopos va
das Kazys Karuža ir pakvietė 
tylos minute prisiminti miru
sius. Lietuvos Respublikos

Si. garbės konsulas Vytautas 
kanauskas sveikinimo žo

dyje ragino naujai atvykusius 
iš Lietuvos įsijungti į visuo
meninę veiklą- „Noras būti 
kartu, kalbėjimas lietuviškai,

Scenos raudonų, sidabrinę ir 
auksinę (metalinė) užuolaidą 
puošė Mykolo Abariaus šiai 
progai sukurtas plakatas su 
užrašu — „Sveikiname Šv. 
Kalėdų proga — Naujieji Me
tai tebūna sėkmingi — 2002!” 
Auksinės gėlės, žalumynai ir 
tamsiai raudonos žydinčios 
poensetijos. Nedideli lapuoti 
medeliai, palei sceną „išdygę”, 
švytėjo daugybe žiburėlių.

Ant stalų sniego baltumo 
staltiesės pabrėžė išdygusias 
tamsiai raudonas poensetijas. 
Baltos ir raudonos žvakės 
kristalinėse žvakidėse buvo 
apsuptos sidabriniais blizgu
čiais. Spalvingos servetėlės 
sulankstytos ir surištos su 
raudonomis ir sidabrinėmis 
juostelėmis. Ne tik salė gra
žiai papuošta, bet ir dalyviai 
puikiai pasipuošę ir maloniai 
nusiteikę šiai ypatingai šven
tei. Nuotaika jauki ir šven
tiška.

Vakaro programai sumaniai 
vadovavo Mykolas Abarius. 
Jau dešimt metų iš eilės ruo- 
šiam ir renkamės šioje salėje 
palydėti senuosius ir sutikti 
Naujuosius metus. Šios sutik
tuvės ypatingos tuomi, kad 
turėjome garbės svečią iš Lie
tuvos prelatą Alfonsą Svarins
ką. (Sekmadienį, gruodžio 30 
d. prelatas Svarinskas konce- 
lebravo šv. Mišias su klebonu 
kun. Alfonsu Babonu. Po Mi
šių atvyko parapijos salėje su
sitikti su parapijiečiais ir sve
čiais ir atsakinėjo įvairius 
klausimus apie dabartinę Lie
tuvą, švietimą, jaunimą.)

M. Abarius padėkojo parapi
jos klebonui už Mišių auko
jimą, dalyvavimą įvairiuose 
renginiuose ir nuolatinę talką. 
Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Visi vaišinosi gausiais ir ska
niai paruoštais karštais patie
kalais. Nuotaika pakili. Visi 
linksminosi.

Po gardžios vakarienės M. 
Abarius perskaitė mintis apie 
Naujuosius metus, eilės — Se- 
lionio. Buvo gauti sveikinimai 
iš Lietuvos: vyskupo Eugeni
jaus Bartulio ir Lietuvos Sau
lių sąjungos vado pulkininko 
leitenanto Juozo Širvinsko. 
Toliau programoje buvo nu
matytas bendras dainavimas. 
Bet netikėtai susirgęs muz. 
Stasys Sližys negalėjo daly
vauti mūsų šventėje.

Neseniai atvykusi iš Lietu
vos Zita Skučienė padeklama
vo nežinomo autoriaus eiles 
„Gandro batai”. Dainavo liau
dies dainą „Oi berneli, ber
nužėli”. Publika gražiai atsi
liepė ilgais plojimais.

Šokių muziką parūpino Al
fonsas Rimbą. Įvairių tempų 
šokiai, rožių ir sukaktuvių 
valsai, tango ir polkos links
mino visus. Svečiai sukosi ra
teliais. Vacys Slušnys ir Juo
zas Račiukaitis parūpino gai
vinančius gėrimus.

Naujieji 2002 metai buvo su
tikti Tautos himnu ir pasvei

mąstymas lietuviškai, laiky
masis savo papročių bei tradi
cijų, kaip tai darome šiandien, 
ilgai mus stiprins savitarpyje 
ir jungs su namais, kuriuos 
mes vadiname Lietuva”, — sa
kė konsulas. Toliau kalbėda
mas, jis priminė vokiečių ra
šytojo Eric Maria Remarųue 
knygą ir pagal jos turinį su
suktą filmą „Vakarų fronte 
nieko naujo”, kuriame pavaiz
duoti šiurpūs 18-mečio jau
nuolio prisiminimai iš Pirmojo 
pasaulinio karo, kuris turėjo 
baigti visus karus ir visiems 
laikams į pasaulį atnešti taikų 
ir ramybę. Nepraėjus nei 20- 
čiai metų, Europa ir pasaulis 
vėl paskendo karo tvane, ku
rio kaina buvo milijonai gyvy
bių. Vėl tikėtasi taikos ir ra
mybės.

„Grįžtant prie paminėto vei
kalo”, — kalbėjo konsulas, — 
„apie vidurnaktį Kalėdų nak
ties iš vienos pusės apkasų pa
sigirsta giesmės žodžiai Tyli 
naktis, šventa naktis’. Ir ne
trukus iš antros pusės apkasų 
pasigirdo tokie pat žodžiai tik 
kitoje kalboje. Pasigirdo ir 
daugiau tam momentui skirtų 
giesmių. Pagaliau pakilo iš ap
kasų vyrai, priartėjo vieni prie 
kitų ne su ginklais, bet su 
šventa giesme, atiduodami 
garbę Taikos ir ramybės Kara
liui. Bet tai truko neilgai, nes 
rūstūs įsakymai vyrus vertė 
grįžti atgal į savo apkasus. 
Kalėdų nakties nuotaika din
go nesulaukusi dienos šviesos. 
Tam trūko geros valios žmo
nių.

Šiandien vykstant tarptau
tiniam terorui, reikia susi
mąstyti, kur eina pasaulis, o 
su juo ir mes. Trūksta geros 
valios”.

Po konsulo sveikinimo Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
(22 asmenys — 15 moterų ir 7 
vyrai), vadovaujant muzikui 
Viktorui Raliui atliko keletą 
kalėdinių giesmių. Į kai ku
rias dirigentas įtraukė ir pub
liką. Choras nebuvo visoje visos 
sudėties, bet jo dalyviai turi 
gerus balsus — kai kurie net 
žinomi solistai, todėl giesmės 
gražiai skambėjo. Trumpus 
paaiškinimus atliko R. Gaspa- 
ronienė.

Tolimesnei programai va
dovavusi Irena Arienė pa
kvietė rašytoją bei redaktorių 
Karolį Milkovaitį pakalbėti 
apie Kūčias ir jų prasmę.

Prelegentas K. Milkovaitis 
aiškino, kad „Kūčių” žodis 
randamas jau Wolfenbuetellio 
postilėje 1573 m. Kūčios jau 
buvo žinomos XI-XII amžiuje 
Rytų slavų apeigose. Vokiečių, 
lenkų, lietuvių tautose Kūčios 
yra tęsinys krikščionių aga- 
pės, kai jie baigę budėjimų 

. pasninką, sėsdavo prie stalo 
pasistiprinti. Šiaurės tautų 
mokslininkai mano, kad Kū
čios yra išlikusios iš pagonių 
derliaus našumo padėkos
apeigų.

Lietuvoje stalas bodavo pa-
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dengiamas šienu, primenan
čiu Kristaus gimimą ėdžiose. 
Stalas apdengiamas staltiese, 
ant kurios dedami valgiai, ku
rių būdavo 12, kitur — skai
čius įvairus. Sėdus prie stalo 
sukalbama malda, pasidalina
ma kalėdaičiais ir linkėjimais. 
Kūčių stalo šienas vėliau ati
duodamas gyvuliams.

Kūčių vakarą vartojami bur
tai. Tų burtų būta įvairių. Kai 
kur būdavo graži tradicija — 
bendras kalėdinių giesmių 
giedojimas, Šv. Rašto ištraukų 
skaitymas.

Pakviestas poetas Bernar
das Brazdžionis skaitė sukur
tą „Kalėdų telefax”, kurio pir
mieji posmai taip skamba:

Amžiais Lauktas gimė
Alfa ir Omega —
Žmonės nesudrumskit
Kūdikėlio miego.

Siųskit meilės laišką,
O ne kita ką...
Gloria Aukštybėse,
Žemėje — taika.

Kūčiose dalyvavo iš Lietuvos 
atvykęs prel. Alfonsas Sva
rinskas. Programos vedėja su
pažindino su šiuo drąsiu kovo
toju, praėjusiu KGB kalėjimus 
ir Sibirą.

Prelatas pasidalino minti
mis apie Lietuvos gyvenimą. 
Kalbėjo apie partizanų vaid
menį kovose su okupantais. 
Sakė, kad ligšiol dar nepasta
tytas jiems bendras pamink
las. Svarstoma, kur būtų tin
kamiausia vieta.

Pagaliau programos vedėja 
padėkojo visiems prisidėju- 
siems ruošiant šias Kūčias 
(programą ir vaišes), ir prel. 
A. Svarinskui sukalbėjus mal
dą, pasidalinta kalėdaičiais 
bei linkėjimais, tada prasidėjo 
Kūčių valgių vaišės.

Ig. Medžiukas

* Kauno meno pasaulis
nuo šiol bus atspindėtas Inter- 
net’o tinklalapyje „Kauno me
nas šiandien” (www.smic.lt). 
Jį parengė Šiuolaikinio menė 
informacijos centras. Nauja
jame tinklalapyje pristatomi 
Kauno šiuolaikiniai meninin
kai, galerijos, kultūros įvykiai 
ir pastarųjų penkerių metų 
meno projektai. Intemetinėje 
erdvėje bus pristatyta 45 Kau
no menininkai — tapytojai, 
grafikai, skulptoriai, fotogra
fai, vizualinių menų atstovai. 
Aktyviai veikiančios Kauno 
galerijos supažindins su savo 
parodomis, taip pat bus gali
ma rasti nuorodas į teatro, 
muzikos, mokslo bei kitus 
Kauno, Lietuvos ir užsienio 
kultūros tinklalapius.

(BNS)

EUGENE C. DECKER, DOS, 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

LBŠKO GIMINIU

* Mano tėvo Leono Ordi
no dėdės - Stasy s, Bronius, 
Vladas, Vincas, Izidorius Ordi
nai, išvykę iš Šakių apskrities, 
prieš karą gyvena Amerikoje: 
New Yorke, Brooklyne, Mil- 
waukee miestuose ir kt. Il
giausiai su gimtine ryšį palai
kė ir Lietuvoje lankėsi jau
niausias dėdė Vladas, žinome, 
kad jis tu/fejo dukterį Qnutę, 
taip pat ir kiti dėdės, turėjo 
vaikų. Okupacijos metais ry
šiai nutrūko, buvome Sibire, o 
vėliau niekaip nesisekė suras
ti giminaičių, labai norėtume 
ką nors sužinoti. Mielieji Ordi
nų palikuonys, atsiliepkite, 
jeigu esate! Mūsų giminė to
kia maža. Apsilankykite tėvų 
žemėje! Su pagarba - Pranas 
Ordinas. Kreipkitės adresu: 
Partizanų 38-93, Kaunas, Lie- 
tuva/Lithuania.

administracijaOdraugas.org
redakcijaOdraugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org
http://www.smic.lt
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APIE ARCHYVUS, 
LAIKRAŠČIUS IR 

BIULETENIUS
ALGIMANTAS S. GEČYS

DRAUGAS, 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis 3
Danutė Bindokienė

Buvo rubliai, buvo 
markės, buvo

auksinėliai...
Norisi tikėti, kad, Lietuvos 

valstybei įstojus į tarptautines 
struktūras ir ekonominiu po
žiūriu tvirčiau atsistojus ant 
kojų, Lietuvos mokslininkams 
atsiras galimybės plačiau pa
tyrinėti lietuvių emigracįją į 
JAV-es. Neabejotinai, mūsų 
prieš kiek daugiau kaip šimt
metį JAV-se pradėta leisti pe
riodinė spauda bus svarbiu ži
nių šaltiniu lietuviškosios išei- 
vįjos gyvenimo tyrinėtojams. 
Taip kaip „Draugo” skiltyse 
Remigijus Misiūnas dabar is- 
toriko/bibliografo požiūriu 
žvelgia į Vokietijoje pokario 
metais politinių pabėgėlių są
lygomis leistą spausdintą žodį, 
panašiai bus domimasi ir iš 
Lietuvos į JAV-es skirtingais 
periodais atvykusiomis emig
racinėmis „bangomis”. Jų kū
rimosi sunkumai, steigimas 
lietuviškų parapįjų, lietbviškų 
mokyklų, savišalpos draugijų, 
visuomeninių organizacįjų bei 
sambūrių, spauda, politinė bei 
kultūrinė veikla, paramos tei
kimas Lietuvai, asimiliacija į 
amerikietiškąjį gyvenimą ir 
visa eilė kitų sričių dar vis te
belaukia platesnio mokslinin
kų vertinimo.

Išeivijos archyvų spauda

Prieš keletą metų atrodė, 
kad lietuviškoji išeivija buvo 
pasiruošusi lėtai mirčiai. Sku
bėta asmeninius bei organiza
cinius archyvus pervežti į Lie
tuvą. Viešai kelta mintis, kad 
Jaunimo centre Čikagoje 
esantiems archyvams (įskai- 
tafit ir JAV LB žinioje esantį 
Pasaulio lietuvių archyvą), o 
taip pat ir Putnam, CT, vei
kiančiam ALKA archyvui vie
ta Lietuvoje. Ačiū Dievui, nu
lėmė sveikas protas. Suprasta, 
kad lietuvių išeivija tebėra 
gyva, pasipildanti dabar iš 
Lietuvos atvykstančiais, kad 
vykstantys pokyčiai tėra nor
malus periodiniai pasikartojąs 
lietuviškojo išeivijos gyvenimo 
pakoregavimas. Archyvams 
vieta ten, kur jų apimtyje su
kauptos vertybės tebekuria
mos, kur jiems dėmesys gali 
ateiti iš priaugančių ir naujai 
įsikuriančių kartų. Savo ruož
tu, vykstąs, nors ir retkarti- 
nis, Lietuvos mokslininkų at
vykimas į JAV-es archyvinės 
medžiagos paieškoti, išeivijai 
tam tikra prasme yra kultū
rinė prošvaistė. Į Lietuvą nu
gabenti archyvai ne vienu at
veju ne tik nesulaukė tikėto 
dėmesio, bet po penkerių ar 
daugiau metų tebeliko trūnyti

persiuntimui naudotose dėžė
se. Vienam į Klaipėdą pervež
tam, ypač vertingam asmeni
niam archyvui teko būti stip
riai potvynio apnaikintam.

JAV LB ir LTSC 
susitarimas

Pereitų metų spalio mėnesį 
Čikagos priemiestyje vykusi 
JAV LB XVI tarybos antroji 
sesųa patvirtino JAV LB 
Krašto valdybos (pirm. Alg. 
Gečys) ir Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro (LTSC) valdy
bos (pirm. dr. Jonas Račkaus
kas) pasirašytą penkerių metų 
bendradarbiavimo sutartį. Su
tartimi buvo išspręsti aštuo
nerius metus užsitęsę tarpu
savio nesutarimai, neabejoti
nai stabdę Pasaulio lietuvių 
archyvo ugdymą. Atnaujintą 
abiejų institucijų bendradar
biavimo dvasią liudija faktas, 
kad 2001 m. gruodžio 15 d. vy
kusiame LTSC direktorių ta
rybos posėdyje JAV LB Krašto 
valdybos atstovu patvirtintas, 
dr. Vytautas Bieliauskas vien
balsiai buvo išrinktas LTSC 
direktorių tarybos pirminin
ku. Savo ruožtu, Lietuvių fon
do vadovybė (tarybos pirm. dr. 
Ant. Razma, valdybos pirm. 
Povilas Kilius) yra pritarę pa
sirašytai bendradarbiavimo 
sutarčiai ir pažadėję Lietuvių 
fondo paramą archyvinės me
džiagos kaupimui bei jos kata
logavimui.

Archyvinė medžiaga 
nukreiptina į PLA

Sausio mėnesį išleidžiamu 
JAV LB Krašto valdybos ap
linkraščiu, JAV LB Krašto 
valdyba imasi intensyvios ak
cijos su daugiau kaip 60 vei
kiančių LB vienetų talka orga
nizuoti išeivijos archyvinės 
medžiagos telkimą ir persiun
timą į Pasaulio lietuvių ar
chyvą (5600 South Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636). Į 
PLA nukreiptina su LB veikla 
susųusi medžiaga, vietovėse 
veikusių lietuvių parapijų, or
ganizacijų bei klubų bylos, 
paskirų asmenų sukaupta ar
chyvinė medžiaga. Tai išeivi
jos sukauptas lobis, kuriuo 
ateityje džiaugsis jo puslapius 
sklaidą lietuviai mokslininkai.

„Darbininkas” ir gyvybę 
alsuojantys žiniaraščiai

Kai pesimistines nuotaikas 
dėl išeivijos ateities mumyse 
iššaukia liūdna žinia, kad ir,

Š.m. sausio 3 d. Žemės akio ministerijoje atidaryta nauja, nuolat veikianti žemės akio ir maisto pramonės paro
dos ekspozicija, kurios tema — ekologiškai švaros maisto produktai. Daugiau kaip šešios dešimtys ūkininkų, 
žemės akio bendrovių, gamybinių firmų eksponuoja savo naujausius gaminius. AB „Javinė” pateikia savo ga
minius iš kvietinių miltų, kukurūzų, kruopų, kviečių sėlenų „Javinukai su pienišku ir šokoladiniu uždaru” ir kt. 
Palankių atsiliepimų susilaukė Panevėžio AB „Malsenos” pradėtos gaminti dietinės sėlenos, kviečių grūdų ge
malai, turintys labai daug vitaminų. Biržų rąjono „Ustukių malūno” produkcija jau žinoma ne tik Lietuvoje, bet 
ir kai kuriose užsienio valstybėse, ypač Prancūzijoje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

pavyzdžiui, neseniai gautas 
pranešimas apie savaitraščio 
„Darbininkas” leidimo sustab
dymą, lietuviškumui nusikals- 
tume, krisdami į neviltį. Gy
venimas dažnai padiktuoja 
sprendimus. Taip kaip prieš 
daugiau kaip 50-tį metų 
„Darbininkas” po savo sparnu 
priglaudė „Ameriką” ir „Pitts- 
burgo Lietuvių žinias”, taip ir 
šiandien vertėtų į lietuviško 
laikraščio sustojimą žvelgti, 
kaip į gyvenimo sąlygų padik
tuotą pasekmę. Pralaimima 
tik tada, kai buvę prenume
ratoriai su iš gyvenimo pasi
traukusiu laikraščiu neužsi
prenumeruoja kito laikraščio. 
Tėvams pranciškonams tin
kamiausias įvertinimas jų pa
siaukojančiai, kantriai ir iš
tvermingai dirbto spaudos 
darbo kaip tik būtų jo buvusių 
skaitytojų nelikimas be prenu
meruojamo lietuviško laikraš
čio.

Optimizmą mumyse turėtų 
žadinti vietovėse leidžiami ži
niaraščiai — biuleteniai. Tie
sa, jie neatstoja reguliariai 
paštininko pristatomo lietu
viško laikraščio. Jie tačiau liu
dija savosios informacįjos 
svarbą, o man, kaip LB pa
reigūnui, JAV LB-nės vienetų 
gyvybę. Vartant lietuvių-ang
lų kalba jau daugiau kaip 20 
metų Seattle LB apylinkės 
leidžiamą žiniaraštį — „Tulpė 
Times” (redaktorė Zita Pet
kienė), šešiolikti metai beišei
nantį Palm Beach LB apy
linkės „Floridos Paariančio lie
tuvių biuletenį” (redaktorius 
Vincas Šalčiūnas), dešimtus 
metus pasirodantį Houston, 
TX, LB apylinkės biuletenį 
„Labas” (redaktorė Liuda Čes- 
naitė-Flores), Washington, 
P.C. LB apylinkės žiniaraštį

„Šauklys” (redaktorius Darius 
A. Sužiedėlis), Atlanta LB 
apylinkės leidžiamą Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
žinios” (pirm. dr. Roma Kli- 
čienė), Brighton Park LB apy
linkės valdybos leidžiamą biu
letenį „Žinios” (pirm. Salomėja 
Daulienė), gali jausti žmonėse 
egzistuojančią svarbą palaiky
ti tarpusavio ryšį. Išskirtinai 
tenka paminėti skoningą, 
daug kūrybinės medžiagos tal
pinantį, JAV LB Sunny Hills, 
FL, apylinkės mėnesinį žinia
raštį „Sis bei tas /Visko po tru
putį”. Redaguojamas redakto
rių Anelės Pečkaitienės ir Ri
tos Šlaitaitės, šis žiniaraštis 
stebina tuo, t kad jis buvo 
pradėtas leisti 2001 m. liepos 
mėnesį, truputį daugiau kaip 
pusmečiui praėjus nuo Sunny 
Hills LB apylinkės „atsteigi- 
mo”. Ar gali žmogus netikėti 
stebuklais, kai LB apylinkes 
prisikeliamą veiklai ir ta veik
la entuziazmu pulsuoja!

Tvirtai tikiu, kad periodinė 
spauda ir LB vienetų biulete
niais puoselėjami tarpusavio 
ryšiai būtini mūsų tautišku
mui išlaikyti ir jam stiprinti. 
Metams slenkant, spausdintas 
žodis tampa branginamu lobiu 
archyvarams ir mokslinin
kams. Tuo pačiu mūsų egzis- 
tencijos šiame krašte ir meilės 
savąjam tautiniam pradui ge
riausiu įrodymu.

* Daugiau kaip trečdalis 
Lietuvos gyventoju mano, 
kad valstybėje sistemingai 
pažeidžiamos žmogaus tiesės, 
rodo lapkričio mėnesį visuo
menės nuomonės ir rinkos ty
rimų centro „Vilmorus” atlikta 
apklausa. Beveik 39 proc. ap

klaustųjų mano, kad žmogaus 
teisės šalyje yra sistemingai 
pažeidžiamos, tik 3.2 proc. 
mano, kad pažeidimų beveik 
ar visiškai nėra. Apklausos 
duomenimis, net 85 proc. ma
no, jog Lietuvoje yra pažei
džiama teisė turėti ir pasi
rinkti darbą. Asmeniškai su 
šiais pažeidimais susidūrė 20 
proc. apklaustųjų. 77 proc. 
mano, kad yra pažeidžiama 
teisė į teisingą darbo ap
mokėjimą, o 79 proc. — teisė į 
deramą gyvenimo lygį. Taip 
pat nemažai apklaustųjų nėra 
patenkinti, kaip užtikrinamos 
teisės į socialinę apsaugą, sa
valaikę ir kokybišką medici
nos pagalbą bei mokslą. (BNS)

* Kitą pavasarį Jaunimo 
teatre ketinama pradėti ro
dyti naują roko operą, turinčią 
supažindinti šiuolaikinę pub
liką su Lietuvos 8-tojo dešimt
mečio jaunimo kultūrine ir 
politine rezistencįja. Roko ope
ra „Veidas ugnyje” bus skirta 
Romo Kalantos aukos 30-me- 
čiui paminėti ir perteiks Lie
tuvos laisvės istoriją šiuolaiki
niam jaunimui priimtina mu
zikine forma. Operos prenyera 
numatoma Kaune, Nemuno 
saloje. Projekte dalyvauja gar
sūs Lietuvos meno kūrėjai — 
operos režisierius Raimondas 
Banionis, kompozitorius Kęs
tutis Antanėlis, libreto auto
rius Arvydas Juozaitis. Gros 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, vadovaujamas 
dirigento Gintaro Rinkevi
čiaus, pagrindinius vaidmenis 
atliks Povilas Meškėla ir Rosi- 
ta Čivilytė, žinomi jaunosios ir 
vyresnės kartos Jaunimo teat
ro aktoriai. Operoje persipins 
muzika, choreografija ir proza.

(BNS)

Tokią dainą Lietuvoje dai
nuodavo žmonės, gyvenę prieš 
ir po Pirmojo pasaulinio karo. 
Jie gerai prisiminė, kad su 
kiekvienu okupantu keitėsi ir 
Lietuvoje vartota valiuta — 
kartais taip greitai, kad gy
ventojai nesuspėdavo net pi
nigų vertės įsisąmoninti, nei 
prie jų priprasti. Visi lengviau 
atsiduso, kai nepriklausoma 
Lietuva įsivedė savus pinigus 
— litus. Tačiau ir litai tegalio- 
jo vos apie dvidešimt metų, o 
paskui — vėl ta pati daina...

Valstybei savi pinigai, kaip 
vėliava, himnas, kalba, kul
tūra, yra jos neatskiriama ta
patybės dalis. Ar valiuta tvir
ta, galinti lygintis su tur
tingųjų užsienio kraštų pini
gais, ar nuolat svyruojanti, iš 
esmės didelio skirtumo gyven
tojams nesudaro — ji sava, ir 
būtina. Tad nereikia stebėtis, 
kad nuo šių metų pradžios Eu
ropoje atsirado nemažai nepa
tenkintų žmonių, turėjusių at
sisakyti savo valstybinės va
liutos, ją pakeičiant euro.

Apie euro įvedimą buvo kal
bama ir jo įvedimui ruošia
masi gan ilgai, derinant skir
tingas Europos Sąjungos vals
tybių nuomones, planuojant 
vertę, išvaizdą, santykį su 
įvairių kraštų piniginiais vie
netais. Ne kartą euro ateitis 
buvo tokia neaiški, kad ir 
didžiausieji optimistai nelabai 
tikėjo jos išsipildymu. Tiesa, 
tarptautinėje rinkoje euro jau 
pradėjo kursuoti gerokai 
anksčiau, tačiau eiliniam ES 
šalių gyventojui jis buvo ne
daug pažįstamas. Visgi nuo 
š.m. sausio 1 d. euro tapo tik
rove. Tai tarytum pirmas kon
kretus žingsnis, siekiant įgy
vendinti jungtinės Europos vi- 
zįją, tačiau euro įvedimas ne
buvo sutiktas per daug entu
ziastingai.

Be abejo, žmonės netrukus 
pripras prie naujos valiutos, 
kaip, ypač pastarojo dešimt
mečio eigoje, priprato prie 
daug pasikeitimų, naujovių, 
net tam tikro suvienodijimo, 
kurį atnešė atviros tarp vals
tybių sienos, moderni techno
logija ir anglų kalba, virtusi 
kone tarptautine susižinojimo 
priemone. Kai kas tai vadina 
ateities Europos veidu, kai 
išnyks skirtumai tarp tautų ir 
nuties kelius į artimesnį ben
dravimą, taikų ir turtingesnį 
rytojų. Kai kas būgštauja, kad 
toks suvienodėjimas reiškia ir 
pavojingo nuosmukio bedug
nę, į kurią sukris mažesnės 
tautos, prarasdamos savo ta
patybę— kalbą, papročius,

tradicijas, viską, kas skiria 
vieną tautą nuo kitos. Ar iš 
tikrųjų tas „taikus, turtingas 
rytojus” vertas tokios milži
niškos kainos?

Kol kas į tokias pesimistiš
kas ateities prognozes didžių
jų Europos Sąjungos šalių va
dai nelabai kreipia dėmesio, 
nes galbūt jų valstybėms tas 
„globalizacijos pavojus” nėra 
toks didelis, kaip mažesniems 
kraštams, kurie vargiai gali 
tikėtis stipresnio balso Briuse
lyje.

Lietuva, kaip ir nemažai 
kitų, ištrūkusių iš Sovietų 
Sąjungos vergijos, Rytų bei 
Vidurio Europos valstybių, ti
kisi netrukus priklausyti Eu
ropos Sąjungai. Tai pagirtinas 
planas, nes iš esmės narystė 
šioje organizacijoje kraštui 
žada daug teigiamų pasikei
timų ir naudos. Kadangi šis 
žingsnis reikalauja ir tam 
tikrų sąlygų išpildymo, būtų 
naivu manyti, kad, sakykim, 
Lietuvos atveju, nereikės kai 
ko atsisakyti, kai ką keisti, 
prisitaikyti. Tačiau valstybės 
vadams norisi priminti, kad 
šiuo metu, laukdami pakvieti
mo į Europos Sąjungą, dėmesį 
kreiptų ne vien į Briuselio 
sąlygų bei nurodymų sąrašą, 
bet dar labiau — ir tai lietu
vių tautai gyvybiškai svarbu 
— kaip sustiprinti savo šalies 
tautinį susipratimą, savos ta
patybės suvokimą ir lietu
viškąją savigarbą, kad tai, kas 
yra lietuvių tauta, neištirptų 
tarptautiniame katile. Kol 
kas, atrodo, visa tai nėra 
pačių svarbiųjų pirmenybių ei
goje.

Šiandien italai verkšlena, 
kai reikia liras keisti į eurus; 
vokiečiai yra įsitikinę, kad jų 
markės vertingesnės ir gra
žesnės išvaizdos, kaip naujieji 
pinigai; Didžioji Britanija, 
kaip paprastai, neskuba, pasi
rinkdama „palauksime, pa
matysime” kelią, o, kartu su 
anglais, tos nuomonės laikosi 
Švedija ir Danija, tačiau dvyli
ka ES valstybių su apie 302 
milijonais žmonių savo pinigi
nę apyvartą jau atlieka nauja 
valiuta. Ar lietuviai, kai ateis 
laikas atsisakyti litų ir centų, 
pąjus bent mažą liūdesio ada
tėlės smigtelėjimą, o gal su
tiks pasikeitimą su džiaugs
mu, nes tai dar vienas ženk
las, kad jie jau „kosmopoli
tai”... Beje, vasario mėnesį li
tas atpalaiduojamas nuo dole
rio susiejamas su euro, 
tad, vadinasi, pradžia bus pa
daryta.

PROBLEMA OPI VISAME 
PASAULYJE

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
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Štai ir vėl iškyla klausimas: „Kodėl tokių 

griežtų reikalavimų iš pasaulio galingųjų nesigirdėjo 
anksčiau. Juk visiškai suprantama, kad, sustabdžius 
geležies tiekimą iš Švedįjos, būtų sutrikdyta ir karo 
pramonės veikla Vokietįjoje, o gal net ir karas nebūtų 
taip plačiai išplitęs Europoje. Be to, botų stipriai su
mažinta mirtį nešančios technikos, kaip tankų, pa
trankų, naikintuvų ar kitų žudymo priemonių — 
šautuvų, kulkų, bombų, granatų, gamyba. Tai, savai
me suprantama, atsilieptų visai karo eigai, taip būtų 
daromas tiesioginis trukdymas ir nacių nusikalti
mams, ir vykdytam holokaustui. Deja, tenka konsta
tuoti žiaurią tiesą, jog II pasaulinis karas ir jame vyk
dytas holokaustas — vieniems tapo didžiule tragedįja, 
kitiems, kaip atrodo, milžinišku pasipelnymo šalti
niu.

Tačiau nacistinei Vokietijai talkino ne vien tik pa
vieniai Švedįjos verslininkai, prekiaujantys geležimi. 
Nemažai atsarginių detalių vokiečių karinei pramonei 
gamino ir „Svenska Kullagerfabriken” (SKF), priklau
sęs Enskilda Bank, kurį iš pagrindų kontroliavo garsi 
ir labai įtakinga švedų bankininkų Valenbergų gi

minė. Iš tokio bendradarbiavimo su Vokietįja ne tik 
Valenbergai, bet ir kiti švedų bankininkai, pramoni
ninkai ir, kaip vėliau matysime, net pati Švedįjos val
džia bei aukšti jos pareigūnai turėjo didelę naudą, nes 
naciai už geležį ir ginklų gamybą mokėjo Reicho auk
su, o vėliau ir holokauste nukentėjusių bei žuvusių 
žmonių nusavintomis brangenybėmis, vertybiniais po
pieriais, surinktu auksu, antikvariniais ir meno dir
biniais. Įdomu ir tai, kad nuo 1942 m., karui įsibėgė
jus, Švedįja, tarpininkaujant kai kuriems Valenbergų 
giminės atstovams, ramia širdimi geležį pradėjo par
davinėti ir Sovietų Sąjungai. Ši už geležies eksportą 
apsimokėdavo platina.

Pasiremiant JAV Valstybės departamento ekspertų 
paskaičiavimais, Valenbergai ir Švedįjos Nacionalinis 
bankas tuo laiku įsigįjo 31 milįjoną dol. aukso luitų, 
kuriuos naciai pavogė iš bankų Danijoje ir Belgijoje. 
Vėliau tas atsargas Valenbergai ir Švedįjos bankai pa
pildė ir holokauste žuvusiųjų pasiglemžtomis brange
nybėmis, antikvariniais dirbiniais bei kitomis verty
bėmis. (Ta proga prisiminkime, o kaip buvo pasielgta 
su okupuotos Lietuvoe aukso atsargomis Švedįjos ban
kuose, Lietuvą prievarta įjungus į TSRS). Ilgą laiką 
šis švedų bendradarbiavimas su nacistine Vokietįja 
buvo sėkmingai maskuojamas ir nutylimas, nors apie 
tai gerai žinojo Sovietų Sąjunga ir kitos didžiosios 
valstybės. Dabar šie faktai jau keliami į viešumą ir 
tampa žinomi daug platesniam tyrinėtojų ir žmonių 
ratui.

Ne taip seniai apie švedų draugystę su naciais kiek

plačiau aprašė „US News & World Report” korespon
dentas, „New York Daily News" bendradarbis ir ži
nomas žurnalistas Richard Z. Chesnoff knygoje „Pack 
of thieves” (N.Y., USA, 1999, p. 236-242). Čia jis pa
rodė ir atskleidė tuometinės švedų vyriausybės požiūrį 
ne tik į holokausto tragediją, bet ir kitus žiaurius įvy
kius karo nusiaubtoje Europoje. Užsimenama ir tai, 
kaip du Valenbergų giminės atstovai (atrodytų, dingu
siojo diplomato dėdės) — Enskilda banko savininkai, 
su Švedįjos vyriausybės žinia supirkinėjo holokausto 
aukų auksą. Dar pačioje šio niekšiško sandorio pra
džioje, kai tik buvo užsiminta apie galimybę iš nacių 
supirkti holokausto aukų auksą bei kitas vertybes, 
Švedįjos vyriausybė ir oficialieji pareigūnai tokiam Va
lenbergų „bizniui” davė aiškų ir tiesų pritarimą: Ne
klauskite, tik pirkite....” (ten pat, p. 24).

Kaip matome iš šių faktų, II pasaulinis karas ir vyk
dytas nacių holokaustas Valenbergams bei Švedįjai 
atnešė didžiulę naudą, sukrovė milžiniškus turtus, ku
rių dėka vėliau, reikia manyti, buvo sėkmingai stato
mas ir mūsuose taip liaupsinamas švediškasis socia
lizmas. Tačiau, ar verta kalbėti, kaip šis švedų ir na
cių bendradarbiavimas atsiliepė likusiai Europai ir jos 
gyventojams, kurie savo kailiu pąjuto visą karo baisu
mą ir, galima sakyti, tiesiogiai „paragavo” švediško
sios geležies skonio, patyrė didžiausias netektis, kan
čias bei pažeminimus. Bet ar dėl tų nelaimių jie kalti
na švedų tautą ar visą valstybę, kaip mėgstama daryti 
su Lietuva ir lietuvių tauta, kuriai nacizmo, kaip ir 
vėliau komunizmo, santvarka buvo įbrukta prievarta,

neklausiant jokio sutikimo ar pritarimo.
Pratęsiant pasakojimą apie švedų geležį, vertėtų pri

siminti ir tai, jog jos perdirbimui Vokietija naudojo 
pigią darbo jėgą, eksportuojamą ir iš Lietuvos, ir kitų 
centrinės bei rytinės Europos šalių: Lenkijos, Latvijos, 
Estijos, Baltarusįjos, Ukrainos, Rusijos ar kt. nacių 
okupuotų valstybių. Pagal to meto vokiečių Darbo 
ministerijos vadovo Fritz Sauchel pateiktus duomenis, 
ankstyvą 1943-ųjų metų pavasarį karo pramonėje Vo
kietįjoje dirbo apie 5 milijonus darbams atvežtųjų už
sieniečių, tarp kurių buvo ir 130,000 prievarta dar
bams į Vokietiją išvežtųjų Baltijos valstybių gyventojų 
(Albert Kaime, „Totai Teror an Expose of genocide in 
the Baltics”. N.Y., USA, 1948, p. 89). Kaip neseniai 
vienas tų įvykių liudininkas ir dalyvis S. Frumkin 
amerikiečių spaudoje rašė, tuo laiku net 9,000-10,000 
Lietuvoe žydų Hitlerio oro pajėgoms po žeme Lands- 
berg mieste Bavarijoje statė „plieninių mirties paukš
čių’ — reaktyvinių naikintuvų fabriką. Kitiems, žino
ma, teko vargti ir kitose vietose. Netekusieji jėgų ir 
praradusieji sveikatą — sunaikinti dųjų kamerose ar 
sušaudyti.

Labai keistai ir dviprasmiškai Švedįja laikėsi 1939- 
siais, kai sovietai užpuolė jos artimiausią kaimynę 
Suomįją. Bįjodama įsitraukti į karą Vokietijos priešų 
pusėje ir dėl to prarasti Vokietįją kaip pagrindinį ge
ležies supirkėją, Švedįja atsisakė per savo teritoriją 
praleisti prancūzų ir anglų kariuomenę, žadančią pa
gelbėti užpultąja! Suomijai.

(B.d )
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„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ” 
DARBAS LIETUVOJE

S JC E
Paslaugos Siutu (iurba

Neatmenu iš anų laikų, kad 
Lietuvos ruduo būtų toks ne
malonus. Gal, vaiko akimis 
žiūrint, viskas tuomet buvo 
gražiau. Todėl su įpusėjusio 
rudens lietumi ir nuolatos ap
siniaukusiu dangumi, Lietuvą 
palikti jau nebuvo taip gaila. 
Kaip gera, kad gali sau pasa
kyti: grįšiu vasarą ar rude
niop. Trys mėnesiai Lietuvoje 
prabėgo nepastebimai greitai.

Šį kartą mudviejų su Rita 
darbas nesiribojo mūsų rem
tinuose dienos centruose Vil
niuje, kad kaip dirbome 2000- 
taisiais. Nemažai pakeliavome 
ir po plačią Lietuvą. Aplankė
me beveik visus mūsų remia
mus dienos centrus, kurie iš 
pereitų metų jau turėjo mūsų 
„Charakterio ugdymo” progra
mos rėmus. Šį kartą norėjome 
daugiau susipažinti su centrų 
vądovais bei savanoriais, ste
bėti jų darbą ir pravesti trijų 
dienų seminarus vadovams. Į 
seminarus buvo įtraukiami ir 
vaikai, rodoma vadovams, 
kaip pravedama „Charakterio 
ugdymo” programa.

Pirmoji mūsų sustojimo vie
ta buvo Marijampolės „Šalti
nėlio” vaikų nameliai, ku
riems vadovauja Nekalto Pra
sidėjimo Vargdienių seselė Ja
nina Milkauškaitė. Šiuo metu 
čia gyvena 15 beglobių vaikų. 
Mus atlydėjo ir Ritos iš Ameri
kos išsiųsti siuntiniai, su 
mokslo priemonėmis, užsiėmi
mais. žaislais ir saldainiais. 
Taigi’vaikai buvo apdovanoti 
jiems reikalingais užsiėmi
mais, saldainiais ir kimštais 
gyvuliukais, „Beanie babies”, 
kuriuos jie nepaprastai bran
gina. Kaip ir kituose centruo
se, čia gyvena problematinių 

’ šeimų vaikai, arba vaikai, ku
rie visai neturi tėvų, arba ku
rių teisės auginti savo vaikus
yra atimtos.

šalia centro darbuotoju se
minaruose dalyvavo bi is 

1 studenčių iš Pedagoginio insti
tuto. Pedagoginis institutas, 
tai sena institucija, kurią ir 
mano tėvas, dabar jau išgyve- 

. nęs 97 metus, lankė ir baigė 
1927 m. Archyvuose yra jo 
klasės ir mokytojų nuotrau- 

. kos. Į seminaro programą 
įtraukėme ir vyresniuosius 
vaikus, kad akivaizdžiai paro
dyti dalyvėms, kaip dirbama 
su vaikais. Vaikai, nors kai 
kurie nedrąsūs, į programą 

' įsijungė ir dalyvavo labai po
zityviai. O studentės iš Peda
goginio instituto buvo šiek 
tiek nedrąsios ir užtruko, kol 
jos „sušilo”. Atrodė, kad klasė
se nepratę daug diskutuoti ar 
dalyvauti pokalbiuose, kaip 
Amerikoje studentai yra skati
nami. Seminaruose minėjome 
bendradarbiavimo, švaros ir 
tvarkos, savigarbos ir pagar
bos, teisingumo, sąžiningumo 
ir atjautos temas. Jautėme, 
kad per tris dienas negalėjome 
šių temų gerai išvystyti, bet 
akivaizdžiai dirbome ir de
monstravome, kaip per šias 
programas prie vaikų prieiti

Po’APThinaro Kazlų Rūdoje Gale stalo sėdi Rita Venclovienė Aldonos Kamantienėe nuotr.

per žaidimus, užsiėmimus, pa
čių vaikų kūrybingumą.

Kitą savaitę Rita tęsė darbą 
Kazlų Rūdoje, o man teko pa
silikti Vilniuje ir gydyti ko
sulį. Tuo metu jau buvo šalta, 
ne tik lauke, bet ir viduje, o 
apie patalpų šildymą dar vis 
nebuvo kalbos. Kad vaikai 
jaukiau pasijustų, ir čia juos 
Rita apdovanojo, o tik paskui 
jų darbas laukė. Kazlų Rūdos 
dienos centro vaikučius remia 
„Vaiko vartai į’mokslą” New 
York skyrius, kuriam vado-* 
vauja Danutė Bobelienė. Abie
juose minėtuose centruose 
dirbdamos, nakvojome Mari
jampolėje, pas Nekalto Prasi
dėjimo Vargdienes seseles, ku
rios labai mielai mus pri
glaudė.

Kai nevažiuodavome iš Vil
niaus su savo programa į ki
tus miestus, lankėme vaikus 
„Vilties angelo” ir „Visų šven
tųjų” dienos centruose Vilniu
je. Džiaugėmės „Vilties ange
lo” centro gera tvarka ir pui
kiu organizuotumu. Centro di
rektorė sės. Jolita Matulaitytė 
turi paruošusi gerus rėmus ir 
suorganizavusi nemažai Vil
niaus universiteto studentų, 
kurie ateina padieniui jai tal
kinti. Mane domino jų dienos 
užbaigimas su mažais užkan
džiais, kurie būdavo gražiai 
sudėti ant stalo. Vaikai pasi- 
melsdavo, kartais pagiedoda
vo ir mandagiai laukdavo savo 
sumuštinio su arbata, o kar
tais net ir saldumyno. Kiek
vieną savaitę prisimenami 
vaikų gimtadieniai su do
vanėle ir tortu.

Kita kelionė, vykusi antroje 
spalio savaitėje, buvo į Obe
lius, Rokiškio rajone. Apsisto
jome pačiame Rokiškyje, ma
žame viešbutyje, nes Obeliai 
neturi viešbučių ar nakvynės 
namų. Kelionė į Obelius ma
šina trukdavo 20 minučių. 
Obeliuose radome mūsų svajo
nių „įsikūnijimą”. Pereitais 
metais, Dijana Kančienė pra
dėjo rūpintis patalpomis, kur 
galėtų prisiglausti ir rasti ši
lumą beglobiai vaikai, kurie 
tuo metu varstė jos namų du
ris ir dalinosi duonos kąsniu 
nuo Dijanos gausios šeimos 
stalo. Patalpa buvo gauta iš 
Obelių parapijos klebono kun. 
Garšvos, bet ji buvo apleista ir 
reikalinga būtino remonto. 
Apie tai prasitarėme vienam, 
jau mus smarkiai parėmu
siam, senosios kartos Ameri
kos lietuviui, kuris tuo metu 
važinėjo po Lietuvą ir rūpinosi 
Anoniminių Alkoholikų centrų 
steigimu. Šis žmogus, sužino
jęs, kad beglobiai vaikai čia 
atsirado dėl didelio alkoholikų 
skaičiaus Obelių miestelyje, 
kur tebeveikia alkoholio ga
mykla, davė „Vaiko vartai į 
mokslą” organizacijai sumą pi
nigų, kad tuos namelius sure
montuotų. Taigi šį rudenį nu
vykę, radome namelius sure
montuotus ir išgražintus. Čia 
buvo švaru, šviesu ir šilta, o 
Dijana Kančienė, su keliomis

Po „Charakterio Ugdymo" seminaro Naujojoje Akmenėje.

savanorėmis padėjėjomis rūpi
nosi vaikais, negailėdama 
jiems meilės, supratimo, at
jautos ir šilumos. Kilo proble
ma, kaip apmokėti buitines 
namelių išlaikymo išlaidas. Ir 
vėl dosnusis Amerikos lietuvis 
atėjo į pagalbą. Mes aprūpino
me vaikus reikalingomis 
mokslo priemonėmis ir užsi
ėmimais. Dijana, važinėdama 
po kaimus, ieškojo geraširdžių 
ūkininkų, kurie sušelptų vai
kus bulvėmis, daržovėmis ar 
malkomis žiemai, nors malkas 
reikėjo ir supirkti.

Mūsų pravesta programa 
Obeliuose pavyko itin gerai. 
Vaikai buvo mandagūs, drau
giški, imlūs, kūrybingi. Dijana 
jau dirba ne viena. Ji turi sa
vanorių padėjėjų: tai jauna re
ligijos mokytoja Ilona, pensi
ninkė mokytoja Regina ir pen
sininkas mokytojas Antanas, 
kurie čia ateina kasdien ir 
padeda vaikams ruošti pamo
kas, dalyvauja jų užsiėmi
muose. Prieš išvykdamos iš 
šio dienos centro, išdalinome 
vaikams korteles ir prašėme 
jų atsakyti į klausimus, kodėl 
jie ateina į šį centrą ir ką jie 
čia gauna. Mūsų nustebimui, 
daugiausia vaikų pasisakė, 
kad jiems čia patinką, jog gau
na šiltame vandenyje išsimau
dyti po dušu, bent kartą sa
vaitėje. Jie užsirašo ir laukia 
savo eilės, kada galės maudy
tis. Sako, kad jie tada daug 
smagiau jaučiasi. Pagalvojus 
apie šį jų troškimą, ašaros rie
da, kad tokios galimybės na
muose jie neturi, nes pas kai 
kuriuos, net bėgančio vandens 
nėra. Kitas pasisakymas buvo, 
kad čia randa juos mylinčius 
vadovus, su kuriais gali pasi
dalinti savo rūpesčiais ir prob
lemomis,kurie juos supran
ta.

Dauguma gauna pietus mo
kykloje, bet vakariniai užkan
džiai, tikriau pasakius — va
karienė, būna gana menki, 
kartais tik duona su kokiu 
nors užtepimu ir arbata. Aišku, 
į šiuos namelius atvažiavome 
su dešromis, sūriais ir kum
piais. Vaikams tai buvo tikra 
puota, bet, deja, tik vienkar
tinė. Remiame juos su maistu, 
kiek išgalime, tačiau mūsų

„Vaiko vartai į mokslą” orga
nizacija šių centrų iš tikrųjų 
neišlaiko, tik juos paremia. 
Mūsų pirminis tikslas yra su
daryti vaikams sąlygas, kad 
lankytų mokyklas, tačiau iš 
gyvenimo patirties žinome, 
kad pirmiausia vaikai turi bū
ti sotūs. Čia ir vėl ateina mū
sų rėmėjai į pagalbą. Cleve- 
land „Vaiko vartai į mokslą” 
padalinys, kuriam vadovauja 
Dalia Staniškienė, stengiasi, 
kuo daugiau vaikų nudžiugin
ti geresniu duonos kąsniu, 
bent ant kalėdinio stalo.

Vėl su samdytu vežėju kelia
vome į Naująją Akmenę, kuri 
yra pačiame šiauriniame Lie
tuvos pakraštyje, prie Latvijos 
sienos. Naujoji Akmenė, ka
daise buvęs klestintis cemento 
gamyklos miestelis, dabar la
bai skurdus, į jį atsikelia gy
venti alkoholikai ir kiti varg
šai, nes daug žmonių iš čia 
išsikėlę ir butai pigūs. Ten tik
rai jautėme merdėjančią ap
linką. Apnakvydino mus bu
vusioje didelėje, cemento dar
bininkams skirtoje, sanatori
joje, kurios kai kurie kam
bariai buvo skirti svečių apgy
vendinimui. Šiuo metu jie be
veik tušti. Čia atvažiuoja „psi
chologiškai išsekę”, taip juos 
vadina, žmonės pasigydyti ir 
pailsėti ramioje aplinkoje, gy
dytojų priežiūroje. Sanatorijos 
direktorė, dr. Aldona Dirkin- 
tienė, mus labai šiltai ir nuo
širdžiai priėmė. Ji mums daug 
papasakojo apie Naujosios Ak
menės praeitį ir dabartį. Kai 
išvykdamos norėjome už savo 
buvimą atsilyginti, ji pasakė, 
kad ir jie nori savo geraširdiš
kumu prie labdaros darbų pri
sidėti. Tokių Širdingų ir idea
listų žmonių teko Lietuvoje 
sutikti nemažai.

Naujojoje Akmenėje radome 
dienos centrą, kuriame pensi
ninkė gydytoja, dr. Aldona Uš- 
činienė, rūpinasi ir maitina 
per šimtą beglobių vaikų. Dė
ka geradarių iš Amerikos, Ri- 
chard ir Kyllikki Collings, ku
rie jau pernai sušelpė tris mū
sų remiamus centrus, nupirk
dami kiekvienam maisto už 
1,000 dol., savo dovanas pada
lino ir šiais metais. O rūpes
tingoji centro vedėja Aldona 
moka labai taupiai naudoti 
šias dovanas. Pasitaikė pietų 
metas, kai atvykome į centrą. 
Pilna saliukė vaikų valgė tirš
tą sriubą, o po jos dešrelę su 
makaronais. Po pietų ant sta
lo stovėjusios lėkštės su duona 
ištuštėjo. Vaikai ėmė po dvi ir 
tris riekeles ir dėjosi į savo 
knygų krepšius, gal pasidalin
ti su savo mažesniais broliu
kais ir sesutėmis, o gal ir su 
nusigėrusiais tėvais. Vienu žo
džiu, duona čia buvo vertina
ma.

Centro patalpos, kurios pe
reitais metais atrodė labai 
skurdžiai, dabar buvo išgra
žintos. Viena „Vaiko vartai į 
mokslą” organizacįjos narė,

Aldonos Kamantienės nuotrauka.

Audronė Užgirienė, kurios gi
minaitis turi tekstilės gamyk
lą Panevėžyje, aprūpino šį die
nos centrą dideliu kiekiu lietu
viškais raštais išaustos me
džiagos, kurios užteko ne tik 
langų užuolaidoms pasiūti, 
bet ir baisias nuo metų ir 
drėgmės sienas ja iškalti.

Kas vyksta šiame centrelyje, 
viskas vyksta nepavargstan- 
čios ir šias jaunas sielas be- 
sąlyginai mylinčios pensinin
kės dr. Aldonos Uščinienės 
dėka. Trijų dienų seminarus 
pravesti patalpas gavome ne
toli esančioje, Ramučių vidu
rinėje mokykloje. Seminaruo
se dalyvavo kelios mokytojos, 
dr. Aldona, kelios socialinės 
darbuotojos. I programą įtrau
kėme ir čia esančius vaikus, 
kurie „sušilę” mielai koopera
vo ir dalyvavo mūsų pristato
moje programoje. Mus priėmė 
šios mokyklos direktorius Ri
mantas Kentra ir „Atjauta” 
klubo vadovė, mokytoja Vanda 
Jasevičienė. Dalis dr. Aldonos 
Uščinienės centro vaikų, kurie 
lanko šią mokyklą, gauna pa
pildomos meilės ir dėmėsią iš 
Šios jaunos ir energingos klu
bo vedėjos. Prieš šešerius me
tus jai kilo noras kaip nors 
padėti beglobiams vaikams ir 
ji pradėjo dairytis pagalbos iš 
užsienio. Iš tikrųjų ją surado 
Maltos ordinas iš Vokietijos ir, 
apsilankę jos vedamajame 
klube, pradėjo šelpti, duodami 
pinigų supirkti kompiute
riams ir kitoms reikalingoms 
mokslo bei užsiėmimų priemo
nėms. Jos „Atjautos” klubas 
tikrai yra patrauklus beglo
biams vaikams, kurie čia gali 
ateiti ir rasti atjautą šios mo
kytojos asmenyje. Vasarai 
atėjus, kai vaikai išsiskirsto, ji 
nebaigia savo darbų. Kad jie 
nesibastytų be tikslo, ruošia 
vasaros stovyklėlės kaime. Tai 
vis žiburiai, kurie nušviečia 
kartais labai tamsią beglobių 
vaikų buitį Lietuvoje. Kad šių 
vaikų šventės būtų linksmes
nės, dr. Regina Padleckienė 
sudarė kiekvienam vaikui po 
dovanėlę. Tai vis geraširdžiai 
žmonės, kurie rūpinasi varg
šais.

Grįžę iš Naujosios Akmenės, 
dar kurį laiką lankėme mūsų 
du dienos centrus Vilniuje. Ri
tos Venclovienės dienos Lietu
voje jau ėjo prie galo ir ji atsi
sveikino su „Vilties angelo” 
bei „Visų šventųjų” dienos 
centrų vaikais. Likusi viena, 
dar tris savaites draugavau su 
minėtų dienos centrų vaikais, 
o vakarais Jcultūrinausi", ei
dama su draugėmis į operą, 
baletą, teatrą, ir puikius Vil
niaus filharmonįjos koncertus, 
su mintimi, kad grįžusi į Ame
riką, neišgalėsiu sau leisti to
kių kultūrinių renginių dėl jų 
neprieinamų kainų. Gaila bu
vo atsisveikinti su jau pamil
tais vaikais. Atsisveikinimai 
jiems jau nebuvo tokie sun
kos, kaip pereitais metais, nes 
savo pažadus pas juos vėl su-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

•'jvnrcflKn’T[AŪf
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Weot 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 -

773-585-9500 847-525-9275 (mob.

Siųskite:

Vardas, pavardė.

Rožė tau...
Valentino dienos proga 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą, kad Jūsb e(>, 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu.

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas ------------

Miestas, valstija, zip code

grįžti, išpildėme. Palikome su 
viltimi, kad ir vėl grįšime.

Su nuoširdžia „Vaiko vartai 
į mokslą” remiančių geradarių 
pagalba Amerikoje, žadame 
ateityje pravesti seminarus 
vaikams ir jų tėvams apie 
rūkymo, alkoholio ir narkoti
kų žalą ir kaip gyventi na
muose, kuriuose ši liga ir 
įpročiai yra įsigalėję. Mūsų sa
vanorių darbuotųjų gretos au
ga, atsiranda daugiau specia
listų kitose, ne tik pedagogi
kos ir socialinio darbo, srityse, 
tad žvelgiame į ateitį su vilti
mi, kad ir mūsų tolimesni pro
jektai bus įgyvendinti.

Aldona Kamantienė

* Gruodžio 12 d. Kauno 
rotuiėje pirmą kartą susi
rinko visi 12 miesto merų, va
dovavusių miestui nuo Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo. Susitikimas surengtas da
bartinio miesto mero socialli
beralo Eriko Tamašausko su
manymu. Pasak jo, visi merai 
turėjo neįgyvendintų darbų, 
kuriuos, galbūt, galima dabar 
nuveikti. Buvę ir dabartiniai 
vadovai dalijosi savo valdymo 
patirtimi, nešykštėjo patari
mų dabartiniam Kauno merui.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
. Atlyginimas nuo $1,500 iki

$1.800. Tel. 615-554*3161.

Reikalinga auklė. 3 vaikai. 
Mokėti anglų kalbą, vairuoti 
automobilį ir gyventi kartu 6 

dienas savaitėje.
Tel. 630-677-2040.

įvairus

PASIŲSKITE 
DOVANŲ Į 
LIETUVĄ 

-Dovanų parduotuvė
www,FprAw»YLT,S9įw 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas.
Taip pat turime 
lietuviškų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą šalių. ■
Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir kitus smulkaus remonto 

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

Tel. 773-254-0759; <
i>.), Žilvinas.

* Net 50.2 proc. valstybės 
tarnautojų nespecialistų ne
moka naudotis kompiuteriu, o 
14.1 proc. iš jų nenori išmokti, 
rodo Lietuvos informacinės vi
suomenės sočiologinis tyrimas 
„Skaitmeninė Lietuva 2001”, 
atliktas ir išleistas Atviros 
Lietuvos fondo sumanymu bei 
lėšomis. Mokantys dirbti kom
piuteriu valstybės ir savival
dybių tarnautojai nespecialfa- 
tai to išmoko darbe (54 proc.), 
kursuose (21,6 proc.), savarah- 
kiškai (25 proc.), aukštojoje 
arba aukštesniojoje mokykloje 
(12.5 proc.). Tarnautojais ne- 
specialistais buvo laikomi as
menys, neturintys universite
tinio išsilavinimo. Nors 70.1 
proc. dirbančių ir besimokan
čių, arba 37.9 proc., visų 15 
metų ir vyresnių Lietuvos gy
ventojų darbuojasi kompiute
rizuotose darbo ir mokymo 
vietose, tik kas antras pats 
naudoja kompiuterinę įrangą.

* Kaune sausio 3-iosios 
nakti mirė vyriausias Rašy
tojų ir Žurnalistų sąjungos na
rys, Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino III laipsnio 
ordino kavalierius, Kauno 
miesto garbės pilietis Eduar
das Viskanta. Kovo 13 d. jam 
būtų sukakę 100 metų. u



**•r KUNIGAS JONAS PETROŠIUS: 
GYVOJI PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS DVASIA
— Spalio 13 d. Prancūzijos 
bendruomenė iškilmingai 
šventė kunigo Jono Petrošiaus 
dvigubą — aštuoniasdešimties 
gyvenimo ir penkiasdešimties 
kunigystės metų — jubiliejų. 
Tai buvo įspūdingas renginys, 
vainikuojantis visą Prancū
zuos Lietuvių Bendruomenės 
gyvavimo epochą. Kunigystės 
įžadus supratęs kaip prieder
mę eiti į žmones, prelatas Jo
nas Petrošius gyveno ne tik 
sielovados rūpesčiais. Prancū
zijos lietuvių katalikų parapi
jos vadovas, sykiu globojantis 
Belgijos lietuvius, jis daugelį 
metų buvo ir Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas. Jeigu čia, į Prancūziją, is
torijos audrų atblokšti lietu
viai neišsibarstė, jeigu jie su
sitelkė ir visą laiką puoselėjo 
lietuvybę, kaip įmanydami 
stengdamiesi padėti pavergtai 
Tėvynei ir prisidėti7 prie jos 
išlaisvinimo bylos, tai pir
miausia. jo — gyvosios Pran
cūzuos Lietuvių Bendruomenės 
sielos ir įkvėpėjo — dėka.

Pradėdama oficialiąją šven
tės dalį, Prancūzuos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pir
mininkė Inga Lanchas visų 
Prancūzijos lietuvių vardu 
dėkojo prelatui Jonui Petro
šiui už ilgus nenuilstamo dar
bo metus ir perskaitė vyskupo 
lietuviams katalikams išeivi
joje Pauliaus Baltakio ir Lie
tuvos ambasadoriaus prie 
Šventojo sosto Kazio Lozo
raičio sveikinimo laiškus. Tai
— tik du iš daugybės, atėjusių 
iš įvairiausių pasaulio kraštų. 
Dar sykį prelatą pasveikinęs 
kardinolas Audrys Bačkis už
rišo jam tautinę juostą. Lietu
vos ambasadorė Prancūzįjoje 
Asta \ Skaisgirytė-Liauškie
nė džiaugėsi garbe įteikti 
kun. J. Petrošiui Lietuvos pre
zidento V. Adamkaus dek
retu paskirtą Gedimino or
diną. Iš Vokietįjos atvykusi 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkė Marytė 
Šmitienė priminė prelato in
dėlį ne tik į Prancūzuos, bet ir 
į visos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veiklą. Labai nuo
širdžiai apie kunigą kalbėjo 
dabar Lietuvoje gyvenanti 
buvusi Prancūzuos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Ka
rolina Masiulytė-Paliulienė, 
Kristofas Mončys visų Prancū
zuos lietuvių vardu prelatui 
įteikė jo tėvo Antano Mončio 
nutapytą Rūpintojėlį.

Paties Jono Petrošiaus žo
džiais tariant, pasaulį jis iš
vydo 1921-aisiai8 metais Reiš- 
tų kaime, Šilalės valsčiuje. 
1944-aisiais priverstas pasi
traukti į Vakarus. Teologijos 
studijas baigė ir į kunigus 
įšventintas buvo 1951-aisiais 
Strasbūre. Ketverius metus 
padirbėjęs Alzase, 1955-ųjų 
lapkritį, Paryžiaus arkivysku
po kardinolo Feltin siūlymu, 
kunigas Jonas Petrošius pa
skiriamas vadovauti Prancū
zuos lietuvių katalikų misijai 
ir atvyksta į Paryžių, kur savo 
paties nuostabai kunigauja 
ligi šiol, dvasingu žodžiu ir 
tėviška globa į vieną būrį te- 
betelkdamaa įvairiausio am
žiaus, įvairiausių socialinių 
sluoksnių, įvairiausių pažiūrų 
tautiečius. Vienas p'agrindinių 
kunigo rūpesčių yra santarvė, 
nes tik ant jos pamatų, pasak 
jo, galima ręsti Prancūzuos 
bendruomenės ir visos Lietu
vos ateitį.

Spalio 13-osios šventė pra
sidėjo iškilmingomis Mišio- 
mis, kurias kartu su prelatu 
Jonu Petrošiumi laikė specia
liai šia proga į Paryžių atvy
kęs Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Aud
rys Brčkis. Kunigai Jonas Pe
trošius n pasididžiavimu

prisiminė, kad į šį aukštą 
postą Audrys Bačkis iškilo iš 
Prancūzuos Lietuvių Bendruo
menės, Lietuvai davusios ir 
tris ambasadorius: buvusį Lie
tuvos ambasadorių prie Euro
pos Sąjungos ir NATO Adolfą 
Venskų, buvusį Lietuvos am
basadorių Prancūzįjoje Ričar
dą Bačkį ir Lietuvos ambasa
dorę UNESCO Ugnę Karvelis. 
Visi jie nuoširdžiai lenkėsi 
savo dvasiniam tėvui.

Apžvelgdamas gausų, kokių 
dviejų šimtų, jo pasveikinti at
vykusiųjų būrį ir visiems dė
kodamas, kaip visada kuklus 
Jonas Petrošius sakėsi nieko 
ypatinga per savo gyvenimą 
nepadaręs, tik vykdęs savo 
kunigiškas ir žmogiškas parei
gas.

Kaip tik tokio kuklaus, že
maitiškai atkaklaus ir darbš
taus pareigingumo, prieš pa- 
kviesdama prie vaišių stalo vi
siems Prancūzijoje gyvenan
tiems, lietuviams, ypač jaunie
siems, linkėjo Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkė Inga Lanchas, daugiau
sia prisidėjusi prie iškilmių 
organizavimo ir su tokiu pat 
pasišventimu, kaip anksčiau 
kunigas Jonas Petrošius, da
bar vadovaujanti bendruo
menės veiklai.

Prancūzijos lietuvių žinios, 2001 
m. gruodis

* Kauno savivaldybės 
2002 m. viešųjų darbų pro
gramoje, patvirtintoje miesto 
Tarybos, numatoma sukurti 
517 darbo vietų. Iš jų 153 dar
bo vietos skirtos socialiai rem
tiniems mokiniams, įdarbina
miems pagal atskirą Švietimo 
ir ugdymo skyriaus programą. 
Iš viso planuojama įdarbinti 
1,230 žmonių. Viešieji darbai 
daliai gyventojų tampa vienin
teliu pragyvenimo šaltiniu. Iš 
Kauno darbo biržoje registruo
tų asmenų, kuriems taikomos 
papildomos užimtumo garan
tuos, labiausiai pažeidžiami 
yra ilgalaikiai bedarbiai, jau
nuoliai iš asocialių šeimų, vie
nišos ir išsituokusios moterys, 
daugiavaikės šeimos nariai, 
vieniši asmenys. (KD.Elta)

TARP MUSŲ KALBANT
NEBĖRA,BEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS”
„Nepriklausomos Lietuvos” 

laikraščio leidėjai, praėjusių 
metų gruodžio 11 d. pasiro
džiusios ir tik ne per seniai 
Čikagą pasiekusios laidos pir
mame puslapyje, be kita ko, 
prabilo tokiais žodžiais:

„Artėjant 2001-siems me
tams į pabaigą, Kanados lietu
vių laikraštis 'Nepriklausoma 
Lietuva’ peržengė savo leidy
bos 60-mečio slenkstį.

Gyvenimo ratams besisu
kant, apžvelgus skaitytojų 
skaičių, finansines ir darbuo
tojų situacijas — teko priimti 
sprendimą — su šiuo 24-25 
„NL” nr. užbaigti leidybą...

Guodžiamės, kad pavyko iš
laikyti laikraštį per sunkiau
sius ir labiausiai džiuginan
čius laikotarpius; kad laikraš
tis galėjo pasitarnauti ne tik 
savo skaitytojams, bet ir Lie
tuvai, kai to labiausiai reikėjo. 
Kad turėjome išskirtiną malo
numą dirbti kartu ir su pui
kiais talkininkais. Jų optimiz
mas, dosni pagalba, nepaisant 
valandų prisidėti žiniomis, ar 
raštais, ar jaukiais darbeliais, 
kaip žolės nupjovimas, pomi
dorų ir obuolių atgabenimas, 
ar gyvatvorės aptvėrimas ap
link jau taip išgražėjusį Re
dakcijos namelį, o ir širšių nu
galabijimas, kurios buvo be- 
okupuokančios per slaptas įei- 
gas pro stogą, netgi langus... 
Ir kai seną spausdinimo dino-

Kaip ir kai kuriose kitose Europos valstybėse, šiemet žiema Lietuvoje 
ypač snieguota. Oro temperatūrai šylant ir vėl atšalant, nuo stogų nusi
driekia „ledo žvakės”, kurios sukelia pavojų pėstiesiems ir suteikia gražių 

>Zili * •“vaizdų fotografams.. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Musninkų vidurinės mokyklos direktoriaus Vlado Trakimavičiaus laiško ištrauka:.... fotografavomės Širvintose
ir vaikai ėjo apsirengę šiais drabužiais per Širvintas. Žmonės sustojo, žiūrėjo ir gėrėjosi, o aš savo moksleivių 
akyse mačiau begalinį džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad jie dėvi tautinius drabužius. To tikrai nesitikėjau ir 
manau, kad geresnės tautinio auklėjimo ir saviraiškos bei savimonės išraiškos mūsų begalinių problemų kan
kinamoje visuomenėje būtų sunku įsivaizduoti. Matau, kad jaunoji karta vertina tai, ką turi ir sugebės 
išsaugoti..."

tos priežastys užkirto kelią. 
Pagrindinės priežastys: mažė
jantis skaitytojų skaičius, 
menkėjanti finansinė padėtis, 
didėjanti redakcijos ir admi
nistracijos darbuotojų stoka.

Ak, pone Dieve, lietuvių išei
vijoje siaubingai mažėja skai
tytojų, atviriau kalbant, ir ra
šančiųjų, o taip pat ir lietuvių 
kalba leidžiamų laikraščių- 
žumalų skaičius. 2001 m. už
sidarė du laikraščiai: „Darbi
ninkas” ir „Nepriklausoma 
Lietuva”. O truputį anksčiau 
savo gyvenimą užbaigė „Laiš
kai lietuviams”. Praėjusiais 
metais, deja, nepasirodė nei 
vienas naujas lietuvių laik
raštis ar žurnalas.

Teigiama, kad pernai čio
nykštės lietuvių eilės padidėjo 
tūkstančiais lietuviškai kal
bančių ir, reikėtų manyti, lie
tuviškai rašančių žmonių. Ta
čiau lietuvių kalba rašytas žo
dis mažėja ir mažėja ir, deja, 
nesijaučia jokio pagerėjimo. 
Kas bus toliau?

Petras Petrutis

zaurą-linotipą teko ištempti 
supjaustytą į gabalus pro lan
gą...Ir daug kitokių, kai...”

„Nepriklausoma Lietuva” gi
mė Kanados Lietuvių tarybos 
pastangomis. Vėliau leidybą 
perėmė „Nepriklausomos Lie
tuvos” bendrovė. Šis laikraštis 
pasirodė II pasaulinio karo 
metu. Iš pradžių, rotatoriumi 
spausdintas, laikraštis buvo 
mėnesinis. Pokario metais, 
kuomet Kanados lietuvių eilės 
pasipildė iš Vakarų Europos 
atvykusiais išvietintais asme
nimis (DP), „NL” tapo savait
raščiu ir buvo spausdinama 
spaustuvėje. Ilgainiui, mažė
jant skaitytojų skaičiui ir 
spaudžiant kitiems nepritek
liams, laikraštis ėmė rodytis 
kas antra savaitė.

60-ties metų laikotarpyje 
laikraštį redagavo: .Viktoras 
Dagilis (pirmasis red.), Marija 
Aukštaitė, Jonas Yla, Pranas 
Rudinskas, Leonas Girinis, Jo
nas Kardelis, Pranas Paukš
tasis, Henrikas Nagys. Pasta
ruoju metu redagavo Birutė 
Nagienė. Tai visi paskutinėje 
„NL” laidoje įvardinti laikraš
čio redaktoriai. Regis, jeigu 
neklystu, buvo dar vienas re
daktorius, kuris kažin kodėl 
nepateko į buvusių laikraščio 
redaktorių sąrašą.

Montrealyje leista „NL” nau
dojosi Kanados vyriausybės 
teikiama parama laikraščio 
persiuntimui. Taipgi, kaip ir 
kiti Kanados etninių grupių 
laikraščiai, naudojosi vyriau
sybinių įstaigų apmokamais 
skelbimais. Pavyzdžiui, pas
kutinėje „NL” laidoje yra pusę 
puslapio užimantis Maria 
Minna, Tarptautinio bendravi
mo ministrės žodis (skelbi
mas):

„Daugeliui mūsų, svetur gi
musių, Kanada tapo antrai
siais namais. Mes didžiuoja
mės Kanados tradicijomis, lei
džiančioms klestėti kultūrinei 
įvairovei ir pagarbai, bei 
įtraukiančioms į savo gyve
nimą visų tautų žmones ir no
rime pasidalinti šiomis ver
tybėmis su visu pasauliu...

... Vienas Kanados tarptau
tinio vystymo programos pri
valumų tas, kad patys kana
diečiai yra kilę iš įvairiausių 
pasaulio kampelių ir kultūrų. 
Mus šiltai sutinka visame pa
saulyje todėl, kad mes ger
biame kultūrinę ir etninę ša
lių, kuriose dirbame, įvairovę. 
Mūsų pagarbos, bešališkumo,
žmogaus teisių, demokratuos 
ir daugiatautiškumo tradicijos 
— tai mūsų stiprybė ir unika
lus įnašas į pasaulio vysty
mąsi...” Tai reikšmingi, Kana
dos vyriausybės vardu išsaky
ti, žodžiai. Gaila, kad, prabė
gus šešiems dešimtmečiams, 
„NL” nebegalės tęsti kanadiš- 
kų tradicijų puoselėjimo.

Reikia pasakyti, kad „NL” 
ištikimai puoselėjo ir lietu
viškas tradicijas. Deja, nelem-

* Pasitinkant Kalėdas, 
Vilniuje, senovinėje Rojaus 
kalno vietoje Užupio gatvėje 
atidaryta „Angelo” galerija, 
kurios savininkė Rima Jur
kienė nutarė pirmosios paro
dos tema pasirinkti angelą, 
laikomą Užupio respublikos 
simboliu. Parodoje savo dar
bus rodys žinomi Lietuvos dai
lininkai Valentinas Ajauskas, 
Svajūnas Armonas, Rimas Bi
čiūnas, Leonardas Gutauskas, 
Augustinas Saviakas, Vaido
tas Žukas ir kiti. <bnsi

* Krašto apsaugos mi
nisterija siekia perimti 
„Klaipėdos terminalo” nuomo
jamas krantines. Anot Krašto 
apsaugos ministerijos vice
ministro Jono Gečo, tai būtų 
geriausias kelias išplėsti ka
rinį jūrų uostą. (VŽ.Elta)
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MYLĖKIME ŽODĮ

Mylėkime žodį lietuvišką mes, 
Jis kraujo keliu atkeliavo. 
Senoliai išsaugojo mūsų

kartoms,
Aukojo net galvą jie savo.

Juk pirmą lopšinę mamytė
švelniai,

Supdama lopšį dainavo.
Ir pirmąjį žodį išmokė gražiai 
Ištarti lietuviškai „mama”.

Mylėkime kalbą gimtąją mes 
Ir saugokim, jos nepamirškim. 
Praradę lietuvišką žodį, visai, 
Negalim lietuviais vadintis.

Neužmirškim kalbos,
neišduokim tautos,

Išnyksim, kaip rytmečio rūkas. 
Tos mažos salelės lietuvų

tautos
Taip greitai juk gali pražūti.

PILIS

Vilko kauksmą mūsų
protėviai girdėjo.

Gal ir taip.
Ir pastatė gražią pilį prie

Neries
ten aukštai.
Visą širdį Lietuvos 
skyrė jai.
Ir valdovai ten gyveno 
gan ilgai.

Kiek kryžiuočių ten vis
puldavo

sunaikint ją.
Eilę šimtmečių pilis kentėjo 
bet gyva.
Mūs lietuviai kovės drąsiai 
gan tvirtai.
Ir garbingą Gedimino vardą 
davė jai.

Daug sunkių ir sudėtingų
amžių

AJA.
LINDAI PAALKSNIS

netikėtai mirus, jos vyrui STASIUI, sūnui TOMMY, 
uošviams VLADUI ir SALIOMĖJAI PAALKSNIAMS 
bei visai gausiai PAALKSNIŲ giminei reiškiame širdingą 
užuojautą.

Otilija Marchertienė ir Juzė Paalksnytė
Vytautas, Vilė ir sūnus Darius Marchertai

Gediminas, Margarita Marchertai ir jų dukra 
Aldona su vyru Richard Martins

Algirdas, Raminta ir vaikai Dalia, Tomas, Paulius 
Marchertai

Stasys ir. Irena Petravičiai 
Aleksandra Kavaliūnienė

A «TAM ALLIANCC MEMBCR

Chicago

From Chicago we offer dally Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus" freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat
www.scandhavlan.net

It’s Scandinavian

kentė ji.
Buvo pagrobta, niokota,

mindyta,
Bet ji guvi.
Mes ją saugojom savoj globoj 
lig šios dienos.
Laimės valandą visi

stovėdavom
pakalnėj jos.

Rūta Talžūnienė
Omaha, NE

LABIAU KOVOTI 
SU BADU

Vatikanas ragina dėti dau
giau pastangų badui pasaulyje 
įveikti. Nuolatinis Šventojo 
Sosto stebėtojas Jungtinėse 
Tautose arkivyskupas Renato 
Martino Niujorke pareiškė, 
jog didžiausia kovos su skurdu 
kliūtis yra didėjanti socialinė 
nelygybė tarp valstybių ir jų 
viduje. Arkivyskupas atkreipė 
dėmesį, jog, kaip moko Bažny
čia, žemės gėrybes Dievas sky
rė visiems žmonėms. Šiuo 
principu taip pat turėtų rem
tis laisvoji prekyba ir nuosa
vybės teisės. Siekiant pagerin
ti ekonomiškai silpnų šalių 
galimybes, būtina sumažinti 
muitus žemės ūkio produk
tams iš „Pietų” ir pramoninių 
šalių dotacijas savo pačių ek
sportuojamoms prekėms. Ar
kivyskupas taip pat akcenta
vo, kad teisei į garantuotas 
prasimaitinimo lėšas ir sveiką 
mitybą visuomet teiktina pir
menybė komercinių interesų 
atžvilgiu.

BŽ, Nr. 22

* Darbą Izraelyje pradėjo 
naujasis Lietuvos ambasa
dorius Alfonsas Eidintas, ku
ris pakeitė Romą Misiūną.

(LR,Eite)

trr
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http://www.scandhavlan.net
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Gediminas Balanda, gyve
nantis Warren, MI, Draugo 
fondo aukščiausio laipsnio 
garbės narys, švenčių proga 
atsiuntė 200 dol., savo įnašus 
padidindamas iki 10,800 dol. 
sumos. Gerajam „Kalėdų se
neliui” už dovaną labai dėko
jame.

IŠKILMINGA KLAIPĖDOS 
DIENOS SUEIGA

Jūros skautų ir skaučių 
tradicinė iškilminga Klai
pėdos dienos sueiga PLC, 
Lemonte, vyks sekmadienį, 
sausio 13 d. Uniformuoti jurų 
skautai ir skautės 8:45 vai. r. 
renkasi prieš Pal. Jurgio Ma
tulaičio misiją. Į 9-tos vai. šv. 
Mišias bus žygiuojama orga
nizuotai, su vėliavomis. Per 
Mišias visi drauge sėdės re
zervuotuose priešakiniuose suo
luose. Skautai skaitys Mišių 
skaitinius ir talkins aukų 
rinkliavai. Po Mišių, 10 vai. r. 
PLC sporto salėje vyks iškil
minga sueiga. Visiems jūrų 
skautams ir skautėms daly
vavimas privalomas. Tėveliai 
ir svečiai kviečiami.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road.

Visi JAV LB Brighton 
Parko apylinkės lietuviai,
besidomintys LB veikla Brigh.- 
ton Parke, kviečiami į valdy
bos šaukiamą LB narių meti
nį susirinkimą, vyksiantį sek
madienį, sausio 13 d., po 10:30 
vai.r. lietuviškų Mišių. Susi
rinkimas vyks Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Avė. 
Įėjimas - iš kiemo pusės. At
vykite!

Gediminas Damašius iš
Libertyville, IL, prasitęsda- 
mas „Draugo”/ prenumeratą, 
mūsų laikraščiui aukoja 50 
dol. Esame labai dėkingi!

Ar reikalinga benamių 
prieglauda ir valgykla, ku
rią seselė Therese ruošiasi 
įkurti prie pat Marųuette Par
ko - 3141 W. 71st Str.? Atsa
kymo į šį klausimą sausio 10 
d. ,,Southwest News-Herald” 
laikraščio numeryje ieško Joe 
Kulys, kiekvieną ketvirtadienį 
rašantis vedamąjį „Neighbor- 
hood Notebook” skyrelyje. 
„Southvvest Nevvs-Herald” sa
vaitraštį, rašantį apie pietva
karių Čikagos problemas, ga
lite įsigyti Čikagos pietvaka
rių parduotuvėse, o taip pat ir 
„Seven-Eleven” krautuvėje 
(67-ta ir California), „J. S. 
Peppers” (71 gatvė ir Pulaski 
Rd.) bei kitose vietose. Laik
raštį galite skaityti ir inter
nete www.swnewsherald.com

Tel. (773) 847-7747. (sk.)
• 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!

• Tadas ir Genovaitė 
Baužai (Hayden, ID) neseniai 
šventė 50-ties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
Ofelija Vainienė atsiuntė $500 
„Lietuvos Vaikų vilčiai”. Auką 
atlydėjusiame laiškutyje ji rašo: 
„...noriu pagerbti ne tik jų meilę 
vienas kitam, bet ir savo šeimai 
bei draugams...” Sveikiname 
sukaktuvininkus ir nuoširdžiai 
dėkojame už auką Lietuvos 
vaikučių gydymui. „Lietuvos 
Vaikų vilties” komitetas.

•Aukojo partizanų šalpai
$1,492.23 Materas Joseph

(iš viso $9,414.81);
$50 Laukys A. Eduard 

($100); RimkUnas Irene;
$25 Kirstein Raimund; 

Bartkai A.B.
Lietuvos Partizanų globos 

fondo valdyba nuoširdžiausiai 
dėkoja aukotojams už parti
zanų, grįžusių iš Sibiro vergų 
stovyklų, paskutinių gyvenimo 
dienų palengvinimą. Aukas 
siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629.

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Gediminas Ba
landa. $100 — Laima Ardic- 
kienė. $50 — Kun. Matas 
Čyvas; John ir Anelė Gumbe- 
levičius; Algirdas ir Laimutė 
Stepaičiai. $35 — Gailė Janu
šonis. $30 — Sofija Jelionis. 
$25 — Antanas ir Aniceta 
Januška; dr. Ramūnas A. 
Kondratas; Algirdas ir Aman
da Muliolis; Vidmantas ir Ma
ria Raišys. $15 — Joseph J. 
Blažys $10 — Valerija Ža- 
deikienė. Dėkojame rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

Čikagos ALTo skyrius šį
penktadienį, sausio 11 d., Jau
nimo centre rengia Sausio 13- 
osios minėjimą. 10 vai.r. bus 
aukojamos šv. Mišios tėvų jė
zuitų koplyčioje, 11 val.r. JC 
kavinėje vyks minėjimas, kurį 
ves šaulys Stasys Ignatavi
čius. Informacija skambinant 
Evelinai Oželienei tel. 773- 
254-7553.

Dr. Birutė Preikstas, gy
venanti Daytona Beach 
Shores, FL, „Draugą” parėmė 
50 dol. auka. Tariame nuošir
dų ačiū!

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras praėjusių 
metų gruodžio 17 dienos tary
bos posėdyje buvusiems LTSC 
tarybos pirmininkams suteikė 
garbės pirmininko vardą. Jis 
atiteko dr. Adolfui Damušiui 
ir ilgamečiui LTSC tarybos 
pirmininkui dr. Kaziui Ambro- 
zaičiui.

Algimanto Kezio naujosios 
fotografijų parodos „Lithuania 
- a photoessay of diverse frag- 
ments” atidarymo metu gros 
džiazo ansamblis „Omega 
Jazz Group”. Parodos atidary
mas vyks šį penktadienį, sau
sio 11 d., 7:30 val.v.

Po kiekvieno sekmadie
nio lietuviškų Mišių Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje (Brighton 
Parke) bus agapė - pabend
ravimas parapijos salėje prie 
puodelio kavutės. Šie susitiki
mai padės pritraukti naujų 
žmonių, galėsime susipažinti 
su jais. Agapės veiklą koordi
nuoja Salomėja Daulienė, tel.

Daugelis Amerikos lietu
vių dosniai remia „Vaiko var
tų į mokslą” būrelio veiklą 
Lietuvoje. Kelios būrelio sava
norės pačios ten vyksta ir pa
deda vaikams, ateinantiems į 
specialius jų globojamus cent
rus Vilniuje. Sekmadienį, sau
sio 13 d., 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centro Bočių menėje Lie
tuvoje dirbusios Vida Kazlaus
kaitė, Aldona Kamantienė ir 
Rita Venclovienė pasidalins 
savo patirtimi dirbant su be
globiais vaikais. Kviečiame vi
sus, ypač jaunimą, besidomin
tį savanorišku darbu Lietuvo
je, šiame renginyje dalyvauti.

LIETUVIU FONDO 
PARAMOS PRAŠYMO

FORMOS
Asmenys ar organizacįjos, 

suinteresuotos paramos gavi
mo reikalu, turi kreiptis į Lie
tuvių fondo raštinę, pasiimti 
formas ir jas užpildžius, grą
žinti paštu ar įteikti asmeniš
kai iki š. m. kovo 15 d. Stu
dentai, norintys gauti stipen
dijas, užpildę formas, turės jas 
grąžinti iki š. m. balandžio 15 
d.

Paramos prašymo pavyz
džius taip pat galima užsisa
kyti internete
www.LithFund.org

Į Lietuvių fondą kreipkitės 
tel. 630-257-1616 arba šiuo 
adresu: Lithuanian Founda
tion, Ine., 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439.

773-847-4955.

Atsiųsta paminėti
„Skautų aido” žurnalo 

(2001 m. Nr.7) viršelį puošia 
jaunųjų skautų nuotraukos, o 
žurnale rašoma apie viso pa
saulio lietuvių skautų veiklą, 
renginius ir stovyklas. „Skau
tų aido” redaktorė - v.s. Alė 
Namikienė, techninė redak
torė - s. fil. Renata Borucki, 
administratorė - v. s. Albina 
Ramanauskienė (4613 W. 
106th Place, Oak Lawn, IL 
60453-5246).

„Bridges”, Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba 
(2001 m. Nr. 8) mini JAV LB 
50-mečio jubiliejų, spausdina 
įdomų Inos Navazelskytės 
straipsnį apie praėjusiais me
tais Vašingtone vykusį vienos 
dienos Amerikos lietuvių jau
nimo bei atstovų iš Lietuvos 
seminarą, Ramunė KubiliUtė 
rašo apie besitęsiančias jėzui
tų tradicijas Lietuvoje - Vil
niaus jėzuitų gimnaziją, 
Jeanne Dorr - apie „Lietuvos 
Našlaičių globos” komiteto 
darbus, seselė Ona Mikaila - 
apie Lietuvos musulmonus ir
kt. Žurnalo redaktorė - Rasa 
Ardytė-Juškienė („Bridges” 
Editorial Office, c/o Rasa Ar
dys Juška, 1212 Mohegan 
Road, Manasųuan, NJ 08736- 
1650). Žurnalo administraci
jos adresas: LAC, Inc./Bridges, 
c/o Ramas Pliūra, 1927 West 
Boulevard, Racine, WI.

Prof dr. Vytautas Bieliauskas (dešinėje), gyvenantis Cincinnati, Ohio, bu
vęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, praėjusių metų gruo
džio 17d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos posėdyje vienbal
siai išrinktas tarybos pirmininku. LTSC taryba tame pačiame posėdyje 
taip pat perrinko ir prof. dr. Joną Račkauską (kairėje) LTSC valdybos pir
mininku. Zigmo Degučio nuotr.

Mieli lituanistinių mo
kyklų mokytojai išeivijoje,

Tikiuos artimoje ateityje 
matyti ir jūsų mokyklų moki
nių darbus, kurie puoštų „Lie
tuvių draugo” puslapį.

Gražina Sturonienė 
4* $++ 4*

RUDUO

Rudenį visi paukščiai iš
skrenda į šiltuosius kraštus. 
Lapai pagelsta ir pradeda 
kristi nuo medžių. Žvėreliai 
ruošiasi žiemai.

Rudenį žmonės eina grybau
ti. Dienos trumpėja, naktys 
darosi ilgos ir šaltos. Dažnai 
lyja lietus ir pučia stiprus vė
jas. Voverės ir kiti gyvulėliai 
kaupia maistą žiemai. Kai ku
rie žvėreliai užmiega visai žie
mai. Netrukus visi lapai nu
kris nuo medžių ir prasidės 
šalnos.

Monika Marcinkevičiūtė
VI klasė 

Šv. Kazimiero šeštad. 
mokykla, Los Angeles

Šarūnas Daugirdas Maironio mo
kyklos eglutės vaidinime „Laumė 
Vaiva ir spalvų dvarai” (rež. mokyt. 
Živilė Šilgalienė) atlieka Pranašo 
vaidmenį. E. Butėno nuotr.

KELIONĖ Į AMERIKĄ

Kai mano močiutė ir senelis 
bėgo iš Lietuvos, buvo pava
saris. Iš Vilniaus jie mašina 
važiavo į Kauną. Bevažiuo
jant mašina sustojo, nes pasi
baigė benzinas. Sustabdė kitą 
mašiną, pasiekė Kauną. Tris 
dienas jie gyveno draugų bu
te. Iš ten ūkininkas vežimu 
juos nuvežė iki Vokietįjos sie
nos. Vokietijoje jie nenorėjo 
likti, tai keliavo į Austrįją. 
Vienoje jie gavo talonų mais
tui ir prieglaudą viešbutyje. 
Nuo dažnų bombardavimų 
slėpdavosi Operos rūmų rūsy
je. Keletą mėnesių šitaip gy
venę, seneliai nutarė grįžti at
gal į Vokietiją. Traukiniu ten 
nuvažiavę, apie 4 metus gyve
no netoli Augsburgo. Didelia
me name jie turėjo vieną kam
barį. Ten, gruodžio 11 dieną 
gimė mano tėtis. Mano sene
liai susirašinėjo su pusbroliu, 
kuris gyveno Amerikoje. Jis 
pakvietė juos atvykti gyventi į 
Ameriką, į Dayton miestą, 
Ohio valstijoje. Mėnuo praėjo,
kol gavo leidimą ir kitus rei
kalingus dokumentus. Iš Bre
meno išplaukę laivu į New 
Yorką, Ameriką pasiekė po 11 
dienų.

Vilįja Viliamaitė
8 skyrius, Vinco Krėvės lit. 

mokykla, Philadelphia

MOKYKLOS ŠVENTĖ

Lapkričio 3 d. Clevelando 
Šv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla surengė vysk. Valan
čiaus minėjimą. Mokyklos ve
dėja Danutė Januškytė Tuljak 
pakvietė „Švyturio” jaunimo 
grupės vadovę dr. Živilę Vait
kienę pravesti programą. La
bai gyvai, artistiškai moki
niams paaiškinusi vysk. Mo
tiejaus Valančiaus įnašą į lie
tuvių gyvenimą, kurio pa
sekmės jaučiamos iki šiol, dr. 
Vaitkienė pakvietė patį „vys
kupą” mums papasakoti apie 
save. Į sceną įžengė vyskupo 
rūbais apsirengęs ir vyskupo 
lazda nešinas septyniolikme
tis Lukas Laniauskas, kuris 
pats parašė vaizdelį apie vysk. 
Valančių ir jame vaidino pa
grindinę rolę. Kitas roles vai
dino „Švyturio” ir Vidos Buč- 
mienės vadovaujamos „Auš
ros” aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Švy- 
turiečiai inscenizavo dvi iš
traukas iš Valančiaus „Vaikų 
knygelės”. Atsiliepdami į 
vysk. Valančiaus raginimą 
nepamiršti lietuvių tautosa
kos bei kultūros, visi mokiniai 
ir svečiai sudainavo porą liau
dies dainelių. Pabaigai dr. 
Vaitkienė paaiškino vysk. Va
lančiaus įsteigtos Blaivybės 
brolijos reikšmę ir padėjo 
„Vyskupui” blaivybės brolijos 
medalius įteikti visiems mo
kiniams. Kadangi lietuviai iš 
seno pasižymi vaišingumu, 
Šv. Kazimiero mokyklos vado
vybė visus pavaišino raguoliu 
ir sultimis.

Vida Bučmienė

LIETUVOS VALSTYBĖS
KŪRIMASIS IR LIETUVIŲ 

TIKĖJIMAS
Lietuvos žemės susįjungė į 

vieną valstybę tryliktame am
žiuje. Prūsai ir jotvingiai buvo 
lietuvių giminės ir jų likimas 
buvo, kad jie visi mirė arba 
apleido savo žemę.

Tryliktame amžiuje lietuviai 
nenorėjo apsikrikštyti dėl to, 
kad jie buvo ištikimi senam 
tikėjimui, kuris buvo gamtos 
jėgose. Prūsai taip pat pasili
ko garbindami savo senus die
vus, dėl to, kad jie mylėjo ir 
tikėjo į jų senuosius dievus, 
kaip Perkūną, Žemynėlę ir 
Lauksargį. Šventais buvo lai
komi kai kurie medžiai, van
duo ir ugnis. Iš medžių dau
giausia pagarbos turėjo ąžuo
las, o iš gyvulių-žaltys.

Keturioliktame amžiuje Lie
tuva buvo vienintelė pago
niška valstybė tarp krikščio
niškų Europos šalių.

Vygis Kunčas 
7 klasė

Lemonto Maironio lit. m-la

Čikagos lituanistinės mokyklos „Kiškių darželio" klasė per mokyklos Kalėdų eglutę buvo nykštukais Dešinėje - 
mokytoja Silvija Eglynaitė, kairėje - Rasa Zakarauskienė Kristinos Badaraitėn nuotr

KAIP MOČIUTĖ 
ATVYKO Į JAV

Baigiantis Antrąjam pasau
liniam karui 1944 metais, ma
no močiutė su tėvais pabėgo į 
Vokietiją. Jie bėgo nuo rusų 
komunistų. Gyvenant Vokieti
joje, daug kartų jiems teko 
keltis iš vienos vietos į kitą.

Karui pasibaigus, močiutė 
pateko į Vakarų Vokietiją, ku
ri buvo amerikiečių zona. Ha- 
nau pabėgėlių stovykloje išgy
veno 5 metus. Ten lankė gim
naziją, priklausė skautų orga
nizacijai. Skautų buvo daug. 
1948 metais dvi savaites jie 
stovyklavo Alpėse. Pamatė 
bažnyčias, pilis ir kitas įdo
mias vietas.

1950 metais močiutė su šei
ma atvyko į New Yorką. Ke
lionė užtruko maždaug dešimt 
dienų. Išgyvenusi New Yorke 
17 metų, močiutė išsikraustė į 
New Jersey.

Lina Maciūnaitė 
8 skyrius, Vinco Krėvės lit. 

mokykla, Philadelphia

MĖGIAMIAUSIAS
RAŠYTOJAS/POETAS

Mano mėgiamiausias rašy
tojas yra poetas Bernardas 
Brazdžionis, nes aš galiu leng
vai suprasti jo kūrybą. Jo kū
ryba rodo jo stiprų patriotiz
mą Lietuvai. Man ypatingai 
patiko jo eilėraštis „Nemuno 
upyne”, kuriame poetas rašo 
apie Lietuvą ir apie jos pra
eitį, mūsų protėvių pasiauko
jimą Lietuvos ateičiai.

Linas Aleksiūnas, 8 kl. 
Lemonto Maironio lit. m-la

Lina Juodvalytė kalėdiniame vaidi
nime „Laum^ Vaiva ir spalvų dva
rai” Maironio lit. mokykloje, Le
monte. E. Butėno nuotr

Martynas Matuliauskas kalėdinia
me vaidinime Maironio mokyk. Le
monte. Eugenijaus Butėno nuotr.

MANO MAMA

Mano mama yra visų geriau
sia pasaulyje. Aš ją labai my- 

„ liu. Mudvi visada galime pasi
kalbėti, ji visada mane išklau
so. Kai man reikia pagalbos, 
aš prašau mamos. Kai aš su
sergu, ji veža mane pas dak
tarą. Mano mama yra graži ir 
meili. Ji taip pat ir labai pro
tinga. Kai aš nenoriu ko nors 
daryti, ji man sako, kad ma
nim pasitiki. Ji yra mano ge
riausia draugė. Ji mane moko 
ir pataria, jei aš nežinau, kaip 
ką nors daryti. Man išvažia
vus, ji manęs pasiilgsta ir rašo 
laiškus. Jei aš mamos ne
turėčiau, man būtų labai liūd
na. Mama tokia gera. Ji turi 
gerą širdį.

Adrija Bagdonavičiūtė 
7 skyrius

Vinco Krėvės lit. mokykla 
Philadelphia

MINDAUGO LIETUVA

Kai 13-tame amžiuje Min
daugas pradėjo valdyti Lie
tuvą, pradžioje jis suvienijo 
Lietuvą, nes vienybė reiškia 
stiprybę, po to jis priėmė 
krikščionišką tikėjimą. Lietu
vos žmonės-pagonys galvojo, 
kad Mindaugas blogai pa
sielgė, tačiau jis tai padarė, 
norėdamas sustabdyti kry
žiuočių puolimus. Ir pagaliau 
jis mirė tik dėl Lietuvos, nes 
jis ją mylėjo daugiau negu 
savo gyvenimą. Aš galvojau, 
kad Mindaugas tik gero norėjo 
lietuviams, bet jie, pagal vi
duramžių galvojimą, jo nesu
prato.

Matas Tamošiūnas
7-toji kl.

Lemonto Maironio lit. m-la.
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