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Naujienos iš l ietuvių 
telkinių Detroite, Los 
Angeles, Karaliaučiuje, 
Philadelphijoje ir kt. 

2psl. 

Danutė Bindokienė: 
sveč ių „Draugui" 
nereikėjo ieškoti 
šalikelėse ir patvoriuose; 
t ikras is turtas tas , kurį 
išdalijame žmonėms. 

3psl. 

Kitą savaitgal į Balzeko 
muziejus B. Jasa i t i ene i 
sute iks Metų moters 
žymenį , - š iandien 
pasakojame apie jos 
vedamą „Lietuvos 
naš la ič ių globos" 
komitetą, remiant į 
daugiau kaip 1,000 vaikų; 
rengin ių kalendorius . 

4 psl. 

Rūtos Grigienės 
atradimai Mizgirių 
g intaro muziejuose . 

6 psl. 

Sportas 
* JAV NBA komanda 

„Portland Trail Blazers", į ku
rią po metų pertraukos sug
rįžo Arvydas Sabonis, antra
dienį pradėjo pasirengimą 
2002-2003 metų sezonui. Lie
tuvos krepšininkas plušėjo tik 
maždaug pusę pirmosios tre
niruotės. A. Sabonis teigė. 
kad jis neskuba pradėti tre
niruotis pilnu krūviu. ..Jau
čiausi gerai. Man nereikia 
skubintis — turiu dar 30 die
nų", po pirmosios treniruotes 
sakė 220 cm ūgio vidurio puo
lėjas. ..Jis dar negali treniruo
tis pilnu krūviu. Juk jis yra 
veteranas, ir nemanau kad 
jam pavyks tai daryti greičiau 
nei planuota", sakė antrus 
metus ..Blazers" komandą 
treniruojantis Maurice 
Cheeks. 

* Jugoslavijoje sureng
tame Europos jaunimo 
sambo čempionate Lietuvos 
atstovai iškovojo tris meda
lius — vieną sidabro ir du 
bronzos. Žemyno vicečem
pione tapo sunkiasvore šiau
lietė Ieva Ruzgytė, anksčiau 
rungtyniavusi dziudo varžy
bose. Bronzos medalius iško
vojo taip pat kaip dziudo im
tynininkas žinomas vilnietis 
sunkiasvoris Tomas Mečkovs-
kis ir telšiškė Ineta Begleco-
vaitė (68 kg), pernai tapusi 
Europos čempione. 

Naujausios 
žinios 

* Žemes ūkio rūmai 
prašo premjero A. Bra
zausko tiesiogiai derėtis su 
ES del kvotų. 

* Seimas ketina paskir
ti savo atstovą Europos 
Parlamente. 

* Į Gedimino kalną kels 
funikulierius. 

* Kaune atidarya mo 
derni požeminė perėja. 

* Vyriausybė pritarė 
Pensijų sistemos reformos 
įstatymo projektui. 

Valstybei siūloma 
išlaikyti „Klaipėdos 

naftos" valdymą 
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Seime trečiadienį užre
gistruotas įstatymo projektas, 
siūlantis valstybei išlaikyti 
sprendžiamąją galią bend
rovėje ..Klaipėdos nafta". 

..Rusijos naftos bendrovei 
Jukos' perėmus 'Mažeikių 
naftos' ir Būtingės terminalo 
valdymą, šį įmone liko vienin
tele, kuri užtikrina alterna
tyvią naftos produktų gavimo 
galimybe*', rašoma Seimo Tė
vynės sąjungos-konservatorių 
frakcijos pranešime spaudai. 

Įstatymo ..Del nacionali
niam saugumui strategiškai 
svarbių įmonių valdymo"" pro
jektą parengė frakcijos narė 
Rasa Juknevičienė. 

Jame taip pat nurodoma, 
kad įmonių „Lietuvos dujos", 
Vakarų skirstomieji tinklai ir 
Rytų skirstomieji tinklai val
dymas negali būti perduotas 
toms šalims, iš kurių šios įmo
nės gauna energetinius ištek
lius. 

Lietuvos vyriausybė dar 
nėra priėmusi sprendimo dėl 
..Klaipėdos naftos" ateit ies. 
Jos manymu, būtų logiška, 
kad ..Klaipėdos nafta" liktų 
valstybei, jai pal iekant 50 
proc. plius vieną akciją. 

Aiškėja „Mažeikių 
naftos" negautu 

8.5 mln. litu istorija 
Milijonai litų. nepasiekę 

bendrovės ..Mažeikių nafta", 
dingo Rusijoje. Tokios infor
macijos gavo Mažeikių apy
linkes prokuratūra. 

..Mažeikių nafta" 8.5 mln. 
litų turėjo gauti iš bendrovės 
..Chilfield Consultants LTD". 
Ji 1997-1998 metais iš Lie
tuvos pirko benziną, tačiau už 
pirkinį iki šiol nesumokėta. 

Lietuvos pareigūnų prašy
mu. Rusijos teisėsaugininkai 
Maskvoje apklausė šios bend
rovės vadybininką Andrėj 
Zverev. 

Pagal sandorį, benzinas 
turėjo būti išvežamas tik ta
da, kai už jį bus visiškai arba 
iš dalies sumokėta. Nors to ir 
nebuvo padaryta, marketingo 
skyriaus vadovai rašt iškai 
leido išvežti degalus. Vėliau 
pinigų taip ir nesulaukta. 

(BNS) 

Iškilmingą policijos rikiuotę Vilniaus Katedros aikštėje apeina ' iš kaires) prezidentas Valdas Adamkus, vidaus 
reikalų ministras Juozas Bernatonis ir policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius. 

Gedimino Žilinsko (Elta.- nuotr 

Angelų sargų dienos proga - policininkų paradas 
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Policininkų profesinės 
šventės — Angelų sargų die
nos — proga Vilniaus Kated
ros aikštėje trečiadienį žygia
vo policininkų paradas. 

Policijos šventė spalio 2 
dieną minima visoje Lietuvoje. 
Ta proga visi policijos pareigū
nai, tarp jų ir budintys 
gatvėse, vilki šventines unifor
mas. 

Vidurdienį Katedros aikš

tėje išsirikiavusius policinin
kus pasveikinęs prezidentas 
Valdas Adamkus sakė, kad pa
tirtis, drąsa, išmintis ir ini
ciatyva yra svarbiausios po
licininkų savybės, lemiančios 
profesinę sėkmę. ,Turite visas 
galimybes savo darbais su
stiprinti Lietuvos žmonių sau
gumą, pelnyti jų pasitikėjimą 
ir palaikymą", sake V. Adam
kus. 

8 kriminalinės ir viešosios 

policijos pareigūnams už gerą 
tarnybą buvo įteiktos prezi
dento padėkos. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
šiemet buvo atskleisti 
Panevėžio ,.Tulpimų" nusi
kalstamos gaujos padaryti nu
sikaltimai — verslininkų ir 
gaujos narių nužudymai, turto 
prievartavimai, piešimai. Pre
zidentas tikisi, kad vykdomos 
operacijos Klaipėdoje taip pat 
duos gerų rezultatų. 

Emigruojantiems lenkams 
žadama palikti 

Lietuvos pilietybę 
Varšuva-Vilnius, spalio 

2 d. (BNS) — Prezidentas Val
das Adamkus leido suprasti 
esąs pasirengęs išimties tvar
ka palikti Lietuvos pilietybę 
lenkams, kurie emigruoja į sa
vo istorinę tėvynę Lenkiją ir 
gauna jos pilietybę. 

Apie tokią galimybę V. 
Adamkus antradienį telefonu 
kalbėjosi su Lenkijos prezi
dentu Aleksander Kwas-
nievvski. 

Lietuvos prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė sake, kad prezidentas 
vadovaujasi Konstitucijos ir 
įstatymų jam suteikta teise 
išimties tvarka suteikti Lie
tuvos pilietybę. „Išimties tvar
ka prezidentas pilietybę 
suteikia visų tautų žmonėms, 
jei jie to prašo, pateikia visus 
reikiamus dokumentus, jei 

Pilietybes komisija tam prita
ria", sakė V. Gaižauskaitė. 

Pagal trečiadienį įsigalio
jusį naują Pilietybės įstatymą, 
emigravęs iš valstybės ir už
sienio valstybės pilietybę ga
vęs Lietuvos pilietis gali iš
saugoti Lietuvos pilietybę. 
Anksčiau dviguba pilietybė 
buvo leidžiama tik išimties 
tvarka. 

Naujajame Pilietybės įsta
tyme liko galioti repatrijavimo 
samprata, reiškianti grįžimą į 
etninę tėvynę arba apsigyve
nimą joje. Todėl pagal naująjį 
Pilietybės įstatymą, kaip ir 
pagal iki šiol galiojusį įsta
tymą, Lietuvos lenkas ar žy
das, išvykęs gyventi į Lenkiją 
ar Izraelį, netektų Lietuvos 
pilietybės, nes jo grįžimas į 
etninę tėvynę būtų laikomas 
repatrijavimu. 

Lietuvos bankai 
auga pastoviai ir 

sparčiai 
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Lietuvos banko (LB) 
duomenimis, rugsėjo 1-ąją vi
sų Lietuvoje veikiančių bankų 
turtas buvo 15.8 mlrd. litų 
(per metus išaugo daugiau 
kaip 5 proc.), paskolos — 7.1 
mlrd. litų (23 proc). 

..Visi dešimt bankų ir ke
turi užsienio bankų skyriai 
dirba normaliai. Galbūt yra 
per greitas paskolų augimas 
— kai kurios finansų institu
cijos atsargiai vertina, kad 
labai sparčiai didėja rizika, 
bet manau, kad šalies bankai 
išmoko atitinkamai vertinti 
situaciją ir laiku sudaryti rei
kiamus specialiuosius atidėji
mus paskoloms. Manome, kad 
bankų rizika yra tinkamai 
kontroliuojama". pareiškė 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarki
nas. 

Maskva pritaria Lietuvos 
dalyvavimui derybose dėl 

Karaliaučiaus 
Maskva, spalio 2 d. 

<Interfax-BNS) — Rusijos Už
sienio reikalų ministerijos va
dovas Igor Ivanov trečiadienį 
pareiškė, jog Maskva sutinka, 
kad Lietuva dalyvautų Mask
vos ir Europos Sąjungos dery
bose del Karaliaučiaus srities 
problemos. 

..Mes manome, jog į dery
bas, kurias Rusija veda šiuo 
klausimu su Europos Sąjunga, 
butų tikslinga įtraukti Lietu
vą kaip tiesiogiai suintere
suotą valstybę", sake Rusijos 
URM vadovas Maskvoje spau
dos konferencijoje po derybų 
su Austrijos užsienio reikalų 
ministre Benita Ferrero-
Vvaldner. 

„Mes tikimės, jog per de
rybas ir konsultacijas 'Rusijos 
ir Europos Sąjungos,1 mums 
pavyks pasiekti tokius susi

tarimus, kurie leistų atsižvelg
ti į viena kitos nuostatas", 
sake I. Ivanov. 

Jis pranešė, jog per susiti
kimą su Benita Ferrero-
VValdner ..Kaliningrado prob
lema buvo aptarta tik pasi
keičiant nuomonėmis, nes de
rybų šiuo klausimu mes del 
suprantamų priežasčių nega
lėjome vesti". 

Savo ruožtu Austrijos 
URM vadove primine, jog Vie
na pasiūlė Europos Sąjungai 
įtraukti Lietuvą į Rusijos ir 
Europos Sąjungos derybas. 

Ministre Benita Ferrero-
VValdner teigė, jog ,,mes. viena 
vertus, nenorime sušvelninti 
ar atsisakyti Šengeno siste
mos, bet esame pasirengę tam 
tikriems kompromisams ir 
taip pat tikimės lankstumo iš 
Rusijos". 

Lietuva laikosi savo 
įsipareigojimų pasauliui 

Vilnius, spalio 2 d. (Elta) 
— Siųsdama karius dalyvauti 
JAV vadovaujamoje tarptau
tinėje operacijoje „Tvirta tai
ka" Centrinės ir Pietų Azijos 
regione, Lietuva parode pa
sauliui, kad jos žodiniai įsi
pareigojimai nesiskiria nuo 
veiksmų, teigia krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius. 

Pasak jo, šiuo žingsniu 
Lietuva dar kartą parodė, kad 
ji elgiasi kaip NATO ir JAV 
sąjungininke, nelaukdama, 
kol taps tikrąja sąjungos nare. 
L. Linkevičius pripažįsta, jog 
tai koziris Lietuvai, kuri ma
žiau nei po dviejų mėnesių ti
kisi sulaukti kvietimo tapti 
NATO nare. Spėjama, jog iki 
lapkričio 21-22 d. įvyksiančio 
Prahos viršūnių susitikimo 
Lietuvos karių būrys jau 
turėtų būti dislokuotas Afga
nistane. 

Spaudos konferencijoje 
krašto apsaugos ministras 
taip pat pabrėžė, jog priside
dama prie pasaulio masto 
problemų sprendimo, nors ir 
būdama maža valstybe, Lie
tuva turės savo vietą ir galės 
reikšti savo nuomonę. 

Lietuva ne vienintelė na
rystės NATO siekianti valsty
bė, kuri parodė norą prisidėti 
prie JAV vadovaujamos misi
jos Afganistane. L. Linkevi
čiaus žiniomis, išminavimo 
darbus Afganistane jau vykdo 
penki Estijos kariai. 

Lietuvos kariuomenės va
dui gen. mjr. Jono Kronkaičiui 
šiuo metu yra pavesta pa
rengti 37 savanorių būrį, jį ap
rūpinti ir, suderinus su JAV 
vadovybe, išsiųsti į tarnybą. 
Manoma, jog tai įvyks po mė
nesio. Tačiau saugumo sume
timais tiksli data bei operaci
joje dalyvausiančių karių pa
vardės nebus skelbiamos. 

J. Kronkaitis patikino, jog 
lietuviai, kurie vykdys žvalgy
binį budėjimą bei saugos kai 
kuriuos objektus, bus lygia
verčiai su antiteroristinėje 
operacijoje dalyvaujančiais ki
tų valstybių kariškiais. 

Kariuomenės vado teigi
mu. Lietuvos ginkluote atitin
ka aukščiausius reikalavimus. 
Papildomai reikės įsigyti apie 
20 pavadinimų įrengimų. Lie
tuviai bus aprūpinti nauja 
uniforma, pritaikyta Azijos 
gamtinėms sąlygoms. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. trtterfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentOrų pranešimais) 

EUROPA 

Londonas . Didžiosios 
Britanijos premjeras antra
dienį metė iššūkį euroskepti
kams ir pareiškė, kad vienin
gos valiutos įvedimas yra vie
nas iš Britanijos tikslų ir jei
gu tik sąlygos bus palankios. 
jis ,.to sieks". Išsklaidydamas 
bet kokias abejones del jo 
asmenines nuomonės vienin
gos valiutos įvedimo klausi
mu. T Blair valdančiosios 
Darbo partijos kasmetiniame 
suvažiavime pareiškė, kad 
..radikalus sprendimas pa
prastai būna teisingas, o tei
singas sprendimas paprastai 
būna sunkiausias". Tokia T. 
Blair nuomonė prieštarauja 
daugumos britų nuostatoms, 
kurie, kaip rodo visuomenės 
apklausos, yra linkę išsaugoti 
svarą 

Vatikanas Popiežius Jo
nas Paulius II priėmė Argen
tinos arkivyskupo prelato 

Edgard Gabnel Storni atsis
tatydinimą, pranešė Vatika
nas. E. G. Stroni atsisakė sa
vo pareigų praėjusią savaitę. 
po to, kai buvo apkaltintas se
minarijos s tudentų tvirki
nimu. Pasak Vatikano, po
piežius sutiko patenkinti E. 
G. Stroni prašymą, kuris buvo 
pateiktas remiantis bažnyčios 
įstatymu, skelbiančiu, kad 
,,del rimtų priežasčių" savo 
pareigų negalintis atlikti 
prelatas turi atsistatydinti. 

i JAV I 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush tre
čiadienį pareiškė, kad pagal 
susitarimą su Atstovų rūmų 
vadovais jam bus suteiktos 
galios panaudoti jėgą prieš 
Iraką, ir tai reiškia, jog Irakui 
liko ..tik vienas pasirinkimas" 
— paklusti JT nutarimams 
del nusiginklavimo. 

Vašingtonas. Baltieji 

rūmai paskelbė, kad būtų pa
tenkinti, jei patys irakiečiai 
nužudytų ar ištremtų Sad-
dam Hussein ir kad ..viena 
kulka" ar ..bilietas į vieną pu
sę" kainuotų mažiau, nei JAV 
karo veiksmai jam nušalinti. 
..Režimo pakeitimas yra svei
kintinas, nesvarbu, kokia for
ma jis būtų (įvykdytas)", sake 
Baltųjų rūmų atstovas spau
dai Ari Fleischer. 

Vašingtonas. JAV laivy
nas antradienį pranešė, kad 
pirmą kartą dislokuos atomi
nius povandeninius kovonius 
laivus Ramiojo vandenyno 
Guamo saloje. his žingsnis 
rodo augančią Azijos reikšmę 
JAV. „USS City of Corpus 
Christi" — Los Angeles klases 
kovinis povandeninis laivas 
— šį mėnesį atvyks į Guamo 
saloje esančią JAV bazę su 
150 jūreivių ir karininku 
jgula. Iki šių metų pabaigos 
prie jo prisijungs dar du 
povandeniniai laivai. JAV Oro 
pajėgos taip pat svarsto ga
limybę padidinti savo galią 
G u a n e , kuriame jau yra 
nemažos JAV kariuomenes 
pajėgos. 

Vašingtonas. Valstybes 

departamento sekretorius 
spaudai Richard Boucher pa
reiškė, jog JAV administracija 
tebemano, kad Ukrainos pre
zidentas Leonid Kučma asme
niškai patvirtino priešlėktu
vines gynybos radarų „Kol-
čiuga" tiekimus Irakui. JAV 
Valstybės sekretoriaus padė
jėja EHzabeth Jonės pareiškė 
Ukrainos valstybės vadovui 
rimtą Vašingtono susirūpini
mą dėl šios problemos. 

stiprus. Net jei amerikiečiai 
puls Iraką, mes kovosime 
labai efektyviai. Žinoma, mes 
patirsime materialinės žalos 
ir neišvengsime aukų. tačiau 
jie neįgyvendins savo tikslų", 
sakė jis. 

RUSIJA 

IRAKAS 

Irako premjero pavaduo
tojas Tareų Aziz trečiadienį 
pareiškė, kad JAV siūlomas 
naujas griežtas Jungtinių 
Tautų (JT i nutarimas del gin
klu tikrintoju veiklos Irake 
yra . .nepageidautinas, bei 
pažadėjo griežtą atsaką JAV 
karines atakos prieš Bagdadą 
atveju. T. Aziz sake. kad jo 
valstybe ketina veikti ryžtin
gai ir kad po 1991 metų 
Persijos (lankos karo 
Bagdadas įgijo karo veiksmų 
patirties. Pasak jo, visai 
įmanoma, kad dabar aukų 
butu labai daug. ..Irakas 

Maskva. Rusijos eksper
tai pripažįsta, jog JAV karine 
operacija prieš Iraką neišven
giama. Fondo ..Politika" pre
zidentas Viačeslav Nikonov 
mano. kad Saddam Hussein 
režimas žlugs artimiausiu 
metu. Politologo nuomone. 
Maskva turi susitarti su 
Vašingtonu, kad Saddam 
Hussein pakeisianti vyriausy
bė atsižvelgtų į Rusijos intere
sus. .Tai ir Sovietų Sąjungos 
skola, ir sutartys. JAV laukia 
tokio pokalbio", sake V, 
Nikonov. Geopolitikos prob
lemų akademijos viceprezi
dentas generolas pulkininkas 
Leonid Ivašov neabejoja, kad 
JAV tikrai pradės puolimą 
prieš Iraką. Jis patarė inici
juoti tarptautines valstybių 
koalicijos, nesutinkančios su 

Vašingtono politika, sukūri
mą. L. Ivašov nuomone, tokią 
koaliciją galėtų sudaryti Ru
sija. Kinija. Indija. Iranas ir 
Vokietija. Efektyvios politikos 
fondo direktorius Gleb Pav-
lovskij savo ruožtu pareiškė, 
kad Rusijai turėtų kelti neri
mą tai, jog Bagdadas finan
suoja ekstremistinių organi
zacijų, tarpjų ir teroristų mir
tininkų, veiklą. ..Ši terorizmo 
rūšis pas mus atėjo iš 
Artimųjų Rytų ir Čečėnijoje 
neegzistavo", sake politolo
gas Tuo tarpu Valstybes Dū
mos deputatas iš Liberalų 
demokratų partijos frakcijos 
Aleksėj Mitrofanov teigė, jog 
nėra veiksnių, bylojančių apie 
Saddam Hussein ryšius su 
tarptautiniu terorizmu. Vals
tybes Dūmos tarptautinių 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Konstantin 
Kosačiov taip pat tikisi, jog 
Jungtinių Valstijų karine 
operacija prieš Iraką neišven
giama. ..Kampanija įvyks bet 
kokiu oru. ir (Saddam) 
Hussein režimas greitai 
žlugs", tvirtai pareiškė Rusi
jos Valstybes Durnos parla
mentaras. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
MUMI mokykla jokiu eks

kursijų mokiniams del lėšų 
stygiaus neorganizuoja. Todėl 
lietuvių kalbos fakultatyvo 
mokiniams organizuojamos 
ekskursijos tampa didele 
švente ne tik mokiniams, bet 
ir jų tėvams, nes Į Lietuvą 
mokiniai važiuoja su tėvais. 

Visi nepaprastai lauke 
ekskursijos Į Lietuvą, nes dau
guma mokinių individualiai 
neturi galimybių nuvykti. 
Važiavome maršrutu Krau-
piškas '. Uljanovas' — Ragaine 
-Tiize-Pagegiai - Priekule -
Kretinga-Palanga. Važiavome 
Tilžės turistines firmos 
..Jantarnyj veter" autobusu, 
kur) užsakėme 17-kai va
landų. 

Gidas įdomiai pasakojo 
apie Mažąją Lietuvą. Tilžę. 
Klaipėdos kraštą, jo istoriją, 
kultūrą, papročius. 

Š. m. sausio 23 d. sukako 
105 metai, kai Vanaguose 
gimė il897 m.) Klaipėdos 
krašto rašytoja J. Simo
naityte. Iš anksto paruošiau 
aplankalą apie rašytojos gyve
nimą, jos sunkią vaikysę. kū
rybą. 

Priekulėje sustojome prie 
J. Simonaitytės namo, ku
riame įrengtas muziejus. 
Susipažinome su muziejaus, 
įsikūrusio dviejuose aukštuo
se, eksponatais, foto nuotrau
komis, knygomis, apžiūrėjome 
kambarius, kuriuose gyveno 
rašytoja, klausėmės muzie
jaus darbuotojos pasakojimo. 

Maloniai nuteikė žalias, 
gražus Priekulės miestelis, 

skendintis gelese. Atvažia
vome prie Priekulės miestelio 
centre esančio J. Simonaitytės 
paminklo „Šventvakarių Evė". 
Rašytoja ir jos kūryba tapo 
sava ir artima. 

Važiavome Į Kretingą. Gi
das papasakojo apie š) seną 
vakarų Lietuvos miestą, mi
nimą nuo 1253 metų. Po ap
žvalgines ekskursijos po mies
tą, susipažinome su Kretingos 
muziejaus eksponatais, žavė
jomės paveikslais ir senovi
niais baldais. Labiausiai visus 
sužavėjo Žiemos sodas savo 
augalijos įvairove, nuostabio
mis gėlėmis. 

Pabuvojome Pranciškonų 
vienuolyne, klausėmės vie
nuolio pasakojimo, apžiūrė
jome Lurdą. 

Su Palangos istorija ir 
kurorto vaizdais mokiniai ir jų 
tėvai susipažino iš paruošto 
apiankalo. Apžvalgines eks
kursijos metu susipažinome 
su kurorto įžymybėmis, ap
žiūrėjome naująją pravoslavų 
cerkvę. Ėjome \ parką, ža
vėjomės parko želdiniais, me
džiais ir krūmais, tvenkinyje 
plaukiojančiomis gulbėmis. 
Gidas papasakojo Gintaro mu 
ziejaus rūmų, parko istoriją. 
Sužinojome, kad parke auga 
150 rūšių medžių, kai kurie jų 
gana reti: popieržievis beržas, 
geltonžiedis kaštonas, sidabri
nis klevas, vijoklinis smaugi-
kas. 

Apžiūrėjome Gintaro mu
ziejaus rūmus, senovės kulto 
vietą Birutės kalno papėdėje, 
koplyčią. Birutes skulptūrą. 

DRAUGAS 
• USPS 161000 

Kraupi^k io ' U l j a n o v o . v i d u r i n e s mokyklos m o k i n i a i Pr iekulė je pr ie Ievos S i m o n a i t y t ė s p a m i n k l o 

Sustoję prie R. Antinio skulp
tūros ..Egle žalčių karalienė", 
klausėmės pasakojimo apie 
Eglę. kuri ištekėjo už žalčio, 
jos vaikus, virtusius medžiais. 

Visi skubėjo prie Baltijos 
jūros, nes oro temperatūra bu
vo +21 C. vandens +18 C. ban
gavimas — 2 balai. Žavėjo jū
ros didybe, gaivinomės pa
jūrio veša. maudėmės. Paskui 
pajūriu ėjome iki tilto, vaikš

čiojome tiltu. Ilsėjomės prie 
N. Gaigalaitės skulptūros ..Jū
rate ir Kastytis", klausėmės 
legendos apie deivę Jūratę, pa
milusią žemes sūnų Kastytį, 
apie Mairon). sukūrusį baladę 
..Jūrate ir Kastytis". 

Iš pajūrio grįžome centrine 
tokia triukšminga vakarietiš
ka J. Basanavičiaus gatve. 
Gaila, bet ekskursija baigėsi. 
Nuvargę, bet pilni įspūdžių. 

gnžome namo. Mokinių ir jų 
tėvų vardu nuoširdžiai dėko
jame Čikagos Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijai 
MLLD už lėšas, skirtas eks
kursijoms, šventėms. Džiau
giamės, kad patyrėme naujų 
įspūdžių, daugiau sužinojome 
apie Lietuvą, jos istoriją ir 
kultūrą. 

Mokyt. Emilija Algaudė-
Bukontienė 
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•JAV 
Kanadoje ir kitur l ' S 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur L' S. 
U ž s a k a n t i L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Tik ->-itadienio laida reguliariu paštu 

S55 00 
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• Redakcija uz skelbimų turini neatsako Skelbimu kainos atsiunčiamos. 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant prašome pasihkti koprą 
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>60 00 
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545 00 
550 00 

S250 00 
S55 00 
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LOS ANGELES, CA 
BALFO RENGINYS 

BALFo Los Angeles sky
riaus metinis renginys—pokylis 
įvyks š.m. lapkričio 17 d.. 12 
vai. p.p.. Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Menine programą 
atliks LA Vyru kvartetas ir 
muz. Raimonda Apeikyte. 

Savo dalyvavimu parem-
site BALF-o šalpos darbus, 
būsite pavaišinti Antaninos 

Uldukienes skaniai paga
mintais pietumis ir Kalifor
nijos vynu. veiks turtinga lo
terija ir bus puiki nuotaika, 
nes savo dainomis linksmins 
populiarusis LA Vyrų kvarte
tas. 

Su dėkingumu priimamos 
aukos ir dovanos loterijai. Dėl 
informacijų skambinkite: 
pirm. Rimtautui Dabšiui (323) 
665-4303 ar bet kunam/iai 
valdybos nanui/ei. 

BALF-o valdybos nariai: 

pirmininkas Rimtautas Dab-
šys. pirm. pavaduotoja — Alfa 
Pažiūrienė. vicepirmininkai — 
Laima Jarašūniene. Kostas 
Makauskas ir Angelė Nel-
siene. Ona Berniene. Bronius 
Seliukas. sekretore — Janina 
Rukšenienė. iždininkas — 
Eugenijus Vilkas. Kontroles 
komisija: Liucija Mažeikienė. 
Gražina Raibiene ir Ignas 
Medžiukas. 

Angelė Nelsienė 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

TrūK;o. tulžies pūs'es. krūties. 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suitė A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.ow^fanMgeryandb»Badh«ai.corri 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽJNAS, M.D., S.C. 

•<« : a ~ e et„. s<a 
68i8W.AicnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valanaos oaga s_s:a"*-a 

ARASŽLIOBA.M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDO.OGAS- ŠIRDIES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

_:e!uv;a"s suhrartqjs 3a".t.s „ i 
prieinamą karną Pac;er>:ai priimami 
absoliučiai punktualia: Sjsita- ~_ 
Kalbėt! angiiškai arpą i;etuvška' 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn. L 

Tel. 708-422-8260 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DEKLARACIJA FILADELFIJOJE 
Dar prieš 1918 m. vasario 

16 d. Nepriklausomybe? Akto 
paskelbimą lietuviai dėjo daug 
pastangų atstatyti Lietuvos 
valstybingumą. Nemažą indelį 
tam įdėjo JAV-ose gyvenantys 
lietuviai. Jie pradėjo savo 
straipsniais amerikietiškoje 
spaudoje Lietuvos, kaip nepri
klausomos valstybes, propaga
vimo vaju. 

Pradžią tam padare dr. J. 
Šliupas savo knyga „Lithua-
nia in Restrospect and Pros-
pect". Ši knyga buvo išsiunti
nėta įvairioms redakcijoms. 
Kongreso Vašingtone nanams. 
senatoriams, valstijų guber
natoriams, universitetams, 
bibliotekoms. 

Amerikoje tuo metu jau 
buvo įsteigta ir veikė Pa
vergtųjų tautų lyga. kurioje 
buvo susibūrė įvairių ne
didelių tautų atstovai iš Ru
sijoje ir Austro-Vengrijos im
perijos. Toje lygoje lietuviams 
be kitų atstovavo ir dr. J. Šliu
pas. 

Pavergtųjų tautų lygos 
propagandos darbui apvaini
kuoti buvo sumanyta Fila
delfijoje susirinkti visų tautų 
atstovams ir ten pasirašyti sa
vo kraštų nepriklausomybes 
deklaracijas. Tuo aktu norėta 
amerikiečiams parodyti tų 
tautų išeivių susirūpinimų 
savo tėvynių likimu ir tuo pa
čiu palaikyti išeivių dvasią, 
juos suburti bendram tikslui 
vardan krašto išlaisvinimo. 

Deklaracijai pasirašyti 
buvo paskirta 1917 m rugsėjo 
2"> d Parengiamojoje Paverg
tųjų tautų lygos konferencijoje 
nutarta, kad deklaraciją pasi
rašys po vieną kiekvienos tau
tos atstovą. 

Išeivių lietuvių konferen
cija, kurioje dalyvavo iš įvai
rių miestu suvažiavę Iietu-
viškų organizacijų atstovai, 
jvyko New York mieste. Šios 
konferencijos metu dalvviai 

turėjo išrinkti Amerikos lietu
vių atstovą pasirašyti Lietu
vos nepriklausomybes dekla
raciją. Kai kurie konferencijos 
dalvviai iš anksto buvo sutarę 
del nuopelnų Lietuvai ir tau
tai deklaraciją pasirašyti 
išrinkti dr. J. Šliupą, kuris 
turėjo nemažą autoritetą lie
tuvių išeivių tarpe. Tačiau 
konferencijos eigoje tam gana 
rimtai pasipriešino kai kurių 
katalikiškų organizacijų ats
tovai, tureje savo kandidatą — 
Pittsburgo banko tarnautoją 
Miliauską. Konferencijoje kilo 
sumaištis, kiekviena puse įro
dinėjo savo kandidato privalu
mus, savo tiesas. Dr. J. Šliu
pas, matydamas nepaliauja
mus atstovų ginčus, kurie jau 
tęsėsi iki vėlaus vakaro ir jj 
labai įskaudino, atsisakė at
stovauti išeiviams lietuviams 
pasirašyti deklaraciją ir 
paliko konferenciją. Išvykus 
dr. J. Šliupui, konferencijoje 
galop buvo nutarta, kad de
klaraciją pasirašys Tomas No-
rus-Naruševičius. kuris tuo
met tapo priimtinas abiem 
besi-ginčijančioms pusėms. 

Pavergtųjų tautų atstovai 
Filadelfijoje savo kraštų de
klaracijas pasirašė 1917 m. 
rugsėjo 25 d. Išeivių lietuvių 
vardu, kaip ir buvo nutarta 
konferencijoje, pasirašė To
mas Norus-Naruševičius. Be
je, tautų atstovai deklaracijas 
pasirašė ant istorinio staliuko 
— ant jo 1776 m. liepos 4 d. 
George VVashington pasirašė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Nepriklausomybes deklaraciją 
i Dcclaration of Independen-
ce>. 

Šiemet sukanka 86 metai, 
kai Filadelfijoje buvo pasira
šyta Lietuvos Nepriklauso
mybes deklaracija, kuri buvo 
lyg ir Įžanga 191 <S m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės Ak
tui 

Stasys Ignatavičius 

D E T R O I T , MI 

ŽALTVYKSLĖ IR „TRYS 
MYLIMOS" 

Rugsėjo 15 d. „Žaltvyks
les" dramos sambūris, su savo 
pirmuoju pastatymu Žemaites 
„Trys mylimos" lankėsi 
Detroite. 

Aktoriai įžengė scenon po 
keliones — nemigo nakties. 
Gausi publika stebėjo jaunų 
aktorių entuziazmą, nau
joviškai režisuotą veikalą. 
Irena Alantiene sveikino 
kolektyvą, režisiere Iloną 
Čiapaite ir jteike Vytauto 
Alanto knygą „9 dramos 
veikalai". Tikimės, kad naujai 
atgaivintas teatras Čikagoje 
žengs pirmyn, tobulės ir savo 
scenoje jau kitais metais ste
bėsime Vytauto Alanto kurinį. 

„Žaltvyksle" kvietė Detroi
to Lietuvos Dukterys. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
POKYLIS 

Spalio 20 d.. 12 vai.. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, SouthneU, ML ruošia
mas Lietuvos Dukterų metinis 
pokylis Jame dalyvaus 
Toronto choras „Daina", kurį 
sudaro 10 vyrų ir 10 moterų. 
Girdėsime soliste, duetus ir 
mišrų chorą. Muzike Lilija 
Turutaite — choro steigėja ir 
vadove. 

Stalus prašome užsisaky
ti, skambinant Daliai Na-
vasaitienei tel. 248-851-0255. 

Kviečiame visus ateiti ir 
paremti mūsų pastangas 
moraliai bei materialiai. 
Pelnas tik šalpai. 

Jūratė Pečiūrienė 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS METINĖ 

GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos 
geguži r.e po stogu vyks sek
madieni, spalio 27 d. Visuo
mene kviečiama pasižymėti 
šią datą kalendoriuje ir savo 
dalyvavimu paremti mūsų 
nedidele parapiją. Nors para
pijiečių skaičius vis mažėja, 
stengiamės gyvuoti, išlaikyti 
visus papročius ir švęsti svar
bias šventes. Kviečiame visus 
iš arti ir toli. Šeimininkes bus 
pasiruošusios maloniai sutikti 
visus svečius su skaniai 
pagamintais lietuviškais pa
tiekalais. Veiks ir įvairių gė
rimų bufetas, laimikiu trauki
mai. Lauksime visuomenės 
gausaus atsilankymo. Turė
site progą pabendrauti su 
draugais ir bičiuliais, išban
dyti laime ir paremsite para
pijėle. Atsilankykite — nesi
gailėsite! Parapijos gegužine 
ruošia klebonas kun. Alfonsas 
Babonas ir parapijiečiai. 

Regina Južkaitė-Švobienė 

PILYS IR KATEDROS, VELNIAI IR DINOZAURAI 
Šių metų moksleivių va

saros atostogų metu Kara
liaučiaus krašto Ragainės II 
vidurines mokyklos moki
niams, kuriose dėstoma lietu
vių kalba, buvo padovanota 
ekskursija j Kauną. Ekskur
sijos dalyvių dėmesj iš karto 
patraukė gido pasakojimas 
apie puikias Lietuvos vietoves. 
Mes važiavome pagal Nemuno 
senvage, gėrėjomės gražiomis 
vietovėms: ąžuolų alėjomis. 
Nemuno upe. veidrodiniais 
ežerais ir tvenkiniais, kruopš
čiai prižiūrimais prie namų 
darželiais ir gėlynais, gražiai 
sutvarkyta namų aplinka, 
švariomis gatvėmis, pro ku
riais teko mums pravažiuoti. 
Sustojome aikštėje netoli Kau
no Pavalgėme, atsigaivinome. 
IUJI • i m r ekskursijos maršrutą. 

Štai mes jau Kaune — 
antrame pagal dydį ir gyven
tojų skaičių miesto. Tai buvusi 
Lietuvos laikinoji sostine. Su
žinojome, kad šiame mieste 
yra daug viduriniu ir aukštųjų 
mokyklų, zoologijos sodas, 
dramos teatras, net 8 muzie
jai. Sustojome prie Kauno 
pilies, kuri stebim visus savo 
tvirtumu ir didingumu. Ap
lankėme Tado Ivanausko zoo
logijos muziejų, kuriame su
rinkti eksponatai iš visu pa
saulio kontinentu. Cia druge
liai, žuvys, paukščiai, nariuo

takojai, kanopiniai ir daug 
kitų eksponatų. Neišdildomą 
Įspudj paliko iš Danijos atvežti 
dinozaurai: jie staugė, mirk
sėjo akimis, ruošėsi šuoliui. 
atverdavo nasrus ir rodos no
rėjo nutverti už rankos. įkąsti 
ar pagriebti, žvalgėsi | šonus 
norėdami pamatyti, kas vyks
ta salėje, o gal ir apsisaugoti 
nuo gausių lankytoji?, kad 
jiems nepadarytų nieko blogo. 

Aplankėme Kauno arkika
tedrą. Ji sužavėjo mus savo 
puošnumu, gražumu ir didybe, 
gyvų gelių gausumu, nepa
prasta tyla ir vėsumu. 

Gerą įspūdį paliko Kauno 
senamiest is . Laisves alėja, 
gotikiniai paminklai: Perkūno 
namai . Vytauto bažnyčia. 
Arkikatedra. Rotušes aikšte, 
senamiestyje išlikę Kauno 
pilies griuvėsiai, gyvenamieji 
namai. Tai XV-X\T amžiaus 
statiniai pastatyti iš raudonų 
plytų. į kuriuos vaikai žiurėjo 
su nuostaba ir didžiuliu susi
domėjimu. 

Neišdildomą (spud) paliko 
mokiniams ir velnių muziejus, 
kurio įkūrėjas yra Žmuidzi
navičius. Velnių figūros esan
čios ton surinktos iš visų 
pasaulio kontinentų. Muzieju
je rodomos scenos, kurios ro
dos sako: ..negalima rūkyti". 
..negalima gerti alkoholinių 
gėrimu", ..negalima tingėti". 

nes velnias apsės. 
Pabuvojome ir karo muzie

juje, kur eksponuojami ginklai 
nuo seniausių laikų. Čia sau
gomas lėktuvas ..Lituanica". 
kuriuo Danus ir Girėnas per
skridę Atlantą neaiškiomis 
aplinkybėmis Lenkijoje žuvo 
taip ir nepasiekę Lietuvos. 

Grįžtant užsukome i Ram-
byno k tina apipintą legen
domis ir padavimais. Nuo jo 
aiškiai matėsi Karaliaučiaus 
kraštas ir Ragaine, kur vaikai 
gyvena ir mokosi. Rodos nuo 
čia jų namai ranka pandanui. 

Rambvno kaino aikštėje 
žaidėme, vakarieniavome, nuo 
kalno žavėjomės Nemunu. 

Vakare grįžome Į Pane
mune. Grįžome pavargę, bet 
laimingi, nes pamatėme ir 
daug ką sužinojome apie savo 
protėvių ir tėvų žeme — Lie
tuvą, jos ist >nja. kultūra, 
miestus, kaimus, pilis, mu
ziejus, kalvas, klonius ir lygu
mas. Panemunėje mūsų lauke 
tėveliai. Gražu ir įdomu 
Lietuvoj — su tokiomis min
timis vaikai supažindino savo 
tėvus. 

I ž šią ekskursiją 
Karaliaučiaus krašto Ragai
nės II vidurines mokyklos mo
kiniai, ju tėvai, čia dirbantys 
lietuvių kalbos mokytojai dė
kojame MIJ.I) Čikagoje ir asme
niškai V. Trunipjonui. J. G. 

LIETUVIAI BALTARUSIJOJE 

Rugsėjo 7 d. Minske vyko kia lietuviškos vidurines 
trečiasis Baltarusijos Lietuvių 
Bendruomenes suvažiavimas, 
kuris apsvarstė bendruome
nes veiklą per pastaruosius 
trejus metus. 

Šiuo metu Baltarusijoje 
gyvena apie 20.000 lietuvių 

mokyklos. Lietuvių folkloro 
ansambliai užima aukštas 
vietas Baltarusijos tautinių 
mažumu meno festivaliuose, 
koncertuoja per televiziją. 

Baltarusijos lietuvių suva
žiavime dalyvavo Tautinių 

Lietuvių susivienijimai yra mažumų ir išeivijos doparta-
Minsko. Gardine, Lydoje, mento generalinis direktorius 
Astravo. Varonavo, Breslau- Antanas Petrauskas. 
jos. Rodūnios rajonuose. 
Rimdziunuose ir Pelesoje vei- J. RumAa Kii£;nn 
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TIKRAS TURTAS TAS, KURĮ 
IŠDALIJAME 

Išleistas gėris sugrįžta 
džiaugsmu, blogis kančia, o 
vienintelis ir tikras turtas yra 
tas, kuri išdalijame. Ačiū. kad 
taip mielai ir maloniai pasi
dalinote savo žiniomis, pa
tyrimu ir šypsena. Tokiais 
mok. I. Yenskienes ir kitų 
žodžiais buvo atsisveikinta su 
septyniomis Kanados peda
gogėmis, šiais metais dirbu
siomis su Prienų rajono švieti
mo darbuotojais. J au šešti 
metai iš eiles grupe lietuvių 
kilmes mokytojų, vadovau
jamų mok. Vidos Juozaitytes. 
vyksta į Lietuvą dalintis savo 
patirtimi, diegti Kanados švie
timo metodų, džiaugtis Lie
tuvos mokytojų pasiekimais, 
ar stengtis rasti atsakymų } 
iškilusius sunkumus. Užsiė
mimuose dalyvavo per 150 
Prienų rajono mokytojų, ati
tinkamai pasirinkusių pasiū
lytas septynias temas. 

Pirmoji tema. paruošta 
Aldonos Šimonelienės: .Anglų 
kalbos dėstymo metodologija 
pedagogams dirbantiems su 5-
8 metų vaikais", buvo bene 
dinamiškiausią ir spalvingiau
sią. Suaugę žmones piešė vei
delius spalvoto popieriaus 
lapuose, klijavo ant paruoštų 
stendų, kirpo savo vardo 
didžiąją raidę ir viską aiški
nosi anglų kalba, o už gerą 
atsakymą gaudavo nuoširdų 
mokytojos pagyrimą. A. Ši-
monėhene. jau šeštus metus 
važiuodama į šiuos kursus, 
įgūdžių turi daug. todėl ir jos 
lagaminai sunkiausi, vežant 
įvairias rankdarbių medžia
gas, plakatus klases papuo
šimui, nuotraukų stendus. 
kad visas mokslas vyktų kiek 
galima autentiškesneje. 58 
metų vaikams pritaikytoje 
patalpoje. Lietuvos mokyto
jams tai palieka įspūdį, nes 
savo pasisakymuose beveik 
visi prisimena, kad būtinai 
panaudos gausybę vaizdinių 
priemonių, kurias nesunku 
pasiruošti patiems, iškabins 
vaikų darbelius, daugiau ben
draus su kiti: dalykų mokyto
jais. 

„Anglų kalbos dėstymo 
metodologija pedagogams, dir
bantiems su vyresnių klasių 
moksleiviais" — paruošta ir 
pristatyta dėstytojos Aušros 
Karkienes. sutraukė būrį 
judrių, anglų kaibą mokančių, 
mokytojų, norinčių gilinti 
žinias kalbos dėstymo 
metodologijoje. Mokytojos džiau
gėsi, kad būtinai pritaikys 
pamokų planavimo, pasiruoši
mo, užduočių mokiniams 
paruošimo. įvairios paskirties 
laiškų rašymo metodiką savo 
darbe, o lektorės, geresnes 
kaip Aušra Karkienė, tai nė 
viena nėra turėjusi. 

Anglų kalbos paskaitos 
buvo lygiagrečiai vedamos ir 
grupei vyresnių klasių moks
leivių, kurie, gavę atitinkamas 
mok. Aušros Baršauskienės 
pravestas anglų kalbos pa
mokas, dalyvavo diskusijose, 
zaide žaidimus, rašė rašto dar
bus. Jų darbai buvo tikrinami 
ir vertinami anglų kalbą tobu
linančių mokytojų. Vyko 
puikiai sukordinuotas darnus 
mokytojų ir studentų tobulėji
mo procesas, gautas žinias 
tuoj pat panaudojant prak
tikoje. 

„Vadyba. administravi
mas, konfliktai" — tai tema, 
kuri sutraukė gausų būrį 
imlių Prienų rajono mokyklų 
direktorių, jų pavaduotojų ir 
kitų. administracines pareigas 
užimančių, darbuotojų. Bu
vusi Toronto Maironio mokyk
los ilgametė vedėja, profesio
nali Kanados mokyklų moky
toja. Giedra Paulionienė, šiais 
metais išėjusi į užtarnautą, 
bet ankstyvą poilsį, vesdama 
minėtas paskaitas, vos spėda
vo atsikvėpti nuo tokio inten
syvaus mokytojų dalyvavimo, 
klausimų ir įvairių temų 
gvildenimo. „Tai bent klasė, — 
prakaitą braukdama ir 
patenkinta, sakydavo Giedra, 
— ryte suryja visą medžiagą". 
O jos klasės dalyviai, kiek
vienas išsinešė gausybę 
naudingos medžiagos, kurią 
panaudos, bendraujant ne tik 
su mokiniais ar mokytojais, 
bet ir jų tėvais, o pagaliau ir 
vienas su kitu. „CA.N.D.L.E. 
(Canadians in Dialogue with 
Lithuanian Educators) pro
grama sudaryta labai gerai — 
atsiliepimuose rašė A. 
Gudeliauskienė. Ypač malo
nus ir betarpiškas dėstytojų* 
bendravimas su kursų daly
viais. Galėjau pasimokyti ir 
kiekvieną dieną su pasididžia
vimu žiūrėdama į Giedrą Pau-
lionienę mintyse dėkojau 
Dievui, kad yra lietuvių, gyve
nančių toli nuo tėvynės, bet 
nepamiršusių Lietuvos". 

„Specialių poreikių vaikų 
integracija į bendrojo lavinimo 
mokyklas" buvo pristatyta 
mok. Nijolės Benotienės, tu
rinčios 15 metų patirtį, dir
bant įvairiose pareigose su 
spec. poreikių mokiniais. Kla
sėje vyko karštos diskusijos 
apie integraciją, mokinių tėvų 
požiūrį, ministerijos reikalavi
mus, visuomenės abejingumą. 
Braukėm ašaras, kalbėdamos 
apie neįgalių vaikų sunku
mus, džiaugėmės, besidalin-
damos kad ir menkiausiais 
tokio vaikelio pasiekimais. 
Pastebėta, kad Prienų rajono 
mokytojos dalyvauja įvairiuo
se seminaruose, paskaitose, 
turi nemažai teorinių žinių, 

tačiau praktinis bet kokios 
programos modifikavimas, 
dalyvavimas klasėje ir stebėji
mas, būtų naudingiausias 
būdas, diegiant integraciją 
Lietuvoje. Dalyvėms visam 
laikui atmintinas pasiliks 
kanadietes mok. A. Baršaus
kienės asmeninio išgyvenimo 
pasakojimas šeimoje auginant 
NVilliarh's sindromą turinčią 
dukrytę. Jos pristatyme buvo 
ne tik pedagoges, bet ir moti
nos jausmai bei įžvalgumas. 
„Dėkoju savo dukrelei, kurios 
dėka esu tokia, kokia esu, kuri 
išmokė kitaip žiūrėti į pasaulį, 
mylėti žmones ir džiaugtis 
kiekviena Dievo duota diena", 
— baigdama pasakė A. Bar
šauskienė. 

„Efektyvus elgesio regulia
vimas. Doro elgesio ugdymas" 
— tema pristatyta Vancouver 
gyvenančios ir dirbančios 
mokytojos Vidos Petrašiūnai-
tės. „Nei šnipštelėti negali toje 
klasėje", — girdėjosi per
traukos metu mokytojų, prik
lausančių Vidos klasei, 
komentarai. Jos klydo, nes 
Vidos klasėje po kiek laiko ne 
tik „šnibždėjo", bet ir garsiai 
dainavo. Ilgus metus dirb
dama Vancouver miesto cen
tre esančiose mokyklose, Vida 
mokėjo, kaip jungti discipliną 
su įvairiais ir smagiais už
siėmimais, juo labiau, kad pati 
Vida dar ir muzikos mokytoja. 
Vida buvo laukiama ne tik 
klasėje savo studentų, bet ir 
prekybininkų, Prienų turgely
je verslas padvigubėjo, bet už 
tai, apsilankius pas Vidą, 
buvai pavaišintas čiobrelių ar
bata, lietuvišku sūriu, medu
mi ir visokiais kitais gardumy
nais. 

Vida Juozaitytė, visos gru
pės organizatorė ir vadovė, 
savo tema visiems 150 daly
viams pristatė Kanados dau-
giakultūnškumą, istoriją, geo
grafinius ypatumus, meną, 
muziką ir kitas svarbias 
Kanados įžymybes, viską paį
vairindama video filmais, 
skaidrėmis, žemėlapiais ir kt. 
Pristatymas apie Kanadą 
buvo pagrįstas užsiėmimais 
atskirose paruoštose stotelėse. 
Mokytojų susidomėjimas ir 
noras kuo daugiau sužinoti 
apie šį gražų kraštą buvo labai 
didelis, nes po bet kokios infor
macijos pateikimo, pasigirsda
vo klausimai, komentarai, 
pagyrimai koks gražus, švarus 
ir turtingas Kanados kraštas. 
Šio turtingo krašto, jo žmonių 
dėka ir šios mokytojos jau eilę 
metų gali atvykti ir bendrauti 
su Lietuvos švietėjais. Visa 
eilė Kanados profesionalių 
organizacijų parėmė šį 
C.A.N.D.LE. projektą, supras
damos, kad besikuriančios 
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Danutė Bindokienė 

Nereikėjo ieškoti 
šalikelėse ir patvoriuose 

CA.N.D.L.E. pedagoges 'iš kaires): Aldona Šimoneliene, Aušra Gylyte-
Karkiene, Nijole Benotiene, vad Vida Juozaitytė. 

demokrat ines valstybes pa
grindas visada buvo pagrįstas 
tvirta teisėtvarka, medicina ir 
švietimu. Didžiausią auką 
paskyrė A.C.C.C. (Kanados 
kolegijų sąjunga); O.E.C.T.A. 
(Ontario katalikų mokytojų 
sąjunga); K.L.B. (Kanados 
Lietuvių Bendruomenė); 
K.L.F. (Kanados Lietuvių fon
das); kooperatyvas „Parama"; 
Prisikėlimo parapijos banke
lis. T.F.K. (Tautos fondas Ka
nadoje). 

C.A.N.D1.E. projektas 
skiriasi savo turiniu nuo kitų į 
Lietuvą vežamų programų. 
Atvežta programa būna dės
toma vienoje vietoje, dažniau
siai rajono centro mieste, į 
kurį suvažiuoja visi apylinkių 
mokytojai. Programos t rukmė 
— minimumas 30 akademinių 
valandų. Mokytojai būna 
supažindinti ne tik su teorine 
medžiaga, bet demonstruoja
ma kaip vieną ar kitą metodą 
pri taikyti klasėje. Vyksta 
labai atviras dialogas, lygi
namos mokymo praktikos, 
ieškoma atsakymų, kodėl 
viena ar kita teorija negali 
būti pritaikyta esamomis sąly
gomis. Mokosi ne tik Lietuvos 
švietėjai, grįžta žinių 
pasisėmę ir kanadietės. Prie
nų miesto šeimininkai, miesto 
meras A. Gustaitis rūpinosi, 
kad viešnios susipažintų su 
rajono įžymybėmis, istorija, 
būtų apgyvendintos gražiau
sioje, direktoriaus A. Šato va
dovaujamoje sanatorijoje 
„Versmė". Prienų miesto 
muziejaus direktorius V. Za-
gurskas nuoširdžiai ir su 
užsidegimu pasakojo apie šio 
krašto praeitį, o mokytojos 
stebėdamosi žiūrėjo į pageltu
sias nuot raukas , atpažin-
damos draugus, pažįstamus, 
dabar jau seniai gyvenančius 

išeivijoje. Buvo aplankyta 
žymi Stakliškių midaus ! 
darykla, dalyvauta Balbie- : 

riškio 500 metų minėjime. • 
maldelės sukalbėtos senovi- ] 
nėse, medinėse kaimų baž- į 
nytėlėse, asmeninėmis min
timis nulydėtas ramus Ne- į 
muno tekėjimas. Visur mus 
lydėjo Prienų švietimo sky
riaus vadovaujantys darbuoto
jai: S. Sabaliauskienė, J. 
Minkauskienė, J. Padvelskis 
ir kiti nuoširdūs žmonės, j 
„Didžiausia gyvenime vertybė į 
žmogus... jo siela. Žmogus į 
gražus ne savo išore, ne | 
gražiomis kalbomis, bet sielos 
švarumu, — rašė mok. L. 
Jakinevičienė. Jūsų paskaitos, 
bendravimas su jumis padėjo 
suvokti, kad mes galbūt per 
daug rūpinamės savo išvaiz
da, bet beveik visiškai ne
sirūpiname savo siela". Ne
norėčiau aklai sutikti su šiais 
L. Jakinevičienės žodžiais, nes 
mes giliai pajutome, kad per 
daug gražios sielos visi šie 
Lietuvos mokytojai, skuban
tys matyti gėri, skubantys 
iškelti idėją ir švietimo svar
bumą, skubantys atsidėkoti 
kad ir už menkiausią pa
slaugą, o patys šį sunkų darbą 
dirbantys už mažiausią Lie
tuvoje atlyginimą. 

Geri atsiliepimai apie 
CA.N.D.L.E. pristatytą pro
gramą greitai pasklido švieti
mo darbuotojų gretose, Prienų 
rajono mokytojai išlydėjo vieš
nias, tikėdamiesi jas susitikti 
ir kitais metais, o Lietuvos 
švietimo ministras Mindaugas 
Briedis, g i rdamas šaunias 
kanadietes mokytojas, atsi
sveikindamas pasakė, kad 
būtinai laukia sugrįžtančių ir 
kitais metais, tik šiuo kartu į 
Radviliškį. 

Nijolė Benotiene 

Viename Šv. Rašto epizode 
Jėzus pasakoja apie valdovą, 
kuris kėlė savo sūnui vestuves 
įr sukvietė daug svečių. Nors 
kviestieji pasižadėjo ateiti, bet 
puotos dieną atrado kitų 
reikalų ar užsiėmimų. Supy
kęs valdovas liepė savo tar
nams eiti i kryžkeles bei 
patvorius ir surinkti visus ten 
sutiktuosius — vargšus, elge
tas ir šiaip eilinius žmones, 
kad puotos sale būtų pilna... 

Praėjusi sekmadienį . išau
gas" taip pat rengė pokylį. Tai 
vienas tradicinių metinių 
dienraščio renginių, kad pa
pildytų visuomet apytuštį iždą 
ir turėtų progą sukviesti skai
tytojus, rėmėjus, lietuviško 
spausdinto žodžio bičiulius 
maloniai praleisti sekmadie
nio popietę. Pokylio rengėjams 
nereikėjo eiti į patvorius ir 
šalikeles, kad salė būtų pri
pildyta. Amerikos (ir kituose 
užsienio kraštuose gyvenan
tiems) lietuviams įprasta lan
kytis tokio pobūdžio rengi
niuose. Jie jau seniai įsitikino. 
kad niekas neateis su pinigų 
maišais, nepadės išsilaikyti 
nei organizacijoms, nei sa
viems centrams, nei lietuviš
kai spaudai. Tai grynai savos 
— ir geranoriškos — veiklos 
laukas, tad jame niekuomet 
ne t rūko darbininkų ir tal
kininkų. 

Tikrai reikia stebėtis, kad 
dešimtmečiais ši veikla-para-
ma ne tik išliko, bet klestėjo. 
Lietuviai, gyvenantys toli nuo 
savo kilmės krašto, visgi suge
bėjo įkurti savas parapijas, 
pastatyti nuostabaus grožio 
bažnyčias, įvairius centrus — 
„lietuvių namus", kuriuose 
toji veikla galėjo vystytis, rado 
prieglobstį ir užuovėją. 

Visas darbas buvo tik sa
vanoriškas, o pinigai, kad jis 
galėtų būti vykdomas, atėjo 
aukų keliu. Jeigu kas sugebė
tų apskaičiuoti, kiek. saky
kime, per praėjusį šimtmetį 
(arba dar anksčiau) tų dosnių 
aukų sudėta, kad būtų įma
noma įgyvendinti užsibrėžtus 
tikslus, be abejo, atrastų mili
jardines sumas. 

Kodėl, kaip poetas Braz
džionis viename eilėraštyje 
sakė. ..lietuvis glaudžias prie 
lietuvio"? Argi jam ne vis tiek. 
kuria kalba laikraštį skaito, 
kokioje bažnyčioje meldžiasi0 

Argi taip svarbu klausytis 
koncerto lietuvių kalba, daly
vauti organizacijoje, apie ku
rią gyvenamojo krašto žmones 
niekad negirdėję, mokyti savo 
vaikus skaityti ir rašyti lietu
viškai0 Juk jokios apčiuopia
mos (net ir neapčiuopiamos; 

naudos iš to lietuviškumo ne-
pasisemsi, o dažnai tokia veik
la tik išskiria iš aplinkos ir su
daro įvairių keblumų, jau 
nekalbant apie pinigines išlai
das ir sugaištą laiką... 

Visgi lietuviška veikla mū
sų tautiečiams buvo ir tebėra 
svarbi. Gyvybiškai svarbi. Del 
jos atsisakoma laisvalaikių ir 
nemažai malonių užsiėmimų. 
Bent taip galvojo patys anks
čiausi imigrantai, tuo gyveno 
ir didžioji dalis vadinamųjų 
antrosios bangos atvykėlių. 
Tai buvo neatsiejama gyveni
mo dalis ir į ..niekur neinan
čius, neaukojančius, neįsijun-
giančius" 'pagal humoristą 
Antaną Gustaitį: buvo žiūri
ma net su pasipiktinimu: ..Ma
tai, koks savanaudis — ir pi
nigų, ir laiko, ir talento netrūks
ta, o riogso lyg apsamanojęs 
kelmas..." 

Tačiau, kai po Lietuvos ne
priklausomybes atkūrimo pra
dėjo gausiau atvykti nauja lie
tuvių banga, atsirado nenu
matytų sprūdžių, susitikus su 
anksčiau čia gyvenančiais. 
Naujiesiems buvo nelabai aiš
ku, kaip plačią lietuvišką 
veiklą galima išvystyti vien 
savanorišku būdu. kai jokia 
valstybinė institucija jos nefi
nansuoja. Ankstesniesiems 
atrodė keista, kad už at
vykimą į choro ar tautinių šo
kių repeticiją kažkas turėtų 
užmokėti, kad daugumas ren
ginių neruošiami vien atsi
lankiusių malonumui, o ko
kiam ..kilnesniam visuome
niniam tikslui". Toks nesusi-
šnekėjimas pradžioje nemažai 
prisidėjo prie .Jie ir mes" są
vokos. Drįstame sakyti — pra
džioje, nes dabar jau daug ne
lygumų kažkaip savaime išsi
lygino, vieniems prie kitų pri
sitaikius arba bent stengiantis 
suprasti, o. negalėjusiems pri
sitaikyti, atkritus. Nėra ko 
stebėtis: ne visi ir kitų bangų 
imigrantai taip jau šimtu pro
centų buvo įsijungę į lietu
višką veiklą. Jeigu toks ste
buklas būtų įvykęs, šiandien 
daug kas kitaip lietuviškame 
gyvenime atrodytų... 

O mes tuo tarpu tegalime 
džiaugtis: ..Draugo" renginiai 
visuomet sutraukia daug 
svečių. Galbūt tik nedidele jų 
dalis ateina iš tikro noro. o kiti 
— kad taip reikia. Kai už 
Lietuvos ribų beliko tik vienas 
vienintelis lietuviškas dien
raštis, jis juo svarbesnis, tad 
turi išlikti ir klestėti. 

Esame dėkingi tiems, 
kurie pokylį ruošė ir tiems, 
kurie jame dalyvavo. 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
(1920-1939 m.) 
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Jau tada suprato 
nepakantusis kunigėlis, kad iš 
lietuviško „molio" nesulipdys 
lenkiškos figūrėlės. 

Aš meldžiau Dievą iškęsti 
tą pragarą, kad galėčiau 
mokytis lietuvių gimnazijoje. 
Bijojau pertraukų, nes buvau 
stumdoma, spardoma, bijojau 
pamokų baigties, nes žinojau. 
kas manęs laukia. Nesuras
davau paltuko, būdavo net 
supjaustytas, batų, skarelės 
nesurasdavau. Būdavau paly
dėta ne tik sniego gniūžtėmis. 
bet ir grumstais, akmenimis. 
Ne kartą teko žiemą virš -20 C 
grįžti namo be skarelės, klam
pojant per gilias pusnis 
laukais j savo kaimą, esantį 
už 3 km. Iki valios išshn rk 
davau :r mano ašarėles virs
davo ledo kn-tali'h.u- \ i|t •> 
patekti i lietuviu gimnazija 

padėjo man ištverti lenkų 
patyčių pragarą. Užbaigus 
lenkų mokyklą tarsi patekau į 
rojų — lietuvių gimnazijos 
aplinką. Čia vėl girdėjau 
širdžiai mielą gimtąją kalbą, 
apgaubė mane lietuvių moky
tojų ir mokinių draugiškas 
dėmesys. Čia pasijutau 
žmogumi. Gimtoji kalba tary
tum sujungė mus į bendrą 
šeimą, siekiančią kilnių tikslų 
— išlikti lietuviu. Mūsų 
vaikystė okupuotame Vilnijos 
krašte labiausiai subrandino 
mus ir visų praūžusių prie 
spaudų metu turėjome išsau
goję nesugadinto tikro džiaugsmo 
ir tikro sielvarto pajautimą. 

Svenciornškiams. nori n-
t:< m- t:auti brandos atestatą, 
reikėjo 
! l ! l 11 .1 

V\!,ujto Did/iojo gimnazijoje 

laikvti brando- egza-
eks t e rno te i sėmis 

Vilniuje. Egzaminų komisijai 
vadovavo lenkų profesorius J. 
Otrembskis, kuris stengėsi 
„sukirsti" lietuvius, o ypač 
„kirsdavo" vyrus, nes bijojo, 
kad jie, sėkmingai baigę gim
naziją, sėkmingai įsijungs į 
karą prieš lenkus-okupantus 
Daugeliui abiturientų pavyk
davo prasmukti pro tą barjerą. 
Paminėtini žymūs lietuvių vei
kėjai: S. Čepulis, M. Lemešytė, 
A. Andrijauskas, A. Girdžiu-
šaitė, K. Gajauskas, V. Gude
lis ir kt. 

Specialiai atsiųstas į Vil
nių, lenkų šovinistas vaivada 
L. Bocianskis stengėsi prislo
pinti gimnazijų veiklą. Jo 
direktyvos buvo represinės. Jo 
nurodymu 1936 m. uždaryta 
Švenčionių lietuvių gimnazija 
del „žemo mokymo lygio", del 
..antivalstybines veiklos", 
kurios nebuvo. Svarbiausia 
priežastis susidoroti su lietu
viais ir greitesniais tempais 
juos sulenkinti. Labai per
gyvenome, netekę lietuviškos 
gimnazijos nemažame Sven-

čionių krašte . Man teko 
mokytis šioje gimnazijoje ir 
gilūs išgyvenimai, pagarbių 
mokytojų atmintis , kova už 
lietuvybe paliko neišdildomą 
pėdsaką manyje. Vienintelis 
išsigelbėjimas siekti mokslo 
liko tik Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija. Reikėjo 
gerokai susiglausti, kad būtų 
galimybė visus norinčius 
sutalpint i . Nenuostabu, kad 
pedagogai nuolatos priminda
vo mums brangią teisę 
mokytis šioje vienintelėje gim
nazijoje, kad turime pridera
mai elgtis ir mokytis, nes 
mūsų vietoje šimtai norinčių, 
bet negalinčių čia patekti Mes 
tą puikiai supratome, sten
gėmės ir neapvylėm. 

Kalbant apie šią reikš
mingą lietuvių inteligentijos 
ruošimo vietą, leiskite man 
paminėti jos vystymosi raidą, 
jos garbingą praeiti, jos kovas 
už savo teises. 

Šios gimnazijos ištakų 
re ikėtų ieškoti 1015 m Tais 
m e t a i s spa l io 1M d pirm;) 

kartą prasidėjo pamokos lietu
vių kalba vilniečio turtuolio 
Pimenovo name. Pradžioje bu
vo mažai mokinių, vos 47, o po 
metų jų skaičius padidėjo iki 
kelių šimtų. Joje dirbo aukštos 
kvalifikacijos pedagogai: gydy
tojas — J. Basanavičius, A. 
Smetona dėstė klasikines kal
bas — graikų ir lotynų, A. 
Stulginskis — biologiją, P. 
Klimas ir Šlapelis — lietuvių 
k., ir daugelis žymių asmeny
bių. J ie savo auklėtiniams 
brandino taut inę savimonę, 
meilę tėvynei, pasididžiavimą 
tautos garbinga praeitimi. 

1921 m. lietuviai išsirei
kalavo iš lenkų suteikti gim
nazijai Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Vytauto vardą. Len
kai pabijojo įtempti tarpusavio 
santykius ir sutiko, nes Lie
tuvoje lenkiškų gimnazijų bu
vo net 3: Kaune. Panevėžyje ir 
l 'k mergėje. 

Suteikus lietuvių gimnazi
jai Vytauto Didžiojo vardą 
lenkai nesiliovė siekti savų 
tikslu - itin ją lenkinti 

Lietuviai priešinosi, apsigynė 
tik neilgam. 1938 m. jie pa
reikalavo dėstyti lenkų kalba 
daugel) dalykų: geografiją. 
Lenkijos istoriją, visuotinę 
istoriją, pasaulinę geografija 
ir lenku literatūrą. Šias disci
plinas mums dėstė lenkiškai 
lietuvia; pedagogai. Okupan
tams nepatiko, jie pareikalavo. 
kad šias disciplinas dėstytų 
lenkų pedagogas. Be to. buvo 
dėstoma „Nauka o Polsce" 
(mokslas apie Lenkijai disci
plina. Tai grynai politrukine 
propaganda apie didžiąją 
Lenkiją. Želigovskijada 1920 
m. buvo komentuojama, kaip 
teisingas J. Pilsudskio marša
lo sprendimas. Suvalkų sutar
tis lenkiškiems politrukams 
bereikšmė, neturinti jokios ga
lios. Lietuvos didvyriškas pa
sipriešinimas prie Širvintų ir 
Giedraičių lenkų okupantams 
— tai tik legenda. Mes tą melą 
gerai supratome, nes puikiai 
žinojom tikruosius Lietuvos 
istorijos faktus ir buvome 
nepalaužiami 

Pamenu mokytojo B. 
Untulio pasakojimą Vytauto 
Didžiojo gimnazijos auklėti
niams, kai lenkai surengė kru
viną išpuolį prieš beginklius 
gimnazijos mokinukus. Raite
liai hercerai apsupo gimnaziją, 
o kariai su nuogais kardais 
įsiveržė į patalpas, talžė, dau
žė, mušė vaikus, laužė inven
torių, pleše knygas ir viską 
mete pro langus lauk. Vyres
niųjų klasių moksleiviai bandė 
gintis ir ginti jaunesniuosius 
savo draugus. Ypač energingai 
gynėsi gimnazistas U. Kuzma. 
Tijūnėlis ir kt., kuriu pavar
des jau primirštos. Jie ir dau
gelis pasipriešinusiųjų buvo 
įkalinti Lukiškių kalėjime. 

Šią egzekuciją matė ir ste
bėjo Vilniaus miesto gyvento
jai. Mūsų džiaugsmui, užjau-
čiančiųjų gretose buvo ne tik 
žydu, rusų. ukrainiečių tauty
bių žmonių, bet ir padorių len
kų, kurie pasmerkė ši išpuolj. 
Lietuviu lupose šis įvykis įvar
dintas „Kražių skerdvnemis". 

Bus daugiau 
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5 d., š e š t a d i e n į — Draugo 
fondo suvažiavimas J a u n i m o 
centre . Pradžia 9 vai. r. 

6 d., s e k m a d i e n į — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai. 
p.p. 

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos remejų dr-jos met in is 
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje. 9400 S. Cicero 
Ave.. Oak La\vn. IL. Pradžia 1 
vai. p.p. 

— Palaimintojo Ju rg io Ma
tulaičio misijos Pabendrav imo 
pie tūs 12 vai. p.p. PLC. Le-
monte . 

10 d., k e t v i r t a d i e n į — 
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių sus i r ink imas Šaulių 
namuose. 

13 d., s e k m a d i e n į — Zara-
siškių klubo gegužine 1 vai . 
p.p. Šaulių namuose . 

— Tradicinis Balzeko lietu
vių kul tūros muziejaus ..Metų 
žmogaus" pokylis Balzeko mu
ziejuje. 

— Šv. P ranc i škaus seserų 
vienuolyno rėmėjų met in is sei
mas Tėvų marijonų vienuoly
ne -:6336 S. Kilbourn Ave.. Či
k a g o j e prie . .Draugo". 11 vai. 
r. šv. Mišios už gyvus ir miru
s ius vienuolyno rėmėjus . 12 
vai. pietūs. 1:30 vai. p.p. regis
tracija ir posėdis. 

17 d., k e t v i r t a d i e n į — 
Anglijos klubo narių sus i r ink i 
mas 1 vai. p.p. Šaulių n a m u o 
se. 

19 d., š e š t a d i e n į — Lietu
vos Dukterų draugijos Rudens 
pokylis J a u n i m o centre . 

— „Sietuvos" skau t in ink ių 
ir vyr. skaučių dr-vės sue iga 
Ateit ininkų namuose nuo 1-4 
vai . p.p. 

20 d., s e k m a d i e n į — Vy
t au to Didžiojo Šaulių r ink
t ines paskut inė sezono gegu
žinė Šaulių namuose . 

— Lietuvių prekybos r ū m ų 
žymenų įteikimo šventė Wil-
lovvbrook pokylių salėje. Wil-
low Springs. IL. Pradž ia 4 va i . 
P P 

— BALFo 5-to skyriaus kuge
lio pietūs (tuoj po sumos) Švč. 
M. Marijos Gimimo parapi jos 
salėje Marąue t te Pa rke . 

24 d., k e t v i r t a d i e n į — Za-
rasiškių klubo met inis n a r i ų 
sus i r ink imas 1 vai. p.p Šaul ių 
namuose. 

25 d., p e n k t a d i e n į — K a s 
metines dr. Budrio archyvo 
foto parodos a t i da rymas Čiur 
lionio galerijoj. J a u n i m o cent 
re. 7:30 v.v. 

26 d., š e š t a d i e n į — L F K 
..Lituanica" 52-sis met in is po
kylis PLC. Lemonte . P radž ia 
6:30 v.v. 

— JAV LB W a u k e g a n / L a k e 
County apyl inkės Rudens po
kylis 6:30 v.v. „Concorde Ban-
quets", 20922 N. Rand Rd.. 
Kildeer. IL. 

— Ateit ininkų Šalpos fondo 
narių sus i r ink imas 4 vai. p .p . 
Ateit ininkų namuose . Lemon
te. 

— Ateit ininkų Šalpos fondo 
vakar ienė 6:30 v.v. Ate i t in in
kų namuose. Lemonte . 

— Lietuvių fondo 40 me tų 
jubiliejaus proga Lietuvių da i 
lės muziejuje. PLC Lemonte 
a t idaroma dail . P rano Dom-
šaičio dar nerodytų paveiks lu 
paroda. 

26 ir 27 d. s a v a i t g a l į — 
Ateities akademin i s sava i tga
lis Ateitininkų namuose . Le
monte. 

26 ir 27 d. — BALFo sei-
mas Šeštadienį 9 vai. ryte re -
in-Tracija Švč. M. M Gimimo 
parap . salėj, Marąue t te P a r k e . 
Čikagoje. Seimo a t i d a r y m a s . 
9:30 vai. r. Iški lminga vaka
riene 6 v.v. „Parad i se Ban-
(li.c! -.i.i-;. . H:-;d^*i-\ :cw. II. 

Sekmadien į 10:30 vai. r. iškil
mingos Mišios Švč. M.M. Gi
mimo parapi jos bažnyčioje. Po 
Mišių — uždaromas i s posėdis 
parapi jos salėje. 

27 d., s e k m a d i e n į — Už 
Lietuvių Agronomų s-gos mi
ru s iu s na r iu s šv. Mišios 9 vai. 
ry to Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Čikagoje. Po Mišių — dalyvių 
p a b e n d r a v i m a s vienuolyno sa
lėje. 

— ..Vaiko va r t a i į mokslą" 
būrel io ruošiami . .Rudens der
l iaus p ie tūs" 12 vai. p.p. PLC. 
Lemonte . 

— Šakiečių klubo gegužine 
12 vai . p.p. Šaulių namuose . 

— Panevėžiečių klubo meti
nis nar ių sus i r ink imas 12 vai. 
p .p. J a u n i m o centro klasėje. 

L A P K R I Č I O M Ė N . 

3 d., s e k m a d i e n į —Vėlinių 
iški lmes Šv. Kazimiero lietu
vių kap inėse pr ie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai . p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenes pa
sauliečių komi t e t a s ir Kapų 
sklypų sav in inkų draugija, 
ga rbes sargyboje dalyvaujant 
š au l i ams ir r amovenams . 

— Koncer tas 12 vai. p.p. 
PLC Lietuvių fondo salėje. Le
monte . 

7 d., k e t v i r t a d i e n į — Su
valkiečių draugijos narių susi
r ink imas 1 vai. p .p. Šaulių na
muose . 

8 d., p e n k t a d i e n į — ALTo 
suvažiavimo svečių sutikimas 
Balzeko lietuvių kul tūros mu
ziejuje. 6500 S. Pulaski Road. 
Čikagoje. 

9 d., š e š t a d i e n į — Lietu
vių fondo 40 me tų sukaktuvi
nis pokylis Pasaul io Lietuvių 
cen t re . Lemonte . 

— ALTo suvažiavimas Bal
zeko lietuvių ku l tū ros muzie
ju je . 6500 S. Pu lask i Road. 
Čikagoje. 

— Susivienij imo Lietuvių 
Amerikoje suvaž iav imas Bal
zeko lietuvių ku i tū ros muzie
juje , 6500 S. Pu lask i Road. 
Čikagoje. 

— Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje suvažiavimų bend
r a s pokylis Balzeko lietuvių 
ku l tū ros muziejuje, 6500 S. 
Pu lask i Road. Čikagoje. 

10 d., s e k m a d i e n į — JAV 
LB Lemonto apyl inkes iškil
mingi p ie tūs 12 vai . p.p. PLC. 
Lemonte . 

16 d., š e š t a d i e n i — ..Sietu
vos" skaut in inkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 va i . p.p. 

17 d., s e k m a d i e n į — PLC 
Madų paroda 12 va i . p.p. di
džiojoje salėje. PLC. Lemonte. 

23 d., š e š t a d i e n į — Lietu
vių Operos met in i s pokylis-
koncer tas . P radž ia 7 vai. vak. 

— Li thuan ian Mercy Lift 
met in is pokylis ..Ateities šyp
senos" VVestin Michigan Ave-
n u e viešbutyje. 900 N. Michi
gan Ave. 

24 d., s e k m a d i e n į — Lie
tuvos Kar iuomenės švente 
Šaul ių namuose . 

— Kankl ių koncer tas PLC. 
Lemonte . Rengia LB Kultūros 
ta rvba . 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

Gražina Landsbergiene su globojamais vaikais. 

ŽMONĖS NORIAI AUKOJA VAIKAMS 
Čikagos Pagyvenusių žmo

nių laisvalaikio centras ..Sek
lyčia" yra ir kelių labdaros ko
mitetų, sk i r tų vaikų globai, 
centras . Čia veikia ir JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkes Birutes Jasa i t i enės 
vedamas ..Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas. įkur tas 
1993 m. Šio komiteto nar ia i : 
Irena Kair ienė (sekr.), Albinas 
Smolinskas (ižd.>. direktoriai 
- Silvija Aleksiūnienė. Dana 
Baziene. J e a n n e S. Dorr. Regi
na Jau toka i t ė . Teresė Lands
bergiene. Gražina Liautaud . 
dr. Edmundas Ringus. Aldona 
Šmulkš t iene . Regina Smolins-
kiene. Juozas Užupis. Sigute 
Užupiene. J a u esame informa
vę, kad tai didžiausias ir glo
bojamųjų vaikų, ir su renkamų 
aukų požiūriu komitetas. Pe r 
devynerius gyvavimo metus 
šis komitetas surinko 1,8 mln. 
dol. aukų. ..Draugas" kreipėsi 
j B i r u t ę J a s a i t i e n ę , šio ko
miteto prezidentę, prašyda
mas plačiau papasakoti apie 
jo veiklą. 

- K o k i o m i s a p l i n k y b ė m i s 
į s i k ū r ė „ L i e t u v o s n a š l a i č i ų 
g l o b o s k o m i t e t a s " ? 

- 1992 m. JAV LB Tarybos 
sesijos me tu S. Petersburge , 
FL. tuometinis Pasaulio LB 
pi rmininkas Bronius Nainys 
man įteikė krūvą popierių su 
Lietuvos mokyklų, vaikų na
mų sąrašais , sakydamas, kad 
gal mes galėtume ką nors iš to 
sąrašo paremti . Tuo reikalu 
kreipiausi į visas JAV LB apy
linkes, ir užsimezgė nemažai 
tokio pobūdžio ryšių. Kai ku
rios apylinkės teberemia mo
kyklas ir vaikų namus Lietu
voje iki šiol. 1993 m. lan
kydamasi Lietuvoje, su d u k r a 
J ū r a t e Budriene apvažiavau 
daugumą vaikų namų ir kai 

G R U O D Ž I O M Ė N . 

1 d., s e k m a d i e n į — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruoš iamas Tilžės Akto 
paskelbimo 84-sios sukakties 
minėj imas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose . Čikagoje. 

— J a u n i m o cen t ro 45-sis su
kak tuv in i s pokylis 3 vai. p.p. 
J .C . didžiojoje salėje. 

;̂ d., p e n k t a d i e n į — ..Lie
tuvos Vaikų vi l t ies" Šampano 
v a k a r a s . Rengia Gražina ir 
J i m Liau taud . 

7 d., š e š t a d i e n į — Labda
ros v a k a r a s ,,Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
t a ryba . 

kurias mokyklas. Pama tėm, 
kad vals tybinėms įstaigoms 
parama nėra j au tokia būt ina 
vžinoma, k a m ji nereikal inga: 
ir man būtų gerai , jeigu kas 
padėtų i, nes juos išlaiko vals
tybė. Pastebėjau, kad kur 
ūkiškesnis d i rektor ius , ten są
lygos d a u g geresnės ; o ki tur , 
atrodė, kad vaikai y ra tik t am. 
kad ta institucija gautų pi
nigų. Ten žmones da rbe atbū
na tik ' va landas , ir vaikai 
jiems visai nesvarbūs . Kaip ir 
visur. Vaikai , gyvenantys vai
kų namuose ar su laukę pil
nametystės - senelių namuo
se, nepra t inami prie darbo, 
nes bijoma, jeigu vaikai patys 
aps i t a rnaus , mažiau reikės 
darbininkų. Kuriozas - valsty
bei šios įstaigos kainuoja labai 
brangiai , bet jos neruošia 
vaikų gyvenimui. Taigi, kai 
grįžom namo. pasvars tėm. 
kad vis dėlto mokyklų nerem-
sim. Ten - k i au ras maišas , pa
rama vis tiek vaikų nepasieks. 
Geriau remti va ikus , kad j ie 
nepatektų į tuos n a m u s . Rem
ti žmones ir š e imas , kuriose 
jie galėtų augti pilnaverčiais 
žmonėmis. Tuo laiku dr. A. 
Prunskienė dirbo su Gražina 
Landsbergiene ir globojo 20 
vaikų. Aš ją pasikviečiau pir
mininke, sudar iau komitetą. 
Išstudijavom situaciją Lietu
voje. Kai mūsų globotinių atsi
rado iki 100. dr. A. Prunskie
nė pasakė - nė vieno daugiau, 
užtenka. Bet k u r t a u - vaikų 
vis daugėjo ir daugėjo. Šian
dien mes jau t u r i m e 1.033. Po 
dr. Prunskienės mirt ies šį ko
mitetą, ne tu r ėdama kam per
duoti, pas iėmiau pa t i . 

- K o k i u b ū d u v a i k a i a t s i 
r a n d a J ū s ų g l o b o j e ? 

- Mes paruošėm anketą ir ją 
išplatinome. Susir išom su G. 

7 ir 8 d., s a v a i t g a l į — 
Kalėdinė mugė PLC didžiojoje 
salėje. 

14 d., š e š t a d i e n į — ^Sietu
vos" skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Atei t in inkų 
namuose nuo 1-4 vai. p.p. 

15 dM s e k m a d i e n į — Vy
tauto Didžiojo Šaulių r ink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

31 d., a n t r a d i e n į — Lietu
vių operos Naujųjų metų sut i 
kimo pokylis Jaunimo centre . 

— Naujųjų metų su t ik imas 
Šaulių namuose. 

— Naujųjų metų su t ik imas 
PLC didžiojoje salėje. Lemon
te. 

2003 METAI 

S a u s i o 12 d., s e k m a d i e n į 
— ..Vaiko vartai į mokslą" 
veiklos Lietuvoje p raneš imas 
12 vai. p.p. ..Bočių menėje"', 
PLC. Lemonte. 

S a u s i o 19 d., s e k m a d i e n į 
— ,.Dainavos" ansamblio re
liginis koncertas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marąuette Parke . 

V a s a r i o 15 d., š e š t a d i e n į 

— Vasario 16-tos pokylis 6:30 
vai. vak. PLC didž. salėje, Le
monte. 

K o v o 2 d., s e k m a d i e n į — 
Čikagos skau tų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė. 

B a l a n d ž i o 6 d., š e š t a d i e n į 
— ..Draugo" koncer tas Maria 
mokyklos auditorijoje. 

B a l a n d ž i o 27 d., s e k m a 
d i en į — ..Kaukių balius", tri
jų veiksmų operą 3 vai. p.p. 
Morton auditorijoje. Cicero, 
IL. s ta to Lietuvių opera Čika
goje. 

G e g u ž ė s 4 d. , s e k m a d i e n į 
— Pooperinis koncer tas 3 vai. 
p.p. J a u n i m o cent re . Rengia 
Lietuvių opera Čikagoje. 

— Pal . J . Matulaičio misijos 
Motinos dienos pietūs PLC, 
Lemonte. 

R u g s ė j o 21 d., s e k m a d i e 
nį — Didysis koncertas . Ren
gia JAV LB Kul tūros taryba. 

S p a l i o 5 d. , s e k m a d i e n į 
— Pal. Jurg io Matulaičio misi
jos Pabendrav imo pietūs 12 
vai. p.p. PLC. Lemonte . 

Landsberg iene . Paskui įsijun
gė Kaimo vaikų fondas i pirm. 
R. Švobienė). kun. Baniul is iš 
Klaipėdos, kun. Ramašaus -
kas. Pvz.. kun . D a m b r a u s k a s 
Skuode savo klebonijoje šelpia 
netoli 30 vaikų. Netgi valdžios 
pare igūna i , nežinodami kur 
dėti tėvų išmestus va ikus , 
a tveža j a m . Tas žmogus t ikrai 
yra šven t a s . Atradom vaikų 
per j ė z u i t u s - kun. J . Gražulį 
ir ses . J ū r a t ę Plonytę iš Šv. 
Kazimiero parapijos Vilniuje. 
N u s p r e n d ė m , kad vaikui duo
sim po 150 dol. per metus - 3 
k a r t u s po 50 dol. Tai nedaug.. . 

- B e t L i e t u v o j e 150 L t y r a 
p i n i g a s . . . 

- Ses . J ū r a t e prie Šv. Kazi
miero bažnyčios po Mišių 
supaž ind ino su močiute, kur i 
globoja du a n ū k u s ir iš mūsų 
g a u n a pa ramą . J i labai dė
kojo, s akė . jeigu ne mūsų pini
gai, j a i va ikus valdžia būtų 
a t ėmus i ir išvežusi į vaikų na
mus . J o s d u k r a su žentu - gir
tuokl ia i . Yra šeima, kuri au
gina 20 vaikų t savų tik 3). 
Miestel is j i ems a t idavė buvusį 
vaikų darželį . Pradžioj val
džios pare igūna i leido laikyti 
tik 12 vaikų, bet kai . a t ėmę iš 
ne tva rk ingų tėvų. neturėjo 
kur dėt i . patys jų atvežė. Vil
n iaus rajone R. Švobienė 
m a n e buvo nuvežusi į vieną 
ūk in inko šeimą, kuri savo 
vaikų ne tur i . Še imininkas 
pasakojo, kad augo 12 vaikų 
šeimoj ir pats norėjo turė t i 
d idelę šeimą. Tuo metu , kai 
mes pas juos lankėmės , ten 
buvo 15. Tie vaikai vienas ki
t a m padeda , tėte ir m a m a 
globėjus vadina . Papasakojo 
gyvenimo istorijas. Vienas vai
kelis, kai tik vyras įeidavo į 
kambar į , tuoj lįsdavo po s ta lu . 
Matyt , namie jį mušdavo. Pas 
ku t inė s buvo atvežtos dvi trijų 
m e t u k ų dvynukes. Abi sirgo 
honoreja . J a s a tėmė iš moti
nos, kadangi sugyventinis j a s 
p r i evar taudavo . 

Yra žmonių, kurie nori glo
boti ne mažus vaikus, bet s tu
d e n t u s , todėl įsteigėme Stu
den tų fondą. Praėjusia is 
mokslo metais turėjome apie 
100 s tuden tų , kurie gaudavo 
po 250 dol. kasmet . Didžiausią 
šių pinigų dalį duoda Graž ina 
L i a u t a u d . J i manęs tik pa
k laus ia : kiek tau reikia. Per
nai jos šeima paskyrė 22,0^<) 
dol., š iemet — 34,000 dol. 

- A r e s a t e t i k r a , k a d J ū s ų 
s u r i n k t o s l ė š o s p a n a u d o j a 
m o s p a g a l p a s k i r t į ? 

- Iš savo tarp in inkų Lietu
voje g a u n a m e labai tvark in
gas a t a ska i t a s . Vaikams yra 
a t ida ry tos sąskaitos banke , ir 
mes g a u n a m e perlaidos kvi-
t u k u s . Viskas iki cento su
skaičiuojama. Tvarkyt i ap
skai tą yra nelengvas da rbas , 
ją mes vedame su Dana Ba
ziene. Aukotojai ka r t a i s tur i 
savo specifinių pageidavimų. 
Pvz.. viena ponia Čikagoje glo
boja 3 pas i r inktus va ikus . 
Kita . mi rdama Floridoje, pali
ko palikimą t r ims vienos 
šeimos va ikams . Mes josios 
norą pildom: pasiunčiame do

r i KkTKOS 

ĮVEDIMAI-PATAISYMAL 
Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAl D U L S PUMPUTIS 

\ r w AVNftJU MMoSVHKAK KIK 
O V W S B M U M I S 

Atienus Krank ZjfS'li'' ir OtI Mgr Aukse S Kane kalba lietuviškai 
KRANK ZAPOLIS 

320S 1/2 VNtst 95th Street 
I ei. 708-424-8654. 773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžiu darbai, elektra. 
santechnika, grindys, daž> mas.. 

Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos 

ŽILVINAS 
VENCIUS 

CONSTRUCT tUCTBON 

312-388-8088: 
773-254-0759;312-493-8088 

SIŪLO DARBĄ 
Window VVashers Needed! 

40.000 per >ear. We need 100 creus. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha\e \ahij Umer's liceriNe and trans-
portation Mušt be tluent in English. 
L.A. McMahon Vv'indovv \Vasfiing. 

Chicago and M-.lvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

įdarbinimo biuras siūlo 
darbų amerikiečių šeimose 

^gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

„Draugo'' skelbimų 
skyrius 

Tel. 1 773 5*5 9500 

\Vanted a woman to live-in and 
take care oi nice elderly vvoman. 
Job is 150 miles irom Chicago. 

t all 309-688-0893 or 
309-453-6120. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina v\rai 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki S 1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 
ĮVAIRUS 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 1271h Street, Lemeni. IL 60439 
Phone: 708-639-9022 Fax 708-839-9070 E-mail. attvOattbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos \ ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

Prasidėjo Amerikos lietuvių televizijos rudeninis lėšų telkimo 
vajus! 

Išlaikykime lietuvišką televiziją Čikagoje ir toliau ketvirta
dieniais žiūrėkime žinias iš Lietuvos, o sekmadieniais — 
pasakojimus apie lietuvius Čikagoje ir apylinkėse bei rvairias 
kultūrines, istorines ir muzikines programas. 
Sį ir kitą mėnesį ALTV dar rodys siužetus, atostogų metu 
nufilmuotus Lietuvoje. Žiūrovų laukia pažintis su 
„Panoramų" vedėjais, nekilnojamojo turto pirkimu Lietuvoje, 
archyvų darbu ir kiti pasakojimai. 

ALTV pasilieka teise, keisti programų turini ir siužetų rodymo laiką. 

vanų Kalėdų, gimimo dienos 
proga. Darbo daug, nes reikia 
rašyti laišku? ir vaikams, ir 
globėjams, bet tas darbas rei
kal ingas, kitaip negausime 
aukų. Kar ta is su kartotekos 
vedėja Dana Baziene prie po
pierių sėdim po dvi dienas. 
Kas ketvirtį išvežam į Lietuvą 
po 50.000-70.000 dol. Vaikų 
ne mažėja, o daugėja. Kurie 
vaikai parašo savo aukoto
j a m s , padėkoja, tie laimi dau
giau, nes a ts i randa tiesioginis 
kontak tas . Žmonės noriai au
koja va ikams. Vienas trečios 
kartos lietuvis iš Philadelphi-
jos rėmė vieną mergaitę Kau
ne iš 4 vaikų šeimos. Kai mer
gaite su sesutėmis jam parašė, 
j is savo auką padidino iki 
1.000 dol. kasmet . Pinigus pa
siunčia per mus, nes ta ip nusi
rašo nuo mokesčių. Nuva
žiavęs į Lietuvą ir aplankęs 
šeimą kiekvienas globėjas, 
žinoma, palieka daugiau, negu 
tik tuos 150 dol.. kuriuos pa
siunčiame mes. J i s dar nuveža 
dovanų. Bet yra labai nedaug 

vaikų ir šeimų, kur i e p a r a š o , 
padėkoja savo g e r a d a r i u i . Mes 
a išk inam, prašom, bet nieko 
negalim padaryt i . 

Ateina aukotojų i r per 
..Bridges" žurnalą, todėl tu
r ime ir tokių, kur i e j a u nebe
kalba l ietuviškai. Sus iž ino vie
nas nuo kito. Amerikoje įpras
ta globoti va ikus , p r o g r a m a 
..Adapt a Child" 'globok vaiką) 
yra populiari. D a b a r tapo 
įprasta aukoti v a i k a m s vietoj 
gelių laidotuvių me tu . Iš t ie
sų, gėlės labai b rang ios , už 
100 dol. nieko nenupi ' rks i . o 
vaikui j au gali padė t i . 

Prie ,.Našlaičių globos komi
teto" veikia k e l e t a s ki tų 
fondų. Didžiausias - Almos 
fondas. Kai V. A d a m k ų išrin
ko prezidentu. Čikagos lietu
vių moterų d raug i ja . į s te igta 
a.a. J . Daužva rd i enės , A. 
Adamkienei p a s k y r ė 500 dol. 
paremti Lietuvos k a i m o mo
kykloms. Pagalvojau, k a d ge
riau ne atiduoti tuos p in igus į 
r ankas , bet įsteigti fondą. 

N u k e l t a į 5 psl. 

file:///ahij
file:///Vasfiing
file:///Vanted
http://attvOattbi.com
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* Seimo valdančiosios so
c i a ldemokra t i nė s koalici
jos narys Justinas Karosas 
siūlo neapmokestinti gyven
tojų pajamų, gautų už surink
tas ir parduotas miško gėry
bes: grybus, uogas, riešutus, 
vaistažoles ir kt. Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatyme 
šias pajamas numatoma ap
mokestinti taikant 15 arba 33 
proc. įkainį. >BNS) 

* D u o m e n i s apie pareigū
nų d a r b o užmokest į galima 
bus gauti tik pateikus rašytinį 
prašymą, numatoma vyriausy
bes patvirtintoje Žinių 'duo
menų1 apie darbuotojų, valsty
bės tarnautojų, valstybės poli
tikų, teisėjų ir valstybes parei
gūnų darbo užmokestį teikimo 
tvarkoje. Rašytiniame prašy
me turi būti nurodyta asmens, 
prašančio žinių, vardas, pa
varde, asmens kodas ir adre
sas. BNS 

* Nus ika l s t amumas Lie
tuvoje per aštuonis šių metų 
mėnesius, palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu laikotar
piu, sumažėjo dešimtadaliu, 
liudija statistika. Sausį-rug-
pjūtį Lietuvoje buvo įvykdyti 
47,709 nusikaltimai. Palyginti 
su tuo pačiu pri. ėjusių metų 
laikotarpiu, nusikaltimų šie
met buvo užregistruota 11.3 
proc. mažiau. (BNS; 

* Didžiausia Lietuvos 
telekomunikacijų bendro
vė „Lietuvos telekomas" su
mažino šių metų grynojo pelno 
prognozę nuo 100 mln. litų iki 
70 mln. litų. Be to, norėdama 
pagerinti padėtį ir užtikrinti 
ilgalaikį pelningumą, s i e t u 
vos telekomo" vadovybė jau 
ėmėsi visų įmanomų priemo
nių, taip pat ir veiksmų, gero
kai mažinančių bendrovės in
vesticijas. 

* Užsienio bankininkai 
vis atviriau kalba, jog Lietu
va ūkio augimo tempais ima 
lenkti kitas Baltijos valstybių. 
Spartesnį Lietuvos ekonomi
kos augimą teigia jaučiantys 
ir verslininkai. Jie patiria, 
kad gyventojų pajamos didėja, 
atsigauna vidaus rinka. Balti
jos valstybėse veikiantis in
vesticijų bankas „Hasabank 
Markets" spėja, kad, kol už
sienio rinkų padėtis yra miglo
ta, šiais ir ateinančiais metais 
Lietuvos ekonomiką stipnai 
pirmyn stums auganti paklau
sa Lietuvos rinkoje. (VŽ. Elu> 

* Lietuvoje k e t i n a m a nai
kint i centralizuotą ginklų 
pirkimo ir kontrolės institu
ciją — Ginklų fondą. Tai mo
tyvuojama būtinybe Lietuvai 
stojant į NATO. Priėmus 
įstatymo pataisą, Ginklų fon
das kol kas rūpinsis kitų Lie
tuvos institucijų, turinčių 
ginklus, pavyzdžiui, policijos, 
pasienio ir saugumo pajėgu, 
aprūpinimu. Ginklų fondas 
netrukus turėtų būti visiškai 
panaikintas, jo funkcijas per
duodant kiekvienai atskirai 
institucijai, kuri turės būti at
sakinga už jos įsigyjamus 
ginklus. iKD. Elta) 

* Statistikos departamen
to duomenimis, tiesioginės 
užsienio investicijos Lietuvoje 
pirmąjį šių metų pusmetį pa
didėjo 13.2 proc. ir liepos 1 d. 
siekė 12.067 mlrd. litų — 3,478 
litų vienam Lietuvos gyvento
jui. Labiausiai išaugo investi
cijos į naftos pramonę. (Vž.Elta) 

* Kauno rajone dirbantys 
žemdirbiai gali lengviau at
sikvėpti — rajono taryba nu
sprendė juos atleisti nuo 2002 
metų žemės ir žemės nuomos 
mokesčių. (LR, Elta) 

* Kaunas — vyriausias 
Lietuvos miestas: 16 iš 100 
jo gyventojų sulaukę 60 ir 
daugiau metų. Pagyvenusių 
žmonių nevyriausybinių orga
nizacijų vadovai pastebi, kad 
senejančius žmones gąsdina 
galima izoliacija. Anot Pagy
venusios moters veiklos centru 
vadoves N. Arbačiauskienės, 
norintis laimingos senatvės 
žmogus turi stengtis kuo dau
giau pamatyti, sužinoti, pajus
ti. Kauno savivaldybės Kul
tūros skyriaus vedėjo pava
duotoja Vida Jasaityte nema
no, kad mieste trūksta nemo
kamų renginių, prieinamų 
mažas pajamas gaunantiems 
pensininkams — neretai to
kiuose renginiuose būna ma
žai žiūrovų. (KD, Eltai 

* Didėjantis tur is tų srau
tas bei artėjanti gal imybė 
įstoti į Europos Sąjungą iš
judino Lietuvos viešbučių rin
ką. Kol kas tai labiausiai pas
tebima Vilniuje. Lietuvos vieš
bučių ir restoranų asociacijos 
duomenimis, per artimiausius 
porą metų sostinėje duris at
vers 8 nauji viešbučiai, tu
rėsiantys apie 2,000 vietų. 
Asociacijos prezidentė Evaldą 
Siškauskienė pripažįsta, kad 
viešbučių pasiūla Lietuvoje 
jau yra pakankamai didelė, 
tačiau ekonominės klasės 
viešbučių, siūlančių palyginti 
nebrangias paslaugas, vis dar 
trūksta. (LR, Eita) 

* Kaune a t idary tas Visuo
meninis policijos muziejus. 
Jame eksponuojama įvairių 
valstybių policininkų unifor
mos, kepurės, blaivyklos tram
domoji kėdė, pareigūnų darbo 
priemonės, nusikaltimų įran
kiai, laikraščiai, dokumentai. 
Muziejų įkūrė visuomeninė or
ganizacija — Tarptautinės po
licijos asociacijos Lietuvos 
skyriaus Kauno poskyris. Vil
niuje veikia Policijos departa
mento centrinis policijos mu
ziejus. (KD, LR, Elta) 

* Vers l in inkas Šubtajus 
Kalmanovičius nus i t a ikė į 
vaiduokliu virtusį nebaigtą 
statyti viešbutį Kaune, A. 
Mickevičiaus ir Kęstučio gat
vių sankirtoje. Buvusio Kauno 
krepšinio komandos „Žalgiris" 
savininko Š. Kalmanovičiaus 
atstovai teigia turintys vieš
bučių verslo patirties, todėl in
vesticijos, pasak jų, sukurtų 
darbo vietų naujame vieš
butyje. 2000 m. viešbučio sta
tyba buvo susidomėjusi pasau
lyje gerai žinomo viešbučių 
tinklo „Radisson SAS" siste
ma. Tačiau derybos nedavė re
zultatų. Neoficialiais duomeni
mis, nors šio tinklo presti
žiniai viešbučiai jau yra ati
daryti Vilniuje ir Klaipėdoje, 
tačiau Kaune kol kas nesiren
giama investuoti. iKD, Elta' 

* „Kasdieninė migran tų 
b ū s e n a — n u o l a t i n ė įtam
pa. Del savo bėdų niekam ne-
pasiguosi — Anglijoje geriau
sia neturėti jokių draugų, kad 
nebūtum išduotas policijai ir 
deportuotas namo. Čia esi be
teisis, trečiarūšis žmogus", 
prisipažino 3 metus Londone 
nelegaliai gyvenantis 30-metis 
Arūnas iš Anykščių. Londone 
gyvena didžioji dalis į Didžiąją 
Britaniją dirbti nelegaliai at
vykusių lietuvių. Kiek jų yra iš 
viso — niekas negali pasakyti. 

(LR, HM 
* „Iki šiol nežinojau, kad 

dar gali būti toks menas", 
prisipažino Palangos gatves ir 
aplinką prižiūrintis 62 metų 
Anatolijus Fedčenka, dėl šiuo
laikinio meno nesuvokimo pa
kliuvęs į nemalonią situaciją. 
Pamanęs, kad kažkas pametė 
sugadintą metalo lakštą, pa
langiškis jį ištiesino ir par
sinešė namo. Kitą rytą paaiš
kėjo, jog tai gruzino Iraklio 
Tsuladzės skulptūra „Banga". 
Pareigūnai atlaidūs meno ne
supratusiam palangiškiui ir 
už tai bausti kol kas neketina. 

(R, Eltai 

* Vyr iausybė p r i t a r ė pla
nams a t k u r t i Vilniaus istori
nio žydų kvartalo fragmentus, 
taip išsaugant ir įamžinant 
sostinės senamiestyje išlikusį 
žydų kultūros paveldą. Žy
dų palikimas yra vertinamas 
kaip neatsiejama Lietuvos 
kultūros paveldo dalis, {gy
vendinus nutarimą, būtų at
kurtos Vilniaus žydų gyvena
mosios bei komercinės aplin
kos fragmentai, įrengtos krau
tuvės, paslaugų įstaigos ir 
dirbtuvės, viešbučiai ir gyve
namieji butai. 'BNS; 

* Per Vilniuje surengtas 
labdaringas varžytines su
rinkti 30,250 litų bus skirti se
namiesčio pastatų atnaujini
mui. Varžytinių dalyviams, 
daugiausia verslo atstovams, 
buvo pasiūlyti 22 Vilniuje 
esančių užsienio valstybių am
basadų ir dviejų konsulinių 
įstaigų padovanoti įvairūs 
daiktai, už kuriuos surinktos 
lėšos bus skirtos didikų Pacų 
šeimos barokinių rūmų fasado 
puošybos elementų atkūrimui. 

* Frankfurto knygų mu
gėje atidaryta lietuvių me
ninės fotografijos paroda. Di
džiausiame pasaulio leidybos 
forume Lietuvą pristato nuo
traukų paroda, kurioje rodomi 
26 autorių darbai. Į Vokietiją 
parodą išlydėjo Lietuvos Foto
menininkų sąjungos vadovas 
Antanas Sutkus ir Kauno sky
riaus pirmininkas Aleksand
ras Macijauskas. (KD, Elta; 

* Sveikatos apsaugos mi
nistras Romualdas Dobro
volskis pasiguodė, kad kalbi
namas ne vienas žmogus už
imti Vilniaus universiteto ligo
ninės Santariškių klinikų ge
neralinio direktoriaus kėdę, 
tačiau besiveržiančiųjų į šį 
postą nėra. Vilniaus universi
teto ligoninės Santariškių kli
nikų generalinis direktorius 
Antanas Vinkus paskirtas am
basadoriumi Estijoje. (LŽ, Eita) 
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PANAIKINTA UŽSIENIO LIETUVIŲ MUZIKOS LAIDA 
Rugsėjo 14 d. nuskambėjo 

paskutinioji išeivių lietuvių 
muzikams bei muzikai skirtoji 
valandėle per Lietuvos valsty
binio radijo II programą. Tą 
dieną buvo transliuojama jau 
494-ji laida, šį kartą pašvęsta 
vargonų muzikos virtuozui 
Zenonui Nomeikai. 

Apie tai mums praneš
damas, valandėlės įkūrėjas 
bei vedėjas muzikologas Vac
lovas Juodpusis taip rašo: 

.Liūdna, bet pakeitus 
radijo transliavimo tinklelį, 
"Tautiečių balsams" vietos 
nebeliko. Užsidaro laidos, 
transliuotos nuo pat Lietuvos 
neprikausomybės atkūrimo, 
perduotos net tada. kai Lie
tuvos radijo ir televizijos pas
tatas buvo okupuotas. Ko
mercinei Lietuvos radijo ir 
televizijos vadovybei laidos 
apie lietuvių muzikinę išeiviją 
tapo nebereikalingos". 

Toliau V. Juodpusis, dau
giau negu dešimtmetį dirbęs 
išeivijos lietuviams, svarbų 
bei reikalingą darbą, sako: 

..Nepaisant to. aš ir toliau 
liksiu besidominčiu lietuvių 
išeivijos muzikiniais reikalais, 
galvosiantis apie tai. kad iš 
šios gausios medžiagos galėtų 
atsirasti ir atskira knyga 
Tautiečių balsų' vardu". 

Reikia pažymėti, kad šių 
išeivių muzikams, atlikėjams, 
muzikai skirtų valandėlių (jos 
būdavo perduodamos kartą 
per savaitę) trukmė 30 arba 
45 minutės. Jose apžvelgta ne 
viena šimtine daugiau ar 
mažiau žinomų išeivijos 
muzikų — kompozitorių, at
likėjų ar su muzika susijusių 
žmonių, net iš tokių, kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe. 

Štai. pažvelkime bent į 
dalį tų muzikų ar atlikėjų, 
kurie buvo pristatyti 2001 
metais ..Tautiečių balsų" pro
gramose: sol. Vi n re Jonuš-

kaitė-Zaunienė, kanklių spe
cialistė, vadovė Ona Mikuls
kienė, sol. Dalia Kučėniene, 
muzikai Faustas ir Vytautas 
Strolios. 

Dvi laidos buvo skirtos 
Stasiui Santvarui. o trys — 
Juozei Krištolaitytei. Buvo 
perduotos Stasio Citvaro, 
Bronės Gailiūtės-Spies (Bel
gija). Prudencijos Bičkienės, 
Aldonos Stempužienės. Anna 
Kaskas, Stasės Klimaites, 
Vladislavos Grigaitienės, Ire
nos Stankūnaitės įdainuotos 
dainos. 

Po laidą atiteko kompozi
toriams Broniui Budriūnui, 
Juozui Stankūnui. Jeronimui 
Kačinskui, Vladui Jakubėnui. 
Buvo supažindinta su Bro
niumi Jonušu, Juozu Žilevi
čiumi. Giedre Gudauskiene. 
Algiu Žiūraičiu, Andriumi 
Kuprevičiumi, Juoze Augai-
tyte, Alfonsu Mikulskiu. Da
riumi Lapinsku, ..Čiurlionio" 
ansambliu ir kt. 

2002-jų pirmosios dvi lai
dos buvo pašvęstos Onos 
Katkauskaitės-Anna Kaskas 
ir dirigentui bei violonče
lininkui Petrui Armonui, pa
minint jų 95-sias gimimo 
metines. 

Vasario 2 d. laida buvo 
skirta čikagiečiui muzikui 
Jurgiui Lampsačiui. jo 90-jų 
gimimo metinių proga. 

Balandžio 19 d. paminė
tas komp. Jeronimo Kačinsko 
gimimo 95-metis. o gegužes 
31 d. — Aleksandro Kača-
nausko 120-osios metinės; lie
pos 20 d. laidoje prisimintas 
muzikas Vladas Baltrušaitis 
(90-jų gimimo metinių proga). 

Čia ne vien tik sukaktys 
buvo minimos, bet duota visa 
virtine kitų žmonių įvairiau
siomis progomis arba be jų. 
Štai. vasario 22 d. buvo atlik
ti kūriniai, parašyti pagal 
poeto Kazio Braduno eiles. 

Liepos 27 d. paminėtas mu
zikas Juozas Strolia. rugpjūčio 
24 d. — dainavo sol. Stasys 
Baras. 

Vargonų muzikos vir
tuozui Zenonui Noreikai buvo 
skirtos dvi laidos — pirmoji 
rugpjūčio 10 d., o antroji, kaip 
jau minėta, rugsėjo 14 d. Ir 
šia laida buvo užbaigtas ilgų 

metų darbas, skirtas išeivijai. 
Valandėlių planas buvo 

sudarytas iki 2002 metų pa
baigos ir dauguma medžiagos 
joms surinkta. Rugsėjo 27 d. 
būtų prisiminti broliai mu
zikai Budriūnai. lapkričio 1 d. 
turėjo skambėti kūriniai 
pagal poeto J. Tysliavos eiles 
(jo gimimo 100-osioms me

tinėms). Spalio 11 d. buvo su
planuota programa, pavadinta 
..Bernardas Brazdžionis ir 
muzika". Šiemet turėjo būti 
perduotos sol. Slavos Žieme-
lytes. sol. Irenos Grigaliūnai-
tės atliekamos dainos, su
pažindinama su muz. Stasio 
Sližio kūriniais ir 1.1. 

Edvardas Šulaitds 

There are a number of reasons why ow "iew Airbus A340 is the ultimate 
m comfort and convenience. Economy Extra. our new class of service. 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. VVhile 
every seat in all three classes has been nevvly designed and features an 
mdividual video sereen. Of course, the sense of well bemg you'll feel when 
flymg on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced 
quality of service you'll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

A. t A. 
EUGENIJA LIAUGAUDIENĖ 

Mirė 2002 m. rugsėjo 20 dieną, sulaukusi 84 metų. 
Gyveno Parsippany. NJ. 

Nuliūdę liko: dukra Vyda, sūnus Algimantas su 
žmona Danute, anūkai Kristina ir Tomas Liaugaudai. 
Kristinos vyras Daniel Hovvland, sesuo Jadvyga Kontri
miene, sesers sūnus Ričardas Kontrimas su šeima, mi
rusio brolio žmona Aldona Drukteinienė, jos sūnūs Al
bertas Drukteinis su šeima ir Edmundas Drukteinis, 
broliene Stasė Liaugaudienė su dukrom Danute Dil-
biene su šeima ir Janina Matulaitiene su šeima, daug 
giminių Lietuvoje. 

Velione bus pašarvota šeštadienį, spalio 12 d., 9 vai. 
ryto, Gilman & Valade Funeral Home, Putnam, CT. 
Šventos Mišios už jos sielą bus aukojamos 10:30 vai. 
ryto, St. Mary's Church, Putnam, CT. Po Mišių a.a. Eu
genija bus palaidota Putnamo seselių kapinėse, šalia 
vyro a.a. Prano. 

Nul iūdusi šeima 

A. t A. 
ANTANAS URBONAS 

Mirė 2002 m. rugsėjo 30 d.. Midway Nursing na
muose, sulaukęs 85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Daužnagių kaime, Radviliškio 
apskrityje. 

Giliame liūdesy liko: žmona Vanda, duktė Teresė su 
vyru James, sūnus Edvardas: brolių vaikai ir kiti gi
minės Lietuvoje, brolio duktė Lilija Urbonavičiūtė Ka
nadoje; Amerikoje — kito brolio duktė Helen ir jos 
šeima. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 3 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose 
(4330 S. California Ave.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 4 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, Brigh-
ton Park (2745 W. 44 St., Chicago, ILj, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių ve" 
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdint i šeima 

Laidotuvių direk. Gerald F. Daimid. Tei. 
0440. 

Mirus m y l i m a m vyru i 

A. t A 
KAZIUI RAŽAUSKUI, 

r e i šk i ame n u o š i r d ž i a u s i ą užuo jau tą žmonai 
ROŽEI be i k i t i e m s g i m i n ė m s . 

Regina ir Bill Knutstrup 
Petras ir Stase Bitleriai 

Anatolius ir Viktoria Viskantai 
Andrius ir Audra Viskantai 

Aidutė Viskantaitė 
Vytautas Viskantas 

Kaze Ratnikienė 

NARIAI AUKOJA VAIKAMS 
Atkelta iš 4 psl 
Parašiau skelbimą, kad kuria
mas kaimo mokyklų rėmimo 
fondas ir pakviečiau žmones 
remti. Tai buvo labai sėk
mingas fondas. Jam jau paau
kota 150.000 dol. 

Yra smulkesnių fondų: pvz.. 
Trečiokų, kurie kelis kartus 
atsiuntė po 100.000 dol. ir pa
prašė naudoti tik palūkanas: 
Motiejūnų iš Arizonos - ju 
fondą sudaro 50.000 dol.: bai
giam sunaudoti a.a. Valauskiu 
fondą. Yra du prel. J. Pruns-
kio fondai '10.000 dol. 

našlaičiu ir 15.000 dol. - stu
dentų, kuriu tėvai tremtiniai 
SUnelio 10.000 dol. fondas 
Fonduose yra apie 200.000 dol. 

Dėkojame „Lie tuvos naš
laičių globos" komiteto 
p rez . Birutei J a s a i t i e n e i už 
a t s a k y m u s ir sveikinam* 
ją, Balzeko l ie tuviu kultū
ros muzie jaus išrinkt;! 
2002 motų Moter imi . Š is ti
t u l a s jai bus s u t e i k t a s spa
lio 13 d. Balzeko muziejuje 
vyks ianč iame pokyly j o. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Skiudai tė 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYL1SKĖSE 

Sve ik iname . .Draugo" po
kylio loterijos laimėtojus! 
Roma Mastis iš Pinellas Park. 
FL. laimėjo 500 dol.: Cosmo 
Šalna, gyvenantis Gultport. 
FL. išlošė 300 dol.: Onai 
Vaškas iš Cleveland. OH. ati
teko 250 dol.: V. ir A. Mau
ručiai, gyvenantys Kirtland. 
OH. laimėjo 200 dol.: Audrone 
Laučiene iš \Vest Hartford. 
CT. - 150 dol. ir Nijole Dum-
brys iš Chicago. IL - 100 dol. 

L ie tuvos Dukterų pokylis 
j au čia pat - spalio 19 d. 6 
vai.v. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus ir visas ateiti, pa
remti mus moraliai ir mate
rialiai, kartu pasiklausyti įdo
mios prgramos. pasivaišinti ir 
pašokti, pabandyti laimę lote
rijoje, kuriai labai prašome 
paaukoti laimikių. Juos atneš
ti ir užsisakyti bilietus ar sta
lus galite Nameliuose 12735 
\V. Tlst Str. Chicago. IL 
60629' bet 773-925-3211 nuo 
antradienio iki šeštadienio 
nuo 10 vai.r. iki 2 vai.p.p. 
Lauksime'. 

Birutė Jasaitienė - šių 
metų Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus Metų moters 
žymens laimėtoja. Šios akty
vios lietuviškosios visuomenes 
veikėjos pagerbimas vyks spa
lio 13 d., sekmadienį. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
'6500 S. Pulaski Rd.. Chica
go). Bilietų užsakymas ir in
formacija skambinant Eli Ka-
tauskas tel. 708-447-5671. 

Lietuviu fondo 40 metų 
įsteigimo sukakties pokylis 
vyks lapkričio 9 d., šeštadienį. 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Gros brolių 
Švabų orkestras. Prieš pokylį 
kitoje salėje tik pokylio daly
viams Lietuvos Respublikos 
valstybinis Vilniaus kvartetas 
surengs trumpą, bet gražų 
koncertą. Po to pokylio metu 
kvartetui bus įteikta dr. Anta
no Razmos vardo fondo premi
ja, paskirta muzikos srityje. 
Stalus kviečiame užsisakyti 
skambinant į Lietuvių fondo 
raštinę tel. 630-257-1616. 

Mizgirių gintaro ekspozi
cijoje matysime įvairias gin
taro spalvas - nuo tamsiau
sios iki baltos, nuo medaus 
geltonumo ir žalsvumo iki re
tai matomo mėlynumo. Paro
da vyks spalio 5-6-7 dienomis 
Lemonte. Lietuvių dailės mu
ziejuje. JAV LB Kultūros tary
ba kviečia šią įdomią parodą 
pamatyti. Parodos atidarymas 
- spalio 5 d., šeštadienį. 5 
vai.p.p. Sekmadienį paroda 
veiks nuo 10 vai.r. iki 5 vai. 
p.p.. pirmadienį - nuo 10 vai. 
r. iki 5 vai.p.p. Visus kviečia
me! 

GINTARAS MUS SIEJO SU PASAULIU DR. L. LUKAUSKIENĖ — „SEKLYČIOJE" 

Draugo fondo narių suva
žiavimas šaukiamas s. m. 
spalio 5 d., šeštadienį. 9 vai.r. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Cia bus mrtiniai 
Draugo fondo veiklos praneši
mai, direktorių rinkimai ir to
limesnis Draugo fondo veiklos 
aptarimas. Nariai prašomi at
sinešti turimus įgaliojimus. 

Susitikimas su Alma 
Adamkiene įvyks spalio 11d. 
7:30 vai.v. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Surinktos 
lėšos bus skiriamos Valdo 
Adamkaus perrinkimo vajui 
paremti. Visuomene maloniai 
kviečiama pasimatyti ir pasi
šnekučiuoti su Lietuvos prezi
dento žmona. Susitikimą ren
gia V. Adamkaus rėmėjų ko
mitetas. 

Tauragės lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas š. m. spalio 10 d., 
ketvirtadienį. 1 vai.p.p. Šaulių 
rinktines namuose. 

Brighton Parko Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje šį sekmadienį, spa
lio 6 d., po lietuviškų šv. Mišių 
Moterų sąjungos 20-oji kuopa 
ruošia skanius pietus. Bus ku
gelio, dešrų su kopūstais, ka
vutes su skanumynais. Tad 
kviečiame visus praleisti šį 
sekmadienį su mumis. 

Puikus Violetos Urmana-
vičiūtės-Urmanos ir V. No
reikos koncertas videojuos
toje ir ištraukos iš operos 
..Pilėnai" Trakų pilyje bus ro
doma šį penktadienį, spalio 4 
d., 2 vai.p.p. Bočių menėje Le
monte. Taip pat matysite ir 
vėliausią ..Panoramą". Kviečia 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. 

I Čikagą spalio 1 d. atvyko 
jau daug kartų čia viešėjęs 
Kražių parapijos klebonas 
kun. Alionidas Budrius, pla
nuojantis JAV praleisti mėne
sį laiko. Kunigas atvyko kaip 
Kražių paveldo atstatymo rė
mimo fondo pirmininko pava
duotojas, atvežęs nemaža pa
ruoštų projektų, svarbių pri
keliant Kražių istorinę praeitį 
ir atmintį, rengiantis 750 m. 
jubiliejui, kuris bus švenčia
mas 2003 m. rugpjūčio 16 d. 
Kražiuose prie atstatomos Jė
zuitų kolegijos rūmų. Kun. A. 
Budrys, kuris šiuo metu yra 
apsistoję Tėvų marijonų vie
nuolyne, šį sekmadienį, spalio 
6 d.. 10:30 vai.r. aukos šv. Mi
šias ir sakys pamoksią Brigh
ton Parko Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Norintys daugiau 
sužinoti apie Kražių atstaty
mo projektus, su kunigu pasi
kalbėti galės po Mišių parapi
jos salėje. 

LIETUVOS VYČIŲ SUSITIKIMAI 
Lietuvos Vyčiai >palio 13 d., 

sekmadieni, rinksis The Na
tional Shrine of Immaculate 
Conception bazilikoje Vašing
tone. 

Iš pačio ryto Lietuvos Vyčių 
nariai apžiūrės bazilikos apa
tinio aukšto koplyčias, po to 
dalyvaus 12 vai. šv. Mišiose 
viršutinėje bažnyčioje. Vėliau 
svečiai rinksis Šiluvos Marijos 
koplyčioje maldai ir rožiniui. 
kuriam vadovaus mons. dr. 
Joseph Anderlonis. STD. HM. 

Šią vasarą Čikagoje vyku
siame 89-ajame Lietuvos Vy
čių suvažiavime, kuriam vado
vavo 16-oji kuopa. Vyčiai nus
prendė plačiai propaguoti 
Šiluvos Marijos apsireiškimą 
visame pasaulyje. Vyčiai nu
tarė paremti internetinio pus
lapio apie Šiluvos Mariją su
kūrimą. Cia bus istorinių fak
tu, pasakojimų apie vietoves 
JAV ir Lietuvoje, susijusias su 
Šiluvos Marijos vardu. 
Apie šį projektą bus kalbama 
ir Lietuvos Vyčių aukščiausio
sios tarvbos metiniame susiti

kime, vyksiančiame spalio 12 
d. Vašingtono Marriott viešbu
tyje. 

Lietuvos Vyčių vidurio-cent-
rines apygardos narių rudens 
susitikimas vyks spalio 5-6 d. 
Dayton. Ohio. Šiuo renginiu 
rūpinsis Dayton 96-oji kuopa, 
kuriai vadovauja Anne Louise 
Tucker. 

Lietuvos Vyčių vidurio apy
garda savo rudens susitikimą 
ruošia spalio 5 d., -eštadieni. 
Čikagoje. Cia vadovaus apy
gardos taryba ir jos pirmi
ninke seselė Johanna Mane 
Shainauskas. SSC. Susitikimo 
svečiai dalyvaus 9:30 vai.r. šv. 
Mišiose šv. Kazimiero seselių 
motiniškajame name 2601 W. 
Marąuette Rd.1. kur bus mel
džiamasi už Motinos Marijos 
Kaupaitės paskelbimą palai
mintąja. 

Daugiau informacijos apie 
Lietuvos Vyčius jums suteiks 
ryšių su visuomene atstovas 
Joseph Stiklius tel. 203-575-
2046 arba ei. paštu 

jstiklius@msn.com 

Spalio 5 d. 5 v. p.p. Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje, ati
daroma paroda ..Lietuvos gin
taras", kur; veiks tris dienas 
(6 ir 7 d. nuo 5 iki 10 v.v. >. Pa
rodos rengėjai - JAV LB 
Kultūros taryba ir gintaro ko
lekcijos savininkai Virginija ir 
Kazimieras Mizgiriai. Parodą 
remia Lietuvių fondas, bią 
brangią kolekciją atgabenti iš 
Lietuvos padėjo ..GT Interna
tional" kelionių agentūros sa
vininkai Rūta ir Algis Grigai, 
kurie ir buvo pirmieji šios uni
kalios gintaro kolekcijos ver
tintojai. Redakcijoje apsilankė 
..GT International" viceprez. 
Rūta Grigienė, kuri sutiko 
papa.-akoti apie savo apsilan
kymus Mizgirių gintaro mu
ziejuose Lietuvoje. 

- Kaip J ū s a tradote Miz
girių g in ta rą? J u m s L ie tu 
voje jo teko m a t y t i d a u 
giau, negu a m e r i k i e č i a i 
pamatys Lemon te . 

- Pirmą kartą i Mizgirių 
muziejų, kuris yra Šv. Mykolo 
g. Vilniuje, užklydau visai at
sitiktinai, nes jis yra šalia 
mano labai mėgiamo lietu
viškų patiekalų restorano 
..Gabija". Buvau maloniai nu
stebinta, nes be to. kad ten 
buvo įdomių juvelyrinių dirbi
nių, prie kurių mes pripratę. 
jų rūsyje buvo įrengta tokia 
gintarų ekspozicija, kad aš 
amo netekau. Ten buvo paro
dyta visa gintaro spalvų gama 
pereinančia tvarka. įeini, ir 
tave užplūsta banguojanti jū
ra spalvų. Man bent buvo 
neįtikėtina, kad yra tokio įvai
raus gintaro. Aš apskritai 
mėgstu senus dalykus. - kai 
buvau jauna, norėjau būti ar
cheologe. Tėvai sakė: ..Iš tų 
senienų duonos nevalgysi, vai
keli", ir neleido, todėl reikėjo 
rinktis ..rimtesnę" profesiją. 
Man gintaras labai ar t imas. 
Nuostabu, kaip žmonės džiau
giasi išgirdę, jog rastas kokio 
nors faraono kapas, kuriam 
4000 metų. Pas Mizgirius Ni
doje man teko čiupinėti ginta
ro dirbinius, kuriems 5000 
metų. Mes žiūrime į gintarą -
jis mums gražus, ir tiek. bet 
mes neįvertiname, koks tai 
turtas, kurį turi Lietuva. Gin
taras mus siejo su visu pasau
liu. - ir visa tai sužinojau nu
važiavusi pas Mizgirius į 
Nidą: pamatėm Gintaro kelią. 
kuris ejo į tolimiausius Euro
pos kraštus. Gintaru buvo pre
kiaujama labai seniai. 

Kadangi mūsų su vyru fir
ma užsiima turizmo verslu, la
bai norėjom savo keliautojams 
pasiūlyti kažką skirtingo ir 
naujo, tai aš iš karto ..užki
bau" ant šio muziejaus. Mes 
norėjome turistams parodyti 
Lietuvos amatus, jos žemės 
turtus ir supažindinti su 
žmonėmis. Visiems jau pabodo 
Trakų pilis ir bažnyčios... 
Gink. Dieve, nenoriu sumen
kinti, mes visa tai taip pat ro-

Ruta Grigiene 

dom. bet jau treti metai dir
bame pagal naują programėlę: 
žmones važiuoja pas amati
ninkus, gauna pačiupinėti 
tuos gintaro amuletus, mato. 
kaip jie buvo apdirbami; 
važiuoja pas puodžius, susi
pažįsta su žemės turtais. Vie
nas iš svarbiausių mūsų 
maršruto taškų yra sustoji
mas pas Mizgirius Gintaro 
muziejuose: ir Nidoje, ir Vil
niuje 'kadangi jų ekspozicijos 
skiriasi - Nidoje daugiau isto-
riškesne. supažindinanti su 
gintaro istorija). Aš labai 
mėgstu gintarą, juo domiuosi, 
bet pas Mizgirius netgi aš su
žinojau daug to, ko nežinojau 
iki tol. Pas juos apsilankiusi, 
pabendravusi ir iš arčiau pa
žinusi, patyriau netgi dvasinį 
įkvėpimą. Žinoma, vien jau ką 
reiškia pačiupinėti 5000 m. se
numo amuletus, kurie turi 
kažkokią, mums neįskaitomą 
mintį ir kalba apie senus lai
kus. Prisimenu, mano vyras 
vėliau juokėsi: „Tau net akys 
pradėjo rutuliuotis pamačius". 
Kad Mizgiriai atvežė šią pa
rodą į Ameriką, man didelis 
džiaugsmas. Ir pats Kazimie
ras Mizgiris yra labai įdomus 
žmogus. J i s daro didelius da
lykus populiarindamas gin
tarą. 

- Suintrigavote savo ke
l ionių agentūros planais. 
Papasakoki te plačiau, kur 
vežate žmones ir ką j iems 
s iūlote . 

- Pagal naują programą -
tai bendravimas su Lietuvos 
gamta ir žmonėmis. Pvz.. va
žiuojame praleisti dienos į 
Dzūkiją. į Marcinkonis, kur 
keliautojai su marcinkonie-
čiais išeina grybauti. Paskui 
su kaimiečiais vakaroja, ban
deles su grybais valgo, naminę 
ragauja, šoka ir dainuoja su 
kaimo senukais Važiuojam 
pas puodžius į Dzūkiją, kur 
gamina juodąja keramiką. 
Važiuojam lino keliu į Aukš
taitiją: į bandymų stotį, kur 
susipažįstame, kaip linas au
ginamas ir apdirbamas: pas
kui iki Pasvalio - ten yra ne
didelis, bet įdomus muziejus. 
kur apžiūrim ra.-candus. nau
dojamus apdirbant liną. An

samblis pašoka, padainuoja 
dauitiių apie Imą. Važiuojam 
pas aludari, pas kurį valgom 
džiovintą duonytę su česnaku, 
užsigeriam alumi. Mums svar
bi lietuviška virtuve, norim, 
kad keliautojas gautų visko 
paragauti. Esam maitinę res
tauruotame Balsių malūne 
prie Pasvalio. Vieta labai 
įdomi. Važiuojam, žinoma, ir į 
pajūri, pas skulptorių Majorą. 
kuris parodo, ką ir kaip dro
žia. Juodkrantėj užsiimam žu
vim. Išplaukiam su žveju į 
marias, kuris papasakoja, ko
kia žuvis gaudoma. Nu
važiuojam į žuvų rūkyklą, 
paragaujam žuvienes. Vilniu
je, prie Aušros Vartų, apsilan-
kom pas unikalų žmogų Bu-
gailiškį, kuris gyvena ir dirba 
unikaliame Vilniaus kieme
lyje. Žodžiu, stengiamės ap
lankyti visus Lietuvos kampe
lius. 

- Kada jūsų kelionės 
vyksta? 

- Praktiškai turą siūlome 
dukart per vasarą, apie tai 
skelbiame spaudoje. 

- Kas vyksta į Jūsų ren
giamas keliones? 

- Pokariniai emigrantai jau 
nebevažiuoja. Keliauja daž
niausiai lietuvių kilmės žmo
nes ir amerikiečiai. Žmones 
labai domina šios kelionės. 
Stengiamės organizuoti ke
liones, kai Kernavėj vyksta 
Gyvosios archeologijos dienos. 
Tai žmonėms be galo patinka, 
jie stebisi tokius dalykus pa
matę: šaudoma iš lankų, jo
dinėjamą arkliais ir vyksta vi
sokios dvikovos. Turo užda
rymą darom kokioj nors sody
boj prie ežero su pašokimais, 
padainavimais, kapela. Visas 
vasaras aš praleidžiu Lietu
voje ir labai dažnai pakartoti
nai apvažiuoju Lietuvą, kad 
galėčiau į programą įtraukti 
naujų dalykų. Bendraujame ir 
mes. ilgiau Lietuvoje gyvenan
tys Amerikos lietuviai. Matau 
ir jų didelį susidomėjimą to
kiomis kelionėmis. Rengiame 
2-3 dienų turiuką jiems. 

- Kokia Jūsų nuomonė 
apie Lietuvos kaimo tu
rizmą, j is dar tik pradeda
mas vystyti? 

- Yra labai gražių sodybų, 
užsieniečiams tinkančių, bet, 
ko gero, Amerikos žmonės 
pabūti kaime, pailsėti neva
žiuos. Jiems tokios kelionės 
per tolimos, ilsėtis jie gali ir 
arčiau. Amerikiečiams kelionė 
turi būti siejama su įdomesne 
programa, turistavimu. Pas
tebėjau, kad kaimo turizmu 
Lietuvoje domisi europiečiai. 
Atvažiuoja daug prancūzų, 
italų, vokiečių ir kt. Jie 
važinėja dviračiais, nes Lietu
vos gamta tam pritaikyta, žu
vauja, plaukioja baiaarėmis. 

Dėkojame už pokalbi. 
Kalbėjosi 

Audronė V. Škiudaitė 

Jau ne pirmą kartą „Sekly
čioje" lankėsi visų trečiadienio 
popiečių dalyvių pamėgta ir 
laukiama natūraliosios medi
cinos žinove — gydytoja Lai
ma Lukauskic-nė. 

Šį kartą ji buvo pasiruošusi 
kalbėti apie kraujagyslių ligų 
gydymą natūraliosiomis prie
monėmis. 

Dabar, kai prigaminta tiek 
daug cheminių vaistų, vis daž
niau pasigirsta pasisakymų 
apie jų šalutinį neigiamą po
veikį žmogaus organizmui. To
dėl populiarūs yra tie gydyto
jai, kurie, gerai susipažinę su 
natūraliąja medicina ir net 
patys išbandę jos poveikį žmo
gaus organizmui, nuolat kalba 
apie grįžimą prie natūralių 
profilaktikos ir gydymo prie
monių. Rekomenduoja, ką ir 
kokiu atveju geriausia pasi
rinkti. 

Anksčiau lankydamasi 
„Seklyčioje", gyd. Laima pa
teikė rekomendacijas, kaip iš
vengti cukrinio diabeto, virš
svorio. Malonu, kad po anks
tesnių dviejų pasimatymų gy
dytoja pastebėjo žmonių susi
domėjimą jos rekomenduoja
mosios natūraliosios medici
nos priemonėmis ir jų vartoji
mu. Tai rodo besidominčiųjų 
telefono skambučiai, kai žmo
nės prašo patarimų ne tik pa
tiems sunegelavus, bet vai
kams ir net vaikaičiams. 

Kadangi pasaulyje ir ypač 
JAV vyrauja mirtys nuo šir
dies ir kraujagyslių susirgi
mų, gyd. L. Lukauskienė ir 
pasirinko šią temą. Anot gydy
tojos, 63 proc. širdies ligų at
vejais buvo staigios mirtys, 
kas rodo, kad žmonėms trūks
ta informacijos ir jie neturi 
supratimo apie pirminius 
simptomus, kurie padėtų iš
vengti širdies ir kraujagyslių 
susirgimų paūmėjimo. Tai 
rankų ir kojų tirpimas, kvė
pavimo apsunkimas, paradan-
tozė, vėliau įvairiausio pobū
džio skausmai krūtinėje, ką 
yra daug sunkiau pristabdyti, 
ypač natūraliosiomis priemo
nėmis. Tam reikalingi chemi
niai vaistai, o neretai ir chi
rurgija. 

Gydytoja pasakė, kad gyve
nant Amerikoje svarbu gerai 
žinot ne tik savo Sočiai Securi-
ty numerį, bet ir gliukozės 
bei cholesterolio kiekį kraujy
je. To svarbu vengti suregu
liuojant mitybą ir tik kraštu
tiniu atveju vaistais. Svarbu 
fiziniai pratimai ir dozuotas 
fizinis darbas (nepersidir
bant). 

Gydytoja pastebėjo, kad kar
tais žmonės, nesiremdami ty
rimais, klaidina kitus, paneig
dami vienas ar kitas priemo
nes, vartojamas natūraliosios 
medicinos. 

Gydytoja L. Lukauskienė 
profilaktiškai rekomendavo: 1) 
vitaminus, ypač B grupės, rie
biąsias rūgštis, aminus, 2) vai

sius, daržoves, 3) antioksidan
tus. Širdies ir kraujagyslių 
apsaugai gydytoja rekomenda
vo daugiau valgyti maisto, ku
riame yra pakankamai ląste
lienos: avižų patiekalus, vai
sius, ypač obuolius, daržoves 
— pirmenybę teikiant mor
koms, svogūnams, daugiau 
valgyti žuvies, vartojant alyvų 
aliejų, kas labai derinasi su 
žuvimi ir daržovėmis. Maistą 
papildyti vitaminais, antioksi
dantais, pietų metu išgeriant 
taurę raudonojo vyno, kas se
niai pamėgta prancūzų, kurie 
rečiausiai miršta nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų. Tai reko
menduoja ne tik natūraliosios 
medicinos atstovai, bet ir kiti 
širdies ir kraujagyslių gydyto
jai. 

Pabaigai gydytoja palinkėjo 
visiems susirinkusiems geros 
sveikatos ir padrąsino skam
binti jai iškilus klausimams, 
pažadėdama atsakyti ir patar
ti bet kuriuo atvejų dėl natū
raliosios medicinos priemonių 
vartojimo. Nurodė, kur gali
ma įsigyti vertingų produktų, 
vitaminų. 

Po pasisakymo gydytojai bu
vo pateikta daug klausimų, į 
kuriuos ji nuoširdžiai atsaki
nėjo, pasidžiaugdama, kad 
žmonės domisi savijauta ir 
sveikata. 

Po skanių „Seklyčios" šeimi
ninkių pietų paskelbta loteri
ja, kurioje visi svečiai aktyviai 
dalyvavo, tuo prisidėdami 
prie „Seklyčios" palaikymo. 

Liucija Einikienė 

Dr Laima Lukauskienė 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
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! 

PLB VALDYBOS PIRM. V. KAMANTUI 
IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUS 

Kurie seka Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės veiklą, ži
no Vytauto Kamanto pavardę. 
Jis kurį laiką (nuol958-jų) yra 
buvęs JAV LB centro valdybos 
nariu, o nuo 1963 m. pirmą 
kartą pateko į PLB valdybą, 
būdamas jos vicepirmininku. 
Dabar jis yra PLB valdybos 
pirmininkas, vienas PLB fon
do steigėjų, aktyvus Lietuvių 
fondo darbuotojas, daugelio 
kitų organizacijų veikėjas. 

Nepaisant ne taip jau jauno 
amžiaus (gim.1930 m.), V. Ka-
mantas šiandien dar tvirtai 
pasiryžęs neapleisti ilgalaikės 
veiklos lietuviškuose baruose. 

Ne taip seniai rugpjūčio 27 
d. V. Kamantas, kartu su sa
vo žmona Gražina sugrįžo iš 
Lietuvos, į kurią buvo išskri
dęs rugpjūčio 6 d. Lietuvoje 
per tą laikotarpi dalyvavo 

dviejuose PLB valdybos, posė
džiuose bei darbingame ir 
gausiame įvairių kraštų LB 
ir Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkų suvažiavime Drus-
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kininkuose (rugpjūčio 11-15 d.). 
Nemažai bendravo su PLB 

atstovu Lietuvoje Gabrieliumi 
Žemkalniu. Su juo arba vienas 
aplankė Lietuvos valstybės ir 
Katalikų Bažnyčios vadovus, 
įvairias ministerijas, įstaigas, 
žymesniuosius asmenis. 

Sporto mėgėjams gal būtų 
įdomu žinoti, jog susitikime 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi (susitikime daly
vavo ir jo patarėjas Remigijus 
Gaška) buvo plačiai diskutuo
ti lietuviškojo sporto klausi
mai išeivijoje. Pats preziden
tas pageidavo, kad PLB imtų
si aktyvesnes rolės šiuo reika
lu. 

Nors sugrįžęs į namus 
Grand Rapids, MI, pilnas vi
sokių įspūdžių bei sumanymų, 
daugelį reikalų V. Kamantas 
nusprendė atidėti ateičiai. 
Sprendimas padarytas žino
ma, patariant ir gydytojams, 
gultis ligoninėn nugaros kau

lų operacijai, kuri vadinasi 
„Decompressine lumbar lami-
nesetomy". 

Kaip iš telefoninio pasikal
bėjimo su V. Kamantų paaiš
kėjo, operacija, chirurgo teigi
mu, gerai pavyko. Išbuvęs li
goninėje (joje jis anksčiau dir
bo) tris dienas, buvo išrašytas 
į namus, nes dabar gydymo įs
taigos, stengiasi ilgai pacientų 
neužlaikyti. Todėl šiuo metu 
V. Kamantas sveiksta namuo
se, žmonai Gražinai prižiū
rint. 

V. Kamantas teigia, kad 
prasidėjus operacijai, buvo 
rasta daugiau problemų, negu 
prieš ją daryti tyrimai rodė, 
todėl procedūra užtruko dvi
gubai ilgiau. Namuose reikia 
daug laiko praleisti gulint lo
voje ir tik retkarčiais atsike
liant pavaikščioti. 

PLB valdybos pirmininkas 
labai džiaugėsi, kada rugsėjo 
17 d. pirmą kartą po opera

cijos galėjo atsisėsti prie kom
piuterio ir parašyti elektroninį 
laišką (laiškus jis kasdien į 
įvairius kraštus anksčiau 
siųsdavo). Štai šio laiško iš
trauka: „Jaučiuosi kaip kelis 
gerus stiklus vyno išgėręs: 
mintys skraido aplink — tai 
turėsiu būti atsargus, kad 
niekų neprirašyčiau. Kasdien 
stiprėsiu ir daugiau judėsiu, 
mažiau vaistų imsiu. Mano 
daktaro teigimu, taip bus apie 
keturias savaites. Po to, po 4-6 
mėnesių žinosime, ar apsimo
kėjo operaciją daryti, ar su
tvarkė daugiau kaip 10 metų 
mane kamavusį 'Spinal ste-
nosis' "... 

Čia norisi palinkėti šiam 
nuoširdžiam PLB bei kitų or
ganizacijų veikėjui kuo grei
čiau atsigauti, sustiprėti ir to
liau tęsti savo aktyvią veiklą 
išeivijoje, kurioje jis reiškiasi 
daugiau negu pusšimtį metų! 

Edvardas Šulaitis 
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