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Žinios iš telkinių: 
San Francisco, CA; Los 
Angeles, CA; Greenwich, 
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2 psl 

Leiskim Almai tęsti 
užsibrėžtus darbus, -
kviečia D. Bindokienė; 
V. Valiušaitis teigia, 
kad prezidento rinkinių 
kampanijoje Lietuvoje 
varžosi 4-5 kandidatai . 

3psl. 

Jaunas mokslininkas 
dr. Remigijus Misiūnas 
tiria, kaip informacija 
„nutekėdavo" iš už 
geležinės uždangos; 
pristatome angliško 
žurnalo apie lietuvius 
„Bridges" redaktorę 
Rasą Ardytę-Juškienę. 

4 psl. 

Ateities savaitgalis 
Ateitininkų namuose 
spalio 26-27 d.; kaip 
švenčiama Halloween 
Čikagos parkuose? 

6 psl. 

Sportas 
* „Lietuvos ryto" krep

šininkai antradieni laimėjo 
FIBA-Europa Čempionų tau
rės Šiaurės konferencijos D 
grupės antrąsias rungtynes 
svečiuose prieš Talino ,.Ka-
lev" 76:52. 

* Belgijoje vyks tanč io 
se p lanetos dviračių plento 
pirmenybėse moterų 23.3 km 
atskiro starto lenktynėse tre
čiadienį 8-tąją vietą užėmė 
Rasa Polikevičiūtė, o Edita 
Pučinskaitė buvo 18-likta. 

* P o m e t ų per traukos 
gr įžęs \ NBA lygos Port-
lando ..Trail Blazers" klubą. 
Arvydas Sabonis nežaidė pir
mųjų priešsezoninių ko
mandos rungtynių: antradienį 
..Trail Blazers" namie 95:81 
nugalėjo Utah ...Jazz" ko
mandą. 

* NBA k lubo „Cleve -
land Caval iers" žaidėjas, 
Lietuvos krepšininkas Žydrū
nas Ilgauskas. kuris buvo ne
blaivus sulaikytas už vairo, 
nubaustas 30 dienų kalėjimo 
lygtinai. 1.000 JAV dolerių 
bauda ir metams neteko vai
ruotojo pažymėjo. Sportinin
kas galės važinėti į darbą ir 
maisto parduotuvę. Pasikar
tojus panašiam atvejui , jo 
lauk« griežtesnė bausme. 

Naujausios 
žinios 

* JAV pr ipaž in imo rin
kos ekonomikos va l s tybe 
Lietuvai gali tekti laukti be
veik metus* 

* Lietuvai pr iminta , ką 
ji turi padaryti iki narystės 
Kumpos Sąjungoje. 

* Dirbt inio apva i s in i 
mo į s ta tymas s tumias i į 
gyvenimą. 

* Vyr iausybė a t i d ė j o 
naujųjų Kelių e i smo taisyk
lių patvirtinimą. 

* Vyriausybė s iū lo lai
kinai neapmokest int i pri
dėtinės vertės mokesčiu staty
bų žemes. 

Lietuva— Europos suvienijimo dalyvė 
Briuse l i s -Vi ln ius , spalio 

9 d. <BNS> — Lietuva ir dar 
devynios valstybės bus pasi
ruošus ios naryste i Europos 
Sąjungoje nuo 2004 metų pra
džios, trečiadienį paskelbė 
Europos Komisija. 

„Akivaizdu, kad Europos 
Komisija šiuo pranešimu api
bendrino ir gerai įvertino visą 
Lietuvos pasirengimo narystei 
ES darbą. ES pripažino, kad 
Lietuva jau %-eikia pagal euro-
piet iškus principus, dabar at
ėjo metas kalbėti apie mūsų 
da rbus esant ES nare", pareiš
kė vyriausias Lietuvos derybi-

ninKas su ES Petras Auštre-
vičiis. 

Vadinamajame Strategijos 
dotumente pažymima, kad 
Li«tuva, Latvija. Estija, Kip
rai. Čekija, Vengrija. Malta, 
Lmkija, Slovakija ir Slovėnija 
att inka polit inius narystės 
ES reikalavimus ir iki numa
tomo priėmimo atitiks ekono-
ranius reikalavimus. 

Europos Komisijos nuomo
ne narystės derybos su šiomis 
vjlstybemis turėtų būti baig
tas iki šių metų pabaigos, o ki-
t^ metų pavasarį — pasirašy
ta Stojimo sutart is . 

Komisija nurodė, kad sto
jančios valstybės iki priėmimo 
datos turi perimti ES teisines 
normas, nebent dervbose su
t a r t a del pereinamųjų laiko
tarpių kai kuriose s r i tyse . 
Stojančios valstybes turi visiš
kai įgyvendinti įsipareigoji
mus, prisiimtus per derybas. 

Stojimo derybose Lietuva 
iki šio meto baigė derėtis dėl 
28 skyrių iš 31 i." EK vertini
mu, „apskritai vykdo derybose 
prisiimtus įsipareigojimus". 

Įvertinus Lietuvos padary
tą pažangą teisės aktų suderi
nimo ir administracinių gebė

jimų lygyje bei valstybės pa
siekimus įgyvendinant dery
bose pr is i imtus įsipareigoji
mus, EK pažymi, kad Lietuva 
turėtų sugebėti prisiimti na
rystės įsipareigojimus pagal 
numatytą tvarkarašt į . 

EK pi rmininkas Romano 
Prodi „Europos suvienijimu* 
pavadino pianuojamą ES plėt
rą. Kalbėdamas Europarla
mente Briu>elyje, j is sakė. kad 
plėtros išlai-ios bus labai ma
žos, palyginti su išlaidomis, jei 
organizacija nesiplėstų. 2004-
2006 m. ES plėtra, manoma, 
kainuos 40 milijardų eurų. 

EK pirmininkas Romano Prodi. EK delegacijos Lietuvoje informacijos cen
tre tiesiogiai per televiziją klausomasi EK ataskaitos apie valstybių kandi-
daciu pas i rentpmą narys te i ES . Kęstučio Vanago'ELTA nuotr. 

Lietuvos paroda pasaulinėje Frankfurto mugėje. Gedimine. Žilinsko Elta. nuolr 

Lietuvos paroda Frankfurte pristato 
daugiakultūrinę va l s tybę 

Frankfurtas , spa io 9 d. 
(BN'S) — Antradienį vakare 
prezidento Valdo Adimkaus 
a t i d a r y t a Lietuvos paroda 
tarptaut inėje Frankfurto kny
gų mugėje pris tato Lietuvą 
kaip daugiakultūrinę erdvę su 
i lgaamže istorija. 

,.Dvišalius ryšius pakelti \ 
naują kokybę galime ne vien 
ekonomika, bet ir raštu, knyga 
— pasakojančiu, klausiančiu 
ir besikreipiančiu tarpininku", 
teigė kultūros ministrė Roma 
Dovydėnienė. Pasak jos. kny
ga yra puiki priemonė pažinti 

gar*** 
Prezidento 

rinkimai 
K. Bobelio pilietybės reikalai 
domina smalsius žurnalistus 

Krikščionių denokra tų 
vadovas, kandidatas į prezi
den tus Kazys Bobelis piktina
si, kaip žurnalistai drįsta abe
jot i , jog jis nebėra JAV pilie
t is , tačiau kol kas dokumentų, 
įrodančių JAV pilietybės ne
tekimą, jis Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK: dar ne
pateikė. 

„Aš vakar buvau JAV am
basadoje ir j ie pasakė, jog bet 
kada gali išduoti tucs doku
mentus . Aš tą popierių galiu 
gaut i kada noriu", trečiadienį 
Seime teigė K. Bobelis. 

J i s tvirtino, jog dar 1992 
m. gruodžio 9 d. nuvyko j JAV 
ambasadą Vilniuje ir užpildė 
dokumentus del pilietybes at
sisakymo. 

„Jeigu VRK paprašys, kad 
j ie nori papildomo dokumen
to, aš nueisiu, pasiimsiu ir pa
teiksiu", pridūrė jis. 

Tačiau antradienį susiti
kęs su VRK pirmininku Ze
nonu Vaigausku. jis kalbėjo 
ki ta ip ir žadėjo kaip galima 
greičiau pateikti dokumentus. 
„J i s mums pažadėjo, jog do
kumentus pateiks artimiau
siu metu. Kol kas mes jokių 
dokumentų iš JAV neturime", 
bnetiadienj sakė Z. Vaigaus-
kas . s tebėdamasis , jog K. 

Kazys Bobelis 

Bobelis laukia VRK papildo
mo prašymo. 

Praėjusią savaitę VRK K. 
Bobe-is pripažino, jo? jo turė
tos pilietybės atsisakymo pro
cedūra JAV dar nėra baigta, 
tačiau pats teigė nelaikąs sa
vęs šios valstybės piliečiu. 

Žurnalistų paklaustas, ar 
vykdamas j JAV, turi gauti ir 
šios valstybes vizą. jis sakė: 
„Aš važiuoju į JAV su tokiu 
pasu. -u kokiu noriu". „Aš ne
randu reikalo daugiau su ju
mis diskutuoti. Tais klausi
mais jas save kompromituoja
te kaip totaliai nekompeten
tingi žurnalistai", piktinosi 
K. Bobelis. Žurnalistus jis 
kaltino etikos trukumu, šališ
kumu ir net tuo, jog jie jį seka. 

(BNS) 

valstybę, nes viršelis parodo 
valstybės išsivystymo lygį, tu
rinys — „apie ką galvoja žmo
nės". 

Renginyje dalyvavęs mu
gės direktorius Volker Neu-
mann tvirtino esąs įsitikinęs. 
kad graži Lietuvos paroda ir 

„Švyturio" alaus 
darykla dairosi \ JAV 

rinka 
Klaipėdos „Švytur io" 

a laus darykla, kuri kar tu su 
„Utenos alaus" darykla nuo 
praėjusių metų pabaigos yra 
susijungusios į vieną bendro
vę „Švyturys-Utenos alus" , 
ket ina su savo alumi skverb
tis į JAV rinką. 

„Švyturio" alaus darykla 
produkcijos į JAV dar neeks
portavo, tačiau į šią rinką po 
2,000-5.000 dekal i t rų (dal) 
a l aus per mėnesį išveža 
„Utenos alaus" darykla. 

„Labai rimtai ruošiamės 
eksportui ir dirbame. Kol kas 
tik deramės su amerikiečiais 
dėl kiekio". BNS sakė „Š%'ytu-
rio-Utenos alaus" generalinis 
direktorius Tomas Kučinskas. 

Kol kas Klaipėdos „Švytu
rio" aludariai Amerikoje žino
mi tik ka ;p gamintojai. Šių 
metų birželio menesj kas ant
ri metai vykstančiame Pasau
lio alaus taurės (VVorld Beer 
Cup) konkurse alaus daryklos 
gaminamas ..Baltijos" alus sa
vo kategorijoje pelne bronzos 
apdovanojimą. 

2000 m. Pasaulio a laus 
taurės konkurse alus ..Balti
jos ekstra" buvo apdovanotas 
sidabro medaliu. Šis a lus 
..Dortmunder Export" katego
rijoje pernai užėmė I vietą 
•JAV ..Beveragc- Tast ing Ins
ti tute" rengiamame konkurse. 

..Švvturio-I'tenos a laus" 
apvvarta šių metu pusmety 
sieke 154.7 mln. litų. (BNS) 

daugybe jos organizuojamų 
renginių su kaupu patenkins 
lankytojų žingeidumą. ..Vals
tybė viešnia turi būti langas. 
per kurį į Vokietiją pūstų 
nauji kultūros vejai. Šį kartą 
vėjas — iš Šiaurės Europos, iš 
Lietuvos", teigė V. Neumann. 

Lietuvos parodoje Įrengta 
maždaug 500 Įvairiomis už
sienio kalba išleistų su Lie
tuvą susijusių knygų paroda. 
Joje — lietuvių autorių gro
žinės li teratūros kūriniai, ke
lionių vadovai , mokslinės 
knygos, darbai apie Lietuvos 
istoriją ir kul tūrą. 

Mugėje planuojama pri
statyti maždaug 20 lietuvių 
poetų, prozininkų ir drama
turgų. Tarp jų — žymiausi iš
eivijos atstovai Tomas Venc
lova, Jonas Mekas, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Icchokas Me
ras , Grigorijus Kanovičius, 
Saul ius Tomas Kondrotas, 
Eglė Juodvalkė ir Lietuvoje 
kur iantys rašytojai Sigitas 
Geda, Ričardas Gavelis, Jur
gis Kunčinas, J u r g a Ivanaus
kaitė, Ju s t i na s Marcinkevi
čius, Marcelijus Martinaitis 
bei kiti. 

Dalyvauti kul tūr inėse , 
politinėse ir is torinėse dis
kusijose į Frankfur to mugę 
atvyks nemažas politikų ir in
telektualų „desantas". 

Kultūros srityje Lietuva 
neatsilieka nuo Europos 

Frankfurtas , spalio 9 d. 
(BNS) — Nors Lietuva ekono
miniu požiūriu savo išsivysty
mu gerokai atsilieka nuo Eu
ropos Sąjungos valstybių, 
švietimo, kultūros ir literatū
ros srityje valstybė „siekia ES 
vidurkį arba net yra aukščiau 
jo", teigė tarptautinėje Frank
furto knygų mugėje dalyvau
jant is Lietuvos užsienio reika
lų viceministras Jus tas Vincas 
Paleckis, kurio nuomone, sto
dama į ES ir NATO. Lietuva 
turi būtent taip save prista
tyti. 

..Remdamasis savo patirti

mi ir pokalbiais Europos šaly
se, manau, kad taip ir būsime 
vertinami, jeigu sugebėsime 
tinkamai prisistatyti ir jeigu 
žmonės iš tų šalių turės gali
mybę pamatyti Lietuvos kul
tūrą", sake diplomatas. 

Pasak jo. Lietuvos dalyva
vimo Frankfurto knygų mugė
je viešnios teisėmis atgarsiai 
skambės ne mėnesius, bet me
tus ir tam panaudotos nema
žos lėšos atsipirks dešimte
riopai. J. V. Paleckio manymu, 
Latvija ir Estija padare klai
dą, atsisakiusios galimybes 
pristatyti save ir savo kultūrą. 

Sirija vertina Lietuvą kaip 
gerą bendrininkę 

Sirijos prezidentas Bashar 
al-Assad, Damaske susitikęs 
su Lietuvos URM ministru 
Antanu Valioniu. teigė, kad 
Lietuvos pasiekimai Europos 
integracijoje didina valstybes 
autoritetą bei įtaką pasaulyje, 
Lietuva tampa patraukl ia 
bendrininke daugeliui valstv-
bių. ' 

Susitikime pabrėžta, kad 
atėjo metas užmegzti glaudes
nius ekonominius ryšius — 

tam pagrindą suteiktų dvi
šalės Investicijų skatinimo ir 
apsaugos bei Prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartys, kurias būtų naudin
ga pasirašyti. 

Šiuo metu Sirija ir Euro
pos Sąjunga tariasi dėl Asocia
cijos sutarties, kurią pasira
šiusi bei tapusi regioninės 
laisvos prekybos zonos dalimi. 
Sirija bus patrauklesne Lie
tuvos verslui. (BNS1 

JAV i r Lietuvos bendradarbiavimo sėkmė — 
informacijos technologijos 

Vilnius , spalio 9 d. (BNS) 
— Lietuva tur i puikias gali
mybes tapti patraukl ia vieta 
JAV bendrovių investicijoms, 
o informacijos technologijos 
gali tapti viena iš pagrindinių 
dviejų valstybių ekonominio 
bendradarbiavimo sričių. 

„Neseniai lankydamasis 
Kaune turėjau progos įsitikin
ti, kokios aukštos kvalifikaci
jos specialistai dirba Lietu
voje ir koks didelis jų poten
cialas", sakė JAV ambasado
rius Lietuvoje John F. Tefft. 
„Viena bendrove kuria prog
raminę įrangą ir siunčia ją in
ternetu tiesiai į Denver Colo
rado valstijoje. Ten Lietuvos 
specialistų sukur ta programi

ne įranga naudojasi daugelis 
teisinių paslaugų ir draudimo 
bendrovių. įskaitant ir vieną 
didžiausių draudimo įmonių", 
teigė jis. 

Pasak ambasador iaus . 
JAV rinkoje gerai žinomi ir 
Vilniaus lazerių specialistai. 
„Jų gaminami vidutinio ga
lingumo lazeriai atitinka vi
sus aukščiausius svertus ir 
yra gerai žinomi JAV. Lie
tuvoje pagamintų lazerių yra 
įsigijusios didžiausios karines 
laboratorijos, žinomiausi uni
versitetai", pabrėžė J. Tefft. 

J is taip pat teigė, kad bū
sima Lietuvos narystė Euro
pos Sąjungoje ir NATO. taip 
pat šį rudenį planuojamas 

JAV prezidento George Bush 
vizitas į Lietuvą turėtų dar la
biau sudominti JAV vers
lininkus. „Lietuvai tapus ES 
nare. čia veikiančioms JAV 
bendrovėms atsivers puikios 
galimybės išeiti į ES nnką. Be 
to. JAV verslininkai pastaruo
ju metu vis dažniau dairosi į 
Rytus, o Lietuva yra puiki 
pradmės vieta", sake JAV am
basadorius. Jo teigimu. JAV 
investicijos Lietuvoje duoda 
naudos abiem valstybėms — 
JAV verslininkams investici
jos susijusios su verslo plėtra 
ir naujomis galimybėmis. Lie
tuvai investicijos duoda naujų 
darbo vietų. 

Vyriausybė neapsisprendžia 
kaip kompensuoti sausros nuostolius 

Vyriausybe patvirtino, kad 
dėl vasarą Lietuvoje tvyroju
sios sausros , padaryt iems 
nuostoliams kompensuoti bus 
skirta 40 mln litų. tačiau ne
priėmė galut inio sprendimo 
del jų paskirstymo. 

Žemes ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis siūlo dalį 
kompensacijų <por 34 mln. U i 
skirti žemdirbiam.- ir žeries 
ūkio įmonėms, o dydi apskai
čiuoti pagal nukentojusį dok-
iaruotą žemes naudmenų plo
tą. 

Be to. ministras siūlė 5 
mln. litu išmokėti karvių au
gintojams, kurie turi ne ma

žiau kaip 5 karves. 1 mln. Lt. 
jo siūlymu, turėtų būti skirtos 
žuvininkystės sričiai. Pagal 
tokią tvarka po 1.180 Lt pa
ramos gautu 33.000 ūkininku. 
. .Padalinu- tą pa rama vi
s iems, laikantiems nors po 
vieną gyvulį, parama siektų 
vos 100 litu", teigė jis. 

Tuo tarpa finansų minist
rė Dalia Grybauskai tė pa
prieštaravo š iam siūlymui. 
nes šiuo meta deklaruota že
me sudaro "M 30 proc. " kar
vės jau yra visos pažymėto. 
todėl butu •ikslingiau parama 
teikti atM/volgiant s augina
mų gyvuliu skaičių. (BNS) 

Panevėžio rajono Karsakiški, se 
nuinijoje rastos Smetonos laiku 
monetos greičiausiai taps Panevė
žio Kraštotyros muziejaus ekspozi
cijos dalimi Seno namo palėpėje 
rastas 176 tarpukario Lietuvos :r 
Latvijos monetas spalio 7-ąją j poli-
įja atnešė Karsakiškio girininki

jos girininkas Virginijus Adomavi
čius. Rajono policija kol kas nem: 
-tate. kiek vertas lobis 
Omtnro i .;kn<t- <: u;* V* >"rt:n bals.',,* 
K I.T A nuotr 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
BLYNŲ BALIUS — ŽVILGSNIU IŠ 

VIRTUVĖS 
Seniai jau nebuvau daly

vavęs bulvinių blynų baliuje 
Denveryje, kadangi trejetui 
metų buvau išvykęs iš Colo-
rado valstijos. Sis smagus ren
ginys jau daugelį metų yra 
tapęs tradicija Colorado Lietu
vių Bendruomenėje ir kasmet 
susilaukia nemažai šio skran

dž iu i nelengvo, bet labai ska
naus lietuviško maisto mė
gėjų. 

Šiais metais blynų balius 
įvyko rugsėjo 14 d. Paprastai 
šis .-usibunmas vyksta pagal 
tokį scenarijų: keli vyrai, pasi
aukoję praleisti vakarą su 
prijuostėmis, susirenka virtu
vėje — skuta ir tarkuoja bul
ves: paskui yra įmaišomi 
prieskoniai (š-š-š-š... kokie 
prieskoniai ir kokiu santykiu 
maišoma — yra tam tikra ben
druomenes narių paslaptis): 
na, ir aišku, patys atkakliausi 
pasilieka prie įkaitusių keptu
vių. Ko! salėje po truputį ren
kasi žmones, blynai tiesiai nuo 
keptuvių yra nešami ant 
stalų. 

Daugumai koloradiečių 
šiemetinis blynų balius pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias au
kojo kun. Kulbis. Na, o ben
druomenes štabui (į kurį 
įeinu ir aš), blynų balius šie
met prasidėjo darbu virtuvėje. 
Po to. pasinaudoję proga, jog 
esame suvažiavę iš įvairių 
Colorado apylinkių, prave-
deme dar ir susirinkimą. Tai
gi, vienu šūviu nušovėme du 
zuikius. 

Ankstesniais metais kiek 
padėjęs vyrams skusti bulves, 
aš eidavau į salę ir linksmin
davau žmones arba dainomis, 
arba kokia nors kita menine 
programa. Tačiau šiemet, bul
vių skutimu mano darbas vir
tuvėje nesibaigė. Iš bendruo
menes pirmininko Arvido Ja 
rašiaus sužinojęs ..slaptą" 
receptą ir užmaišęs bulvinių 
blynų košę. su Ryčiu Prekeriu 
nejučia atsidūriau prie j au 
įkaitusių ir nekantriai blynų 
laukiančių keptuvių. Kadangi 
žmonių susirinko vos ne 
dvigubai daugiau, negu buvo 
pranešę, blynus kepti reikėjo 
pradėti labai greitai. 

Paskelbus, jog už vieną 
mokestį galima bus valgyti 
blynų tiek. kiek pilvas talpins, 
susidariau įspūdį, kad šiam 
blynų baliui visi pradėjo 
ruoštis jau prieš kelias dienas, 
nes vietos susirinkusiųjų pil
vuose buvo palikta pakanka
mai. (Bent jam man ta ip 
atrodė, nes blynus vos spė

jome kepti). Pirmieji blynai, 
nors ir prisvilę nieko nepa
darysi — pirmo blyno taisyk
lių, juk nepakeisi), dingo salė
je kartu su lėkštėmis... Pa
našiai a ts i t iko su antruoju, 
trečiuoju ir ketvirtuoju ke
pimu — blynai tiesiog aki
mirksniu dingdavo tiesiog su 
lėkštėmis ir r iebalams nusau
sinti serve tė lėmis . Po kiek 
laiko pradėjo grįžti lėkštes 
nors ir be blynų, bet jau su 
servetėlėmis . Dar po kelio
likos minučių j au ir prie
kaištų, kad „per storus blynus 
kepame", sus i l aukėme. Na, 
galvoju pagal iau prisivalgė! 
..Ryti, — tar iau savo virtuvėm 
kolegai. — jau laikas mum-
blynų paragaut i !" . Paraga
vome — t ikra i skanu. Visiškai 
nekeista, kad blynas dingda
vo, „kaip į upę pilną piranų". 

Nė nepas tebė jau , kaip 
praėjo daugiau nei valanda 
virtuvėje. Kai iškišau nosį iš 
virtuvės, j a u ir desertų kon
kursas buvo įpusėjęs, o kai 
kurie žmonės net pradėjo 
skirstytis. Iš trupinėliu ant 
stalo supra tau , jog visi deser
tai turėjo irgi būt i labai 
skanūs . Arvidas Ja raš ius 
paskelbė, jog pirmą vietą lai
mėjo Elena Šakienė, antrą — 
Lile Prekerienė ir trečia — 
Cecelia Lankut is . Ka: kurie 
žmonės buvo a tnešę ir 
kitokio, neį t raukto į gaminmo 
konkursą, tačiau vis vien 
labai skanaus ir visada laukiamo 
lietuviško maisto. Visi dėkojo 
Tony Dibonas už šarti-
barščius. Louise Karasa — už 
kiaulienos patiekalą ir neži
nomam asmeniui — už salotas. 

Kaip ir po kiekvieno ba
liaus, ateina laikas viską su
tvarkyti. Aš į virtuvę grįžti 
j au nenorėjau — karštais rie
balais aptaškytos rankos jau 
nesitiesė link šluotos, todė 
tvarkymu užs iėmė Arvida* 
Jarašius . Vai Kalėda ir Juozas 
Kalėda. Dėkojame jiems labai 

Taigi, tokie mano įspū 
džiai apie šiemetinį blynu 
balių Denveryje. Visai smagu 
buvo! Ypač, kai žinai, jog gal 
būti naudingas bendruomenė* 
veikloje ne t ik nuo scenos 
Manau, kas visiems dažniau 
reiktų pasirodyti su prijuoste 
prieš ruošiant kokius nors 
bendruomenės renginius, ar 
su šluota po jų... Gal kur kitur 
ir yra. bet mes čia, Denveryje 
stebukladarių juk neturime. 

Romas Zableckas 
Colorado Lietuvių 

Bendruomenės narys 

Šokių g rupe ..Vėtra". New Haven. 

JURGINŲ PARODA 
Connecticut valstija, ku

rioje gyvenu, išsiskiria miš
kų gausumu ir kalvomis. J au 
taip gamtos surėdyta, kad 
įvairiausia spalvų gama pa
sipuošia medžiai ir krūmai 
rudenį , pradžiugindami ne 
vieno akį ir širdį. Bet ką gali 
žmogaus rankos, gamtos pa
dedamos įsitikinau, apsi
lankiusi \Vest Hartford. Eli-
zabeth parke. Ten atsidūręs, 
pasijunti tarsi gėlių kara
lystėje, įvairiaspalvių gėlių 
gausa, jų parinkimas ir t am 
tikra tvarka susodinimas 
džiugina visus. Čia gali pa
matyti ir rožių plantaciją, ir 
daugiamečių krūmų rikiuotę. 
Nedideliuose tvenkiniuose 
tu r šk ias i laukines an tys . 
Daug jaunavedžių pasirenka 
šį parką savo šventei įamžin
ti ir tą šeštadienį matėme ke
lias laimingas poras. Bet ma
no dėmesį patraukė įprastos 
lietuviams rudeninės gėlės — 
jurginau Parko paviljone j a u 

44 metai iš eilės, rugpjūčio 24 
d„ šeštadienį, vyko suruošta 
CT jurginų draugijos metinė 
paroda. I ją suvažiuoja iš 
visos valstijos draugijos na
riai su savo išaugintomis gė
lėmis. Jau iš pat ryto į t am 
t ikras vazas — stovel ius 
įstatomi jurginai. 

Jų gausa ir spalvų, dydžių 
įvairumas sukelia nuostabą. 
Patyrę gėlininkai pasakojo, 
kad šios gėlės suskirstytos net 
į 17 kvalifikacijų, pagal ku
rias ir apsprendžiami nugalė
tojai. Išvardinsiu tik kelias; 
vienišo, kaktusinio, t i e saus 
kaktusinio. miniatiūrinio, ka
muolio, spalvingojo, naujovės, 
orchidėjos ir ta ip tol iau. 
Turintys didžiausią patirtį , 
gėlininkai turėjo r imtą už
duotį, kaip išr inkti pačias 
geriausiai i šaugin tas gėles. 
Apdovanojimai vyko apie 4 
vai. p. p. Smagu buvo iš
girsti, ka. draugijos pir
mininkas, pranešdamas nu-

Lietuviai j u rg inų augintojai ir g raž iaus ių žiedu Konkurso nugalėtojai . Iš 
ka i res : -). Karosas , D. Croket t . J . J a son i s . S. Šimkuvienės n u o t r a u k a . 

SAN FRANCISCO, CA 

MŪSŲ VEIKLA 

Berkeley kalneliuose virš 
Kalifornijos universiteto, gra
žiame Cordonices parke, 
rugsėjo 22 d. susirinko vietos 
lietuviai pabendrauti ir 
pasidžiaugti gamta. Puikus 
oras. aukšti sekvojos medžiai 
ir gausios suneštinės vaišės 
smagiai nuteikė dalyvius. 
Suvažiavo maždaug š imtas 
žmonių iš San Francisco. San 
Jose. Vallejo. Sonoma ir kitų 
apyl inke miestų. S. F. Lie
tuvių Bi druomenes valdybos 
narys, universiteto studentas 
Aidas Mattis trumpai visus 
pasveikino ir pasidžiaugė, kad 
tiek daug mūsų susirinko. 

Šįmet, kaip niekada, atėjo 
daug jaunų šeimų su būriais 
mažu. linksmų vaikučių. Taip 
pat netruko jaunimo ir čia 
gimusią, ir iš Lietuvos at
vykusių čia dirbti ar studi
juoti. Nuotaika dar pakilo, kai 
Algis Ratnikas užgrojo akor

deonu ir po parką pasklido 
lietuviškų dainų garsai . 

PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENA 

Pirmas šių metų renginys, 
abiejų nepriklausomybės die
nų minėjimas, įvyko kovo 10 
d. St. Mary Magdalen parapi
joje, Berkeley. Mišias lietu
viškai aukojo kun igas do
minikonas David O. Roarke. 
J is pramokęs lietuviškai ir jau 
keletą metų keliauja į 
Lietuvą, kur prisideda prie 
parapijų veiklos vystymo. 

Visus dalyvius nudžiugino 
mokytojos Rasos Radavičienes 
paruošta vaikučių programa. 
Pirmiausia Rasa jautr ia i ir 
sklandžiai paskaitė savo kūry
bos mintis apie Lietuvą ir 
nepriklausomybe. Toliau jau
nieji atlikėjai smagiai suvaidi
no ir suda inavo „Pelėdą". 
„Pelėdai" Eric Weinstein teko 
būti „nušau tam, nupeštam, 
išvirtam ir suvalgytam". 
P e l ė d o s m e d ž i o t o j a i b u v o F .n r 

ir E than Weinstein. J u s t a s 
Reškevičius ir Kęstut is 
Rushing. o tėvelį vaidino 
Kęstučio tėvelis J im Rushing. 
Žiūrovai negailėjo plojimų 
pasirodymui ir jo atlikėjam. 

Is tor ikė Rima Praspa-
l iauskienė skai tė paskai tą 
apie įvairias lietuvių išeivijos 
bangas ir kuojos prisidėjo prie 
Lietuvos atsikūrimo skirt in
gais laikotarpiais. Buvo įdomu 
sužinoti, kad nemažai spaudos 
draudimo laiku lietuviškai 
spausd in tų knygų Lietuvą 
pasiekė iš Amerikos. Dr. Pras-
pal iauskienė dėsto moterų 
udėjimų istoriją Vilniaus uni
versi tete, rašo mokslinius 
straipsnius ir dalyvauja tarp
tautinėse konferencijose. Šiuo 
metu viešėdama Kalifornijoje. 
4apo U. C. Berkeley moksline 
bendradarbe. 

Toliau vyko valdybos 
rinkimai. San Francisco LB 
veiklą vesti sutiko Dalia 
-Juškienė. Diana Juškyte, Rita 
Kovas, Donatas Januta . Aidas 
Mattis ir Diane Hn-hing. Po 
suneštinių vaišia ir kavutės 

dalyviai išsiskirstė, patenkinti 
turiningai praleidę popietę. 

BALTŲ VAKARAS 

Gegužės 4 d. Walnut 
Creek rmeste visos trys baltų 
bendruomenės ruošė Baltų va
karą 3altic Night", kuris vyksta 
jau mažcaug dvidešimt metų. 
Malonu su latviais ir estais 
sueiti į bendrą būrį vaka
rienei, meninei programai ir 
šokiams. Šįmet, kaip ir per
nai, vakarui sumaniai vado
vavo latvis komikas, šmaikš
čiai apibūdindamas santūrų 
baltų būdą. Latvių choras 
padainavo keletą dainų, diri
gavo Dace Rapa. Paskui visi 
šoko iki vidurnakčio, ėjo 
ratelius, dūko ir jauni, ir seni. 

Latvių čia gyvena keletas 
tūkstančių. Turi jie savo salę 
su koplyčia San Francisco 
mieste, veikia nemažai lat
viškų organizacijų. Lietuvių, 
pagal bendruomenes sąrašus, 
yra apie penki šimtai. 9 estų 
mažiausiai. 

D J 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 
laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietlL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwKOMM(onug>yandbMMlwauxm 

N"ew H a v e n , CT. LB a p y l i r k e s 
va ldybos p i rm . J o n a s Karosas su 
p r i zą l a i m ė j u s i u j u r g . n u . S. 
Š imkuvienės nuot r . 

galėtojus, skelbė lietuviškas 
pava rdes : Juozas Jasonis , 
Jonas Karosas ir Dotti Cro
ket t (ji lietuvių kilmes). Jurgi
nų draugijos nariai paskelbė, 
kad lietuviai šiemet gavo dau
giausia apdovanojimų. Jonas 
Karosas — Nevy Haven Lie
tuvių Bendruomenės vaidy
bos p i rmininkas , šias gėies 
augino tik pirmus metus . 
Kruopščiai auginamos, gėlės 
buvo įvert intos, o jų savi
n inkas gavo prizą ir piniginę 
premiją. Manau, kad ir dau
giau lietuvių sodybų pasi
puoš jurginų žiedais. 

Sigita Šimkuvienė 

G R E E N W I C H , C T 

LMF RENGIA 

Lietuvių moterų federaci
jos Greenwich. CT. skyrius 
rengia muzikos popietę sek
madienį , lapkričio 3 dieną, 
an t jūros kranto puikioje pri
vačioje sodyboje. Greenvvich. 
CT. Meninę programą atl iks 
Dainius Puodžiukas smuiku 
ir Aidas Puodžiukas fortepi
j onu . Popietės pelnas šio 
Moterų federacijos skyriaus. 
k a i p visuomet, sk i r iamas 
Lie tuvos kūdikių n a m a m s . 
Dėl tolimesnės informacijos 
p r a šome skambint i klubo 
p i rmininkei Marijonai-Dym-
šaitei Ogden (203) 323-3472. 

Taip pat sekmadienį, 2003 
m. kovo 30 d., rengiame Vio
letos Urmanavičiūtes koncer
tą New Yorke, Danny Kaye 
P layhouse , Hunte r College. 
P rašome įsidėmėti šią datą. 

* N u o šiol Lietuvos a laus 
gaminto ja i mielių atl iekas 
veš į Panevėžį. Penktadienį 
čia a t idaryta vienintelė vals
tybėje alaus mielių perdirbimo 
įmonė „Ekoproduktas". Alaus 
mielių atliekas ..Ekoproduk
t a s" pradėjo perdirbti dar lie
pos mėnesį. Per parą bendrove 
perdirba 30-40 torų mielių at
liekų ir gauna .5-3.5 tonų 
mais to priedų pašarams. 
Šiuos priedus perka „Master 
Foods" įmone, „Ekoproduktas" 
savo produkciją < ksportuoja į 
Vokietiją, Olandiją ir Daniją. 

\1, Kita 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 i i A ve.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Aitfiar Ave. Sfe. 5 * 6 

Chicago, H. 60638 
TeJ.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARDOLOGAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis ui. 
pnemamą kaina.. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitanmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260 

LOS ANGELES, CA 

PREZ. ADAMKAUS PARAMOS KOMITETAS 
Los Angeles įsisteigė prezi

dentui Adamkui remti komite
tas, Pirmininkas yra Jonas 
Talandis, iždininkas Vytautas 
Černius ir sekretorius Zigmas 
Viskanta. Į komitetą įstojo 
jau nemažai žinomų žmonių, 
įskaitant ir Rūtą Lee-Kil-
moiytę. Komitetas planuoja 
surinkti apie 20.000 dol. 
Adimkaus rinkimų kampani
jai paremti. Spalio 20 d., sek
madienį, parapijos salėje 
įvyts susitikimas su preziden

to patarėju prof. J u l i u m 
Šmulkščiu. Visi kviečiami 
atvykti, išgirsti pranešimą 
apie prezidento r inkimus ir 
skaniai pasivaišinti. Aukas 
galima siųsti: Adamkus Fund, 
C/O Vytautas Černius, 1509 
Belleau Rd.. Glendale. CA. 
91206. Norint daugiau infor
macijos skambinti tel.: 310-
541-5825, arba elektroniniu 
paštu ZViskanta@aol. com. 

Zigmas Viskanta 

LR garbes konsulei Cleveland. O H , Ingridai Bublienei už gerai su ruoš ta 
Lietuvos p r i s t a tymą „ In te rna t iona l C o m m u n i t y Couneil" vakaronė je 
iteskta padeka-paveiks las . Iš ka i rės : ICC ta rybos narė Heddy Herrera. 
ICC direktorius J o h n Lecky ir I. Bublienė. 

* Kauno m i e s t o savival
dybė į g y v e n d i n a tarptautinį 
projektą, kuriuo siekiama su
reguliuoti viešojo transporto 
srautus mieste. J au baigta 
įdiegti kompiuterinė progra
ma „Pikas" ir iki naujų metų 
bus sukaupti duomenys apie 
viešojo transporto srautus, ak
tyvumą bei keleivių poreikius. 
Tarptautiniame projekte „Vi-

valdi" be Kauno dalyvauja 
Didžiosios Britanijos Bristolio, 
Vokietijos Bremeno, Danijos 
Alborgo ir Prancūzijos Nanto 
miestai. 

Projekto įgyvendinimui Eu
ropos Komisija Kaunui skyrė 
410,000 litų. Savivaldybė įsi
pareigojo finansuoti 762,000 
litų projekto išlaidų. (BNS) 

file:///Vest
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„MAXIMUS MAGISTER 
POPULUS" 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Palaipsniui įsibėgėja Lie
tuvos prezidento rinkimų 
kampanija. Laikraščių skil
tyse, radijo ir televizijos prog
ramose netrūksta atvirai ar 
pr idengtu būdu kandidatus 
reklamuojančių ar jų kon
kurentus niekinančių straips
nių, laidų, informacijų. 

Nors kandidatų pulkas vis 
dar didėja toliau (pirmadienį 
apie savo norus dalyvauti pre
zidento rinkimuose pareiškė 
dar du šalutiniai kandidatai: 
Stanislovas Buškevičius — 
Seimo narys, .Jaunosios Lie
tuvos" bei Naujųjų tautininkų 
sąjungų pirmininkas . ir 
Kazimieras Uoka — fašistinę 
stilistiką mėgdžiojančios Na-
cionaldemokratų partijos va
das, Nepriklausomybes akto 
signataras), kiekvienam poli
t ika bent paviršutiniškai be
sidominčiam žmogui yra aiš
ku, kad konkurencija faktiš
kai vyksta tik tarp 4-5 kandi
datų. Visuomenes nuomonių 
apklausos rodo, kad Valdas 
Adamkus gana ryškiai pir
mauja prieš savo artimiausius 
varžovus Artūrą Paulauską. 
Kazį Bobelį, Vytenį Andriu
kaitį ir Rolandą Paksą. 

Tokia situacija diktuoja ir 
r inkimų taktiką, V. Adam
kaus atotrūkis nuo antroje 
vietoje žengiančio A. Pau
lausko ne tik daugiau nei dvi
gubai didesnis, bet jis ir toliau 
didėja. Lietuvos prezidento 
vertinimai per pastarąją sa
vaitę pakilo 8.8 punkto — už jį 
balsuotų 27.8 proc. rinkėjų. 
tuo tarpu Seimo pirmininkas 
tesurinktų 12.5 proc. balsų. 
Tad atsiliekančius pretenden
tus vienija natūralus bendras 
siekis: sustabdyti V. Adamkų! 
Mat , jeigu tokia tendencija 
išsilaikytų, kai kam būtų pa
grindo nuogąstauti, kad rinki
mai gali baigtis jau gruodžio 
22 dieną ir antro rinkimų rato 
nebeprireikti. 

Todėl vi uomenės infor
mavimo priemonių veidrodyje 
atsispindintis prezidento 
rinkimų kampanijos varžybų 
paveikslas yra suprantamas: 
kri t ikos strėlės nukreiptos. 
galima sakyti, viena kryptimi 
— į V. Adamkų. Jį mušti 
visiems yra patogu ir naudin
ga: artimiausiems persekioto
jams — tikintis bent iš dalies 
pakirsti svarbiausio konku
rento autoritetą ir sumažinti 
jo populiarumą, šalutiniams 
— bent tokiu būdu atkreipti į 
save dėmesį ir akimirkai tapti 
vertinimo objektu. 

Just i , kad ) rinkimų kovą 
jau paleistos apvalios sumos. 
nes kai kurių visuomenės 
informavimo priemonių kon

tūrai ima sutapti su atskirų 
kandidatų Į prezidentus pro
filiais. Ryškiausias ir jau 
beveik akis badantis pavyzdys 
— dienraštis „Vakaro žinios", 
tapęs Rolando Pakso glonfi-
kacijos tribūna ir Valdo Adam
kaus demonizavimo žaizdru. 
Kiekviename numeryje rasi, 
jei ne blogų jo darbų apra
šymų, tai bent jau prezidento 
nuotraukų iškreiptu ar suka
rikatūrintu veidu. 

Sis dienraštis neseniai 
paskelbė straipsnį „V. Adam
kus — neteisėtas Lietuvos 
prezidentas9", kuriame pažer
ta užuominų Lietuvos prezi
dento teisėtumu bei teise 
pakartotinai kandidatuoti del 
neva abejonių keliančio jo 
susisaistymo kitos šalies pilie
tybe. Tos pačios abejonės pa
reikštos ir K. Bobelio adresu, 
nepaisant to, kad pastarasis 
jau 10 metų (nuo 1992-ųjųi 
yra Seimo narys, o Lietuvos 
parlamentas neseniai priėmė 
naują pilietybes įstatymą, lei
džiantį dvigubą pilietybę. 

Bet tai tik pradžia. Talpios 
purvo vonios yra paruoštos, 
bet dar neišpiltos. Jos bus juo 
intensyviau užsakovų lieja
mos ant kandidatų galvų, juo 
pretendentas populiaresnis ir 
juo rinkimų kampanijos pa
baiga artės. 

Tokia rinkimų kampanijos 
praktika — kovoti negatyvu
mu, menkinti savo konkuren
tus, užuot siekių dalykiškai 
pristatyti savo rinkimų prog
ramas ir jų pranašumus — 
klostosi jau nebe pirmąsyk. 
Dar 1992-aisiais kandidatas j 
prezidentus Stasys Lozoraitis 
pastebėjo: ..Yra žmonių, kurie 
nepaprastai smarkiai (jūs 
televizijoj matėt; mane puola. 
Kodėl jie puola — aš negaliu 
suprasti. Aš nieko jiems nesu 
padaręs. Bet ir jiems — neat
sakysiu. Todėl, kad matot. — 
ko jie ieško? Jie laukia, kad 
drobę man. aš jiems atsakysiu 
tuo pačiu purvu. J i ; man dau
giau... ir taip mes purve iki 
vasario 14-osios imtynes 
darysime... O kai kas galbūt 
džiaugsis žiūrėdamas, kaip tie 
du nevidonai viens kitą kumš
čiuoja. Kam man to reikia0 

Nėra absoliučiai jorio reikalo. 
Palikime dalykus galimai 
švaresnius, korektškesnius ir 
tiesa pati išeis. Jeigu ir ne iš 
karto, jūs pamatysit, suprasit 
su kuo turite reikalą — kas 
puola, kodėl puola ir t.t." 

Valdas Adamkus praėjusį 
šeštadienį vykusiame pirma
jame darbiniame rinkimų šta
bo susitikime taip pat pa
brėžė: „Rinkimų kampanijos 
metu turime išlauyti orumą. 
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Danutė Bindokienė 

Leiskim Almai tęsti 
užsibrėžtus darbus 

Prez. Valdas Adamkus, besilankydamas Čikagoje rugsėjo mėnesio pradžioje Lietuvos konsulate įteikė valstybes 
-apdovanojimus nusipelniusiems Čikagos lietuviams Iš kaires: prez. V. Adamkus, Zita Širkiene, Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanotas Julius Širka, Vyčio Kryžiumi pagerbtas Pilypas Narutis, Elvyra 
Narutiene. Gedimino ordiną gavęs Vytautas Mikūnas ir Jolanta Mikūniene. Jono Tamulai&o auotr. 

M. FULBRIGHT STUDIJŲ PROGRAMA LIETUVOJE 
Fulbright studijų progra

ma Lietuvoje švenčia savo 
dešimties metų jubiliejų. Nuo 
1992-jų programoje dalyvavę 
Lietuvos moksl in inkai , dok
torantai, magis t ran ta i , moky
tojai ir dėstytojai, mokyklų 
adminis t ra tor ia i bei Fu lb
right vasaros ins t i tu to pro
gramos dalyviai buvo kviečia
mi ketvirtadienį, rugsėjo 26 
d., dalyvauti Amerikos centre 
'Pranciškonų 3/6, Vi ln ius) , 
rengiamoje ceremonijoje. 

Mokslo ir studijų skyrius 
JAV ambasados Amer ikos 
centre koordinuoja daugel į 
akademinių ir profesinių 

Tai svarbiaus ia . T a m įpa
reigoja mano šiuo me tu uži
mamos prezidento pareigos . 
Mūsų darbas vėliau bus pa
vyzdys kitiems p rez iden tams , 
todėl turime dirbti labai a t 
sakingai ir korektiškai". Vien 
pasiektas garbingas r ink imų 
kampanijos lygis bus laimėji
mas . — štabo p r a n e š i m e 
spaudai c i t uo j amas V. 
Adamkus. 

..Maximus magis te r popu-
lus" (svarbiausias mokytojas 
— tauta) , pastebėjo j a u Ci
ceronas. Per dvyl ika nepr i 
klausomybės metų pas idary t i 
išvadas buvo duota i r ne vie
nam Lietuvos polit ikui, r inkė
jams įtikinamai paa i šk inus , 
kad vidaus priešų medžioklė 
— neperspek tyvus ke l ias 
žmonių pasitikėjimui įgauti ir 
politiniam a u t o r i t e t u i su
sidaryti. 

Reikia t ikėtis , k a d ir šie 
rinkimai bus veiksmingi ne 
vien atstovaujamosios demo
kratijos s t ruktūrų a tnauj in i 
mo prasme, bet ir t i n k a m u 
rinkėjų a toveiksmiu kand i 
datų rinkiminei ra i ška i : poli
tinė išmintis ir a t sakomybė 
reikalinga tiek va ldan t vals
tybę, tiek ir šios te isės sie
kiant. 

studijų pasikeit imo programų 
t a r p jų ir vals tybinių JAV 
st ipendijų s tudi joms J A V 
mokslo institucijose skyrimą. 

Amerikos centro mokslo ir 
studijų bei kultūros skyrius 
koordinuoja ne tik akademi
nių ir profesinių pasikei t imų 
programas, bet taip pat dirba 
su Lie tuvos un ive r s i t e t a i s , 
pedagogų rengimo įstaigomis 
bei kitomis švietimo ir kul
tūros, vyriausybinėmis ir ne
vyriausybinėmis Lietuvos or
ganizacijomis remiant anglų 
kalbos mokymo programas bei 
pagrindinio bei aukštojo išsi
lavinimo amerikanist ikos pro
gramų rengimą. 

Siekiant tikslo kuo plačiau 
supaž ind in t i su JAV visuo
mene ir politika bei plėtoti 
dialogą t a r p Amerikos ir Lie
tuvos inst i tucijų, Amer ikos 
centras kviečia JAV lektorius 

ir specialistus dalyvauti ren
giniuose Lietuvoje, platina lei
dinius tiek anglų, tiek lie:uvių 
kalba, remia programas, ku
rios susijusios su JAV užsienio 
politika, JAV-Lietuvos san
tykiais, teikia p a r a m ą de
mokratinių institucijų, teisė
tvarkos vystymui, supažindi
na su Amerikos kultūra, is
torija, visuomene bei jos verty
bėmis. 

Mokslo ir s tudijų pasi
keitimo skyrius glaudžiai ben
dradarbiauja su Lietuvos už
sienio studijų cent ra i s , kur 
studentai, norintys studijuoti 
užsienyje gauna reikiamą 
informaciją apie universi
tetines bakalauro, magistro ar 
doktorantūros akademines 
studijas JAV. 

JAV ambasada, 
Vilnius 

Rugsėjo 10 d Inter Continental viešbučio salėje Čikagoje po prez> Valdo 
Adamkaus paskaitos susitiko dvi telšietės Kauno Technologijos univer
siteto studentė, vasarą dirbusi ..Wisconsm Delis" pramogų centre. 
Kornelija Šimkevičiūtė ir LR prezidento žmona Alma Adamkiene 
Indrės TųOnėlienėa nuotrauka. 

Lietuvos žiniasklaida vi
som keturiom įšoko į preziden
to rinkimų kampaniją, lenkty
n iaudama , kurį kandidatą 
remti, kurį purvais apdrabs
tyti, kad rinkėjai neatpažintų 
jo gerųjų savybių ir nesusi
gundytų atiduoti savo balso. 
Galbūt ir Lietuva ilgainiui 
išmoks, kad beatodairiškas 
„pamazgų pylimas" ant kan
didato galvos nuo jo neat
stums išmintingo balsuotojo. 
Kad ta ip įvyks, netenka abe
joti, deja, dar ne šiuose rin
kimuose. 

Šį kartą palikime nuoša
liai kandidatus, bet pakalbė
kime apie vieno jų gyvenimo 
palydovę, kuri per pastaruo
sius penker ius metus buvo 
ypač šviesus ir kilnus pa
vyzdys moterims Lietuvoje. 
Jeigu prezidento pareigos iš 
Valdo Adamkaus pareikalavo 
daug darbo, daug sunkių va
landų, tai ir jo žmonai Almai 
kelias, žygiuojant su juo ranka 
rankon, nebuvo lengvas. 

Prieš išvykdama į Lietuvą, 
kur ats idūrė nuolatinio dėme
sio centre, Alma Adamkienė 
buvo kone „uždara asmeny
bė". J i laikėsi atokiau nuo vi
suomeninės veiklos, kurdama 
savo jaukų asmeninį pasaulį. 
kur iame pagrindine vietą užė
mė vyras Valdas. Posakis, kad 
„už kiekvieno sėkmingo vyro 
pečių stovi žmona", Adam-
kams netaikyt inas. Jiedu 
visuomet stovėjo ant vienodos 
pakopos, greta vienas kito. 

Tas jųdviejų glaudus tar
pusavio ryšys pradžioje ne
mažai nustebino Lietuvą. Kai 
Valdas Adamkus po preziden
to priesaikos pirmiausia ap
kabino ir pabučiavo savo žmo
ną, nustebimo murmesys nu
skrido per visą valstybę. Xai 
buvo kažkas nauja, neįprasta. 
Politikų ar kitų svarbių 
asmenų žmonos retai viešu
moje pasimaišydavo su savo 
vyrais ir joms ypatingos reikš
mės niekas neskirdavo. 

Bet tai buvo tik pradžia. 
Netrukus visiems tapo aišku. 
kad Alma turi svarbų vaid
menį savo prezidento vyro 
gyvenime, kad, nepaisant ko
ne pusšimčio metų, praleistų 
kartu, j ie vienas kitą remia. 
myli ir gerbia. Tai buvo — ir 
tebėra — puikus pavyzdys 
visuomenei , kurios nemaža 
dalis į vedybas žiūri palyginti 
paviršut in iškai , o skyrybos 
laikomos neišvengiama kas
dienybės dalimi. Niekas gal
būt nesužinos, kiek šiuo atve
ju pasitarnavo tautai Valdas 
ir Alma Adamkai savo pa
vyzdžiu, gražiu tarpusavio su

gyvenimu. 
Nebuvo lengva Adamkams 

priprasti prie nauju gyvenimo 
būdo. nebuvo lengva ir Lie
tuvai priprasti prie „vaka
riečių", tapusių savaisiais. 
Visų pirma prezidento žmona 
griežtai pasipriešino, kai žinia-
sklaida ją pradėjo vadinti 
„pirmąja ponia" arba juos abu 
— „pirmąja pora" ( turbūt 
pagal JAV pavyzdį). „Aš jokia 
'pirmoji ponia', bet Alma 
Adamkiene, prezidentienė, 
arba tiesiog prezidento žmo
na." — teigė ji. Truko šiek tiek 
laiko. bet. atrodo, pagaliau tas 
svetimas titulas išnyko. 

Tačiau Alma Adamkienė 
ne vien prezidento žmona —ji 
Lietuvos vaikų geradarė. Jos 
vardu įkurto fondo (globojamo 
Čikagoje JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos) dėka. Alma 
yra atlikusi daugybę artimo 
meiles darbų, ypač provincijo
je, į kurią retai nukrypsta sos
tinės ar didžiųjų miestų biu
rokratų akys. Almos dėka. 
vargingosios kaimo mokyklos 
aprūpintos knygomis, kompiu
teriais, pomokyklinio užsiėmi
mo kambariais, priešpiečiais 
vaikams, vitaminais, vaistais 
ir motiniška globa. Globos tinklas 
nuolat tęsiamas, paieškant 
paramos ir iš verslininkų Lie
tuvoje 'prezidento žmonai 
daug durų atsiveria), ir iš įvai
rių labdaros organizacijų užsie
nyje, taip pat pasinaudojant 
„prezidento žmonos autoritetu". 

Esame girdėję apie Ve
lykų, Kalėdų ar kitomis pro
gomis suruoštas vaikams 
šventes Prezidentūroje, apie 
„dovanų ka ravanus" kaimo 
keliais, kai pati Alma Adam
kienė lanko vaikučius ir su
teikia jiems džiaugsmo: apie 
neturtingų vaikų atostogas 
prie jūros, įvairias j iems įkur
tas programas... Gaila, kad 
Lietuvos žiniasklaida nedaug 
dėmesio skiria šiai A. Adam
kienės veiklai. Bet užsienio 
lietuviai ją žino. gėrisi prezi
dento žmonos darbais , per 
Almos fondą juos remia. 

Nors pradžioje Lietuvoje 
tokia veikla nebuvo suprasta, 
kartais net pašiepta, bet jau 
pradeda įsibėgėti: Alma Adam
kienė sulaukia vis daugiau 
vietinių gyventojų. vers
lininkų, net politikų talkos. 
Visi supranta, kad ji dirba 
nuoširdžiai, sau nereikalau
dama nei pripažinimo, nei 
garbes, nei pagyrimų. 

Būtų t ikras nuostolis 
lietuvių tauta i , jeigu Alma 
Adamkiene negalėtų savo kil
naus darbo tęsti bent dar pen
kerius metus. 

NAKTIS BE RYTO VILNIJOJE 
(1920-1939 m.) 

JUZĖ ALDONYTĖ-KALNIŪNIENĖ 
Nr.8 

Atėjo lemtingi 1939 metai, 
Vilnius ir dalis Vilnijos krašto 
buvo grąžintas Lietuvai. Lie
tuva su savo skaudžiais istori
jos klodais visko patyrė. 
Pasaka virto tikrove, sopulys 
džiaugsmu, kai ūkanotą spalio 
7-sios ryta suplūdome į 
amžinąją Gedimino kalno pa
pėdę. Ajėjome nieko neragina
mi, vien širdies balso vedini. 
nes negalėjome neateiti, ne
galėjome nebūti čia tą rytą. tą 
dieną ir tą vakarą. Akys ir 
širdys laukė atžygiuojančių 
Lietuvos brolių į sostinę Vil
nių. Jie atžygiavo su daina: 

Vėliavos iškeltos plakas, 
Renkas vyrai žygis bus. 
Už kalnų karalių takas, 
Vilnius vėl priglaus 

pulkus. 
Ir sustos prie vyro vyras, 
2-yRl priesaku parems. 

Sudrebės po kojom žvyras, 
Užtvarų nebus keliams. 
Vėliava nuskaidrins 

veidus, 
Kils ir rymos ant pilies... 
Ji pasirodė ir eme lėtai 

sliuogti į dangų.. Mums vi
siems tokia brangi, tokia sava, 
tokia amžina trispalve. Mūsų 
Geltona - Žalia — Raudona, 
mūsų Tiesa ir Gyvybė' 

Vilniečių džiaugsmo aša
ros ir nenutrūkstantieji „Va
lio, valio" Lietuvos kariams 
nenutilo iki išnaktų. Vilnius 
mūsų visų' Tą dieną mūsų bu
vo daug visame Vilniuje ir vi
soje Lietuvoje. Mes sulaukėme 
šios valandos ir buvome jos 
verti. Mes sulaukėme, nes 
mūsų tarpe buvo žmonių — ir 
jų nuolat daugėjo, kurie ėjo 
per gyvenimą, vis aukščiau ir 
aukščiau keldami ją — mūsų 

viltį ir mūsų ateitį . 
Lietuva gyva. Tą tiesą su

žinojo visas pasaul i s . Džiau
gėmės pro aša ras , kad 19 m. 
mūsų pastangos t apo realizuo
tos. Vilnius — senoji Didžio
sios Lietuvos Kunigaikš tys tės 
sostinė — grįžo L ie tuva i . 
Grįžo Lietuvos va ldž ia į šį 
kraštą, ne šdama la isvę ir 
gerovę. Tiek metų vargę, tiek 
metų kentėję, tą d ieną vil
niečiai pasijuto laisvi savo 
tikrosios Tėvynės Lie tuvos 
prieglobstyje. Lietuviai atžy
giavo į Vilnių išvaduoti bro
lius, nešdami tvarką, teisę ir 
teisybę. Lietuva tapo visų mū
sų tėvyne, pras idė jo vilnie
čiams naujo gyvenimo auš ra . 

Mūsų d i d ž i a u s i a m ap
gailestavimui, t a d a nesupra
tome, kokia b r a n g i a ka ina 
sugrąžintas Vilnius Lietuvai. . . 
Kai 1941 m. gyvuliniai t rau
kinio vagonai, s a u s a k i m š a i 
prikimšti neka l tų žmonių, 
skriejo iš Vilniaus stoties at
šiauraus Sibiro platybių kryp
timi... Girdėjosi žmonių ai

manos, tada vilniečių akyse 
dar nespėjusi nudžiūti džiaugs
mo a ša ra — liejosi skausmo 
ašaromis. . . 

Šiandien, žvelgdami iš sa
vo 80 m. aukš tumos į savo 
praeitį , apmąstau , ką išgyve
nom anuo metu. Man rodos. 
Vilnijos kraš te , Vilniuje, Vy
t au to Didžiojo gimnazijoje, 
t am neišsenkančiam mokslo ir 
dvasinio tobulėjimo šuliny liko 
visa mano gyvenimo pilnatvė. 
Šviesi d r augų ir mokytojų 
a tmint i s . Tėvynės meiles j aus 
mai mus jungė nematomu ar
t u m u . Buvome kaip viena 
šeima kovojanti už lietuvybės 
išsaugojimą, nepas idaveme 
priespaudai , didžiavomės, kad 
esame l ietuviais . Nuožmioje 
kovoje mes g rūd inomes ir 
mūsų j ie nepalaužė. 

Padėka visiems Vilnijos. 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viams materialiai ir moraliai 
parėmusiems vilniečius kovo
tojus už Vilnijos kraštą. Garbe 
Jums! 

Ačiū J u m s , brangieji 

mokytojai, kurie, išleidę mus 
iš mokyklos, pavedėję ant 
gyvenimo kalvelės, parodėte 
painius gyvenimo labirintus, 
mokėte juose nepasiklysti. 
Deja... Iš mokyklos suolo pa
tekome tiesiai į Antrojo žiau
raus pasaulinio karo sūkurį ir 
neįsivaizdavome jo žiaurumų. 
Kartojosi priespaudos, regis 
neliko žemėje vietos teisybei, 
kilnumui ir blaiviam protui. 
Mes jau buvome užsigrūdinę, 
nors buvome fiziniškai naiki
nami , bet dvasiškai nepa
lūžome... Ankstyvoje jaunystė
je išgyventa patir t is — bene 
giliausia. Jau labai išretėjo 
mūsų gretos. Susit ikę džiau
giamės, kad vėl net 12 metų 
gyvename Nepriklausomoje 
Lietuvoje Labai norisi apka
binti kiekvieną, netikrumo ir 
pragmatiškų poreikių kamuo
jamą žmogų ir prisiminti 
Sigito Gedos žodžius: „Esu 
dabar kaip niekada žmogus iš 
Lietuvos". 

Pabaiga Arkikatedra Viln H Oaitevsfcio minti 
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PALIEKANT ČIKAGĄ 
R E M I G I J U S M I S I Ū N A S 

Sako, ruduo išsiskyrimų 
metas. Gal kai kam ir ne, bet 
m a n š iuokart — ta ip . Šis 
ruduo man po ilgo nesimaty
mo ir t rumpo pabuvimo — 
išsiskyrimo su lietuviškąja 
Čikaga metas . Du mėnesiai 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre pra lėkė kaip viena 
akimirka ir vel tenka palikti 
Pasaul io l ietuvių archyvo 
lobius, apgai les taujant , kad 
laiko buvo tiek mažai ir tiek 
nedaug padaryta. 

Taip j a u nu t iko , kad 
mano. kaip mokslininko, kar
j e ra labai susijusi su LTSC. Jo 
vad inamass i s „Vokietijos" 
a rba lietuvių DP archyvas 
man buvo didžiausia paspirti
mi, rengiant disertaciją apie 
lietuvių DP knygų leidybą, o 
vėliau — ir monografiją ta 
pačia tema (gaila, jos išleidi
mas nedovanotinai užsitęsė 
dėl ne nuo manęs priklau
sančių priežasčių). Mono
grafijos baigimas automa
tiškai tapo naujos tyrinėjimų 
tematikos pa.eškos pradžia. 
Prisipažinsiu, viliojo kelios 
temos, bet viskas išsisprendė 
gan nelauktai — baigdamas 
disertaciją, pasidomėjau ar
chyvuose, ką gi, sovietines 
Lietuvos vadovai žinojo apie 
„Tautos atplaišas" — DP. Tas 
smalsumas baigėsi gan „liūd
nai" — atrodė, t ik akmenuką 
pajudinau ir sukėliau didžiau
sią griūtį. Pasirodė, A. Snieč
kus ir jo bendražygiai tiek 
apie DP, tiek apie jų gyvenimą 
JAV, tiek apie senąją išeiviją 
JAV ir kituose kraštuose tu
rėjo nemažai informacijos. 

Bemėginant susiorientuoti 
gausioje medžiagoje, kuri sau
goma keliuose Lietuvos ar
chyvuose, gimė noras smul
kiau pasidomėti, kokią reikš
mę turėjo informacija sovieti
nės Lietuvos ir išeivijos santy
kiams, kaip Lietuvoje buvo iš 
paskutiniųjų s iekiama iki 
minimumo apriboti „kenks
mingos", sovietų požiūriu, 
informacijos „nutekėjimą" į 
emigraciją, ir ka ip buvo 
siekiama patir t i kuo daugiau, 
pas inaudojant KGB žvalgy
biniais bei k i ta is kanalais , 
apie išeivijoje vykstančius 
procesus ir šią informaciją 
panaudoti , nukreipiant tuos 
procesus sau naudinga link
me. Buvo taip pat įdomu, kaip 
ir kokią informaciją apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje 
gaudavo išeiviai ir kaip jie ją 
panaudodavo, siekdami pri
s ta tyt i t a rp tau t ine i visuo
menei Lietuvos bylą 

Pradėjęs tyrinėjimus, 
pradžioj apsiribojau 1940— 
1952 m. laikmečiu, pačiu tra
giškiausiu ir mano minėtos 
informacinės priešpriešos po
žiūriu, nes. sakysim, ne vieną 
bandymą iš Lietuvos išgabenti 
informaciją apie padėtį šalyje 
lydėjo rezistentų areštai ar 
žūtys, o bandžius ius prasi
brau t i iš Vakarų — KGB 
pasakos ir pinkles. Lietuvos 
archyvuose saugoma medžia

ga daugiausia nušviečia situa
ciją Lietuvoje, komunistų par
tijos ir KGB veiklą šioje srity
je. Labai t rūko medžiagos apie 
išeivių pastangas . 

Laimei, šiemet, pagaliau 
palankiai susiklosčius aplin
kybėms, pavyko, pasinaudojus 
maloniu LTSC pirmininko 
prof. Jono Račkausko kvie
timu, praleisti kelias savaites 
Čikagoje. J LTSC archyvus 
dėtos viltys pasiteisino su 
kaupu — daug įdomios medžia
gos pasisekė rasti ALT. Dauž-
vardžių ir Lietuvos genera
linio konsulato Čikagoje, K. 
Pakšto. K. Jurgelos bei kituo
se archyvuose. Tačiau didžiau
sias ne t ikė tumas laukė I 
pasaulinio ka ro metu savo 
veiklą pradėjusios Amerikos 
lietuvių tarybos archyve. Šį 
archyvą, kurį prof. J . 
Račkauskui po ilgų pastangų 
pasisekė per imti iš Maria-
napolio, galima vadinti t ikru 
deimančiuku. Juo jau naudo
josi Lietuvos istorijos tyrinėto
jai (pvz., K. Jurgėla ir J. Ski-
rius), bet, manau, dar ne vie
nas ras tai, ko nepastebėjo ki
tas, besidomėjęs Lietuvos 
nepriklausomybes atgavimo 
aplinkybėmis XX a. pradžioje, 
kaip nut iko man . J a u 
besidomint, kaip i=' iai savo 
politiniams tikslą..^ naudojo 
informaciją, jaučiau, kad j ie 
neblogai išmanė procesus, 
kurie šiuo metu vad inami 
. informaciniais kara i s" bei 
„viešaisiais ryšiais". Pažintis 
su senuoju ALT archyvu bei 
kun. S. J. Draugelio archyvu 
parodė, kad pirmoji patir t is , 
kaip panaudot i viešumą ir 
informaciją Lietuvos tikslams, 
buvo s u k a u p t a da r XIX a. 
pab., pradedant viešais pro
testais prieš Kražių skerdynes 
ir j au tada leista l i teratūra 
apie Lietuvą anglų kalba , 
skleidžiant ją ir plačioje JAV 
visuomenėje, ir t a rp politinio 
elito. 

Tokie radiniai gan ženk
liai pakoregavo mano planus, 
tik kol kas dar nesinori pla
čiau dalintis , kaip jie atrodo, 
kad paskui netektų išgirsti: 
„pažadėjo — netesėjo". Ne vi
sada iš anksto paga r s in tus 
p lanus gali tesėti. Tikiuosi, 
„Draugo" skaitytojai gre i ta i 
pamatys . 

Pasidžiaugęs vis tik nega
liu (kad ir suprasdamas, kad 
kišu pirš tus į tarpdurį) ne
pasidalinti kai kuriomis min
timis. Tik Čikagoje įsit ikinau, 
kokio aštrumo klausimu yra 
v i r tus i išeivijos archyvų ir 
paties LTSC klausimas. Lai
mei, pastarojo santykiai su 
JAV LB po kelių metų „šaltojo 
karo" pagaliau sureguliuoti . 
Už ta t prie archyvų klausimo 
vis gr įž tama tiek spaudoje, 
tiek visuomenėje, ir ne vienas 
te iginys verčia s tebėt is bei 
išdėti, kas guli a n t širdies. 
Lygiai pr ieš dvejus metus 
prof. J Račkauskas savo 
laiške tuometiniam „Lite
ratūros ;r mene" redaktoriui 

Dr Kc-miKijtis MiM.inas 
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JAV LB XVI Tarybos III 
sesijoje, surengtoje rugsėjo 
21-23 d., Vaš ingtone , DC. 
Marriott viešbutyje, buvo 
paminėta angliškai leidžiamo 
,,Bridges" žurnalo 25-mečio 
sukaktis. Ta proga redaktorei 
Rasai Ardytei-JuAkienei buvo 
įteiktas padėkos adresas . 
Naudodamasi proga. „Drau
ge" korespondente pakvietė ją 
kolegiškam pokalbiui. 

- Priminkite „Bridges" 
pradžią, gal ne visi „Draugo" 
skaitytojai ją beprisimena. 

- Tokioje kaip ši JAV LB 
Tarybos sesijoje prieš 25-erius 
metus buvo n u t a r t a steigti 
anglišką leidinį, kad galima 
būtų pasiekti angliškai kal
bančias visas 3 lietuvių išei
vių Amerikoje generacijas, o 
svarbiausia, kad galima būtų 
pr i t raukt i j aun imą . J a u ir 
tada egzistavo lietuvių kalbos 
problema. Lietuviškai nebe
galima buvo susikalbėti su 
jaunimu, lietuvių kalbą buvo 
praradusi senoji generacija. 
Buvo sudarytas štabas. „Brid
ges" prasidėjo Philadelphijoje. 
Vienas iš pirmųjų redaktorių 
buvo Rimas Stirbys. jam pa
dėjo jo žmona. Pradžioje tai 
buvo kelių puslapių žinių lei
dinėlis. Nebuvo labai intensy
vus, bet buvo noras pasakyti: 
mes esame, susipažinkite su 
mumis, pažiūrėkite, ką mes 
darome. Buvo toks žmogiškas 
žurnaliukas, ir tą jo veidą mes 
stengiamės išlaikyti ir šian
dien. Nesiveržiame tapti inte
lektualų t r i būna . Bandom 
pateikti žinias, ką Lietuvių 
Bendruomenė daro , kas jai 
rūpi. Apimame visas tarybas 
- kultūros, švietimo ir kt. Per 
tuos 25-erius metus pasikeitė 

I daug redaktorių, daug skaity-
| tojų. 

- Koks „Bridges" tiražas 
4abar ir koks yra buvęs di
džiausias? 

- Girdėjau sakan t , kad 
yra buvę apie 2,200 egz., šiuo 
ne tu - 1,400 egz. Manau, tai 
f eras skaičius. Skaitytojų yra 
caugiau, negu p renumera 
torių, nes v ienas užsisakęs 
paleidžia per r a n k a s savųjų 
t i rpė . Kai p radė jau leisti 
,Bridges" į internetą, pama-
čau, kad ir t en jį žmonės 
Kai to. Mums svarbiausia , 
kad skaito. 

- Kaip atsitiko, kad Jus 
ttpote redaktore ir kiek metų 
jtu redaguojate? 

- Prieš penkerius metus 

G Bleizgiui, citavo Juozo 
Slomskio teiginį, kad „šian
dien, po aš tuoner ių metų 
svirstymų, Lietuva neturi sa
vo kultūros ir istorijos paliki
nu svetur politikos ir strate
gijos, neaiškūs santykiai su 
išeivija". Nežinau, nuo kokios 
dienos J . Skomskis skaičiavo 
tucs metus, bet ir šiandien, 
20('2 m., tos strategijos nėra. 
Daigybė institucijų Lietuvoje 
(archyvai, universitetai, mu
ziejai ir kiti) skelbiasi prii
mantys išeivių archyvus ir ža
da jais pasirūpinti . 

Ir t iesa — rūpinasi. Ta-
čiai nereikia užmiršti , kad 
tuo oat metu j ie gauna ir daug 
kitų archyvų, ir jų tvarkymas 
t rurka labai ilgai. Štai nese
niai B, Kviklio dukra „Drau
ge" rašė, kad jos tėvelio rinki
niai jau yra visiems prieina
mi, bet kiek laiko praėjo nuo 
tos Hienos, kai B. Kviklio 
archyvas atkeliavo į Kauną 
iki tos, kada ji galėjo pasakyti 
.jau ^ Aš pats ne sykį buvau 
užsidegęs lėkti ieškoti B. 
Kviklio archyve reikalingos 
medžiagos, bet bendradarbiai, 
žinoję, kaip vyksta archyvo 
tvarkymas , sulaikydavo, 
sakydami, kad kol kas 
prieinama tik menka jo dalis 

Nukelta į 5 psl. 

n MAN SMAGU TURĖTI SAVO FORUMĄ" 

Rasa Ardyte-Juškiene. 

Astai Banionytei, kuri redaga
vo „Bridges", tapo per sunku, 
nes ji užsiėmė politikos rei
kalais, ir Krašto valdybos pir
mininkė Regina Naruš iene 
ieškojo, kas galėtų perimti. 
Apie tai sužinojęs burną pra
vėrė Ramut i s Pl iūra , 
„Bridges" adminis t ra tor ius : 
„Mano žmonos sesuo yra 
anglų kalbos ir literatūros mo
kytoja, ji leidžia mokykloje 
žurnalą, kodėl negalėtų leisti 
„Bridges"? 

Regina paprašė, ir aš 
pamaniau, kad nieko neatsi
tiks, jeigu kokius metus pa
dirbėsiu. O štai jau penkeri. 

- Nesigailite, kad Ramutis 
Pliūra pravėrė bumą? 

- Kar ta i s , kai laiko pri
trūksta, sakau: ir kam aš ėmiau
si!? Bet iš tikrųjų ne, nes man 
tas darbas įdomus, man bai
siausiai įdomus kiekvienas 
straipsnis, kurį man atsiunčia 
autoriai. Ir kai aš tik aš pra
dedu raut i s plaukus nuo gal
vos, kad niekas neberašo, 
staiga kitą dieną savo elek
troniniame pašte ar papras
tame pašte randu kokius 3 
straipsnius. Manau, kad Die
vas t ikra i prižiūri ir mane, ir 
„Bridges". Niekada nėra buvę 
s t ra ipsn ių t rūkumo. Nesu 
politikierė ir, sakykim, apie 
NATO rašau ta ip , kad su
prastų eilinis pilietis. Mano 
autoriai taip pat pateikia in
formaciją labai lengvai su
p ran tamą . Čia aš jaučiuosi 
labai laiminga, kad esu lietu
vė, nes tiek įdomių, darbščių, 
žinomų ir nežinomų žmonių 
sutinku Amerikoje. 

- Kokie jūsų skaitytojai: 

Jono Urbono nuot:. 

j aun i ar seni? 
- Aš manau, visokio arr-

žiaus. Pvz.. mano sūnūs -
vienas gimnazistas, kitas jai 
universiteto s tudentas - K 
pradžių jie visai nemana 
skaityti „Bridges". Bet daba-
jaunesnysis nešasi jį į mokyk
lą, nes sužinojo, kad vienas 
mokytojas yra pusiau lietuvis 
pusiau italas. Kartą jie įsi
šneko, ir mokytojas paklausė: 
ką tu žinai apie Lietuvą? 
Sūnus buvo labai patenkintas, 
kad galėjo pasikalbėti su mo
kytoju apie Lietuvą. Grįžęs jis 
tuoj įsidėjo „Bridges", nes 
norėjo mokytojui parodyti, 
kad mes ne tik žinom apie Lie
tuvą. Manau, kad ir jaunimui, 
ir vyresniems „Bridges" gali 
būti įdomus. 

- Ar turite kokį ryšį su 
skaitytojais? 

- Karts nuo karto skaity
tojai parašo laiškus. Jie ne-
sikeikia, kas mane labai stebi
na. Štai viena moteriškė pa
rašė: .Aš ką tik sužinojau, kad 
esu lietuvė, ir man labai 
įdomu skaityti 'Bridges', tęskit 
toliau". Sėdžiu ir įsivaizduo
ju, kad kažkur tarsi lemputė 
užsidegė: aš lietuvė! Šitokie 
laiškai man patinka. Tokiam 
žmogui įdomu viskas, ką tu 
bepasakytum apie Lietuvą. 
Neseniai gavau laišką iš 
Lietuvos, iš Jėzuitų gimnazi
jos. Rašo įvairių organizacijų 
atskiri nariai, ne tik Lietuvių 
Bendruomenės, ir tai man 
labai pat inka. Man smagu 
susirašinėti su savo autoriais. 
Ir jiems smagu, kad tuo, kas 
jiems įdomu, jie gali pasidalin
ti su kitais. 

SKELBIMAI 

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

14911 1271h Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 706-839-9022 Fax 708-839-9070 E-mail: attvOattbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanaią 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite maryti 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 į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertinai 
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 įvairias 
kultūrines, istorines ir muzikines programas 
Sį ir kitą mėnesį ALTV dar rodys siužetus, atostogų metu 
nufilmuotus Lietuvoje Žiūrovų laukia pažintis su 
..Panoramų" vedeiais. nekilnoiamoio turto pirkimu Lietuvoj. 
archyvų darbu ir kiti pasakojimai. 

ALTV pasMefca teise, keiti) programų turinį ir siužetų rodymo laika. 

- Kurios bangos lietuviai 
daugiau skaito „Bridges"? 

- Dypukų vaikai , yra 
senųjų lietuvių ir net jų 
draugų amerikiečių, kurie do
misi Lietuva. Mes savo žur
nalą siunčiam senatoriams ir 
Kongreso nariams, kad susi
pažintų su savo balsuotojais. 
Kai Lietuva pradėjo aktyviai 
veržtis į NATO, jie pradėjo 
daugiau domėtis ,,Bridges". 
Jie nori sužinoti, kas mums 
svarbu. J iems čia yra geras 
resursas. Gauname internetu 
jų informaciją apie tai , ką j ie 
daro del Lietuvos. Iš to mes 
suprantam, kad „Bridges" 
skaitomas. Kartais nustembu, 
kodėl man parašo koks nors 
Nebraskos senatorius, kad j is 
išvažiavo į Lietuvą. Aš gyvenu 
New Jersey, bet mano senato
rius man neparašo, nes del 
Lietuvos reikalų j a m j a u 
nebereikia aiškintis, tai sa
vaime suprantami dalykai. 

- Kas labiausiai patinka 
skaitytojams Jūsų žurnale? 

Visa h u m a n i t a r i n ė 
medžiaga - apie šeimas, naš 
laičius, keliones, is tor inius 
dalykus, jeigu jie įdomiai 
parašyti. Labai mėgstama y ra 
Jeanne Dorr, nes ji rašo apie 
šeimas ir našlaičius. Mūsų 
skaitytojai yra labai dosnūs, o 
Jeanne Dorr labai žmogiškai 
rašo ir sujaudina visus. Ir a š 
labai jaudinuosi skai tydama 
jos straipsnius. Ji labai daug 
dirba dėl Birutės Jasai t ienės 
Socialinių reikalų tarybos, visi 
tos tarybos nariai daug dirba. 
Per ..Bridges" mūsų skaityto
jai susipažįsta su našlaičiais ir 
su jais susirašinėja, j uos 
remia. 

- Jums kas nors padeda? 
- Viską pati: surenku me

džiagą, redaguoju, laužau -
paruošiu ki pat spaustuvės. 

- Kaip išsilaiko „Bridges"? 
- Iš prenumeratos, Lietu

vių fondo aukų ir skelbimų. 
Nemažai kainuoja pa š t a s , 
pakilo spausdinimo ka ina . 
Anksčitu prisidėdavo Lietu
vos ambasada Vašingtone (čia 
buvo JOJ iniciatyva), dabar j i 
savo paramą nutraukė, todėl 
mes ŠILO metu gana sunkiai 
verčiamės. 

- Joms, žinoma, LB ui 
darbą nemoka. 

- Jeigu mano kompiu
teriui kas nors atsit inka, a š 
galiu pasinaudoti savo s t i 
pendija ir sutaisyti, pagreitin
ti, pagerinti programą. Tai, ką 

aš darau , galėtų būt i pilno 
laiko darbas, bet mes tiek fi
nansų neturime. 

- Kur Jus taip gerai 
išmokote kalbėti lietuviškai? 

- Tėvelių namuose ir li
tuanistinėje mokykloje. 

- Bet Jūsų kartos lietu
vaičių nėra labai daug, kurie 
kalbėtų lietuviškai? 

- Sakyčiau, kad yra daug, 
bet a r mes pasirodom lietu
viškam gyvenime?' 

- O kodėl nepasirodot? 
- Pats gyvenimas trukdo. 

Mes dirbam, esam tėtes ir ma
mos, po darbo tur im visokiau
sių užsiėmimų. Kartais sun
ku... 

- O jums nesunku? 
- Aš visai kitokia! Man 

labai smagu sėdėt savo kara
lystėj namuose ir leist žur
nalą. 

- Tai Jus nedirbate? 
- Dirbu pilną laiką mo

kykloje, o sausio mėnesį pra
dėsiu antrą magistrą. Bet man 
t iesiog labai pa t i nka būt 
užs iėmusia i , aš nemėgstu 
sėdėt prie televizoriaus. 

- Tai Jūs save suradote 
„Bridges" žurnale? 

- O ta ip! Man pat inka 
skaityti ir rašyti, todėl aš ir 
studijavau anglų kalbą ir lite
ratūrą. Žodis man labai svar
bus. 

- O kada nors pati rašėte? 
Eilėmis ar proza? 

- N iekam nerodžiau ' . . 
Dabar rašau tik savo skyrelį 
„Bridges" - apie šeimą, kas
dienį gyvenimą; s ta iga kas 
nors sujaudina, suerzina: pa-
skaičiusi laikraštį su kuo nors 
nesu t inku , t a t ir pa rašau . 
Man smagu, kad netur iu už 
nugaros jokių komisijų, niekas 
manęs nestabdo. Man smagu 
turėt i savo forumą, ir aš juo 
pasinaudoju. Rašau lyg savo 
draugams. 

Buvo įdomu stebėti Rasos 
sūnų, atrodo, jaunesnįjį, kuris 
su mama dalyvavo Lietuvių 
Bendruomenės pokylyje. Kai 
Amerikos valdžios atstovų, 
aukštų svečių iš Lietuvos, 
kelių šimtų vakaro dalyvių ir 
senelių - Redos ir Juozo 
Ardžių - akivaizdoje mamai 
Rasai buvo įteiktas padėkos 
adresas, vaikinas jaudinosi ir 
labai ja didžiavosi. Taip gims
ta nauja lietuvių karta. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

\UirjMTJBUCiNAML;SVEKATŪSR 
GYVYttSrjRtorVUS 

Agentas Frank Zapohs ir Ot'f Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOMS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654. 773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas... 

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 

ctmtrtictor coMsntucr rucrloft 
312-388-8088; 

773-254-0759;312-493-8088 

SIŪLO D A R B A 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

sugyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

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

Window VVashers Needed! 
40.000 per year We need 100 crews. 
No exp. necessary Will train Mušt 
have valid dnver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Chicaeo and Milvvaukee area 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800. 

Te l . 615-554-3161. 

SIŪLO IŠNUOMOTI ĮVAIRUS 

Oak I Jiwn išnuomojamas 4 
kambarių. 2 mieg. butas su šiluma. 

Yra šaldytuvas ir dujine virykle. 
Salia teniso kortai ir baseinas. 

Kirst Rate Keal Estate, 773-767-
2400. \usra Padalino. 

Liaudies medicinos gydytojas 
O i . K H C H E R E D N Y K . 

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

847-507-4074 (mob.) 

http://attvOattbi.com
file:///usra
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* Seimas nepritarė siūly
mui panaikinti kandidatų į 
aukščiausius renkamus pos
tus liustracijos įstatymą. To
dėl, jeigu parlamentarei Kazi
mierai Prunskienei pavyks su
rinkti pakankamai rinkėjų pa
rašų ir ji bus įregistruota kan
didate į prezidentus, oficia
liame, Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) išleistame jos 
plakate bus nuoroda į tai, jog 
Aukščiausiasis teismas yra 
pripažinęs šią kandidatę ben
dradarbiavus su KGB. VRK 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas sakė, kad registruojant K. 
Prunskienę kandidate į prezi
dentus bus elgiamasi taip, 
kaip liepia įstatymas. (KD, Elta) 

* Itin pavojingas raketi
nio kuro atliekas iš Kara
liaučiaus srities traukiniais 
planuojama gabenti per Lie
tuvą. Dėl raketinio kuro gabe
nimo tvarkos jau tariasi Vil
niaus ir Maskvos pareigūnai. 
Opozicijos atstovai perspėja, 
kad tokios derybos Lietuvai 
dabar yra labai pavojingos ir 
silpnina jos pozicijas derybose 
dėl kitų gyvybiškai svarbių 
tarptautinių susitarimų. Opo
zicijos atstovai pabrėžia, kad 
dar neverta pradėti derybų — 
reiktų palaukti, kol nurims 
aistros dėl vizų režimo įve
dimo į Karaliaučių ir iš jo va
žiuojantiems rusams. (KD, Elta) 

* Jei rytoj vyktų rinkimai 
\ Seimą, į jį patektų tik 6 par
tijos, teigia „Baltijos tyrimai". 
Daugiausiai vietų laimėtų so
cialdemokratai — juos parem
tų 19 proc., Lietuvos krikščio
nis demokratus paremtų 10.6 
proc, Naująją sąjungą (social
liberalus) - 8.5 proc., Liberalų 
demokratų partiją 7.1 proc., 
Lietuvos liberalų sąjungą 6.8 
proc, Lietuvos centro sąjungą 
5.3 proc. apklaustųjų. (LŽ, Elta) 

* Pavardžių nenorėję 
skelbti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos nariai tikino, kad 
parašų rinkimo lapai Kaziui 
Bobeliui ir Juozui Petraičiui 
buvo išduoti dėl to, kad iš jų 
būtų atimta galimybė vaidinti 
kankinius ir taip didinti rė
mėjų gretas. (LR. Elta) 

* Seimo nar io Jurgio Raz
mos šeimą toliau persekioja 
negandos dėl dukters Agnės 
Razmaitės gyvenimo su nar
kotikais. Mergina prieš pus
trečios savaitės Vilniuje įkliu
vo pareigūnams su 0.018 gra
mo heroino. Byla gali būti 
iškelta dar šią savaitę. Kaip 
nubausti A. Razmaitę, spręs 
teismas. (R, Eita; 

* Kauno Petrašiūnų ka
pinėse trečiadienį palaido
tas Seimo narys socialdemok
ratas Rimantas Ruzas. Prieš 
palydint parlamentarą į pas
kutinę kelionę, garbės sargy
boje prie velionio karsto 
stovėjo Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, jo pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas, susi
siekimo ir vidaus reikalų mi
nistrai Zenonas Balčytis ir 
Juozas Bernatonis. R. Ruzo 
laidotuvėse dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių. Į laido
tuves atvyko premjeras Algir
das Brazauskas, Kauno mies
to ir apskrities valdžios ats
tovai, kolegos iš Seimo, įvairių 
organizacijų nariai. Seimo 
narys palaidotas valstybės 
lėšomis. Praėjusią savaitę par
lamentaras patyrė sunkų su
žalojimą autoavarijoje ir iki 
mirties neatgavo sąmonės. 

* Socialdemokratai arti
miausiu metu turės apsi
spręsti, kas Seime iš Kauno 
miesto taryboje pakeis tra
giškai mirusį Rimantą Ruzą. 
Tapti Seimo nariu gali dabar
tinis premjero Algirdo Bra

zausko sekretoriato vadovas 
Antanas Valys, o Kauno mies
to tarybos nare — estrados 
dainininkė Nijolė Tallat-Kelp-
šai tė . (KD, Elta) 

* Lietuva pasiryžusi 2004 
metais pakartoti Antano 
Gustaičio trijų lėktuvų 
„ANBO-41" skrydį aplink Eu
ropą. Šiuo įvykiu siekiama 
pažymėti istorinio įvykio 70-' 
mėtį, tačiau aviacijos specia
listai abejoja, ar per likusį 
laiką bus sukonstruoti trys 
lėktuvai. Susisiekimo ministe
rijos projekte numatoma paga
minti tris A. Gustaičio lėktuvų 
„ANBO 41" kopijas. Specialis
tai pripažįsta, kad kopijas 
būtų galima pagaminti tik 
Kauno aviacijos gamykloje, 
kurią šiemet nusipirko Kauno 
sraigtasparnių remonto įmonė 
„Helisota". (KD, Elta) 

* Koks glaudus ryšys yra 
tarp dangaus ir žemės, pri
mena Klaipėdos universiteto 
vyr. dailininkė Rita Gorodec-
kienė, įgyvendinusi unikalų 
projektą — astronominį orbi
tinį kalendorių su Saulės laik
rodžiu, kuris rado vietą grafo 
J. Tiškevičiaus dvaro parke 
Kretingoje. Kalendorius-laik-
rodis rodo metų laikus, mė
nesius, dienas, valandas bei 
lietuvių tradicines ir valsty
bines šventes. Tokio daikto 
nėra ne tik Lietuvoje, bet ir vi
sos Europos etniniame žemė
lapyje. Pirmasis Lietuvoje ži
nomas Saulės laikrodis 1610 
m. buvo įrengtas Kretingos 
pranciškonų vienuolyno kie
me. (K, Elta) 

* Kauno miesto tarybos 
Miesto energetikos komite
tas nusprendė puse valandos 
paankstinti miesto gatvių ir 
aikščių apšvietimą. Toks spren
dimas priimtas atsižvelgiant į 
gyventojų pageidavimus ir di
desnį gatvių eismo avarin
gumą bei nusikalstamumą 
tamsiu paros metu. Pusva
landžiu anksčiau miestas bus 
apšviestas lietingomis ir ypač 
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Antradienį Frankfurte atidarytoje pasaulinėje knygų mugėje Lietuvos 
ekspozicijos centre — architekto Sauliaus Valiaus kūrinys „Istorijos pus
lapiai". Dalis šio įdomaus kūrinio lapų yra išmarginti senovinių Lietuvos 
žemėlapių ar pirmųjų lietuviškų knygų viršelių kopijomis, kiti lapai — 
tušti, nes primena, architekto teigimu, daugelį tuščių valstybes istorijos 
p u s l a p i ų . Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr 

apsiniaukusiomis dienomis. 
Giedrą dieną bus laikomasi iš 
anksto sudaryto tvarkaraščio, 
kuris koreguojamas kas 5 die
nas, atsižvelgiant į saulės 
laidą. (Elta) 

* Praėjus mėnesiui po 
Saulės akmens vagystės iš 
Palangos Gintaro muziejaus 
teisėsaugininkai nepraranda 
vilties surasti šį vertingą eks
ponatą. Pagrobtojo gintaro lui
to paieškoms vadovaujantis 
Tardymo departamento ypač 
svarbių bylų tardytojas Serge
jus Peisas sakė, kad byloje jau 
apklausta per 70 asmenų. Pa
sak jo, padėti surasti Saulės 
akmenį gali ir visuomenė. 

Deja, kol kas nė vieno anoni
miniu policijos pasitikėjimo 
telefonu skambinusio piliečio 
informacija nepasitvirtino. 
Muziejininkai tuo tarpu skep
tiškai vertina žiniasklaidoje 
skelbtą pagrobto gintaro luito 
vertę - 1.5 mln. litų. Tokia 
suma buvo minima svarstant, 
kaip Saulės akmenį įvertintų 
draudimo kompanijos, suma
nius išvežti jį eksponuoti į 
užsienį. 3.698 kg sveriantis 
Saulės akmuo, kaip ir kiti Pa
langos Gintaro muziejaus ek
sponatai, apdraustas nebuvo. 
Pasak kai kurių muziejininkų, 
Saulės akmuo vertas geriau
siu atveju pusės minėtos su
mos. (BNS) 

• 

Atkelta iš 4 psl. 
Man. kaip mokslininkui, 

žinia, kad į Lietuvą pergaben
tas koks išeivijos archyvas, 
automatiškai reiškia, kad jis 
bus neprieinamas mažiausiai 
trejetą metų. todėl ne vienos 
idėjos teko atsisakyti, at
sitrenkus į griežtas archyvų 
tvarkymo taisykles. Be to. 
išeivių archyvai plinta po visą 
Lietuvą, nuo Vilniaus iki 
Klaipėdos, o kai kurie — ir po 
mažesnius provincijos mies
tus. Susidaro paradoksali si
tuacija: archyvas — Lietuvoje, 
bet — nepasieksi. Pasižiūrė
kim — kehonė iš Vilniaus j Kau
ną pirmyn atgal — 20 Lt, dar 
mažiausiai 10 Lt — pietūs, na, 
ir dar keli litai — reikalingų 
dokumentų kopijavimui. Ir jei 
tavo. kaip mokslininko, alga 
apie 900 Lt. tai gerus jos treč
dalius gali „praryti" kelionės į 
Kauną. O jei į Klaipėdą, tai 
dar baisiau — kasdien nepa
lakstysi, o nakvynė viešbuty, 
jei neturi kur kitur prisi
glausti, gerokai palengvina 
kišenę, tad ne vienas specia
listas Vilniuje, kuris užsiima 
lietuviškos spaudos senąja 
bibliografija, išgirdęs, kad į 
Klaipėdą atkeliauja unikalus 
K. Pemkaus rinkinys ašarą 
nubraukė, nes jame buvo tokie 
senosios išeivių periodikos 
komplektai, kokių neturi jokia 
Vilniaus biblioteka. 

Sutinku su dr. Robertu 
Vitu, kuris „Drauge" skelb
tame straipsnyje „Nesku
bėkime atsikratyti archyvais" 
teigė, kad archyvai yra tam
priai susiję su šalimis, kur jie 
sukaupti. Tą galiu paliudyti ir 
sava patirtimi, kai, tikslinant 
vienus ar kitus išeiviško 
gyvenimo faktus, tenka nau
dotis Čikagos viešojoje ar kito
je vietinėje bibliotekoje saugo
ma JAV spauda, taip pat JAV 

PALIEKANT ČIKAGĄ 
archyvų medžiaga. Išeivijos 
archyvai reikalingi ne tik Lie
tuvos, bet ir amerikiečių isto
rikams, kurie tyrinėja mažu
mų istorijas. Būtų puiku, kad 
kai kurie asmenys, ragindami 
siųsti visus archyvus j Lie
tuvą, dar pridėtų, kad tai būtų 
daroma su LTSC pagalba, ku
ris galėtų nukopijuoti šiuos 
archyvus ar svarbiausias jų 
dalis, taip papildydamas savo 
rinkinius ir lengvir.damas ty
rinėtojų darbą. 

Galima būtų diskutuoti ir 
diskutuoti, bet vskam yra 
ribos, tuo labiau, kad daugeli? 
mano minčių nedaug skiriasi 
nuo dr. R. Vito panąstymų. 

Ir, jau einant į pabaigą, 
dar keletas žodžių apie LTSC 
galimybių išnaudojimą. Kaip 
rašė prof. J. Račkauskas savo 
atsakyme G. Bleizgiui. dar 
1995 m., Čikagoje lankantis 
Lietuvos prezidentui A. 
Brazauskui, buvo svarstomas 
tuometinio Lietuvos amba
sadoriaus JAV A. Eidinto pa
rengtas kultūros vertybių 
išsaugojimo projektas. Buvo 
veik sutarta, bet pasikeitė 
valdžia... Gal būtų laikas JAV 
LB inicijuoti šio projekto 
atnaujinimą, nes A. Brazaus
kas dabar premjeras, o V. 
Adamkus — prezidentas. La
bai nesinori tikėti, kad istorija 
kartosis ir išeivija supras, 
kokį turtą turėjo, tik netekusi, 
panašiai kaip buvo pokario 
metais Vokietijoje, kai tik su 
būtiniausiais daiktais išbėgę, 
DP susigriebė, kad Vakarų 
Europoje nėra jokio didesnio 
lietuviškų knygų rinkinio ir 
puolė kaltinti Vaclovą Bir
žišką, kodėl jis, būdamas VDU 
bibliotekos direktoriumi, ne
pasirūpino tokį sudaryti. Ne
sinori būti juodu pranašu, bet 
dr. R. Vitas teisus, kalbėda
mas ir apie Lietuvos geo-

strateginės padėties silpnu
mą, o kokie mes pažeidžiami 
galima pajusti, važiuojant iš 
Vilniaus iki prie su A. Lu
kašenkos Baltarusija sienos 
esančių Medininkų. Tik kiek 
daugiau kaip dvidešimt kilo
metrų, užkietėjęs rūkorius 
net cigaretės nespėja sutrauk
ti, kai atsitrenkia į sovietinės 
armijos sukirpimo uniformas 
dėvinčius Baltarusijos pasie
niečius. 

A. t A. 
VANDAI BARONIENEI 

mirus, dukra i GRAŽINAI su šeima, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
liūdime ka r tu . 

Birutės ir Algirdo Bindokų šeima 

A 8TAR AU-IANCe MCMKA V i 

Chicago 

How easy is it to g«t 
As easy as SAS. 

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

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
vvith United's Mileage Plus# or SAS' 
EuroBonus'" frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavlan.net 

L lf s Scandinavian Atffm-"*-} 

Lietuvos partizanų šalpai rugsėjo mėn. aukojo: 

$1,300 St. Butkaus Šaulių kuopa, Detroit, c/o Matas 
Baukys, Dearborn Hts.(viso $2,500). 

$300 Adomaitis Domas, Oak Lawn, IL (viso $500). 
$200 Jacobs Raminta, La Grange, IL (viso $400); 

Lapatinskas Vytautas, Seattle, WA (viso $800); 
dr. Mende Jovita, La Jolla, CA; Motiejūnas Jo
nas ir Ona, Prescott, AZ (viso $1,100); dr. Mus
teikis Antanas, Olympia, WA; Stančikas Bron
ius, Los Angeles, CA (viso $400); Steponis 
Vacys, Woodhaven, NY; dr. Trotter Dana, Ra-
cine, WI. 

$100 Kun. Babonas Alfonsas, Detroit, MI (viso $300); 
Bimbiris Alfons ir Vera Boise, ID; Indriūnas 
John, Roselle, IL (viso $200); JAV LB East St. 
Louis apylinkė, c/o Z. Grybinas, Collinsville, IL; 
Kikilas Genevieve ir Lucy, Kenosha, WI (viso 
$350); Lithuanian Credit Union, Los Angeles, 
CA (viso $300); Kulys Alfred, Westmont, IL 
(viso $300); Pagojus Petras, Detroit, MI (viso 
$300); Paulauskas Patricia, Nelia, Chicago, IL; 
Petokas Aleksandra, Newport Beach, CA (viso 
$300); Verikas Aleksandras, Racine, WI. 

$60 Valiuškis Antanas, Barrington, RI (viso $280). 
$50 Atutis Aleksandras, Pleasant Hill, CA (viso 

$100); dr. Bieliauskas Vytautas, Cincinnati, 0H 
(viso $150); dr. Brinkąs George, Los Angeles, CA 
(viso $600); Česnavičius Algirdas ir Ramutė, 
Richmond Hill, NY (viso $450); Kreivėnas Ka
zys ir Regina, Lemont, IL (viso $425); Liepas 
Stasys, Fort Collins, CO; Mikulionis Jonas ir 
Janina, Sterling Hts, MI (viso $125); Musteikis 
Gražina, Oak Lawn, IL; Pakalka Frances, Bev-
erly Shores, IN (viso $710); Pikūnas Justinas ir 
Regina, Northville, MI; Puškorienė Marytė, 
Cleveland, OH; Raulinaitis Zigmas, Manahaw-
kin, NJ; Rimkus Rimvydas ir Genė, Oak Lawn, 
IL; Rugelis John, Maywood, IL (viso $200); dr. 
Savickas Tadas, Monticello, NY (viso $150); Sir
utis Gražutė, Santa Monica, C A (viso $730); 
Užupis Juozas ir Sigutė, Worth, IL (viso $200); 
Aukotoja prašiusi neskelbti pavardės, Gurnee, 
IL. 

$30 Damijonaitis Algis ir Stasė, Elmhurst, IL ( viso 
$210); Polikaitis Bronius, Palos Hills, IL; Simai
tis Angele, Ithaca, NY; Špokas Aleksandras ir 
Dale, Brookfield, CO (viso $90); Venckūnas Al
dona, Santa Monica, CA (viso $230). 

$25 Banaitis Bronius ir Birutė, Abington, MA; Do
vydaitis Ema, Los Angeles, C A; Garolis Algis, 
Portland, OR; Garūnas Albinas ir dr. Ona, Wil-
lowbrook, IL; Jesmantas Aldona, Riverside, IL 
(viso $50); Jonynas Jonas ir Angelija, Berlin, 
CT; Keblys Kęstutis, Baton Rouge, LA; Kojelis 
Juozas, Santa Monica, CA (viso $455); Matuse
vičius Jurgis, Palos Hills, IL (viso $100); Petra
vičius Vygand, Kenosha, WI; Vaičaitis Rimas, 
Lido Beach, NY; Vaičiulaitienė Joana, Bethes-
da, MA. 

$20 Briedis Juozas, West Bloomfield, MI (viso $70); 
Bucmys Vida, Cleveland, OH; Galenas Helen, 
Chicago, IL; Grybinas Zigmas ir Virginia, O 
Fallon, IL; Janickas Jurgis ir Marytė, Carlsbad, 
CA (viso $45); Jodwalis John ir Valeria, River
side, IL; Juodikis Genie, Chicago, IL; Končius 
Juozas, Lemont, IL; Lukas Rimas, Interlaken, 
NJ; Lukauskas Felix, Chicago, IL; Matulaitis 
Jadvyga, Hillcrest, NY; Papartis L.R., La 
Grange, IL; Radas John, Livonia, MI; Rutkaus
kas Kazys ir Paulina, Rockford, IL; Rygelis Jo-
seph, Thompson, CT; Shurkus Vladislava, Red-
ford, MI; Stasas Henry ir Stephanie, Cleveland, 
OH; Strolia Faustas, Oak Forest, IL; Totilas Al, 
Omaha, NE; Valaitis Jurgis, Fairfield. CT; 

$15 Poškus Andrew, North VVeymouth, MA; Sekas 
Algirdas ir Irena, Huntington Beach, CA; Zails-
kas Theodora, Cicero, IL; 

$10 Brakas Martiną, Jamaica, NY; Jurkus Pranas, 
Elmhurst, IL; Matonis Casimir, Sun City, AZ; 
Prakapas Jonas, Bakersfield, CA; Ruibis ir 
Anna, Chicago, IL; Žebertavičius Vincas, Sunny 
Hills, FL; 

$1 Aukotojas ar aukotoja be pavardės, Albany, NY. 

Partizanų Globos fondo valdyba sveikina Antaną 
Juodvalkį 90-to gimtadienio proga. Dėkojame už $100 
auką partizanų šalpai. 

$100 Antano Juodvalkio 90-to gimtadienio proga Lie
tuvos partizanamas aukojo Irena Kriaučeliūnas-Leonas, 
Burr Ridge, IL ( viso$l,000). 

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos parti
zanų šalpai aukojo: 

a.a. Nijolės Maskaliūnienės atm. Laimutė Stepai-
tienė, Arlington Heights, IL $100 (viso $850); 

a.a. Jono Grėbliausko atm.: Ona ir Alfonsas 
Alčiauskai, Tampa, FL $20 (viso $40); Elena ir Mečys Kra
sauskai, South Pasadena, FL $20 (viso $70); Irena ir Eu
genijus Slavinskai, St. Petersburg, FL $20 (viso $165); Al
dona ir Kazys Jasinskai, St. Petersburg, FL $10; 

a.a. Bronės Sravinskienės atm.: Ona ir Alfonsas 
Alčiauskai, Tampa, FL $15 (viso $55); Irena ir Eugenijus 
Slavinskai, St. Petersburg, FL $15 (viso $180). 

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už atsiųstas au
kas. Mirusių šeimoms bei artimiesiems mūsų nuoširdi 
užuojauta. 

Aukas prašome siųsti: L P.G. FUND, 2711 West 71st 
Street, Chicago, II 60629. 

Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo pajamų 
mokesčių (Tax I.D. #36-3163350). 

J 

http://www.scandlnavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

Visus Zarasų klubo na
rius ir prijaučiančius kvie
čiame į rengiamą gegužinę, 
kuri vyks spalio 13 d. 12 vai. 
Saulių namuose. 2417 W. 43rd 
Str.. Chicago. IL. Pasivaišinsi
te skaniai pagamintu šeimi
ninkių maistu. Baras atgai
vins, smagiai pasišoksite gro
jant Algimanto Barniškio or
kestrui. Visus kviečiame. 

Juozas Pargauskas, gyve
nantis Mississauga. Ont., Ca-
nada. Draugo fondo garbės 
narys, rudens vajui atsiuntė 
100 dol., savo įnašus pakelda
mas iki 1.575 dolerių. Už nuo
latinę paramą Draugo fondui 
iš tolimos Kanados labai dėko
jame. 

Kas galėtų sakyti, kad lie
tuviai nevieningi? Kai spa
lio 4 d. ..Drauge" pasirodė ra
ginimas, kviečiantis lietuvius 
sekmadieniais dalyvauti šv. 
Mišiose, kuriose meldžiamasi 
lietuviškai, mūsų lietuviai at
siliepė labai gausiai. Cicero 
lietuvių telkinyje į Šv. Antano 
bažnyčią. į 9 val.r. šv. Mišias 
atvyko apie trisdešimt žmonių 
daugiau nei paprastai. Ragi
name ir toliau visus lietuvius 
rūpintis, kad mūsų senolių pa
statytose bažnyčiose būtų dar 
ilgai meldžiamasi lietuviškai. 
Cicero telkinio LB valdyba 
maloniai kviečia šį sekmadie-

. nį, spalio 13 d., tuoj po 9 val.r. 
šv. Mišių užsukti į parapijos 
salę. Pasivaišinsite skaniu ku
geliu, pyragais ir kavute, ren
gėjai užtikrina, jog neapvils, 
nuotaikingai visi kartu pasi
svečiuosite. Šio renginio pel
nas bus skiriamas parapijos 
reikalams - dideliems remon
tams, kurie būtinai reikalingi. 
Iki malonaus pasimatymo 
spalio 13 d.! 

Kviečiame visus lankytis 
„Vaiko vartų į mokslą" būrelio 
rengiamuose „Rudens der
liaus" pietuose sekmadienį, 
spalio 27 d., Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia — 12 vai. Pie
tų pelnas parems pomokykli-
nius centrus Lietuvoje, su ku
riais dirba ir kuriuos remia 
„Vaiko vartų" būrelis. Prašo
me iš anksto užsakykite vietas 
ir suorganizuokite draugų ir 
giminių stalus! Užsakymus 
priima Nijolė Grigaliūnienė 
tel. 708-974-1262. 

Lauksime lauksime! Lie
tuvos Dukterys kviečia vi
sus mielus draugus, jaunus ir 
senesnius, kurie supranta Lie
tuvos Dukterų darbo svarbą, 
paremti jas ateinant į jų ren
giamą vienintelį rudens pokylį 
spalio 19 d. 6 vai.v. Jaunimo 
centre. Bus programa, vaišes, 
loterija, kuriai labai laukiame 
laimikių. Juos atnešti ir užsi
sakyti stalus ir bilietus galite 
nameliuose, adresu: 2735 W. 
71st Str., Chicago. IL 60629: 
tel. 773-925-3211. Raštine vei
kia nuo antradienio iki šešta
dienio nuo 10 val.r. iki 2 vai. 
p.p. Iki malonaus pasimaty
mo! 

Danutė ir Juozas Dovei-
niai, gyvenantys Clinton 
Twp., MI. Draugo fondo gar
bės nariai, rudens vajui at
siuntė 200 dol.. pasiekdami 
3.000 dol. sumą. tapdami II 
laipsnio garbės nariais. Svei
kindami su pakilimu į aukš
tesnį laipsnį, labai dėkojame 
už stambią paramą Draugo 
fondui. 

Dalia Užpelkienė Šilutės 
F. Bajoraičio viešosios biblio
tekos vardu St. Džiugui rašo: 
..Didelio skaitytojų susidomė
jimo susilaukė knygos, gautos 
ankstesnėje jūsų siuntoje: I. 
Končiaus 'Žemaičių kryžiai ir 
koplytėles', S. Kolupailos 'Ne
munas', P. Alšeno "Martynas 
Jankus, Mažosios Lietuvos pa
triarchas', Tremties mitai'. M. 
ir V. Anysų „Žymios Lietuvos 
moterys mitologijoje, pada
vimuose ir istorijoje'. J. Her-
manavičiaus 'Raudonųjų sto
vyklos', A. Nevardausko „Pa
jūriais, pamariais'. Įdomu tai, 
kad šiose knygose yra medžia
gos ir apie mūsų krašto buvu
sius šviesuolius. Senos, vertin
gos knygos kaupiamos F. Ba
joraičio viešosios bibliotekos 
knygos muziejuje. Šiuo metu 
mūsų biblioteką knygomis re
mia daug tautiečių, gyvenan
čių išeivijoje ir tai kelia malo
numą ir nuostabą, žmonių 
ištikimybę Tėvynei, meilę jos 
žmonėms. Dar kartą nuošir
džiai dėkoju už nuolatinį rū
pestį ir paramą mūsų bibliote
kai, tikime, kad tai ne pasku
tinė knygų siunta, gauta iš 
Jūsų. Iš širdies linkiu geros 

Birutę Jasaitienę Metų 
moters žymeniu Balzeko lietu
vių kultūros muziejus apdova
nos spalio 13 d., sekmadienį. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje '6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago'. Bilietų užsakymas 
ir informacija skambinant Eli 
Katauskas tel. 708-447-5671. 

Tradicinis Ateities aka
deminis savaitgalis vyks 
spalio 26-27 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont. IL. Bus pa
skaitų ir svarstybų įvairiomis 
temomis: Lietuvos politika. 
Lietuvos žiniasklaida, keliai į 
mūsų jaunimo tautiškumo ir 
katalikiškumo subrendimą, 
bus pažvelgta į kai kuriuos 
Lietuvos istorijai svarbius mo
mentus - laiškus iš Sibiro. 
1941 m. sukilimo vertinimus. 
Savaitgalio rengimo komitetas 
kviečia Čikagos lietuvių visuo
menę dalyvauti. Visa progra
ma bus išspausdinta „Drauge" 
savaitę prieš savaitgalį ir ją 
bus galima rasti ateitininkų 
tinklalapiuose http: 11 
ateitis.org I ateitis I 
atsavaitgalis2002.html 

St. Džiugo straipsnyje 
apie LF golfo dieną (2002 m. 
spalio 9 d.) įsibrovė dvi klai
dos: Vaclovas Kleiza nėra ge
neralinis konsulas, bet garbes 
konsulas, o nuotraukoje iš
spausdintas mažasis golfinin-
kas Tomas Kleiza yra Astos ir 
Vaclovo anūkas, bet ne sūnus. 

52-ASIS „LITUANICOS" 
POKYLIS 

52-asis „Lituanicos" pokylis 
vyks spalio 19 d. Pasaulio lie
tuvių centre („Draugo" rengi
nių kalendoriuje buvo paminė
ta neteisinga - spalio 26 d. da
ta). Sporto entuziastai prašo
mi įsidėmėti šią tikslią datą. 

Vietas spalio 19 d. renginiui 
užsisakykite skambindami 
Laimai Glavinskienei tel. 630-
323-6302. Laiko jau tikrai yra 
nedaug likę, tad reikia pasku
bėti užsiregistruoti, nes daly
vių skaičius turi būti žinomas 
iš anksto, norint visiems daly
viams paruošti maistą. 

Spalio 26 d. ruošiamas la
biau asmeniško pobūdžio su 
klubu susijęs renginys. Tą die
ną savo vestuves švęs vienas 
iš ilgiausiai klubo pirmojoje 
vienuolikėje rungtyniaujantis 
futbolininkas Virgis Žuroms-
kas. Nuoširdžiam futbolo en
tuziastui ir ištikimam LFK 
„Lituanicos" nariui šia neei
line proga linkime kuo geriau
sios sėkmės! 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija ruošia susirinkimą 
lapkričio 1 d . penktadieni. 7 
val.v. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Aptarsime 
naujus projektus, išklausysi
me pasiūlymu Kviečiami visi 
įvairių kartų menininkai ir 
menu besidomintys tautie
čiai, norintys prisidėti prie 
Amerikos lietuvių meno drau
gijos sumanymų. 

sveikatos ir viso ko geriausio' 
SĖKMINGA VAIKŲ SVEIKATOS ŠVENTĖ 

Rugsėjo 21d. Lockport mies- traukė loterijos bilietukus, du patikrinime dalyvaus dar dau 
vaikai laimėjo naujus dvira
čius. Vaikams grojo muzika, 
vyko žaidimai, buvo nemoka
mų gėrimų. Viską suaukojo 
Lockport miestelis ir vietiniai 
verslininkai. 

Šios vaikų sveikatos dienos 
metu „Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab" klinika 
nemokamai tikrino vaikų nu
garos sveikatą, darbavosi ir 
kiti dr. V. Puodžiūnienės pa
kviesti daktarai - dantistas, 
kojų specialistas (podiatrist), 
alergijų specialistas ir vaikų 
daktaras fpediatrician). 

Po vaikų sveikatos šventės 
dr. Vida sakė: „Tikėkimės, 
kad kitais metais sveikatos 

telyje vyko vaikų sveikatos 
diena - ..Kids Day America/ 
International", kurią suorga
nizavo „Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab" klini
kos daktarė Vida Puodžiūnie
nė. 

Įvykis labai gerai pavyko. 
Dalyvavo daugiau kaip 200 
žmonių, daktarai patikrino 
daugiau kaip 100 vaikų. Tuo 
pačiu metu gaisrininkai pasa
kojo vaikams apie ugnies sau
gumą, visi vaikai gavo vaiko 
asmens kortelę su savo pirštų 
antspaudais ir kita informaci
ja, kurią tėvai galėjo parsineš
ti namo. Po visų daktarų ir 
gaisrininkų „stočių" vaikai 

giau vaikų". 
„Healthy Connection Chiro

practic & Rehab" klinika yra 
įsikūrusi istorinėje Lockport 
miestelio dalyje, 1000 S. State 
Street, Suite 201. Lockport, IL 
60441. Manualine, fizine ir 
masažo terapija klinikoje gy
domos sporto traumos, nuga
ros, kaklo ir sąnarių ligos, gal
vos skausmai, migrena, „car-
pal tunnel" negalia, artritas, 
alergijos, teikiami patarimai 
apie dietą ir vitaminus. Dr. V. 
Puodžiūnienė, dirbanti šioje 
chiropraktikos klinikoje, turi 
10 metų darbo patirtį gydant 
j\airias ligas ir sporto trau
mas. 

KIOS DAY 
OEUHOO0 
SEPT 2 ! 

Vaikų sveikatos ;• įtiki inin* i i . l I ,fx k|>- : • n i i i ' - t p H>(i -. . i i k i t 

Čikagoje jau įrengta apie 
72 mylias dviratininkų ta
kelių 'šiais metais - daugiau 
kaip 20 mylių i. Čikagos trans
porto departamentas iki 2004 
m. tikisi paruošti dar 150 my
lių. Vairuotojai įspėjami ne
statyti automobilių dviratinin
kų pasistatymo vietose - j iems 
gresia 100 dol. bauda ir maši
nos nutempimas. Jei pastebė
jote netvarką savo dviračio pa
sistatymo vietoje, galite pa
skambinti tel. 312-742-bike 
• 24531 arba 311. Tai pat galite 
atsiversti interneto puslapį 
wuic.ci.chi. ii. us I 
Transportation I Bikes I 
bicycle.htm 

Artėja Halloween šventė 
ir Čikagos parkai jai ruošiasi. 
Atvykite į svečius ir pažvelki
te, ką šiemet naujo sugalvojo 
šios šventės ruošėjai. O gal tai 
jūsų pirmoji Halloween šventė 
Amerikoje? Vienas iš linksmų 
Hallovveen renginių spalio 19-
31 d. 6 val.v.-9:30 val.v. vyks 
Blackhawk Park (2318 N. La-
vergne Ave. >. Spalio 18-20 ir 
25-27 d. 6:30 val.v.-9:30 val.v. 
Peterson Parke (5801 N. Pula-
ski Road) bus įrengtas siaubo 
takelis, kuriame praeinančius 
žiūrovus gąsdins filmų, pasa
kų herojai ir įspūdingi netikė
ti triukai. Ši vieta - viena bai
siausių iš visų Čikagos parkų. 
Dar vienoje siaubo tvirtovėje -
kukurūzų „Šauksmų lauke" 
(„Field of Screams"), kuris 
įrengtas Mount Greenwood 
Parke <3721 W. l l l t h Str.) 
bus paruoštos net 12 scenų, į 
kurias patekusiems žiūrovams 
baimė užgniauš kvapą. Šią 
vietą galite aplankyti spalio 
24-27 d. nuo 6 vai. v. iki 9 
val.v. Daugiau informacijos 
tel. 312-742-play arba inter
nete 
www.chicagoparkdistrict.com 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

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

• 27 centai skambinant \ 
Lietuva, 5-5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $150 — Vytautas ir Val
demarą Rašytinis. $100 — 
Jurgis Bendikas, Šarūnas ir 
Audronė Užgiris. $50 — Dr. 
Jonas Valaitis. $30 — Bronius 
ir Regina Latožai. $25 — Pet-
ronelle Cicėnas, Algis ir Stasė 
Damijonaičiai, Vitas ir Regina 
Kazlauskas, Vacys ir Alfonsą 
Laniauskas, Jonas ir Marija 
Šimoniai. $20 — Vytautas 
Vizgirda $10 — Ona Baraus
kiene, Stasė Didžiulis. $5 — 
Grožvyda Giedraitis. Dėkoja
me visiems rėmėjams „Kara
liaučiaus krašto lietuvy
bei". 1394 Middleburg, Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

http://ateitis.org
http://wuic.ci.chi
http://www.chicagoparkdistrict.com


Čikagos lituanistines mokyki«s aštuntokai (iš kaires;: Aldona Gintautaite, Laura Pliopaite. Karolina Luinyte. 
Žygimantas Vrubliauskas, Rūta Garkevičiute. Gintare Svirubskaite. Vaida Kadišaite. Vytaute Zubaviėiūte. 

Visos nuotraukos - Živilės Badaraitės 

ČIKAGOS LITUANISTĖMS MOKYKLOS SVEČIAI 
Šeštadienį, rugsėjo 28 

dieną, Čikagos lituanistinėje 
mokykloje apsi lankė du gar
bingi svečiai. Tai Seimo narys, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos pirmi
ninkas , prof. Vytautas Lands
bergis ir Valdovų rūmų para
mos fondo valdybos pirminin
kas E d m u n d a s Kulikauskas. 

Atvykęs i mokyklą, profeso
rius apžiūrėjo klases, pakalbi
no žemesniųjų klasių moki
nius, pasidžiaugė jų darbe
liais. O J a u n i m o centro di
džiojoje salėje su nekant rumu 
profesoriaus laukė mūsų mo
kyklos aukštesniųjų klasių 
mokiniai. Nors prof. Vytautas 
Landsbergis mūsų mokykloje 
lankėsi j a u ne pirmą kartą, 
mokiniai jį sut iko audringais 
plojimais. Mokyklos direktorei 
Jū ra te i Dovilienei pristačius 
profesorių, užsimezgė gražus 
pokalbis. Prof. Vytautas Lands
bergis mokiniams papasakojo 
apie Sąjūdį, apie nepriklauso
mybės a t s ta tymą, apie žmonių 
pasiaukojimą tomis sunkio
mis Lietuvai dienomis. Taip 
pat kalbėjo apie darbus, ku
riuos pre legentas ir jo vado
vaujama par t i ja dirba šiuo 
metu. Po t r u m p o pasakojimo 
mokiniai profesorių „apipylė" 
klausimais . J i ems rūpėjo 
viskas: kodėl prelegentas ne
iškėlė savo kandida tūros į Lie
tuvos prez identus , kaip įsi
kūrė Vytauto Landsbergio fon
das ir ką j i s veikia, ar sunku 
buvo būti Aukščiausios tary
bos p i rmininku, kokia dabar
t inė Lietuvos padėtis? Klau
simų buvo daug ir įvairiau
sių. Po susi t ik imo Vytautas 
Landsbergis padovanojo mo
kyklai marškinėl ius ir knygą, 
o mokyklos direktorė Jū ra t ė 
Dovilienė įteikė profesoriui 
mokyklos metraš t į . 

„SEKLYČIOJE" PAMINĖTA RUGSĖJO 11-OJI 
Rugsėjo 11 dienos įvykių 

metinės buvo paminėtos „Sek
lyčioje" trečiadienio popietės 
programoje. 

Renginių vadovė Elena Siru
t ienė pasveikino susirinkusius 
popietės lankytojus, kurių bu
vo daug. J i pakvietė tylos mi
nute atsistojus pagerbti teroro 
aukų atminimą. 

Apie rugsėjo 11 d. įvykius 
kalbėjo inž. Bronius Nainys. 
J is sakė, kad iš senovės istori
jos žinomi teroristai Judas . 
Bru tas ir ki t i . o Stalinas ir 
Hitleris - tai praeito šimtme
čio žudikai. Šiame šimtmetyje 
teroras tebevyksta. 19 arabų 
teroristų, pavogdami lėktu
vus, įvykdė žmogžudystes. 

,,Ką šis naujas šimtmetis 
gali duoti?", - klausė B. Nai
nys. Galvojama, ką daryti. 
kad tokių įvykių nebebūtų. 
Pr i s imenama, kai praėjusio 
karo metu anglų karo uoste 
naciai sunaik ino karo laivą 

Po to profesorius noriai fo
tografavosi su mokiniais, dali
jo j iems savo autografus. 

Kitas ne mažiau svarbus 
svečias Edmundas Kulikaus
kas į mūsų mokyklą atvyko 
su labai gražia misija. Val
dovų rūmų paramos fondo val
dybos pirmininkas atvyko 
įteikti mūsų mokyklai „Auko
tojų liudijimą". 

O prieąistorija yra labai pa
prasta . Pereitais mokslo me
tais (2001-2002), švenčiant 
Vasario 16-tąją mūsų mokyk
los mokytojai Hedvinai Dai
nienei kilo mintis paskelbti ta 
proga aukojimo vajų Valdovų 
rūmų atstatymui Vilniuje pa
remti. Buvo surašytas gražus 
kreipimasis, padaryta aukų 
dėžutė. Vasario 16-os minėji
mo metu tautiniais rūbais ap
sirengusios mokinės budėjo 
prie aukų dėžutės. Akcija 
tęsėsi iki Kovo 11-os. Buvo su
rinkta 110 dolerių, kurie Hed-
vinos Dainienės rūpesčiu buvo 
perduoti paramos fondui. As
meninę auką padarė ir moky
toja H. Dainienė su šeima. 

Ir štai, atvykęs svečias 
mums pranešė, kad mūsų mo

kykla įrašyta į aukotojų są
rašą. Mokiniams tai buvo ne
tikėta, bet džiugi naujiena. 

Svečias mokiniams papasa
kojo apie numatomus darbus 
a ts ta tant pilį, parodė skaidres 
apie Žemutinę ir Aukštutinę 
pilis, atsakė į mokinių klausi
mus, pats uždavė mokiniams 
keletą klausimų ir, gerai į juos 
atsakiusiems, dovanojo progi
nius saldainius. 

Atsisveikindamas svečias 
mokyklai padovanojo knygą ir 
asmeniškai padėkojo mokyto
joms Vilijai Aukštuolienei bei 
Rolandai Vainauskienei, ku
rių mokiniai aukojo daugiau
siai. 

L a i m a Apanav ič i enė 

Edmundas Kulikauskas mokyklą 
apdovanojo ..Aukotojų liudijimu". 

ČLM mokiniai, apsupę Vytautą Landsbergį. 

pačioje Anglijoje. Tai padare 
vokiečių šnipas, apsigyvenęs 
Anglijoje kaip laikrodininkas, 
tačiau turėjęs uždavinį, kurį 
paruošė vokiečiai. Tai sugebė
jo padaryti vienas žmogus. 

Dar 1992 metais buvo ban
doma sunaikinti tuos bokštus 
New Yorke, bet tada nepavy
ko. Ar galėjo šie 19 vyrų tai 
padaryti0 Čia turėjo būti dar 
kažkas daugiau, gal ir kai ku
rios kitos valstybes? Ką šie 
žmonės pasiekė? Yra areštuo
tų žmonių. Talibaną iš Afga
nistano išvijo, bet nesunaiki
no. Amerikos kariai yra mies
te, bet ne visame krašte, nera
mumai tebevyksta. Kur yra O. 
bin Laden, ar dar gyvas? Iš 
belaisvių beveik nieko nesuži
nota. Nora tikro plano, kaip 
užkirsti kelią teroristams, ne
žinia, su kuo reikės kariauti. 
Kokia yra tikrovė0 Kas rėme 
žudikus, jų skraidymo pamo
kas? Kas ruošė juos lėktuvų 

užgrobimui? Kas šnipinėjo? 
Savo įdomioje paskaitoje 

prelegentas minėjo, kad šiam 
teroro aktui rugsėjo 11d. tero
ristai buvo ruošiami kitose 
valstybėse ir JAV. 

Po įdomios paskaitos Aldona 
Pankienė. kitiems pritariant, 
sugiedojo Amerikos himną, 
giesmę ..Anapus saules", pa
deklamavo šiam įvykiui tinka
mą eilėraštį. Po skanių ..Sek
lyčioje" pagamintų pietų pub
lika dar greitai nesiskirste, 
dalinosi įspūdžiais apie šiuos 
skaudžius, prieš metus įvyku
sius įvykius, kurių žmones 
niekad nepamirš. 

L a i m a Va ič iūn ienė 


