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Branduolinis ginklas
Karaliaučiuje — ž e n k l a s į NATO
priimti Baltijos v a l s t y b e s

JAV kalbėsis su Rusija apie
branduolinį ginklą
Karaliaučiuje
Vašingtonas, sausio 4 d.
(BNS) — JAV administracija
įdėmiai tiria galimą Rusijos
branduolinio ginklo disloka
vimą Karaliaučiaus srityje ir
ketina tai aptarti su Rusijos
atstovais, pareiškė Valstybės
departamento atstovas.
„Mes įdėmiai stebime pa
dėtį. Mes kalbėsimės apie tai
su rusais, kaip kalbamės apie
visus ginklų kontroles klausi
mus", trečiadienį Vašingtone
žurnalistams sakė JAV Val
stybės departamento atstovas
spaudai Richard Boucher. Jis
nesukonkretino, kokių pa
reigūnų susitikime ir kada
apie tai galėtų būti kalbama.
R. Boucher atsisakė išsamiau
komentuoti JAV dienraščio
„The Washington Times" pra
nešimą apie Rusijos taktinio
branduolinio ginklo disloka
vimą Karaliaučiaus srityje,
paaiškinęs, jog Valstybės de
partamentas
nekomentuoja
„klausimų, susijusių su žval
gyba".
Kaip rašoma valstybines
Jungtinių Valstijų informaci
jos agentūros (USIA) paskelb
toje spaudos konferencijos ste
nogramoje, paklaustas, ar yra
pagrindo susirūpinimui, R.
Boucher atsakė: „tai klausi
mas, kurį mes norime aptarti
su Rusija. Mes įdėmiai ste
bime padėtį. Tik tiek tegaliu
pasakyti." J klausimą, ar JAV
ir Rusija yra ką nors sutaru
sios tarpusavyje dėl Baltijos
regiono, Karaliaučiaus srities
ir branduolinio ginklo, Val
stybės departamentas pa
minėjo tik vienašališką ne
įpareigojantį pažadą nedislo
kuoti branduolinio ginklo šia
me regione.
Kaip skelbta, Rusijos gyny
bos ministerija paneigė JAV
dienraščio pranešimą apie
branduolinio ginklo disloka
vimą Karaliaučiaus srityje,
esą vykstantį nuo praėjusio
birželio, pavadinus jį „visiškai
neteisingu".
Karaliaučiaus sritį supančių
Lietuvos ir Lenkijos, taip pat
Latvijos ir Estijos vyriausybių
atstovai atsisakė komentuoti
„The VVashington Times" pra
nešimą, kol jis nėra patvirtin
tas.
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius
drauge užtikrino, jog nėra
žinių, kad Rusijos branduoli
nis ginklas būtų vežamas į
Karaliaučiaus sritį sausumos
keliu per Lietuvos teritoriją.
Oro keliu gabenti tokį ginklą,
pasak krašto apsaugos mini
stro, „yra techninė galimybė,
bet mes tokio patvirtinimo
neturim".
Pagal užsienio valstybių pa
vojingų ir karinių krovinių
vežimo per Lietuvos teritoriją
taisykles, draudžiama per Lie
tuvos teritoriją ir oro erdvę ga
benti branduolinius bei kitus
masinio naikinimo ginklus bei
jų komponentus. Anot taisyk
lių, užsienio karinis vežimas
per Lietuvą vykdomas tik
geležinkeliu, bet, kaip teigia
ma tasyklėse, Lietuvos Res
publikos oro erdvėje ^ali
skraidyti užsienio valstybių
karo oro laivai.
JAV dienraštis „The VVash
ington Times" trečiadienį,
remdamasis konkrečiai ne
įvardintais žvalgybos šalti
niais, pranešė, kad Rusija,
priešindamasi tolesnei NATO
plėtrai, perkelia branduoli

nius ginklus į Karaliaučiaus
karinius sandėlius. Dienraščio
žiniomis, į Karaliaučiaus sritį
gali būti vežamos trumpojo
nuotolio raketos „Točka" bran
duolinės galvutės.
Rusijos kariniai žinovai
netiki pranešimais apie
branduolinį ginklą
Maskva-Vilnius, sausio 4
d. (AP-BNS). Rusijos kariniai
specialistai abejoja praneši
mais apie Karaliaučiuje neva
dislokuojamą Rusijos bran
duolinį ginklą, ypač dėl spren
dimo jūrų pajėgų bazėje dislo
kuoti sausumoje esančius tak
tinius ginklus.
„Jei į Kaliningradą mokymo
ar kitais tikslais būtų gabena
mi taktiniai ginklai, tai grei
čiausiai būtų trumpojo nuoto
lio raketų galvutės", sakė ne
priklausomas Rusijos gynybos
žinovas Pavel Felgenhauer.
„Nėra jokios prasmes į anklavą gabenti raketas", pridūrė
jis, tvirtindamas, kad norimus
taikinius lengvai pasiektų Ru
sijos teritorijoje esančios rake
tos.
Tuo tarpu Rusijos nepri
klausomos Karinių naujienų
agentūros atstovas Jurij Gladkievič pareiškė, kad Rusija iš
tariamo taktinio ginklo laiky
mo Karaliaučiuje „neturi jo
kios politinės naudos. Dešim
tame dešimtmetyje paskelbtų
teisiškai neįpareigojančių su
sitarimų apriboti taktinių
branduolinių ginklų arsenalus
Europoje laužymas tik sukeltų
Europos valstybių bei Jungti
nių Valstijų įtūžį". Pasak jo,
žiniasklaidos pranešimai rė
mėsi dezinformacija, kuria bu
vo siekiama paveikti naujojo
JAV prezidento George W.
Bush administraciją bei pade
monstruoti Amerikos sąjungi
ninkėms Europoje, kad Rusija
išlieka grėsminga.
* Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) vadovas,
Seimo narys Vytautas Lands
bergis siūlo dalį Privatizavimo
fondo lėšų (5 proc.) skirti so
vietinės okupacijos tremtinių
ir jų palikuonių grąžinimui iš
buvusios SSRS teritorijų į Lie
tuvą. Privatizavimo fondas
buvo įkurtas ankstesnės kon
servatoriaus Andriaus Kubi
liaus vyriausybės sprendimu,
tačiau iki šiol nesudaryta fon
do taryba ir jame nėra lėšų.
įstatymo projekto aiškina
majame rašte teigiama, jog
įstatymas nustatys vieną iš fi
nansavimo šaltinių ir paska
tins jo vadovybės sudarymą.
Pasak V. Landsbergio, ištrem
tųjų į SSRS ir jų palikuonių
grąžinimas į Tėvynę buvo
„pareigos užduotis kiekvienai
atkurtos Lietuvos vyriausy
bei".
* Nemaža dalis Londo
ne norėjusių atšvęsti Nau
juosius lietuvių buvo priversti
šampano taures už 2001-uosius kelti Prancūzijos Kalė
uoste Čia Didžiosios Britani
jos pasienio tarnybų [ šią vals
tybe neįleisti tautiečiai lauke,
kol grįš autobusas su bendra
keleiviais, kuriems anglai leido
vykti i Londoną. Taip atsitiko
dviem vienos didžiausių Lietu
voje kelionių organizatorių —
bendroves ..Novaturas" kelia
lapius į Londoną keliose turiz
mo agentūrose įsigijusių lietu
vių grupėms. Abiejose grupėse
buvo po 40 keleivių I.š ju Lon-

Sausio 4 dieną j Vilnių atskridęs garsus v:< lonfehrankas Lirigentas ir pianistas Mstislavas Rostropovičius iš karto
pradėjo repetuoti su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su kuriuo dalyvaus M. K. Čiurlionio dienose, skirtose
didžiojo Lietuvos menininko gimimo 125-osioms metinėms, Paryžiuje. „Čiurlionis yra išskirtina meninio pasaulio fi
gūra, o Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras — aukšto iygio, jame groja nuostabūs atlikėjai, nuostabūs žmones",
sake M. Rostropovičius Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje.
Vladimiro Guievitiaus 'Elta; nuotr

Kryžių kalno apsaugos problema
jaudina pranciškonus
Šiaulių rąj., sausio 4 d.
(Elta) — Mažesnieji broliai
pranciškonai susirūpinę Kry
žių kalno apsauga, tačiau
sako vieni negalintys jos dera
mai organizuoti. Kaip infor
mavo Pranciškonų atstovas
ryšiams su žiniasklaida brolis
Juozas Ruzgys, Šiaulių apsau
gos policija, negaudama pa
kankamai finansavimo ir dėl
to turėdama mažinti etatus,
prieš kurį laiką nutarė nu
traukti Kryžių kalno apsaugą.
Valstybinė įmonė (VĮ) „Kryžių
kalnas", kuriai
vadovauja
Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, šiam darbui, tai yra
apsaugai, įdarbino žmogų, bu
dintį Kryžių kalne iki vidur
nakčio, tačiau tai vertingo ob
jekto apsaugos neužtikrina.
J. Ruzgys pažymėjo, jog jau
gana ilgai yra kalbama apie
vaizdo kamerų įrengimą prie
Kryžių kalno, tačiau kon
krečiu rezultatų vis dar nepa
siekta. Jis sakė, jog pran
ciškonai pripažįsta, kad susi
dariusi padėtis nėra normali,
nes iki 6 ar 7 valandos vakaro
kalnas skendi visiškoje tam
soje ir tik vėliau vieną jo kam
pą apšviečia trejetas prožek
torių, sumontuotų ant apsau
gos policijos namelio. Anot J.
Ruzgio, ne kartą Kryžių kalno
vienuolyne teko akis į akį su
sidurti su suglumusiais užsie
niečiais ir išgirsti jų klausimą,
kur tas Kryžių kalnas, bei, nu
delbus akis, mostelėti į tamsą.
Nepaisant to, J. Ruzgys pri
minė, kad ne vien broliai
pranciškonai yra atsakingi už
rūpestį Kryžių kalnu. Tam,
anot jo, yra specialiai įsteigta
VĮ „Kryžių kalnas", kurios
komiteto veikloje dalyvauja ir
broliai pranciškonai, tačiau
įkurta įmonė šiokiais tokiais
patvarkymais rūpinasi tik
svarbesnių renginių ar progų
metu.
Norėdami, kad Kryžių kal
nas neliktų be apsaugos, pran
ciškonai žada siekti, kad pir
miausia jis būtų deramai
apšviestas. Anot J. Ruzgio,
apie tai tiesiogiai ir netiesio
giai jau kalbėta su Šiaulių
miesto ir rajono merais bei
Šiaulių elektros tinklų atsakingai.Mms asmenimis Vis; jie
pripažino, kad rūpestis Kryžių
k a l n u vra p r e s t i ž i n i s

Šiaulių

don;) p a m a t e m a ž i a u k a i p deKltJi
šimt

miesto reikalas, taip pat, kaip
ir kalno apšvietimas. Nepai
sant to, anot pranciškonų at
stovo ryšiams su žiniasklaida.
Kryžių kalnas dažniausiai tik
žodžiais pripažįstamas pirmi
niu savivaldybes ir Lietuvos
bei viso pasaulio objektu, ta
čiau praktiškai nėra jokios ini
ciatyvos, ir rei!. .lai nejuda.
Anot J. Ruzgio, net vaizdo
kamerų įrengimas neišspręstų

Kryžių kalno saugumo, nebent
jos būtų pajungtos
prie
Šiaulių miesto apsaugos poli
cijos ar kurio kito nuolat bu
dinčio policijos ar apsaugos
poskyrio pulto. J. Ruzgys sakė
norįs priminti, kad Kryžių
kalnas yra visos Lietuvos tur
tas ir juo, visų pirma, turėtų
rūpinti Lietuvos valstybė. Ta
čiau, jei ji nereiškia noro pa
sirūpinti valstybiniu" turtu,
privatiems asmenims ir net
Katalikų Bažnyčios instanci
joms yra labai sunku ką nors
pakeisti ar padaryti.

Kairioji opozicija: Prezidentą
drasko vidiniai prieštaravimai
Vilnius, sausio 4 d. (BNS)
— Seimo kairiosios opozicijos
atstovai teigia, kad prezidentą
Valdą Adamkų drasko vidiniai
prieštaravimai dėl dabartinės
valdžios vykdomos politikos.
Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos vadovai
Česlovas Juršėnas ir Vytenis
Andriukaitis komentavo tre
čiadienį įvykusį frakcijos va
dovybės susitikimą su prezi
dentu. Opozicijos atstovai tei
gė buvę nustebinti to, jog jų ir
prezidento nuomonės sutapo
daugeliu klausimų, įskaitant
ir dabartinės valdžios vykdo
mas socialinės politikos refor
mas.
V. Andriukaičio teigimu.
opozicijos atstovams pareiš
kus nuomonę, jog opozicijos
programa labiau atitinka pra
ėjusių metų prezidento meti
niame pranešime nubrėžtas
valstybės vystymosi gaires,
prezidentas sakęs „negalįs to
paneigti". Be to, pasak opozici
jos vado, prezidentas apgailes
tavo, jog metiniame praneši
me minėtos reformos nepaju
dėjo į priekį.
.Apmaudu, kad stinga
žvilgsnio į ateitį. Jeigu nepabandysime bendrai pajudėti į
priekį, susidursime su sociali
niu sprogimu", citavo prezi
dentą V. Andriukaitis. Tačiau
jis pažymėjo, jog prezidentas
pareiškė formaliai esąs atsa
kingas „už tai. kas vyksta".
Č. Juršėnas teigė, jog tokie
opozicijos susitikimai su prezi
dentu padės visuomenei ge
riau suvokti opozicijos vietą ir
jos pagrindinius tikslus Pa
sak C. Juršėno, pagrindiniai
opozicijos tikslai yra kritikuo
ti, kontroliuoti ir teikti naujus
pasiūlymus
Prezidentą opozicijos atsto-

vai supažindino su maždaug
90 pasiūlymų, kuriuos jie pa
teikė nuo šios kadencijos Sei
mo darbo pradžios. Opozicijos
pageidavimu buvo sutarta, jog
susitikimai su prezidentu vyk
tų pastoviai, bent kartą per du
mėnesius.
* Su mažeikiškių Kiesų ir
jų vairuotoju dingimu sieja
mas Algimantas Vertelka ne
bus įkalintas dėl neteisėto
narkotinių medžiagų laiky
mo. Vilniaus apygardos teis
mas atmetė prokuratūros ir
nuteistojo A. Vertelkos apelia
cinius skundus ir paliko galio
ti Vilniaus miesto 2-sios apy
linkės teismo nuosprendį, ku
riuo A. Vertelka, nors ir buvo
pripažintas kaltu dėl 0.645
gramų heroino laikymo, ta
čiau laisvės atėmimo bausmė
jam nebuvo paskirta. Pernai
lapkričio 14 d. nuteistajam
teismas skyrė 10 mėnesiu
laisvės atėmimą, bausmės
vykdymą atidedant 1.5 metų.
Po beveik 4 mėnesių kardomo
jo kalinimo, A. Vertelka buvo
paleistas į laisvę teismo salė
je. Nuteistasis įpareigotas ne
keisti gyvenamosios vietos.
'BNS)

* Valstybės kontrolė nus
tatė, kad iš Užimtumo fondo
finansuojama ir bedarbių mo
kymu užsiimanti tarnyba per
2 metus neteisėtai išsimokėjo
170.000 litų premijų. Lietuvos
darbo rinkos mokymo tarny
bos generalinis direktorius
pripažino, kad tai buvo klaida.
* Seimo rinkimus pralai
mėjęs merdinčios partijos
„Socialdemokratija 2000" vei
kėjas Jonas Vaiatka tapo nau
juoju Monetų kalyklos .Hroktoriumi. Kurį laiką be darbo bu
vęs ."1 T<tų inžinierius me'"hanika-; kovoie

šie posto

vas spaudai Krzysztof Luft
pareiškė, kad geriausias bū
das patikrinti, ar Karaliau
čiaus srityje yra branduolinis
ginklas, būtų „tarptautinė in
spekcija, kuri vietoje patikrin
tų esamą padėtį". K. Luft iš
reiškė viltį, kad ..Rusija sutiks
su tokiu pasiūlymu".
Lenkijos gynybos ministras
Bronislaw Komorovvski pa
reiškė, kad Lenkijai reikia
nuolat stebėti padėtį Kara
liaučiuje, ir ji tai daranti.
„Mes sieksime tarptautinio
patikrinimo, ir tai yra visiškai
normalu", pasakė B. Komo
rovvski per Lenkijos televiziją.
„Yra problema, ar laikyti Ru
sijos
užtikrinimus
patiki
mais", teigė jis, pastebėdamas,
kad praeityje Rusija neleido
tikrinti „kai kurių vietų" Ka
raliaučiaus srityje. „Kai kas
nors ko nors neįsileidžia, ma
nome, kad jis turi ką slėpti",
sakė Lenkijos gynybos minist
ras.
Lenkijos idėja surengti tarp
tautinę ginkluotės inspekciją
Karaliaučiaus srityje yra pras
minga, tačiau „nereikia eska
luoti šios temos, nes tai gali
atvėsinti NATO plėtros entu
ziastus", teigė Lietuvos krašto
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. „Bet kokios priemo
nės, kurios padėtų nustatyt;
tiesą, visada turi prasmę", sa
kė jis ir pridūrė, kad „šian
dien nėra patikimos informa
cijos, kad tai tiesa", jog į Karahaučiaus sritį buvo pergaben
ta branduolinių ginklų. L.
Linkevičius pabrėžė, kad Lie
Lenkijos vyriausybės atsto- tuva „atidžiai stebi padėtį".

Vašingtonas-Varšuva-Vilnius, sausio 4 d. (BNS) —
Pranešimai apie Rusijos bran
duolinio ginklo dislokavimą
Karaliaučiaus srityje rodo bū
tinybę nedelsiant plėsti NA
TO, pakviečiant į sąjungą Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, ketvir
tadienį dienraščiui „The VVa
shington Times" sake kadenci
ją baigiantis JAV Kongreso
Atstovų rūmų Tarptautinių
santykių komiteto pirminin
kas Benjamin Gilman.
„Jei Rusija iš tiesų disloka
vo taktinę branduolinę gink
luotę Kaliningrade, mes turė
tume tai vertinti kaip nerimą
keliantį veiksmą, kuris grasi
na jaunoms Vidurio ir Rytų
Europos demokratijoms", pa
reiškė jis, komentuodamas iš
vakarėse šio dienraščio pa
skelbtą pranešimą, esą Rusija,
amerikiečių žvalgybos duome
nimis, nuo praėjusio birželio
gabena į savo saugyklas Kara
liaučiuje branduolinę gink
luotę.
Žinios apie tai, jog Kara
liaučiaus srityje esama bran
duolinių ginklų, jau kuris lai
kas pasiekia Rytų studijų cen
trą Varšuvoje. „Mūsų žinio
mis, taktinis branduolinis
ginklas visą laiką buvo Kali
ningrado anklave", sakė cent
ro darbuotojas,
nepanoręs
skelbti savo pavardės. Pasak
jo, „informacija apie naujo
taktinio branduolinio ginklo
dislokavimą Kaliningrado sri
tyje yra tiesiog žinia apie šio
ginklo modernizavimą".

Lietuvą s i ū l o m a paskelbti
„amžiams neutralia"
Vilnius, sausio 4 d. (BNS)
Seimo narys Julius Veselka
ketina užregistruoti įstaty
mus, kuriais Lietuva būtų
skelbiama neutralia valstybe
ir būtų atsisakyta reikalauti
iš Rusijos Federacijos atlygin
ti buvusios Sovietų sąjungos
okupacijos žalą.
Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje J. Veselka su šių
įstatymų projektais supažin
dino žurnalistus. Kol kas įsta
tymų projektai nėra užregis
truoti Seimo posėdžių sekre
toriate. J. Veselka teigė, jog
tai padarys, išklausęs, „ką
parėkaus spauda".
Jo parengtame „Lietuvos
Respublikos neutralumo įsta
tyme" siūloma Lietuvą „am
žiams paskelbti neutralia val
stybe" bei atšaukti ankstesnį
Lietuvos prašymą priimti ją į
NATO. Lietuvos užsienio ir
saugumo sistema turi būti
pertvarkyta, o krašto apsau
gos sistemos finansavimo stra
tegijos įstatymas paskelbtas
netekusiu galios.
J. Veselka savo pasiūlymą
aiškina tuo, jog ekonomikos
pasaulėjimo reiškiniai panai
kina karų ar kitokių karinių
užkariavimų prasmę, o val
stybės savo tikslus gali įgy
vendinti konkurencijos dėka.
todėl reikia skirti visą dėme
sį ekonomikos atnaujinimui.
„Šiandien Lietuvos stabilumui
ir jos vystymuisi labiausiai
kenkia giliai įsišaknijusi ko
rupcija, kyšininkavimas, ne
darbas, skurdas, neviltis, dirb
tinai įpirštas žmonių nepasiįveike 24 varžovus. J. Valat
kai bus patikėta privatizuoti
Monetų kalyklą.
<Eita>

tikėjimas savo jėgomis ir malonių laukimas iš ES ir NATO
pusės, bei politinio, ekonomi
nio šalies elito begalinis sava
naudiškumas", teigiama įsta
tymo projekto aiškinamajame
rašte.
Projekto autoriaus nuomo
ne, visos šios negerovės iš
nyks, paskelbus Lietuvą neu
tralia valstybe. J. Veselka
spėja, jog, svarstant šį įsta
tymą, kils daugumos Seimo
partijų pasipriešinimas, nes
jos yra pasirašę susitarimą
siekti, kad Lietuva įstotu į
NATO.
Kitu savo įstatymo projektu
J. Veselka siūlo atšaukti pra
ėjusios kadencijos Seimo pri
imtą įstatymą _Dei SSRS oku
pacijos žalos atlyginimo", šio
įstatymo^ priėmimas sukėlė
neigiamą Rusijos valdžios re
akciją. Pagrįsdamas siūlymą
atsisakyti reikalauti okupaci
jos žalos atlyginimo. J. Vesel
ka teigia, jog del okupacijos
žalos „neteisinga būtų su
versti visą kaltę Rusijos Fe
deracijai ir jos žmonėms, nes
tai buvo komunistinio eksperi
mento ir režimo žala". „Pri
ėmus šį įstatymą, neigiamų
pasekmių nebus. Tik kils labai
ideologizuotos visuomenės da
lies, ypač tremtinių, politinių
kalinių, laikinas nepasiten
kinimas", sakoma aiškinamajame rašte.

KALENO

ORIU8~

Sausio 5 d.:
Jonas N'euman.
vysk.: Edvardas. Gaudentas. Gedute.
Simonas. Telesforas. Vytautas. Vy
taute
Sausio 6 d.: Pal Andrius rtessette; Arūnas, Arūne, Baltazaras. Kaspras. Melchioras. Merkelis
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PASAULIO VETERANŲ
ORIENTAVIMOSI
ČEMPIONATAS
Pasaulio veteranų orientavi
mosi čempionatas (angliškai
— World Masters Orienteering Championships) š.m. lie
pos 1-5 d. vyks Lietuvoje.
Čempionato centrinė būstine
bus Nidoje, o pačios varžybos
vyks Nidos, Klaipėdos ir Juod
krantės miškuose. Veteranų
klasė prasideda 35 metų am
žiaus dalyviais.
Kiekviena
nauja klasė prasideda kas 5
metai — 35, 40, 45 ir t.t.
Varžybos vyks vyrų ir moterų
grupėse. Orientacininkai daly
vaus dviejų dienų kvalifikaci
jose, o finalas vyks po vienos
dienos pertraukos. Registraci
j a , vykdoma per internetą,
baigsis 2001 m. vasario men. 1
d. Iki šiol 1,400 orientacininkų
iš 28 šalių užsiregistravo daly
vauti čempionate. Jų tarpe
531 suomis, 132 lietuviai, 2
amerikiečiai ir 1 kanadietis.
Vyriausi vyrai dalyvaus 85

metų klasėje, o vyriausios mo
terys dalyvaus 80 metų k l a 
sėje.
Orientacininkų tikslas y r a
kuo greičiau aplankyti žemė
lapyje paženklintus kontrolės
punktus. Takas nenustatytas,
todėl orientacininkai naudoja
si žemėlapiu ir kompasu pasi
rinkti ir keliauti patiems pa
lankiausiu keliu. Orientavi
mosi sportas prasidėjo Skandi
navijoje 19-to šimtmečio gale
ir greitai paplito Europoje ir
pasaulyje. Tarptautinei orien
tavimosi sporto federacijai pri
klauso 58-ios valstybės, įskai
tant Lietuvos orientavimosi
sporto federaciją.
Daugiau informacijos apie
Pasaulio veteranų orientavi
mosi čempionatą pranešim šį
pavasarį po jų suruoštos spau
dos konferencijos. J ų svetainė:http://wwwl.sonex.lt/losf/
Tomas Dundzila

SPORTAS EUROPOJE
Vokiškų knygų lentynose
pasirodė Kengūrų žemėje įvy
kusių olimpinių žaidynių leidi
niai. Nebrangūs jie, kadangi
kaina siekia nuo 13 iki 15 dol.
Deja keliais leidiniais gerokai
nusivyliau: jie paruošti skubo
t a i , be praėjusių olimpinių
žaidynių duomenų, nes pvz.
„Olympische Spiele Atlanta",
leidinio autorius Sven Simon,
duomenis — pasekmes ir laimėtojų pavardes nurodo nuo
1896 m.
Mano pirktas žinomo televi
zijos komentatoriaus
Rudi
Cerny leidinys to neturi. Tada
t e k s važiuoti į Heidelbergą ar
Mannheimą, kurių knygynai
y r a turtingesni už mano mažo
miestelio, savo kuklią sportinę
biblioteką papildydamas kitų
autorių leidiniais.
Atskirai norėčiau pažymėti
krepšinio varžybų aprašymą,
kadangi j a m e autorius labai
gražiai aprašo Lietuvos rink
tinės žaidimą. Vokiečio nuo
mone, amerikiečius negalima
vadinti „svajonių"
rinktine,
nepaisant jos žaidėjų bendros
600 miljonų dol. vertės. Tiesa,
JAV baigmėje įveikė Prancūziją 85:75, tačiau nepasiekdamos to paties žaidimo lygio
kaip 1992 m. ar 1996 m.
Jau pusbaigmėje prieš Lie
tuvą amerikiečiai tik „per
plauką" išvengė pralaimėjimo.
Tą matė daugiau negu 9,000
žiūrovų, kadangi varžybų „Pe
lenė" ilgą laiką pirmavo, žavė
dama žiūrovus kintamu (variable) žaidimu ir stipria ko
mandine dvasia. To negalėjo
pasiūlyti amerikiečiai. Pergale
juos „pavaišino" paskutinėse
minutėse patys lietuviai, ku
rie pajutę pergalės..., baimę ir
k a r t u nervingumą, tris-ketu
ris kartus prarado kamuolį bei
baudos metimus".
Šešios nuotraukos puošia
krepšinio dalį, metant Žu
kauskui kamuolį į krepšį, to
liau stovint „Nr. 15" įrašą Lie
tuvą",
kitoje
nuotraukoje
dviem lietuviams dengiant
amerikietį. Paskirose varžybo
se Lietuvos vardas trumpina
mas I.TV raidėm. Disko meti
me atspausdint.) nedidele V
Aleknos nuotrauka, nėra Daivos Gudzinevicįūtės. taip pat
laimėjusios aukso medali
Vokietijos futbolo pirmeny-

bese aštri kova vyksta t a r p
Miuncheno Bayern, Leverkusen, Schalle OY, Berlyno ir
Dortmundo vienuoliktų. Bend
rai, Vokietijos futbolo lygis ge
rokai kritęs, tad daug vilčių
dedama į naują trenerį R. Violerį, kuris Vokietijos rinktinei
ieško naujų „žvaigždžių".
Sportinės spaudos psl. r a n 
damos lietuviškos pavardės —
Lietuvos rinktinės žaidėjo Valdo Ivanausko. Jis žaidžia Wilhelmshafen klube, kuris daly
vauja tik apygardinėse, ket
virtos lygos futbolo pirmeny
bėse. Niekuomet netikėjau,
kad vilnietis taip žemai „kris"
pamėgtame futbole. J u k jis
žaidė Austrijos lygoje, Vokieti
jos. Nežinau kur ieškoti kalti
ninko, tačiau spėju, kad tai
dievaičio Bacho „garbinimo"
pasekmės. Labai gerai H a n o 
veryje žaidžia vilnietis Morinas. J o klubas turi daug vilčių
iš antros lygos įkopti į a u k š 
čiausią Vokietijos lygą. Varti
ninko Gintaro Staučės k l u b a s
taip pat stipriai kopia a n t r o s
klasės pirmenybėse į a u k š t u 
mas, gal užimdamas jau N a u jaisiais
metais
Bochumo,
Stuttgarto ar Miuncheno priemiesčio Unteraching vietas
aukštoje lygoje?
Prie geriausių
Vokietijos
rankininkių priklauso Ingrida
Radzevičiūtė. Ji priėmė Vokie
tijos pilietybę, žaidžia jos rink
tinėje, labai dažnai tarpvalsty
binėse rungtynėse pelnydama
daugiausiai įvarčių. V. Petke
vičius iš Magdeburgo rankinio
klubo, buvo perleistas Solingen komandai. Lietuvės pri
klauso taip pat prie geriausių
komandos žaidėjų.
K. B a r o n a s

Č i k a g i e t i s sporto v e i k ė j a s R i m a s Dirvonis (kairėje), kauniečių k r e p š i n i n k ų grupei vos a t v y k u s į Čikagą, kalbejosi s u t r e n e r i a i s D a r i u m i L a s k i u , Robertu R a g a u s k u ir palydovu Alvydu Di p a r t u
E . Š u l a i č i o nuotr

KAUNIEČIAI KREPŠININKAI PAMATĖ
ČIKAGĄ
D a u g kas iš mūsų esame
girdėję apie A. Sabonio krepši
nio mokyklą Kaune, kuri kar
tu su Š. Marčiulionio vardu
p a v a d i n t a panašia įstaiga Vil
niuje yra pačios žinomiausios
v i s a m e krašte.
Krepšininkų komanda iš Š.
Marčiulionio krepšinio mokyk
los beveik prieš porą metų vie
šėjo ir žaidė Čikagoje. O šio
mis dienomis bent trumpai
m ū s ų „vėjų mieste" pabuvojo
ir „saboniukai".
J i e čia atsirado prieš pat šv.
Kalėdas — gruodžio 23 d. va
k a r e . Šioje grupėje buvo 10
žaidėjų (17-19 metų amžiaus,
vyresnieji paimti iš Kauno
Kūno kultūros akademijos), 3
t r e n e r i a i ir 5 palydovai.
Šie žmonės Čikagoje sustojo
pakeliui į Bnstol, TN, k u r
gruodžio 26 d. prasidėjo dide
lis t a r p t a u t i n i s j a u n i ų krepši
nio t u r n y r a s , p a v a d i n t a s „Arby's Classic" vardu.
Kadangi skrydžio į Tennesee
valstiją jiems reikėjo laukti iki
sekmadienio ryto, buvo n u t a r 
t a j i e m s aprodyti Čikagos
miesto centrą, kuris, kaip
žinoma, per Kalėdas spindi
š i m t ų tūkstančių
lempučių
šviesomis.
Čia d a u g prisidėjo gerai pa
ž į s t a m a s sporto entuziastas
R i m a s Dirvonis bei didelė
įvairių sričių veikėja, ypač šal
pos reikaluose, Indrė Tijūnėlienė su savo vyru Donatu. J i
p a r ū p i n o keliautojams bilietus
iš Čikagos į Bristol, TN, užsa
k ė k a m b a r i u s O'Hare Hilton
viešbutyje (tai buvo čikagiečių
lietuvių dovana svečiams), su
d a r ė Čikagos centro apžiūrėji
mo planą.
Iš O'Hare oro uoste esančio
viešbučio tuoj p a t traukinėliu
buvo p a t r a u k t a į Čikagos
miesto centrą. Beje, einant į
traukinėlį grupės dalyviai bu
vo nustebinti, p a m a t ę lietuviš
ką trispalvę ir užrašą, k a d Či
k a g a ir Vilnius y r a susigimi
niavę miestai („Sister Cities").
Nors ir nuvargę, visi mielai
t r a u k ė į šią kelionę, nes be
veik visi Čikagos dar nebuvo
m a t ę , tik apie ją labai d a u g
buvo girdėję. J u o s labai sudo
mino Michigan gatvė ir dau
gybė
šviesomis
spindinčių
dangoraižių. Be kitų vietų,
svečiai aplankė ir labai vaišin
gus žmones Gražiną ir J i m
Liautaud, kurie kauniečiams
skyrė nemaža dėmesio. Gerai,
kad tą naktį „sibirinis" šaltis
Čikagą bent t r u m p a m buvo

apleidęs, tai kauniečiai, kurių
a p r a n g a toli gražu nebuvo pri
taikyta tokiems orams, nespė
jo sušalti.
Lietuviai krepšininkai
Amerikai pažįstami
Apie šią išvyką ilgėliau teko
sušnekti su komandos vyr.
treneriu, buvusiu žymiuoju
Kauno „Žalgirio" meistrų ko
mandos žaidėju 'jis dar ir da
bar atstovauja Lietuvą pasau
lio veteranų pirmenybėse) Da
riumi Laskiu. Jis pažymėjo,
kad galimybė atvykti į šį pres
tižinį jaunių turnyrą Ameri
koje atsirado po to, kai A. Sa
bonio komanda gerai pasirodė
jaunimo pirmenybėse Italijoje
praėjusią vasarą. Tas varžy
bas stebėjo vienas iš „Arby's
Classic" žaidynių organizato
rių, kuriam kauniečių žaidi
mas labai patiko. Jis d a r ten
su mūsiškių vadovais užmez
gė ryšius, o po kiek laiko atėjo
ir oficialus pakvietimas atvyk
ti į Dėdės Šamo kraštą.
Tačiau tuo dar nebuvo gali
ma visiškai džiaugtis. Kuomet
kreiptasi į JAV ambasadą Vil
niuje, sulauktas atsakymas,
kad galima ateiti pokalbiui tik
po Naujų Metų, nepaisant,
kad turnyras rengiamas kalė
dinių atostogų metu. Čia, ži
noma, irg; padėjo lietuvių
krepšininkų populiarumas ir
teigimas, kad tas t u r n y r a s
Amerikoje be lietuvių žaidėjų
nesusilauks reikiamo dėme
sio. Tada vartai į Ameriką
mūsiškiams buvo atkelti.
Beje, kauniečiai į n a m u s
grįžo per Čikagą. Tačiau tą kar
tą jie j a u neturėjo laiko išeiti į
miestą. Čikagos O'Hare oro
uoste jie atsirado sausio 1 d.
5:40 vai. vakaro, o 10 vai. va
karo išskrido atgal į Lietuvą.
Reikia pažymėti, kad šalia
j a u minėto vyr. trenerio. D.
Laskio, jo padėjėjais yra Edas
Mickus ir Robertas Ragaus
kas. O žaidėjų dešimtuką su
daro šie jauni vyrai: Gintaras
Grigašas, Rokas ' Bartašius.
Paulius Adomaitis, Andrius
Čiapas, Martynas Dipartas.
Simonas Serapinas, Valdas
Urbonavio'"s, Evaldas Dai
nys, Ridas Globys, Mindaugas
Tamašauskas.
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LOS A N G E L E S N O R I
TAPTI O L I M P I N I U
ŽAIDYNIŲ S O S T I N E
Pirmą kartą olimpinių žai
dynių istorijoje trečią kartą
vienas ir tas pats miestas —
Los Angeles. CA, — pareiškė
norą vėl tapti olimpiados sos
tine.
1932 ir 1984 metų vasaros
žaidynių sostinė pageidauja
olimpiadą organizuoti ir 2012
metais, nes, pasak iniciatorių,
JAV miestas Los Angeles turi
pakankamai finansinių ištek
lių, būtiną infrastruktūrą ir
varžybų organizavimo patirtį.
Olimpiados
organizavimo
iniciatyva priklauso privačiam
Vilniaus oro uoste i š k i l m i n g a i su
susivienijimui, k u r i a m 1984 tikta Sinėjaus olimpinių žaidynių
metų žaidynės š i a m e mieste čempione Daina G u d z i n e v i c i ū t e
atnešė 235 mln. JAV dolerių
pelno.
Ii pateikti dar septyni JAV
Tokią mintį entuziastingai miestai: Ne** York, Baltimore,
palaiko Los Angeles meras VVashington, Cincinąti. Dal
Richard Riordan bei miesto ta ias, Houston, San Francisco ir
ryba.
Tampa.
Remiantis iniciatorių pa
2002 metais JAV olimpinis
skaičiavimais, esančiai in komitetas iš šių pretendentų
frastruktūrai atnaujinti Los pasirinks vieną kandidatą ir
Angeles pakaks tik 100 mln. pateiks Tarptautiniam olim
dolerių. Dėl tokios sumos net piniam komitetui dOC) jo
gi neteks kreiptis finansinės kandidatūrą.
pagalbos į JAV vyriausybę.
Per visą žaidynių istoriją kol
Tikimasi, jog be Los Ange kas nė vienam miestui nėra
les, paraiškas 2012 metais or pavykę tris kartus tapti olim
ganizuoti vasaros žaidynes ga- piadų sostine.

LFK „LITUANICOS" SUKAKTUVINIŲ
METŲ UŽBAIGIMAS
Čikagos LFK „Lituanica" ne
seniai iškilmingai šventė savo
garbingą — 50 metų veiklos
sukaktį. J i s buvo tinkamai pa
žymėtas spalio 28 d. PL centre
vykusiose iškilmėse.
Gruodžio 12 d. puošniame
restorane Darien, IL, šio klu
bo valdybos nariai bei talki
ninkai, prisidėję prie šių iškil
mių surengimo turėjo kalėdinį
susitikimą —jubiliejinių metų
užbaigimo vakarienę.
Susirinkus arti 20 asmenų
buvo pasivaišinta, prisiminta
praeitis, pažvelgta į klubo
ateitį, įžengus į antrąjį veiklos
50-metj. Čia t r u m p a i visus
pasveikino ilgametis klubo
pirmininkas, neseniai iš savo
kelionės į gimtąją Argentiną
sugrįžęs Alberto Glavinskas.

Jis padėkojo visiems susirin
kusiems.
Kaip atrodė, šiame klube
tebėra veiklių žmonių, negailinčių laiko ir pastangų, kad
lietuviai futbolininkai garsin
tų lietuvių vardą amerikiečių
ir kitataučių tarpe. O tas gar
sinimas vyksta ištisus metus.
LFK „Lituanica"
Praėjusiais metais didžiau
sią sportinę veiklą amerikie
čių bei kitataučių tarpe išvystęs Lietuvių futbolo klubas
-Lituanica" atšventė savo 50ąją sukaktį. Šio klubo vyrų ko
manda šį sekmadienį, sausio 7
d., 4:30 vai. p.p. „Odeum" sa
lėje Villa Park, IL pradės j a u
naujų metų salės futbolo pir-

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už

prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
DR. JOVITA
KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harfem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
menybes, kurios tęsis kiekvie
ną sekmadienį iki kovo mėn.
pradžios. Čia lietuviai varžy
sis geriausiųjų Čikagos ir apy
linkių komandų tarpe ir, be
abejo, joms nenusileis kaip ir
ankstesniais metais. Šiemet
pergalių turėtų būti daugiau,
nes į komandos eiles vis įsi
lieja naujų pajėgų iš neseniai
iš tėvynės atvykusiųjų sporti
ninkų tarpo. O t a s teikia daug
vilčių ir ateičiai, stengiantis,
jog lietuvių sporto veikla čia
išsilaikytų ir bent kitą 50metį.
E.Š.

Kai kurie iš kauniečių gru
pės narių sakėsi Čikagoje ir
apylinkėse turi gerų pažįsta
mų bei draugų, bet apgailesta
vo, kad nebuvo galimybių su
jais susitikti.
Ed. Šulaitis
A. S A B O N I S ŽYMIAUSIAS
KAUNIETIS
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Kauno dienraštis „Laikinoji
sostine" p.'i.^elbe praeju>io de
šimtmečio žymiausiojo kau
niečio rmr.imus. Juo tapo
sportinio pasaulio atstovas,
tarptautinu garso krepšinin
kas, dabar Amerikos N'RA žai
džiantis Ar. ydas Snbonis. Įdo
mu, kad i pirmąjį dešimtuką
pateko ir buvęs krepšininkas,
dabartinis Kūno kultūros ir
sporto departamento direkto
rius Rimas Kurtinaitis.
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Danutė

B R O N I U S NAINYS
Patrankų salvėmis, šampa
no kamščių šūviais, milijardais-trilijardais
padangėje
žarstydami trankių sproginių
įvairiaspalves ugnines žvaigž
dutes, įžengėme į pirmuosius
trečiojo tūkstantmečio metus.
Sveikinome vieni kitus, o mus
— popiežius, karaliai, kara
lienes, prezidentai, tautų va
dai, mokslo žmonės ir Viešpa
ties tarnai, bardami bei patar
dami, kviesdami, prašydami,
nurodydami, įsakydami, žadė
dami ir linkėdami Naujaisiais
metais patirti, pasiekti ar
įsigyti tai, ko tik mūsų širdys
trokšta, protas sugalvoja, aku
tės pamato. Ir tą akimirką
turbūt visi buvome laimingi.
Bet tos vienos * akimirkos
mums visgi negana, o kitos to
kios šventės reikės laukti vėl
visus metus ir minti tą patį
kasdieninį molį. kurį mynėme
ir praėjusiais metais, tokiais
pat linkėjimais papuošti per
praėjusią šventę. Mat gyveni
mo tikrove su tomis puošme
nomis dažniausiai nieko bend
ra neturi. Gruodžio 28-tą šioje
skiltyje bandžiau pažvelgti,
kiek jos paliekam ir kiek
išsinešam, užtrenkdami antro
jo tūkstantmečio duris, ir ko
kios ieškosim trečiajame. Lie
tuvos
prezidentas
Valdas
Adamkus, k a : t u su kitais di
džiaisiais mus sveikindamas,
tą mano mintį lyg ir pratęsė,
išskirdamas iš jos, jo nuomo
ne, dar ir būtinai saugotinas
vertybes. „Saugokime sienas".
— įspėjo mus. išeidamas am
žinos atminties Stasys Lozo
raitis. Šiandien noriu pridėti:
saugokime savo laisvę ir de
mokratiją". — kviečia mus
Adamkus, — kad jos nepatek
tų „į vienų ar kitų grupuočių
rankas." Ir tų vertybių saugo
tojams prezidentas liepia ne
žiūrėti į valstybę, kaip anuo
met išmaldos prašantieji bau
džiauninkai į dvarą, bet pa
tiems imtis iniciatyvos, asme
ninės atsakomybės, pasikliau
jant pilietini'! solidarumu, pi
lietinės visuomenės jėga.
Nesuvokiu, nei kokios tos
grupuotes, nei kodėl jos kėsin
tųsi mūsų laisvę ir demokra
tiją grobti. Lengviau būtų
mums į prezidento kvietimą
atsiliepti, jeigu jis tas grupuo
tes būtų nurodęs. Dabar su jo
mis galinėtis, ko gero, teks
jam vienam. Bet kvietimo pro
šoną praleisti visgi nevertėtų.
Sienas, laisvę, demokratiją tu
rime saugoti. Tai s u p r a n t a m a
savaime. Bet argi tik tiek, ger
biamas pone prezidente? Ir
kodėl joms toks išskirtinas
rūpestis, ir kodėl kaip tik da
bar? Ar kas nors joms jau rim
tai graso? Bet. jeigu reikia, tai
taip ir darysim. Tačiau taip
pat, kaip Adamkus papildė

Lozoraičio siūlymą, aš norė
čiau papildyti ir prezidento
sąrašą. Man atrodo, kad šiuo
metu didžiausia m ū s ų saugo
ma vertybė, kuriai rimti pavo
jai gresia — y r a t a u t a . Apie
tai j a u rašiau šioje skiltyje
gruodžio 28-tą, p a m i n ė d a m a s
ir tų pavojų dalį. Deja, prezi
dento sveikinime apie juos —
ne žodžio, nors jie ryškus kiek
vienam žingsnyje, net prezi
dento reikalaujamos iniciaty
vos bei a t s a k o m y b ė s fone.
Tarp j u r t a i vienas, ypač įsidė
mėtinas, pavyzdys...
Naujųjų metų s u t i k i m a s Pa
saulio lietuvių c e n t r e , Lemonte. Prie stalo, m a n o kairėje,
nepažįstama pora. Sveikinu,
pasisakau pavardę. Aš lietu
viškai nekalbu, a t s a k o vyriš
kis ir parodo į šalia jo sėdinčią
moterį. Ji nekalbi. „Atvyko
prieš ketverius m e t u s , — aiš
kina man už ją b e n t dvigubai
vyresnis vyriškis, Korėjos ka
ro veteranas. — Angliškai ne
mokėjo nė žodžio, susipaži
nom, susituokėm, d a b a r jau
puikiai s u s i k a l b a m . Spaustu
vėje uždirbau gerai, susitau
piau, investavau, išėjau į
ankstyvą pensiją, nes dirbti
nebeapsimokėjo. Praėjusią va
sarą k a r t u su nauja žmona
buvau ir Lietuvoje. Ji ten nuo
savybę t u r i . N e d a u g ko ten
matyti, gyvenimas — kaip
trisdešimtaisiais
Amerikoje.
Žinoma, žmona čia savo spe
cialybėje nedirba, Lietuvoje
baigti mokslai vėjais, bet po
metų ji gaus Amerikos piliety
bę, ir niekas d a u g i a u nebe
rūpės..." Aišku, buvusio spaus
tuvės darbininko piniginė sto
ra, tai kasgi begali rūpėti jau
ir d a b a r linksmai su juo šo
kančiai, aukštąjį mokslą Vil
niuje baigusiai, apyjaunei lie
tuvei? Sienos, laisvės, demok
ratija — saugios, po metų jau
navedės s a u g u m ą d a r sutvir
tins Amerikos pilietinis soli
d a r u m a s ir pilietinės visuome
nės jėga. Tai k a s , kad jai Lie
tuvos pilietybė dings. Nuosa
vybės reikalų t v a r k y t i į Lie
tuvą kelias laisvas ir Ameri
kos pasu. Be to. ko ten JAV pi
lietinės visuomenės solidarei
narei ir lankytis?
Tokia pačia pilietinio solida
rumo dvasia plasnojanti, kita,
dar visai j a u n a , atvykėlė iš
Lietuvos tempėsi šokti j a u vos
bepaeinantį šimtametį, buvusį
duonos kepėją. Liekna, trum
putėliu sijonuku, dar kita
nauja imigrantė trypė su vien
marškiniu skustagalviu. Rūpi
kam. kad ne į muzikos taktą,
kad tik a n t Amerikoje paklotų
grindų. Žemutinėje centro sa
lėje taip pat visu šimtu nuo
šimčių Lietuvos
prezidento
naujametinius linkėjimus vyk
dė gal trys š i m t a i jo puose-
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O svarbiausia, pradėjo mane apgaudinėti. N u n e 
šu po pietų patalynę pakeisti. Suskaičiuoju 20 pa
klodžių. Aš žinau, kad neapsirikau, nes mūsų tiek yra,
o man sako — 19. Aš nenusileidžiu, nes žinau, kad tu
riu visas atnešti, iš k u r aš paskui paimsiu? O skai
čiuoja gal 5 kartus ir vis sako 19. Mato, kad nenusi
leidžiu, atiduoda visas 20.
Tada supykau ir pasakiau, kad geriau eisiu dirbti
kitus darbus. Kadangi turėjau pažymą lengvesniam
darbui, paskyrė mane į brigadą pinti krepšių. Buvo
liūdna atsiskirti nuo visų, bet po darbo v a k a r a i s susi
tikdavome, nes palikau gyventi tame pačiame b a r a k e .
| naują darbą reikėjo eiti visai netoli. Tuoj už zonos
stovėjo aptvertas namukas, kuriame moterys pynė
krepšius. Lauke stovėjo didelis kubilas v a n d e n s , po
juo kūrenosi laužas. Kubile verdančiame vandenyje
mirko ilgos pliauskos pušies ar maumedžių. Kai
pliauskos būdavo „gatavos", išimdavau iš v a n d e n s . Iš
vienos pliauskos pnplešdavau daug balanų. Išmokė
mane iš tų lanksčių balanų pinti krepšius, kurie išei
davo balti, dailūs. Džiaugiausi, kad darbas n e s u n k u s ,
bet kambarys, kuriame pynome krepšiu--, buvo labai
drėgnas, pilnas garų.

Bindokienė

Kada ir kaip jie ten
pateko?
Trečiadienio laidoje (sausio
03) „The VVashington Times"
dienraštis paskelbė sensacin
gą žinią, kad Karaliaučiaus
srityje
Rusija
sandėliuoja
branduolines t r u m p ų skrydžių
raketas. Kadangi šis dien
raštis turi polinkį kai kada
pirma ką nors „išspausdinti, o
tik paskui pagalvoti", žinią
buvo galima priimti su geru
skeptiškumo žiupsniu. Tačiau
ketvirtadienį (sausio 04) apie
tai j a u buvo gan plačiai ra
šoma ir abiejuose Amerikos
sostinės dienraščiuose, „New
York Times", „Chicago Tribū
ne", ir, be abejo, daugelyje
kitų. Informacija visų pirma
remiama JAV žvalgybos ži
2000 metų Kalėdų pap
Petro aikštėje. Romoje.
niomis, o ją komentuoja keli
vyriausybės pareigūnai (kai
lėjamos pilietines visuomenės stoką tautinio subrendimo, didesnė pareiga saugoti tautą? kurie neleidžia skelbti pa
atstovų, rodydami j a m aukš tautos esmės supratimo, sveti Buvo laikai, ilgi laikai, kai ne vardžių). Apie tai j a u praneša
ir Lietuvos žinių agentūros,
čiausio laipsnio pilietinį soli mųjų įtaigaujamą
panieką buvo nei sienų, nei laisvės, nei
darumą. Visi jie — j a u n i žmo tautos vertybėms. Ar ne ge demokratijos, bet liko išsaugo rašoma tenykštėje spaudoje.
nės,
daugybė
aukštuosius riau būtų prezidentui nors da ta lietuvių tauta. Ir jeigu jos
Tiesa, visur apie šį opų
mokslus baigę, bet čia, Ameri lį dėmesio ir į tą pusę pasukti? šiandien nebūtų, ar bereikėtų reikalą k a l b a m a bendromis
koje, tik retas iš jų dirba savo Kalbose apie pilietines visuo ir tų trijų pirmųjų?
užuominomis, bet faktai abejo
profesijos darbą. Daugumas menes, pilietinius solidaru
nių nekelia: Karaliaučiaus sri
valo n a m u s , prižiūri karštan mus, pilietinius auklėjimus ar
tyje tikrai yra masinio naiki
čius senelius, vasaromis staty jam nevertėtų rasti vietos žo
nimo ginklų. Nors ir anksčiau
bose kasa žemes. Ir kaip čia deliui ir apie lietuvių tautos
* B a l t i j o s televizija (BTV) ne kartą pasigirsdavo įtarimų,
minėti pavyzdžiai rodo, jaunos vertybes, tautinį auklėjimą, n u s p r e n d ė atleisti bemaž kad šioje, vienintelėje d a r pa
moterys, merginos, griebia, jos išlikimą ir atsikratyti, ne trečdalį savo darbuotojų. Kaip saulyje likusioje, labiausiai
nors ir vos paeinantį, seną žinia iš kur įkvėpto, dabar pranešė dienraštis „Lietuvos įvairia ginkluote aprūpintoje,
imigrantą lietuvį arba net taip ryškaus, jo abejingumo žinios", nuo šio pirmadienio Sovietų Sąjungos kariuome
amerikietį, tempiasi į metri tautai. Š t a i ir šiemetinis svei pranešimai apie atleidimą iš nės stovykloje gali būti ir
kacijos biurą, jeigu mato tik kinimas: apie t a u t ą — nė vie darbo j a u įteikti 50 darbuo branduolinių raketų. Maskva į
galimybę pasilikti Amerikoje. no žodelio. Be to, senas lietu tojų, t a r p jų daugiausia — tokius įtarimus
numodavo
Ir kaip praėjusį rudenį Čika vių paprotys — sveikinant su techninio personalo darbuoto r a n k a ir griežtai juos paneig
goje
besilankantis
prez. Naujais metais, kartu jungti j a m s , operatoriams, režisie davo. Tai — bene iš seno pri
Adamkus buvo paklaustas, ką ir pirma švenčiamas Kalėdas. riams, montuotojams, kompiu pratimo — padarė ir dabar,
jis galvoja apie tokį lietuvių Šiemet kalėdinio prezidento terių specialistams, vairuoto pavadindama
„Washington
tautą naikinantį žaidimą, at sveikinimo nepastebėjome. Ar jams. Žurnalistai nuo e t a t ų Times" straipsnį
„ligūstos
sakė tragedijos čia nematąs. čia koks nors neapsižiūrėji mažinimo kol kas nenuken vaizduotės apraiška".
Nesijaudino ir primintas, kad mas, ar irgi nauja politika? tėjo, tačiau, dienraščio žinio
Kaip ir galima tikėtis, Lie
tik retas jų jungiasi į anksty Dešiniesiems pralaimėjus, jo mis, artimiausiu metu ketina
tuvos
valdžia bei ginkluotų
vesnių ateivių lietuvišką veik j a u nebereikia?
ma atleisti dar 50 BTV dar pajėgų vadovybė apie tai taip
lą ar kaip nors kitaip rūpinasi
Šalia to, kam čia tas bau- buotojų. Nuo rudens vienin pat kalba labai atsargiai.
lietuvybės išlaikymu, dargi
džiauninko-dvarponio santy tele BTV savininke tapo Len Krašto apsaugos ministras Li
lyg pasityčiodamas iš okupan
kių priminimas? O gal čia kas kijos kompanija „Polsat". Bu nas Linkevičius mano, kad
to čia atgintų vadinamų dynors ir aiškesnio glūdi? Gal vę bendrasavininkiai Kęstutis Lenkijos iniciatyva surengti
pukų, kad lietuviška veikla ir
čia baudžiauninkui prilygin Makaitis ir Arūnas Valinskas tarptautinę ginkluotės inspek
jie pradėjo domėtis tik tada,
tam, sakykim, kaimiečiui val savo akcijų dalį nusprendė ciją Kaliningrado srityje yra
kai nusibodo kasmet keisti au
džia kaip dvaras ir atrodo? parduoti.
prasminga — „Bet kokios
tomobilius.
Sėdi Vilniuje kažkokie ponai,
priemonės, kurios padėtų nu
Ir kaip tada suvokti tokį nu rūpinasi tik savo reikalais, už
* D a u g u m a L i e t u v o s gy statyti tiesą, visada t u r i pras
pinigus v e n t o j u
siteikimą Lietuvos prezidentu tų baudžiauninkų
Seimo
rinkimu mę". S u p r a n t a m a , Lietuvai
tapusio, 47 metus Amerikoje būriais skraido po pasaulį, o s e vėl pasirinktų „naująją šiuo metu ypač reikalingas at
išgyvenusio, buvusio dypuko, kraunasi milijonus, baudžiau politiką" kuriančias partijas sargumas, t u r b ū t dėl to ir L.
gerai žinančio tos lietuvių ninkams, šiuo kartu, pvz., — Lietuvos liberalų sąjungą Linkevičius pridūrė, jog „šian
ateivių bangos siekius, mačiu pensininkams, odą lupdami. (LLS) ir Naująją sąjungą CNS, dien n ė r a patikimos informa
sio kaip daugumas mūsų, dre Tad kažin, ar tas prezidento socialliberalus). Tai rodo ap cijos, kad tai tiesa".
bėdami dėl okupanto naikina patarimas imtis „iniciatyvos ir klausa, kurią gruodį atliko
Antra vertus. JAV žval
atsakomybės"? bendrovė „Baltijos tyrimai". gybos žinios tik patvirtina
mos tautos ateities, auginom, asmeniškos
auklėjom, brandinom lietuviu baudžiauninkams, ne geriau Paklausti, už kurią partiją faktą, kad Karaliaučiaus sri
kus, kaudamiesi su aplinka tiktų patiems valdžios dvaro balsuotų, jeigu rytoj vyktų rin tyje tikrai yra dislokuoti bran
dėl kiekvieno jų tautinio iš ponams? Ar n e Jūsų, gerbia kimai į Seimą, 16 proc. nurodė duoliniai ginklai. Nei kokie,
likimo. J a u ir Lietuvoje susi mieji, pareiga sudaryti sąly Rolando Pakso vadovaujamą nei kiek. nei kada jie ten atsi
pratusi inteligentija pradėjo gas piliečiams Lietuvoje dirbti LLS ir 9.6 proc. — Artūro rado, iš esmės nežinoma. Gali
kelti balsą dėl lietuvių tautos ir užsidirbti, užuot alkaniems Paulausko NS. Šios jėgos po ma prileisti, kad ginklai tikrai
vis spartėjančio „nutekėjimo", tūkstančiais iš jos bėgus į pa spalį įvykusių Seimo rinkimų užsilikę iš sovietijos laikų. Tai
šalia ekonominių sunkumų saulį? I r saugojant sienas, suformavo Naujosios politikos kodėl kaip tik šiuo metu, lyg
priežastimis nurodydama ir laisvę, demokratiją, ar ne dar koalicijos pagrindą.
tti yla iš maišo, išlindo žinia apie

Dar dirbome rūsiuose, perrinkinėjome bulves. Supu
vusias išmesdavome. Dirbdavome susilenkusios, skau
dėdavo nugarą. Pradėjus orui šilti, lipdėme puodukus
rasodai. Reikėjo labai daug puodukų nulipdyti. Vėliau
sodinome, ravėjome daržoves.
Vasarą miško nekirto. Vanda pradėjo dirbti miško
vežike. J a i reikėjo didžiulius rąstus prikabinti prie ve
žimo. Pati sėsdavo ir važiuodavo nuo stataus kalno
žemyn. Apačioje rąstus atkabindavo. Bet nuo stataus
kalno leistis su rąstais buvo labai pavojinga. Ji buvo
labai drąsi mergina. O aš su Elyte Vilutyte dirbau va
sarą miško „rasčiovkoj".
Eidavome į darbą apie 4 km. Nukirstame miške
mums paskirdavo plotą. Reikėjo iškirsti krūmus, iš
rauti kelmus. Jei pasitaikydavo medis, reikėjo jį nu
pjauti. Didelius kelmus sunku rauti. Reikėjo at
kasti šaknis, didesnes nupjauti, mažesnes nukirsti. Po
pakirsta šaka pakišdavome dalbas, užsiguldavome ir
raudavome kelmą. Didesniam kelmui išrauti šaukdavomės kitų merginų pagalbos. Mums paskirtas iš
valyti plotas turėjo likti visai švarus. Aš fiziškai dirbti
pripratau ir mišką valyti man buvo daug lengviau
negu kirsti.
Rudenį vėl kasėme morkas, bulves iki pat šalnų.
Paskui teko raugti kopūstus. Man buvo labai įdomu,
nes nieko panašaus nebuvau mačiusi. Mes kopūstus
pjaustėme, dėjome Į kubilus ir nešėme į statinę, kuri
buvo tokia didele, kaip mažas kambarys. Toje stati
nėje moteris vaikščiojo apsiavusi ilgais batais ir mušu

supiltus kopūstus mindė.
Kai prasidėjo antra žiema, vieną dieną pranešė, kad
grupė kalinių važiuos į Lozvę (taip vadinosi („štrafnoj
lager") keliems mėnesiams ten padirbėti. Tas p u n k t a s
vadinosi „štrafnoj" todėl, kad ten dirbo sunkios nusi
kaltėlės, kurios turėjo ilgus metus kalėti. Tai buvo
vadinamos „blatniokės", kurios stengėsi nieko nedirb
ti. Dažnai visai neidavo į darbą. Jas sodindavo į kar
cerį, bet jei ir išeidavo į darbą, tai beveik nedirbdavo,
todėl viršininkas sugalvojo mus ten nusiųsti, kad pa
dirbėtume.
Važiavau kartu su Elyte. Iš pat ryto pasiėmėme savo
krepšelius su daiktais, sėdome į roges ir išvažiavome
iš zonos. Rogių buvo daug, važiavo viena po kitos.
Buvo labai šalta. Kelias ėjo per mišką. Staiga rogės
susvyravo ir Elytė iškrito į sniegą. O mes važiuojame
toliau. Aš išsigandau, pradėjau rėkti, kad sustotų.
Mūsų rogės buvo paskutinės. Sustojo visos „podvados"
ir sargybinis išsigandusią Elyte atvedė į roges.
Pragyvenome tris mėnesius „štrafnam" lageryje iki
pavasario. Skirtumą t a r p lagerių tuoj pamatėme. Čia
buvo kaip ir pas mus moterų lageris, skirtumas tas,
kad visos susiporavusios. Vienos save laikė vyrais, ki
tos buvo žmonos. Baisiai keikėsi už didelius nusikalti
mus pasodintos. Visa aplinka labai apleista, o maistas
tai jau visiškai blogas. Prieš išvažiuodama, visas mais
to atsargas buvau pabaigusi, o čia siuntiniai neateida
vo Nuvarė i miško kirtimą dirbti „rasčiovkoj", valėme
nuo sniego ir ledo Ježniovkas" 'medines lentas ma

jų buvimą? Ar Maskva pasi
stengė palikti „rakto skylutę"
neužkimštą, kad Amerikosžvalgyba galėtų pažvelgti į šią
„paslaptį"? J u k tai gali būti
subtilus prezidento Vladimir
Putin, per metus jau spėjusio
tvirtai abiem kojom atsistoti
prie Rusijos vairo, perspė
jimas vakariečiams, ypač nau
jai išrinktam JAV prezidentui
George W. Bush. kad nesku
bėtų remti trijų Baltijos vals
tybių narystę NATO. O gal
Vašingtonas kaip tik dėl tos
priežasties „paleido į apy
vartą" seniai žinomą dalyką:
matote, kaip pavojinga suer
zinti Kremlių, kai jis prie
šingas NATO praplėtimui iki
pat Rusijos sienų?
Visgi lieka klausimas: o jei
gu tie ginklai į Karaliaučiaus
sritį atgabenti neseniai, j a u po
Sovietų Sąjungos žlugimo 9 Ko
kiu keliu jie ten nukeliavo?
Prisimenant, kad per Lietu
vos teritoriją į Karaliaučiaus
sritį eina karinis tranzitas iš
Rusijos — ir atgal — žemes
paviršiumi, tad branduoliniai
ginklai būtų vežami Lietuvos
geležinkeliais. Arba lėktuvais,
kurie taip pat turėtų perskris
ti Lietuvos oro erdvę.
Žinoma, dar yra jūros ke
lias — Baltijos jūra. Bet tuo
atveju būtų laužoma Baltijos
„kaip neatominės srities" su
tartis. Pagal 1991-1992 m.
įvykusį susitarimą tarp tuo
metinio JAV prez. George
Bush ir sovietų imperijos gal
vos Mikhail Gorbačiovo, pa
sižadėta į Baltijos sritis neįvežti jokių branduolinių gink
lų. (Šis pažadas niekuomet ne
virto patvirtinta sutartimi.)
Pagal tą susitarimą ir Kara
liaučiaus sritis turėjo būti
laisva nuo bet kokių branduo
linių ginklų dislokavimo ar
sandėliavimo.
Tačiau šis incidentas labai
akivaizdžiai parodo (net la
biausiai abejojantys
turėtų
pamatyti tą „užrašą ant sie
nos"), kaip svarbi Baltijos val
stybėms, ypač Lietuvai, na
rystė NATO ir kaip vis dėlto
pavojinga
pasikliauti
gera
Maskvos valia. Jeigu ir-bus il
gainiui įrodyta, kad branduoli
niai ginklai Karaliaučiaus sri
tyje ten jau suvežti prieš
sovietijos galą, vis tik dėme
sys, kurio staiga susilaukė
Karaliaučius, dar kartą pri
mins problemą,
užsilikusią
nuo Antrojo pasaulinio karo
pabaigos, kai Potsdamo konfe
rencijoje Vakarų sąjunginin
kai laikinai (tą žodį ypač rei
kia pabrėžti* šį kraštą perlei
do Sovietų Sąjungai.

šinoms važiuoti). Sniegą valyti, nors jo buvo labai
daug, pusė bėdos, bet kai reikėjo ledą kapoti, nuo smū
gių vakarais rankas skaudėjo. Prisimenu, gavau iš
draugės Birutės Spižauskaitės laišką. Ji atsiuntė savo
nuotrauką ir kitoje pusėje užrašė: „ar audros siaus
krūtinėj, širdis skausmų pilna, pro ašaras sakyki, gvvenimas — daina".
Aš buvau labai pavargusi, alkana, skaičiau ir šyp
sojausi.
Vieną vakarą grįžusi iš darbo, atsiguliau ant narų ir
jau negalėjau pajudėti. Nieko man neskaudėjo, tik
buvo silpna. Kažkas pranešė, kad visos turime eiti į
med. punktą. Atvažiavo iš mūsų seno lagerio gydytoja
tikrinti sveikatą. Visos išėjo, barake likau aš viena.
Galvojau neisiu, juk aš nesergu, tik jaučiuosi labai pa
vargusi, nesinorėjo keltis, judėti. Kai visos sugrįžo,
atėjo konvojus ir mane prievarta išvedė. Gydytoja nu
stebusi klausė manęs, kodėl aš pas ją neinu, juk ji nie
ko blogo nedaro. O aš jai ir sakau: „Ko man eiti. jeigu
aš sveika, man tik silpna". Ji ilgai žiūrėjo į mane ir
kad trenks kumščiu į stalą. Šalia jos sėdėjo kažkoks
viršininkas. Sako: „Aš tą mergaitę gerai pažįstu, ji vi
sai nepanaši, kokia buvo, ką jūs darote su žmonėmis".
Liepė man eiti. Pasakė, kad atleidžia mane mėnesiui
nuo darbo. Labai apsidžiaugiau. Gydytojai padėkojau.
Tik vieną savaitę nejau į darbą. Mus išvežė atgal į
senąjį lagerį. Matyt, galiojo atleidimas ir sename lage
ryje, tik mane apgavo.
(B.d.i
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ŽINOTINA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Informuoja JAV LB Ki-aito valdyba

DAUGIAU APIE IMIGRACIJOS
ĮSTATYMĄ
Kaip žinia, JAV Kongresas (studento, svečio) vizą, t.y.
patvirtino LIFE įstatymą, ku su statusu viskas lyg ir
riuo 245(i) sekcija pratęsia tvarkoje, ar t u r i j u m s ko
ma iki 2001 m. balandžio 30 d., kią reikšmę šis įstatymas?
tuo palengvinant daugelio
Taip. turi. Jei jūsų viza ga
imigracinių klausimų sprendi liojanti ir jūs turite darbdavį
mą. Skaitytojams šis įstaty — turite visas galimybes le
mas kelia daug klausimų. Jū galizuotis be darbines vizos
sų dėmesiui pateikiame keletą gavimo (turintiems studento
klausimų ir atsakymų, kurie ar svečio vizą;, neišvažiuojant
galbūt padės suprasti gana iš šalies, jei tik suspėsite pa
painų įstatymo veikimą. Pla duoti savo paraišką iki 2001
čiau apie sponsoriavimo — m. balandžio 30 d.
„žalios korteles" gavimo gali
Jei j ū s JAV sieną perėjo
mybes per darbdavį ir kt. da te nelegaliai ar atvykote į
lykus.
JAV svetima p a v a r d e , ar
Neturintiems artimų gimi padės jums šis įstatymas?
naičių JAV piliečių ar „žalios
Taip. Tačiau šiuo atveju ne
kortelės" savininkų, yra gali apsieisite be kompetentingos
mybe legalizuotis per darbda juridinės pagalbos.
vį. Tokių dokumentų paruoši
O jei bus atvykstama į
mas gana sudėtingas, tad juos JAV jau po šio įstatymo pa
turėtų paruošti kompetentin sirašymo datos?
gas imigracijos advokatas. Jū
Deja, tokiu atveju įstatymas
sų darbdaviui sutikus, jam šiems atvykėliams negalios.
liktų tik pasirašyti, o visą dar Visi, kurie legalizuosis pagal
bą atliktų advokato įstaiga. LIFE įstatymą, turės įrodyti,
Svarbu žinoti, kad dokumen kad jie gyveno JAV iki 2000
tus ruošti gali tik licenzijuoti m. gruodžio 21d.
amerikiečių advokatai — ne
Paruošta iš įvairios spaudos.
pasitikėkite nei notarais, nei
Primename
skaitytojams,
įstaigomis, save vadinančio kad sausio 11 d., 6 vai. vaka
mis „imigracinės pagalbos ro. „Seklyčioje", 2711 West 71
įstaigomis".
St., Chicago, IL, vyks susitiki
Kas gali būti darbdaviu? mas su imigracijos advokatu
Darbdaviu gali būti firma, Diego Bonesatti. Advokatas
turinti pakankamas pajamas kalbės apie svarbius pasikeiti
mokėti jums atlyginimą ir siū mus imigracijos įstatymuose,
lanti jums konkretų darbą. atsakys į rūpimus klausimus.
Firma turi būti realiai vei Susitikimą rengia JAV LB So
kianti, kuri sutiktų jus įdar cialinių reikalų taryba.
binti, gavus „žalią kortelę".
Turite klausimų ar pasiūly
Firma turi įrodyti dokumen mų — rašykite elektroniniu
tais, kad turi pakankamas pa paštu daliabadaras@aol arba
jamas mokėti jums atlyginimą „Draugo" dienraščio adresu,
mažiausiai metus į priekį. Jūs pažymėdami, kad skirta sky
galite dirbti toje firmoje ir iki reliui „Žinotina". Šiame skyre
gausite „žalią kortelę", bet ta lyje norėtume supažindinti
sąlyga nebūtina. Firmos savi jus, gerbiami skaitytojai, ne
ninkas negali garantuoti savo tik su imigracijos įstatymų
asmeniu. Įstatymo žinovai pasikeitimais, bet informuoti
perspėja, kad darbdavys turi ir visais kitais jums rūpimais
būti realus.
klausimais.
Skyrelį ruošia
J e i j ū s turite darbinę
Dalia Badarienė

AirrOMOB«JO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapotis ir Ofl. Mgr. Aukse
S Karte kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3206 1/2 W66t 95tn Street
Tel. (708) 424-0654
(773)581-8654

L-38 C „Aibatros"

LIETUVOS KARO AVIACIJOS
PAMINKLO ISTORIJA

Lapkričio 17 d. įvyko Lietu Kaune gyvenančių aviatorių
vos karo aviacijos paminklo vaikų. Pirmame šio klubu su
Kaune atidengimas. Iškilmėse sirinkime, įvykusiame 1996
dalyvavo Lietuvos Respubli m. kovo 22 dieną, buvo iš
kos prezidentas Valdas Adam rinktas pirmininkas. Juo tapo
kus su žmona, kultūros vice Vytautas Stašaitis, buhaltere
ministre Ina Marčiulionytė. — Ada Žukauskaite-VaičiuKauno miesto meras Gedimi lienė. revizijos komisijos pir
nas Budnikas, pirmasis vice mininku — Rimgaudas Mor
meras Kazimieras Starkevi kus. Priimtuose įstatuose klu
čius, vicemeras Juozas Kame- bas įsipareigojo rūpintis pa
neckas. Kauno apskrities so minklo projektavimu, statyba
cialinių reikalų ir švietimo de ir lėšų rinkimu. Projektą ne
partamento direktorė V. Mar- mokamai paruošė: architektū
gevičienė. Karinių oro pajėgų rinę dalį — Algis Mikėnas,
—
(KOP) viršininkas pik. Edvar statybinę-konstrukcinę
das Mažeikis bei kiti garbūs Kęstutis Linkus, projektui
svečiai. Iš viso dalyvavo apie vadovavo Vytautas Stašaitis.
porą šimtų žmonių.
Pirmąsias aukas paaukojo R.
Dienraštyje „Kauno diena" Vasiliauskas, V. Stašaitis ir A.
Nr. 267, 269. 270. korespon Gamziukas. Labai aktyviai į
dentas D. Lukas ta tema pas lėšų rinkimo vajų įsijungė
kelbė straipsnius: „Prezidento JAV gyvenantis aviacijos my
tėvo atminimo įamžinimas lėtojas Vytautas Peseckas.
Aleksote", „Kieno nuopelnai Daugiausia jo dėka buvo su
didesni", „Įamžintas lakūnų rinkta 17.556 Lt. Statybos
atminimas". Kadangi be istori darbus atliko „Aleksoto kolo
nių klaidų bei tendencingų pa- na" (direktorius Macevičius),
sisakvmų apie paminklą nebu „Kamesta" (direktorius Mar
vo p. .eikta daugiau informa cinkevičius), „Kauno keliai"
cijos, norėtume užpildyti šią (direktorius Anskaitis), „Kau
no tiltai" (direktorius Karspragą.
Mintį pastatyti paminklą kauskas), „Palesta" (direkto
Lietuvos karo aviacijai pasiūlė rius Žagarys). Prie statybos
Lietuvos technikos muziejaus organizavimo prisidėjo miesto
komunalinio
direktorius Algis Gamziukas. savivaldybės
Šio sumanymo projektą 1992 ūkio darbuotojas Z. Girčys, bu
m. spalio 16 d. mokslinės me vęs muziejaus direktorius A.
todinės tarybos posėdyje, pir Gamziukas. Plieno sparnu
mininkaujant Gyčiui Ramoš ženklą pagamino skulptorius
kai,
sekretoriaujant Algiui Juozas Šlivinskas ir inž. Vla
Gamziukui, pateikė Algis Mi das Drupas. Baigiamuosius
kėnas. Laikui bėgant, pade statybos darous organizavo
dant Kauno miesto savivaldy Lietuvos aviacijos muziejaus
bei, buvo parašyta keletas pro direktorius Algis Lapinskas
tokolų bei sudaryta komisija bei statybos remisijos narys
LIETUVIŲ EGZODO VAIKŲ
tokio objekto statybai. Dau Liudgardas Gabrėnas. Staty
LITERATŪROS ANTOLOGIJA
giausia prie šio klausimo bos talkose dalyvavo aviacijos
sprendimo prisidėjo Kauno muziejaus darbuotojai, aviaci
PROF. V. AURYLA
miesto vicemerai: Rapolas Va jos veteranai, priešgaisrinės
Karo audrų ir politinio bos pridedama trumpa bib siliauskas. Vaidevute Margeapsaugos darbuotojai — vir
smurto grėsmės išblokšti iš tė liografija. Kūrinių ar jų frag vičienė. Adolfas Balutis bei
šininkas pik. ltn. Kasnauskas.
vynės rašytojai per penkias-» mentų antologijos sudarytojas miesto meras Arimantas Rač
Jurgio
Dobkevičiaus vardo
dešimt vilčių, laukimo, klajo netaiso ar kitaip „neperdirba"'. kauskas. Buvo nuspręsta, kad mokyklos mokiniai (mokytoja
nių ir įsikūrimo svetimose ša Leidyklos redaktorius reda- tokį objektą turi statyti vi Kairienė), Juliįanavos mokyk
lyse metų parašė gausią lite guos būtiniausius rašybos, suomeninė organizacija. Buvo los mokiniai, vidaus kariuo
ratūrą vaikams. Tai dažniau skyrybos ir stiliaus dalykus.
įkurtas Kauno Lietuvių avia menės pirmo pulko kariai
siai nedideles, bet patrauklios
Antologijoje numatoma per- torių vaikų klubas. Jį įkūrė 18 'pulko vadas pik. S. Madaloknygelės, kurios iki šiol puo spaudinti kai kurias iliustraci
selėja ir palaiko mažųjų tauti jas iš dedamų autorių knygų.
Mes būtume dėkingi, jei au
ne tapatybę, perduoda tėvų ir
„Šviesos" leidykla norėtų šią kus. V. Jonikas, A. Jonuškaitė-Abromaitienė.
A.
Kairys,
P.
toriai
atsiųstu savo gyvenimo
protėvių kalbos paveldą. Šian antologiją išleisti puošnią ir
Kalvaitienė.
A.
Kandroškaitė.
ir
kūrybos
autobiografiją bei
dien Lietuvos skaitytojui egzo patrauklią vaikams bei suau
J.
Kaupas.
A.
Kubiliūtė,
J.
praneštų
pageidavimus
dėl sa
do vaikų literatūra yra įdomi gusiems skaitytojams. Antolo
Kuzmickis,
A.
Landsbergis,
S.
vo
kūrinių
ar
jų
fragmentų
ne tik meniškumu, bet ir vaiz gija bus platinama Lietuvoje
dais, universalia problemati ir tarp pasaulio lietuvių. Ti Laucius, D. Lipčiūtė-Augienė, spausdinimo antologijoje. I pa
ka. Kita vertus, šią, įvairiomis kimės, kad ji taps šeimos kny Litą Lanka(?), N. Mazelaitė, J. grįstus norus atsižvelgsime.
Iš tų autorių, kurie dėl vie
vaivorykštes spalvomis žaiža ga, kurią skaitys kelios kar Mekas ir A. Mekas, O. Mikailaitė.
J.
Mangirdas,
J.
Minelnų
ar kitų priežasčių nepagei
ruojančią, vaikų literatūrą tos.
ga.
X.
Nerimą
'K.
Bulsienė).
dautų,
kad jų kūryba būtų
ima sparčiai dengti laiko dul
Kadangi antologijos išleidi
J.
Narūne
(Pakštienė),
P.
spausdinama
antologijoje,
kių klodas. Tą unikalų tautos mas brangiai kainuos ir pelno
Naujokaitis.
A.
Norimas-Mirolauksime
pranešimo
iki š.m.
kultūros turtą reikia visaip nesitikima, tai autoriams ho
nas,
P.
Orintaitė.
K.
Pažėrai
gegužės
1
d.
Akylusis
skaity
gelbėti, „restauruoti". Šiuo noraro leidykla negalės mokė
tė,
M.
Perpetua.
P.
Pilka,
Pul
tojas
pastebės,
kad
antologi
tikslu, talkinamas rašytojo ti.
Stasic Džiugo, baigiu spaudai
Pateikiame antologijos auto gis Andriušis (F. Andriuse- joje trūksta vienos ar kitos pa
rengti „Lietuvių egzodo vaikų rių sąrašą: K. Almenas. P. Al- vičius), B. Pūkelevičiūtė, A. vardės. Šiuo atveju mes pra
literatūros" antologiją, kuri šenas, S. Ambrazevičienė. O. Rimkūnas. A. Rūta (E. V. Na- šome talkos: žinių apie auto
turėtų pasirodyti 2001-ųjų B. Audrone. fO. Tamulevičiū- kaitė-Arbienė). A. Saudargie- rių, iki šiol mums nepriei
metų pabaigoje. Tai stambi, te-Balčiūnienes. P. Babickas, nė, J. Slavėnas, S. Songinas, namų jo kūrinių arba bent
iliustruota, 750-800 puslapių J. Balys, A. Baronas. B. Braz R. Spalis-Giedraitis. V. Šimai teksto kopijų iki 15 puslapių
knyga, apimanti 1945-1990 džionis — Vyte Nemunėlis. G. tis. B. Šlajūtė-Nalienė, J. Šva- apimties. Už bendradarbiavi
metų laikotarpį. J ją atrinkta Banaityte-Ivaškienė, D. Bra- baitė-Gylienė, J. Švaistas. L. mą dėkingi.
Kontaktiniai adresai: prof.
kūryba tų autorių, kurie šiuo zytė Bindokienė, N. Butkie Švalkus. V Tamulaitis. J. To
laikotarpiu išleido bent vieną ne, L. Dovydėnas, S. Džiugas, liušis, S. Tomarienė, M.Tūbe- dr. Vincas Auryla, Lietuvos
knygele vaikams.
P. Enskaitis, P. Gavėnas, A. lytė-Kuhlmanienė, D. Užuba- rašytojų s-ga, Sirvydo 6, 2600
Antologija suskirstyta į sky- Giedrius. M. Girniuviene, R. lytė, A. Vaičiulaitis, M. Vait Vilnius. Fax: 370-2 619696.
)mza. poezija, dramatur- Gliūdautis (P. Radžius), Č. kus, K. Vaitkevičius, J. Valai tel. 756476; Lietuvių rašytojų
- i ' i .giją. Autoriai išdėstomi chro- Grincevičius, A. Gustaitis, V. tis, A. Vambutas. S. Vanagai- d-ja. c/o Stasys Džiugas. 5729
•.•i'.ngine rv:irk;i pagal ;u pir Frankienė-Vaitkevičienė,
P. tė-Petersonienė, V. Vijeikis. B. Edge Lake Dr., Oak Lawn IL
mojo leidinio pasirodymo data
Imsrys (P. Bastys), S. Yla. J. Vytienė. L. Žitkevičius, S. Zo- 60453-4509. Tel. (708) 4231681.
Prie kiek-, .i HM rašytojo kūry Jankus. N. Jankute. P. Jur- barskas.
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vas).
Lietuvos Karo aviacijos pa
minklą su dabartimi jungia to
kie patys lietuviai patriotai,
kurie 1918-1920 metais kovo
jo su lenkais ir bolševikais dėl
Lietuvos valstybės atstatymo.
Ne veltui gen. Želigovskis sa
vo kariuomenei davė įsakymą
judėti tik naktimis, kad iš
vengtų
Lietuvos
aviacijos
žvalgybos. Lakūnas kpt. L
Adamkavičius, buvęs Karo
aviacijos mokyklos viršinin
kas, yra Lietuvos Respublikos
prezidento V. Adamkaus tė
vas. Lietuvos patriotas, lėktu
vų konstruktorius gen. Anta
nas Gustams, sukonstravęs
„ANBO" serijos lėktuvus, ku
rių eskadrilė 1934 metais ap
skrido aplink Europą, išgar
sindama Lietuvos vardą, arti
mai draugavo su architektu
Landsbergiu-Žemkalniu, prof.
Vytauto Landsbergio tėvu.
Ona Jablonskytė, profesoriaus
motina, buvo karo lakūno mjr.
Vytauto Jablonskio sesuo. Me
dicinos profesorius Bronius
Sidaravičius savo gyvenimo
kelią irgi pradėjo karo aviaci
joje, kaip ir dailės profesorius
Jonas Mikėnas. Apie 30 Lietu
vos lakūnų žuvo partizaninėse
kovose su sovietiniais okupan
tais bei sovietinėse koncentra
cijos stovyklose. Kadangi jų
kapaviečių niekas nežino, šia
me memoriale kukli granitinė
lentelė pasakys čia apsilan
kiusiam žmogui apie Lietuvos
karo lakūno gyvenimo kelią, ir
jo žūties vietą, o tuo pačiu pri
vers pagalvoti, kiek kainuoja
valstybei jos nepriklausomy
be.
Amžina garbė Lietuvos karo
lakūnams, suteikusiems Lie
tuvai plieno sparnus.
V. S t a š a i t i s
Kauno Lietuvių aviatorių
vaikų klubo pirmininkas
* Vilniuje p r i s t a t y t a n a u 
ja ekonomiška šilumos linija
„Pilaitė", kuria šį šildymo se
zoną šiluma su minimaliais
nuostoliais tiekiama sostinės
miesto vakarinės dalies var
totojams. Nauja šilumos tieki
mo linija šį šildymo sezoną ši
luma su minimaliais nuosto
liais bus tiekiama sostinės
Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių. Pilaitės. Justiniškių.
Šeškinės, Pašilaičių. Fabijo
niškių mikrorajonų gyvento
jams.
BNS'

\Vindow Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No cxp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L. A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
tel. 708-387-2067.

GREIT PARDUODA
I j į RE/MAX
7REALT0RS
0ffC.(773)SM-5KI
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Ortuos.
Sew Vision
12932 S. LaGrange
Pate Parii,IL 60464
Bus.: 708-3614)800
Voke Mafl: 773-854-7820
Pager: 708-892-2573
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
pnemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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SIMPOZIUMAS „BAŽNYČIOS
POKOMUNISTINIUOSE
TRANSFORMACIJOS
PROCESUOSE"
Spalio 25-29 d. Osnabruecke
(Vokietijoje) vyko tiriamojo
projekto „Bažnyčios pokomu
nistiniuose
transformacijos
procesuose" baigiamasis sim
poziumas. Šiam nuo 1997 m.
vykdytam projektui vadovavo
Osnabruecko
universiteto
krikščioniškojo socialinio mo
kymo profesorius dr. Manfred
Spieker. Projekte nagrinėta
keturių pokomunistinių šalių
— Čekijos, Lenkijos. Lietuvos
ir Slovakijos — patirtis. Pro
jektą rėmė Volksvvagen fon
das. Projekto tyrimus Lietu
voje atliko Vilniaus universi
teto Religijos studijų ir tyrimų
centro bendradarbiai Jūratė
Micevičiūtė, Andrius Navic
kas, Paulius Subačius ir Irena
Vaišvilaitė. 1999 m. spalio 8 d.
Vilniaus universitete buvo su
rengta tarptautinė konferenci
ja „Pilietinė visuomenė ir sub
sidiškumo principas pokomu
nistinėse šalyse".
Į projekto baigiamąjį simpo
ziumą organizatoriai sukvietė
ne tik projekto vykdytojus, bet
ir iškilių Bažnyčios hierarchų
bei socialinių mokslų atstovų
būrį. Iš Lietuvos dvasininkų
simpoziume dalyvavo Lietuvos
Vyskupų konferencijos (LVK)
generalinis sekretorius vysku
pas Jonas Boruta, SJ. Kauno
arkivyskupo augziliaras vys
kupas Rimantas Norvilą. Vil
niaus kunigų seminarijos rek
torius Hans Friedrich Fischer.
Pirmąją simpoziumo dieną da
lyvius sveikino Vokietijos Vys
kupų konferencijos Rytų ir Vi
durio Europos komisijos pir-

Aukojo Lietuvos partizanu šalpai:
$250 Stepaičiai Laimutė, Algirdas (iš viso $300).
$200 Šmulkštienė Aldona (iš viso $1.350; Plikaičiai a.a.
Juozas, MD ir Barbara (iš viso $1,300).
$100 Leščinskai Juozas ir Angelė (iš viso $850); Ramonis
Vai (iš viso $500); Urbonai Ronald. Lavon; Raišiai
Vidmantas, Marija.
$80 Lietuvių karių veteranų sąjunga „Ramovė",
Hardford skyrius (8 aukotojai).
$50 Mikalauskas Joana (iš viso $100).
$30 Tamkutonis Gerald (iš viso $105); Markelienė
Aldona.
$25 Musoniai Vytautas, Genovaitė (iš viso $175);
Andrijonitė Marija; Kudirka Aldona; Pretkelis A.;
Dudzik Kenneth, Rūta (iš viso $125); Janiūnas
Juozas.
$20 Šulskis Elina (iš viso $440).
L i e t u v o s P a r t i z a n ų g l o b o s f o n d o v a l d y b a ir
šelpiamieji p a r t i z a n a i nuoširdžiai dėkoja aukotojams,
palengvinusiems paskutiniuosius gyvenimo metus
tėvynėje, po kančių S i b i r o stovyklose. Aukas siusti:
L.P.G. Fund, 2711 West 71 Str., Chicago IL 60629.

mininkas Koelno arkivysku
pas kardinolas Joachim Meisner, žodį tarė Europos vysku
pų
konferencijų
tarybos
(CCEE) pirmininkas Prahos
arkivyskupas kardinolas Miloslav Vlk.
Projekto vadovas prof. Man
fred Spieker supažindino su
projekto uždaviniais ir hipo
tezėmis. Projekto metu dau
giausia nagrinėtos kunigų ug
dymo, reformų, pasauliečių da
lyvavimo Bažnyčioje bei visuo
menėje ir Bažnyčios ir vals
tybės santykių temos. Api
bendrindamas projekto tyri
mus prof. M. Spieker teigė,
kad visose keturiose nagrinė
tose šalyse Bažnyčia tebeieško
savo vietos demokratinėje vi
suomenėje. Anot jo. šiuo metu
geriausiai Bažnyčios ir vals
tybes santykiai sureguliuoti
Lenkijoje, o prasčiausiai —
Čekijoje. Paprašytas palyginti
prieš projektą turėtą įvaizdį
su tyrimų rezultatais, prof. M.
Spieker pastebėjo, kad atga
vusiose laisvę pokomunistinė
se šalyse žmonės palyginti
vangiai buriasi į bendrijas,
nepakankamai aktyviai daly
vauja visuomeniniame gyve
nime, todėl pilietinė visuome
nė formuojasi lėčiau, negu bu
vo viltasi prieš dešimtmetį.
Atskirų šalių transformaci
jos ypatybės buvo apžvelgtos
Bažnyčios hierarchų ir pasau
liečių požiūriu. Apie savo šalis
kalbėjo Krokuvos popiežiško
sios katalikų teologijos akade
mijos rektorius vyskupas Tadeusz Pieronek, Čekijos vys
kupų konferencijos pirminin
kas Olomouco arkivyskupas
Jan Graubner ir LVK genera
linis sekretorius vyskupas Jo
nas Boruta. SJ. Lietuvos pre
legentas panagrinėjo du nese
nus Lietuvos episkopato doku
mentus: „Laišką Atgailos ir at
siprašymo dienos proga ir
Kreipimąsi į kunigus ir tikin
čiuosius rinkimų proga". Pa
sauliečio požiūrį į Bažnyčios
vaidmenį Lietuvos transfor
macijos procese išdėstė Lais
vosios Europos radijo žinių
skyriaus vadovas dr. Kęstutis
Girnius. Anot prelegento, Lie
tuvoje Bažnyčios vaidmuo bu
vo kuklus. Per dešimtmetį
Bažnyčia nepajėgė atkurti s o 
cialinio kapitalo", būtino pilie
tines visuomenes plėtotei. Ire
na Vaišvilaite aptarė Bažny
čios ir valstybes <antvkiu rai<!a l.;rt u\ oje

LAIŠKAI IR
LIETUVAI NEREIKIA
LENKAKALBIŲ KUNIGŲ

NUOMONĖS
Lietuvos, arba naujosios emig
racijos bangos asmenys.
Visų aukščiau paminėtų pa
niekinimo žodžių niekada ne
naudoti, tuomi pasirodysime,
kaip kultūringa ir save ger
bianti tauta.
A n t a n a s Paužuolis
Chicago, IL

Baigdamas
prisiminimus,
Aleksas Vitkus „Draugo" nr.
158, rašo: „Rektorius tvirtino,
kad kandidatų seminarijai ne
trūksta. Šiuo metu yra net 51
seminaristas. Mokomasis per
sonalas — iš įvairių valstybių.
Kadangi absolventai aptar
NAUJOS NUOTAIKOS
naus Vilniaus vyskupijos pa
LIETUVOS SEIME
rapijas, iš stojančių kandidatų
reikalaujama gero lietuvių ir
Neseniai teko skaityti lietu
lenkų kalbų žinojimo. Pagal
viškoje
spaudoje, kad pirma
vojau, kad taip Vilniaus kraš
jame
naujojo
Seimo posėdyje,
to turbūt niekad neatlietuvinkai
Seimo
nariai
davė priesai
sim".
kas,
aštuoni
lenkai
ir trys ru
Nuo seno lietuvių istorijoje
sai
atsisakė
duoti
priesaiką
kunigai buvo tarsi lenkinimo
lietuviškai
ir
jie,
padėję
ranką
apaštalai. Išimtis žinome. Ko
ant
Lietuvos
Konstitucijos,
kios tautybės yra tas rekto
rius? Ir kuriems galams mo priesaiką paskaitė lenkų bei
komasis personalas iš' įvairių rusų kalba. Ir šiam posėdžiui
valstybių? Ar neįsileidžia lie pirmininkavęs dr. K. Bobelis,
ir nei vienas kitas Seimo na
tuvių?
Vilnijoje visi lenkai keliomis rys jokio protesto dėl šio įvy
bangomis išvyko atgal į Len kio nepareiškė, tad visa ši viekiją, liko sulenkinti lietuvių nuolikė liko pilnateisiais Sei
kilmės ar „tuteišai", atsiųsti mo nariais.
Žinoma, toks brutalus nau
triukšmo kėlimui iš Lenkijos.
Vilnijoje tikrų lenkų nėra, iš jųjų Seimo narių elgesys turė
skyrus turistus ar agitatorius. jo sujaudinti ne tik patriotiš
Lietuvių kunigams nereikia kai nusiteikusią Lietuvos vi
mokėti lenkiškai, nebent dva suomenę, bet ir visus Lietuvos
siškoji vadovybė nutarusi ne piliečius. Berods anksčiau Sei
pasiduoti ir lenkinti, o ką gi mas yra priėmęs įstatymą,
kad Lietuvoje valstybinė kal
jiems gali padaryti?
Lietuvoje kunigų seminari ba yra lietuvių kalba ir val
jose reikėtų įvesti tautines pa džios įstaigose tarnautojai gali
mokas, kuriose tinkami dėsty kalbėti tik lietuviškai. Reika
tojai išaiškintų lietuvių kultū lui esant, gali būti naudoja
ros, kalbos, rašto, spaudos mos prisiekusiųjų vertėjų pa
svarbą, būtinybę net klieri slaugos.
Kiek prisimenu, šis įstaty
kams, kunigams.
Algirdas Gustaitis mas buvo sukėlęs didoką šur
Los Angeles, C A

mulį Šalčininkų rajone, kur K. Žukas. J i s rašo, kad į šį
gyvena daug lenkų ir daugelis Seimų kažkokiu būdu buvo
jų namuose kalba lenkiškai. išrinkti ir trys komunistai.
Tik lenkų kalba buvo vartoja Pirmajame Seimo posėdyje
ma ir šio rajono valdiškose visi nariai davė priesaikų ir
įstaigose. Tad šio rajono gy buvo giedamas Lietuvos him
ventojai reikalavo, kad jų ra nas. Tie trys komunistai de
jone ir toliau įstaigose būtų monstratyviai neatsistojo ir li
vartojama lenkų kalba. Bet, ko sėdėti savo kėdėse. Sugie
deja, jokių išimčių nebuvo pa dojus himną, Seimo pirminin
daryta ir visiems tarnauto kas tuojau pareikalavo, kad
jams buvo duota trys mėnesiai tie trys Seimo nariai apleistų
laiko išmokti kalbėti lietu posėdžių salę. Ir jie buvo pa
šalinti iš Seimo.
viškai.
Panašiai turėjo pasielgti ir
Anuo metu, paskelbus Lie
tuvos nepriklausomybę, 1920 šiandieninio mūsų Seimo va
m. buvo demokratiniais rinki dovai. Pareikalauti, kad Sei
mais išrinktas Lietuvos Stei mo nariai, kurie demonstraty
giamasis Seimas. Jis pirma viai niekina lietuvių kalbą,
jam posėdžiui susirinko 1920 būtų pašalinti iš Lietuvos Sei
m. Šį istorinį įvykį yra labai mo.
J o n a s Daugėla
vaizdžiai savo prisiminimuose
Ormond Beach, FL
aprašęs šio Seimo narys pik.

NEBŪKIME
SUSKILUSIAIS
„GRAMAFONAIS"
Skaitant Broniaus Juodelio
rašinį „Drauge" — „Naujoji
banga Draugo fonde", užtikau
net septynis kartus panaudo
tus žodžius „dipukai". Ar jis
(B. J.) negalėjo rasti daugiau
priimamesnio žodžio, pvz.: as
menys atvykę po II pasaulinio
karo, ankstyvesnieji atvykė
liai ir t.t.? Nemanyčiau, kad
ant aukotojų kaktų arba au
kotų pinigų buvo užrašyta,
kas jie, iš kur atvyko ir kada?
Reikia tik džiaugtis, kad au
koja.
Ačiū Liūdai Germanienei už
jos rašinį „Draugo" 230 nume
ryje ir išaiškinimą mums pri
mesto žodžio „dipukai" atsira
dimą, kuris kai kurių asmenų
buvo panaudojamas asmens
paniekinimui.
Pirmieji lietuviai emigrantai
buvo pravardžiuojami „lugans". Daug kartų esu per
spėjęs šio žodžio kartotojus,
kad jis neišreiškia lietuvių
tautybės. Šis žodis yra labai
pažeminantis,
daugiausia
reiškiąs, kad asmuo yra ne
mokša ir gal žioplelis. Visada
reikia išreikšti nepasitenki
nimą ir pabrėžti, kad esame
„Lithuanians", garbinga tau
ta.
Reikia taip pat žodžio „tarybukai" nenaudoti, o tik sa
kyti, kad jie neseniai atvyko iŠ

A. t A.

MARIJA SKODŽIENĖ
Mirė 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 33 metus. Paskutiniuosius 3 metus
gyveno Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukra Eleonora Karaliūnienė, anūkas
Vilius su žmona Raimonda, proanūkė AureUja, gyvenantys
Čikagoje, taip pat giminės Lietuvoje.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos sekmadienį, sausio
7 d. 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Čikagoje.
Nuliūdę artimieji.

A. t A.
ADOLFUI LEONUI
JELIONIUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai
SOFIJAI, dukroms RAMINTAI ir GUODAI su šeima
bei visiems artimiesiems.

Prakartėlė prie Televizijos bokšto Vilniuje. Ją pašventina vysk. Juozas Tunaitis. V. Gulevieiaus (Elta) nuotr.

PADĖKA B. NAINIUI
Mano vilnietiškas ačiū B.
Nainiui už jo labai gerai sure
daguotas Lietuvos sportines
žinias, kurias jis įterpia tarp
politinių komentarų, kad tuo
pačiu „nolens volens" privers
damas ir nesportininkus susi
pažinti su Lietuvos laimėji
mais tarptautiniame gyveni
me.
O gal taip B. Nainy, vienas,
kitas straipsnis
„Draugo"
sporto psl.?
Kazys B a r o n a s
Vokietija

DRAUGAS. 2001 m. sausio 5 d., penktadienis
SUSTABDYTAS
IGNALINOS AE PIRMASIS toriaus elektros sroves sužadi
didelį spaudimą reaktoriaus
BLOKAS
nimo schemoje nuo 950 iki 750 viduje.
Ignalinos AE yra įrengti du
— Paskutinę praėjusių metų megavatų sumažintas II bloko
dieną dėl elektros energijos apkrovimas. Šiuo metu veikia sovietų gamybos RBMK mode
eksporto į Baltarusiją nutrau tik vienas antrojo bloko turbo- lio reaktoriai, kurie pagamina
kimo buvo sustabdytas ir pa generatorius. Dar vieną bloko apie 73 proc. visos Lietuvos
planuota elektros energijos. Ignalinoje
liktas rezerve Ignalinos atomi turbogeneratorių
veikiantys RBMK tipo reakto
nės elektrinės (IAE) pirmasis įjungti iki sausio 4 dienos.
Kaip teigia IAE informacinis riai laikomi iš esmės nesau
blokas.
Dalis IAE pagamintos elek centras, radiacine aplinka giais, nors į jų saugumo užtik
rinimą per pastarąjį dešimt
tros energijos buvo eksportuo IAE aikštelėje nesikeitė.
metį investuota daug lėšų ir
Kaip
žinoma,
antrasis
L\E
jama į Baltarusiją. Praėjusių
pažangių
technologijų.
blokas
po
planinio
remonto
metų gruodį elektros energijos
buvo
paleistas
praėjusių
metų
IAE
I
reaktorių Lietuva
eksportas į Baltarusiją po per
lapkritį,
o
pirmasis
blokas
lap
planuoja
uždaryti
iki 2005
traukos buvo atnaujintas, ta
kritį
buvo
du
kartus
sustabdy
metų,
antrąjį
—
maždaug
dar
čiau, negavus išankstinio ap
tas.
Abiem
atvejais
apsaugos
po
penkerių
metų.
mokėjimo, gruodžio pabaigoje
sistemos klaidingai parodė per
(BNS)
buvo nutrauktas.
Be to, kaip pranešė IAE In
formacijos centras, antradienį
gedimo dėl 4-ojo turbogenera-

i

Vanda Vaitkevičienė
Vida Meiluvienė
•

A. t A.
IEVAI DEVEIKIENEI

LIETUVIU FONDAS / V L I T H U A N I A N FOUNDATION, INC.
14911 127th Street • Lemont. !L 60439 • ( 6 3 0 )

Fax

Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po
dvitaskio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo,
suma po pavardės=įnašų iš viso.
2000 m. rugsėjo mėn.
•

2x$20 Šerkšnytė Laima, $20; Peredne Irma, $20.
lx$25 Antanaitytė Indrė, $25.
lx$50 Varneckas Vitalis atm. įn.: Varneckas Vladas, $450.
2x$100 Misiūnaitė Aistė, $100; Varneckas Vladas ir Adelė
(mirusi), $1,300.
lx$18,000 Bacevičius Alfonsas, testamentinis palikimas,
$19,000.
lx$18,147.59 Skirmantas Francis X., testamentinis
palikimas, $430,938.19.
lx$19,412.50 Malko Andrew, testamentinis palikimas,
$19,412.50.
Iš viso $55^75.09.
2000 m. spalio mėn.
5x$10Grybau8kas Vytautas ir Joana, $530; Paltanavičiūtė Lina, $110; Rasutis Andrius, $10; Šaparnis Frank,
$110; Wolff Valeria ir William, $255.
2x$20 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia,
$3,220; Zailskas Antanas ir Teodora, $1.245.
13x$25 Balionienė Ona atm. įn.: JAV LB Palm Beach
apylinkė, $25; Beržinskas Valteris atm. įn.: JAV LB Palm
Beach apylinkė, $125; Čerekienė Niola atm. įn.: Janušonis
Antanas ir Zuzana, $25; Ilginyte Danguolė, $150;
Jakubauskienė Albina atm.: JAV LB Palm Beach apylinkė,
$130; Kelbinskas Algirdas, $1,175; Keblinskienė Vida, $1,175;
Simokaiti8 Raimondas ir Nijolė, $153; Sniegaitis Petras atm.:
JAV LB Palm Beach apylinkė, $125; Strasdas Zigmas atm.:
JAV LB Palm Beach apylinkė, $425; Ugianskis Juozas ir Ann,
$555; Urba Alfredas, $25; Valaitis Jonas ir Irena, $317.
lx$30 Bardauskas Tomas ir Ramoną, $280.
lx$47 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius
Petras, $956.
4x$50 Kaknevičius Zigmas, $50; Misiūnas Rimantas ir
Birutė, $250; Modestas Edwardas ir Regina, $50; Venclova
Tomas, $760.
lx$70 Kvietys Vytenis atm. įn.: įm. 4 asm., $215.
39x$100 Apuokas kons. Giedrius, $100; Banys Rimas ir
Nijolė, $500; Baranauskas Juozas ir Aldona, $600; Baras
Stasys ir Elena, $500; Biknevičius Liudas (miręs) ir Kazė,
$600; Brazis Zigmas, $100; Čepulionis Harvey ir Janice $100;
Černius Rimas, $2,900; Čižinauskas Edvard ir Elena, $400;
Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, $1,200; Gecevičius Rimas,
$100; Gylytė Vika, $100; Grybauskas Algis, $200; Grybauskas
dr. Vytenis, $3,750; Jančiukaitė Lina, $100; JAV LB Rytine

(630)

257-1616

257-1647
ĮI

Connecticut apylinkė, $100; Joga Eugenija atm. įn.:
Empakeris Viktorija ir Donatas, $600; Karuža Daiva, $100;
Kilius Povilas ir Rūta, $2,103.71; Kleiza Vaclovas ir Asta, j
$500; Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas Monika, $3,000; :
Lembertas Vitalis ir Danutė<mirusi), $1,410; Liaugaudas
Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,700; Lipčius į
Stasys J. atm. įn: Lipčienė Albina, $1,100; Lukas Rimas, $100;
Nemickas dr. Vidas J., $200 Rimas Šarūnas ir Vida, $900; :
Saulis Algirdas ir Aušra, $2,700; Saulis dr. Vytautas, $400; i
Siliūnas Donatas ir Daina, $600; Sirusas Saulius ir Gražina, !l
$500; „X", $3,400; Stončiutė Kristina: įm. Stončius Pijus,
$100; Striupaitis Petras, $225; Tamulis Arvydas ir Audronė, j
$200; Utz John ir Marytė, $200; Vanagūnas dr. Arvydas ir į
Audronė, $925; Vitas drs. Robertas ir Gailė, $800; Žemeckas j
Kazys ir Helena, $725.
lx$150 Draugelis Arūnas ir Irena, $2,050.
18x$200 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $8,730;
Antanaitis Faustas ir Onutė, $530; Džiugas Stasys ir Sofija, ;
$1,800; Guobužis Jonas ir Marija atm. įn.: Guobužis Paulius, ;
$950; Ječius Kęstutis ir Dalia, $1,800; JAV LB Palm Beach !
apylinkė, $800: Karas Arvydas ir Rita, $1,200; Kaunas dr. į
F.V. ir Vanda, $18,700; Kazėnas Kęstutis atm. įn.: Kazėnas
Gediminas, $850; Korzonas Raimundas ir Danutė, $600;
Mažeika Mindaugas ir Lilly, $400; Ostis Algirdas ir Regina,
$2,900; Rimkus Raimundas ir Genė, $800; Rušėnas Audrius
ir Rita, $800; Siliūnas Rimas ir Viktorija, $300; Vaitkus Vytas
•r Aldona, $1,400; Vai Vito ir Regina, $1,465; VaSkys Stasys
atm.: Vaškienė Sofija, $700;
lx$250 Tender Budreikaitė Bronė, $3,500.
lx$400 Bružas Karolina, $500.
l x $ l , 0 0 0 Kriaučiūnas Rimtautas atm. įn.: Kriaučiūnas
Juozas, $1,000; X, $30,000.
lx$l,10O Valaitis dr. Jonas ir Joana, $8,830.
lx$2,000 Balbata Jurgis ir Anelė atm. įn.: Balbatienė
Adelaida, $2,000.
2x$ 10,000 Kantauto Adomo stipendijų fondas: Masiokienė
Kantautienė Filomena, $10,000; Masioko Broniaus stipendijų
fondas: Masiokienė Kantautienė Filomena, $10,000.
I š v i s o $34,162.
Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2000X31 gauta
aukų $10,557,560.
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
kultūrą, jaunimą — $7,691,595
Palikimais gauta — $5,557,379.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., ANOT-FOR-PROFIT
TAX
EXEMPT
ILLINOIS
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių
fondas remia lietuvybę

ii

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukterims ONAI
NARBUTIENEI ir JANINAI MIKNAITIENEI,
sūnums MYKOLUI ir GEDIMINUI, jų šeimoms bei
visiems giminėms ir artimiesiems.
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.
v. s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

A. t A.
ADOLFUI LEONUI
JELIONIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
SOFIJAI, dukterims RAMINTAI ir GUODAI bei
visiems giminėms ir artimiesiems.
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

A. t A.
v.s. VLADUI VIJEIKIUI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą
visiems velionio giminėms ir artimiesiems.
Už ilgameti įdėtą darbą ir vadovavimą, sąjunga įvertino
velionį ir jis buvo apdovanotas aukščiausiu LSS garbės
ženklu. Geležinio Vilko ordinu.
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

DRAUGĄ į m i n k i m e savo testamente.

1

DRAUGAS. 2001 m. sausio 5 d., penktadieni.-

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

Galite v y k t i a u t o b u s u iš
Lemonto j „Dainavos" ansamb
lio religinį koncertą' Išvyks
tame sausio 14 d. 2 vai.p.p. iš
Pasaulio lietuvių centro. Bi
lietų užsakymas tel. 630-2430791 a r b a 708-346-0756. Ke
lionę organizuoja LB Lemonto
apylinkes socialinių reikalų
skyrius.
N a u j a i a t v y k u s i e m s savo
draugams, giminėms ir pažįs
tamiems pasiūlykite užsisaky
ti .,Draugą" - naujiesiems
JAV gyvenantiems skaityto
jams 3 mėnesių prenumerata
- nemokama! Kreipkitės j
..Draugo" administraciją.

„Žvaigždžių v a k a r a s " metinis Maironio lituanistines
mokyklos pokylis įvyks vasa
rio 3 d. Pasaulio lietuvių cent
ro salėje. Bus pagerbti mo
kyklos abiturientai, jų tėve
liai, bus padėkota visiems, pri
sidėjusiems prie mokyklos ge
rinimo, jos išlaikymo. Mokyk
los pokylis taip pat yra gera
proga tėveliams pabendrauti,
pasilinksminti, susipažinti su
naujai į mūsų ratą įsijungu
siomis šeimomis. Kvieskite
d r a u g u s ir sudarykite stalus!
Skambinkite Dainai Siliūnienei tel. 630-852-3204 ir Tere
sei Meiluvienei tel. 630-6550468.
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DALNUOJA
IR AMERIKIEČLA3IS,
IR LIETUVIAMS

Gabrytė Razmaitė Montessori „Žiburėlyje", Lemonle.

LFK „ L i t u a n i c a " vyru ko
m a n d a salės futbolo pirme
n y b e s p r a d e d a sekmadienį,
sausio 7 d., 4:30 vai. p.p
,,Odeum" salėje. Villa P a r k .
IL. Šios pirmenybės tęsis iki
kovo mėn. pradžios. Čia lietuviai varžysis geriausiųjų Čikagos ir apylinkių futbolo ko
mandų t a r p e . .,Lituanicai" lin
kima s ė k m ė s pergalėmis ir
įmuštų įvarčių skaičiumi gar
sinti lietuvių ir Lietuvos vardą.
S u s i t i k i m a s su imigracijos
advokatu
Diego
Bonesatti
vyks sausio 11 d., ketvirtadie
nį, nuo 6 iki 9 val.v. ..Seklyčio
je" (2711 VV. 71st Str.i. Advo
k a t a s supažindins su naujuoju
imigracijos į s t a t y m u ir atsa
kys į visiems r ū p i m u s imigra
cijos k l a u s i m u s . Susitikime
taip pat d a l y v a u s advokatas
Algimantas Kėželis. Renginį
koordinuoja JAV LB Sociali
nių reikalų t a r y b a , vadovauja
ma Birutės J a s a i t i e n ė s .

Šv. K a z i m i e r o kongrega
c i j o s s e s e r y s maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja. Mišios bus laikomos šį šeštadienį, sausio 6 d.,
9:30 vai.r. seselių motiniška
me name, 2601 VV. Marąuette
Road. Mišias aukos kunigas
Michael Boland.
N e p a m i r š k i t e paskirti va
landėlę
Sausio
13-osios
žuvusiųjų atminimui. Sausio
14 d., sekamdienj. 3 val.p.p.
dalyvaukite „Dainavos" a n 
samblio rengiamame religinia
me koncerte, pavadintame „ I r
šviesa, ir tiesa". Koncerte
išgirsite J . Rutter septynių
dalių „Reąuiem", M. K. Čiur
lionio k a n t a t ą ,,De Profundis",
kitus amerikiečių, prancūzų ir
lietuvių kompozitorių kūri
nius. Chorui pritars orkestras.
solo partiją
atliks Lijana
Kopūstaitė-Pauletti.
vargo
nais gros Vidas Neverauskas.
..Dainavos" ansamblis nuošiidžiai kviečia visus į šį kon
certą - pailsėti nuo švenčių
įtampos ir prisiminti tuos. ku
rie padėjo mūsų tautai iškovo
ti laisvę ir nepriklausomybę.

J ū r o s s k a u t u ir skaučių
metinė i š k i l m i n g a Klaipė
d o s d i e n o s s u e i g a vyks sek
madienį, sausio 2 1 d . Visi bro
liai ir sesės p r a š o m i dalyvauti
9 vai. r. šv. Mišiose Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje.
Po Mišių. 10 vai. ryto — iškil
B r i g h t o n P a r k o lietuvių
minga sueiga PLC valgyklos n a m ų savininkų draugijos me
patalpoje. Lemonte. Visiems tinis susirinkimas vyks 2001
nariams dalyvavimas privalo m. sausio 14 d., sekmadieni.
mas. Tėveliai ir svečiai kvie Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
čiami.
dėjimo mokyklos salėje '44 ir
J e i j u s k a n k i n a a l k o h o l i o S. Fairfield) tuoj po lietuvišku
p r o b l e m o s , atvykite į ..Sekly Mišių 11:30 vai. ryto. Bus ren
čią'', k u r kiekvieną trečiadieni k a m a s nario mokestis. Po su
7 val.v. r e n k a s i a s m e n y s , ku sirinkimo - bendri pietūs. Val
riems rūpi alkoholio proble dyba visus maloniai kviečia
mos.
dalvvauti.

Lijana Kopūstaitė-Pauletti (sopra
nas)

Dainininkė Lijana Kopūstai
tė-Pauletti ( s o p r a n a s ) j a u ge
rai pažįstama Čikagos lietu
viams - muzikos mylėtojams.
1991 metais baigusi Lietuvos
muzikos akademiją, ji jau Lie
tuvoje buvo atlikusi Džildos
partiją G. Verdi operoje „Rigoletto" ir Liucia rolę G. Donizetti operoje .,Lucia di Lammermoor". Lijana taip pat yra da
lyvavusi Renata Scotto vokalo
pamokose Anglijoje bei kon
certavusi su Museo Musicum
Academic Ensemble Vokieti
joje ir Italijoje. Tarp daininkės dainavimo varžybų prizų
- a n t r o j i vieta 1989 m. Moldo
voje vykusiame vokalo kon
kurse ir antroji vieta tais pa
čiais metais surengtame Ma
ria Callas konkurse Atėnuose.
I Ameriką Lijana atvyko
1994 metais. Dabar ji dainuo
ja Chicago Symphony Chorus,
o taip pat yra pradėjusi studi
ja- magistro laipsniui gauti
De P a u l universitete. Lijana
sako. jog ji visuomet mielai su
tinka dainuoti su lietuviais,
nes nenori atitrūkti nuo lietu
viško gyvenimo, ir koncertai
su lietuviais muzikantais jai
yra vienintelė galimybė tai
padar>ti. Taigi jau du k a r t u s
Lijana dainavo su ..Dainavos"
ansambliu, o už savaitės, sau
sio 14 d.. įvyks trečiasis daini
ninkes ir lietuvių choro kon
certas. 3 val.p.p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Lijana

atliks „Dominus Deus" - vie
ną dalį iš A. Vivaldi „Gloria",
o t a i p pat ir John Rutter kū
rinio „Reąuiem" soprano solo
partiją. Bilietus į šią muzikos
šventę j a u galima
įsigyti
„Seklyčioje".
Be šio religinės muzikos
koncerto, Lijanos laukia ir ki
tos premjeros. Lietuvių opera
pakvietė Lijana dainuoti jų
šiais metais statomoje G. Donizetti operoje „Meilės eliksy
ras". Dainininkė atliks Žanetos partiją.
Su Chicago Symphony choru
(beje, Lijana čia - vienintele
lietuvaitė) dainininkė daly
v a u s vasario 8 d. Chicago
Symphony Orchestra (220 S.
Michigan Ave.) vyksiančiame
koncerte, kuriame bus atlieka
ma H. Berlioz opera „Trojėnai". Balandžio 24 d. choras
taip pat dainuos Verdi „Re
ąuiem". Lijana šiam koncertui
ruošiasi ne tik kaip choristė,
bet ir rengia „cover-lead role"
-- netikėtai susirgus solisteisopranui, soprano rolę tuomet
tektų dainuoti Lijanai. Be to,
šiame koncerte mecosoprano
partiją turėtų atlikti j a u su
spėjusi pasaulį nustebinti ir
sužavėti Violeta Urmanavičiūtė.
„Ravinia" festivalis Lijana
Kopūstaitę-Pauletti įtraukė į
savo žiemos koncertų progra
mą, kurioje ji kartu su daininku Valerij Kuznecov atliks ru
sų kompozitoriaus M. Glinka
kūrinius. Koncertas vyks sau
sio 10 d. 1 val.p.p. Northvvestern universitete.
Birželio mėnesio pradžioje
Lijanos
laukia
pasauline
premjera. DePaul universite
t a s Čikagoje ruošia šiuolaiki
nio kompozitoriaus Philipp
Glass naująją operą „The
Marriage
Between
Zones
Three, Four and Five". Šiame
dviejų daliu pastatyme apie
kitą, ateinantį amžių, parašy
t a m e pagal mokslinės fantas
tikos motyvus, Lijana t u r ė t u
atlikti pagrindinį Alith vaid
menį. Tai bus tikrai didelė ga
limybė dailininkei ir solistei
atsiskleisti.

APIE KALĖDINĖS MUZIKOS ŠVENTĘ
LEMONTE
2000-ųjų metų gruodžio 10
d. Palaimintojo Jurgio Matu
laičio koplyčioje įvyko puikus
Kalėdinis koncertas.
J a u penkti metai kaip Biru
tės Mockienės vadovaujamas
mišrus misijos choras, o taip
pat ir Dariaus Polikaičio vado
vaujamas vaikų choras džiugi
na savo kalėdiniu pasirody
mu. Jautėsi gerai sustyguotas
visos koncerto ..komandos"
darbas - pradedant vedančią
ja Audrone Budryte, išradingu
Vido Neverausko akompanavimu, Rimos Polikaitytės švel
niu fleitos pritarimu ir bai
giant pačiais chorų vadovais.
Mišraus choro pasirodymas
nustebino kultūringu garsu ir
subtiliai santūriu muzikavimu
- tai yra ilgų ir kantrių darbo
metų rezultatai. Reikia pa
sveikinti B. Mockienę už drą
sų ir atsakingą įsiliejimą j
Amerikos lietuvių kultūros
puoselėjimą. Tikrai džiugu,
kad įsikūnijo toks puikus kar
tų bendradarbiavimas
Švelniu ir įdomiu skambesiu
pirmoji R. Bitgood giesmė

„Kalėdine žvakė" įvedė ir
užvaldė pakilia kalėdine nuo
taika. Šiuolaikinės kompozi
torės K. Vasiliauskaitės gies
mė .,Kalėdų naktį" pagaliau
„sužibo" tikra muzikine švie
sa. Taip pat ir „Atsiskubino
Betliejun" nuskambėjo paki
liai ir su pasitikėjimu. Turiu
pažymėti jaučiamą choro tobu
lėjimą kiekviename koncerte.
Malonu išgirsti, kad J. Siniaus ..Nakties tyloje" ir ypač
F. Racke „O. Betliejau, ar gir
di" kūriniai, atliekami ne pir
mus metus, nustebina vis
naujais niuansais ir atradi
mais. Ypač darniu unisonu
nuskambėjo minėto kūrinio
'..O. Betliejau, ar girdi") altų
partijos atliepimai.
Taip pat abipusis pasi
tikėjimas - choro ir vadovės
Birutės - ypatingai buvo jau
čiamas jau subrandintoje G.
Šukio giesmėje „Naktie, šventa".
Sį kartą choras savo gražiu
balsų skambesiu nenusileido
ir solistei Lijanai Kopūstaitei
Pauletti. Atrodė, kad giesmių
I išskyrus Adam „Nakties ty-

TRADICINĖS KALĖDŲ EGLUTĖS
PUOŠIMAS
Mūsų Kalėdų eglutė Vyres
niųjų lietuvių centre „Sekly
čioje" jau papuošta. Didelė,
graži, liekna, labai žalia ir net
lubas siekianti. Ar ji miške
užgimė? J a ir vėl padovanojo
bei atgabeno. Viktorija ir An
tanas Valavičiai. Nors ji ir
taip puikiai atrodo, bet yra
Kalėdų eglute ir ją reikia pa
puošti. O kas gi daugiau ją
puoš? Nagi „Seklyčios" trečia
dienio popiečių lankytojai!
Gruodžio 13 d., trečiadienį.
2 vai. p.p. buvo numatytas
tradicinės Kalėdų eglutės puo
šimas. Susirinkome kaip visa
da. Čia dar atsilankė svečias

iš Lietuvos tėvas Algis Baniu
lis, SJ. Jis šiuo metu svečiuo
j a s i Čikagoje. l a pačia proga
tėvų jėzuitų koplyčioje prie
J a u n i m o centro įvyko adventi
nis susikaupimas. Pas mus į
trečiadienio popietę atsilankęs
tėvas A. Baniulis padėjo pa
puošti eglutę.
Dalyvavo ir muzikas Faus
tas Strolia. Renginių vadovė
Elenutė Sirutienė su pagalbi
ninkėmis gražiai išpuošė salę
ir stalus. Prie kiekvieno svečio
lėkštės padėjo po gražų kalė
dini papuošaliuką iš dirbtinių
šiaudelių. Mes juos ir vadi
name šiaudinukais. Jie tokie

Vytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr.

loj") tesitūra n ė r a labai patogi
solistes balsui, o k a r t a i s pasi
gedau valingesnio kūrinio te
mos vedimo.
Koncerto kulminaciją pradė
jo misijos vaikų choras. J i s pa
pildė garsų š v e n t ę n u o s t a b i u
nuoširdumu ir g a i v u m u . Šį
kartą vaikai atliko sudėtin
gesnę programą - tai ir P .
Moore „Alleliuja" bei L. Abario „Kalėdų žvaigždelė". Ma
nyčiau, kad iš nedidelio chore
lio dar prieš porą metų, šis
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas ansamblis turi g e r a s gali
mybes išaugti į stiprų muzi
kinį vienetą.
Ir, žinoma, pabaigai koncer
tą apvainikavo puikiu ir išra
dingu a k o m p a n i m e n t u padai
linta J.
Naujalio
giesmė
„Linksmą giesmę". į kurią su
džiaugsmu įsijungė giedoti ir
visa publika. T u o m e t artėjan
čių švenčių pakiii koncerto
nuotaika a k i m i r k a i apjungė
visą salę.
Džiaugiuosi ir linkiu ilgiau
sių metų m ū s ų misijos Le
monte m e n i n i a m s a n s a m b 
liams bei visiems j i e m s prijau
čiantiems.
Jūratė Lukminienė
gražūs, ir jų buvo labai daug.
Kiekvienas ėjome pasiimti po
šiaudinuką ir kabinome a n t
eglutes. Tuo t a r p u gerb. F a u s 
tas Strolia grojo kalėdinę mu
ziką, o visi svečiai ėjo ir puošė
eglutę, kol visi š i a u d i n u k a i
buvo sukabinti. Buvo nemažai
darbo, o kai švieseles uždegė,
koks grožis! Atsirado ir foto
grafai.
Muzikui F a u s t u i
Stroliai
grojant sugiedojome
keletu
kalėdinių giesmių — lietuviš
kų ir verstų iš kitų kalbų. Tė
vas Algis Baniulis palaimino
valgius, mes
gardžiavomes
skaniais „Seklyčioje" pagamin
tais cepelinais, kava ir pyra
gais. Buvo t a i p s m a g u , kad
niekas nesiskubino į n a m u s .
L. V a i č i ū n i e n ė

Kviečiame Čikagos muzikos
mylėtojus aplankyti šias būsi
mąsias muzikos šventes. E . A.
Mokykitės anglu kalbos
n e m o k a m a i ! City Colleges of
Chicago jums siūlo tris anglų
kaip antrosios kalbos k u r s u s ,
vyksiančius Bridgeporte. Pa
mokos prasidės sausio 8 ir 9
dieną.
Daley
bibliotekoje
i'3400 S. Halsted) klasės vyks
antradieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 9 vai.r. iki
1 val.p.p. Kitos pamokos Da
ley bibliotekoje vyks pirmadie
niais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 6 iki 8 val.v.
Dar vienos klasės vyks First
L u t h e r a n Church (643 W. 31st
St.) pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 vai.r. iki 12:30
val.p.p. Užsiregistruoti galite
pamokų laiku. J u m s dėstvs
Stan Smith: tel. 773-376-7521.

Sšcdbimai

Sv Kalėdų proga net patys jauniausi Oak Liwn Kolmar mokyklos auklėtiniai prisimini Lietuvos našlaičius re
miančia ..Saulutes" organizaciją ir |>er anksčiau dirbusią specialia pedagoge Ritom Rudokienę padovanojo dauj
gražių ir vertingu Zaisly

Palaimintojo Jurgio Matulaičio rrusijos chorui dirigavo Birute Mockiene.

• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
d i j a s , vad. Anatolijus S i u t a s k i e k v i e n ą sekmadienį 7 v . r .
p e r WCEV 14.50 AM. T e l .
773-847-4903, a d r e s a s : 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Vyresniųjų lietuvių centro ..Seklyčios" eglute, o prie jos - malonūs veideliai. Is kaires Deividas (Jibieza. Giedre
N'amikaite ir Solveiga Jurgaitytė.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stcphen M. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

fS
.
0

