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Šiame 
numeryje: 
Lietuviška veikla klesti 
Worcester (MA), St. 
Petersburg (FL). 
Lietuvių tautodailės 
insti tuto suvažiavimas. 

2 psl. 

Kur vėjas pučia, ten ir 
linksta. Vaivorykštės 
vyriausybės silpnybės 
ir galimybės. Atskleista 
karo paslaptis. 

3psl. 

Vilnius — žiloji 
Lietuvos senovė. 
Tradicinis renginys 
Tilžėje. Ekskursija po 
Mažąją Lietuvą. 

4 psl. 

AP.P.L.E. šauklys. 
Rinkti ne pažadukus, o 
pat ikr intus veikėjus. 

5 psl. 

Atvyksta Vilniaus 
styginių kvartetas . 
Lietuvos Vyčių pokylis. 
Šventė Tėviškės 
parapijoje. 

6 psl. 

Sportas 
* 28 m e t u p a j ė g i a u s i a 

L i e tuvos d v i r a t i n i n k ė E d i t a 
P u č i n s k a i t ė nuo 2005 m. sezo
no pradžios atstovaus „Nobili 
Rubinetterie Guerciotti" ko
mandai . Finansinės Lietuvos 
dviratininkės sutarties sąlygos 
neskelbiamos. Penktąją vietą 
pajėgiausių pasaulio dvirati
ninkių vietų lentelėje užimanti 
E. Pučinskaitė 2003 ir 2004 m. 
atstovavo „SC Michela Fanini 
Record Rox" (Italija) komandai. 

* Slovakijoje v y k s t a n č i a 
m e E u r o p o s futbolo j a u n i ų 
( iki 19 metų) p i r m e n y b i ų 
varžybose antrąją pergalę iš ei
lės iškovojo bei kelialapį į at
krintamąsias varžybas užsitik
rino Lietuvos rinktine. Trečia
dienį Lietuvos jaunieji futboli
ninkai 3:2 įveikė antrąją vietą 
užimančią Gruzijos bendraam
žių vienuolikę. Visus tris įvar
čius nugalėtojams pelnė An
drius Bartkus. 

*v, Trečiąjį p r a l a i m ė j i m ą 
P rancūz i j o s k r e p š i n i o čem
p i o n a t o rungtynėse pa tyrė 
Dainiaus Adomaičio „Mariti-
me" komanda. Antradienį „Ma-
ritime" krepšininkai 71:82 tu
rėjo pripažinti Strasbūro SIG 
pranašumą. Lietuvis buvo re
zultatyviausias svečių gretose. 
per 38 minutes pelnęs 17 taškų. 

Naujausios 
žinios 

* I. Degu t i enės m o t i n a i 
— m e l a g i n g a s p r a n e š i m a s 
apie dukters priešmirtinę būse
ną. 

* Vyriausioji r i n k i m ų ko
mis i ja pas iū lė liberalcentris-
tams pateikti įrodymus dėl bal
sų pirkimo, arba patylėti. 

* L i e t u v a i t e k s k e i s t i 
Konsti tuci ją , siekiant įsivesti 
eurą. 

' Lie tuvių pa j amos ap
m o k e s t i n a m o s v i e n u di
džiausių Europoje mokesčių ta
rifu. 

Val iu tų santyk is 
1 USD — 2.770 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvių kilmės žurnalistui 
pavyko išvengti teroristų peilių 

Lietuva smerkia Minsko režimą 

' 
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John Martinkus Melbourn oro uoste 

C a n b e r r a , spalio 20 d. 
(„Reuters'TBNS) — Irake 24 va
landas įkaitu laikytas Australi
jos televizijos darbuotojas, kurį 
sukilėliai paleido išsiaiškinę, 
jog jis yra nepriklausomas žur
nalistas, sakė, kad jo pagrobėjai 
nebuvo laukiniai. 

Australijos SBS televizijos 

AP nuotr. 

laidos ..Dateline" žurnalistas 
John Martinkus buvo paleistas 
praėjusį savaitgalį, o antradienį 
vakare grįžo į Melbourn. 

„Tie vyrukai nėra kvailiai 
•Jie kariauja, bet nėra laukiniai. 
Jie, tiesą sakant, nebūtinai žu
do žmones. J ie kalbasi su tavi
mi, svarsto", sakė J. Martin

kus. 
„Jų požiūriu, buvo priežas

tis žudyti britą Ken Bigley, bu
vo priežastis žudyti amerikie
čius. Tačiau nebuvo priežasties 
žudyti manęs — laimei, man 
pavyko juos tuo įtikinti", sakė 
jis. 

J. Martinkus taip pat parei
kalavo atsiprašymo iš Austra
lijos užsienio reikalų ministro 
Aiexander Dovvner, kuris pir
madienį sakė, jog šis žurnalis
tas buvo pagrobtas pavojinga
me Baghdad rajone, į kurį jam 
buvo patarta nevykti. 

„Alexander Downer ne itin 
susigaudo geografijoje. Tai ab
surdiška, nes aš, tiesą sakant, 
buvau gatvėje prie vienintelio 
Baghdad viešbučio, kuriame 
gyvena žurnalistai ir kuris yra 
kitoje gatvės pusėje tiesiai prie
šais Australijos ambasadą. J is 
turėtų manęs atsiprašyti — as
meniškai", sakė J. Martinkus. 

SBS prodiuseris Mike Ca-
rey sakė, jog J. Martinkus buvo 
paleistas tada, kai jo pagrobė
jai, pasinaudodami ..Google" in-
terneto paieškos sistema, išsi
aiškino, kad jis yra nepriklau
somas reporteris ir nepritaria 
amerikiečių okupacijai. 

J. Martinkus šių metų va
sarą išleido knygą ..Travels in 
American Iraq", kurioje pasa
koja apie šalį, atsidūrusią prie 
pilietinio karo slenksčio. 

Vi ln ius , spalio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas, Seimo 
pirmininkas, užsienio reikalų 
ministras ir parlamentinio ko
miteto vadovas griežtai pasmer
kė Baltarusijos valdžios susido
rojimą su demokratijos aktyvis
tais, protestavusiais prieš nede
mokratiškais laikomų rinkimų į 
šalies parlamentą ir konstitu
cinį referendumą rezultatus. 

„Prezidentas Valdas Adam
kus yra sukrės tas smurto pro
veržių prieš opoziciją Baltarusi
joje", trečiadienį sakė preziden
to atstovė spaudai Rita Gruma
daitė. 

„Apgailestauju, kad šiais 
laikais tokie dalykai dedasi Eu
ropos viduryje. Akivaizdu, ko

kiais skirt ingais keliais prieš 
dešimtmetį pasuko kaimyninės 
valstybės Lietuva ir Baltarusi
ja", V. Adamkaus žodžius citavo 
atstovė spaudai. 

„Baisu, kas darosi Baltaru
sijoje. Lyg ir vienoje platumoje 
gyvename, o vaizdas iš t en lyg iš 
kito pasaulio", sakė Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas . 

„Šis režimas supranta , kad 
gali išsilaikyti tik užčiaupda
m a s burną oponentams, tačiau 
pasaulio istorija žino, kad dikta
torių režimams anksčiau a r vė
l iau a te ina galas", sakė A. Pau
lauskas . 

„Mūsų valstybės ligšiolinė 
politika — nebendrauti su Bal
tarusijos valdžios aukščiausiais 

atstovais, bet stengtis, kad li
kusi Baltarusijos tautos dalis iš
girstų kitą, laisvą žodį — bus tę
siama", sakė Seimo pirminin
kas. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis sa
kė, kad „smur tas prieš politinę 
opoziciją, pr ieš demokratinių 
permainų siekiančią Baltarusi
jos visuomenės dalį negali būti 
pateisinamas". 

Anot jo, rinkimai ir vadina
masis referendumas Baltarusi
joje nebuvo nei demokratiški, 
nei teisingi, jų „rezultatus gali
ma palyginti su Sovietų Sąjun
gos laikais, kai rinkimų nugalė
tojai būdavo žinomi rinkimams 
dar neprasidėjus". 

Lietuva l ieka korumpuotų valstybių sąraše 
Viln ius , spalio 20 d. (BNS) 

— Lietuvoje an t rus metus iš ei
lės blogėja kyšininkavimo suvo
kimo indeksas ir šalis išlieka 
korumpuotų valstybių sąraše. 

Kaip rodo organizacijos 
„Transparency In terna t iona l" 
atliktas tyr imas, palyginti su 
praėjusiais metais , šiemet Lie
tuvos korupcijos suvokimo in
deksas (KSI) sumažėjo nuo 4.7 
balo iki 4.6 balo. 2002 metais 
korupcijos suvokimas buvo įver
tintas 4.8 balo. 

Kaip ir ankstesniais metais, 
Lietuvai nepavyko įveikti 5 balų 
barjero, atskiriančio mažai ko-
rumpuotas valstybes nuo vals
tybių, kurios tebesusiduria su 

rimtomis kyšininkavimo proble
momis. 

Tarp šiemet tyrime dalyva
vusių 146 valstybių Lietuva da
linasi 44-46 vietą su Kuveitu ir 
Pietų Afrikos Respublika (PAR). 
2003 metais Lietuva užėmė 41 
vietą 133 valstybių sąraše. 

Trečiadienį vykusioje spau
dos konferencijoje, kurioje buvo 
pr is ta tytas tyr imas, „Transpa
rency In ternat ional" Lietuvos 
skyriaus (TILS) žinovas Alek
sandras Dobryninas pažymėjo, 
kad nepaisant to, jog KSI šiais 
metais sumažėjo, situacija Lie
tuvoje nėra labai bloga. 

Jo teigimu, šiemet tyrime 
dalyvavo 13 šalių daugiau nei 

pernai, ir dvi iš naujokių — 
Malta ir Botsvana — nustūmė 
Lietuvą į žemesnę vietą. 

„Statistikos prasme poky
čių nėra, tačiau galima neri
mauti tik dėl to, kad Estijos ir 
Latvijos KSI pastaraisiais me
tais didėja", sakė A. Dobryni
nas. 

Estijos KSI 2003 m. buvo 
5.5 balo, o 2004 metais — 6 ba
lai, Latvijos praėjusiais metais 
— 3.8 balo, šiais metais — 4. 

Par lamentarų kyšininkavi
mo skandalai KSI mažėjimui 
įtakos neturėjo, mat tarptauti
nių organizacijų ataskaitos pa
prastai rengiamos metų pra
džioje. 

A. Brazauskas: darydami dėžutes žaliuokėms toli nenuvažiuosime 
Vilnius , spalio 20 d 

'ELTA) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas, lankydamasis in
formacinių technologijų ir tele
komunikacijų (ITT) parodoje 
„Infobalt 2004", pripažino, kad 
Lietuva atsilieka nuo pirmau
jančių pasaulio valstybių inova
cijų srityje, ir pateikė proble
mos sprendimo receptą, kelis 
kartus kartodamas: „Dirbti rei
kia!" 

Trečiadienį Vilniuje, „Li-
texpo" parodų rūmuose. ..Info
balt" spaudos centre vykusioje 
spaudos konferencijoje A. Bra
zauskas pažymėjo, kad Lie
tuvos ekonomika iš esmės kei
čiasi, labai svarbus inovacijų 
kūrimas ir diegimas. 

„Mes kito kelio nematome. 
Vien tik iš lentų sukalinėdami 
europinius padėklus arba dėžu
tes žaliuokėms laikyti toli ne
nuvažiuosime", šie A. Brazaus
ko žodžiai sukėlė žurnalistų ir 
būrio paskui N u k e l t a į 5 psl . 

Lenkijos Seimo vadovas 
apdovanotas Lietuvos ordinu 

; • _ > 

Viln ius , spalio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadoje Var
šuvoje antradienį Lenkijos Sei
mo pirmininkui Jozef Oleksy 
buvo įteiktas Lietuvos valstybi
n is apdovanojimas — ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro didysis kryžius. 

Ceremonijos metu Lietuvos 
ambasadorius Egidijus Meilū
nas pabrėžė, kad J. Oleksy, ei
damas įvairias aukšto rango pa
reigas, visuomet skatino gerus 
Lietuvos ir Lenkijos santykius, 

nuosekliai rėmė Lietuvos stra
teginius siekius ir šalies įsitvir
tinimą Europoje. 

Apdovanojimą Lenkijos Sei
mo vadovui įteikė Lietuvos pre
zidento patarėjas. Nepriklauso
mybės akto signataras Ceslavas 
Okinčicas. 

Dėkodamas už aukštą jo 
nuopelnų įvertinimą, J. Oleksy 
pabrėžė, kad artimi ryšiai su 
Lietuva lydėjo jį nuo pat Lietu
vos ir Lenkijos diplomatinių 
santykių atkūrimo pradžios. 

Trijuose rajonuose t i r iami 
balsų pi rk imo atvejai 

Premjeras Algirdas Brazauskas (d) išbando naujas technologijas parodoje „Infobalt 2004" 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Sėkmingai ruošiamasi euro 
[vedimui 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Europos Komisija. įvertinusi 
vienuolika valstybių, siekiančių 
įsivesti eurą, nustatė, kad nė 
viena iš jų dar neatitinka visų 
euro įvedimui būtinų sąlygų, o 
tarp didžiausią pažangą pasie
kusių valstybių išskyrė Lietuvą 
ir Švediją. 

Komisijos 2004 m. ataskai
toje pažymima, kad Lietuvos ir 
dar keturių valstybių (Čekijos. 
Estijos, Kipro ir Švedijos) in
fliacija atitinka euro įvedimui 
būtiną infliacijos lygį. 

Lietuvoje rugpjūčio mėnesį 
buvo užfiksuota vidutinė meti
nė 0.2 proc. defliacija, o leistina 
riba buvo 2.4 procento. 

Beje, Europos Komisijos na
rys Joaąuin Almunia pristaty
damas ataskaitą pažymėjo, kad 
skaičiuojant leistiną infliacijos 
ribą nebuvo atsižvelgta į Lietu
vos rodiklį. 

„Komisija nusprendė, kad 
defliacija negali būti laikoma 
geriausiu rodikliu", teigė ES ko

misaras. 
Ataskaitoje taip pat pažy

mima, kad Lietuva, kurios biu
džeto deficitas pernai siekė 1.9 
proc.. yra tarp penkių valstybių 
(kartu su Estija, Latvija. Slovė
nija ir Švedija), kurių valdžios 
deficitas neviršija nustatytos%3 
proc. ribos. 

Be to, Lietuvos ir kitų sep
tynių šalių ilgalaikių palūkanų 
norma taip pat atitinka šios 
normos reikalavimus. 

Tačiau, pasak Europos Ko
misijos. Lietuvai prisijungti 
prie euro zonos trukdo ne visai 
tobula teisinė bazė bei tai, kad 
šalis tik nuo birželio 28 dienos 
dalyvauja vadinamajame An
trajame valiutų kursų mecha
nizme (ERM II). 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, ES komisaras atsi
sakė patvirtinti, kad Lietuva ir 
Estija yra didžiausią pažangą 
padariusios valstybes, kurios 
gali anksčiausiai prisijungti 
prie euro zonos. 

Sostinės troleibusuose -
skaitmeninė televizi ja 

Vilnius, spalio 20 d. 
(ELTA) — Nuo šio trečiadienio 
daugelyje sostinės 16 maršruto 
troleibusų visą mėnesį keleiviai 
galės žiūrėti televizijos progra
mas. Juose už vairuotojo kabi
nos įrengti plokšti plačiaekra
niai televizoriai. 

I troleibusų televizorius 
vaizdas perduodamas iš skait
meninio siųstuvo. Keleiviai va
žiuodami galės matyti dienos 
naujienas, sporto pranešimus, 
oro prognozes. Šis troleibusų 
maršrutas pasirinktas neatsi
tiktinai — pirmiausia su naujo
ve susipažins į parodą „Info
balt" važiuojantys keleiviai. 

Tokį projektą viešajame 
transporte suorganizavo ben
drove ..Lietuvos televizijos ir 
radijo centras" (LRTC) kartu su 
LNK televizija bei įmone „Vil
niaus troleibusai". 

Programos turiniu rūpinsis 
vienintelė iš nacionalinių kana
lų skaitmeniniu formatu savo 
programą transliuojanti LNK 

Vi ln ius , spalio 20 d. (BNS) 
— Per dvi balsavimo paš tu die
nas galimo rinkėjų balsų pirki
mo atvejai užfiksuoti Jurbarko, 
Šalčininkų bei Vilniaus rajo
nuose . Šių rajonų policija pra
dėjo ikiteisminius tyr imus dėl 
t rukdymo pasinaudoti rinkimų 
teise. 

Tuo tarpu Lazdijuose vienas 
gyventojas pats ieškojo, kam ga
lėtų parduoti savo balsą. 

Lazdijų rajono policijos ko
misar ia to viršininkas Albinas 
Miliauskas pasakojo, kad į vie
no laikraščio redakciją užėjęs 
vyras teiravosi, kur už savo bal

są galėtų gauti atlygį. Vyras bu
vo nuvesdintas į policiją. 

Pareigūnai Lazdijų gyven
toją apklausė ir paleido, nes pa
gal šiuo metu galiojančius įsta
tymus baudžiamojon atsakomy
bėn galima patraukti tik balsų 
pirkėjus bei organizatorius, sa
vo balsą už butelį alaus ar kelis 
pakelius cigarečių pardavusio 
rinkėjo nubausti neįmanoma. 

Ju rba rko rajono policijos 
komisariatas antradienį sulaikė 
moterį, kaip įtariama, bandžiu
sią papirkti rinkėjus, kad šie 
balsuotų už jos nurodytą Darbo 
partijos kandidatą. 

Seimo komi te tas : atl iekos 
gal i už tv indy t i miestus 

Paulius Kovas 
Mykolo Ambrazo - ELTA) nuotr 

televizija. LRTC žada užtikrin
ti itin aukštą vaizdo kokybę 
„Info TV troleibuse". 

Beje, miesto visuomeninia
me transporte skaitmeninės te
levizijos galimybės anksč iau 
buvo išbandytos Olandijoje ir 
Vokietijoje. 

Vi ln ius , spalio 20 d. (BNS) 
— Jeigu kitų metų biudžete ne
bus skir ta lėšų kanalizacijos 
nuotekų dumblo perdirbimui ar 
sunaikinimui, Vilniui ir kitiems 
šalies miestams gresia ekolo
ginė katastrofa. 

Tai teigė Seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas 
Alfonsas Macaitis, komentuoda
m a s komiteto prašymą skirti 
dumblo perdirbimo įmonės sta
tybos projektavimo darbams 10 
mln. litų. 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas pritarė, jog šiam tiks

lui kitų metų biudžete būtų 
skirta tik 1 mln. litų. 

„Per 2-3 metus didžiuosiuo
se miestuose susikaupusios 
nuotekų atliekos gali sugadinti 
mūsų įvaizdį Europoje", grės
mingai juokavo A. Macaitis. 

Iki šiol dalis nuotekų dumb
lo buvo išvežama į specialią 
aikštelę Kariotiškių sąvartyne, 
dalis panaudojama kaip trąša. 
Tačiau 2006 m. sąvartynas bus 
uždarytas ir bendrovė neturės 
kur dėti nuotekų dumblo. Todėl 
per kelerius metus būtina pas
tatyti perbimo įmonę. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
WORCESTER, MA 

PO LABDAROS KONCERTO 
Nekalto Marijos Prasidė

jimo vienuolijos Putname rėmė
jai spalio 3 d. Maironio Parke 
suruošė koncertą ir pietus 
paremti seselių darbus. 

Koncertą atliko „Bostono 
vyrų kvintetas": Bronius Ba
naitis, broliai Helmutas ir 
Norbertas Lingertaičiai, Gintas 
Simonaitis ir naujas narys 
Vytas Dilba. Solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. Vadovė Daiva 
Navickienė. 

Svečius trumpu žodžiu pa
sveikino ir programai vadovavo 
rėmėjų pirm. Teresė Adoma
vičienė. Invokaciją sukalbėjo 
seselių kapelionas Vytautas 
Gedvainis. Pasistiprinus gar
džiais, rėmėjų paruoštais , 
pietumis, seselių atvežta rugine 
lietuviška duonute ir pyragais, 
prasidėjo koncertas. 

Vadovė D. Navickienė pa
reiškė, kad atminimui kompozi
toriaus amžinos a tmint ies 
Juliaus Gaidelio, su kuriuo arti
mai bendravo, naudosis jo kom
ponuotomis, aranžuotomis dai
nomis. „Barkarolė" — J. Gai
delio, žodž. St. Santvaro, „Tik 
tave" — J. Gaidelio, žodz. A. 
Gustaičio, „Vilties daina" — J. 
Gaidelio, žodž. St. Santvaro, 
„Balnok, tėveli" — J. Gaidelio, 
„Prisimink ir mane" H. Linger-
taičio. Gražiabalsiams vyrams 
taip gražiai dainuojant, išdžiu

vo stygos, nuėjo j as atgaivinti 
šaltu vandenėliu. Tą akimirką 
salėje sužibo žvaigždė — solistė 
Marytė Bizinkauskaitė arijomis 
iš operų šmaikščiai atliko kon
certo dalį. Jos balsas skambėjo 
kaip lakštingalos, veide šypse
na ir vaidybinė i š ra iška . 
Sugrįžo atsigaivinę vyrai . J ie 
padainavo „Negerk trečios" — 
ang. D. Navickienės, „Tamo
šiaus pagavimas" ang. — D. 
Navickienės, „Subatos vakare" 
— ang. D. Navickienės. Solistė , 
Marytė Biz inkauskai tė dar 
keliomis arijomis l inksmino, jau 
ir taip linksmai nusi teikusią 
auditoriją ir pagaliau ka r tu su 
vyrais apvainikavo šį iškilų 
koncertą su „Wunderbar" — 
Cole Porter da ina . Salėje 
girdėjosi tik rankų plojimai ir 
šūksniai dar, dar, dar daugiau... 
Nenutilo ir še imin inkės , kol 
nepadainavo jų mylimiausią 
dainą „Skinsiu t a u raudoną 
rožę..." Na, i r pas i rodė su 
rožėmis Irena Markevičienė — 
apdovanojo solistę M. 
Bizinkauskaitę ir vadovę D. 
Navickienę, o Vida Strazdienė 
kiekvienam vyrui prie švarko 
atlapo prisegė po gvazdiką. 
Rėmėjų p i rmin inkė dėkojo 
visiems šiltais žodžiais, o audi
torija dar kartą išreiškė padėką 
nuoširdžiais plojimais. 

Žodį tarė naujoji vienuolijos 

Bostono Vyrų k v i n t e t a s su soliste, spa l io 3.d. Maironio P a r k e a t l i kęs koncer tą N e k a l t o Mari jos P ra s idė j imo vie
nuoli jos P u t n a m , CT, Worcester s k y r i a u s rėmėjų ruoštame renginyje . I š ka i r e s : N o r b e r t a s L i n g e r t a i t i s , H e l m u t a s 
L i n g e r t a i t i s , B r o n i u s Banait is , rėmėjų pirm. T e r e s e Adomavičiene, k v i n t e t o vadove Daiva N a v i c k i e n ė , provinci
jo le ses . B e r n a d e t a Matukai tė , Vytas Dilba, sol. Marytė B i z i n k a u s k a i t ė , G in ta s S imoka i t i s . 

A l g i o G l o d o n u o t r a u k a . 

vadovė — provincijole seselė 
Bernadeta Matiukaitė, pabrėž
dama, kokią didžią pagalbą 
savo darbais Worcesterio rėmė
jai tęsia per eilę metų. Mūsų 
ištiestos rankos ir mylinčios 
širdys į jus . Pirm. T. Adoma
vičienei įteikė dovanėlę, nese
niai išleistą knygelę apie arkiv. 
Jurgį Matulait į . Dalyvavo ir 
kitos seselės; Oliveta, Tarcizija, 
Palmira , nekalbant apie jų 
kapelioną kun. V. Gedvainį, 

ST. PETERSBURG,FL 

BALFO RUDENINIS VAJUS 
Spalio mėnesį BALFas vyk

do savo pagrindinį aukų rinki
mo vajų. Per 60 gyvavimo 
metų, BALFas rinko aukas ir 
teikė pagalbą vargstant iems 
tautiečiams tiek Lietuvoje, tiek 
pasklidusiems visuose pasaulio 
kampuose. 

Šiuo metu šalpa yra teikia
ma daugiausia siuntiniais ir tik 
palyginti nedidelė dalis pini
gais. 2003 metais buvo pasiųsta 
1,170 siuntinių (43,979 svarai) į 
Lietuvą ir 962 siuntiniai 
(33,084 svarai) į Suvalkų tri
kampį. Visi siuntiniai yra 
siunčiami tiesiogiai, be jokių 
tarpininkų, paskiroms šeimoms 
ar asmenims. Piniginė šalpa 
sudarė 55,800 dol. ir buvo 
suteikta Vilniaus amatų mo
kyklai, Betanijos vargšų val
gyklai, Telšių seminarijai, bu
vusių politinių kalinių šei
moms, tremtinių grįžimo fon
dui, benamių prieglaudai, ligo
niams. 

Lankydamiesi Lietuvoje 
matome aiškią pažangą — 
statybas, daugybę automobilių, 
modernias krautuves, gražiai 

KLUBO CHORAS 
PRADEDA 

DARBĄ 
Po ilgesnių vasaros atos

togų Lietuvių klubo choras, 
vadovaujamas dr. Broniaus 
Kazėno, pradeda repeticijas 
spalio 25 d., pirmadienį 5 vai., 
p.p. klubo mažojoje salėje. Visi 
choristai ir nauji dainininkai 
kviečiami dalyvauti repeticijo
je. 

LIETUVIŲ 
^DRUOMENĖS 

ŽINIOS 
* St. Petersburgo „Saulės" 

mokykla jau pradėjo mokslo 
metus. Laukiame naujų 
mokinių. Prie mokyklos prisi
jungė jaunų šeimų būrelis su 
visai mažais vaikučiais (nuo 1 
iki 3 metukų) Su tuo būreliu 
dirbs pačios mamos. 

* St. Petersburgo LB 
apylinkė spalio mėn 13 d. 
Lietuvių klube ruošia gegužinę. 
Pradžia 1 vai p.p. Laukiame 
visų atsilankant. 

apsirengusius žmones . Deja, 
dažnai nepastebime kitos — 
vargingosios — pusės . 2003 
metų statistika rodo, kad 16 
proc. Lietuvos gyventojų yra 
skurdžiai, iš jų apie 3 proc. yra 
absoliučiame skurde. Šie daž
niausiai yra pavieniai, seni pen
sininkai. Dabar bazinė mėne
sinė pensija yra 172 Lt., tačiau 
ir jai gauti reikia turė t i 30 me
tų darbo stažą. Manoma, kad 
maždaug 24,000 pensininkų 
gauna mažesnes negu 230 Lt. 
pensijas. BALFas ir stengiasi 
remti tik tuos pačius vargin
giausius. 

Kiekvieną spalio sekmadi
enį BALFo St. Petersburg sky
riaus valdyba r inks aukas 
Lietuvių klube. Aukotojai, ku
rie tuo metu nebus klube, 
prašomi atsiųsti savo auką sky
riaus iždininkei adresu: Mrs. 
Sofija Vaškienė, 6850 — 13 th 
Ave. North. St. Petersburg, FL 
33710, čekius r a š a n t BALF 
arba United Li thuanian Relief 
Fund of America vardu. 
BALFas kviečia visus prisidėti 
prie vargo mažinimo Lietuvoje. 

MOTERŲ 
SĄJUNGOS 
POSĖDIS 

Rugsėjo 23 d. posėdžiavo 
ALRK Moterų sąjungos 76 
kuopos valdyba. Buvo priimta 
naujų narių. Valdybos narės 
pasiskirstė pareigomis. Danutė 
Rogers įsipareigojo vadovauti 
Kalėdiniam pobūviui gruodžio 
mėnesį. Sofija Vaškienė sutiko 
būti kuopos iždininke. Kuopos 
sekretorės pare igas sutiko 
atlikti Aldona Varkalienė. 

Valdyba yra dėkinga savo 
kuopos pi rmininkei Aldonai 
Baukienei už posėdžiui suteik
tą patalpą jos j auk iame bute. 

A.V. 

KVIETIMAS 
Kviečiamos šeimos su jau

nais vaikais (nuo gimties iki 3 
metų) dalyvauti ,.Saulės" rate
lyje. Sus i t inkame šeštadie
niais, 9:30 vai. ryto Holy Name 
mokykloje (5800 15th Ave. 
South, Gulfport). Daugiau 
informacijos kre ipki tės į 
Laimą Palubinskienę , 727— 
550 — 0358. 

LIETUVOS 
DUKTERŲ 

DRAUGIJOS 
VEIKLA 

Lietuvos Dukterų draugijos 
St. Petersburgo skyriaus 
pirmininkė grįžusi iš Lietuvos, 
sukvietė valdybą posėdžiui ir 
papasakojo ką aplankė ir kam 
nuvežė dovanų — pinigų. O 
aplankė vaikų ligoninių, vaikų 
bei jaunimo namų ir atskirai 
mūsų skyriaus šelpiamus 
vaikučius. 

Šią vasarą pirmininkė 
Elena Jasaitienė ir sekretorė 
Alvitą Kerbelienė nuvežė į 
Lietuvą apie 5,000 dolerių. Visi 
buvo mūsų draugijai dėkingi už 
paramą, o dr. Tumėnienės 
vaikų kaulų ligoninės direk
torė dr. L. Navickienė aprodė 
labai gražiai tvarkomus pasta
tus bei kambarius ir sakė, kad 
visose lovutėse dar tebėra 
mūsų prieš kelerius metus 
atsiųstos paklodės. Taip pat už 
mūsų skyriaus atsiųstus — 
atvežtus pinigus yra įruošta 
pora terapijos kambarių. Buvo 
malonu tai girdėti, bet liūdna 
matyti mažus ligoniukus. 

Posėdyje aptart i ir šio 
rudens darbai . Kalėdinis 
švenčių pabendravimas 
numatytas gruodžio mėn. 9 d. o 
vartotų daiktų išpardavimą, 
tikimės, bus galima padaryti 
lapkričio mėn. viduryje. Apie 
tai pranešime vėliau, o dabar, 
betvarkydamos namus rudenį, 
par inki te ką nors ir 
paaukokite mūsų draugijai. 
Būsime labai dėkingos. 

MALONI 
ŽINIA 

Kun. dr. Matas Čyvas 
pranešė, kad gavęs žinią iš Šv. 
Kazimiero misijos vadovo St. 
Petersburge kan. Bernardo 
Talaišio, kuris šiuo motu yra 
Lietuvoje, kad jisai grįžęs į St. 
Petersburgą dar bent porą 
metų galės atlikti religinius 
patarnavimus mūsų tautie 
čiams. 

„Lietuvių žinios" 

DRAUGAS 
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mūsų parapijos kleboną kun. 
Ričardą Jakubauską. Malonu 
buvo mūsų tarpe matyti ne tik 
vietinius, bet ir aplinkinių 
telkinių lietuvius. O ką pasa
kyti apie nepavargstančiuosius 
iš Providence, kurie atvyksta su 
vertingomis dovanomis į kiek
vieną ruošiamą vienuolijos dar
bams paremti renginį. Veronika 
Kielienė ir Sofija Šakalienė yra 
tos „Spiritus movens" moterys. 

Vida Strazdienė, „Neringos" 

jaunimo stovyklos vedėja Ver-
monte, trumpai kalbėjo stovyk
los reikalais. 

Pietus paruošė: Elena Nali-
vaikienė, I rena Juodai t ienė, 
Vanda Lescord, Vanda Ramo
nienė ir Irena Savickienė. Dar 
buvo visa eilė ir kitų darbų, 
kuriuos atliko kitos moterys ir 
merginos. Buvo turt ingas lai
mikių stalas , t ad daugeliui 
laimė nusišypsojo. 

Jan ina Mil iauskienė 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS 
Šiltą, saulėtą rugsėjo 18 

rudens dieną, LTI valdybos 
pirmininkė Aldona Veselkienė 
sveikino visus atvykusius į LTI 
metinį narių suvažiavimą, 
kuris vyko Toronte. Dalyvavo 
30 narių. Jį pasveikino tarybos 
pirmininkas Linas Veselka. 
Pirmininkauti buvo pakviesta 
Ieva Adomavičienė, sekreto
riauti — Onutė Taseckienė. 

Dalyvavusių ta rpe buvo 
Aldona Page iš Philadephijos, 
L. Vismanas iš New York, 
Birutė Nagienė ir Danutė 
Staskevičienė iš Montrealio, 
bet daugumą sudarė Toronto 
skyriaus nariai. 

Jdomu buvo klausytis 
skyrių veiklos pranešimų. 

Vieni apsiriboja vien au
dimu, ruošia parodas, moko 
jaunimą juostų audimo, kiti 
eina į platesnius laukus — 
prisideda prie kultūrinių ren
ginių, pvz., Bostono skyrius 
suruošė vakaronę, kurioje rodė 
filmą apie lietuvę archeologę 
Mariją Gimbutienę, montre-
alietės prisidėjo prie suruošimo 
spaudos ir pirmosios lietu
viškos knygos paminėjimo; 
Čikagos skyrius suruošė paro
dą per Tautinių šokių šventę; 
torontietės ruošiasi parodai 
Kanados Lietuvių dienų metu 
ateinantį pavasarį. Iš visų 
aktyviausias pasirodė Phila-
delphijos skyrius su 50 labai 
veiklių narių, kurie suruošė 
popietę paminėti B. Brazdžionį, 
audžia, puošia š iaudinukais 
parapijos kalėdinę eglutę. Ir 
buvo įdomu žiūrėti, kaip daro
mi kalėdiniai eglučių papuoši

mai iš mažų gintarinių 
karoliukų. Tuom suvažiavimai 
naudingi, nes juose visuomet 
kas nors ką nauja parodo, pasi
dalina idėjomis. 

Perrinkę valdybą ir į tary
bos sąrašą, užuot pasitrauku
sios L. Milukienės, įrašę L. 
Vismaną, sus i r inkę nutarė 
išreikšti jai padėką už ilgą ir 
nuoširdų darbą. Plojimu pa
sveikinę pake l tas į garbės 
nares G. Mačiūnienę ir S. Ša
tienę, dalyviai nu ta rė kitų 
metų suvažiavimą ruošti 
Veselkų sodyboje „Rambynas". 

Po ilgesnės pertraukos A. 
Veselkienė pasveikino gausiai 
susirinkusius torontiečius, ku
rie gerai pažinojo dail. A. 
Tamošaitį, jo darbus ir jo erudi
ciją. Ji pr i s ta tė Norą Kul-
pavičienę, kuri glaustai api
būdino patį dail. A. Tamošaitį, 
jo darbus ir tautodailės puo
selėjimą Lietuvoje bei užsieny
je. Knyga „Antanas Tamošaitis 
— gyvenimo ir kūrybos kelias", 
autorės L. Šatavičiūtės-Nata-
levičienės yra stropiai paruošta 
ir gausiai iliustruota jo darbais. 
Išleista Vilniaus Dailės akade
mijos leidyklos. Šiuo metu, dail. 
A. Tamošait is , sulaukęs 98 
metų, gyvena Vilniuje ir pri
žiūri savo bei žmonos Anasta
zijos vardu įkurtą meno darbų 
muziejų „Židinys". 

Po N. Kulpavičienės pra
nešimo dalyviai dar ilgai nesi-
skirstė ir prie kavos puodelio 
bei užkandžių dalinosi įspū
džiais. 

Marija Vasi l iauskienė 
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Kanadoje ir kitur (US.) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (LLS.) 
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Oro paštu 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

B3MUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sfc. 5 f 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
r<ARLXXOGAS-ŠFDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
;s Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys danos už pnemamą kaną. 
Susflanmui kabėti angKkai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

Kas gali sakyti, kad Amerikoje neauga baravykai? Vilija 
Vaitkutė-Schlueter šiuos baravykus rado net Sierra kalnuose 
Kalifornijoje. 

Algirdo Vaitkaus nuotrauka. 

Korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

Lietuvių tautodailės i n s t i t u t o met in i s n a r i ų s u v a ž i a v i m a s „Anapi l io" parodų sa loje , Miss i s sauga , Ont . , š.m. 
rugsė jo 18 d. A l d o n o s V e s e l k i e n ė s n u o t r . \ 
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VAIVORYKŠTINES VYRIAUSYBES 
SILNYBĖS IR GALIMYBĖS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Trūkumai ir s i l p n y b ė s 

Žiniasklaidoje tęsiasi disku
sijos apie vaivorykšt inę vy
riausybę, todėl ir mes norime 
išsakyti keletą minčių apie 
tokio sunkiai suvokiamo dalyko 
galimybes bei pe r spek tyvas , 
taip pat ir mūsų požiūrį į tokių 
vyriausybių reikalą. 

Pirmojo rinkimų ra to skai
čiavimai rodo, kad vaivorykš
tinės vyriausybės galimybė iš
lieka kaip vienas r imtų pakai
talų, tačiau turiu pasakyt i , kad 
daugeliui Tėvynės sąjungos 
rinkėjų tokia sąjunga su buvu
siais komunistais kelia stiprų 
susierzinimą. Ir tai yra visiškai 
natūralu. 

Antras dalykas, dėl ko kai 
kas į tokios — kair iųjų ir 
dešiniųjų — vyriausybės per
spektyvą žiūri a t sa rg ia i : ta i , 
kad tokia sąjunga gr iauna nor
malią europietiška politinę sis
temą, kurioje esminį vaidmenį 
vaidina kairiųjų ir dešiniųjų 
konkurencija. Po ketverių metų 
visos partijos, įeinančios į tokią 
koaliciją, gali atrodyti susikom
promitavusios ir visa valdžia 
gali atitekti populistams bei 
radikalams. 

Trečias dalykas, tokia vy
riausybė gali būti nestabil i dėl 
visus 14 nepriklausomybės me
tų buvusio priešiškumo bei ide
ologinio nesuderinamumo. 

Paskutinis da lykas , kodėl 
kyla abejonių dėl tokios vyriau
sybės perspektyvų, tai , kad, kai 
kurių ekspertų įsitikinimu, nega
li sėkmingai veikti vyriausybė, 
kuri kuriama prieš kažką ir yra 
neigianti, o ne teigianti. 

Tai štai tokie motyvai dėl 
galimų problemų, susijusių su 
vaivorykštinės vyriausybės for
mavimu. Mes juos savo svarsty
muose taip pat labai atidžiai 
nagrinėjame. 

Galimybės 

Kita vertus, suprantam ir 
a tsakomybės prieš valstybę, 
prieš rinkėjus reikalą. Tėvynės 
sąjunga labai aiškiai sako, kad 
ta r t i s dėl vaivorykštinės vy
riausybės sutiktų tik todėl, kad 
supranta, kokį pavojų Lietuvai 
keltų V. Uspaskicho dalyvavi
mas vyriausybėje. Nuogąstau
jame, ir ta i ne kartą esame 
išsakę, dėl Darbo partijos po
pulizmo, galimo rusiškų įtakų 
stiprėjimo, galimybės tokiai 
vyriausybei iškrypti iš kovo 
11-ąją pasir inkto kelio. Kita 
vertus, visi gerai matome, o per 
rinkimų kampaniją tai dar la
biau atsiskleidė, kad Darbo par
tija neturi politinio darbo patir
ties. Vyriausybė, kurioje daly
vautų Darbo partija, trypčiotų 
vietoje ir, geriausiu atveju, 
Lietuvai ta i būtų sugaiš tas 
laikas, jei ne grįžimas atgal. 

Bet dar kartą kartoju: nors 
tai didelė rizika, dėl valstybės 
interesų atsisakyti svarstyti to
kių galimybių šiandien neturi
me teisės. Mes nesiveržiame į 
valdžią bet kokia kaina, nesiekia
me bet kokia kaina postų būsi
mojoje vyriausybėje ir, net svars
tydami vaivorykštinės vyriausy
bės galimybes, mes laikysimės 
savo principų ir jų neišduosime. 

Vaivorykštės vyriausybė ne
būtinai tur i sugriauti politinę 
sistemą, — tai rodo ir europinė 
pat i r t is . Ta ip a t sakytume į 
nuogąstavimus, kad tokios vy
riausybės formavimas Lietuvoje 
būsimos politinės sistemos 
egzistavimui turėtų labai nei
giamas pasekmes. Ne tokie seni 
Suomijos, Vokietijos, Austrijos, 
Slovakijos pavyzdžiai rodo, kad 
tokios sąjungos, sudarytos esant 
ypatingoms sąlygoms, gali sėk
mingai veikti ir netgi sustiprinti 
politinę sistemą. 

Lietuvoje tuo ta rpu švy
tuokime teorija, tai yra atsime

timas nuo veikiančios vyriausy
bės prie priešingos ir naujos 
politines jėgos, jau nebeveikia 
kaip anksčiau. Naujumas 2004 
m. rinkimuose nebebuvo toks 
privalumas, koks buvo 2000 m. 
Šį kartą daug rinkėjų balsavo 
už prityrusius politikus ir, kaip 
galime spręsti pagal Tėvynės 
sąjungos sąrašą, kaip tik jie, o 
ne nauji žmonės, buvo labiausiai 
vertinami. Tradicinės partijos, 
kaip pastebime iš Seimo rinki
mų pirmojo rato, ypač sustiprėjo 
didžiausiuose miestuose. Ir jei 
vaivorykštinė vyriausybė sėk
mingai dirbtų, tokia kryptis ga
lėtų įsitvirtinti visoje Lietuvoje. 

Todėl mes manome, kad 
politinės partijos, sudarančios 
vaivorykštinę vyriausybę, ne
praras savo veido, jei vyriausy
bėje jos turės aiškias atsakomy
bės sritis ir ribas, o vyriausybę 
sudarančių narių atsakomybė 
bus aiškiai apibrėžta sąjungos 
sutartyje. 

Todėl sakome, jei vaivo
rykštinė vyriausybė būtų su
daroma, ji turėtų turėti aiškius 
t ikslus ir siekinius, ne vien 
pažadus dirbti gerovės vardan. 
Turėtų konkrečius bei išmatuo
j amus įsipareigojimus, kurie 
turė tų būti sutart i sąjungos 
sutartyje. Kitu atveju, jei sutar
tis būtų nukreipta vien prieš V. 
Uspaskichą, sąjunga išties būtų 
pasmerkta greitam žlugimui. 
Sąjungos sutartis turėtų būti 
kitokia, nei lig šiol buvusios 
sutartys, kurias pasirašydavo 
vienas didelis ir vienas mažas 
partneris ir kur būdavo sutaria
ma, kad bus vykdoma didžiojo 
partnerio programa. Todėl dery
bos del sąjungos sutarties pasi
rašymo tikrai negali pasibaigti 
pirmą naktį po rinkimų, kaip 
kai kas įsivaizduoja. 

Kitų Europos valstybių 
patirtis rodo. kad vaivorykštinė 
vyriausybė gali būti stabili. 
Tačiau žinant, kad Lietuvoje 

net ir iš mažesnio partijų skai
čiaus sudarytos vyriausybės 
nepasižymi ypatingu stabilumu, 
suprantame, kad ji galėtų išlik
ti tik jei tai būtų kokybiškai 
kitokia vyriausybė. Todėl sutar
tyje turėtų būti iš esmės sutarta 
pakeisti Vyriausybės kancelia
rijos struktūrą ir vadybą, pa
keisti ministerijų valdymą. Jei 
prasidėtų derybos, mes tokį 
planą parengtume ir pasiūly
tume. Mums visiškai nepriimti
nas manymas, kad galėtų būti 
sudaroma vaivorykštinė vy
riausybė, kaip kokia nors me
chaniška partijų koalicija, o jos 
stabilumą užtikrintų vienintelis 
faktorius — tai premjeru išlik
siantis šiandieninis premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

Premjero k laus imą 
spręs rinkėjai 
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Mūsų įsitikinimu, vaivo
rykštinės vyriausybės premjero 
klausimą turėtų spręsti visų 
pirma rinkėjai, o ne partijų 
derybininkai ar kokie nors ro
tacinių planų autoriai. Kaip 
rodo Europos šalių patirtis, tuo 
atveju, kai sąjunga yra sudaro
ma iš keleto partijų, premjeru 
būna siūloma tapti visų pirma 
tos partijos ar bloko vadui, 
kurie būsimoje sąjungoje turi 
daugiausiai balsų. 

Šiuo atveju šiek tiek stebina 
socialdemokratai, kurie, atrodo, 
yra pasiruošę sudaryti sąjungą 
su bet kuo, kas parems prem
jero A. Brazausko kandidatūrą. 
Toks noras yra suprantamas, 
bet kai partijai vienintele ver
tybe lieka premjero postas, 
kažkas negerai yra su partija, 
nes ima atrodyti, kad jai postai 
yra svarbiausia. Jeigu išties 
socialdemokratai tik taip žiūri į 
savo atsakomybę, tada sunku 
būtų įsivaizduoti bendrą darbą 
su jais. 

ATSKLEISTA DAR VIENA KARINE PASLAPTIS 
EDMUNDAS RINGUS 

Sutramdžius Vokietiją. 
1945 m. kelias į Europą Sta
linui buvo atviras. Keliui į visą 
planetą dar trukdė tik viena 
užtvara — atominė bomba. Apie 
šį ginklą Stalinas žinojo karo 
viduryje, trūko tik tikslių duo
menų. Tačiau ilgai netruko, vi
sos žinios surinktos, prasidėjo 
pratimai Kazachstano dykumo
se, Naujos Žemės saloje Šiaurės 
ašigalyje. Į dangų kilo viena po 
kitosatominės bombos. 

Apytikrėmis žiniomis, iš
bandytos 135 bombos: 87 
atmosferoje, dvi po vandeniu, 
nežinomas skaičius žemės 
paviršiuje. Bandymų manija 
pagaliau buvo pristabdyta 1963 
m. pasirašant s u t a r t i , pagal 
kurią nutarta sustabdyti pra
timus atmosferoje, kosmoso ir 
po vandeniu. Kiek to laikytasi, 
niekas nežino. 

Po perestroikos v iena po 
kitos į viešumą išlenda „karinės 
paslaptys". Paskut inia i s tam
būs manevrai įvyko prieš 50 
metų (1954 m.) Orenburgo sri
tyje. Apie šią katastrofą tuome
tinė „Pravda" štai kaip rašė: 
„Pagal mokslinį ir karinį planą 
buvo pravesti atominių ginklų 
bandymai. Bandymų tikslas: iš
tirti sprogimo rezultatus. Gauti 
rezultatai padėsią Sovietų Są
jungos mokslininkams ir inži
nieriams rasti apsaugos priemo
nes galimam puolimui, naudo
jant atominius ginklus prieš 
Sovietų Sąjungą 1954.16.09 ". 

Nieko daugiau apie šiuos 
pratimus nebuvo paminė ta 
spaudoje ar oro bangomis. Vi
siems dalyviams buvo įsakyta 
nekalbėti apie įvykusius bandy
mus, netgi su a r t ima is ia i s , 
negalėjo skųstis netgi gydyto
jams, kad jų nus i skund ima i 
kaip nors nebūtų sur iš t i su 

radiacija. Visi turėjo pasirašyti 
dokumentą, kad per būsimus 25 
metus išlaikys šią „karinę 
paslaptį" Dauguma dalyvių 
neišvengė įvairių susirgimų ir 
ankstyvų mirčių. Dalis išgyveno 
iki šių laikų ir buvo užrašyti to 
tragiško „eksperimento", įma
nomo įvykdyti tik buvusioje sis
temoje, jų pasakojimai. 

Pra t imuose dalyvavo 
45,000 karių iš įvairių padali
nių, daug aukštų karininkų su 
generolu Žukov priešakyje. 
Apylinkės gyventojai pasakoja, 
jog pasiruošimai užsitęsė t r is 
mėnesius. Suvežta į bandymų 
vietą didelis skaičius pačių 
sveikiausių karių iš įvairių 
imperijos sričių, a tgabenta 
masė ginklų, įvairiausios rūšies 
— nuo šautuvų, kulkosvaidžiu, 
pa t rankų. sunkvežimių ir 
tankų, užkastų duobėse. 
Kareiviai turėjo būti įvairiuose 
sustiprintuose apkasuose, slėp
tuvėse, palapinėse. Epicentras 
buvo pažymėtas raudonu kry
žiumi. J a m e už tvorų buvo 
palikti įvairūs naminiai gyvu
liai. Arčiausiai nuo epicentro 
apkasai ir slėptuvės buvo 
apdengtos mediena ir nudažy
tos geltonai, kad neužsidegtų 
nuo bombos karščio. Aplinkiniai 
gyventojai buvo perkelti ato
kiau nuo sprogimo vietovės su 
įsakymu pasiimti viską su savi
mi, nes kelio atgal nebus. 

Tragiškiausia buvo tai, kad 
apie radiacijos pavojų žinojo tik 
pati v i ršūnė ir stebėtojai iš 
satelit inių kraštų. J iems ir 
parinktiems sovietų vadovams 
buvo pas ta ty t i keli namai , 
gerokai atokiau nuo poligono. 

Porą dienų prieš bandymus 
atvyko visi Antrojo pasaulinio 
karo maršalai ir naujas partijos 
sekretorius Nikita Chruščiov. 

Bomba buvo išmesta S-nių 
kilometrų aukštyje, bet sprogo 

350 metrų nuo žemės pavir
šiaus. Bomba buvo keletą kartą 
galingesnė negu toji, kur 
numesta virš Hirosimos. Dėl 
staiga pakilusio vėjo bomba 
nukrito 300 metrų nuo taikinio 
ir užterštas oro mišinys paskli
do ne į dykumą, bet gretimo 
miesto link. Keletą minučių po 
sprogimo prasidėjo pragariškas 
vietovės apšaudymas iš įvairių 
ginklų. Po trijų valandų pradė
tas puolimas. Bombonešiams 
buvo įsakyta skraidyti per 
užteršta debesį. Sunkvežimiai, 
pakrauti kariais, turėjo važiuoti 
lėtai 600 metrų nuo epicentro. 
Laukas buvo nuklotas sudegu
siais gyvulių lavonais, iš miško 
liko tik apdegę medžių kamie
nai, arti epicentro iš šimta
mečių ąžuolų neliko nei pėd

sako, daugybė ginklų prarado 
savo formą, buvo įvaryti į žemę. 
Apylinkės atpažinti jau nebuvo 
įmanoma. 

Jokių patikrinimų asmenų, 
dalyvavusių šiame pragaištin
game eksperimente nedaryta. 
Visi dokumentai 1954—1980 m. 
iš vietinės ligoninės dingo. Skai
čius nukentėjusių nežinomas. 
Praėjus 5-7 metams po sprogi
mo, padidėjo mirštančiųjų skai
čius; antras — 1990 m. Asme
nų, pergyvenusių eksperimen
tą, trečiosios kartos palikuo
nyse pastebėtas vėžio ligų pa
daugėjimas. Tik 1990 metais 
eksperimento dalyviams buvo 
pripažintas invalidumas, lygus 
Černobylio nelaimei. Iš 45.000 
dalyvių gyvųjų tarpe šiuo metu 
likę tik pora tūkstančių. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kur vėjas pučia, ten ir linksta 

Lapkričio 2 d. kone ranka pasiekiama. Kai 
kur balsavimai prezidento rinkimuose 
jau prasidėjo, kai kur kandidatai dar išsi

juosę darbuojasi, kad patrauktų rinkėjus savon 
pusėn. Jie jau nelabai skaitosi su žodžiais, per 
daug nesijaudina, jei kaltinimai oponentui ir 
pažadai krašto piliečiams prasilenkia su tiesa 
ar tikrove. Pagrindinis tikslas: susirinkti kuo 
daugiau palankių balsuotojų, o po rinkimų — 
„nors ir tvanas!" 

John Kerry žvejoja labai drumstuose van
denyse, homoseksualams žadėdamas legali
zuoti tos pačios lyties asmenų santuoką; mote
rims — laisvą pasirinkimą žudyti savo negimu
sius kūdikius; pensininkams — niekuomet 
nesumažinti senatvės pensijų išmokų; jaunuo
liams — neįvesti šauktinės kariuomenės ir t.t. 

George W. Bush užtikrina apsaugą nuo 
visokio plauko teroristų; vis kylančią ekono
minę gerovę; mokyklas, iš kurių nebūtų išleista 
nei vieno beraščio; valstybę, nenusilenkiančią 
jokios užsienio sostinės diktavimams... 

Kiekvienas Amerikos pilietis tuos pažadus 
jau atmintinai išmokęs, tačiau šiuo metu, atro
do, didžiausias visų rūpestis: kaip apsisaugoti 
prieš gripą. 

Kiekvieną rudenį sveikatos apsaugos įstai
gos paprastai pataria gyventojams pasiskiepyti 
prieš gripą. Ypač ragina tuos visuomenės sluoks
nius, kuriems gresia didžiausias pavojus, jeigu 
pasitaikytų susirgti: mažus vaikus, vyresnius 
negu 65 m., ar silpnos sveikatos žmones. 
Anksčiau nelabai kas į tuos raginimus kreipda
vo dėmesio, bet su aktyvia žiniasklaidos pagal
ba — arba propaganda — pagaliau amerikie
čiams įkalta į galvas, kad be tų skiepų jų laukia 
labai pavojinga liga, o gal net mirtis. Žinoma, 
atsarga gėdos nedaro, kol neperžengia eilinės 
logikos ribų. Pernai toji riba buvo peržengta, 
kai, kone įvaryti į isteriją, žmonės pulkais 
plaukė į gydytojų kabinetus, klinikas, vyres
niųjų centrus ir pan., maldaudami paskiepyti. 
Žadėtoji gripo epidemija taip ir nepasirodė. (Kai 
kas net tvirtina, kad būtent dėl to masinio 
pasiskiepijimo.) 

Šį rudenį, dar nepradėjus skiepų akcijos. 

nuskriejo bauginanti žinia: tik nedidele dalis 
gyventojų turės laimės pasiskiepyti, nes 
Anglijos žadėtieji skiepai buvo uzk 
kažkokiomis bakterijomis ir vartojimui nei 
Kam teks ar neteks tų skiepų, kas vert 
nevertas išvengti gripo, diskusijos verda jau 
kuris laikas ir kai kuriuos žmones, ypač iaiko-
mus „rizikingais" įvarė į tikrą paniką. Jeigu 

'kažkas paskelbia, kad atsirado galimybė pas
kiepyti kelis šimtus, susirenka tūkstančiai. 
Žinoma, visiems skiepų netenka, tad kyla nepa
sitenkinimas. 

Koks nepatogumas ir nesėkmė prez. George 
W. Bush vadovybei! Koks džiaugsmas kandida
tui John Kerry, atradusiam dar vieną parankų 
kaltinimą savo oponentui! Koks pasisekimas 
žiniasklaidai, pasitaikius progai bent trumpam 
nukrypti nuo įkyrėjusios rinkiminių kampanijų 
retorikos į visiems svarbią temą! 

Sveikatos priežiūros, apdraudos. vaistų 
kainos j au seniai yra aštrus krislas Amerikos 
piliečių akyse. Daugiau kaip trečdalis valstybes 
gyventojų neturi sveikatos apdraudos. nes neiš
gali už ją užsimokėti. Astronomiškos vaistų 
kainos kai ką verčia jų dairytis užsienyje, ypač 
Kanadoje. Prieš vaistų pirkimą iš Kanados 
griežtai pasisako ir Vašingtonas, ir vaistų gamin
tojai, tvirtindami, kad niekas negali užtikrinti 
importuotų vaistų saugumo. (Nepaisant, kad 
tos pačios gamyklos tuos pačius vaistus } 
Kanadą parduoda.) Daugelis tų perspėjimų bei 
gąsdinimų neklauso ir ryžtasi vaistus par
sisiųsti iš Kanados. 

Bet štai staigmena' Antradienį prez. Bush 
pranešė, jog Kanada turi apsčiai skiepų prieš 
gripą ir Amerikos sveikatos apsaugos įstaigos 
žada jų nupirkti, kad būtų galima paskiepyti 
visus, kuriems gripas pavojingiausias Taigi... 
Staiga kanadiški vaistai jau nebekenksmingi, o 
pageidaujami. Vašingtonas pasiryžęs pats savo 
draudimus padėti į stalčių, kad tik balsuotojai 
nebūtų suerzinti, ypač Floridoje, vienoje svar
biausių valstijų, galinčių nulemti rinkimų 
pasekmes. Kad toje valstijoje didžiąją gyv< 
dalį sudaro vyresnio amžiaus žmones, juk tikrai 
neturėjo įtakos prezidento sprendimui... 

SU PALAPINE | BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINĘ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

Nr.1 

„Draugo" 95 m. sukaktuvinio pokylio svečias prof. Antanas 
Mockus (kairėje) su ,,Draugo" administratoriumi Valentinu 
Krumpliu prie „Žuvusiems u? Lietuvos laisvę" paminklo 
Jaunimo centro sodelyje. Prie* išvykdamas atgal i Bostoną, 
svečias pageidavo pamatyti žymesnes Čikagos lietuvių institu
cijas. 

Prieš kelerius metus per vakaro žinias 
matėme, kaip tolimoje Kanados šiaurėje, 
Churchill miestelyje, rudenį baltosios meškos šei
mininkauja, laisvai po miestelį vaikšto, šiukšlių 
dėžes varto. Sužinojome, kad meškos čia renkasi 
kas rudenį ir laukia, kada ledas aptrauks Hudson 
Bay ir jos galės leistis į ruonių medžioklę. Tuo 
metu čia privažiuoja daug turistų į meškas 
pažiūrėti, fotografuoti. Miestelis mažas, nedaug 
viešbučių, reikia labai iš anksto registruotis. 
Nutarėme, kad būtų įdomu čia nuvykti. 

Praėjus porai metų, atlikus kitas numatytas 
keliones, atkreipėme dėmesį į Churchill. Pradžioj 
nesisekė, nes visos vietos išparduotos. Pagaliau, 
ankstyvą 2003 metų pavasarį, pasisekė — 
gavome paskutinę vietą. Reikės dalintis vonios 
kambariu su kitais. Tvarkoj, mes per visas savo 
keliones tikrai pripratom prie įvairiausių vonios 
bei tualeto patogumų ir nepatogumų. Susipa
žinome su maršrutu. Miestelį pasiekti reikia lėk
tuvu arba traukiniu važiuoti, nes nėra kelių auto
mobiliams. Kelionė prasideda Winnipeg mieste, 
Manitoba provincijoj, Kanadoje. Nutarėm iš ten į 
Churchill važiuoti traukiniu, o atgal — skristi. J 
Winnipeg keliausime savo motornamiu Avinu, 
pakelėje stovyklausime ir dar sūnų aplankysime 
Romas užgulė žemėlapius, tikrino nuotolius ir 
sustatė maršrutą. Beliko susipakuoti šilčiausius 
rūbus ir laukti rudens. 

Išvažiavome spalio mėn. gale. šeštadienio 
vakare, po šv. Mišių, tuo norėdami sutrumpinti 
rytojaus dienos kelionę. Po poros valandų įvažia
vome į Warren Dunes parką dar vis Michigan 
valstijoje. Jau buvo visiškai sutemę, nors akin 
durk. Aš baiminausi, kad busime visai vieni, ta
čiau, privažiavus stovyklavietę, vos radom vietos. 
Stovyklautojų knibžda kaip skruzdėlynas. 

Kitą ryta pasukome toliau į vakarus 1-80 
keliu, paskui į šiaurę 1-39, tuo aplenkdami 
Chicago miestą. 

Ties Pavv Pavv miesteliu, Illinois valstijoje, lyg 
miškas vėjo malūnų — ant greitųjų suskaičiavau 
per penkiasdešimt. Tokius malūnus teko matyti 
Lubbock, TX, ir California valstijose bei Curarao 
saloje. Tai elektros generatoriai, iš tolo labai 
įspūdingai atrodo: pats malūno stiebas beveik du 
šimtus pėdų aukščio su dviem ar trimis sparnais, 
kurių ilgis — penkiasdešimt pėdu. 

Kadangi šį sekmadieni prasidėjo žiemos 
laikas, o, įvažiavus į Illinois valstija. perėjome į 

centrinės zonos laiką, tai teko laikrodžius atsrj 
net dvi valandas ir jau trečią valandą pasiekti 
Devil's Lake parko stovyklavietę, netoli 
VVisconsin Delis. Wisconsm Vieta labai ^ a z i . 
Saulė šviečia, auksiniai, bronziniai ir raudoni 
lapai mirga. Anksčiau čia indėnų gentis 
Ho-Chunk 'Winnebago) savo dievus garbinda 
Jie tikėjo, kad ežere gyvena vandens dievai. į 
kuriuos Thunderbird (mitologinis perkūno 
paukštis) sviesdavo žaibus. Vandens dievai juos 
atmušdavo ir žaibai krisdavo ant aplinkinių 
kalnų šlaitų. Taip susiformavo čia matomi 
skardžiai. 

Prieš parkui perimant šią vietovę, anksčiau 
apie ežerą buvo daug namų su tualetais. Ilgainiui 
srutos persisunkė į ežerą ir susiformavo ryškus 
fosforo sluoksnis, kuris žiema nusėda ant du: 
Dabar pradėta ežerą valyti Rudenį nuo dugne 
išpompuojama apie du colius, o pavasarį tiek 
pripi lama švaraus. Apskaičiuota, kad t r 
dešimt-penkiolika metų. kol ežeras -valy
tas . 

Pirmadienis 
Netoliese nuo parko yra Baraboo r: 

kuriame penki Ringling broliai įkure savo cii 
1884 metais. Per penkiolika metų cirkas išsrv 
tė į vieną didžiausių. Tuo metu Am i 
liavo trys dideh cirkai, kurie tarpusavy g 
gyveno, pasidalindami rajonais Ta 
metais Ringling broliai nupirko Barnum ir B 
cirką, kai mirė vienas jo savininkų Likęs 
savininkas nepajėgė vienas tvarkyl 
„milžinus" kartu - atsirado „didži; 
pasirodymas pasaulyje" Po vasaros g istroli 
1918 metų cirkas čia žiemoda 
muziejus su įvairiais cirko ekspon; 
per visus metus, ir du did 
išstatyta cirko kar: 
atnaujinimo dirbtuvė. Man I 
matyti, kaip senas, nublukus; 
ritėtos atnaujinamos ;>aj 
kokios spalvos bei i iri būti 
koks miiziniškas darbas huda 
vienos vietoves j kita. Tr 
giau kaip šimtą vagonu Taip v< 
žvėris, jiems pašarą linki 
daiktus, jų maistą. įvairius kostiun 
ir visus suolus, reikalingu 

Bus daugiau 
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VILNIUS 

Su tokia rubr ika Tilžės 
miesto lietuviškos sekmadie
ninės mokyklos moksleiviai 
išsirengė \ Lietuvos sostinę 
Vilnių. Naktį teko miegoti 

- ŽILOJI LIETUVOS 
SENOVĖ 

kiškio miegu, nes 6 vai. ryto 
mūsų laukė autobusas Pane
munėje. Rytas nedžiugino: buvo 
niūrus, o vėliau nuotaiką gadi
no lietus. Taip buvo tik kelyje. 

Vilnius Katedros aikštėje 
pradžiugino giedra, saulėta 
diena. Tokia ji išliko ir per visą 
mūsų po Vilnių ekskursijos 
dieną. 

Prezidentūros aikštėje. 

Pirmiausia aplankėme 
senąjį universitetą, nusifo
tografavome prie paminklo 
Kristijonui Donelaičiui, Mažo
sios Lietuvos būrų užtarėjo, 
aprašiusio jų vargus ir skriau
das amžinos vertės poemoje 
„Metai". Pastovėjome prie 
Prezidentūros aikštėje, kurioje 
JAV prezidentas G. W. Bush, 
kaip skaitėme „n. Aušroje", 
pasakė turiningą kalbą: „...Kas 
bus Lietuvos priešas, tas bus ir 
Amerikos priešas". 

Ekskursiją tęsėme kelione į 
Gedimino pilį. Kelią rodė aukš
tai plevėsuojanti Lietuvos 
trispalvė. Nusifotografavę prie 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino paminklo, pėsčiomis 
įkopėme į Gedimino pilį, aukštą 
kalną. Pakilome į pilies apžval
gos aikštelę. Prieš akis atsivėrė 
Vilniaus panorama, Kryžių 
kalno trys balti kryžiai. Mo
kytoja papasakojo legendą apie 
Lietuvos ir Lenkijos karalių 
Žygimantą Augustą. Po Bar
boros mirties apsilankęs šioje 
vietoje troško pamatyti savo 
mylimąją žmoną. J i pasirodė ir 
žiūrėjo į savo mylimąjį. Žygi
mantas jau buvo besirengiąs ją 
apkabinti, bet susivaldė, ir 
regėjimas išnyko. 

Pasižiūrėję į Valdovų rūmų 
kylančius pastolius, nusilei
dome į Katedros požemius. 
Įspūdis didelis. Trūkstant švie
sos, neteko užfiksuoti faktų. 
Prieš akis išliko kriptos, išlikę 
pamatai, karstai, su juose besi
ilsinčiais Lietuvos valdovais, 
didikais. Čia ir Barboros kars-

TRADICINIS RENGINYS TILŽĖJE 
Jau trečią kar tą pirmąjį 

rugsėjo šeštadienį Karaliau
čiaus krašto lietuviškų ugdymo 
įstaigų mokytojai rinkosi į ren
ginį Tilžėje. &-osios vidurinės 
mokyklos aktų salėje užrašas 
„Kalba gimtoji — tai pagrindas 
kuriant, taut inį sąmoningu-
mą . 

Lietuviškomis dainomis ir 
šokiais susirinkusius sveikino 
Tilžės 10-ojo vaikų darželio 
„Rodničiok" („Šaltinėlis") vaiku
čiai, kuriuos ruošė jų auklėtojos 
Nijolė Krasnikova ir Regina 
Kopkova. . 

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojų asociacijos 
pirmininkas Aleksas Bartnikas 
pasveikino su naujaisiais moks
lo metais ir pristatė renginyje 
dalyvaujančius svečius. Tai sri
ties švietimo valdybos virši
ninkė Marina Ivanovna Šlia-
pina, Tilžės švietimo skyriaus 
vedėja Ala Nikolajevna Pav
lovą, Tilžės 8-osios vidurinės 
mokyklos direktorė Irina Lvov-
na Slavenko, Lietuvos konsulas 
Karaliaučiaus krašte Jonas 
Kindurys, kultūros atašė 
Arvydas Juozaitis, Švietimo ir 
mokslo ministerijos pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Danutė 
Kolesnikova, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento 
užsienio lietuvių skyriaus vy
riausiasis specialistas Alfonsas 
Kairys, Karaliaučiaus krašto 
lietuvių taut inės-kul tūr inės 
autonomijos pirmininko pava
duotojas Eugenijus Čajauskas, 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
fondo atstovė Lietuvoje Rūta 
Mačiūnienė, Karaliaučiaus 
krašto Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkas Sigitas Šam-
borskis. 

Srities švietimo valdybos 
viršininkė M. I. Šliapina kalbėjo 
apie Karal iaučiaus krašto 
ryšius su Lietuva, pasidžiaugė, 
kad per pastarąjį dešimtmetį 
išaugo šiame kraš te lietuvių 
kalbos besimokančiųjų skaičius, 
linkėjo sėkmės naujaisiais 
mokslo metais. 

Konsulas J. Kindurys 
džiaugėsi Tilžės darželinukų 
taisyklinga lietuvių kalba, 
kalbėjo apie lietuviškos mokyk
los šiame mieste steigimo prob
lemas, padėkojo mokytojams, 
kurie Karaliaučiaus krašte 
dirba ilgesnį laiką, ir įteikė 
jiems Padėkos raštus. 

Kultūros atašė A. Juozaitis 
sakė, kad pedagogai — gimto
sios kalbos puoselėtojai, ir 
įteikė Padėkos raštus direkto
riams tų Karaliaučiaus krašto 
mokyklų, kuriose mokoma 
lietuvių kalba. 

Su naujaisiais mokslo 
metais sveikino kultūrinės-
taut inės lietuvių autonomijos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Čajauskas, lietuvių bendruo
menės pirmininkas S. Šam-
borskis. Mažosios Lietuvos 
lietuvių fondo atstovė Lietuvoje 
R. Mačiūnienė priminė, kad yra 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje, kurios pir
mininkas Vilius Trumpjonas, ir 
Mažosios Lietuvos lietuvių fon
das, kurios atstovė yra ji. Beje, 
fondas ir finansavo šį renginį. 
Rūta pranešė, kad neseniai 
Čikagoje mirė V. Trumpjono 
mama, ir paprašė ją pagerbti 
tylos minute. 

Tautinių mažumų ir išeivi

jos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės vy
riausiasis specialistas Alfonsas 
Kairys perskaitė Departamento 
generalinio direktoriaus Anta
no Petrausko sveikinimą, apta
rė einamuosius reikalus, pasi
džiaugė, kad du Karaliaučiaus 
krašto mokytojai įgijo meto
dininko kvalifikaciją. Padėkojo 
mokytojai Vandai Vasiliaus
kienei, kuri daugiau nebedirbs, 
už darbą. Mokytoja šiame 
krašte dirbo ilgus metus ir daug 
prisidėjo prie lietuvybės puo
selėjimo. Taip pat pasveikino 
naujai pradėjusius dirbti moky
tojus: Vierą Kovalenko (Tilžės 
8-oji vidurinė mokykla) ir 
Loretą Chasijevą (Ragainės 
2-oji vidurinė mokykla). 

Karaliaučiaus 48-osios 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja Rūta Leonovą 
su naujaisiais mokslo metais 
sveikino savo eilėraščiu „Moky
tojos širdis". Šiemet mokytoja 
išleido savo eilėraščių rinkinį 
„Užuovėja". 

Švietimo ir mokslo minis
terijos vyriausioji specialistė D. 
Kolesnikova perskaitė Švietimo 
ir mokslo ministro A. Mon
kevičiaus sveikinimą. 

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojų asociacijos 
pirmininkas A. Bartnikas nu
švietė asociacijos veiklą. J i įkur
ta 1995 metais. Asociacija 
ruošia švietimo programas, 
įvairius renginius: muzikos fes
tivalius, konkursus, lietuvių 
kalbos olimpiadas, organizuoja 
moksleivių vasaros poilsį. 
Lietuvių kalba dėstoma 24-ose 
Karaliaučiaus krašto mokyk
lose: tai lietuviškos klasės, 

Ekskursija po Mažąją Lietuvą' 
Kainininkų (Prochladnoje) 

ir Linkūnų (Rževskoje) lietuvių 
kalbos fakultatyvų mokiniai 
kelionę pradėjo nuo Kaukėnų 
(Jasnoje), aplankė prieš 400 
metų pastatytą ir atnaujintą 
bažnyčią Gastų 'Slavsk) mieste, 
prie kurios jau XVI a. veikė 
mokykla. Bažnyčioje kunigavo 
lietuvių raštijos pradininkai, 
kultūros puoselėtojai. Našlaitis 
L. Rėza buvo prie vieno jų 
prisiglaugęs. 

Prie bažnyčios veikė mo
kykla ir Naujojoje (Timiria-
zevo). Čia gyveno ir lietuviškai 
kalbėjo apie 2.000 žmonių. 
Anuomet veikusi ,,Birutes" 
draugija čia rengdavo susirin

kimus. Netoli nuo čia, Rokaičių 
kaime gyveno Maž. Lietuvos 
kultūros puoselėtojas D. Zau
nius su gausia šeima. Jo namai 
buvo lietuvybės ir inteligentijos 
susirinkimų centras. Vaikai iš
simokslino: viena dukra buvo 
gydytoja, kita — rūpinosi knyg
nešyste, sunūs — politikas, 
agronomas, veterinarijos gydy
tojas Jdomu. kad Gastose 
(Slavsk) tuomet gyveno vien 
lietuviai. Miestelis garsėjo 
dideliais turgumis. Čia gimė ir 
lietuvių kalbininkas Fridri
chas Kuršaitis, 1865 m tapęs 
Karaliaučiaus universiteto pro
fesoriumi. 

Daug sužinojome ir apie 

Labguvą (Polesk), kurios baž
nyčioje XVI amžiuje 25 metus 
kunigavo vienas lietuvių rašti
jos pradininkų Jonas Bretkū
nas, žinomas Biblijos į lietuvių 
kalbą vertėjas, pamokslų rink
inio, giesmių, maldaknygių ren
gėjas ir leidėjas. 

Privažiavome Karaliaučių 
(Kaliningrad). Apžvalginėje ke
lionėje po miestą neaplenkėme 
ir Karaliaučiaus universiteto 
rūmų, kur dirbo ir uoliai dar
bavosi ne vienas lietuvių švie
suolių — A. Kulvietis, S. Rapo
lionis. Ir M. Mažvydas, parašęs 
pirmąją lietuvišką knygą (..Ka
tekizmo prasti žodei..."), K. Do
nelaitis, sukūręs pasaulinės 
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fakultatyvai, darželio grupės. 
Lietuvių kalbą šiame kraš te 
dėsto 30 mokytojų, 24 iš jų turi 
aukštąjį išsilavinimą, 15 — 
kvalifikacinę kategoriją. 

Antroji renginio dalis — 
dalykinė, skirta lietuviškos 
spaudos atgavimo, šimtmečiui. 
Apie spaudos draudimo laiko
tarpį, tuo metu išleistas knygas, 
Motiejaus Valančiaus nuopel
nus Lietuvai, knygnešystę ir 
knygnešius kalbėjo doc. dr. 
Danguolė Mikulėnienė. J i 
pabrėžė, kad Lietuva prisitaikė 
prie spaudos draudimo sąlygų ir 
per tą laiką sugebėjo išleisti 
daugiau knygų negu iki spau
dos draudimo. 

Lietuvių kalbos inst i tuto 
direktorė Jolanta Zaborskaitė 
priminė, kad lietuvininkų gi
minę išaukština lietuvių kalba, 
pateikė pavyzdžių, kaip to meto 
laikraščiuose buvo grindžiami 
politiniai motyvai. 

Vydūno draugijos pirmi
ninkas dr. Vacys Bagdonavičius 
kalbėjo apie šios draugijos veik
lą. Svarbiausias jos rūpestis, 
kad Vydūno palikimas taptų 
visiems matomas ir prieinamas, 
patarė daugiau remtis Vydūnu, 
jo patirtimi, darbais ir kūryba. 

Konferencijos dalyviams 
koncertavo Klaipėdos univer
siteto folklorinis ansamblis 
„Vorusnė" (vadovė prof. Rūta 
Grumadaitė). 

Emili ja Algaudė 
B u k o n t i e n ė 

Karaliaučiaus krašto 
Kraupiško (Uljanovos) 

vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos fakultatyvo 

mokytoja 

reikšmės poemą „Metai", L. Rė
za, žymus dideliais nuopelnais 
lietuvių kultūrai, raginęs dorai 
dirbti aukštesniam gėriui, ir jau 
minėtas Fridrichas Kuršaitis. 

Pakeliui į zoologijos sodą 
sustojome buvusioje 7 lietuviš
kų namų sodyboje — muziejuje. 
Sužinojome apie mieste veiku
sias lietuviškas bibliotekas — 
lietuvių spaudos židinius. Lie
tuviškus leidinius spausdino 23 
spaustuvės. 

Atrakinome duris į dalį 
Karaliaučiaus krašto praeities, 
praturtėję žiniomis grįžome na
mo. 

Mokytoja 
S tasė R u m b a i t i e n ė 

Prie Seimo rūmų fontano. 

t a s . Gidė pasakojo, kad šie 
kars ta i apt ikt i kasinėjant, rast i 
v a n d e n i n g a m e dumble, bet 
išlikę visiškai sveiki, kokius čia 
ir matėme. Pavedžiojo gidė mus 
po senovę, ir pakilome į arkika
tedros šventovę, šv. Kazimiero, 
pirmojo Lie tuvos globėjo 
koplyčią. Šie metai skirti šven
t am Kazimierui . 

A tmin ty išliko didinga 

Į V A I R U S 

•Vidutinio amžiaus moteris su 
geromis rekomendacijomis, pirks 
darbą lietuvių , lenkų, rusų 
šeimose. Tel. 773-396-9232 
mob. 773-737-1246 namų. 

*Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 

*43 m. moteris, kalbanti lietu
viškai ir rusiškai, ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje. Tel. 
708-268-7181. 

'Moteris ieško darbo pirmadie
niais ir antradienias nuo 10 v.r., 
Marauette Park rajone. Tel. 773-
925-7822. 

*55 m. tvarkinga moteris ieško 
bet kokio darbo. Gali būti su 
gyvenimu Lemont ar aplinki
niuose rajonuose. Tel. 630-544-
0905. 

'Tvarkingas vyras ieško darbo 
prižiūrėti senelius arba statybos 
vidaus darbų. Tel. 773-581-1141, 
Algis. 

*Moteris iš Lietuvos ieško darbo 
lietuvių šeimoje. Tel.773-254-
7918. 

'Moter is ieško darbo senyvų 
žmonių priežiūroje su gyvenimu. 
Geros rekomendacijos ir gera 
anglų kalba. Tel. 773-807-4472. 

*leškau pirkti foto aparatų -
Leica. Feiss. vokiškų ar seną 
japonišką. Tel. 508-697-6602, 
Romas. 

'Moteris ieško darbo su gyve
nimu prižiūrėti vaikus ar 
pagyvenusius žmones. Tel. 708-
655-5162 arba 708-655-5170. 

*53 m. išsilavinęs, ramaus 
būdo. be žalingų jpročių vyras, 
turintis patirtj. ieško danbo 
žmonių priežiūroje. Galėtų laiki
nai pavaduoti. Tel. 773-581-
1141. 

'Moter is ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Gali pakeisti savait
galiais. Anglų kalba, lega
lūs dokumentai. Tel. 708-237-
1923. 

Martyno Mažvydo biblioteka. 
Pailsėję prie Seimo rūmų ir prie 
jo esančio fontano, susėdome 
an t suolelių Lukiškių aikštėje. 

Tęsinys ir galutinis ekskur
sijos taškas — Antakalnio ka
pinės , memoria las Sausio 
13-osios aukoms atminti. 

I lgas kruvinas Lietuvos 
kelias į nepriklausomybę. Min
tis kaip priesaika nedavė ramy-

SKELBIMAI 

bės — laikykitės Mažosios 
Lietuvos lietuviai, apginkite 
gimtąją kalbą, puoselėkite 
tėvynės tradicijas, kultūrą ir 
eikite narsiųjų kovotojų dvasios 
keliu. 

D a n u t ė Norušai tė , 
R a m u t ė Zmanovskaja, 

Jakuč ių šeima, 
Kr is t ina Mišeikytė 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas f-rank Zap°''S (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

VIDA M. f=Į 
SAKEVICIUS * * 

Real Es ta te Consul tan t 
Nek i l no jamo jo t u r t o 

p i r k i m a s , pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Ketine Cricago, tt. 80629 
Prekyba, iretešavrnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— tnsured 

C 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas hutas 
East Pilsen rajone, prie 18-os 

gatvės ir Jefferson, 
arti "downtown" ir universiteto. 

Naujai suremontuotas. 
First Rate Real Estate, 
Aušra 773-767-2400. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Tel. 70*425-7160. 

STATYBOS, 
REMONTO , M „ . „ „ .__„, 
DARBAI 

Work: 312-.S*«088; 
ContractOF 81S-272-5193 

Cell/fax: 81S-744-
ŽHvinas Vencius 5360; 773-581-5920 
Aibert Setevi www.zikonaruction.com 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 

Tai - Jusų laikraštis 
DRAUGAS 

LANIAN MfQ*lO W<OE i 

Išnuomojamas geras 2-jų 
miegamųjų butas 
Brighton Parke. 

First Rate Rea! Estate, 
Aušra 773-767-2400. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
..security"'. 

Tel. 773-4344543. 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650: 

2mieg. — S710-S75O. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBA 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

KAL3ED0S ARTE JA 
Jūsų dovanos gimines ir artimuosius 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms, jeigu 
kreipsitės iki Lapkričio mėn. 1 dienos. 

Al TLAN7IC 
ress Corp txpress 

2719 W. 71 st Str. CH iCAGO, IL 60629, tel: 773-434-7919 
8801 S. 78 Th Ave BRIDGEVIEW, IL 60455, tel: 708-599-9680 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f f e * e a n d d e l i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tei: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 S. Rohlvving Roari PALATiNE, IL 60067, tel: 847-776-7766 

http://www.zikonaruction.com


Pasaulio naujienos 
(Hemiarais AFP, ftauters, AP. Interfax, ITAR-TASS. BNS 

žiotų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

ROMA 
Irako vyriausybė, kuri bus 

išrinkta sausio mėnesį, pa
prašys išvesti JAV vadovauja
mos karinės koalicijos pajėgas, 
trečiadieni sakė Italijos gynybos 
ministras Antonio Martino. Ta
čiau jis perspėjo, kad JAV ir jų 
sąjungininkės nenorės išvesti 
pajėgų iš šios naftos išteklių 
turtingos valstybės, kol Irako 
ginkluotosios pajėgos neįgis 
pranašumo prieš visoje šalyje 
veikiančius ekstremistus. 

BERLYNAS 
Ateinančiais metais Vokie

tijai reikės 25,000 kvalifikuotų 
emigrantų spragoms paslaugų 
sektoriuje užpildyti. „Vokietija 
turi duoti leidimą ribotai ir tiks
lingai imigracijai, kuri padės iš
vengti specialistų trūkumo", 
mano Vokietijos imigracijos ir 
integracijos komisijos vadovė 
Rita Suessmuth. Kvalifikuotų 
darbuotojų prireiks draudimo ir 
bankininkystės, sveikatos ap
saugos ir inžinerijos sektoriuo
se. Vidaus reikalų ministras Ot-
to Schily pareiškė ketinąs 
kruopščiai įvertinti komisijos 
rekomendaciją, tačiau pridūrė, 
kad Vokietijoje darbo neturi 
4.35 mln. žmonių, todėl užsitik
rinti paramą imigrantų antplū
džiui bus sunku. 

MLNSKAS 
Minsko Lenino rajono teis

mas paskyrė Baltarusijos so
cialdemokratų partijos vadovui 
Nikolaj Statkevič 10 parų ad
ministracinio arešto už dalyva
vimą be valdžios leidimo su
rengtoje protesto akcijoje prieš 
parlamento rinkimų ir referen
dumo rezultatus. Neužregis
truotos jaunimo organizacijos 
„Jaunasis frontas" vadovui Pa-
vel Severinec teismas paskyrė 
15 parų administracinio arešto. 
Baltarusijos milicija, antradie
nio vakarą sulaikė 44 opozicijos 
mitingo Minske dalyvius. \ ligo
nines dėl milicijos veiksmų pa
guldyti 3 akcijos dalyviai. Tarp 

jų — smarkiai sumuštas Jungti
nės pilietinės partijos vadovas 
Anatolij Lebedka. 

PARYŽIUS 
Rytų Prancūzijoje antradie

nį iš mokyklos buvo pašalintos 
avi septintos klasės mokinės už 
tai, kad galvas gobėsi musulmo
niškomis skarelėmis — hidža-
bais. Tai pirmosios rugsėjį pri
imto įstatymo, draudžiančio re
liginę simboliką mokymo įs
taigose, „aukos". 12 metų Dou-
nia ir 13 metų Khouloude vaikš
čiojo į mokyklą, apsigobusios hi-
džabais, nuo pirmosios mokslo 
metų dienos rugsėjį, nepaisyda
mos mokytojų, kurie ne kartą 
buvo išsikvietę jų tėvus, pri
mygtinių prašymų. Dabar jos 
gali toliau mokytis privačiose 
mokyklose arba pagal neaki
vaizdinę programą. 

JAV 

WASHE\GTON, D.C. 
CŽV taip tikėjo, kad irakie

čiai šiltai sutiks JAV pajėgas, 
kad prieš 2003-iųjų įsiveržimą 
siūlė kontrabanda įvežti į šią 
šalį šimtus Amerikos vėliavėlių, 
kad vietos gyventojai galėtų su
tikdami kareivius jomis mo
juoti, trečiadienį rašo „The New 
York Times". Dienraštis cituoja 
žvalgybos pareigūnus, kurių 
pavardės neskelbiamos. Pasak 
jų, CZV planavo nufilmuoti šį 
įvykį ir rodyti jį visame arabų 
pasaulyje. Šį planą „numarino" 
generolas leitenantas David Mc-
Kiernan. kuris nerimavo dėl to, 
kad amerikiečiai gali būti sutik
ti kaip okupacinė armija. Tačiau 
Centrinė žvalgybos valdyba 
manė, kad daugelis Irako mies
tų buvo „mūsų". „Vienas mies
tų, kuriuose, kaip jie sakė, mes 
būtume laukiami, buvo Nasi-
rya, kur jūrų pėstininkams teko 
dalyvauti vienose sunkiausių 
šio karo kovų", sakė vienas bu
vęs žvalgybos pareigūnas. 

JEFFERSON CITY 
Missouri valstijoje sudužus 

iš Saint Louis skridusiam leng

vajam lėktuvui, žuvo mažiau
siai penki iš dvylikos jame bu
vusių žmonių. Oro linijų kompa
nijos „American Airlines" an
trinei bendrovei „American 
Connection" priklausęs turbo-
sraigtinis dviejų variklių lėktu
vas „Je t s t ream 32" nukrito 
maždaug 7 vai. 30 min. „Nebu
vo jokio ženklo apie kokią nors 
problemą", teigė viena Federa
linės aviacijos administracijos 
pareigūnė. 

AZIJA 

PHNOM PENH 
Naujasis Kambodžos kara

lius Norodom Sihamoni, kuris 
monarchu buvo išrinktas prieš 
savaitę, kai sosto atsisakė jo tė
vas, trečiadienį atvyko į tėvynę, 
kur jį džiaugsmingai sutiko 
tūkstančiai pavaldinių. Naująjį 
monarchą ir jo tėvus pasveikino 
vėliavėlėmis mojuojantys moks
leiviai, vyriausybes pareigūnai, 
kariškiai ir diplomatai. Kara
lius — buvęs baleto šokėjas — 
neseniai atsisakė Kambodžos 
ambasadoriaus UNESCO posto, 
kuriame dirbo 11 metų. 13 mln. 
naujojo monarcho pavaldinių jo 
beveik nepažįsta, nes beveik vi
są savo gyvenimą jis praleido 
užsienyje. Kuklią karūnavimo 
ceremoniją numatyta surengti 
spalio 29 dieną. 

TOKYO 
Vakarų Japoniją trečiadienį 

pasiekė taifūnas „Tokage", per 
kurį žuvo mažiausiai 13 žmonių 
ir sutriko eismas, o tūkstančiai 
gyventojų buvo priversti eva
kuotis. Dėl stiprių „Tokage", ku
rio pavadinimas japonų kalba 
reiškia driežą, liūčių kai kur su
sidarė žemės nuošliaužos. Japo
nijoje tai jau antras taifūnas per 
dvi savaites ir dešimtasis — re
kordinis — šiais metais. Meteo
rologai praneša, kad šis taifū
nas artimiausiomis dienomis 
dar gali padaryti žalos beveik 
visoje Honshu saloje, o vėlai tre
čiadienį arba anksti ketvirta
dienį praslinkti netoli sostinės. 

A. Brazauskas: darydami dėžutes žaliuokėms toi i nenuvažiuosime 

Atkelta iš 1 psl. 
Vyriausybės vadovą sekusių 
valdininkų pagyvėjimą. 

Parodos atidaryme dalyva
vusiems ir jos kuklesnę nei 
ankstesniais metais ekspoziciją 
apžiūrėjusiems garbingiems 
svečiams telekomunikacijų ben
drovė „Omnitel" pristatė naujos 
kartos 3G ryšio galimybes, vaiz
do telefono ekrane demonstruo
dama išgalvotą reportažą, kaip 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
būstinėje dega rinkimų biulete-
niai,vir teks iš naujo organizuoti 

rinkimus. 
Politikai atrodė nustebę, bet 

nežinia kuo: naujos kartos ryšiu 
ar tokia fantazija. 

Beje, bendrovės „Nokia Lie
tuva" stende rodomas bene ma
žiausias 3G telefonas. 

Kita mobiliojo ryšio bendro
vė „Bitė GSM" kvietė į barą, ku
riame prie staliuko sėdėdamas 
klientas SMS žinute gali už
sisakyti kokteilį ar kitą gėrimą, 
patiekalą. 

Turbūt tokios paslaugos ga
lėjo pavydėti eilėje prie alaus 

Ką renkasi Lietuvos Įmonės? 
Penktadienį, spalio 22d., 7 v.v., Jaunimo centro kavinėje jvyks 

politinė diskusija ir naujo kontraversiškiausio dokumentinio filmo apie 
populistinės Darbo partijos lyderį Viktorą Uspaskichą "Viktoras. Geras 
vaizdelis" premjera (autorius: Audrius Lelkaitis). 

Atvirą forumą - diskusiją pradės ALTV laidų vedėjas Arvydas 
Reneckis, dalyvauja "Akiračių" redaktorius Zenonas Rekašius. 
Kviečiame visus j atvirą diskusiją apie filmą ir šiandien aktualius 
Lietuvos politikos klausimus. Bus galima pasivaišinti kava, vynu ir 
pyragaičiais, o įkaitę prelegentai gaiės atsigaivinti šaltu alumi. 
Renginys bus filmuojamas. 

Kviečia: Amerikos lietuvių TV. 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 21 d., ketvirtadienis 

Lietuva p i rmauja pagal vaikinų savižudybių skaičių 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Lietuva pirmauja pagal vai
kinų savižudybių skaičių Rytų 
ir Vidurio Europos bei Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos (NVS) regione. 

Jungtinių Tautų vaikų fon
do (UNICEF) leidinys „Socia
linis monitoringas 2004" paro
dė, kad Lietuvoje ir toliau išlie
ka rekordiškai didelis savižudy
bių skaičius. 

2002 m. atlikto tyrimo duo

menimis, Lietuva tapo pirmau
jančia pagal vaikinų savižudy
bių skaičių ir aplenkė Rusiją, 
kur 2001 m. šios kategorijos sa
vižudybių skaičius —38.2 sa
vižudybės 100,000 gyventojų, 
Latvijoje — 22.7 vaikinų savižu
dybės 100,000 gyventojų, Esti
joje — 24.1 vaikinų savižudybės 
100.000 gyventojų. 

Tuo tarpu mažiausiai vai
kinų savižudybių yra Azerbai
džane— 1.1 savižudybė 100,000 

gyventojų, Armėnijoje ir Bos-
nijoje-Hercogovinoje — 1,3. 

Be to, nuo 1990 m. regione 
žymiai išaugo narkotinių me
džiagų, alkoholio vartojimas. 

Tyrimas rodo, kad Lietu
voje, Estijoje ir Ukrainoje 6 iš 
10 penkiolikmečių vaikinų teigė 
vartoję alkoholio bent du kartus 
2001-2002 m. Tai yra daugiau 
nei bet kurioje kitoje Europcs 
valstybėje, išskyrus Daniją, ir 
daugiausia visame regione. 

Vilniaus romų taboras tapo nuolatinių patikrinimų vieta 
Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) 

— Po policijos posto padegimo 
spalio pradžioje prasidėję pa
reigūnų patikrinimai sostinės 
romų tabore tapo kasdienybe. 
Policines ir prevencijos priemo
nes prieš narkotikų platinimą ir 
kitus nusikalimus taboro terito
rijoje intensyviai rengia net keli 
policijos padaliniai. 

Kaip informavo Vilniaus 
miesto vyriausiasis policijos ko
misariatas (VPK). spalio 6-16 
dienomis policines prevencines 
priemones tabore vykdė 219 po

licijos pareigūnų ir 24 Vidaus 
reikalų ministerijos Vidaus tar
nybos pulko pareigūnai. Buvo 
panaudoti 39 tarnybiniai auto
mobiliai. I sostines 3-iąjį polici
jos komisariatą atvežti 37 asme
nys, kurie įtarti narkotinių me
džiagų laikymu arba vartojimu, 
nusikalstamu būdu gauto turto 
įgijimu arba realizavimu, chuli
ganizmu bei kitais nusikalti
mais. Šios priemonės metu iš
aiškinti 44 kelių eismo taisyklių 
pažeidimai. 

Spalio 4-18 dienomis Vil-

stoveję parodos lankytojai, ku
riuos paviliojo pirmą kartą vie
name iš „Litexpo" rūmų salių 
organizuota technologijų „Info-
fiesta". 

Čia demonstruojami kom
piuteriniai žaidimai, skaitme
ninės technikos galimybės, 
skamba muzika, prisistato ITT 
bendrovės. 

Iki šeštadienio vyksiančios 
tradicinės „Infobalt" parodos 
šūkis šiais metais — „Malonus | 
gyvenimas informacinėje visuo
menėje". 

niaus miesto VPK Apsaugos 
skyriaus pareigūnai, dirbdami 
poste kartu su Viešosios tvarkos 
tarnybos Mobilios kuopos bei ki
tų padalinių pareigūnais, sulai
kė 49 asmenis. Tarp jų — 44 
narkotikus vartojantys asme
nys bei vienas asmuo, įtariamas 
su savimi turėjęs narkotinių 
medžiagų. 

Dviem asmenims surašyti 
administracinių teisės pažeidi
mų protokolai už šiukšlinimą, 
išaiškintas vienas policijos ieš
komas asmuo. 

A.P.P.LE. ŠAUKLYS 
AP.P.L.E. (Amerikos peda

gogai Lietuvos švietimui) ben
drija jau ruošiasi ateinančios 
vasaros kursams, kurių dėka 
Lietuvos ir Amerikos pedagogai 
vėl turės galimybę pasidalinti 
žiniomis, patirtimi, pasiekimais 
ir rūpesčiais. Šie vasaros kursai 
Lietuvoje yra ruošiami kar tu su 
LR Švietimo ministerija. 
Daugiausia informacijos apie 
bendriją, jos darbus ir tikslus, 
galima rasti A.P.P.L.E. interne-
to svetainėje 

http://wnawjipplequest.org. 
ar susisiekus su Shirley 

Sabo tel. 203-758-4600. 
Vaiva Vėbraitė, (neseniai 

paskirta International Bureau 
of Education, Ženevoj vice
pirmininkės pareigoms) viena iš 
steigėjų ir ilgą laiką nuo pat 
A.P.P.L.E. įsisteigimo vado
vavusi šiai bendrijai, ištesėjo 
prieš keletą metų duotą pažadą 
vadovauti 2005-siems. Ji 
paruošė ir išsiuntė šauklį (call 
for proposals) busimiems atei
nančios vasaros kursų dėstyto
jams . Kiekvieniems metams 
A.P.P.L.E. parenka aktualią 
temą. Ateinančios vasaros kur
sų tema - „Švietimas darniam 
vystymuisi". Tai nėra visiškai 
nauja sąvoka, bet iki šiol 
Lietuvoje dar nedaug nagrinė
ta. Plačiąja prasme, šalies dar
nus vystymasis „stovi ant trijų, 
vienas kitą palaikančių ir 
stiprinančių, polių": 1. ekono
minio vystymosi; 2. socialinio 
vystymosi ir 3. gamtos apsau
gos. „Darnus vystymasis" yra 
į trauktas į Lietuvos švietimo 
gaires, bet kaip tai būtų galima 
geriausiai perduoti mokiniams? 
Iš tikro šiai temai gvildenti 
mokyklose atsiveria daugybė 
galimybių: gyvenimo lygis ir 
prekių sunaudojimas, žaliava ir 
produkcija, sveikata ir skurdas, 
gilesnis vietinės bendruomenės 
ir pilietybės supratimas, globa
lizacija, taut iškumas ir toleran
cija. Šias temas būtų galima 
svarstyti kursų metu įvairiuose 
(matematikos, vadybos, agri
kultūros, bibliotekininkystė ir 
kt.) mokslo srautuose. 

A.P.P.L.E šauklys kviečia 
atsiliepti magistro laipsnį tu
rinčius pedagogus, dirbančius 
su priešmokyklinio amžiaus, 
pradinės ir aukštesniosios mo
kyklos mokiniais. Laukiami 
įvairūs specialistai: socialiniai 
ir sveikatingumo darbuotojai, 
logopedai, kompiuterio specia
listai, bibliotekų darbuotojai, 
patarėjai ir kt. Ieškomi aukštų
jų mokslų profesionalai, kurie 
galėtų pasidalinti savo darbo 
bei tyrinėjimų rezultatais. 

Kokias programa^ AP.P.L.E 
bendrija siūlo? 1. Tradicinius 
2-jų savaičių vasaros kursus, 
skirtus Lietuvos mokytojams, 
mokyklų vadybai, bibliotekų 
vedėjams, socialiniams darbuo
tojams ir kitų sričių peda-

Tauriam lietuviui, ilgamečiam mūsų šeimos 
bičiuliui 

A t A 
dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

po sunkios ir ilgos ligos išėjus amžinybėn, myli
mai žmonai VANDAI, dukroms DANGUOLEI, 
VIOLETAI, LIDIJAI, sūnums ALGIUI, RIKAN-
TUI, TAURUI, jų šeimoms, giminėms, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą, dalinamės prara
dimo skausmu ir kar tu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Jūratė Kaupas 

Algis Kaupas su šeimomis 

gogams. 2005 metų vasarą kur
sai vyks Vilniuje ir Klaipėdoje 
(liepos 11-22 d.). 2. Specialios 
pedagogikos kursus (visiems 
specialiems pedagogams), ku
riuos veda dr. Algirdas Grigo
nis, Kauno rajono Specialiųjų 
pedagogų ir tėvų organizacijos 
vadovas (liepos 11-22 d.). 3. 
Stovyklą „Viltis", kurioje drau
ge su „Vilties" organizacija yra 
dirbama su stiprią negalią tu
rinčiais vaikais bei jų tėvais, 
mokytojais, socialiniais darbuo
tojais, t e rapeuta is . (liepos 
11-22 d.). Rajoninius kursus 
(kitose vietovėse), kuriuos 
ruošia vietiniai mokytojų cen
trai ar savivaldybių švietimo 
įstaigos ir siūlo A.P.P.L.E. 
dėstytojų paskai tas trijose 
skirtingose vienos savaitės sesi
jose: I sav. (liepos 11-13 d.), 2 
sav. (liepos 18-22 d.), 3 sav. 
(liepos 25-29 d.) 

Dėstytojams honoraras nė
ra mokamas. Dėl kelionpinigių 
dažniausiai reikia pasirūpinti 
patiems. Kartais, ieškantiems 
paramos, kelionę visiškai ar iš 
dalies padengia darbovietė ar 
koks nors fondas. Kai kas 
kelionei skir tus pinigus nusi
rašo nuo federalinių mokesčių, 
paaukodami juos A.P.P.L.E. 
bendrijai. Visi dėstytojai privalo 
atsivežti savo pačių mokomąją 
medžiagą. 

Asmenys, suinteresuoti įsi
jungt i į A.P.P.L.E. dėstytojų 
gretas, savo pasiūlymus (pro
posals) tur i be išimties atsiųsti 
iki sausio 7 d. Vasario 12 d. jie 
bus pristatyti L. R. Švietimo 
minister i jai . Išrinktiesiems 
(50-čiai dėstytojų) bus pranešta 
kovo 12 d. Dėstomo kurso 
aprašymas turės būti atsiųstas 
balandžio 12 d. 

Daugiau informacijos, įskai
tant prašymo formą, galima 
rasti A.P.P.L.E. interneto sve
tainėje 

http://www.applequest.org 
ir kreipiantis į Shirley Sabo, VP 
for Human resourses el-paštas 
SMSabo@ aol. com Tel. ir Fax 
203-758-4600. 

1. Pasirašytą (2-jų pusla
pių) prašymą; 2. Resume / eur-
riculum vitae; 3. Trumpą (1 
puslapio) pasiūlymo aprašymą 
su kurso siekiais (goals), moky
mo metodais, dėstymo planais 
bei užduotimis ir 4. Profesinį 
rekomendacinį laišką (jei pir
mas k a r t a s ) , prašoma siųsti 
(lietuvių kilmės) Mrs. Shirley 
Sabo. 118 Cook Rd. Prospect, 
CT 06712. 

A P P L E laukia Jūsų atsi
liepiant' Kai bus gautas prašy
mas ir kiti dokumentai, bus 
J u m s praneš ta . Kovo mėnesį 
sužinosite, ar pasiūlymas buvo 
pr i imtas Kartu bus suteikta 
daugiau ir smulkesnių žinių 
apie 2005 metų vasaros kursus. 

Ritonė Rudait ienė 
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mirus, žmonai VANDAI, dukroms DANGUO
LEI, VIOLETAI, LIDIJAI, sūnums ALGIUI, RI-
KANTUI ir TAURUI bei jų šeimoms, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Irena ir Juozas Polikaiciai 
Ada ir Vacius Lėliai 

Dalilė ir Antanas Polikaiciai 
Vita ir Benediktas Neverauskai 

Ona Sirgėdienė 
Aurelija ir Bronius Polikaiciai 

Į SEIMĄ NE PAŽADUKUS, 
O PATIKRINTUS 

VALSTYBINE VEIKLA! 
Antrasis balsavimo ra t a s 

galutinai išryškins, kur is kan
dida tas pelnys rinkėjų pasi
tikėjimą atstovauti jų intere
sams Seime. Teks pasir inkt i 
vieną iš dviejų kandidatų. 

Šie rinkimai pasižymi aukš
ta populizmo banga, gausiais 
pažadais pataisyti socialinius 
reikalus, ženkliai paspar t in t i 
ekonomikos raidą i r duoti 
rinkėjams viską, ko jie pagei
dauja, tačiau ką dažniausiai 
nėra įmanoma įvykdyti. 

Išankstiniais duomenimis, į 
Seimą gali patekti kelios dešim
tys staigiai pralobusių mili
jonierių ir didelis būrys poli
t ikos naujokų. Ši aplinkybė 
primygtinai rodo, kad į Seimą 
turėtų patekti piliečiai, kurie: 

— teigiamai pasirodė 
vykdydami socialines ir eko
nomines reformas ir gali pra
tęsti dešiniųjų jėgų nuo pat Ne
priklausomybės atgavimo pra
dėtą ir sėkmingai vykdytą už
sienio politiką; 

— įrodė praktine veikla, 
kad yra nuoseklūs Lietuvos val
stybingumo šalininkai, supran
tantys ir gebantys pasinaudoti 
Lietuvos narystės NATO ir 

Europos Sąjungoje teikiamais 
privalumais stiprinant šalies 
ekonomiką ir keliant gyventojų 
gerove; . •• • 

— nėra susitepę korupcijos 
skandalais ar ryšiais su nusi
kaltėlių pasauliu bei populizmo 
siekiančiais turčiais, žarstan
čiais neaiškios kilmės pinigus; 

— yra tolerantiški kitų įsi
tikinimų bendrapiliečiams ir 
moka bendrauti ne tik su poli
tikais, siekdami bendrų valsty
bės interesų, bet ir su eiliniais 
krašto gyventojais. 

Tose apygardose, kur nesi-
rungia Tėvynės sąjungos iškelti 
kandidatai , rinkėjai turė tų 
atsižvelgti į dabartinės social
demokratų Vyriausybės pasie
kimus ekonomikoje, nepamirš
dami jos didelių skolų visuo
menei socialinėje bei pilietinio 
švietimo srityse ir paremti jos 
kandidatą. Seimui teks didelės 
atsakomybės našta už Lietuvos 
likimą ketveriems metams. 
Todėl siūlau į Parlamentą rink
ti ne atsit iktinius žmones, o 
tuos, kurie savo darbu jau yra 
įrodę būti verti tautos atstovais. 

Edmundas Simanaitis 

MOKSLEIVIAMS -
SAUGAUS EISMO 

PAMOKOS 
Susisiekimo ministerijos 

specialistų šį mėnesį surengtose 
saugaus eismo pamokėlėse jau 
apsilankė per 2,000 įvairių 
Vilniaus miesto ir aplinkinių 
rajonų pradinių bei vidurinių 
mokyklų auklėtinių. 

Pasak Susisiekimo minis
terijos Saugaus eismo departa
mento direktoriaus Virgilijaus 
Sadausko, specialistai aiškina 
moksleiviams apie eismo ypatu
mus tamsiu paros metu, at
švaitų svarbą. Pamokose nau
dojamas iš Suomijos atvežtas 
specialiai atšvaitų demonstra
vimui pritaikytas automobilis, 
kuriame įrengta mokomoji klasė. 

Saugaus eismo departa
mento darbuotojai padovanojo 
moksleiviams atšvaitų, kny
gelių saugaus eismo tema 

„Vieną kartą kelyje". 
Vaikai turi progą įsitikinti, 

kad daugelis pėsčiųjų perverti
na savo galimybes manydami, 
kad vairuotojai juos mato taip 
pat gerai, kaip ir jie mato artė
jančio automobilio šviesas. 

Vairuotojai daug geriau ir iš 
gerokai didesnio atstumo paste
bi tik tą pėsčiąjį, kuris turi at
švaitus, ir, deja. tamsoje gali 
visai nepamatyt i pėsčiojo, 
einančio be atšvaitų. 

Specialistai planuoja tęsti 
saugaus eismo svarbos aiški
nimą moksleiviams ir apsi
lankyti Vilniaus rajono \ e -
mėžyje, Maišiagaloje, Avižie
niuose, Paberžėje, Utenos, 
Zarasų, Ignalinos. Molėtu. 
Švenčionių rajonuose. 

(Elta) 

http://wnawjipplequest.org
http://www.applequest.org


6 DRAUGAS, 2004 m. spa l io 2 1 d., k e t v i r t a d i e n i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
VALSTYBINIS VILNIAUS KVAR C T .-v C 

DLK BIRUTES DRAUGIJOS Los 
Angeles skyrius per A. Pa-
žiūrienę Draugo fondo rudens 
vajui a ts iuntė 200 dol., tuo 
padidindami savo įnašą iki 500 
dolerių. Už paramą labai dėko
jame. 

DANUTĖ IR JUOZAS DOVEI-
NIAI, gyvenantys Clinton, MI, 
Draugo fondo rudens vajų 
parėmė 200 dolerių, pasiekda
mi 3,800 dol. sumą. Labai ačiū 
dosniems Draugo fondo garbės 
nariams. 

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMO-
VĖNŲ susirinkimas vyks spalio 
24 d., sekmadienį, 12 v.p.p 
Jaunimo centre. Visi skyriaus 
nariai kviečiami dalyvauti. 

LAPKRIČIO 1-ĄJĄ, PIRMADIENĮ, 
7 v.v. visus kviečiame į šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Ypač 
kviečiame tuos, kur ie negali 
aplankyti savo artimųjų kapų. 
Uždegsime žvakelę, maldose 
prisiminsime savo brangiuo
sius, besiilsinčius amžinybėje, 
mintimis ir širdimi būsime ten, 
kur dega tūkstančiai Viešpaties 
altoriaus žiburėlių, kų r prie 
mažyčio žemės kauburėl io 
sus i renka visa šeima. Tą 
vakarą du skirtingi pasauliai, 
gyvųjų ir mirusiųjų, t ampa 
tokie artimi. Nepamirškime tų, 
kurie mums žemėje buvo tokie 
brangūs. 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį, 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte, LF salėje. Programo
je: premijų teikimas, sveikini
mai ir koncertas . Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalaitę tel. 630-243-6302. 

VISĄ SPALIO MĖNESĮ Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo parapi
ja, esanti 2745 W. 44th Št., 
Chicago, IL 60632, kviečia 
prisiminti ir brangint i seną, 
gražią ir galingą Švč. Mergelės 
Marijos rožinio maldą. Todėl 
kiekvieną pirmadienį 5 v.v. 
visus kviečiame rožinio maldai. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami p i e tūs -vaka r i enė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je . Bus meninė programa, 
laimėjimai. Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį. 3 v.p.p. J aun imo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados . Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais . 

XI TEATRO FESTIVALIS ĮVYKS 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. Jau 
užsiregistravo Los Angeles 
Dramos sambūr is . Čikagos 
..Žaltvykslės" ir Hamil tono 
„Aukuro" teatrai. Laukiame ir 
kitų teatrų, kurie dar nespėjo 
pranešti apie savo dalyvavimą. 
Prašome skambint i LB 
Kultūros tarybai telefonu 708-
562-1448. Teatro festivalis bus 
paskutinis šių metų didelis 
kul tūrinis įvykis. Tai mūsų 

Skelbimai 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fede ra l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747 

išeivijos šviesuoliai, kurie dega 
meile scenai, savo kraš tu i , 
papročiams, kalbai ir gyveni
mui. 

KIEKVIENĄ SPALIO MĖN. sek
madienį Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčios vestibiu
lyje, PLC 14911 - 127th St., 
Lemont, po šv. Mišių vyks 
BALF'o vajaus r inkliava. 
Būkime dosnūs. 

LIETUVOS GLOBOS BŪRELIS 
„Saulutė"' visus kviečia į PLC 
„Bočių menę" sekmadienį, 
spalio 24 d., 12:30 v.p.p., po 11 
v.r. šv. Mišių. „Saulutės" JAV 
rytinio pakraščio atstovai 
aviacijos pareigūnas Robert 
Dūda ir anesteziologe Ginger 
Houghton papasakos apie savo 
labdar ingą veiklą Lietuvoje. 
Bus kavutė ir užkandėliai. Įėji
mas nemokamas. 

CICERO ŠV. ANTANO PARAPI
JOJE spalio 24 d., sekmadienį, 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių parapijos 
salėje susir inksime maloniai 
pabendraut i rudens užbaigimo 
pietuose. Vėl ateina žiema, 
parapijos pas ta tų ši ldymas 
daug kainuoja, todėl šio 
renginio visas pelnas bus skir
t as parapijos iždui. Cicero LB 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti ne tik parapijiečius. 
Džiugiai pasi t iksime visus 
svečius. 

SPALIO 31 D. PALAIMINTOJO 
Jurg io Matulaičio lietuvių 
katal ikų misijos didžiojoje salė
je, esančioje PLC 14911 - 127th 
St., Lemont, kapelionas pasa
kos įspūdžius iš kelionės Roma-
Liurdas-Fatima. 

SPALIO 23 IR 24 DIENOMIS 
Čikagos priemiesčių senelių 
namai ruošia pensininkams 
atvirų durų dienas. Daugeliui 
lietuvių artimiausi yra seselių 
prižiūrimi Alvernia Manor 
senelių namai, esantys 13950 
Main St.. Lemont, tel. 847-816-
6644. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubas spalio 31 dieną, sekma
dienį, tuojau po 10:30 v.r. šv. 
Mišių, kviečia visus į Jaunimo 
centro kavinę. Būsite pavaišin
ti skaniausiais mieliniais bly
nais su obuoliene ir turėsite 
progą pabendrauti su draugais 
ir tėvu Antanu Gražuliu, SJ. 

DĖKOJAME Eugenijai Barškė-
tienei. padovanojusiai „Drau
gui" daug knygų. 

IŠĖJO NAUJAS spalio mėnesio 
„Lithuanian Heritage" žurnalo 
jubiliejinis numeris , sk i r tas 
paminėti 10-ąsias žurnalo leidi
mo metines. Šiame numeryje 
rašoma apie Vilniaus vaiduok
lius. Lietuvos Robinhudą Tadą 
Blindą, Atėnų Olimpinių žai
dynių išbandymus ir triumfą. 
Lietuvos heraldinės simbolikos 
atkuriamąjį darbą ir Vilniaus 
universiteto 425 metų įkūrimo 
jubiliejų. 

Kvarteto debiutas įvyko 
1965 m. Po trejų metų, 
kvarteto nar iams baigus 

Maskvos konservatorijos aspi
rantūrą prof. V. Gvozdeckio kla
sėje ir stažuotę Budapešte pas 
prof. AA. Mihaly, prasidėjo 
intensyvi veikla. 1972 m. 
ansamblis laimėjo aukščiausią 
kvar te tų konkurso Lježe 
(Belgija) apdovanojimą, 1973 m. 
j a m buvo sute ik tas Vilniaus 
kvarteto vardas. 1979 m. kolek
tyvui paskirta Valstybinė pre
mija, 2002 m. — Lietuvių fondo 
kultūrinė muzikinė dr. Antano 
Razmos vardo premija (JAV). 

Vilniaus kvar te tas yra 
apkeliavęs apie 50 pasaulio 
šalių, kasmet surengia apie 80 
koncertų Lietuvoje ir užsienyje. 
Savo krašto muzikinę kultūrą 
jis garsina tarptautiniuose fes
tivaliuose ir kituose prestiži
niuose renginiuose: „Gruodžio 
vakarų" (Rusija), Bregenco 
(Austrija), Echternacho, 
Bourlingster (Liuksemburgas), 
Cervanteso (Meksika), Kuhmo 
(Suomija), „Liturginio kalendo
r iaus" ciklo (Italija), 
„Schreyahner Herbst", „Musica 
viva", „Kaskados" (Vokietija), 
Ohio (JAV) universiteto, Mill 
Hill (Didžioji Britanija), „Gai
dos", Vilniaus, Pažaislio (Lie
tuva) festivaliuose, „Recontres 
musicales le Pree", „De Radio et 
Montpellier", „H. Berliozo", 
„Festival 38e Rugissants" ir 
„Vakarų-Rytų" (Prancūzija), 
visuose styginių kvartetų Vil
n iaus festivaliuose. Aukšta 
atlikimo kul tūra pasižymintis 
Vilniaus kvarteto menas visur 
sulaukia kritikų ir klausytojų 
pripažinimo. 

Vilniaus kvartetas koncer
tavo New York „Merkin Concert 
Hali", „Weill Recital Hali" prie 
„Carnegie Hali", Maskvos P. 
Čaikovskio konservatorijos, 
Leipcigo „Gewandhaus", Vienos 
..Musikverain", Miuncheno 
„Bayerische Rudfunk", Toronto 
„Glen Gould Studio", Grenoblio 
„Salle Olivier Messiaen", Zalz-

burgo „Mozarteum", Metz „Ar
senai", Nancy „Poirel", Bonos 
„L. van Beethoven Haus" ir 
kitose garsiose pasaulio salėse. 
Jis griežė su žymiais lietuvių ir 
užsienio atlikėjais: pianistais T. 
Nikolajevą, M. Pletniov, M. 
Rubackyte, P. Geniušu, G. 
Vainberg-Tatz, E. M. Stabbioli, 
P. Lundberg, smuikininkais L. 
Isakadze, R. Katiliumi, V. 
Tretjakov, klarnetininkais M. 
Lethiec, E. Vannosthuyse, A. 
Budriu, violončelininkais D. 
Gering, P. Muller, altistais J. 
Bašmet, P. H. Xuereb, kontra-
bosininkais H. Roelofsen, A. 
Gurinavičiumi, dirigentais J. 
Domarku, V. Fedosejev. Kvar
tetas yra atlikęs koncertų ciklus 
„Jaunieji Lietuvos talentai ir 
Vilniaus kvartetas", „Pasaulio 
meno meistrai ir Vilniaus 
kvartetas", „Lietuvos kompozi
torių kvartetinė muzika". 2000 
m. gruodį ansamblis baigė fun
damentalų 8 koncertų ciklą 
„Visi L. van Beethoven styginių 
kvartetai", o 2001 m. — 6 kon
certų ciklą „Romantinės ir lietu
vių šiuolaikinės muzikos 
vakarai". 2003 metais užbaigė 
unikalų 15-os koncertų ciklą 
„Europos sąjungos šalių kame
rinės muzikos vakarai". Savo 
gausaus repertuaro dėka kvar
tetas nuolat kviečiamas į įvair
ių šalių įrašų studijas, yra 
padaręs daugybę fondinių įra
šų. Lietuvoje, Rusijoje, Vokie
tijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
JAV išleista daugiau kaip 40 jo 
plokštelių ir kompaktinių dis-
kų. 

Ansamblis kasmet pateikia 
klausytojam naujų partitūrų. 
Didžiuliame — 450 kūrinių — 
jo repertuare yra per 150 šiuo
laikinių užsienio autorių, apie 
100 Lietuvos kompozitorių 
kūrinių (50 dedikuota Vilniaus 
kvartetui) . Muzikantai yra 
atlikę visus 83 J. Haydno 
kvartetus, W. A. Mozarto stygi
nių kvintetus. Vilniaus kvarte
tas pirmasis Lietuvoje atgaivi-

Vilniaus styginių kvartetas: Augustinas Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis. 

no ir atliko visus M. K. 
Čiurlionio kvartetinius kūri
nius. Ansamblis aktyviai pro
paguoja ir šiuolaikinių užsienio 
autorių muziką — latvių, estų, 
austrų, vokiečių, rusų, suomių, 
švedų, belgų, amerikiečių, ven
grų, čekų, slovakų kūrinius. Jo 
atliekama žydų kompozitorių 
muzika skambėjo Holokausto 
muziejuje Vašingtone (1997 m.), 
taip pat Vilniuje, Jidiš kultūrai 
skirtame Europos tarybos 
kolokviume (1995 m.). Kvar
tetas bendradarbiavo su kom
pozitoriais H. Eder, G. Humel 
(Austrija), I. Kurz (Čekija), J . 
Radzynski (JAV), K. Penderecki 
(Lenkija), B. Tchaikovskij, M. 
Vainberg (Rusija), P. H. Nord-
gren (Suomija), M. Edlund, J. 
Grandert (Švedija), M. Hegdal, 
A. R. Vigulf (Norvegija) ir kt. 

Daugiau kaip trijų dešimt
mečių Vilniaus kvarteto kūry
binė veikla paliko ryškų pėd
saką Lietuvos kultūriniame 
gyvenime. Ansamblis susifor-

APSILANKYKIME LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO POKYLYJE 

Lietuvos vyčių choras yra 
beveik tokio pat ies amžiaus, 
kaip pati Lietuvos vyčių organi
zacija Amerikoje. Įsteigtas 1916 
m. ilgamečio „Draugo" redakto
riaus Leonardo Šimučio, nors 
nekoncertavęs devynerius me
tus, dar gyvuoja ir šiandien. 
Chore daugelis mūsų yra trečios 
kartos lietuviai, kurie seniai 
galėjome patogiai nuo savo pro
tėvių krašto ati trūkti ir save tik 
„amerikonais" vadinti, bet mes 
Lietuvą visad nešiojome giliai 
savo širdy. Todėl nenuostabu, 
kad savo metinį pokylį pra
dėsime čikagiškio poeto Viktoro 
Šimaičio žodžiams sukurta 
daina „Gimtinė", „Graži tu 
šalelė, kaip tulpė auksinė, kaip 
žiedas tyrų vandenų..." 

Šiais metais, kai švenčiame 
100 metų spaudos atgavimo 
jubiliejų ir „Draugo" dienraščio 
95 metų sukaktį, t iktų prisi
minti ir lietuvių partizanų 
kovas su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais, kurios vyko 

1919—1920 metais, taigi prieš 
85 metus. O ypač neužmirštinos 
žūtbūtinės partizanų kovos 
antrosios sovietų okupacijos 
metu, trukusios daugiau kaip 
dešimtmetį ir kainavusias 
50,000 gyvybių. Choras, pagerb
damas kaip tik tų laikų parti
zanus, padainuos jų dvi dainas: 
„Toli už girių" ir „Tu buvai toks 
didis". 

Džiugu matyti, kad šiais 
metais savo 80 metų jubiliejų 
švenčia lietuvių skautai aka
demikai. Ta proga norisi prisi
minti, kad prieš 80 metų visa 
Lietuvos skautija buvo įregis-
ruota Tarptautiniame skautų 
biure Londone ir oficialiai pri
pažinta. Kadangi Vyčių choro 
ilgametis vadovas Faustas 
Strolia daugeliui skautų stovyk
lų buvo sukūręs skautiškų 
dainų, savo trympą pokylio 
meninę programą užbaigsime 
penkiomis skautiškomis dai
nomis, tuo pagerbdami ir skau
tų vadovus, tiek daug pasiauko

jusius lietuvybei ir lietuviškam 
jaunimui: „Rūpintojėlis" (žodž. 
nežinomo autoriaus iš Lie
tuvos), „Mano žemė" (žodž. 
Augusta i ty tės-Vaičiūnienės) , 
„Šiaurės pašvaistė" (žodž. s. 
Ritos Fabijonienės), „Tai mano 
Lietuva" (žodž. nežinomo auto
riaus iš Lietuvos) ir „Jaunos 
širdys" (žodž. s. Irenos Šere-
lienės). 

Skautiškoms dainoms pri
tars buvę skautai stovyklautojai 
— Povilas Strolia gitara. Tomas 
Strolia kontrabosu ir pats 
vadovas akordeonu. Taigi, 
ruošiamės pakilia nuotaika 
užbaigti meninę programos 
dalį. Pokylis įvyks Polonia 
Banquets. 4604 S. Archer Ave., 
Čikagoje, lapkričio 7 d., 
ankstyvą sekmadienio popietę: 
1:30 vai. įvyks choro kon
certėlis, o 2:30 — pietūs. 
Maloniai kviečiami savo apsi
lankymu paremti Lietuvos 
vyčių chorą. 

Estel le R o g e r s 

DĖMESIO! PEMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, takiau skelbtis 
latkrasrvje brangiai kainuoja? 

Ne beda. DRAUGAS jūsų 
skelbimą išspausdins 

nemokamai. Tereikia paskam
binti tel. 773-585-9500 ar 

užsukti | DRAUGO adminis
tracija adresu 4545 W. 63 St., 

Chicago, lt. 60629. 

mavo savitą interpretavimo 
tradiciją. Gebėjimas įsigilinti į 
skirtingų epochų ir stilių 
muziką leidžia kvartetui at
skleisti plačią raiškos prie
monių skalę interpretuojant 
Haydn, Beethoven, Brahms ar 
Schulhoff, Schnittke, Shoen-
berg ar Cage. 

Pirmasis smuikas — Audro
nė Vainiūnaitė — garsaus kom
pozitoriaus Stasio Vainiūno 
duktė. Mokėsi Lietuvos muzi
kos akademijoje prof. Viktoro 
Radovičiaus ir Maskvos konser
vatorijoje David Oistrach kla
sėse. Apdovanota Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino IV laipsnio ordinu. 
Kvartete griežia nuo 1965 m. 

Antrasis smuikas — Artū
ras Šilalė — mokėsi Lietuvos 
muzikos akademijoje, prof. Jono 
Urbos klasėje. Kvartete griežia 
nuo 1999 m. 

Altas — Girdutis Jakaitis 
— mokėsi Lietuvos muzikos 
akademijoje pas Evaldą Vyčiną 

ir prof. Petrą Radzevičių, staža
vo Zalcburge pas prof. T. Riebi. 
Kvartete griežia nuo 1996 m. 

Violončelė — Augustinas 
Vasil iauskas — mokėsi 
Lietuvos muzikos akademijoje 
prof. Domo Svirskio ir Maskvos 
konservatorijos prof. Aleksėj 
Zybcev klasėse. Apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino V laipsnio ordinu. 
Kvartete griežia nuo 1970 m. 

Visi kvarteto nariai koncer
tuoja ir kaip solistai bei įvai
riuose kituose ansambliuose. A. 
Vainiūnaitė ir A. Vasiliauskas 
yra Lietuvos muzikos akademi
jos profesoriai. 

Vilniaus styginių kvartetas 
(Audronė Vainiūnaitė, Artūras 
Šilalė, Gindutis Jakai t is , 
Augustinas Vasiliauskas) lab
daringai koncertuos ketvirta
dienį, lapkričio 11 d., 7 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte. 

„Draugo" info 

PJŪTIES PADĖKOS ŠVENTE 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

vciu cnor<is Tamulaičio nuotr. 

Tėviškės parapija Čikagoje, 
puoselėdama protėvių ir tėvų iš 
gimtosios šalies atsivežtą pa
protį, ir šiais metais minėjo 
spalio mėnesio pirmąjį sekma
dienį — tradicinę Pjūties 
padėkos šventę, kuri nuo senų 
laikų būdavo švenčiama Mažo
joje Lietuvoje. Ūkininkai, suve
žę javus į daržines, nukasę bul
ves laukuose ir suvalę pasku
tines daržuose dar užsilikusias 
daržoves, vykdavo sekmadienio 
ryte su visa šeimyna į bažnyčią, 
kad padėkotų Viešpačiui Die
vui už gautąjį derlių. Šios 
tėvynėje puoselėtos tradicijos 
laikosi lietuviai evangeli-
kai- l iuteronai ir Čikagoje. 
Parapijos steigėjai tikėjosi, 
pasirinkdami parapijai „Tėviš
kės" pavadinimą, kad jos nariai 
ne tik palaikys, bet ir vertins iš 
tėviškės atsivežtas dvasines 
vertybes bei tradicijas. 

Šių metų Pjūties padėkos 
pamaldos Tėviškės parapijos 
bažnyčioje pradėtos Arūno 
Kaminsko vargonais atliekamu 
preliudu, parapijos tikintie
siems kartu giedant Matthias 
Claudius (1740—1815) sukurtą 
giesmę „Tad Dievui sutvėrėjui 
dėkokime karštai". Ilzės Pė-
teraitienės prie altoriaus sus
tatytos pintinės su gėlėmis ir 
vaisiais išreiškė Aukščiausia
jam padėką už visas suteiktas 
gėrybes, kurios kasdien palaiko 
mūsų gyvybę. Dienai skirtus 
šv. Rašto skaitinius skaitė 
Jurgis Bendikas, o dabartinis 
Tėviškės parapijos klebonas 
kun. Jonas Liorenčas pravedė 
liturgiją ir pasakė pamokslą. 

Po pamaldų parapijiečiai ir 
jų svečiai rinkosi į parapijos 
salę parapijos Moterų draugijos 
paruoštiems pietums. Martos 
Paulikaitienės ir Wandos Ka-
siulienės gėlytėmis papuošti ir 
padengti stalai teikė kiekvie
nam dalyviui pakilią nuotaiką. 

Visų pirma, kaip įprasta, Mo
terų draugijos pirmininkė Ida 
Jonušaitienė pasveikino visus 
dalyvius draugijos vardu, pa
linkėdamas visiems malonaus 
bendravimo. Bet prieš tai 
Aldona Pankienė jausmingai 
atliko Otilijos Manomaitienės 
užrašytą ir Vlado Jakubėno 
harmonizuotą „Patenkinto ūki
ninko giesmę", kurios visi ati
džiai klausėsi. 

Kun. Jonui Liorenčui su
kalbėjus stalo maldą, visi vaiši
nosi Zelmos Noreikienės paga
mintu šiupiniu, girdami jos 
sumanumą. Tokį šiupinį būtų 
pagyręs net Tolminkiemio kle
bonas Kristijonas Donelaitis. 
Pjūties padėkos šventė Tėviš
kės parapijoje vyko linksmai ir 
iškilmingai, prie to prisidėjo ir 
Astrida Pauperienė bei Edita 
Kupreišienė. Bet labiausiai 
norėtųsi padėkoti už šių pietų 
organizavimą Idai Jonušai-
tienei Moterų draugijos pir
mininkei. 

Val ter is B e n d i k a s 

Skelbimai 

• PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės mi
nutės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centrinės net 
ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai pras
tas mternetinio tipo, o ne tele
foninis ryšys. Protingas vartoto
jas renkasi amerikiečių firmą 
(įst. 1993 m.) LITCOM. I Lietu
vą iš namų ar mobilaus telefono 
TIK 11,9 et., o JAV — 4,9 et. 
Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine sąskai
ta. Registruokitės lietuviškai 
708-386-0556. Taupykite šian
dien su LITCOM' Dėmesio! 
Įkainis galioja tik naujiems 
klientams! 


