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Vilnius, gruodžio 20 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pateikė Seimui 
Valstybės apdovanojimų įsta
tymo projektą, kuriuo siūlo 
įsteigti naują ordiną „Už nuo
pelnus Lietuvai” bei nebeda- 
linti sklypų Vyčio kryžiaus or
dino kavalieriams.

Kaip sakė Prezidentūros 
kanceliarijos vadovas, Ordinų 
kancleris Andrius Meškaus
kas, šiuo siūlymu prezidentas 
siūlo sutvarkyti ordinų teiki
mo tvarką, suvienodinti jų sis
temą bei atsisakyti kai kurių 
privilegijų apdovanotiesiems.

Visuomenėje sklypų Vyčio 
ordino kavalieriams suteiki
mas sulaukdavo nemažai gin
čų. Kai kurie apdovanotieji 
buvo nepatenkinti apskričių 
ar savivaldybių suteikiamais 
sklypais ir reikalaudavo skly
pų labiau prestižinėse vietose.

Prezidentūros tinklalapyje 
skelbiama, kad 1991-2000 m. 
Vyčio Kryžiaus ordinu buvo 
apdovanoti 396 asmenys.

Valstybės apdovanojimų įs
tatymo projektu siūloma greta 
jau dabar esančių trijų valsty
bės apdovanojimų — Vytauto 
Didžiojo, Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino ir Vyčio 
Kryžiaus ordinų — įsteigti 
naują ordiną „Už nuopelnus 
Lietuvai”, kuriuo būtų apdo
vanojami Lietuvos ir užsienio 
valstybių piliečiai už nuopel
nus garsinant Lietuvos vardą.

Pasak A. Meškausko, esant 
dabartinei tvarkai, neretai 
įvairius asmenis — užsienio 
valstybių žemesnio rango val
džios pareigūnus, diplomatus, 
sportininkus, menininkus, 
mokslininkus, verslininkus ir 
kt. — tenka apdovanoti aukš
čiausiais apdovanojimais.

Prie ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” turėtų būti prideda
mas papildomas simbolis, ku
riame būtų nurodama, kokioje 
srityje — mokslo, sporto, vers
lo ir pan. — asmuo nusipelnė 
šio apdovanojimo.

Be to, įstatymo projektu siū
loma atgaivinti pirmosios ne
priklausomybės metais teiktą 
Vytauto Didžiojo ordiną su 
aukso grandine, kuris būtų 
aukščiausias valstybės apdo
vanojimas. Šis ordinas auto
matiškai būtų įteikiamas pa
reigas eiti pradėjusiam prezi
dentui. Tokius apdovanojimus 
turi kaimyninės Estija, Latvi-

* Rusijos pasienio parei
gūnai neišleido šiauliečio 
Aleksandro Songailos ir jo 
dukters Ingridos, kurie Lietu
voje įtariami pridėtinės vertės 
mokesčių grobstymu (PVM). 
Lydimi policijos pareigūnų, 
tėvas su dukra iš Šeremetjevo 
oro uosto turėjo būti parskrai
dinti į Vilnių, tačiau Rusijos 
pareigūnai neleido išvykti nu
sikaltimais įtariamiems lietu
viams, nes paaiškėjo, jog jie 
neturėjo vizų būti Rusijoje, 
taigi, gyveno šioje valstybėje 
nelegaliai. Lietuvos pareigū
nai nesitikėjo, kad gali iškilti 
tokių problemų parskraidi
nant ilgai ieškotus šiauliečius. 
Platinę operaciją pasidaręs 
(privačioje klinikoje jam buvo 
nusiurbta 60 kg kūno riebalų) 
ir taip pasislėpti siekęs A. 
Songaila buvo sulaikytas 
gruodžio 16 d. Maskvoje. Jis 
kaltinamas keliais sunkiais 
nusikaltimais. Tarp jų — va
dovavimu nusikalstamam su
sivienijimui ir sukčiavimu 
stambiu mastu. (BNS)

ja, Lenkija, Rusija.
Valstybės apdovanojimų įs

tatymu taip pat siūloma ma
žinti apdovanojimų skaičių ir 
įvesti kasmetines apdovanoji
mų ordinais ir medaliais kvo
tas. Taip, pasak ordinų kanc
lerio, būtų padidinta valstybės 
apdovanojimų vertė.

Įstatymo projekte siūloma 
atsisakyti Lietuvos kariuome
nės kūrėjų savanorių, Lietu
vos nepriklausomybės, Sausio 
13-osios atminimo, Dariaus ir 
Girėno medalių, nes atkurtai 
Lietuvai nusipelnę asmenys 
juos jau yra gavę.

* JAV rašytojas Jonathan 
Franzen, savo naujausioje 
knygoje groteskiškai pavaiz
davęs Lietuvą, turės galimybę 
palyginti savo fantazijos vai
sių su tikrove — kitąmet jis 
ketina apsilankyti Lietuvoje. 
Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas 
gavo rašytojo laišką, kuriame 
šis apgailestauja dėl to, kad 
„vaizduote pagrįstas Lietuvos 
aprašymas” buvo įvertintas 
kaip galintis turėti neigiamų 
pasekmių. Rašytojo nuomone, 
daugelis jo romano „The Cor
rections” skaitytojų supranta, 
jog tai grožinis kūrinys, o ne 
žurnalistika. Laiške ambasa
doriui V. Ušackui jis dar kartą 
pabrėžia, kad „Lietuva” ro
mane yra jo vaizduotės vai
sius. „Tuo tarpu leiskite jus 
užtikrinti, kad nuoširdžiai 
gerbiu jūsų šalį”, rašo J. Fran
zen laiške. Rašytojas taip pat 
praneša būsiąs Šiaurės Euro
poje kitų metų spalį ir norėtų 
tuo metu pasinaudoti kvieti
mu apsilankyti Lietuvoje.

* Lietuvos gyventojams
pradedamos mokėti Vokie
tijos kompensacijos už vergo
vę naciams per Antrąjį pasau
linį karą. Ketvirtadienį Vil
niuje surengtoje spaudos kon
ferencijoje pirmiesiems ketu
riems Lietuvos gyventojams 
buvo iškilmingai įteikti doku
mentai, liudijantys, kad šiems 
žmonėms į jų asmenines 
sąskaitas netrukus bus per
vestos kompensacijos už ver
govę naciams. 184 Lietuvos 
gyventojų paraiškos jau yra 
pripažintos pagrįstomis ir jie 
iki šių metų pabaigos gali 
tikėtis piniginių kompensa
cijų. Iš viso šiems asmenims 
bus išmokėta per 800,000 Vo
kietijos markių (apie 1.5 mln. 
litų). Nuo 2000 m. vasaros į 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą 
Vilniuje kreipėsi daugiau kaip 
20,000 asmenų, galinčių gauti 
šias kompensacijas. Prašymai 
dėl kompensacijų centre dar 
priimami iki gruodžio 31 die
nos. (BNS)

* Opozicinės Liberalų 
frakcijos sprendimas atidėti 
Rolando Pakso kandidatūros 
teikimą į Seimo pirmininko 
pavaduotojus sukėlė valdan
čiosios Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos atstovų su
sirūpinimą. Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) In
formacijos centro vadovas 
Gediminas Kirkilas pareiškė, 
jog socialdemokratus stebina 
liberalų nenoras kelti R. Pak
so kandidatūrą į Seimo pirmi
ninko pavaduotojus. „Toks lei- 
beralų elgesys tik sustiprino 
mūsų įsitikinimą, kad tikroji 
suaugusių vaikų žaidimų 
priežastis — opozicijos lyderio 
G. Steponavičiaus nenoras pa
likti Seimo vicepirmininko

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ketvirtadienį pašventinta nauja koplyčia. Pirmąsias šv. 
Mišias naujoje koplyčioje laikė kardinolas Audrys Juozas Bačkis. ,,Aš kaip žmogus, kaip gydytojas, kaip vado
vas, tikiu, jog susikaupimas, tyli viltis padės išsivaduoti iš nevilties”, sakė klinikų generalinis direktorius Anta
nas Vinkus. Koplyčios pašventinime dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, premjeras Algirdas Brazauskas, 
sveikatos apsaugos ministras Romualdas Dobrovolskis bei kiti pareigūnai. Naujoji koplyčia pastatyta vidiniame 
Santariškių klinikų kiemelyje ir susisiekia su ligoninės tuneliu, vedančiu į chirurginį korpusą. Vidaus apdailai 
panaudotos granito ir marmuro plokštės. Vienu metu koplyčioje galės melstis apie 150 žmonių. Koplyčios staty
ba kainavo 680,000 litų, kuriuos paaukojo Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos Vyskupų Konferencija ir užsienyje 
gyvenantys privatūs aukotojai. Kardinolas A. J. Bačkis šiai koplyčiai statyti skyrė savo tėvo ambasadoriaus 
daktaro Stasio Antano Bačkio palikimą. Koplyčios projektą sukūrė architektas Kęstutis Pempė bei Algimantas 
Pliučas, vitražų autorius — Algimantas Dovydėnas. Vladimiro Gulevieiaua (Eltai nuotr.

Pasaulin naujienos
(Remianti* AFP. Reuter*. AP. Interta*. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimai*)

Tėvynėje pasižvalgius
* JAV prezidentas Geor

ge W. Bush sausio 23 d.
Vašingtone susitiks su Lietu
vos prezidentu Valdu Adam
kumi, trečiadienį pranešė Bal
tieji rūmai. „Vizitas suteiks 
prezidentui (G. W. Bush) ga
limybę pripažinti didelius 
laimėjimus, kuriuos Lietuva 
pasiekė pastarąjį dešimtmetį. 
Jungtinės Valstijos vertina 
Lietuvos paramą karui su te
rorizmu”, sakė Baltųjų rūmų 
atstovas spaudai Ari Fleis
cher. (Reuters-BNS)

* Žemės ūkio ministras, 
socialliberalas Jeronimas 
Kraujelis patarėju Lietuvos 
nuolatinėje misijoje prie Euro
pos Bendrijų Briuselyje pasi
rinko buvusį konservatorių 
vyriausybės žemės ūkio mi
nistrą Edvardą Makelį.

* Norą įsigyti 34 proc.
bendrovės „Lietuvos du
jos” akcijų pareiškė du gali
mi strateginiai Vakarų inves
tuotojai — Prancūzijos vers
lovė „Gaz de France” ir Vo
kietijos bendrovių JRuhrgas” 
ir „E.ON Energie” susivieniji
mas. (LR.LŽ,Elta)

* Metams baigiantis, į 
Kauno biudžetą nesurink
ta per 10 mln. planuotų gauti 
įplaukų. Įsiskolinimą būtų 
galima gerokai sumažinti, su
rinkus iš visų žemės naudo
tojų privalomus mokėti mo
kesčius. Tačiau valstybinė mo
kesčių inspekcija Savivaldybei 
pagelbėti neskuba. (KD,Elta)

* Naujuoju Baltijos tele
vizįjos (BTV) generaliniu 
direktoriumi paskirtas bu
vęs šios televizįjos žinių tarny
bos vadovas Raimundas Šeš
takauskas. Iki šio paskyrimo 
jis dirbo Lietuvos futbolo 
federacijoje. BTV generalinio 
direktoriaus pareigas iki šiol 
ėjo Inga Baranauskienė. 51 
proc. BTV akcijų šiuo metu 
valdo Lenkįjos bendrovė „Pol- 
sat TV”, gruodžio pradžioje 
televizįjos akcijas nupirkusi iš 
JAV verslininko Kęstučio Ma- 
kaičio. Dabar BTV žiūri apie 
12.1 proc. Lietuvos žiūrovų.

postą ir sėdėti ant dviejų 
kėdžių”, teigė R. Kirkilas.

(BNS)

* Piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymo pa
taisos, kurias pasiūlė prezi
dentas Valdas Adamkus, biu
džetui papildomai luinuos mi
lijonus litų. Be to, tūkstančiai 
žmonių, nekart mynusių že
mėtvarkos institucįjų slenks
čius dėl žemės perkėlimo į 
saugomas teritorįjae, pasijuto 
antrarūšiai: jie neteko teisės 
gauti ten sklypų, nors tuo iki 
įstatymo pakeitimo spėjo pasi
naudoti nemažai gyventojų.

* Žemaitįjos visuomenės 
parlamento vadovu save 
vadinantis klaipėdietis Justi
nas Burba Klaipėdos apygar
dos teismui perdavė ieškininį 
pareiškimą, kuriuo kaltina fi
nansinę grupuotę Klaipėdos 
rąjono savivaldybės tarybos 
nario Juozapo Paliako nužu
dymo organizavimu. J. Burba 
reikalauja į valstybės biudžetą 
grąžinti 140 mln. Lt, kuriuos 
pasisavino Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cija, neteisėtai išgaudama naf
tą Klaipėdos rąjone. Pasak J. 
Burbos, likus 3 dienoms iki 
žūties, J. Paliakas jam perda
vė dokumentus, įrodančius, 
kad korporacija, pirkdama 
naftos bendrovių akcijas ir iš
gaudama naftą, apgaudinėjo 
valstybę. ibnsi

* Nesėkmės persekioja
Kaune gyvenančią grožio 
konkurso „Misis Lietuva 2001” 
nugalėtoją 26 metų Iloną Pen- 
kauskienę. Neseniai šiai kau
nietei nepavyko gauti JAV vi
zos ir Amerikoje vyksiančiame 
grožio konkurse atstovauti 
Lietuvai, o trečiadienio naktį 
buvo nuniokotas jos automobi
lis. (LR,KD,Elta)

* Čikagos priemiestyje 
Libertyville pasmaugtos 22 
metų lietuvės Indrės Garbaus- 
kaitės žudikui gresia 60 metų 
laisvės atmimo. Vos kelioms 
valandoms praėjus po šio nu
sikaltimo, Čikagos policįja su
laikė nusikaltimo padarymu 
įtarimą 32 metų čikagietį Ro
berto Vargas. Niekur nedir
bantis meksikiečių kilmės 
vyriškis policijai teigė I. Gar- 
bauskaitę nužudęs dėl to, kad 
ši su juo išsiskyrė. (LR,KD,Elta)

* Lietuvos vyskupai kvie
čia tikinčiuosius taikos in
tencija atlikti maldingas ke
liones į žymias Lietuvos šven
toves. Tokį sprendimą ganyto
jai priėmė atsiliepdami į po
piežiaus Jono Pauliaus II ragi
nimą maldingomis kelionėmis 
ir maldos budėjimu pasitikti 
2002 m. Asyžiuje rengiamą 
pasaulio religijų vadovų susi
tikimą, sakė Lietuvos Vysku
pų Konferencijos generalinis 
sekretorius, vyskupas Jonas 
Boruta. (Eitai

* Ketvirtadienį kelionę 
po Lietuvą pradėjo Almos 
Adamkienės labdaros ir para
mos fondo bei „Coca-cola Bot- 
tlers Lietuva” šviečiantis ir 
grojantis „Kalėdų karavanas”, 
kuris aplankys Žiežmarių, 
Kruonio, Šlieniavos, Lapių, 
Dūkštų ir Sudervės mokyklas. 
Karavanas veža kaimo mo
kyklų vaikams dovanų, kurias 
jiems sukrovė prezidentūros, 
Seimo, vyriausybės, Vilniaus 
savivaldybės, ministerijų bei 
žinybų darbuotojai, „VP mar
ket” tarnyba, įvairių Lietuvos 
miestų gyventojai. ibiui

* Kalėdinės prekybos se
zonas, kurio prekybininkai 
laukia ištisus metus, jau 
įsisiūbavo. Didžiųjų prekybos 
bendrovių vadovų teigimu, 
šiemet pirkėjai, prieš įsigy
dami prekes, ilgiau svarsto. 
Tačiau dažniau nei pernai 
perka gana brangias prekes.

* Šiemet Kaune eglučių
galima įsigyti keliasdešim
tyje vietų, tačiau pardavėjai 
didelio pelno nesitiki. Jie pa
stebi, kad žmonės neturi pi
nigų Kalėdų papuošimams ir 
vis dažniau renkasi dirbtinę 
eglę. (LR,Elta)

* Šiaulių rąjono savival
dybė gyventojams pateikė 
staigmeną — pradėjo dalyti iš 
sutaupytų pinigų nupirktas 
Kalėdų dovanas. (LR, Elta)

* Pirminiais skaičiavi
mais, Lietuva per pirmuo
sius narystės metus iš Euro
pos Sąjungos gautų apie 450 
mln. eurų (1,700 mln. litų), o 
jos įmokos į ES biudžetą tuo 
pačiu metu būtų apie 170 mln. 
eurų (640 mln. litų).

(LR, LŽ, Elta)

* Nuo sausio 1 d. gyven
tojai už elektros energįją 
mokės vidutiniškai 1.5 cento 
brangiau, o didieji vartotojai 
— 1 centu mažiau. ibnsi

Tora Borą. JAV bombonešis „B-T^^ketvirtadienTsuko ratus
virš rytų Afganistane esančio Tora Borą kalnų rąjono, pasirengęs 
galimoms atakoms prieš „ai Qaeda” kovotojus. Tuo tarpu už sie
nos, Pakistano teritorijoje vietos elitinės pajėgos medžiojo iš Afga
nistano pasitraukusius arabų kovotojus, kurie buvo suimti, tačiau 
pabėgo iš juos vežusio autobuso. „Šiame rąjone yra daug žuvusių
jų kūnų, turbūt keli šimtai”, pareiškė aukšto kariuomenės vado 
Haji Mohammad Zaman pavaduotojas. „Al Qaeda” visiškai pri
baigta”, sakė kitas vadas Haji Zaher. Tačiau grupės Afganistane 
kariavusių arabų kovotojų pabėgimas Pakistane rodo, kad grėsmė 
dar neišnyko. Manoma, kad į Pakistano pusę galėjo pabėgti net 
2,000 „ai Qaeda” kovotojų. Pakistanas Afganistano pasienyje dis
lokavo tūkstančius kareivių, kad neleistų šiems kovotojams patek
ti į valstybės teritoriją.

Kabulas. Afganistano sostinės valdžia uždraudė miesto gatvėse 
nešiotis ginklus, pranešė Gynybos ministerijos pareigūnas dr. Gul- 
buddi. Tai viena saugumo priemonių prieš šeštadienį įvyksiančią 
Afganistano laikinosios vyriausybės inauguraciją. Ginklus galės 
turėti tik specialiai dislokuoti policininkai ir kareiviai. Įsakymas 
galioja tik „neatsakingiems žmonėms”, saugumo komisijos paskir
ti patruliai gatvėse budės ginkluoti.

Chaman. Civiliais drabužiais apsirengę Pakistano slaptųjų 
tarnybų agentai sulaikė aukštą Talibano pareigūną Aminullah 
Amin, kuris buvo atsakingas už saugumą pietų Afganistano pasie
nyje ir prie jo esančiame Spin Boldako miestelyje. Tai yra pirmas 
toks suėmimas nuo tada, kai šis Afganistaną valdęs islamistų ju
dėjimas buvo nušalintas nuo valdžios.

Vašingtonas. JAV sprendimas nesuteikti suimtam amerikie
čiui Talibano kovotojui John Walker Lindh advokato yra teisėtas, 
nes jis yra „suimtasis karo lauke”, ir tam taikytina Ženevos kon
vencija, trečiadienį pareiškė Baltieji rūmai. 20-mečio J. Walker li
kimas tampa viena pagrindinių JAV karo Afganistane temų. Vyk
sta diskusijos, kaip dera pasielgti su šiuo amerikiečiu, kuris pali
ko gimtąją valstybę, kad prisijungtų prie Talibano. „Su juo elgia
masi kaip su žmogumi, kuris ginkluotame konflikte kariavo prieš 
JAV, ir būtent todėl jis teisingai priskiriamas sulaikytųjų karo 
lauke kategorijai, o elgiamasi su juo gerai”, pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas spaudai Ari Fleischer. NBC News pranešė, kad JAV tei
singumo departamentas neketina pareikšti J. Walker kaltinimų 
išdavyste, už kurią gali būti baudžiama mirtimi. Prokurorai ren
gia kaltinamąjį aktą, kuriame J. Walker kaltinamas pažeidęs fe- 
deralinį įstatymą, draudžiantį remti teroristinę organizaciją. Di
džiausia pagal šį įstatymą taikoma bausmė yra 10 metų laisvės 
atėmimo.

New Yorko ugniagesiams pagaliau pavyko užgesinti ugnį, 
siautusią nuo rugsėjo 11-osios teroristų sugriauto World Trade 
Center požeminėse patalpose. Po rugsėjo 11 d. degėsių kvapas iš 
šios tragedijos vietos buvo jaučiamas per daugelį kilometrų nuo 
jos.

Briuselis. Beveik 100 valstybių, taip pat nevyriausybinių ir 
tarptautinių organizacijų delegatai ketvirtadienį Briuselyje pra
dėjo dviejų dienų susitikimą, kurio metu ieškos galimybių padėti 
atstatyti karo nuniokotą Afganistaną. Šią konferenciją surengė 
lapkričio 20 d. Vašingtone sudaryta rėmėjų grupė, kurią globoja 
Europos Sąjunga, JAV, Japonija ir Saudi Arabija.

Deli. Indįja ketvirtadienį pareiškė, jog nepateiks Pakistanui jos 
turimų įrodymų apie praėjusią savaitę Indijos parlamente sureng
to išpuolio organizatorius. Šiuo pareiškimu Indija atmetė JAV ra
ginimą pateikti jo neva turimus įrodymus Pakistano prezidentui 
Pervez Musharraf. „Mes pasirengę pasidalyti šiais įrodymais tik 
su tais mūsų draugais ir partneriais, kurie pasiryžę vieningai ko
voti prieš terorizmą”, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė 
spaudai Nirupama Rao, paminėdama JAV ir įvairias Europos val
stybes, tarp jų Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. Indįja teigė turinti 
įrodymų, kad gruodžio 13 d. įvykusį Indįjos parlamento antpuolį, 
kurio metu žuvol4 žmonių (tarp jų — 5 užpuolikai), organizavo 
Pakistane įsikūrusios Kashmyro separatistų grupės.

Buenos Aires. Argentinos prezidentas Fernando de la Rua pa
skelbė nepaprastąją padėtį, kad pažabotų neramumus, nusinešu
sius žmonių gyvybes. Šio žingsnio valdžia ėmėsi, norėdama iš
vengti tolesnių neramumų, kurie gresia prie ekonominio žlugimo 
slenksčio atsidūrusiai Argentinai. Per trečiadienį kilusias riaušes 
ir plėšikavimus Argentinoje jau žuvo mažiausiai 16 žmonių. Pa
sak policijos, maždaug pusė riaušininkų žuvo sostinės priemies
čiuose, kur maždaug 20,000 žmonių plėšė parduotuves ir dar 
1,000 parduotuvėse reikalavo maisto. Daug plėšikautojų ginda
miesi nušovė patys parduotuvių savininkai. Norėdama išvaikyti 
plėšikautojų minias, policija leido ašarines dujas ir šaudė gumi
nėmis kulkomis.

New Yorkas. Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Kofi 
Annan paragino Ameriką neišplėsti kovos su terorizmu operacijos 
į Iraką. Pasak jo, nėra jokių įrodymų, kad ši valstybė prisidėjo 
prie rugsėjo ll-osios teroro. Jis pažymėjo, jog JAV jokių sprendi
mų dėl veiksmų prieš Iraką nepriimta. Tačiau JT vadovas laiko 
būtina pakartoti, kad „dabar smogti smūgį Irakui būtų neprotin
ga". Tokie veiksmai „paaštrins padėtį ir dar labiau padidins įtam
pą regione, kuriam jau daromas spaudimas dėl Izraelio ir Palesti
nos konflikto”.

Bagdadas. Irake ką tik išleistas naujas romanas apie meilę ir
politiką po Persijos įlankos karo, 
dentas Saddam Hussein. „Al 
Qala’ah al-Hasi-nab" yra antra
sis jo romanas. Šį „didį meno 
korinį” liaupsino televizija ir 
spauda. Knygos autorius nenu
rodomas, yra tik pastaba, kad 
jis „iš nuolankumo ir kuklumo 
nenorėjo skelbti savo pavardės”.

kurio autoriumi laikomas prezi-
KALKNDOBIUB

Gruodito 31 d.: Girenė, Honors- 
tas, Ilgia, Norgaudaa, Petras, Tomas 

Pirmoji žiemos diena.

Gruodžio 22 d.: Demerįjus, Dobi- 
1A, Flora, Gedvydas, Juta, Ksavera, 
Prandikus, Zenonas.

*
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Redaktorė Irena Regienė

2002 M. ŠALFASS-gos VYRŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

2002 m. vyrų senjorų (35 m. 
ir vyresnių) krepšinio pirme
nybės įvyks 2002 m. kovo 23- 
24 d., Clevelande, Ohio. Vykdo 
— Clevelando LSK „Žaibas”.

Senjorų klasei priklauso 35 
metų ir vyresni vyrai, pagal 
2002 m. gruodžio 31d , kitaip 
tariant, gimusieji 1967 metais 
ir vyresni.

Pradinė komandų regist
racija privalo būti atlikta iki 
2002 m. vasario 1 d. pas tur
nyro vadovą Vidą Tatarūną, 
šiuo adresu:

Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr., Mentor,

OH 44060.
Tel. 440-209-0440; Faksas: 

216-481-6064;
E-mail:

vidas_tatarunas@keybank. com 
Po pradinės registracijos bus 

pranešta varžybų formatas ir
kitos tolimesnės detalės. 

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS-gos klubams 
bei kitokiems vienetams, atli- 
kusiems 2002 m. ŠALFASS- 
gos metinę registraciją.

ŠALFASS-gos Krepšinio 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

„LIETUVOS RYTO” KREPŠININKAI VĖL 
NUGALĖJO LENKUS

Penktą pergalę šeštosio
se R. Saportos taurės vy
rų krepšinio turnyro rung
tynėse iškovojo C grupėje pir
maujantis Vilniaus „Lietuvos 
rytas”, gruodžio 18 d., antra
dieni, namie 91:66 (24:12,
25:15, 20:17, 22:22) sutriuški
nęs Lenkijos vicečempioną 
„Anwil” klubą.

Pirmojo rato susitikime vil
niečiai varžovus, kurie šešių 
ekipų grupėje yra ketvirti (3 
pergalės ir 3 pralaimėjimai), 
svečiuose nugalėjo 17 taškų 
skirtumu — 89:72.

Gruodžio 18 d. rungtynėse 
rezultatyviausiai nugalėtojų 
gretose žaidė 26 taškus pelnęs 
bei visus 6 tritaškius metimus 
pataikęs Arvydas Macijaus
kas. 14 taškų į svečių krepšį 
įmetė Rimantas Kaukėnas, 13 
— Ramūnas Šiškauskas, 12 — 
Robertas Javtokas (10 atko
votų kamuolių), 9 — Kęstutis 
Šeštokas, 7 — Kęstutis Mar
čiulionis, 5 — Artūras Javto
kas, 3 — Andrius Vyšniaus
kas, 2 — Andrius Šležas ir 
Walsh Jordan taškų nepelnė.

„Tai, kad ’Anwil’ rungtynia
vo be traumuotų savo koman
dos pirmūnų (Aleksandro Ku
lio ir Gorano Savanovičiaus — 
BNS), nesumenkina mūsų 
pergalės, nes varžovai stiprūs 
ir be jų”, — spaudos konferen
cijoje kalbėjo „Lietuvos ryto” 
komandos vyriausiasis trene

ris Jonas Kazlauskas. Jis pa
sidžiaugė, jog žaidėjams „pa
vyko išvengti duobių”. „Bai
giantis runtynėms buvau už
sispyręs ir neleidau krepši
ninkams atsipalaiduoti bei 
žaisti žiūrovams. Tiesiog ne
norėjau, kad vėliau reikėtų iš 
naujo lipdyti, kas jau buvo su
lipdyta”, — įtikinamos per
galės priežastis nurodė J. Kaz
lauskas.

Kitose C grupės rungtynėse 
gruodžio 18 Kazanės „Uniks” 
(Rusija) komanda savo aikšte
lėje 86:71 (20:17, 21:15, 19:20, 
26:19) įveikė Bonos „Telekom 
Baskets” (Vokietija) krepši
ninkus ir atsilygino varžo
vams už pralaimėjimą (76:95) 
pirmojo rato susitikime išvy
koje. Po šio susitikimo abi ko
mandos turi po keturias per
gales iš šešių ir nuo pirmau
jančių „Lietuvos ryto” krep
šininkų atsilieka vienu tašku.

Trečiosiose grupės rungty
nėse antrąją pergalę iškovojo 
Amsterdamo „Richon Astro- 
nauts” (Olandija) komanda su 
Egidijumi Mikalajūnu, namie 
72:65 nugalėjusi Traiskirche- 
no „Arkadia Lions” (Austrija) 
ekipą.

E. Mikalajūnas nugalėto
jams per 34 minutes pelnė 12 
taškų, po krepšiais atkovojo 6 
kamuolius ir atliko. 4 rezulta
tyvius perdavimus.

DARIUS SONGAILA — GERIAUSIAS

Gruodžio 16 d. įvykusiose 
krepšinio rungtynėse tarp 
Wake Forest ir Florida State 
universitetų ekipų pirmųjų 
aikštelėje, Winston Salem 
mieste Šiaurinėje Karolainoje, 
Wake Forest universiteto 
rinktinės žaidėjas lietuvis Da
rius Songaila buvo pripažintas 
geriausiuoju. Čia pergalę 
šventė mūsiškio atstovaujama 
komanda, o Darius pasiekė 
savo rezultatyvumo rekordą: 
29 taškus.

Dariaus atstovaujama ko
manda įveikė varžovus 93:72. 
Čia nesulaikomas buvo Son
gaila, kurio pavardę Fox spor
to televizijos kanalo komenta
toriai kartojo dešimtis kartų. 
Pranešėjai dažnokai suminė
davo ne vien tik jo gerus pasi
rodymus Lietuvos krepšinio 
rinktinėje per olimpines žai
dynes Australijoje, bet ir jo gy
venamąją vietą — Marijampo
lę, Lietuvoje. Vienas iŠ prane
šėjų pasisakė, kad jis to mies
to vardą mokėsi tarti visą pus
dienį.

Čia buvo perduotas ir kito

garsaus, buvusio Wake Forest 
universiteto, o dabar vieno iš 
geriausiųjų centrų profesio
nalų NBA lygoje, Tim Duncan 
pasisakymas, iškeliantis lietu
vio sugebėjimus. Taip pat 
rungtynių metu buvo girdimas 
bei matomas ir pačio Dariaus 
pasisakymas, kuriame jis tei
gia, jog moko savo komandos 
trenerį lietuvių kalbos. O, kad 
treneriui apsimoka žinoti lie
tuviškai — tai ne naujiena, 
nes pačioje komandoje yra dar 
vienas lietuvis — Vytas Da
nielius iš Kauno, pradėjęs 
žaisti tik šiemet ir jau įsitvir
tinęs pirmųjų atsarginių tar
pe. Praėjusį sekmadienį jis 
pelnė 5 taškus.

Beje, grįžtant prie Songai
los, reikia pasakyti, jog šį kar
tą jis buvo ne vien rezultaty
viausias, bet taip pat penkis 
kartus atkovojo kamuolį nuo 
lentos ir tiek pat kartų atliko 
rezultatyvius kamuolio per
davimus. Taip pat jo taškų vi
durkis yra vienas iš geriau
siųjų komandoje.

E. Šulaitis

LFK „Lituanica” klubo vardu linkimų Kalėdų ir laimingų ateinančių 
2002-jų metų visiems linki ilgamečiai klubo darbuotojai. Iš k.: žurn. Ed
vardas Šulaitis, v-bos pirm. Albertas Glavinskas ir revizijos komisijos at
stovas Romas Kartavičius.

„RIMI” REMS LIETUVOS KREPŠINĮ
Prekybos tinklas „RIMI” ta

po generaliniu Šiaurės Euro
pos krepšinio lygos (NEBL) 
rėmėju Lietuvoje, taip pat Lie
tuvos krepšinio klubų asocia
cijos (LKL) bei Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
rėmėju.

Pirmadienį, gruodžio 17 d., 
rėmimo sutartis pasirašė UAB 
„Ekovalda”, prekybos tinklo 
„RIMI” operatorės, direktorius 
Darius Krasaitis ir NEBL ko
misaras bei LKL prezidentas 
Šarūnas Marčiulionis.

Remiantis su LKL pasira
šyta sutartimi, prekybos tink
las „RIMI” bus ne tik LKL 
čempionato rėmėjas, bet ir ge
neralinis LKL „Žvaigždžių die
nos — 2002” rėmėjas. Preky
bos tinklo „RIMI” parama 
krepšiniui per 2001-2002 me
tų sezoną iš viso sudarys 
400,000 litų.

„Džiaugiamės, galėdami pa
remti krepšinį ir padėti jam 
dar labiau sustiprėti. Galvoda
mi apie ateities pamainą, pa
ramą skyrėme ir Š. Marčiu
lionio krepšinio mokyklai. Šie

metai yra pirmieji, kai visoje 
Šiaurės Europoje gerai žino
mas ir vertinamas prekybos 
tinklas „RIMI” rems krepšinį, 
tačiau mes tikimės ilgalaikio 
bendradarbiavimo”, — sakė 
UAB „Ekovalda” direktorius 
D. Krasaitis.

Prekybos tinklas „RIMI” yra 
vienas iš sparčiausiai augan
čių mažmeninės prekybos 
tinklų Lietuvoje, turintis iš 
viso penkiolika parduotuvių. 
Lapkričio bei gruodžio mė
nesiais Vilniuje atidaryti pre
kybos centrai „Hyper RIMI” 
yra didžiausios šio tinklo par
duotuvės visoje Šiaurės Euro
poje.

UAB „Ekovalda” akcininkai 
yra tarptautinis susivienijimas 
„ICA-Ahold AB”, kuriam pri
klauso Švedijos, Norvegijos ir 
Olandijos bendrovės. Si pir
maujanti Šiaurės Europoje 
mažmeninės prekybos grupė 
iš viso turi beveik 4,600 par
duotuvių Švedijoje, Norvegi
joje, Danijoje, Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje.

BNS

* Tarptautinės žirgų 
sporto federacijos (FEI) ket- 
virtąkart surengtose vaikų jo
jimo konkūrų varžybose Flori
doje dalyvavo ir du Lietuvos 
jaunieji raiteliai, gavę nepa
kartojamą progą pasivaržyti 
su bendraamžiais ir pamatyti 
tolimą valstybę. Sėkmingiau 
pasirodžiusi Dovilė Zelvaraitė 
iš Riešės pateko tarp 16 finali
ninkų ir užėmė 8-tąją vietą. 
Varžybose dalyvavo 14-mečiai 
raiteliai, kuriuos FEI atrinko 
pagal zonų varžybose pasiek
tus rezultatus. (Eita)

* Europos čempionas ir 
pasaulio vicečempionas, 
Klaipėdos universiteto sporti
nių šokių ansamblis „Žuvėdra” 
pripažintas geriausias tarp 
studentų komandų. Jo vadovė, 
profesorė Skaistė Idzelevičie- 
nė teigė: „Kiekvienas pri
pažinimas yra garbingas ir 
įpareigojantis. Malonu, kad 
šalies studentų sporto asocia
cija vertina mūsų triūsą. 
Stengsimės ir ateityje tęsti 
mūsų universiteto sportinių 
šokių tradicijas ir džiuginti 
pergalėmis”. (KD)

* Lietuvos bokso federa
cijos (LBF) vadovai ieško 
kandidatų, galinčių užimti bu
vusio prezidento Remigijaus 
Daškevičiaus vietą. Geriau
sias kandidatas į LBF prezi
dento postą yra kaunietis 
verslininkas 35 metų Rolan
das Skopas. (LR,Eite)

* Geriausiu 2001 metų 
Lietuvos futbolininku jau 
ketvirtą kartą išrinktas Lietu
vos rinktinės ir San Sebastja- 
no „Real Sociedad” (Ispanija) 
klubo puolėjas Edgaras Jan
kauskas. Jis laureatu tapo ir 
1997, 1998 bei 2000 metais.

(KD,LR,Elta)

„LITUANICOS” 
FUTBOLO KLUBE

Albertas Glavinskas, klu
bo ilgametis pirmininkas, ir jo 
žmona — veikli klubo narė 
Laima, išvyko paviešėti į Flo
ridą, kur gyvena jų sūnus To
mas su šeima. Clarendon 
Hills, IL. įsikūrę Glavinskai 
turi nuosavybę ir Floridoje.

Lapkričio mėnesio pabai
goje į Čikagą buvo atvažiavęs 
tas pats Tomas Glavinskas su 
žmona Alena ir savo atžalomis 
— Dalyte, Albertu, Daina ir 
Audra.
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Rolandas Siniakovas su 
žmona Ramune Cibaite su
silaukė dukrelės, kurią nese
niai pakrikštijo Rasos-Onos 
vardais. Rolandas dar ne taip 
seniai yra atvykęs iš Lietuvos, 
visą laiką žaidžiantis klubo 
komandose. Ramunė yra bu
vusi klubo moterų futbolo ko
mandos narė; anksčiau pri
klausė klubo valdybai.

Artėjančių šv. Kalėdų 
proga, klubo valdyba sveiki
na savo narius bei rėmėjus, 
linkėdama visiems kuo links
miausių švenčių, geros nuotai
kos ir sėkmės. Geriausius lin
kėjimus atskirai siunčia ir šių 
eilučių autorius visiems 
„Draugo” skaitytojams, besido
mintiems LFK „Lituanicos” 
veikla.

E. Š.

ABEJONĖS DĖL 
Š. EUROPOS

KREPŠINIO LYGOS

Šiaurės Europos krepšinio 
lygos (NEBL) komisaras ir 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) prezidentas Šarūnas 
Marčiulionis neabejoja, kad 
kitą sezoną Europos vyrų 
krepšinio klubų varžybų ka
lendoriuje neliks R. Saportos 
ir R. Koračo taurių turnyrų, o 
juos pakeis naujos dvipakopės 
Tarptautinės krepšinio fede- 
racjos (FIBA) Europos orga
nizacijos rengiamos varžybos.

Toks įsitikinimas sustiprėjo 
po praėjusią savaitę Miun
chene įvykusių FIBA Europos 
konferencijos varžybos komisi
jos posėdžių, kuriuose buvo 
pritarta lietuvių inicijuotam 
naujam projektui, pagal kurį 
Europos klubai rungtyniaus 
naujame turnyre. Pirmąjame 
etape Šiaurės ir Pietų zonose 
žais po 24 komandas, iš kurių 
po aštuonias pateks į kitą eta
pą, kuriame paaiškės finalo 
ketvertas. Antrąjame pagal 
rangą turnyre, sąlyginai pava
dintame „Challenge Cup”, da
lyvaus 32 komandos. Šie tur
nyrai vyks greta ULEB ren
giamos Eurolygos varžybų, o 
ne vieloj jų.

Šiaurėje varžybas organi
zuos NEBL, o kas imsis atsa
komybės už kitą konferenciją

— paaiškės kitais metais.
Komisijos pasiūlytą varžybų 

projektą kovo mėnesį turi pa
tvirtinti Europos zonos konfe
rencija.

Ar yra vis dėlto kokia nors 
tikimybė, kad šis projektas ne
bus įgyvendintas ir vienam se
zonui liks1 R. Saportos bei R. 
Koračo taurės varžybos? 
„Praktiškai jokios”, — tvirtai 
sakė Š. Marčiulionis, taip pat 
užtikrinęs, kad neplanuoja 
mesti darbų Lietuvoje ir tapti 
vienu iš FIFA Europos padali
nio vadovų.

Elta

ABEJONĖS DĖL 
PARAMOS OLIMPINEI

RINKTINEI

Klaipėdoje viešintys Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to (LTOK) bei Kūno kultūros 
ir sporto departamento vado
vai savivaldybės prašė skirti 
daugiau lėšų sportininkų, 
ypač kandidatų į olimpinę 
rinktinę, rengimui.

Nors vasaros olimpinės spor
to žaidynės Atėnuose vyks tik 
po 3 metų, anot LTOK prezi
dento Artūro Poviliūno, jau 
dabar svarbu skirti pakanka
mai lėšų kandidatų į Lietuvos 
olimpinę rinktinę rengimui. 
Kaip sakė LTOK prezidentas, 
dviračių sporto meistrus iš

LFK „Lituanica” klubo 2001 m. kalėdiniame pobūvyje dalis valdybos, revizijos komisijos narių ir artimų talki
ninkų su žmonomis. ' Nuotr. Ed. Šulaičio

dalies rems Tarptautinio olim
pinio komiteto solidarumo 
programa bei valstybė, tačiau 
yra ir kitų daug žadančių 
sportininkų.

Kandidatų į Lietuvos olimpi
nę rinktinę sąraše yra 32 
klaipėdiečiai. 5 iš jų — poten
cialūs rinktinės nariai, iš 
kurių tikimasi aukštų rezul
tatų. Nepaisant to, Klaipėdos 
meras Rimantas Taraškevi
čius sako abejojąs, ar ateinan
čiais metais Klaipėdos savival
dybė sugebės rasti pakanka
mai lėšų jų rėmimui. Juolab, 
kad kitąmet sporto reikmėms 
Klaipėdoje žadama skirti 
230,000 litų mažiau nei šie
met.

(Elta)

V. ALEKNA TARP 
GERIAUSIŲ

LENGVAATLEČIŲ
Planetos pirmenybių sidabro 

medalininkas, 29 metų disko 
metikas Virgilijus Alekna, 
geriausio 2001 metų lengvaat
lečio rinkimuose surinko 2,674 
taškus ir tarp vyrų užėmė tre
čiąją vietą.

Apklausos, kurią internete 
organizavo Europos lengvosios 
atletikos asociacįja (EAA), nu
galėtoju tapo 800 m bėgimo 
rungties pasaulio čempionas 
bei „Auksinės lygos” varžybų 
nugalėtojas šveicaras Andre 
Bucher — 3,807 tšk.

Antrojoje pozicijoje — plane
tos ieties metimo čempionas 
čekas Jan Železn (3,707 tšk.)

Geriausia 2001 metų leng
vaatlete tapo 28 metų plane
tos 800 m bėgimo rungties vi- 
cečempionė austrė Stephanie 
Graf, surinkusi 3,545 taškus.

Antrąją vietą užėmė pasau
lio 100 m bėgimo rungties 
čempionė ukrainietė Žana 
Pintusevič-Blok su 3,219 tašų.

Trečia — 1,500 m bėgimo 
rungties pasaulio čempionė 
rumunė Gabriela Szabo (3,085

* Pasaulio vicečempio
nas, disko metikas Virgili
jus Alekna antrus metus iš ei
lės išrinktas populiariausiu 
2001 metų Vilniaus sportinin
ku tradicinėje apklausoje. (Eitai
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AMERIKOS-RUSIJOS METAI
Gili žaizda sunkiai gyja

Jeigu pasaulio politikai 
šiuos metus paskelbtų Ameri- 
kos-Rusijos metais, niekas per 
daug neprieštarautų. Tokios 
šventės herojus — Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin. JAV 
prezidento pagrindinės pata
rėjos Condoleezza Rice nuo
mone, šis Rusijos vyriausias 
politikas, metus pradėjęs kaip 
pavojingas Vakarams, ypač 
JAV sąjungininkams Europo
je, juos baigia kaip didžiausias 
jų draugas. Po pirmo neoficia
laus susižinojimo, kur JAV 
prezidentas George Bush iš
girdo Putin „nyet” dėl NATO 
plėtros, jau per asmeninį su
sitikimą Slovėnijoje kažkokių 
nežinomų pojūčių paveiktas ir 
taip Putin akyse išskaitęs jo 
sielą, Bush mojosi baigti šal
tojo karo įtarinėjimus. „Putin 
yra žmogus, kuriuo galiu pasi
tikėti”, — viešai skelbė JAV 
prezidentas. Nors dar oficia
liai, bet jau draugiškiau di
džiųjų valstybių vadovai ru
denį bendravo Šanhajuje, o 
metų pabaigoje George W. 
Bush, pasikvietęs Vladimir 
Putin į savo ūkį Amerikoje pa
sisvečiuoti, drįso vadinti jį sa
vo geru draugu. „Mes paval
gėme skanius pietus — Texas 
kepsnį ir riešutinį pyragėlį — 
paklausėme Texas muzikos, ir 
aš manau, kad Rusijos prezi
dentas buvo laimingas”, — pa
gal žurnalistą Jeremy Brans- 
ten (RFE/RL 2001.12.14) teigė 
šeimininkas Bush.

Kažin kokia ta meilė iš tik
rųjų yra ir ar ji būtų tokia, jei
gu ne rugsėjo vienuoliktosios 
tragedijos pasekmės, iššauku
sios JAV-Rusijos bendradar
biavimo būtinybę, bet pasaulio 
dėmesį ji patraukė. Į tą Bush- 
Putin naują „karietą” jau pra
deda šokti ir kiti kraštai, ži
noma, visuomet, pirmutiniai 
— anglai. Premjeras Tony
Blair ir NATO gen. direkto
rius Lord Robertson tempia 
Rusiją į partnerystę, šioje or
ganizacijoje net veto teisę ža
dėdami. Tik kažin ar ne per 
daug to žavesio, kuris paskui 
gali ir liūdnokai baigtis? Pir
miausia, ko iš tikrųjų,šis žemo 
ūgio judrus rusas, iš uždaros 
ir tamsios KGB landynės Rytų 
Vokietijoje į prabangų Krem
liaus sostą įšokęs, galvotrūk
čiais skrąjodamas po pasaulį, 
iš jo nori? Deja, kol kas niekas 
taip neklausia. Gal ne daug 
kam toks jo, kartais atrodan
tis visiškai tuščias, tik sau 
populiarumo siekiantis, žaidi
mas ir rūpi?

Bet, aišku, tai negali nerū
pėti mums, lietuviams ir ki

tiems baltiečiams, o taip pat ir 
gudams, ukrainiečiams, mol
davams ir, ko gero, lenkams. 
Juk iki šiol Putin iš kailio nė
rėsi, siekdamas sustabdyti 
NATO plėtrą į rytus, ypač į 
Baltijos kraštus, kuriuos jis 
siekia ir visada sieks susigrą
žinti Maskvos globon. Tam 
tikslui Vašingtono palanku
mas jam būtinas. Iš JAV pre
zidento Bush kalbos Varšuvo
je suvokęs pralaimėjimą, Pu
tin uoliai šokosi kaip nors 
NATO sumenkinti, pakeisti į 
politinę posėdininkų sąjungą 
ir kaip galima stipresniu bal
su į ją įsisprausti. Ir dar ne
aišku, kiek jis čia laimėjo, 
nors kai kurios europietės na
rės ir pagaliau JAV gruodžio 
pradžioje Briuselyje Maskvos 
vadovui pasiūlė savo „nyet”. 
Tolimesnės derybos nukeltos į 
kitų metų posėdį, įvyksiantį 
gegužės mėnesį Islandijoje. 
Daug prakaito naujoms kandi
datėms — Lietuvai, Latvijai, 
Estijai, Slovakijai bei Slovė
nijai reikės išlieti, tą Briuselio 
„nyet” verčiant į užtikrintą
99IIO •

Aiškesnis, taigi ir laimėtas, 
Putin siekis, dėl kurio jis pir
mas šokosi reikšti užuojautą 
JAV prezidentui Bush rugsėjo
vienuoliktą, užsitikrinimas 
laisvų rankų tvarkytis su če
čėnais. Ir labai gaila, kad čia 
JAV prezidentas paslydo. Juk 
dabar jau visas pasaulis mato, 
kokią pagalbą Rusija iki šiol 
Amerikai davė kovai su tero
rizmu. Gal ir dėl to buvo tėkš
tas šiurkštokas spjūvis Mask
vai į veidą netrukus po Texas 
skanių pietų paties šeiminin
ko Bush. Daug metų saugota, 
tausota, iki paskutinio prakai
to lašo Putin ginta, Amerikai 
savo krašto gynybą modernin
ti kliudanti, 1972 metais su 
sovietais pasirašyta sutartis 
buvo nutraukta. Vienašališ
kai, prezidento Bush sprendi
mu, iš anksto Putin net ne
pranešus. Žingsnis — tikėtas, 
gal tik karą skelbiant. Dėl jo 
Maskvai — tik perkūnais tran
kytis. Sovietmečiu gal taip ir 
būtų buvę. O dabar — švel
nus protestas, ir daugiau nie
ko. Keli generolai dar meško
mis pamaurojo, paniurzgė ir 
žemesni politikai: pristok, pre
zidente, per toli nuėjai, iš viso 
su mumis nebesiskaitai, mėtai 
kariškius, švaistai pinigus. 
Bet pats prezidentas Putin — 
beveik nė garso, ir mažai dė
mesio kreipė į generolų pyktį, 
nors anksčiau jis pats buvo 
teigęs nutrauksiąs visas kitas 
Maskvos-Vašingtono sutartis,

Spalio 21 d. Ignalinos Atominės elektrinės (IAE) pareigūnai lankėsi Lietuvos ambasadoje, Washington, DC. Su
sitikimo metu buvo aptarti IAE saugumo gerinimo projektai, kurie vykdomi „Data Systems & Solutions” ben
drovės. Iš kairės: IAE kontraktų skyriaus vadovas Remigijus Traknys, IAE finansų ir ekonomikos direktorius 
Eugenijus Grumskas, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, LR ministrė-patarėja ekonomikos reikalams 
Nijolė Žumbaitė, IAE informacinės skaičiavimo sistemos vadovas Kastytis Butkus, DS&S projektų vadovas dr. 
Mykolas Pakštys.

jeigu JAV prezidentą* Bush 
taip pasielgs. Pagal tuos nau
jus Bush posūkius tyrinėjantį 
žurnalistą Jeremy Bransten, 
net ir Rusijos Užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov aiškina, 
kad sutarties nutraukimas 
Rusijos saugumui nepakenks. 
Koks nuolaidumas!

Tyrinėtojas taip pat tvirtina, 
kad tok? Putin elgesys, nors 
daugelio kariškių ir nemėgsta
mas, Rusijoje jam skina lau
rus. Apklausų duomenimis, jo 
populiarumas šiandien — 80 
nuošimčių. Putin pritaria ir 
iki šiol visada tokiai politikai 
prieštaravęs liberalų-demok- 
ratų partijos pirmininkas Vla
dimir Žirinovski, anksčiau 
siūlęs 'atominius kritulius 
dirbtinais vėjais supūsti į Bal
tijos kraštus, šiltų vandenų 
uostus jėga įsigyti iš Indijos ir 
Pakistano, o Lenkiją vėl pada
linti tarp Berlyno ir Maskvos. 
Aplamai rusų politikai mano, 
kad ir Vašingtonas turi būti 
laimingas, nes Putin Maskvos 
laikyseną apvertė aukštyn ko
jom: nuolatinį prieštaravimą 
pakeitė bendradarbiavimu. 
Visapusiškai politinei drau
gystei su Vašingtonu Putin be
lieka tik viena baimė: ką jis 
turės daryti, jeigu Amerika, 
laimėjusi Afganistane, išeis į 
karą prieš teroristus globo
jantį jo draugą ir pagrindinį 
ginklų pirkėją, užtikrintą nuo
latinį pąjamų šaltinį, Iraką?

Tačiau sovietmečiu buvęs 
Vakaruose garsus pogrindžio 
veikėjas, komunistų kalintas 
ir kankintas Vladimir Bu- 
kowski, Amerikai pataria su 
Putin nesusidėti. Su „Wa- 
shington Times” (2001.12.11) 
bendradarbiu Bill Gertz kal
bėdamasis, jis pagrįstais duo
menimis įrodo Putin vadovau
jamos Rusijos šalinimąsi nuo 
demokratįjos, į valdžią grįži
mą buvusių KGB agentų, 
slaptųjų policininkų, aršių ko
munistų, kartu atsinešančių ir 
senus tikslus.

Ne taip jau skaniai tas Te-

xas riešutinis pyragėlis pa
kviptų ir mums, jeigu dar 
kartą Bush bandytų juo Putin 
pavaišinti, žinome, per savo 
sąjungininkė CEO Alex Miller 
bendrovę Rusijos prezidentas 
kontroliuoja „Gazprom”, kuri 
bet kokia kaina siekia įsigyti 
ir Lietuvos dujas. Kažin ar ne 
be jo įtakos dvi didžiosios Ru
sijos naftos bendrovės, 
„LUKoil” ir „Jukos”, visaip 
kliudydamos Mažeikių naftos 
valyklai gauti žaliavų, iš Lie
tuvos veja lauk amerikiečius. 
Negalėdamas Lietuvos į 
Maskvą susigrąžinti tankais, 
Putin bandys mus ten nusi
tempti ekonomine virve. Naf
ta, dujos, elektra Lietuvą prie 
Rusijos gali pririšti taip, kad 
nieko nebereikš nė NATO na
rystė. O ten įėjus, ko gero, jau 
ir Putin atstovas gali pasitik
ti.

Bet iki Prahos dar beveik 
visi metai. Gal jie jau nebebus 
Amerikos-Rusijos, bet, saky
kim, NATO — Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Slovakijos, Slovė
nijos metai? Su Amerika, bet 
be Rusijos. Taip turbūt vi
siems būtų geriau.

Redakcijos pastaba. Šis skyre
lis paparastai spausdinamas šeš
tadienio laidoje, tačiau kalėdiniame 
numeryje šioje vietoje bus spausdi
nami specialūs sveikinimai, tad B. 
Nainio mintys pateikiamos šian
dien.

SULAUKĖ
PRIPAŽINIMO

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro išleista knyga 
„Tannenberg and After” susi
laukė tarptautinio pripažini
mo. Prof. John A. Lynn, JAV 
Bibliografijos komiteto prane
šimu, William H. Urban para
šyta 500 puslapių knyga, vie
na iš kiekvienais metais JAV 
parenkamų 30 karinės istori
jos knygų, bus pažymėta Švei
carijoje leidžiamame „Biblio- 
graphie International d’His- 
toire Militaire” leidinyje. 
BIHM leidinys paprastai už
tikrina pasaulio istorikų, 
mokslininkų ir bibliotekų dė
mesį.

Prof. dr. Jono Račkausko va
dovaujamas, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centras yra 
išleidęs keletą kitų William H. 
Urban parašytų knygų. Tai: 
„The Prussian Crusade”, „The 
Samogitian Crusade”, „The In- 
dependence of the Baltic 
States”. Šių knygų autorius 
1991-1944 m. redagavo „Jour
nal of Baltic Studies”. William
H. Urban profesoriauja Mon- 
mouth College, Monmouth, Il
linois.

P. Ptr.

* Vyriausybė papildė 
Baudžiamąjį kodeksą (BK) 
nauju straipsniu dėl neteisėto 
naudojimosi energija ir vande
niu. Neteisėtai pasinaudoję 
elektros ir šilumos energija, 
dujomis arba vandeniu as
menys, jei jie padarys „didelę 
turtinę žalą” bus baudžiami 
„laivės atėmimu iki ketverių 
metų arba pataisos darbais, 
arba bauda”. BK pataisas pa
rengusi Teisingumo ministeri
ja pabrėžia, kad energija ir 
vanduo yra specifinis turtas, 
todėl neteisėto jo naudojimo 
negalima kvalifikuoti pagal 
dabar galiojančius kitus BK 
straipsnius kaip slaptos ar at
viros svetimo turto vagystės.

(BNS)

Pastaruoju metu internete, 
kuriuo ypač mėgsta tarpusa
vio bendravimui pasinaudoti 
jaunesnių kartų žmonės, išsi
vystė gan karštos diskusijos, 
kaip lietuviškai rašyti kitų 
kalbų tikrinius daiktavar
džius. Ar reikėtų juos rašyti 
fonetiškai, kaip siūlo Lietuvos 
kalbininkai, ar originalia ra
šyba, pažymint žodžio tarimą 
skliausteliuose, o gal pirmiau
sia pateikti fonetinę rašybą su 
skliausteliuose įrašomu origi
nalu? Visi šie atvejai jau ne 
kartą buvo svarstyti, priimtos 
taisyklės, vėl jos atmestos, su
darant naujas.

Atrodo, kad visuomet kaž
kas pareiškia nepasitenkini
mą, siūlo savo idėjas. Ir tai 
natūralu, tačiau dabar nueita 
per toli: siūloma amerikietiš
kus vietovardžius tiesiog vers
ti į lietuvių kalbą (jeigu jie 
apskritai yra išverčiami) ir 
taip sulietuvinti, kad ne tik 
savas tautietis, bet ir kitatau
tis tokios vietovės nesurastų 
jokiame atlase, žemėlapyje ar 
kitoje patikimoje informaci
joje. įsivaizduokime, jeigu rei
kėtų Amerikoje surasti vals
tiją, vadinamą „Naujasis 
Džersis”... Bet nelabai geriau 
sektųsi, ieškant Jutos, Vaijo- 
mingo, Setlio, Kanzaso, Ar
kanzaso ir pan.

Užsienyje keletą dešimtme
čių gyvenę lietuviai, su ku
riais Lietuva glaudesnius 
ryšius užmezgė tik po nepri
klausomybės atkūrimo, nuolat 
kaltinami „atsilikimu kalbos 
srityje, senoviškais išsireiki- 
mais, klaidingomis sąvokomis 
ir labai siauru žodynu”. Jie 
savo ruožtu priekaištauja tau
tiečiams Lietuvoje dėl gau
sybės svetimžodžių, lietuvių 
kalbos sumenkinimo, bereika
lingo barbarizmų antplūdžio 
žodžiams, kurie turi gerus sa
vos kalbos atitikmenis.

Taip ir sukasi kaltinimų 
ratelis, o jo centre: Lietuvos 
valstybinės kalbos komisija, 
kuri turi nuspręsti, kas lietu
vių kalbai tinka, kas nepriim
tina; kurie „naujadarai” ar 
skoliniai vartotini, kurie at
mestini. Deja, žiniasklaida 
(arba ir eiliniai žmonės, kurie 
nori pasirodyti ypač išpru
susiais bei moderniais) ne vi
suomet paklūsta kalbinin
kams ir, užuot paieškojusi tin
kančio žodžio ar išsireiškimo, 
nueina pačiu lengviausiu ke
liu — prikergia lietuvišką ga
lūnę svetimžodžiui.

Tėvynėje žmonės prie to jau 
pripratę ir turbūt nedaug krei
pia dėmesio, o ilgainiui tie

kalbos teršalai taip įsipi- 
lietina, kad, tarytum varputį 
apleistame darže, išravėti jau 
labai sunku. Tačiau užsienio 
lietuviams visgi gimtosios kal
bos grynumas savo svarbos 
neprarado (galime įsivaizduo
ti, kad tokie „naujadarai” dėl 
tos pačios priežasties erzina ir 
Lietuvos prezidentą, kuris ne 
kartą kreipėsi į kalbos komi
siją dėl svetimų tikrinių daik
tavardžių rašybos sureguliavi
mo). Lengva net atsakyti į 
klausimą: kodėl? Nuo pat pa
sitraukimo iš Lietuvos Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje vie
nas svarbiausių uždavinių, 
išsibarsčius po visas pasaulio 
šalis, buvo savo tautinės tapa
tybės išlaikymas. Beveik be 
išimties visi tikėjome, kad to
ji tautinė tapatybė negali ilgai. 
gyvuoti be savo kalbos. Tad 
lietuvių kalba pasidarė mūsų 
lietuviškojo išlikimo tikriau
sias laidas ir priemonė jam 
išsaugoti. Dėl to buvo įkurtos 
lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos, ir nuolat pabrėžiama 
jaunosioms kartoms: nepa
mirškite savo gimtosios kal
bos.

Šiandien daug kas sakytų, 
kad visgi antrosios bangos 
imigrantų pastangos buvo vel
tui — jaunesnieji lietuviškai 
beveik nekalba... Reikia su 
tais priekaištais sutikti: ne
maža dalis mūsų jaunimo 
„nubiro šalikelėje ir tapo 
plėšrių aplinkos paukščių au
komis”. Bet daug išliko ir 
šiandien iš jų gauname šim
teriopą vaisių. Jeigu ne lietu
viškos mokyklos, jeigu ne nuo
latiniai tėvų raginimai: kal
bėkite lietuviškai ir jokiu bū
du nekabinkite lietuviškų ga
lūnių angliškiems žodžiams — 
tai pats didžiausias nusikalti
mas ir žala abiem kalbom — 
ir jie būtų kalbą praradę.

Amerika tam tikra prasme 
yra „tarptautinė valstybė”, tu
rinti ryšius su visu pasauliu. 
Ji išmokusi gerbti visas kal
bas, ypač žmonių vardus, pa
vardes, vietovardžius — nie
kad jų neiškraipydama, nors 
anglakalbiams labai sunku 
kai kuriuos ištarti. Lietuva 
taip pat stengiasi įsirikiuoti į 
užsienio valstybių tarpą, įstoti 
į jų organizacijas, priklausyti 
moderniam pasauliui. Tas rei
kalauja ir supratimo, kad ne 
viską galima savaip pakreipti, 
„sulietuvinti”, kad pagrindinis 
žmonių ir valstybių tapatybės 
įrodymas yra asmenvardžiai 
ir vietovardžiai. Juos versti į 
lietuvių kalbą ar kaip kitaip 
darkyti yra neleistina.

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

PETRAS MATEKŪNAS

Nr.2
1926 m. L. Dalangauskas iš direktoriaus pareigų bu

vo atleistas ir paskirtas į Ukmergės gimnaziją moky
toju. Spėjama, kad jo atleidimas iš direktoriaus pa
reigų buvo grynai politinis, nes tuo metu — 1926 m. 
sausio mėn. — iš krikščionių demokratų valdžią 
perėmė socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai. I 
jo vietą direktoriumi buvo paskirtas, buvęs anksčiau 
Zarasų vidurinės mokyklos kapelionas, Smėlynės pa
rapįjos klebonas kun. dr. Juozas Čepėnas.

Neilgai kun. dr. J. Čepėnas buvo Zarasų vidurinės 
mokyklos direktoriumi. 1926 m. Griniaus vyriausybė 
buvo nuversta. Kun. dr. visai nepasireiškė. Iš pradžių 
Panevėžio vyskupas jį paskyrė Antašavės parapijos 
klebonu, o vėliau —Anykščių.

I Zarasų vidurinę mokyklą po to perversmo direkto
riumi buvo paskirtas buvęs Seimo narys, kun. dr. Jo
nas Steponavičius (Seimas buvo paleistas). Tai buvo 
pirmasis Zarasų vidurinės mokyklos direktorius, kuris 
su didele meile buvo atsidavęs šiam Lietuvos kampe
liui, vadinamam Lietuvos „Kamčiatka”. Jo rūpesčiu 
Zarasuose buvo įsteigta gimnazija, pavadinta Zarasų

Valdžios aukštesnioji komercijos mokykla, ir pastatyti 
gražūs, erdvūs rūmai.

Mokinių skaičius kiekvienais metais didėjo. Senos 
patalpos pasidarė per mažos. Penktąjai klasei nebuvo 
vietos. Tam reikalui buvo išnuomoti du kambariai D. 
Bukonto gatvėje Nr. 10, kur buvo įrengtos 5-toji ir 
vėliau 6-toji klasė, o sporto salė Kūro name — gyd. D. 
Bukonto ir Kauno gatvių kampe, prie statomos gimna
zijos rūmų.

Mokiniai, kurie lankė šią mokyklą, labai apsidžiau
gė, o ypač jų tėvai, kurių dauguma buvo smulkūs ūki
ninkai. Jie savo vaikus leisti į gimnazijas, kurios veikė 
kitose apskrityse, negalėjo. Ūkininkų džiaugsmas bu
vo didelis. Vienas tėvų, kurio sūnus lankė šią mokyk
lą, pasakė: „Ačiū Dievui, kad jis susiprato ir atsiuntė į 
Zarasus kun. dr. Joną Steponavičių, nes buvę direkto
riai, kaip L. Dalangauskas ir kun. dr. Juozas Čepėnas, 
visai nesirūpino mokyklos ateitimi. Dabar tikime, kad 
mūsų vaikai galės tęsti toliau mokslą”.

Zarasų Valdžios aukšt. komercijos mokykla, baigia
ma per aštuonerius mokslo metus. Buvo dėstoma iš 
viso 22 mokslo dalykai, iš jų septyni specialūs. Pabai
gę šią mokyklą, mokiniai galėjo stoti į aukštąsias mo
kyklas.

Svarbiausias kun. dr. J. Steponavičiaus tikslas buvo 
mokyklai pastatyti didelius rūmus. Tuo reikalu pasi
tarė su mokytojais ir visuomenės veikėjais. Visi jam 
pritarė. Tunnt mokytojų ir visuomenės pritarimą, 
1928 m. spalio 16 d. buvo įsteigtas vykdomasis komite
tas iš 12-kos asmenų, kurie rūpinsis mokyklos rūmų

statyba. Komiteto pirmininku buvo išrinktas kun. dr. 
J. Steponavičius. Rūpesčio, kaip vykdomojo komiteto 
pirmininkas, turėjo labai daug — du ar tris kartus 
rūmų statybos reikalais važiavo į Kauną. Buvo išsiųsti 
keliems architektams laiškai paruošti Zarasų gimnazi
jos rūmams projektą. Už projekto paruošimą keli ar
chitektai pareikalavo tuojau sumokėti. Komitetas pi
nigų neturėjo. Projektą paruošė architektas Salene- 
kas. Švietimo ministerija projektą patvirtino ir staty
bai paskyrė 315,310 litų. Bet už tą sumą nesurado 
rangovo. Tuomet švietimo ministerija statybos sumą 
padidino iki 346,000 litų. Ir šį kartą rangovų neatsira
do. Po dviejų nesėkmingų paskelbtų konkursų, mokyk
los rūmus apsiėmė pastatyti inžinierius J. Judele- 
vičius. Jam buvo paskirti 2 proc. nuo visos statybos 
sumos.

Didelio vargo turėjo ir vietos parinkimas. Geriausia 
vieta naujiems mokyklos rūmams buvo prie Vytauto 
gatvės, kur stovėjo nedidelė cerkvelė, pastatyta 1903 
m., priklausiusi rusų religinei edinovercų sektai, vė
liau visai išnykusiai. Cerkvelė su dideliu žemės sklypu 
nepriklausomybės metais priklausė Panevėžio vysku
pijai _ • __

Kai Smėlynės parapijos klebonas kun. J. Janulionis 
buvo Zarasų vidurinės mokyklos kapelionu, gavęs iš 
Panevėžio vyskupijos leidimą, cerkvelę remontavo ir, 
įrengęs altorėlį, padarė mokyklos bažnytėlę, kurioje 
kiekvieną sekmadienį aukodavo mokiniams pamaldas. 
Jam išvykus visai iš Zarasų, pamaldos buvo nutrauk
tos ir kelis metus bažnytėlė stovėjo uždaryta. Vieta

graži, žemės sklypas didelis, beveik lygus ir aptvertas 
pusiau mūro tvora su dideliais vartais prie Vytauto 
gatvės, o kitoje gatvės pusėje Nepriklausomybės par
kas su paminklu, pastatytu caro laikais, kai pravedė 
plentą. Vieta mokyklos rūmams visais atžvilgiais tiko. 
Buvo kreiptasi į vyskupiją, kuri už tą vietą paprašė 
20,000 litų. Kai gavo iš vyskupijos tokį pranešimą, 
komitetas nutarė mokyklos rūmus statyti toje vietoje, 
kur dabar stovi, nes pinigų neturėjo. Žemės sklypą iš 
miesto savivaldybės gavo nemokamai, o kitoje gyd. D. 
Bukanto gatvės pusėje, priešais naujos mokyklos 
rūmus, didelę sportui aikštę, kurioje caro okupacijos 
metais stovėjo medinės kareivinės, vienas pastatas 
per I pasaulinį karą sudegė (paliko tik jo pamatai), o 
kitas išliko labai apnaikintas. Nepriklausomybės me
tais sudegusio namo pamatai buvo išlyginti ir paversti 
sporto aikšte, o apgriautas pastatas buvo remontuotas 
ir į jį atkelta pradžios mokykla.

Mokyklos rūmų statybos darbai pradėti 1930 m. 
pavasarį- Buvo sudaryta statybos komisija, kuri turėjo 
prižiūrėti vykdomus statybos darbus. Ją sudarė mo
kyklos direktorius kun. dr. J. Steponavičius, inž. Vin
centas Valentinas, Zarasų apskr. savivaldybės atsto
vas Alfonsas Juozėnas, tėvų komiteto atstovas adv 
Juozas Bertaševičius ir mokytojas Jonas Valiukonis.

Pamatinis šių rūmų akmuo buvo pašventintas 1930 
m. gegužės 11d. Pašventino Zarasų dekanas, Dusetų 
parapijos klebonas kanauninkas Strelčiūnas.

Bus daugiau

>
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Viešpatie, susirenkame vėl 
mūsų maža šeima, ir'prisime
name Tavo Sūnaus gimimo 
dieną prieš du tūkstančius 
metų. Egipto ir romėnų impe
rijos jau seniai dingo. Pasauli
niai karai jau seniai 
užsibaigė, reichas ir komuniz
mo slibinas net neišgyveno 
šimto metų. Bet Tavo Sūnaus 
paprasti žodžiai sužavėjo 
žmonijos širdis ir tebeliepsno- 
ja jų sielose ir po dviejų 
tūkstančių metų.

Prisimename Tavo Motinos 
kelionę per dykumas šį va
karą ir tuo prisimename vi
sus, kurie žuvo, Tavo Žodį be- 
plečiant, kurie žuvo mūsų tau
tos nepriklausomybės besie
kiant ir beginant, tuos, kurie 
žuvo nuo teroro rankos, kurie 
gina mus net šį vakarą nuo to 
siaubo ir pikto. Bet prisime
name ypač tuos, kurie siekė 
praleisti nors dar vienas šven
tes su mumis, tačiau žinome ir 
tikimės, kad jie ilsisi Tavo 
glėbyje. Tavo Šviesa šviečia 
perjuos net tamsiausioje nak

TARPVALSTYBINIS 
UNIVERSITETŲ FONDAS 
LIETUVOS ŽEMĖS UKIUI

Cleveland lietuvių nuošir
dus bendradarbiavimas su ofi
cialiomis Ohio valstijos įstai
gomis, ypač su gubernatoriu
mi, tęsiasi jau dešimtmečius. 
Lietuvos okupacijos metais 
lietuviai rasdavo pritarimo, 
siekiant atgauti Lietuvai ne
priklausomybę. Atgavus ne
priklausomybę, ryšiai su Co- 
lumbus valdžios ir mokslo 
įstaigomis nenutrūko, bet įga
vo žymiai platesnės veiklos 
skalę. Ši interesų plėtra ypač 
sustiprėjo, prieš septynerius 
metus įsteigus Lietuvos Res
publikos garbės konsulatą su 
jau plačių pažinčių turinčia su 
Ohio sostinės darbuotojais In
grida Bubliene. Įvairūs pasita
rimai, seminarai, vizitai tarp 
Lietuvos ir Ohio valstijos mez
gė plačiašakius ryšius, nau
dingus abiems kraštams, ypač 
sovietmečio sužlugdytam že
mės ūkiui.

Be įvairių susitarimų, moks
linių sesijų, universitetų 
spausdinto plačios informaci
jos, 2000 m. rugsėjo 19 d. pasi
rašyta' bendradarbiavimo su
tartis Lietuvos Žemės ūkio 
universiteto ir Ohio universi
teto žemės ūkio administraci
jos, kur sakoma: „Abu univer
sitetai vykdys profesorių, lek
torių, tyrinėjimo darbuotojų ir 
studentų pasikeitimą trum
poms studijoms bei mokinimo 
vizitus”. Lietuvos mokslininkų

Ixiwell R ir Loreta Kusleika Naults

tyje kaip tūkstančiai žvaigž
džių skaidriame Kūčių dan
guje. Nors ir per trumpas 
buvo jų laikas mūsų tarpe, 
ačiū už tą brangų laiką.

Mokyk mus, Viešpatie, pa
žinti Tave, išmokti mylėti vie
nas kitą ir traktuoti vienas 
kitą taip, kaip patys to lau
kiame.

Palaimink mus Viešpatie, 
mūsų trapias širdis ir klajo
jančias sielas, išsiilgusias Ta
vęs. Palaimink tėvelius, vai
kus ir draugus. Palaimink ko
legas ir kaimynus. Palaimink 
tuos, kurie šį vakarą keliauja 
namo, palaimink tuos, kurie 
šiąnakt dirba, kad mes galė
tumėme saugiai švęsti Tavo 
atėjimą savo šeimose, tarp sa
vųjų.

Kalėdos — vaikų šventė. Pa
laimink mus, visus Tavo vai
kus, apkabink ir apsupk mus 
savo šviesa ir šiluma' šią 
Kūčių naktį, suteik mums ir 
visam pasauliui savo Ramybę.

Žilvinas

atranka vykdoma abiejų uni
versitetų bendru susitarimu.

Šiems uždaviniams įgyven
dinti įkurtas „The Lowell R. 
Nault and Loretta Kuslaika 
fondas”. Programa padės Lie
tuvai finansuoti mokslininkų 
pasikeitimo išlaidas tarp Lie
tuvos ir Ohio universiteto. 
Fondo pajamos duos nuolatinę 
paramą įvairioms progra
moms ir ateities Lietuvos 
mokslininkams

Apie fondo įkūrėjus

Lowell R. Nault 36 metus 
buvo Ohio universiteto fakul
teto narys, 1966 m., gavęs 
doktoratą Comell universite
te, mokslininko darbo metų 
rezultatas — augalų ligų prob
lemos. Kaip tarptautiniu mas
tu garsus šios srities specialis
tas buvo kviečiamas į pasaulio 
kraštus paskaitoms ir prob
lemoms augmenijos apsaugos 
spręsti. Iki pasitraukimo pen
sijon jis buvo Ohio agrikultū
ros tyrinėjimo ir išvystymo 
centro direktorius.

Loretta Kushall Nault, ant
ros generacijos lietuvaitė ame
rikietė, gimusi Philadelphįjo- 
je. Jos seneliai iš Lietuvos 
Amerikon atvyko 1800 m. Se
nelio pavardė JAV imigracijos 
įstaigos buvo pakeista iš Kuš- 
leika į Kushall. Bakalauro

Prie eglutės Kūčių vakarą: po maldos ir vakarienės — dovanėlės... Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

TARP MUSŲ KALBANT
PEARL HARBOR UŽPUOLIMAS

m.Nepamirštama 1941 
gruodžio 7 d. Tos dienos rytą 
Japonijos karo aviacija (apie 
100 lėktuvų) iš pasalų atliko 
Pearl Harbor uosto ir netolie
se esančių oro uostų puolimą. 
Bombardavimo metu buvo su
naikinti 8 JAV karo laivai ir 
apie 200 lėktuvų. Žuvo apie 
3,000 karių. Dar didesnis 
skaičius buvo sužeistų. Pearl 
Harbor užpuolimas buvo pag
rindinė priežastis JAV įsijun
gimo į II pasaulinio karo eigą. 
Neseniai buvo paminėta šio is
torinio įvykio 60 metų sukak
tis.

Prieš 60 metų dauguma da
bartinių „Draugo” dienraščio 
skaitytojų gyveno Lietuvoje. 
Tąsyk mūsų tėvynėje šeimi
ninkavo vokiečių valdžia. Čia 
rašantysis, tarytum per dūmą, 
prisimęna mus pasiekusią ži
nią apie Pearl Harbor užpuo
limą. Kaipgi reagavo Ameri
kos lietuviai? Apie tai paty
rėme, pavartę Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro archy
vuose saugojamas „Draugo” 
dienraščio laidas. Atrodo, kad 
tuometiniam dienraščio re
daktoriui teko gerokai padir
bėti. Kaip žinia, tuo metu dar 
nebuvo elektroninių žinių per
davimo priemonių. Teko pasi
tikėti radijo bangomis atei

laipsnį ji gavo Immaculata ko
legijoje ir, kaip Ford fundaci
jos laimėtoja, studįjavo Cor- 
nell universitete. Vidurinėse 
mokyklose New Yorko ir Ohio 
valstijose dirbo kaip mokslo 
srities mokytoja. Lowell ir Lo
retta vedė 1963 metais, turi 
du vaikus: sūnų Brian ir duk
rą Julie. Abu baigę universite
tus, sūnus eina tėvo pėdomis 
ir dukra — motinos.

Loretos svajonė aplankyti 
savo senelių gimtinę išsipildė 
2001 m. pavasarį, kai jos vy
ras Lowell keliavo susitikti su 
Lietuvos Žemės ūkio moks
lininkais buvojo palydovė. Tai 
ir buvo pirmieji žingsniai tarp 
dviejų universitetų, įkuriant 
Nault-Kuslaika fondą.

Reali akcija
•
Lietuvos agrikultūra, kaip 

žinome, yra svarbiausia šalies 
ūkio šaka. Ji, deja, dešimtme
čiais atsilikusi nuo Vakarų 
Europos bei Šiaurės Amerikos 
ir technologijos, ir produkci
jos, ir rinkos atžvilgiu. Tad ty
rinėjimo specialistų siuntimas 
iš Lietuvos žemės ūkio univer
siteto į Ohio valstybinį žemės 
ūkio universitetą yra labai 
naudingas, ne tik idėjų gavi

nančiais pranešimais.
1941 m. gruodžio 8 d. (pir

madienio) laidoje dienraščio 
pirmame puslapyje stambes
nėmis raidėmis buvo paskelb
ta Tokijo šaltinių žinia: „Japo
nija oficialiai paskelbė, jog 
tarp Japonijos ir JAV yra karo 
stovis”.

Taipgi tos pačios laidos pir
mame puslapyje buvo paskelb
tos ir kitos užpuolimo žinios: 
„Vėlesnieji pranešimai skel
bia, jog japonų bombonešiai 
pravedė ataką Honululu mies
te, kur esą padaryta nemažų 
nuostolių. Washingtono
sluoksniai praneša, jog ata
koje gali būti nemažų gyvybės 
aukų”.

„Japonįja neatsižvelgdama, 
kad dar jų pasiuntiniai Wa- 
shingtone tebesitaria dėl tai
kos ir kad nėra dar paskelbu
sios viena kitai karo, šiandien 
pravedė orlaivių atakas Ame
rikos teritorijoje”.

„1,-300 mylių į vakarus nuo 
San Francisco torpedomis ap
šaudytas Jungtinių Valstybių 
kariuomenės laivas, gabenęs 
medžio krovinį".

„Japonijos orlaiviai atakavo 
Amerikos salą Guam”.

„Pranešimai apie įvykius 
Ramiajame vandenyne yra la
bai nepilni ir nepatiekta visų

mo atžvilgiu, bet naujos patir
ties bei eventualių susitarimų 
atvejais. Jie gautas žinias per
duos Lietuvos studentams, 
ūkininkams ir kitiems, kaip 
sumoderninti Lietuvos žemės 
ūkį. O tai padrąsins ir kaime 
gyvenančius jungtis į greitesnį 
Lietuvos žemės ūkio pelnin
gumą ir efektingiau jį naudoti 
ateityje.

Universitetų bendradarbia
vimo akcija įgauna ir konkre
čių formų. Jau š.m. rugpjūčio 
6-18 d. Lietuvos universiteto 
lektorė augmenijos apsaugai 
Aurelija Daluchaitė . ir prof. 
asist. Vaclovas Bogušas (dir
vožemio tvarkymas) buvo pa
kviesti dviejų savaičių studi
joms į Ohio žemės ūkio tyri
nėjimo centrus, kur buvo su
pažindinti su konkrečiais ty
rinėjimų darbais, klausė pas
kaitų, gavo vertingos litera
tūros ir t.t.

Įkurtasis The Nault/Kuslei- 
ka Andowment Fund įgalins 
gražiai pradėtą akcįją tęsti ir 
ateities dienose. Lietuviai 
prašomi jungtis į fondo narius. 
Čekius rašyti fondo vardu ir 
siųsti Rebecca Rader, OHIO 
STATE ATI /OARD 1328 Do
ver Rd., Wooster, Ohio 44961.

Vacys Rociūnas

smulkmenų”.
„Karo departamento pareiš

kimu, bet kokias karinės ver
tės žinias draudžiama skelbti, 
ypač apie strategines vietas ir 
karo pajėgas”.

„Tuo tarpu prezidentas Roo- 
seveltas šaukia kabineto ir 
kongreso vadų posėdį, kuria
me bus aptarti įvykiai Ra
miajame vandenyne”.

„Federalinis investigacijos 
biuras praneša, jog esąs pilnai 
pasirengęs kovoti prieš japonų 
špionažą ir sabotažą”.

„Draugo” gruodžio 9 d., tre
čiadienio laidos vedamajame 
straipsnyje, be kitako, buvo 
parašyta: „...Ką darysime mes, 
Amerikos lietuviai?

Aišku.
Mes esame šio krašto dalis. 

Jungtinių Valstybių garbė ir 
mus paliečia. Kraštas kare, 
krašto saugumas pavojuje, dėl 
to ir mes visi be jokių išsi
sukinėjimų, kaip Amerikos pi
liečiai einame į karą ir auko
jamės. Pareikalaus iš mūsų 
daugiau darbo — noriai dirb
sime; paprašys turto — duo
sime; pašauks į kariuomenės 
eiles — eisime; krašto laisvė ir 
gerovė pareikalaus mūsų gy
vybės — guldysime galvas!”

Toliau tame pačiame 
straipsnyje taip buvo rašoma:

„Vakar, kaip žinome Jungti
nių Valstybių Kongresas pa
skelbė karą Japonijai. Ką tai 
reiškia ir sakyti nereikia”.

„Drauge” gruodžio 10 d. ra
šoma:

„Pacifike Dėdės Šamo tarny
boje yra šie keturi lietuviai iš 
Chicagos:

Anthony Matulauskas, 1921 
Lowe Avenue, Felix Lukošius, 
6036 S. Honer Island Avenue, 
George Kodis, 6639 Artesian 
Avenue ir Frank Straukas, 
gyv. 19th Blue Island Avenue 
apylinkėje.

Gal yra ir daugiau, bet kol 
kas nesužinota.

Apie 2000 Chicagiečių lau
kia žinių iš Washingtono apie 
saviškių jaunų vyrų likimą 
Pacifiko bazėse, kur jie tar
nauja”.

„Draugo” gruodžio 11 d. lai
doje prasidėjo raginimai pirkti 
JAV apsaugos bonus. Bonų 
pirkimo skelbimai buvo daž
nai skelbiami „Draugo” dien
raščio puslapiuose. Amerikos 
lietuviai, gausiai pirkdami ap
saugos bonus, prisidėjo prie 
karo eigos sėkmės užtikrini
mo.

Petras Petrutis

* AB „Lietuvos energija” 
ūkiui atnaujinti reikia tri
gubai daugiau lėšųf negu būtų 
galima gauti pardavus visas 
jos akcįjas. Tačiau kol kas 
bendrovė dirba pelningai.

(VŽ, Elta)

SKELBI
Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS
0FTC4773) 22* - (761 

HOME (70SI425 • 7150 

MOBIL 17731 590-0205AUTOMOBILIO. NAMU, ŠVEIKATOŠ?
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 Weat 95th Street 

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

RIMAS L.STANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 

Vare Ma4 773854-7820 

Fax: 708-361-9618

DANUTĖ

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (Setuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

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

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MA YER. Profesionaliai ir

Siūlo darba
Skokie kraustymo 
kompanijai skubiai 

reikalingi vairuotojai - 
perkraustytojai. 

Tel. 847-675-6617.

s n'iningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATRIOT MORTGAGE
COMPANY

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybę

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tel. 630-393-5662;

773-456-8502
Reikalingi žmonės, 
darantys „sidings”. 
Tel. 815-462-6263; 

630-774-1025.

vairus

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-316L,

Reikalinga kulinarė ir 
konditerė.

Tel. 773-405-8861, 
Antanas.

PASIŲSKITE 
DOVANŲ 1 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvė-
www.FarAwavLT.com 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas.
Taip pat turime 
lietuviškų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą šalių.

g“zepter-

773-585-9500
įvairus

ZEPTER misija — saugoti žmonių sveikatąl
Šveicarijos kompanija siūlo Jums, mieli pirkėjai, šventines kainas bei 
dovanas. Nuolaidos tikrai maloniai nustebins. Skambinkite šiandien, 

juk sveikata — brangiausias turtas.
Kompanijos atstovai ALDONA Ir GINTAUTAS.

Tel. 847-945-0656 (palikti žlnutą), 708-917-9330 (mobilus).

Tai - Jūsų laikraštis

TH« LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus kasmet kviečiamas puošti lietuvišką 
eglutę Midway oro uoste. Šįmet tuo pasirūpino (iš kairės) L. Dargienė, C. 
Jaster ir M. Krauchunienė. Ornamentai yra padaryti P. Vaitaitienės it M. 
Krauchunienės.

http://www.FarAwavLT.com
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
PASIILGAU GIMTINĖS

Pasiilgau ai savo gimtinės 
Ir plačiųjų laukų žalumos,
Balto beržo ir upių žydrynės,
Pasiilgau savos Lietuvos.

Vis sapnuoju aš seną trobelę 
Ir upelį, kurs teka ialia,
Gandro lizdą, šermukšnį prie kelio,
Gimto kaimo peizažą rūke.

Kaip norėčiau įbrist į upelį 
Ir nuskinti leliją vandens,
Ir įkvėpt tyro oro gimtinės,
Ir pajaust gaivų kvapą gėlės.

Nebėra čia trobelės prie miško,
Nematau čia aš gandro lizdų,
Nei šermukšnio, nei senojo kelio,
Nei senolių austų audinių.

Ir nereikia man aukso krūvelių,
Tų šaltų svetimųjų lizdų,
Man tik reikia ošimo berželių,
Man tik reikia gimtųjų, namų.

Bėga dienos, vienodos ir pilkos,
Senka mintys namuos svetimuos,
Kaip labai pasiilgau gimtinės,
Kaip seniai nemačiau Lietuvos.

Kažkur seniai sukūrė žmonės zombį,
Kad jis galėtų dirbt be atgaivos,
Kad neatmintų vardo, savo būdo
Ir niekad nenorėtų atgalios.

Bet aš nesu dar mirus. Aš ne zombis,
Jaučiu aš skausmą, ilgesį, myliu,
Aš savo žemės vaikas. Aš ne zombis,
Svetur ilgai aš būti negaliu.

Ir jeigu dar nutrenks likimo vėjai
Kažkur toli, į svetimus kraštus,
Tegul pačius gražiausius, bet ir vėlei
Sakau žodžius, visuomet tuos pačius.

Esu ne zombis. Ir širdis dar plaka,
Ji sako man — esi iš Lietuvos.
Keliauk, pažink, darbuokis, 

i Bet žinoki — tu privalai sugrįžti atgalios.

Nes tu ne zombis ir turi tu vardą
Tėvų tau duotą. Tu iš meilės jų
Ir privalai žinoti, jie tavęs ten laukia.
O tu nenori grįžti? Pasilik. Aš išeinu.
Nesustoki širdie, dar palauki,
Leiski man dar sugrįžt į namus,
Leiski ten pasitikt ryto saulę,
Leiski dar pamatyti savus.

O dabar aš žvelgiu į padangę 
Ir regiu joje daug švyturių,
Juda, plazda neramūs drugeliai 
Tai svečiai iš kelių tolimų.

O lemtie! Ką darai su manim tu!
Argi tau negana praeities,
Argi tau nepakaks mano skausmo,
Aš jame skandinu troškimus.

Aš buvau šio pasaulio klajūnė,
Vis žjau ir žvelgiau su viltim,
Vis tikėjau, kovojau ir laukiau.
Pavargau. Jau daugiau negaliu.

1 ■
Pavargau, bet širdies gilumoje 
Aš tikiu, kad ryškiu drugeliu 
Aš dar skirsiu, oi, skrisiu padangėj 
Tuo pačiu, jau skraidytu keliu.

Ir tada atsistosiu ant kelių,
Pabučiuosiu savuosius takus,
Čia kapai, čia vaikai ir kampelis 
Mano širdžiai toks mielas, jaukus.

Nesustoki, širdie, dar palauki,
Jei plaki, tai ir meilė gyva.
Ji padės, ji — vienintelė saulė 
Ir ta saulė — mana Lietuva.

Nadieida Mikelionienė

Omahos lietuvių „Rambyno” choras atlieka kalėdinių giesmių programą Westem Heritage muziejuje.
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Šių metų lapkričio 1 d. atšventęs 88-ąsias gimimo 
metines, 2001 m. gruodžio 19 d., 10:45 v.v., neilgai sirgęs 
po operacijos ir komplikuoto plaučių uždegimo, Čikagos 
Holy Cross ligoninėje mirė

A. f A.
Tėvas Jėzuitas 

JUOZAS VAIŠNYS
Velionis buvo ilgametis ,,Laiškai lietuviams” 

redaktorius, svetur ir Lietuvoje žinomas kalbininkas, 
skautų dvasios vadas.

Lankymas penktadienį, gruodžio 21 d., nuo 2 v.p.p. iki 
9 v.v., Čikagos Jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 56 St., Chi
cago, IL, 60636-1098. Tel. 773-737-8400. Atsisveikinimas, 
šv. Mišios ir Rožinis 7 v.v. Laidotuvių pamaldos šeštadienį, 
gruodžio 22 d., 10 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

JUZĖ TAI NE JURGITA

Šių metų gruodžio 11 d. 
„Draugo” paskutiniame pus
lapy yra keli straipsniai su 
daugeliu paminėtų žmonių, 
kurių vardai (ne pavardės) at
kreipė mano dėmesį.

Staipsnyje „Čikagos litua
nistinės mokyklos svečiai* be
veik visi minimi (aprėžyti) as
menys yra paženklinti var
dais. U septiniolikoe vardų, 
vos du pasikartojantys vardai 
yra pažymėti inicialais. 
Straipsnyje apie „Margučio”

radiją, visi devyni asmenys ir
gi paženklinti vardais. Abie
jose nuotraukose visi yra pa
kankamai identifikuoti. Kas 
jie tokie, nesukelia abejonių.

Straipsnyje „‘Ainiai* neapvy
lė”, tik du i* keturiolikos as
menų minimi vardais, visi kiti 
inicialais. Jei „Ainiai" neap
vylė, tai tas straipsnis apie 
juos mane tikrai apvylė, nes 
teko ilgai spėlioti, ar tas J. 
Janulaitis yra Jaunius, Jero
nimas, Jogaila, Jogirdas, Jo
kūbas, Jonas, Julius, Jurgis, 
ar Justinas? Pagaliau supra-

tau — kad gal tai tas Juozas, 
kurio baritonu teko ne sykį 
gėrėtis Kauno Valstybiniame 
muzikiniame teatre.

Gal man tai užkliūna, nes, 
per 52 metus JAV-se, pripra
tau skaityti ir nelietuvišką 
spaudą, kurioje retai pasitaiko 
pavardės be vardų.

Tiek Lietuvos, tiek užsienio 
lietuviškai spaudai toks daž
nas nesiskaitymas su vardais 
(vardų vengimas bei ignora
vimas), mano nuomone, ken
kia spaudos informavimo 
paskirčiai, kas skriaudžia 
skaitytoją, o straipsnyje mini
mą asmenį, sakykim kokią 
Jurgitą, gali tiesiog apvilti, 
kai skaitytojas ją supainioja 
su jos bendrapavarde teta Ju
ze.

Su Šventom Kalėdom!
Leonidas Ragas

Itasca, IL

Redakcijos pastaba: Visiš
kai sutinkame su šio laiško 
autoriumi, bet ką daryti, kai 
korespondentai įrašo tik ini
cialą, o redakcijai asmenys ne
pažįstami? Tad dar kartą pra
šome, siųsdami nuotraukas, 
įrašykite visą vardą!

AR GERBIAME MŪSŲ 
KARDINOLĄ?

Ligijos Tautkuvienės raši
nyje apie monsinjorą K. Vasi
liauską, manau, daugelis paste
bėjo neigiamai minimą kardi
nolą Audrį Bačkį. Juo skau
džiau, kad taip kalba, kores
pondentės lūpomis, jau mir
ties patale ligonis, kuris gy
vas buvo visiems nuoširdus, 
atlaidus ir mielas.

„Naujasis židinys — Aidai” 
š. m. lapkričio 11-tame nume
ryje spausdina Vaclovo Aliu
lio, MIC, diskusinę penkių 
puslapių apžvalgą „Monsin
joro Kazimiero fenomenas”. 
Ją turėtų paskaityti visi, ypač 
tie, kurie taip giliai patikėjo 
„ Drauge” cituotu pokalbiu.

V. Aliulis rašo: „Korespon
dentė pripažįsta, kad jos pas
kutinis pokalbis kelios dienos 
prieš mirtį monsinjorui buvo 
per ilgas ir sunkus, o mes ga
lime paklausti, ar delikatu ir 
humaniška, lašelinei lėtai 
kapsint, stengtis kuo daugiau 
ištraukti iš silpno ligonio net 
ir apie tai, apie ką jis botų 
linkęs nutylėti, apie ką svei
kas būdamas, nemėgo kalbė
ti nė su pašaukimo draugais”. 
Monsinjoro atleidimui V. Aliu
lis skiria visą skiltį: „Kurįjos 
parengtame nekrologe pasaky
ta: 1997 m. po kelių pakarto
tų prašymų mons. K. Vasi
liauskas atleidžiamas iš Vil
niaus arkikatedros klebono 
pareigų ir, jo prašymu, paski
riamas emeritu prie Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčios”. 
Tuo tarpu minėtame pokalbio 
įraše teigiama, kad mons. Ka
zimieras buvo atleistas tą pa
čią dieną kada paprašė.

Kaip ten ii tikro buvo? Ka
dangi mirusio nepaklausi, pa
siteiravau arkivyskupuos ku
rijoje. Vysk. Juozas Tunaitis 
peržiūrėjo dokumentus ir rado 
tokią eigą:

1994. 06.05 d. mons. Vasi
liauskas prašosi nuo liepos 1 
d. atleidžiamas iš seminarijos 
rektoriaus ir arkikatedros ba- 
zilikos klebono pareigų dėl pa
blogėjusios sveikatos — šir
dies aritmijos ir kt. Po mėne
sio arkivyskupas raštu papra
šo dar tęsti sielovados darbą 
arkikatedroje ir žada paskirti 
talkon vikarą Tik po metų, 
1995. 08.25 d, patenkinamas 
prašymas atleisti iš seminari
jos rektoriaus pareigų.

1996.05.14 d. raštu monsin
joras primena, kad jau prieš 
dvejus metus prašėsi atlei
džiamas iš klebono pareigų ir 
dabar, medikų skatinamas, 
vėl prašo atleisti iš arkika
tedros ir leisti prisiglausti 
prie Šv. Mikalojaus bažny
čios. Turėjo praeiti kone me
tai, ir tik visiškai priartėjus 
75-mečiui, 1997. 04. 05 d., ar
kivyskupas atsiliepia: „Nebe
drįstu nekreipti dėmesio į Jū
sų prašymus raštu ir žo
džiu...”.

Įvairiomis progomis . maty
davau (1994-1993 m. V. Aliu
lis buvo nuolatinis monsinjo
ro bendradarbis, arkikatedros 
rezidentas — P.Z.) kaip arki
vyskupas, dabar kardinolas, 
Audrys Bačkįs, brangino mon
sinjorą ir jį gerbė. (Tai ne
reiškia, kad turėjęs visai jam 
aklai pritarti). Jei kelios die
nos prieš mirtį mūsų velionis 
prabilo apie „dvi saules” ir 
arkivyskupo bodėjimąsį juo, 
tai mano klausimas, ar kartais 
ligonio nesuklaidino atmintis 
ir emocijos.

Pusšimtį metų Lietuvoje 
komunistai niekino religiją, 
ypač katalikybę ir jos dvasiš
kius. Nevengia ir dabar vieną 
garbindami, kitą apmurzint. 
Juo labiau, kad kardinolas iš 
Vakarų... Ilgai laukėme kardi
nolo Lietuvai. Vos tik antras, 
o ar jį gerbiame?

Pranas Zaranka 
Redford, MI

IR VĖL TEISMAI

Taikinys dabar į tėvus pran
ciškonus. Ar nebūtų ramiau, 
jei LB su savo tarpininkavi
mu paliktų ramybėje tėvus 
pranciškonus?

Kodėl LB-nės, tarybos pirm. 
R. Narušienės prašyta „Dir
vos” redakcijos, kad po jos 
laiško tėvams pranciškonams, 
nespausdintų tėvo Pranciš
kaus Gedgaudo, OFM, jai pa
siųsto atsakymo, kuriame bu
vę išdėstyti motyvai, privedę 
siekti Kultūros židinio parda
vimą?..

Praeitis pasako, kad LB -nei 
priimtina teisminė veikla 
prieš savuosius. Spaudoje 
skelbėsi, kad buvo samdomi 
geriausi advokatai. Kiek tiems 
goriausiems advokatams su
mokėta ir kas dengė tas išlai
das, išlaikyta paslaptis. Tos 
išlaidos, gal pirktų naują 
Kultūros židinį, prie lietuviš
kos parapijos New Yorko lie
tuviams. Gal ir tėvų pranciš
konų pagalba nebotų buvusi 
reikalinga.

Verta prisiminti paskutinį 
Dievo teismą, kuriame advo

katų samdymas nebeegzistuo
ja-

Rožė Ražauskienė
Dearbom, MI

PRIEVARTA 
TERORIZMO 

ATŽVILGIU TEISĖTA

Lapkričio 15 d. per savo ru
deninį visuotinį susirinkimą 
Jungtinių Valstijų katalikų 
vyskupai priėmė pastoracinį 
laišką, kuriame prievartos tai
kymas siekiant sunaikinti te
rorizmą vadinamas teisėtu. 
Pasak JAV vyskupų, tautos ir 
tarptautinė bendrija turi teisę 
ir pareigą prireikus panaudoti 
karinę jėgą, jei to reikia bend
rajam gėriui ir nekaltiems 
žmonėms apsaugoti. Dėl jos 
„baisių padarinių” karinę prie
vartą, net jei jos imamasi tei
sėtai ir rūpestingai, būtina 
taikyti su „gilaus apgailestavi
mo jausmu”. Antpuolius Afga
nistane turi lydėti masinė hu
manitarinė pagalba. Pasak 
JAV vyskupų, rugsėjo 11-osios 
įvykiai niekuo nepateisinami. 
Vis dėlto būtina pripažinti, jog 
„kai kurių neigiamų mūsų 
kultūros aspektų eksportas” 
prisidėjo prie kitų visuomenių 
griovimo. Nepaisant to, iš es
mes klaidinga naudoti religi
ją „kaip priedangą siekiant 
politinių, ekonominių ir ideo
loginių tikslų”.

BŽ, Nr. 22

* Vilniaus policija nuo 
gruodžio 17 d. iki kitų me
tų vasario 28 d. organizuoja 
užkardymo renginį „Žiema- 
2001”, kurio metu bus siekia
ma užkirsti kelią apsnigtų ke
lių tvarkymo pažeidimams. 
Pasak policijos, nemažai spe
cialiosios paskirties bendrovių 
skiria nepakankamą dėmesį 
gatvių ir kiemų priežiūrai bei 
valymui jiems priskirtų se
niūnijų teritorijose. Susikau
pęs sniegas tvarkomas truk
dant pėstiesiems ir transpor
tui, pažeidžiant švaros reika
lavimus. Žiemą dažnai pažei
džiami žmonių elgesio ant le
do reikalavimai. <bnsi

* Lietuvos generalinis 
konsulas Karaliaučiuje Vy
tautas Žalys pranešė, kad Lie
tuvos valdžia pažadėjo skirti 
lėšų generalinio konsulato Ka
raliaučiuje modernizavimui, 
siekiant tinkamai pasiruošti 
Lietuvos narystei ES ir vi^ų 
įvedimui Rusijos Karaliau
čiaus srities gyventojams. Lie
tuvos sprendimas gerinti kon
sulinių paslaugų teikimą Ka
raliaučiuje yra susijęs su jos 
tikslu 2004 m. įstoti į ES ir 
įvesti vizų režimą Karaliau
čiaus srities gyventojams. <bnsi

A. t A.
Dailininkė-keramikė

ELEONORA
MARČIULIONIENĖ

Mirė 2001 m. gruodžio 18 d., sulaukusi 89 metų.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Tauragnuose. 

Amerikoje išgyveno 45 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Ramūnas su žmona Carol, sūnus 

Gajus, žentas Teisius Murinas, anūkė Kristina sū vyru 
Michael Del Rado, proanūkas Alec Del Rado bei 
dukterėčios ir sūnėnai.

A.a. Eleonora buvo mylima žmona a.a. skulptoriaus 
Aleksandro, motina Daivos Murinienės, sesuo Bronės 
Kovas ir Genės Draugėlienės.

Velionė profesoriavo Dailės ir Amatų mokykloje, 
Freiburge, Vokietyje. Priklausė Lietuvių Dailės institutui.

A.a. Eleonora bus pašarvota penktadienį, gruodžio 21 
d., nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 22 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo 
namų 10 v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Našlaičių globai” 
arba „Lietuvos Vaikų vilties” organizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
VALĖ DOBRAVALSKIENĖ- 

JUCYTĖ
Mirė 2001 m. gruodžio 19 d., sulaukusi 85 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžiuose.

Amerikoje išgyveno apie 52 metus.
Nuliūdę liko: duktė Alvina, dukterėčia Elena su vyru

Wayne, sūnėnai Idzidorius ir Aloyzas su šeimomis.
A.a. Valė priklausė Šv. Kazimiero Seserų draugijai ir

Lietuvos Dukterų draugijai bei Lietuvių fondui.
Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 21 d., nuo

3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 22 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9 
v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos Šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

Narnami Paikoloi, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

»

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kunigas Juozas Valinys

Gruodžio 19 d. vakare
po sunkios ligos, sulaukęs 
88 metų, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje mirė kunigas Juo
zas Vaišnys, SJ, ilgametis 
„Laiškų lietuviams” redak
torius, pedagogas, autorius.

Savo skaitytojams linkė
dami linksmų Kalėdų, pri
mename, kad Kūčių dieną ir 
pirmąją Kalėdų dieną - gruo
džio 24 ir 25 d. - „Draugas” 
nedirbs. Taigi pirmasis kitos- 
savaitės numeris pasirodys 
ketvirtadienį, gruodžio 27 d.

Joseph Petkunas, gyve
nantis Union Pier, MI, atsily
gindamas už kalėdines atviru
tes ir prasitęsdamas „Draugo” 
prenumeratą, mūsų laikraštį 
remia 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!

„Ar gali moteris sustab
dyti terorizmą?” - tokiais ir 
kitais skambiais šūkiais Ame
rikos Valstybės departamen
tas tęsia kampaniją, raginda
mas amerikiečius būti ati
džius ir informuoti apie bet 
kokią įtartiną teroristinę veik
lą, o taip pat siūlo už tai pini
ginius apdovanojimus (2001 
gruodžio 17 d. „Chicago Sun- 
Times”). Jau nuo 1984 metų 
egzistuoja speciali programa, 
pagal kurią už naudingas ži
nias informatoriams iš įvairių 
pasaulio šalių ir Amerikos bu
vo išmokėta keletas milijonų 
dolerių. Dabar ši programa vis 
labiau reklamuojama per ra
diją, televiziją, spaudą, inter
netą, tikintis, jog išankstiniai 
duomenys padėtų išvengti ne
numatytų nelaimių ir teroris
tinių išpuolių. Patarimų šiuo 
klausimu galite atrasti inter
nete
www.rewardsforjustice.com

& ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Šv. Kalėdų bei Naujųjų 

2002 metų proga mes sveiki
name visus savo mielus gimi
nes, draugus ir klientus. Lin
kime visiems geros nuotaikos, 
stiprios sveikatos bei gausios 
Dievo palaimos.

„Šaltinėlis”
Povilas ir Teresė Urbonai 

Audronė ir Jonas
Kapočiai
fto"T*

Sveikiname mielus drau
gus ir pažistamus su šv. 
Kalėdomis ir 2002 metais, lin
kime geros sveikatos ir Dievo 
palaimos.

Aldona ir Kostas 
Eidukoniai

$ t
Malonių Kalėdų švenčių

ir vilčių išsipildymo per Nau
juosius metus linkime gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems.

Jūra ir Algis Bakaičiai 
$ $ $ $ $

Sveikinu savo artimuo
sius, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga. Linkiu svei
katos bei Dievo palaimos Nau
jaisiais 2002 metais.

Nijolė Dumbrytė

Kūčios Švč. M. Maruos Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke bus švenčia
mos gruodžio 24 d., pirmadie
nį, 7 val.v. parapijos salėje. 
Visi norintys registruokitės 
skambindami tel. 773-523- 
1402. Po to 10 val.v. vyks lie
tuviškos Bernelių Mišios. Lau
kiame visų.

Sofija Jelionienė, gyve
nanti Darien, IL, a.a. vyro 
Adofo atminimui Draugo fon
dui su kalėdiniais sveikini
mais atsiuntė 200 dol. Jie pa
siekė 1,000 dolerių įnašą 
Draugo fonde ir tapo garbės 
nariais. Už sveikinimus ir pa
ramą Draugo fondui labai dė
kojame ir linkime geriausių 
2002 metų.

Lietuvių evangelikų liu
teronų Tėviškės parapijos
(6641 S. Troy, Chicago) Kūčių 
vakaro šventinės pamaldos 
vyks pirmadienį, gruodžio 24 
d., 5 val.p.p. dalyvaujant cho
rui, instrumentalistams ir sek
madieninei mokyklai, o Kalė
dų dienos šventinės pamaldos 
ruošiamos antradienį, gruo
džio 25 d., 10:30 val.r. daly
vaujant chorui. Visi nuošir
džiai kviečiami.

Bernelių Mišios lietuvių 
kalba Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar- 
ąuette Parke Kalėdų naktį 
vyks 12 vai. Tradicines lietu
vių ir pasaulinių kompozitorių 
kalėdines giesmes giedos pa
rapijos choras (vadovas Ri
mantas* Mingaila), solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom
kai. Visi kviečiami.

Aldona Markelienė, gyve
nanti Oak Lawn, IL, prasitęs- 
dama „Draugo” prenumeratą, 
mūsų laikraštį remia 40 dol. 
auka. Esame nuoširdžiai dė
kingi!

Amerikos- lietuvių radi
jo laidos atšauktas koncertas 
nukeliamas į 2002 m. balan
džio 7 d. Tą dieną 3 val.p.p. 
Jaunimo centre rengiamame 
koncerte programą atliks 
svečiai iš Europos. Tai yra 
muzikas Arvydas Paltinas, 
dainininkai Nelė Paltinienė, 
Eugenijus Ivanauskas ir akto
rė Stefa Navardaitienė.

V. Kadžius, gyvenantis Chi
cago, IL, atsilygindamas už 
kalėdines atvirutes, „Drau
gui” aukoja 50 dol. Nuoširdus 
ačiū!

Kalėdų švenčių proga 
sveikinu visas „Seklyčios” 
darbuotojas. Linkiu sėkmės, 
stiprybės, sveikatos Naujai
siais 2002 metais.

Birutė Strnad

Dėl užklupusios mūsų šei
mą ligos tik žodžiu sveikina
me visus gimines, draugus ir 
pažįstamus švenčių proga ir 
linkime visiems visokeriopos 
Aukščiausiojo palaimos.

Nijolė ir Leonas 
Maskaliūnai

Su Šv. Kalėdomis sveiki
name visus Amerikos lietu
vius ir dėkojame už paramą 
šv. Klaros ligoninei. Tegu tylią 
Kalėdų naktį Jūsų širdys atsi
veria meilei, gerumui, nuošir
dumui. Te nepavargsta Jūsų 
rankos ir širdys labdaringuose 
darbuose. Gausios Dievo pa
laimos Naujausiais 2002 me
tais! Su pagarba, visų ligonių, 
personalo ir administracįjos 
vardu -

Auksė 8trolienė,
Šv. Klaros slaugos ligoninės 

direktorė, 
Utena, Lietuva

Tarp labdaros vakaro, vykusio gruodžio 8 d. „Seklyčioje”, svečių buvo ir 
Stasys Baras, Danutė Bindokienė ir Margarita Momkienė.

TRADICINIS „SEKLYČIOS” 
LABDAROS VAKARAS

Šiais metais labdaros vaka- žuotei — 2,000 dol., studentų 
ras įvyko gruodžio 8 d. „Sek
lyčioje”, Vyresniųjų lietuvių 
centre ir buvo ruošiamas JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
(pirm. Birutė Jasaitienė). Tai 
jau dvyliktasis toks vakaras ir 
bene gausiausias svečiais.

Svečiai pradėjo rinktis jau 
apie 6 vai., o 7 vai. B. Jasaitie
nės pakviesti, sėdosi prie sko
ningai kalėdiškai papuoštų 
stalų. Nors „Seklyčia” papras
tai talpina 100 žmonių, šį kar
tą pavyko susodinti net 114!

B. Jasaitienė pasveikino 
gausiai susirinkusiuosius ir 
džiaugėsi dideliu jų būriu. Sa
kė, kad šį vakarą penktą kar
tą bus įteikta prel. dr. J.
Prunskio premija, įsteigta 
1996 m., kad paskatintų žmo
nes, dirbančius krikščionišką 
labdaringą darbą. Premijas 
jau yra gavę Viktorija ir Anta
nas Valavičiai, dr. Petras Ki
sielius, Marija Kriaučiūnienė 
ir Juozas Masilionis. Apie šių 
metų premijos laimėtoją B.
Jasaitienė kvietė pakalbėti 
garbės kons. Vaclovą Kleizą.
Svečiai labai įdėmiai klausėsi, 
kas gi bus laimėtojas, nes tai 
laikoma paslaptyje iki premi
jos įteikimo.

Savo turiningame žodyje V.
Kleiza apibūdino priešingybių 
pilną mūsų gyvenamąjį laiko
tarpį, kuriame yra ir naujausi 
atradimai, ir civilizaciją nu
siaubusi terorizmo banga. Pri
minė skurstančius žmones tė
vynėje ir čia, ir jiems teikiamą 
paramą (per paskutinius 30 
metų net pusė milijardo (bili
jono) dolerių vertės parama 
išeivijos pastangomis buvo su
teikta Lietuvos žmonėms.

Prelegentas išryškino prel. 
dr. J. Prunskio premijos lai
mėtojos Lietuvos Dukterų 
draugijos (pirm. Joana Krutu- 
lienė) nuveiktus darbus. Jos 
įsikūrusios prieš 41 metus ir 
šiandien tyliai vykdo labdarin
gus darbus. Lietuvos Dukte
rys šiuo metu rūpinasi tais 
tautiečiais, kuriems likimas 
nebuvo dosnus — seneliais, li
goniais, į vargą papuolusiais 
bet kurios bangos žmonėmis.
Jos liudįja gyvąją aukos dva
sią, kurios mums ir pasauliui 
stinga. Tai jos rodo savo dar
bais ir gyvenimu. Savo žodį V.
Kleiza baigė, sveikindamas 
Lietuvos Dukteris ir linkėda
mas joms Dievo palaimos.

Pirm. J. Krutulienei negalė
jus dalyvauti, premiją — 400 
dol. priėmė buv. pirm. Julija 
Smilgienė. B. Jasaitienė per
skaitė ir ta proga įteikiamą 
žymenio raštą.

Po to B. Jasaitienė pakvietė 
žodį tarti Lietuvių fondo, di
džiausio išeivijos darbų rėmė
jo, atstovą, pelno skirstymo 
komisijos pirm. Kęstutį Ječių.
Jo žodis buvo trumpas, bet 
reikšmingas. Pasakęs „Tegy
vuoja Vyresniųjų lietuvių 
centras — 'Seklyčia'!", įteikė 4 
čekius: „Pensininkui” — 1,000 
dol., ortopedo iš Lietuvos sta-

darbams — 2,000 dol. ir Vy
resniųjų lietuvių centrui — 
12,000 dol. Įteikdamas čekius, 
dėkojo B. Jasaitienei už pasi
šventimą. Jo žodžius palydėjo 
gausūs susirinkusiųjų ploji
mai.

B. Jasaitienė, dėkodama 
Lietuvių fondui, pastebėjo, 
kad darbai ne mažėja, o didė
ja. Ji trumpai apžvelgė atlie
kamus darbus. „Lietuvos Vai
kų vilties” komitetas (pirm. 
Gražina Liautaud) per 10 me
tų jau yra atvežęs ir pagydęs 
200 vaikų su ortopedinėmis 
negaliomis, kuriems nėra pa
galbos Lietuvoje ir Europoje. 
Jie čia operuojami po kelis 
kartus, o Shriner’s ligoninės 
kurioje vaikai nemokamai gy
domi, vyr. chirurgas dr. John 
Lubicky su savo padėjėjais jau 
10 kartų vienai savaitei yra 
važiavę į Lietuvą konsultuoti 
ir operuoti, tam praleisdami 
savo atostogas. „Lietuvos Vai
kų viltis” Santariškėse, Vil
niaus universiteto vaikų ligo
ninėje, ortopediniame skyriu
je, yra įrengusi 2 operacines, 
sterilizatorių ir sterilizavimo 
sistemą, nudegimų gydymo 
skyrių (įsteigta Los Angeles 
LVV skyriaus). Ir šiais metais 
chirurgas dr. J. Lubicky bei 
pasaulinio garso rankų chirur
gijos specialistas dr. Light, ku
rio tėvai yra gyvenę Vilniuje, 
vėl važiuos vasario 22 d. į Lie
tuvą.

Kitas komitetas, veikiantis 
po JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos skėčiu, yra „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas 
(pirm. B. Jasaitienė). Šiuo me
tu yra globojami 1,030 našlai
čių, kuriems geradariai skiria 
150 dol. per metus. O jei duo
dama daugiau, tai persiun
čiama vaikams. Gražinos 
Liautaud dėka dabar yra su
teiktos 250 dolerių 83 stipen
dijos studentams, ypatingą dė
mesį kreipiant į neįgalius. Iš 
viso yra 90 stipendijų, ku
rioms aukoja ir kiti žmones.

Taip pat veikia Lietuvos 
Partizanų globos fondas 
(pirm. Leonas Maskaliūnas).

Pranešėjų pasakojimų klausėsi Stefa ir dr Petras Kisieliai

Apie pusę milįjono dolerių jau 
yra nusiųsta į Lietuvą parem
ti partizanų šeimas, vaikus.

Yra ir komitetas „Vaikai" 
(pirm. Alė Kėželienė), įsteig
tas įvaikinimui ir vaikų teisių 
saugojimui Lietuvoje. O Socia
linių reikalų raštinė, kurioje 
dirba Birutė Podienė, teikia 
įvairius patarnavimus vi
siems, ypač trečiąjai bangai.

Tai buvo trumpa, bet įspū
dinga LB Socialinių reikalų 
tarybos veiklos apžvalga. Po 
jos maldą prieš vakarienę su
kalbėjo kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC.

Po vakarienės buvo pristaty
ta dailininkė Ramunė Vėliu- 
vienė, atvažiavusi iš Lemonto 
po savo parodos atidarymo, 
kad susipažintų su „Sekly
čia”.

O „Tėviškės” kapela, vado
vaujama Stasės Jagminienės, 
atliko neilgą, bet labai gražią, 
nuotaikingą programą. Daly
vavo ir svetys iš Lietuvos — 
„Ainių” ansamblio vadovas Jo
nas Urbonas, žymus birbyni
ninkas. Svečiai ne tik klausėsi 
„Tėviškės” kapelos atlikėjų, 
bet tiesiog spontaniškai įsįjun- 
gė giedodami ir dainuodami. 
Ir visas 114 balsų provizoriš
kas „Seklyčios ansamblis” dai
navo melodingai, balsingai, 
nusimanančiai ir dainos bei 
Kalėdų giesmė — „Tyli naktis, 
šventa naktis” skambėjo pa
sigėrėtinai, nes tie daininin
kai — tai buvę ir dabartiniai 
Lietuvių operos solistai ir cho
ristai bei dainaviečiai. „Tėviš
kės” kapela, be liaudies dainų 
ir „Seklyčios” svečių dar jau
nystėje dainuotų dainų, grojo 
valsus, polkas, o svečiams ko
jos (po stalais) tiesiog pačios 
kilnojosi...

Dar vienas šio vakaro prog
ramos punktas buvo laimėji
mai — „didysis” ir „mažasis”.

Po 100 dol. laimėjo Aldona ir 
Vytautas Čepėnai, R. Čepulis 
ir Darius Polikaitis. 200 dol. 
laimėjo Jonas Palubeckas ir 
500 dol. — dr. Jonas Valaitis. 
Deja, laimėtojų nebuvo salėje 
ir jiems čekiai bus pasiųsti.

„Mažosios”, bet irgi turtin
gos loterįjos laimėtojai irgi 
džiaugėsi gražiomis dovano
mis: meno dirbiniais, įvairiais 
gėrimais, o ypač dviem Onos 
Gradinskienės padovanotais 
tortais apie kurių skanumą 
garsas sklinda po visą Čikagą 
ir jos apylinkes, deja, receptas 
— paslaptis ir šiuos tortus O. 
Gradinskienė tik dovanoja 
kaip dovaną ir tik išimtinų 
švenčių progomis. Ačiū jai!

Kaip visada, net ir progra
mai pasibaigus, žmonės skirs
tėsi pamažu, nes „Seklyčioje” 
šio vakaro proga susitinka il
giau nematytus draugus ir 
pažįstamus, nori pasikalbėti, 
pabendrauti ir visi čia jaučiasi 
kaip viena didelė darni lietu
viška šeima. Šiemet tik 10 vai.
v. buvo pradėta skirstytis. Tai 
buvo mielas, gražus ir atmin
tinas vakaras, kurio tikslas 
teikti pagalbą jos labiausiai 
reikalingiems!

Aldona Šmulkštienė

SVARBUS LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
POSĖDIS

Gruodžio 6 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centro posė
džių kambaryje vyko Lietuvių 
fondo posėdis, kurį sukvietė 
LF tarybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. Jame dalyva
vo LF tarybos, valdybos, kont
rolės komisįjų nariai ir emeri
tai. Tai buvo paskutinis, svar
bus 2001 metų posėdis, nes 
naujam terminui buvo renka
mi LF valdybos ir tarybos pir
mininkai, o taip pat ir tarybos 
sekretorė.

Posėdžiui pirmininkavo pir
mininkas dr. Antanas Razma. 
Jis pasveikino susirinkusius, 
linkėdamas sėkmės ir kvies
damas posėdį baigti numatytu 
laiku.

Spalio 23 d. posėdžio proto
kolas buvo priimtas be patai
sų. Priėmimui buvo pateiktas 
naujų narių sąrašas. Pirmi
ninkas trumpai užsiminė apie 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininko A. Gečio laišką, ku
riame rašoma apie vaikų cho
ro „Ąžuoliukas” pasisekimą. 
Pasidžiaugė pelno skirstymo 
komisijos gerai atliktu darbu, 
kuriam vadovavo Kęstutis Je- 
čius.

Po to iš eilės buvo skaitomi 
pranešimai: pirmas — valdy
bos pirmininko, o po jo — 
įvairių komisijų.

Povilas Kilius, LF valdybos 
pirmininkas, trumpais žo
džiais papasakojo apie reikš
mingesnius valdybos atliktus 
darbus. Golfo diena praėjo ge
rai. Jai vadovavo Vytas Vait
kus. Fondo pokylis buvo gra
žus, sėkmingas. Lietuvių fon
do dr. Antano Razmos premi
jos įteikimui buvo suteiktas 
tam tikras dėmesys. Artimai 
bendradarbiaujama su finan
sų tikrintoju (CPA) Pįjumi 
Stončiumi, daroma, kad visi fi
nansiniai dokumentai būtų 
paruošti laiku, tvarkingai, pa
gal valdžios įstaigų reikalavi
mus. Namo pardavimo reika
las Berlyne vis dar nejuda. 
Šarausko palikimas yra vieno 
banko žinioje, ir su juo valdy
ba palaiko ryšius. Užtruks lai
ko, kol gausime pinigus. Ki
tais metais LF švęs 40 metų 
sukaktį nuo fondo pradžios — 
įsisteigimo. Ruošiamasi šį ju
biliejų tinkamai paminėti. Bu
vo išsiųsta 500 laiškų į Lie
tuvą — kiekvienas su 200 dol. 
čekiu, skirtu Lietuvos moky
tojų paramai. Dabar LF turi 
7,130 narių.

Finansų komisijos pirminin
ko Sauliaus Čyvo pranešime 
gerų rezultatų nebuvo tikima
si, nės visiems žinoma, kokia 
yra ekonominė padėtis, tačiau 
fondo finansinė būklė nėra

bloga. Tikimasi, kad situacija 
pagerės, atsigausime...

Po to girdėjome pelno skirs
tymo komisijos pirmininko 
Kęstučio Ječiaus, lėšų telkimo 
ir. palikimo komisijos pirmi
ninko Algirdo Osčio ir meno 
globos komisijos pirmininko 
dr. Gedimino Baluko praneši
mus, kurie buvo trumpi, ver
tingi, įdomūs.

Rinkimams vadovavo garbės 
komiteto pirmininkas dr. Jo
nas Valaitis, kurio nominacijų 
komisijos pranešime buvo la
bai gerai įvertinti esamos val
dybos ir tarybos pirmininkai, 
dirbantys fondo labui, todėl 
dr. Valaitis komisijos vardu į 
tarybos pirmininko postą vėl 
rekomendavo dr. Antaną Raz
mą, į valdybos — Povilą Kilių, 
o į tarybos sekretorės vietą — 
Alę Razmienę. Pusiau slaptu 
balsavimu — vienbalsiai visi 
buvo išrinkti dar vienai ka
dencijai. Pabaigos žodyje dr. J. 
Valaitis padėkojo už jam su
teiktą pasitikėjimą vadovauti 
rinkimams. Ta pačia proga jis 
pareiškė, kad kitais metais LF 
dr. A. Razmos premija bus ski
riama už kultūrinę-muzikinę 
veiklą. Komisija dar turės ir 
koordinatorių.

Nutarta: Lietuvių fondo me
tinis narių suvažiavimas vyks 
2002 m. balandžio 20 d., šešta
dienį, Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje, 14911 127th 
Street, Lemont.

St. Džiugas
f arti tr toli
Maloniai kviečiame visus

2002 m. sausio 13 d., sekma
dienį, 2 val.p.p. atvykti į Lie
tuvos ambasadą Vašingtone. 
Bus atidaryta dailininkės 
Sandros Cipkienės dailės 
darbų paroda. Skulptorė Mei- 
la Balkus apibūdins S. Cipkie
nės kūrybą. Popietę ruošia 
Vašingtono BALFo skyrius su 
Lietuvos ambasada. BALFas 
priims aukas labdaros dar
bams.

Skolhiiri^ii

■ • „BALTIA EXPRESS”,
Vidmantas Rapšys, Algimantas 
Barniškis sveikina visus klien
tus su Šv. Kalėdomis, atei
nančiais Naujaisiais metais ir 
praneša — kalėdiniai laivo 
siuntiniai jau pristatyti gavė
jams Lietuvoje laiku, kaip ir per 
paskutiniuosius penkiolika 
metų.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S-Francisco, Chicago, IL 60632.

Pranas Povilaitis, dr. Ferdinandas Kaunas ir Vanda Kaunienė gruodžio 8 
d. vakarą taip pat buvo „Seklyčioje”.

Labdaros vakare „Seklyčioje" dalyvavo (iš kairės): dr. Vacys Šaulys au 
žmona Augusta ir dr. Aldona Juozevičienė.
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