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Opozicija šiemet neimki 

vyriausybės griūties
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) 

— Parlamentinės opozicijos 
atstovai teigia, jog šiemet 
opozicija ir valdančioji daugu
ma privalo susitelkti, pri
imant sprendimus, kurie gali 
nulemti Lietuvos įsijungimą į 
Vakarų struktūras.

Ketvirtadienį Seime spau
dos konferenciją surengęs opo
zicinės Tėvynės sąjungos-kon
servatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius spėjo, kad 
valdančioji socialdemokratų ir 
socialliberalų dauguma išsi
laikys iki šių metų pabaigoje 
numatytų prezidento rinkimų, 
ir teigė nelinkįs jai žlugimo. 
„Iki šviežių cukrinių runkelių 
ji tikrai išgyvens”, sakė jis.

A. Kubilius pageidavo vy
riausybės pastovumo. „Nesu 
sužavėtas kairiųjų valdymu, 
tačiau stabili vyriausybė yra 
privalumas. Lietuvai nėra ge
rai kas devynis mėnesius ją 
keisti”, sakė jis.

„Šitie metai yra labai reikš
mingi. Jie reikalaus opozicijos 
ir pozicijos susitelkimo. Tikrai 
nenorime linkėti vyriausybės 
griūčių”, kitoje spaudos konfe
rencijoje sakė opozicinės Lie
tuvos liberalų sąjungos pirmi
ninkas Eugenijus Gentvilas.

A. Kubilius baiminosi, jog 
Lietuva gali patirti nesėkmių 
užsienio politikoje, jeigu Sei
mas nesugebės laiku priimti 
sprendimo dėl Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) užda
rymo bei dirbamos žemės par
davimą užsieniečiams įteisi
nančių Konstitucijos pataisų.
Aplinkosaugininkai baiminasi 

naujų nelaimių Būtingėje
Klaipėda, sausio 3 d. (BNS) 

— Klaipėdos aplinkosauginin
kai bįjo, kad po avarijos 
pradėjus naudoti Būtingės ter
minalą, galima nauja ekolo
ginė nelaimė.

Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamentas įspė
jo apskrities viršininkę Virgi
niją Lukošienę ir vyriausybės 
atstovą Klaipėdos apskrityje 
Vigantą Žalą, kad bendrovė 
„Mažeikių nafta” Būtingės ter
minale numato pradėti naftos 
krovimo darbą techniškai ne
sutvarkius terminalo povan
deninės dalies.

Departamento viršininkas 
Kęstutis Šiliauskas teigė, kad 
prieš atnaujinant terminalo 
naudojimą, būtina atstatyti 
pagrindinius terminalo projek
to reikalavimus. Aplinkosau
gininkų teigimu, vamzdžių 
ruožas po vandeniu yra pa
plautas, nors techniniame pro
jekte vamzdis turi būti įkastas 
į jūros gruntą. Pagrindiniame 
projekte taip pat nurodyta, 
kad prie Būtingės plūduro gali

* Dviejų laivų jūreiviai 
Klaipėdoje, bandydami at
gauti 1.5 metų nemokamus at
lyginimus, padedami Lietuvos 
jūrininkų sąjungos, kreipėsi į 
Klaipėdos apylinkės teismą. 
10 jūreivių teismui jau per
davė savo ieškininius pareiš
kimus, kuriuose reikalaujama 
areštuoti laivus, o juos parda
vus, atsiskaityti su algų ne
gaunančiais jūrininkais. Dar
bo sutartis su jūreiviais yra 
pasirašęs Mauritanijos pilietis 
Achmed Salem. Laivai stovi 
Vakarų laivų remonto įmonė
je, kur buvo atplukdyti remon
tuoti, už remontą įmonei taip 
pat nebuvo sumokėta apie 2 
mln. litų. (BNS)

Tokiu atveju, konservatoriaus 
nuomone, kiltų grėsmė Lietu
vai nebaigti derybų dėl stoji
mo į Europos Sąjungą (ES) iki 
2002 metų pabaigos, o tai 
užkirstų kelią tapti ES nare 
kartu su pirmąja kandidačių 
banga 2004 metais.

Konservatorius taip pat 
nuogąstavo, jog „pesimistiniu 
atveju” NATO gali paskelbti, 
jog Baltijos valstybės į šią or
ganizaciją bus priimtos tik 
2006-2010 metais. Kaip žino
ma, Lietuva tikisi būti pa
kviesta tapti NATO nare 2002 
metais Prahoje vyksiančiame 
NATO valstybių vadovų susi
tikime.

E. Gentvilas pažymėjo, jog 
integracija į Europos Sąjungą 
taip pat priklausys ne tik nuo 
derybų sėkmės, bet ir nuo to, 
kaip Lietuva vykdys elektros 
energijos ir dujų ūkio įmonių 
privatizavimą.

A. Kubiliaus teigimu, smū
gis Lietuvos ekonomikai būtų 
tuo atveju, jeigu žlugtų „Ma
žeikių naftą” valdančios JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional” bandymai pasirašyti su 
Rusijos bendrovėmis sutartį 
dėl ilgalaikio naftos tiekimo.

Konservatorius nuogąstavo, 
jog dėl įvairių priežasčių 
blogėjanti ekonomikos padėtis 
galėtų lemti vis blogesnį biu
džeto surinkimą, dėl ko vals
tybei tektų mažinti išlaidas, o 
tai, savo ruožtu, prezidento 
rinkimų išvakarėse sukeltų 
pedagogų ir medikų streikus.

sustoti 80,000 tonų vandental
pos tanklaiviai. Paskutinėmis 
praėjusių metų dienomis eilėje 
prie terminalo laukė trys 
tanklaiviai, kurių vandental- 
pa — 150,000 tonų. Jų krovi
mas pažeistų terminalo nau
dojimo sąlygas.

K. Šiliausko teigimu, apskri
ties valdžios prašoma paskirti 
statybos priežiūros tikrinto
jus, kurie kontroliuotų, kaip 
šalinami terminalo projekti
niai trūkumai. Vyriausybės 
atstovas turėtų kontroliuoti, 
kaip vykdomi nutarimai.

Aplinkosaugininkai prašo 
įpareigoti Būtingės terminalą 
valdančią bendrovę „Mažeikių 
nafta” pašalinti visus trūku
mus iki Būtingės terminalo 
veiklos atnaujinimo.

* Lietuvos liberalų sąjun
gos (LLS) valdyba nuspren
dė sustabdyti 11 liberalų, ku
rie gruodžio viduryje pareiškė 
pasitraukią iš Liberalų frakci
jos Seime, narystę partijoje. 
Po šio skilimo Liberalų frakci
joje iš buvusių 34 narių liko 
23. „Manome, kad padaryta 
esminė žala partijai”, sakė 
LLS pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas. Savo sprendimą 
LLS valdyba motyvavo įstatų 
punktais, kurie sako, jog są
jungos nariai gali būti šalina
mi iš partijos arba gali būti 
sustabdoma jų narystė už el
gesį, nesuderinamą su LLS 
tikslais, programa ir įstatais 
bei nusižengimus įstatymams 
ir etikai, kuriais kenkiama ar 
gali būti pakenkta sąjungai. 
LLS valdyba nurodė, jog na
rystė partijoje gali būti atsta
tyta, jeigu jie iki sausio 25 d. 
grįžtų į frakciją. ibnsi

* Lietuvos politikams 
pradedant diskusiją dėl ga
limo prostitucijos legalizavi-
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Lietuvoje Naujųjų metų pūgos ir gausus sniegas sutrikdė daugelio tarnybų darbą. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Lietuvos kariai yra pa

sirengę padėti žmonėms, 
kurie dėl pūgos pateko į krizi
nę situaciją, teigia krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius. Jau yra duotas nurody
mas karinėms įguloms inven
torizuoti ir peržiūrėti turimas 
technikos priemones ir palai
kyti nuolatinį ryšį su vietos 
valdžia, kad prireikus, kariai 
galėtų padėti žmonėms. Ta
čiau L. Linkevičius pripažino, 
kad kariniai padaliniai turi 
nedaug technikos, tinkančios 
valyti sniegą. „Galime padėti 
atvežti maisto produktų žmo
nėms, gyvenantiems kai
muose, kur nepravažiuojami 
keliai, nuvežti sergančiuosius 
į gydymo įstaigas ar padėti at
vykti medikams”, teigė jis.

* Atšalus orams ir pa
blogėjus eismo sąlygoms, 
Lietuvos policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigara
vičius įpareigojo teritorinius 
policijos komisariatus padėti 
nelaimės ištiktiems žmonėms. 
Pareigūnams nurodyta skirti 
ypatingą dėmesį žmonėms, pa
tekusiems į keblias situacijas 
dėl oro sąlygų, amžiaus, svei
katos, galintiems nukentėti 
nuo šalčio. Tokius asmenis 
policijos pareigūnai pristatys į 
sveikatos priežiūros, globos ir 
rūpybos įstaigas. (BNS)

* Ketvirtadienį po pietų
jau buvo nuvalyta daugiau 
kaip 6,000 kilometrų buvusių 
nepravažiuojamų kelių. Visi 
pagrindiniai keliai nuvalyti, 
eismo sąlygos juose normalios, 
tačiau atskiruose ruožuose yra 
prispausto ir suledėjusio snie
go, provėžų, slidu. Atnaujintas 
eismas dauguma rajoninių ke
lių, kuriais važinėja maršru
tiniai autobusai. Rąjoniniai 
keliai valomi. Sunki padėtis 
kol kas išlieka kai kuriose 
apskrityse — Kauno apskri
tyje yra 25 proc. neprava
žiuojamų kelių, Šiaulių — 40 
proc., Vilniaus — 15 proc., 
Utenos — 15 proc. (BNS)

mo, vyriausybė teigia dar ryž
tingiau kovosianti su šiuo 
reiškiniu ir prekyba žmonė
mis. Ministrų kabinetas pri
tarė pirmajai Baltijos regione 
specializuotai prekybos žmo
nėmis ir prostitucijos kontro
lės bei užkardymo programai 
2002-2004 metams. Vienas pa
grindinių programos tikslų — 
suardyti nusikalstamų grupių, 
susivienijimų, užsiimančių 
prostitucijos ir prekybos žmo
nėmis organizavimu, tinklus.

(BNS)

* Ankstų trečiadienio ry
tą nuo susikaupusio snie
go Vilniaus Viršuliškių mik
rorajone įgriuvo vienas sta
tomų Ledo rūmų stogų. Nu
kentėjo ketvirtadalis dar ne
baigto pastato. Lūždamos 
2,100 kv. metrų stogo metalo 
konstrukcijos sugriovė ir tre
niruočių salės sienas — sus
muko visas pastatas. Pabaigti 
šiuos rūmus buvo ketinama 
pavasarį. Dabar neaišku, kiek 
statyba užsitęs. (LR,KD,R,Elta)

* Gausus sniegas ir stipri 
vėtra Šiaulių apskrityje 
buvo sutrikdžiusi ir elektros 
tiekimą. Trečiadienio rytą ne
veikė 48 elektros pastotės.

* Keliose Panevėžio ap
skrities vietovėse dėl pūgos 
žmonės negalėjo palaidoti mi
rusiųjų. (LR,Elta)

* Kauno rąjono medi
kams dėl užpustytų kelių 
keliskart teko po kelis kilo
metrus ant neštuvų nešti žmo
nes, kuriuos reikėjo vežti į li
goninę. (LR)

* Dėl pastaruoju metu 
gausiai iškritusio sniego
Kauno savivaldybė bendrovei 
„Kauno švara” turės sumokėti 
maždaug 230,000 litų daugiau 
nei planavo. „Sniego valymo, 
šiukšlių išvežimo ir kitiems 
miesto tvarkymo darbams 
gruodžio mėnesį planavome 
išleisti apie 170,000 litų, bet 
dabar turime per 400,000 litų 
išlaidų”, sakė „Kauno švaros” 
generalinis direktorius. Per 3 
dienas įmonė planuoja išvalyti 
įvažiavimus į daugelio Kauno 
namų kiemus. Sniegas trukdė 
išvežti šiukšles. <bns)

* Per pastarąsias paras
iškritus daug sniego, Lietu
vos geležinkeliuose įvesta 
ypatingoji padėtis. Geležinke
lio ruožuose visu pajėgumu 
dirba 15 sniego valytuvų bei 
surinktuvų. Geležinkelio įren
giniams valyti pasitelkti ne 
tik kelininkai, bet ir eismo, 
ryšių tarnybos, keleivių veži
mo valdybos, vagonų ūkių 
darbuotojai, pagalbinių trau
kinių komandos* <bnsi

* Senatvės pensuos am
žius šiemet padidės dar 
pusmečiu — moterys Lietu
voje į pensiją išeis sulaukusios 
58, o vyrai — 62 metų. Se
natvės pensijos amžius didina
mas vienodai po 6 mėnesius 
vyrams ir moterims kasmet, 
kol 2003 metais pasieks nus
tatytą 62 metų ir 6 mėnesių 
senatvės pensijos amžių vy
rams ir 2006 metais — nusta
tytą 60 metų senatvės pensi
jos amžių moterims. (LR,Eite)

* Artėjant 11-tosioms tra
giškų sausio 13-osios įvykių 
metinėms, per prosovietinių 
jėgų pučą nukentėję žmonės 
skundžiasi kasmet mažėjančiu 
valdžios dėmesiu jų sveikatai. 
Pas premjerą Algirdą Bra
zauską ketvirtadienį apsilan
kę Sausio 13-osios draugijos 
vadovai prašė atgaivinti nu
kentėjusiųjų laisvės gynėjų 
sveikatos priežiūros centrą 
Vilniuje. Toks centras anks
čiau veikė sostinės Sapiegos 
poliklinikoje, tačiau po pirmi
nės sveikatos priežiūros siste
mos reformos prieš kelerius 
metus jis buvo „išdraskytas”. 
Šiaiš metais iš valstybės kom
pensuojamų vaistų sąrašo ke
tinama išbraukti beveik vi
siems jų draugijos nariams 
reikalingus vaistus. ibns>

* Eurų atsiradimą dvyli
koje Europos valstybių Lie
tuvos gyventojai sutiko ra
miai, o Lietuvos bankuose pa
sirodžiusius euro banknotus 
gyventojai pirko daugiau iš 
smalsumo. (LR,KD.Elta)

* 2002 metais, esant pen
kių darbo dienų savaitei, iš 
365 kalendorinių dienų bus 
253 darbo dienos ir 12 šven
tinių. Esant šešių darbo djenų 
savaitei, bus dirbama 303 dar
bo dienas. Vidutiniškai per 
mėnesį bus dirbama 168.1 
darbo valandos, arba 2,017 
darbo valandų per dvylika 
mėnesių. Tokie skaičiai yra 
patvirtinti socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Viluos Blin- 
kevičiūtės įsakymu. (LR,Elta)

* Kauniečiai kasmet gau
na 33 mln. Lt socialinės pa
ramos. Ši didelė suma, per 
metus padalyta 19,000 as
menų, tampa trupiniais ant 
konkrečių žmonių stalo. Ta
čiau ir juos gauti ne taip pa
prasta — besikreipiantieji 
paramos turi atitikti tam tik
rus reikalavimus. Kai kurie, 
vadovaujantis paprasta, o ne 
įstatymo logika, suprantami. 
Pavyzdžiui, šeima, neturinti 
jokių oficialių pajamų, neturi 
teisės ir į socialinės ar šeimos 
pašalpas. (KD,Elta)

* Vyriausybė nutarė nuo 
kitų metų praturtinti kali
nių maistą trūkstamais vita
minais ir baltymais. Nuo 2003 
m. sausio 1 d. vidutinė kalinio 
dienos maitinimo norma nuo 
dabartinių 2.3 lito pabrangs 
iki maždaug 2.8 lito. Kali
niams skirtą maistą ištyręs 
mitybos centras nustatė, kad 
jame labiausiai trūksta gyvu
linės kilmės baltymų, vitami
nų A ir B bei karotino, ibnsi

* Lietuvoje jau važinėja 
18 automobilių su išskirti
niais, po 4,000 litų kainuo
jančiais valstybiniais nume
riais. (LR,Elta)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AR, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių aoentorų pranešimai*)

Kabulas. Afganistano vadovybė ketvirtadienį pranešė, kad grį
žo jos pasiuntiniai, kurie buvo nusiųsti derėtis dėl Talibano aukš
čiausiojo vado mulos Mohammad Omar pasidavimo, ir kad tikima
si jį sulaikyti be kraujo praliejimo. Kandaharo genčių vadai pa
siuntinius nusiuntė pareikalauti išduoti M. Omar, kuris iš šio 
miesto pabėgo praėjusį mėnesį, prieš įžengiant JAV remiamoms 
afganų pajėgoms. Atsiskyrėliškai gyvenęs islamo teologas M. 
Omar, kuris per 1979-1989 m. kovas su sovietais neteko akies ir 
kuris beveik nesirodydavo viešai, tikriausiai slapstosi kalnuose 
aplink Bagrano kaimą pietinėje Hilmendo provincijoje, maždaug 
160 km į šiaurės vakarus nuo Kandaharo. Manoma, kad Talibano 
vadą saugo iki tūkstančio kovotojų, tačiau neaišku, ar vietos gen
čių vadai, kurie gali jį perduoti, jį kontroliuoja.

Paryžius. Tremtyje gyvenantis buvęs Afganistano karalius pa
tarė užsieniečiams nesikišti į jo tėvynės reikalus ir nekurstyti 
įtampos tarp etninių grupių, kurios sudarė laikinąją vyriausybę. 
Interviu Prancūzijos laikraščiui „Le Figaro” Mohammed Zahir 
Shah sakė, kad iki 1973 metų, kai jis buvo nuverstas, Afganistano 
įvairios etninės grupės „vyriausybėje protingai dirbo kartu. Pu
siausvyrą pažeidė užsienio įsikišimas”, sakė Romoje gyvenantis 87 
metų buvęs karalius.

Vašingtonas. Per vieną didžiausių JAV jūrų pėstininkų opera
cijų Afganistane buvo rasta į šiaurę nuo Kandaharo esanti „al- 
Qaeda” buveinė, kuria buvo naudojamasi pastarosiomis savaitė
mis, tačiau naujos informacijos apie Osama bin Laden kovotojų 
tinklą gauta nedaug. Kaip ketvirtadienį rašo „The New York Ti
mes” ir „The Washington Post”, operacijoje dalyvavo 200 JAV jūrų 
pėstininkų. Tai buvo didžiausia sausumos operacija nuo karo Af
ganistane pradžios.

Kabulas. Afganistano laikinosios vyriausybės vadovo Hamid 
Karzai įsakymu ketvirtadienį buvo paleisti 269 į nelaisvę paimti 
Talibano kovotojai. Dauguma šių talibų prieš 5 metus pateko į 
Šiaurės sąjungos pąjėgų nelaisvę. Visiems išlaisvintiems kali
niams, kurie buvo laikomi sostinės Kabulo centre esančiame kalė
jime, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas Skyrė po 20 do
lerių, kad jie galėtų sugrįžti namo. Gruodžio 22 d. pradėjęs vado
vauti naująjai Afganistano vyriausybei, H. Karzai pažadėjo su
teikti amnestiją visiems į nelaisvę patekusiems žemesnio rango 
Talibano kovotojams.

Islamabadas. Buvęs Talibano pasiuntinys Pakistane Abdul Sa- 
lam Zaeef ketvirtadienį iš savo namų Islamabade buvo išvežtas 
apklausai, pranešė jo šeima. Pareigūnai užtikrino buvusio amba
sadoriaus šeimą, kad „nėra ko nerimauti” ir kad jis kiek vėliau 
sugrįš į namus. Pakistano žiniasklaida pranešė, kad buvęs talibų 
ambasadorius kreipėsi į valdžią su prašymu suteikti jam politinį 
prieglobstį, tačiau šis prašymas buvo atmestas. „Aš nesu nusikal
tėlis. Tik vykdžiau savo, kaip diplomato, pareigas”, sakė buvęs 
ambasadorius. Savo prašyme A. Zaeef nurodo, kad „situacija Af
ganistane nepalanki jo sugrįžimui” ir jam turi būti leista likti Pa
kistane, kol ji normalizuosis.

Vašingtonas. Ketvirtadienį policįja uždarė dalį JAV Kapitoli
jaus pastato, kai Senato demokratų daugumos vadovo Tom Dasch- 
le įstaigoje buvo atplėštas įtartinas vokas, kuriame aptikta milte
lių ir grasinamas raštelis. Pasak Kapitolijaus policijos pareigūnų, 
atlikus pirmuosius tyrimus, juodligės sukėlėjų voke nerasta, ta
čiau bus laukiama papildomų tyrimų rezultatų.

Kabulas. Afganistaną ir šiaurės Pakistaną ketvirtadienį su
krėtė žemės drebėjimas, kurio centras buvo Afganistano Hindu- 
kush regione. Afganistano sostinėje Kabule panikos apimti žmo
nės puolė į gatves. Nuo požeminio smūgio, kurio stiprumas buvo 
5.8 taško pagal Richterio skalę, namai mieste siūbavo kelias se
kundes. Liudininkai pasakojo, kad kai kuriose vietovėse įgriuvo 
namų sienos, bet pranešimų apie žuvusius žmones nėra. Vienas 
Indijos seismologas nurodė, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 
maždaug 6 taškai pagal Richterio skalę ir kad jis buvo juntamas 
Indijos sostinėje Deli.

Laknau, Indija. Karas su Pakistanu „nėra būtinybė”, ketvirta
dienį pareiškė Indijos premjeras Atal Behari Vajpayee, tačiau at
metė dvišalio dialogo galimybę, kol Islamabadas nesiliaus organi
zavęs „teroristinės veiklos iš užsienio”. Jis taip pat atmetė bet ko
kią galimybę, kad Indija pirma suduos branduolinį smūgį. Tačiau 
A. Vajpayee taip pat pareiškė, kad dvišalės derybos su Pakistanu 
yra neįmanomos, kol Islamabadas visiškai nesiliaus vykdęs „te
roristinės veiklos iš už sienos”.

Cravvford, Texas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį 
įtraukė britų premjerą Tony Blair į pastangas priversti branduo
lines priešininkes Indiją ir Pakistaną derybomis spręsti savo konf
liktą. Kaip pranešė Baltieji rūmai, G. W. Bush paskambino į Pietų 
Aziją išvykstančiam T. Blair aptarti Indijos ir Pakistano krizę, 
kuri kilo po gruodžio 13 d. išpuolio Indijos parlamente. Indija šiuo 
išpuoliu apkaltino Pakistane įsikūrusius kovotojus, siekiančius 
Kashmyre panaikinti Indijos valdymą.

Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Ariel Sharon tre
čiadienį pirmą kartą viešai pareiškė, kad palestiniečių vadas Yas
ser Arafat liks izoliuotas savo Ramalos būstinėje Vakarų Krante, 
kol bus suimti Izraelio turizmo ministro Rehavam Zeevi žudikai. 
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų kabineto narį spalio 17 d. nužudė 
Palestinos išvadavimo liaudies fronto nariai.

Berlynas. Vokiečiai ilgą 
laiką manė, kad jų mokyklos 
yra vienos geriausių pasauly
je, tačiau stulbinantys Ekono
minio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos tyrimai 
parodė, kad, palyginus 32 val
stybių moksleivių žinias, vo
kiečiai liko 25-toje vietoje.

KALENDORIUS
Sausio 4 d.: Šv. Elzbieta Seton; 

Arimantas, Arimante, Benedikta (Be- 
nė), Hermas, Švitrė, Titas.

Sausio 5 d.: Jonas Neuman, 
vysk.; Edvardas, Gaudentas, Gedutė, 
Simonas, Telesforas, Vytautas, Vy
tautė.
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DIPLOMATAI KREPŠINIO
AIKŠTĖJE JAV MARINŲ 
BAZĖJE, QUANTICO, VA

Nors tai jau trečias šių poli
tikų ir diplomatų krepšinio 
komandų susitikimas, tačiau, 
turbūt pirmas kartas,kai lie
tuvių krepšinio komandą su
darė Užsienio reikalų minist
ras, Lietuvos Respublikos am
basadorius, kunigas, banki
ninkas ir Lietuvos kariūnai.

Ši įdoAi komanda susirinko 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 6 
vai. vakaro Marinų bazėje, 
Quantico, Virginijos valstijoje, 
maždaug 20 mylių nuo Wa- 
shington, DC, miesto, lošti 
krepšinį prieš JAV Valstybės 
departamento krepšinio ko
mandą.

Susirinko ir nemažas būrys 
žiūrovų — LR ambasados tar
nautojų, jų šeimų ir keletas 
vietinių lietuvių. Šios rungty
nės, kariška tvarka, punktua
liai prasidėjo buvusiame ka
riniame angare, dabar per
tvarkytame į didžiulį sporto 
kompleksą su krepšinio aikš
te. Rungtynėms teisėjavo pro
fesionalai teisėjai, taip pat 
taškų skaičiavimas ir laiko 
tvarkymas buvo profesionalės 
moters rankose. Prieš žaidimą 
visus maloniai sutiko Marinų 
korpuso universiteto štabo vir
šininkas, pulkininkas Hank 
Gobar ir kapitonas Jerome 
Bryant.

Prasidėjus rungtynėms, žai
dimas vyko labai įtemptai ir 
— taškas į tašką. Pradžioje 
žaidimą vedė lietuviai. Pirmas 
kėlinys baigėsi 13-11, o antras 
27-19 lietuvių persvara. Ta
čiau trečiame kėlinyje JAV 
Valstybės departamento krep
šininkai prisivijo lietuvius, iš
lygino ir vedė vienu tašku ST
BS. Ketvirtas kėlinys baigėsi 
lygiosiomis 52-52. Žaidimas 
buvo pratęstas 5 minutėms. 
Po penkių minučių pratęsimo 
lietuvių komanda pralaimėjo 
dviem taškais 59-61 JAV Vals
tybės departamento komandos 
naudai.

Stipriausiais žaidėjais lietu
vių komandoje ir daugiausia 
taškų surinkę buvo: ambasa
doriaus pavaduotojas Kęstutis 
Jankauskas — 13 taškų, LR 
ambasadorius Vygaudas
Ušackas — 10 taškų (jis dėvė
jo baltus marškinėlius su už
rašu „2002”, priminimui, kad 
Lietuva būtų priimta į 
NATO).- Taip pat po dešimtį 
taškų įmetė kunigas Vaidotas 
Labašauskas ir bankininkas 
Stasys Kropas. O iŠ JAV ko
mandos 20 taškų teko Gyny
bos departamento darbuotojui 
David Worthen, 13 taškų 
Rampy Schriver ir 12 taškų 
kapitonui John Estridge. 
Abiejų komandų žaidėjai nusi
pelnė pagarbos, nes savo žai
dimą žaidė be priekaišto. 
Smagu buvo šiose žaidynėse 
žaidžiant matyti Lietuvos Už
sienio reikalų ministrą An
taną Valionį, kuris ką tik buvo 
atskridęs iš Lietuvos pasitari
mams su JAV politikais.

Po rungtynių visi draugiškai 
sveikinosi, pasikeitė dovanė
lėmis, o po to vaišinosi gai
viais gėrimais, o kai kurie ra
gavo ir „Kalnapilio” alų.

Buvo ne tik įdomu stebėti 
šias rungtynes, bet ir pamaty
ti šią garsią JAV jūrų pėsti
ninkų karinę bazę — Quanti- 
co. Šios bazės pradžia ir pir
mieji pastatai buvo pastatyti

1917 metais; juose gyveno 91 
savanoris ir keturi karininkai. 
Prieš tai čia buvo nedidelis 
Quantico miestelis, norėjęs 
pagarsėti turizmu ir pramone 
bei laivų statyba. Turizmas ir 
industrija neišsilaikė, nes 
miestelis buvo per mažas, bet 
laivų statyba klestėjo, o ypač, 
kilus Pirmam ir Antram pa
sauliniam karui. 1920 metais 
čia buvo įsteigta jūros karinių 
pajėgų mokykla, išsivysčiusi į 
garsų Marinų korpuso univer
sitetą. Dabar ši Marinų bazė 
Quantico, VA, yra plačiai ži
noma. Atvažiavęs į šią bazę 
nesijauti, kad esi kariškoje 
bazėje ir tokioje žymioje vie
toje; jautiesi, kad važiuoji per 
gražų parką, su dideliais me
džiais ir Potomaco upe. Tik 
privažiavus prie sporto salės 
priartėji ir prie oro uosto; pa
matai sraigtasparnius, kurie 
teikia greitą oro susisiekimą 
JAV prezidentui Washingtono 
rąjone, tai „Marine Helicopter 
Sąuadrom One HMX-1”, žinai, 
kad esi žymioje vietovėje.

Atrodo, kad lietuviai krepši
ninkai yra gerai žinomi, ne tik 
pasauliniame sporte, bet ir 
tarp diplomatų bei politikų 
krepšio mėgėjų, tarp kurių yra 
ir Lietuvos ambasadorius Vy
gaudas Ušackas su savo ko
manda. Kartais ambasadorius 
ir ambasados darbuotojai žai
džia ir su vietine Washingtono 
lietuvių sporto klubo „Vėjas” 
komanda, kuriai vadovauja 
dr. Vidmantas Petraitis. Buvo 
įdomu matyti, kad per apši
limą LUR ministras Antanas 
Valionis dėvėjo „Vėjas” marš
kinėlius ir labai miela buvo 
matyti kaip kartu treniravosi 
ambasadoriaus Vygaudo 
Ušacko ir Stasio Kropo jauni 
sūnūs. Abu jaunuoliai taikliai 
mėtė į krepšį ir puikiai valdė 
kamuolį, deja, buvo per jauni 
žaisti šiose rungtynėse. Valio 
jaunimui ir lošėjams!

Elvyra Vodopalienė

Lietuvių studentų krepšinio komanda Švedijoje 1945 m. kovo mėn. tarptautinėse rungtynėse nugalėjusi JAV 
karių krepšinio komandų. Iš k. 1 eik: Vladas Vaitkus ir Alfonsas Rimeika. II eik: Povilas Vaitonis, Juozas Jonu
tis. Valentinas Vilkėnas. Aleksas Masaitis ir Voldėmaras Vosylius.

LIETUVOS STUDENTAI KREPŠININKAI 
ŠVEDIJOJE PRIEŠ 56-IUS METUS

1945 metų pradžioje Vokieti
joje tebesiautė baisus Antrasis 
pasaulinis karas. Lietuviai ka
ro pabėgėliai, turėjo dažnai 
skubėti į slėptuves, ieškodami 
apsaugos nuo intensyvių ame
rikiečių ir anglų karinės avia
cijos bombardavimų. Tarp 
įvairių tautų pabėgėlių buvo 
nemažai ir iškilių lietuvių 
krepšininkų, kaip antai: Puzi- 
nauskas, Baltrūnas, broliai 
Norkai, Vytautas Grybauskas, 
Aleksas Lauraitis ir daugelis 
kitų. Tuo tarpu į Švedįją, vie
nu ar kitu laimingu būdu, 
prieglobstį rado tik nedidelė 
lietuvių studentų grupė. J 
Švediją buvo ypač daug pri
bėgusių estų ir latvių. Taip 
pat tuo metu Švedijoje buvo 
gana daug amerikiečių karių 
bei civilių. Krepšinio sportas 
tada Švedijoje nebuvo popu
liarus. Nepaisant to, 1945 metų 
kovo mėnesį buvo krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo 
estų, latvių, amerikiečių, šve
dų ir lietuvių krepšinio ko
mandos. Lietuvių komanda 
buvo gana stipri, nes mes visi 
krepšinį Lietuvoje buvome 
žaidę gimnazijose ar universi
tete. Prieš estus laimėjome re
zultatu 28:22, nors estų ko
mandoje žaidė keturi Estuos 
valstybinės rinktinės žaidėjai. 
Baigminėse rungtynėse įvei
kėme stiprią amerikiečių ko
mandą rezultatu 18:16. Ame
rikiečiai buvo apstulbinti, r^s, 
būdami labai stiprios sudėties, 
nesitikėjo pralaimėjimo, o ti
kėjosi pirmos vietos, kuri uli- 
teko lietuviams.

Rungtynės buvo stebimos 
gausių švedų žiūrovų, buvo 
transliuojamos per radiją, o 
kitą dieną lietuvių komanda 
buvo palankiai įvertinta spor
to spaudoje.

Deja, ta mūsų pajėgi krepši
nio komanda pasibaigus karui 
dėl emigracijos turėjo iširti. 
Tad kur yra šiandien tie buvę 
krepšininkai studentai Švedi
joje? Fotografijoje, darytoje 
tuoj po turnyro pirmoje eilėje 
iš kairės: Vladas Vaitkus, 
dantų gydytojas, gyvena Flori
doje ir Alfonsas Rimeika, gy
dytojas, miręs Švedijoje. Ant
roje eilėje pirmas iš kairės: Po
vilas Vaitonis, žymus Lietuvos 
šachmatininkas, miręs Kana

doje; Juozas Jonutis, buhalte
ris, gyvena Švedijoje; Valenti
nas Vilkėnas, inžinierius, gy
vena Švedijoje; Aleksas Ma
saitis, inžinierius, gyvena Det
roite ir Voldemaras Vosylius, 
architektas, gyvena Švedijoje.

Vladas Vaitkus

* Kauno sporto halėje ati
dengta Garbės siena, ku
rioje sumontuotuose ekra
nuose, rodomose nuotraukose 
užfiksuoti kelių sporto šakų 
atstovų pergalingų rungtynių 
momentai. Garbės sienos ori
ginalūs parodiniai bus nuolat 
keičiami ir papildomi kiek
vieną kartą po įspūdingų Kau
no sportininkų pergalių.

(KD.Elta)

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 31 d., 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:

ViJas Tatarūnas, 8697 
Hn»"i'est Home Dr., Mentor, 
OH 44060.

Lietuvos Respublikos diplomatų ir LR ambasados Vašingtone darbuotojų krepšinio komanda, 2001 m. gruodžio 
8 d. JAV Marinų bazėje Quantico. VA. lošusi prieš JAV Valstybės departamento komandą. Iš k.: Rytis Paulaus
kas. LR URM daugiašalių santykių departamento direktorius, kun. Vaidotas Labašauskas, LR ambasadorius 
Vygaudas Ušackas. TVF Stasys Kropas. UR ministras Antanas Valionis, ministras patarėjas LR ambasada Re
natas Norkus, ministras patarėjas LR ambasada Kęstutis Jankauskas, atašė LR ambąsada Jarek Neverovic. II 
sekr. LR ambasada Arūnas Spurga. I sekr. LR ambasada Raimondas Ališauskas. Nuotr. Elv. Vodopalienės

III LIETUVOS TAUTINE OLIMPIADA
Š. m. spalio 24 d. iš Lietuvos 

Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) buvo gautas praneši
mas, kad III Lietuvos Tautinė 
olimpiada planuojama suruoš
ti 2002 metų birželio 27-30 d., 
Šiauliuose.

Planuojama, kad olimpiado
je bus vykdoma šios sporto ša
kos:

1) Baidarių ir kanojų irkla
vimas.

2) Irklavimas (greičiausia 
Trakuose).

3) Plaukimas.
4) Žirginis sportas.
5) Dviračiai.
6) Boksas.
7) Graikų-Romėnų imtynės.
8) Futbolas (Soccer).

9) Krepšinis.
10) Tinklinis (dar nenusta

tyta: salės ar paplūdimio).
1J) Žolės riedulys.
12) Tenisas.
13) Lengvoji atletika.
14) Stalo tenisas.
15) Dziudo.
Atrodo, viskas tebėra plana

vimo stadijoje. Lauksime toli
mesnių pranešimų. 
ŠALFASS-gos Centro vald.

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, atti
kusiems 2002 m. ŠALFASS- 
gos metinę registraciją.

ŠALFASS-gos Krepšinio 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

VĖL RUNGYNIAUS 
„LITUANICOS” 
FUTBOLININKAI

2002-jų metų pirmąjį sek
madienį, sausio 6 d., „Metro
politan” futbolo lygos salės 
futbolo pirmenybės, kuriose, 
kaip kiekvieną žiemą žais ir 
„Lituanicos” futbolo koman
da. Lietuviai varžysis aukš
čiausioje grupėje — „major” 
divizijoje su geriausiomis Či
kagos ir apylinkių ekipomis.

Sausio 6 dieną, 5:15 p.p. 
mūsiškiai susitiks su „Vi- 
kings” klubo futbolininkais. 
Salės futbole vienoms rung
tynėms skiriama 45 minutės 
laiko. Rungtyniaujama „Ode- 
um” didžiuliame pastate, 1033 
Vilią Avenue, Vilią Park, IL. 
Čia yra net trys futbolo aikš
tės.

Kaip atsimename, praėjusį 
pavasarį pasibaigusiose pa
našiose salės futbolo pirmeny
bėse lietuvių komanda užėmė 
aukštą — III vietą ir gavo ati
tinkamą prizą. Komandos 
treneris Gediminas Jarmala
vičius mano, kad šiemet mū
siškiai tikisi prizinės vietos, 
nes šioms pirmenybėms jau 
senokai ruošiasi, besitreniruo- 
dami 3 kartus savaitėje. Ko
mandos eilėse žaidžia talen
tingas jaunimas, neseniai at
vykęs iš Lietuvos, ten rungty
niavęs gerose komandose.

E.Š.
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DAUGIAUSIA LIETUVOS 
KREPŠININKU ŽAIDŽIA 

LENKIJOJE

Lietuvos krepšininkų — 
profesionalų galima užtikti 
daugelyje pasaulio valstybių, 
kur jie žaidžia vietinėse ko
mandose. Tačiau daugiausiai 
jų šį sezoną sugužėjo į Lenki
ją. Jų ten net 14, tačiau ketu
ri iš jų jau spėjo „nubyrėti”.

Neseniai buvo atleistas ir il
gametis Lietuvos rinktinės 
žaidėjas Gintaras Einikis, ats
tovavęs Vroclavo „Slask” ko
mandai. Jis ten už du sezo
nus buvo pasirašęs beveik mi
lijono dolerių sutartį, tapda
mas didžiausią atlyginimą 
gaunančiu žaidėju Lenkijoje. 
Tačiau jo rezultatyvumo ro
diklis šį sezoną buvo prasto
kas (vidurkis 9.8), tad to klu
bo vadovybė nutarė atsisaky
ti jo paslaugų. Dabar jis kitur 
dairosi darbo.

Tame pačiame Lenkijos 
klube dar liko Dainius Ado
maitis ir Tomas PečėsaS. Var
šuvos „Polonijos” ekipoje žai
džia du lietuviai: Andrius 
Jurkūnas ir Alvydas Tenys. 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
kapitonas Darius Maskoliū
nas yra įsikūręs kurortiniame 
Lenkijos mieste — Sopote ir 
čia rungtyniauja vietos 
„Trefl” penketuke.

Buvęs „Lietuvos ryto” žai
dėjas Arūnas Kazlauskas lie
ja prakaitą Varšuvos „Legia” 
klube. Čia jis uždirba dvigu
bai daugiau negu Lietuvoje, 
tačiau norėtų kitą sezoną 
patekti į stipresnę Lenkijos 
komandą. Jam patinka, kad 
šis ne taip pajėgus ir ne taip 
jau turtingas Lenkijos klubas 
turi gerą sveikatingumo kom
pleksą, kur žaidėjams sutei
kiama bet kokia pagalba.

E. Šulaitis

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

Lietuviams sutvarkys pantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Qak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA> -■'O

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal stisif&imą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-<t7it<9300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė: Šts/3 ir 6

Chicago, IL-60638 ‘ ų 
Tel. 773-229-9965^^^^Vaiandos^agai^susitanmą^^^^

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435-

Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS '

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

* Dailiojo čiuožimo šokių 
ant ledo pora — Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas 
— 2001 metus baigs bei į Salt 
Lake City (JAV) žiemos olim
piadą vyks Tarptautinės čiuo
žimo sąjungos (ĮSU) lentelėje 
užimdami III vietų. .... ibnsi

Lietuvių diplomatų komandos nariai surinkę daugiausiai taškų 2001 in. 
gruodžio 8 d. Ųuantico, VA, JAV marinų bazėje vykusiose krepšinio rung
tynėse prieš JAV Valstybės departamento krepšininkus. Išk'.'t^LR amba
sadorius Vygaudas Ušackas - 10 tšk.. Stasys Kropas - 10 tšk.. ministras 
partarėjas LR ambasada Kęstutis Jankauskas -13 tšk. Trūksta-kun. Vai
doto Labašauko. pelniusio taip pat 10 tšk. Nuotr. Elv. Vodopalienės
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TAMSUS NAUJOS 
DRAUGYSTĖS ŠEŠĖLIAI

JONAS DAUGĖLA
Staiga ir netikėtai įvyko 

New York didžiųjų dangorai
žių sugriovimas. Tačiau jie 

radėjo naują pasaulinį karą. 
į kartą JAV stojo į karą su 

pasauliniu terorizmu. Žinoma, 
iš pat pirmųjų šio pasaulinio 
karo dienų Amerikos vyriau
sybė šiam karui sėkmingai 
vesti pradėjo ieškoti sąjungi
ninkų. Pirmoji sąjungininkė 
pasirodė Didžioji Britanija, o 
vėliau ir Vokietija bei Pran
cūzija. Bet taip pat į sąjun
gininkų gretas įsijungė Rusi
ja. O jos įsįjungimas Amerikai
buvo ypač svarbus.

Tad nenuostabu, kad JAV 
prezidentas tuojau stengėsi 
užmegzti kiek galima artimes
nius asmeninius ryšius su Ru
sijos vadovu Putin. Jie jau kelis 
kartus susitiko Europoje. O 
pagaliau Putin su žmona atvy
ko į Ameriką. Mūsų preziden
tas jį priėmė, lyg kokį legen- 
darinį karalaitį. Jis viešėjo 
Washington, o vėliau dar buvo 
gražiai priimtas ir prezidento 
ūkyje Texas valstijoje.

Kažkaip mums ne per daug 
jauku buvo žiūrėti, kai Ameri
kos prezidentas nuolat per 
petį apsikabinęs vedžiojo Ru
sįjos valdovą ir nuolat tą petį 
takšnojo. Pagaliau preziden
tas George W. Bush net apsi
džiaugė, jog jų asmeninė drau
gystė jau taip toli nuėjo ir jis 
Putin vadina Vladimir, o pas
tarasis kreipiasi į jį George. 
Bet ypač buvo įdomu stebėti, 
kad mūsų prezidentas neabe
jotinai širdingai kalbėjosi, ta
čiau aukštojo svečio veidas nei 
kartą nepasipuošė šypsena — 
vis liko šaltai akmeninis, 
o Tokią staigią ir širdingą di
džiųjų draugystę kiek skirtin
gai įvertino rusų žurnalistas 
Anatolyj Beresnevich. Jis yra 
žurnalizmo mokslus studįja- 
vęs ir baigęs Missoury univer
sitete. Vėliau kelis metus gy
veno Daytona Beach ir čia bu
vo nuolatinis mūsų vietinio 
dienraščio „News Journal” 
bendradarbis. Šiuo metu jis 
gyvena Rusijoje, tačiau dar 
nuolat mūsų laikraščiui at
siunčia savo įdomius repor
tažus iš Rusįjos.

Kaip tik rugsėjo 11 d. išva
karėse jis žiemos atostogoms 
atskrido į Daytona Beach. 
Drauge su „News Journal” 
bendradarbiais stebėjo tų 
dviejų didžiųjų susitikimą ir 
staiga užsimezgusią draugys
tę. Žinoma, mūsų žurnalistai 
tuojau jį užklausė, kaip verti
na šią naują Rusįjos-JAV pre
zidentų draugystę.

Beresnevich pirmiausia pa
brėžė, kad nereikia užmiršti,

jog iš pašaukimo Putin yra 
KGB agentas. Agentams reng
ti ir juos šiam darbui paruošti 
Rusįjoje visada veikė ir dabar 
dar veikia atitinkamos mo
kyklos. Jos turi kelis skyrius, 
kuriuose agentai ruošiami 
skirtingiems uždaviniams. Pu
tin į tokią mokyklą buvo pri
imtas dar savo vaikystėje ir 
mokomas dirbti svetimose 
valstybėse. Visų pirma agen
tai svetimose valstybėse turi 
stengtis susipažinti su įtakin
gais valdžios pareigūnais ir — 
svarbiausia — stengtis įgyti jų 
pasitikėjimą. Šiam reikalui 
jiems buvo leidžiama net ir 
kiek paburnoti prieš savo vals
tybės vyriausybę, pakritikuoti 
net aukščiausius tos vyriau
sybės pareigūnus. Žinoma, to
kie išpuoliai pačioje Rusįjoje 
buvo baudžiami areštu ir trė
mimų baudomis.

Beresnevich įsitikinimu, Pu
tin, ir tapęs Rusįjos preziden
tu, neatsisakė KGB agento 
mokslų ir savo veikloje sėk
mingai šį mokslą naudoja. Tai 
buvo galima ryškiai pastebėti 
paskutiniąjame prezidentų su
sitikime. Putin sugebėjo tuo
jau užsitarnauti visišką prezi
dento Bush pasitikėjimą, taip 
pat sueiti su juo į tamprią as
meninę draugystę.

Bet tą draugystę jis regimai 
išnaudojo savo naudai. Putin 
stengiasi pasaulį įtikinti, kad 
Čečėnuos laisvės kovotojai 
nėra jokie didvyriai. Jis sie
kia, kad visas pasaulis juos 
pripažintų teroristais. Tuo jis 
norėjo įtikinti ir prezidentą 
Bush. Ir, nors prezidentas vie
šai nepritarė Putin teigi
mams, bet ir aiškiai nepasi
priešino, nebandė įtikinti, kad 
čečėnai kovoja už savo tautos 
laisvę ir priešinasi Rusįjos įta
kai.

Putin taip pat dėjo visas 
pastangas, kad Amerikos pre
zidentas atsisakytų padangių 
raketinių ginklų gamybos. 
Mūsų prezidentas nepažadėjo 
visai sustabdyti šių ginklų ga
mybos, bet pažadėjo šį reikalą 
atidėti neribotam laikui. Ir tai 
buvo, galima sakyti, du, kad ir 
labai menki, Putin šios staiga 
užsimezgusios draugystės lai
mėjimai.

Bet reikia turėti galvoje, kad 
abudu prezidentai, nuvykę į 
Texas ūkį, turėjo kelis visai 
uždarus pasitarimus. Šių pa
sitarimų negalėjo sekti net ar
timiausi prezidento patarėjai. 
O taip pat juose nebuvo nei 
vertėjų, nes Putin jau šiek 
tiek grabaliojasi angliškai. 
Tad neįmanoma net spėlioti, 
kieno naudai šie uždari pasi-

Lietuvos bažnytkaimis snaudžia po žiemos sparnu. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

LIETUVOJE UŽTIKRINTA TIKĖJIMO 
LAISVĖ

Lietuvos Konstitucija pilie
čiams užtikrina tikėjimo lais
vę, išskyrus tais atvejais, kai 
religinė praktika prieštarauja 
įstatymams, ir vyriausybė iš 
esmės gerbia šią teisę.

Tai pažymima pranešime 
apie tikėjimo laisvę įvairiose 
pasaulio valstybėse, kurį pa
rengė JAV Valstybės departa
mento Demokratijos, žmogaus 
teisių ir darbo įstaiga.

Dokumente pažymima, kad 
Lietuvoje nėra valstybinės re
ligijos, tačiau kai kurios reli
ginės grupės naudojasi val
džios lengvatomis, kurių netu
ri kitos, o netradicinėms re
liginėms grupėms taikomi tam 
tikri apribojimai. Tarp religi
nių bendruomenių yra susi
klostę iš esmės draugiški san
tykiai, nors religinių mažumų 
atstovai kartais patiria netole
ranciją.

„Valstybėje išsilaiko tam tik

kalbėjimai pasibaigė.
Šiomis dienomis Briuselyje 

įvyko visų 19 NATO dalyvau
jančių valstybių užsienio rei
kalų ministrų suvažiavimas. Į 
jį nuvyko ir JAV Valstybės 
sekretorius Colin Powell. Jis 
irgi turbūt dar gyvena gražios 
didžiųjų draugystės nuotaiko
mis. Jis ministrams pareiškė, 
kad gyvenamasis laikas verčia 
NATO organizaciją kiek kitaip 
įvertinti santykius su Rusįja. Į 
Maskvą buvo išsiųstas gen. 
sekr. Lord Robertson. Jam 
buvo pavesta pareikšti Putin, 
kad dar šiuo metu,Rusija ne
gali būti priimta visateise 
NATO nare, bet ji į šią karinę 
organizacįją bus pakviesta da
lyvauti bendrininko teisėmis.

Atseit Rusįjos atstovai ga
lės dalyvauti visuose NATO 
narių posėdžiuose ir diskusi
jose. Jie turės teisę kiekvienu 
klausimu pareikšti savo nuo
monę, kuri, darant sprendi
mus, bus priimama dėmesin. 
Jie neturės tik balsavimo ir

ras antisemitinių nuotaikų ly
gis”, teigiama pranešime.

Manoma, kad apie 70 proc. 
iš 3.5 mln. Lietuvos gyventojų 
laiko save Romos katalikais. 
Kita didžiausia religinė ben
druomenė yra stačiatikiai 
(apie 180,000 narių), sentikiai 
(apie 50,000), liuteronai (apie 
30,000) ir evangelikai refor
matai (11,000). Musulmonų ir 
žydų bendruomenės turi po 
maždaug 5,000 narių, graikų 
katalikų bendruomenė — 900.

Maždaug 18 proc. Lietuvos 
gyventojų nesieja savęs su jo
kia religija.

Žydų ortodoksų grupė Cha- 
bad Lubavich, kaip pažymima 
pranešime, išlaiko mokyklą, 
visuomenini centrą ir košeri- 
nio maisto valgyklą Vilniuje.

Karaimai, 'kurių bendruo
menės, be Lietuvos, gyvuoja 
vos keliose kitose pasaulio vals
tybėse, turi dvejus maldos

veto teisės. Žinomas JAV žur
nalistas Jeffrey Ulbrich tokį 
užs. reik. ministrų sprendimą 
pavadino maždaug kaip norą 
lapę įleisti į vištų tvartą. O 
mums svarbiausia, kad ši nau
ja didžiųjų draugystė labai ap
temdo bet kokias viltis Lietu
vai patekti į NATO.

Kitų metų pavasarį JAV 
prezidentas vyks į Rusiją vėl 
susitikti su nauju draugu Pu
tin. Be abejo, Putin ir vėl nau
dos KGB mokykloje išmoktus 
draugystės būdus, stengsis ir 
šį susitikimą kiek galima dau
giau išnaudoti savo naudai, 
išgauti naujų laimėjimų. Be
lieka tik tikėti, kad gal JAV 
prezidentas iki to laiko supras 
tikrąją šios draugystės vertę 
ir kiek šalčiau ją įvertins. Bet 
gal būtų labai naudinga mūsų 
prezidentui priminti lietuvių 
senolių patarlę: „Neik su vel
niu obuoliauti, nes gali netekti 
ne tik obuolių, bet ir pinti
nėlės”.

namus Vilniuje ir Trakuose. 
Karaimų, kurie įsikūrė Lietu
voje 14 amžiaus pabaigoje, da
bar yra maždaug 250.

Iš viso Lietuvoje yra už
registruotos 923 tradicinės ir 
176 netradicinės bendrijos ir 
bendruomenės.

Pranešime pažymima, kad 
užsienio misionierių grupių 
veikla Lietuvoje nėra drau
džiama, tačiau netradicinių 
religijų pasiuntiniai turi gauti 
darbo leidimus ir susiduria su 
didelėmis biurokratinėmis 
kliūtimis, kai reikia gauti lei
dimus nuolat gyventi Lietu
voje, nes valdžios pareigūnai 
laiko juos kultų arba sektų at
stovais.

Pranešime taip pat pažy
mima, kad Lietuvos katali
kams geriausiai iš visų religi
nių bendruomenių pavyko at
gauti sovietmečiu nacionali
zuotą savo bažnyčių turtą. 
Anot pranešimo, pagrindinė 
kliūtis, trukdanti sugrąžinti 
visą religinių bendruomenių 
turtą, yra lėšų stoka ir biuro
kratiniai trukdžiai.

Pranešime taip pat pažy
mima, kad pernai balandį Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia atsi
prašė už lietuvių nusikaltimus 
per holokaustą, ir šiame atsi
prašyme Bažnyčia pirmą kar
tą pripažino, jog kai kurie lie
tuviai dalyvavo masinėse žydų 
žudynėse. (BNS)

* Švietimo ir mokslo mi
nisterija gimnazijoms, vidu
rinėms, profesinėms, daliai 
pagrindinių mokyklų nupirko 
Kalėdų dovaną — Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos I tomą. 
Iš viso mokykloms bus iš
dalinta daugiau kaip 1,200 
egzempliorių knygų. Visuotinę 
lietuvių enciklopediją rengia 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. Iš viso per 10 
metų bus išleista 20 enciklo
pedijos tomų. Kol kas daugu
ma Lietuvos gyventojų vis dar 
naudojasi „Lietuviškąja tary
bine enciklopedija”, kurios 
paskutinis, 13-tasis, tomas pa
sirodė prieš 15 metų. (BNS)
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Svarbiausias
naujametinis siekis

Prasidedant Naujiems me
tams, daug kas mėgsta už
sibrėžti naujus siekius, ku
riuos žada tais metais įgy
vendinti. Dažniausiai tie gra
žūs ketinimai ketinimais ir 
lieka. Jeigu paklaustume, pa
vyzdžiui, savo dienraščio skai
tytojų, kokius pasižadėjimus 
jie ruošiasi išpildyti 2002-ai- 
siais, gautume daug skirtin
gų atsakymų, arba tik šyp
telėjimą — aš tokiais nieknie
kiais neužsiimu. Visgi kiek
vienas žmogus puoselėja slap
tą viltį, kad Nauji metai žada 
kažkokius pasikeitimus, lū
kesčių išsipildymą.

Ir ne vien pavieniai žmo
nės, bet ir ištisos jų bendruo
menės, ir net valstybės. Lietu
va taip pat stovi ant tokių 
lūkesčių slenksčio, atsargiai 
žvelgdama pro Naujųjų metų 
durų plyšelį, besistengdama 
atspėti, ar bus pakviesta 
žengti tolyn. Juk 2002-ieji tu
rėtų atnešti du svarbius įvy
kius. Pirmasis: konferencija 
Prahoje, kurioje bus svarsto
ma tolimesnė NATO plėtra ir 
būsimųjų narių sąrašas. Lie
tuva tikisi ne tik laimėti vietą 
tame sąraše, bet būti viena 
pirmųjų. Tam jau seniai ir lą- 
bai intensyviai ruošiamasi, 
tad šios viltys nėra vien tuš
čios svajonės.

Antras įvykis — prezidento 
rinkimai. Laimė, kad jis ateis 
jau po Prahos konferencijos, 
tad net „ne tos pusės” lai
mėjimas galbūt NATO na
rystės klausimo nepakeis. Ži
noma, mes nuoširdžiai lin
kime ir tikimės, kad preziden
to rinkimus laimės asmuo, ku
ris Lietuvą toliau ves tuo 
pačiu keliu — į Vakarų pa
saulio demokratijos sąjungas 
bei vertybes.

Tačiau pasaulinio masto 
politika kartais pakrypsta ne
tikėtomis kryptimis ir sujau
kia pačius geriausius planus. 
Taip atsitiko praėjusių metų 
rudenį, kai rugsėjo 11-ąją 
Amerika tapo šiurpaus tero
ristų išpuolio auka. Ieškant 
didžiausio tų išpuolių kalti
ninko, dėmesio centre atsi
dūrė kraštutiniųjų musulmo
nų vadas Osama bin Laden ir 
jo organizacįjos lopšys, pato
giai įsitaisęs Afganistane. No
rint sustabdyti tolimesnius te
roro veiksmus ir nubausti 
rugsėjo 11-osios išpuolių kalti
ninkus, Vašingtonui neliko ki
tos išeities, kaip pradėti in
tensyvius karo veiksmus prieš 
Afganistaną, atsisakiusį nusi
kaltėlius atiduoti tarptauti
niam teismui.

Šiam pavojingam ir svar
biam tikslui buvo reikalingi 
sąjungininkai. Tarp užsienio 
valstybių, kurių parama ir 
pritarimu JAV-ės galėjo pasi
tikėti, atsirado Rusija. Iš tik
rųjų jos prezidentas Vladimir 
Putin parodė daugiau entu
ziazmo karui su teroristais Af
ganistane, negu, sakykim, Vo
kietija, Prancūzija, Italija ar 
kuri kita nuolatinė Vašing
tono sąjungininkė. Iš patirties 
žinant, kad Maskva nepratusi 
veltui savo paslaugų vakarie
čiams dalinti, tas palanku
mas sukėlė nemažai spėlio
jimų ir būgštavimų: kuo Ame
rika turės už tai atsilyginti?

Atsakymas netrukus paaiš
kėjo: įtaka NATO sprendi
muose. Tai, atrodo, Putin jau 
gavo, tačiau dar neaišku, kiek 
tos įtakos jam pažadėta ir 
kaip tas atsilieps tolimesnei 
NATO plėtrai, ypač Baltijos 
valstybių atžvilgiu. (Maskva 
juk ne kartą griežtai tarusi 
„niet” dėl Lietuvos narystės, o 
taip pat neigiamai pasisakiusi 
ir dėl kitų dviejų Baltijos 
tautų). Šį klausimą išsamiai 
svarsto „Chicago Tribūne” 
dienraščio bendradarbis Colin 
McMahon š.m. sausio 3 d. lai
doje. (Reportažas rašytas iš 
Vilniaus.)

Straipsnyje cituojami Lietu
vos valstybės aukšti parei
gūnai, įskaitant prez. Valdą 
Adamkų, kalba labai optimis
tiškai, nenumatydami ypatin
gų Rusijos trukdymų, jeigu 
Prahoje Baltijos valstybės bus 
pakviestos kandidatėmis na
rystei NATO. Iš esmės jų žo
džiuose negirdėti net .jeigu”, 
bet aidi tvirtas 'įsitikinimas, 
kad kitaip ir būti negali. Jie 
mano, kad, kaip tik atvirkš
čiai: Lietuvos narystė NATO 
gali būti naudinga Maskvai, 
nes bus tarytum pereinamasis 
ryšys su Vakarų Europa ir 
padės įvesti Rusiją į vakarie
tiškos demokratijos eigą. Kad 
prez. Putin tokia galimybė 
nėra nepriimtina, jau paste
bėjo ir Vašingtonas, ir kitos jo 
sąjungininkės. Tad, kaip sa
koma, „iŠ jų burnos į Dievo 
ausį” — linkėkime (linkėjimų 
neužteks, reikia ir konkrečių 
mūsų — Amerikos lietuvių — 
pastangų), kad abu Lietuvos 
lūkesčiai išsipildytų: ji būtų 
šią vasarą pakviesta į NATO, 
o rudenį išsirinktų preziden
tą, dėl kurio nereikėtų mums 
raudonuoti (tikrąja , to žodžio 
prasme) prieš pasaulį. Čia 
taip pat reikės užsienio lietu
vių pastangų, tad ruoškimės.

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

Nr 8 PETRAS MATEKŪNAS
Daug mokytojų ir mokinių su

savo tėvais, bįjodami raudonojo teroro, traukėsi į Va
karus. Zarasų miestelis ištuštėjo. Iš jo pasitraukė ne 
tik tarnautojai, bet ir šiaip gyventojai, nes gerai žino
jo, jau kartą pergyvenę, kas jų laukia.

Gimnazįjos rūmai buvo atgauti. Direktoriumi buvo 
paskirtas A. Taranda. Mokytojai buvo paskirti beveik 
visi narui. Mokinių buvo 403. Direktorius neilgai dir
bo. NKVD viršininko Charlanov įsakymu, buvo suim
tas ir išvežtas į Sibirą. Jo vietoje buvo paskirtas E. 
Streikus ir įvestas naujas etatas — mokslo dalies 
vedėjas. Šias pareigas eiti buvo paskirta mokytoja 
Ona Kairevičiūtė. Mokytojas Juozas Chochlovas, kuris 
dėstė rusų kalbą, buvo suimtas ir laikomas kalėjime. 
1947 m. E. Streikus iš direktoriaus pareigų atleistas ir 
jo vietoje paskirta O. Kairevičiūtė, o po dvejų metų — 
A. Volkovas.

1949 m. rugsėjo 6 d. Zarasų gimnazija buvo pavadin
ta Zarasų vidurinė mokykla Nr. 1. Mokinių buvo apie 
600. Dirbo dviem pamainom. Mokytojų buvo 29. 1951 
m. mokyklą baigė 24 abiturientai.

1963 m. vasario 16 d. mokyklos pavadinimas buvo 
pakeistas. Jai buvo suteiktas M. Melnikaitės vardas. 
Zarasų visuomenė buvo nustebinta, kad mokykla buvo 
tokiu vardu pavadinta. Nebuvo tartasi nei su mokyk

los direktoriumi, nei su mokytojais, nei apskritai su 
miesto gyventojais. Kam tartis, juk komunistams vis
kas galima daryti. Daug kam kilo klausimas, ar Mari
ja Melnikaitė lankė tą mokyklą, kad jos vardu pavadi
no? Visi tylėjo, atrodo, lyg patenkinti. Jos tėvai labai 
norėjo, kad jų dukra mokytųsi. Gyveno neblogai. Tu
rėjo Šaltupės gatvėje namelį ir kalvę. Gerai uždirb
davo ir, be abejo, galėjo ją mokyti. Bet ji mokytis visai 
nenorėjo. Zarasų gimnazijos ji visai nelankė. Nebaigė 
nei pradžios mokyklos. Kai visi vaikai eidavo į mo
kyklą, ji tą laiką praleisdavo prie ežero ar kitoje vie
toje. Sulaukusi 14 metų, paliko savo tėvus ir, nuvyku
si į Rokiškį, dirbo saldainių fabrike, o rusų okupacijos 
metu persikėlė į Kauną ir ten buvo išrinkta deputate. 
Prasidėjus II pasauliniam karui, pabėgo su kitais tau
tos išdavikais į Rusįją. Ten netoli Maskvos vienoje mo
kykloje buvo apmokyta šnipinėjimo „meno” ir kitiems 
diversinėms darbams. Vėliau tarnavo 16-toje lietuviš
koje divizijoje. Karo metu su kitais desantais buvo nu
leista iš lėktčBb netoli Dūkšto. Lietuvių policijos buvo 
suimta ir perduota vokiečiams, kurie ją sušaudė. Lie
tuvos komunistai padarė ją didvyre, susuko filmų, o 
poetai parašė eilėraščių, o Zarasų miesto komunistai 
priešais Zarasų gimnazijos rūmus, pagal skulptoriaus
J. Mikėno ir architekto G. Valinskio projektą, 1955 m. 
pastatė iš granito paminklą, ir gimnaziją, kurios ji vi
sai nelankė, pavadino Melnikaitės vardu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pirmomis dieno
mis jos statula buvo nuimta ir išvežta į Grūto mišką, 
netoli Druskininkų. Pjedestalas buvo paliktas.

1969 m. rugsėjo 27 d. mokykla šventė 50 m. veikimo 
sukaktį. Per tą laiką išleido į gyvenimą net 1,136 abi
turientus.

Gimnazijos rūmai, pastatyti 1931 m., buvo per maži. 
1967 m. gegužės 20 d. naujiems rūmams buvo padėtas 
kertinis akmuo. Buvo pastatytas per ketverius metus. 
Rūmai dideli, erdvūs. Prie jų dar pastatytas moki
niams bendrabutis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę
1989 m. spalio 20 d. sugrąžintas I vidurinės mokyk

los vardas ir įvestos tikybos bei etikos pamokos. Za
rasų dekanas, kanauninkas Vytautas Kapočius gruo
džio 2 d. mokyklos metraštyje įrašė šiuos sakinėlius: 
„Šiandien man džiugi šventė, nes pirmą kartą savo ku
nigiškame darbe dalyvavau mokyklos ir tėvų susirin
kime, patyriau iš pedagogų daug nuoširdumo. Te Die
vas laimina mus visus ir tą mūsų darbą”.

1990 m. buvo pašventintas kryžius ir įneštas į mo
kyklą. Kryžiai vėl sugrįžo į mokyklos klases. Juos, kai 
Lietuvą okupavo sovietai, X klasės mokinys Michelis 
Kromas nuėmė nuo klasių sienų ir sunaikino.

Mokyklos direktorius ir mokytojai norėjo, kad mo
kykla gautų gimnazijos statusą ir būtų pavadinta Za
rasų „Ąžuolo” vardu. Kai buvo paruoštas mokymo pla
nas, kreipėsi į švietimo ministeriją. 1993 m. gegužės 
25 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo minis
terijos kolegija, apsvarsčiusi jų prašymą, nutarė nuo 
1993 m. rugsėjo 1 d. suteikti pirmosios klasės statusą 
9-tai klasei ir pritarė gimnazijos „Ąžuolo” pavadini
mui. Taip pat pasiūlė Zarasų rajono savivaldybei vis

ką patvirtinti (Zarasų rajono valdyba tą pasiūlymą 
patvirtino).

Per 75 m. jubiliejaus šventę mokykloje buvo įvesta 
ne tik pedagogų taryba, bet pradėjo veikti visai naujas 
savivaldos organas — mokyklos taryba, kurią sudarė 
mokytojai, tėvai ir mokiniai. Iš pradžių mokykla buvo 
pavadinta Zarasų „Ąžuolo” vidurinė mokyklą, kuri 
bendravo su Kultūros rūmais ir Bažnyčia. t

1996 m. šiai mokyklai Kultūros rūmai if švietimo 
kolegija suteikė rugsėjo 1 d. gimnazijos statuSą. Gim
nazijos direktoriumi paskiriama Elena Gaidavavi- 
čienė. . ...

Minint pirmosios Lietuvo’s mokyklos 600 m. jubilie
jų, gimnazijos mokytojas J. Andriūnas 1997 m. gegu
žės 8 d. Kultūros ir švietimo ministerijos buvo apdova
notas „Pirmuoju Lietuvos mokyklos 600 m.” medaliu ir 
padėkos raštu.

Jubiliejaus proga Zarasų parapijos klebonas deka
nas kanauninkas Vytautas Kapočius 1997 m. rugsėjo 
1 d. gimnazijai padovanojo kryžių, kuris buvo pastaty
tas gimnazijos skverelyje.

Zarasų gimnazijos, kaip jos buvo pavadintos — ar 
Zarasų Valdžios aukštesnioji komercijos mokykla, ar 
prof. K. Būgos, ar Zarasų „Ąžuolo” gimnazija, ar kitais 
vardais — atliko tą patį darbą: švietė Zarasų krašto 
jaunimą. Jos vadovai ir mokytojai dirbo atsidėję, nors 
buvo labai sunkių dienų, ypač sovietų ir nacių Okupa
cijų laikais. Jas lankė ne tik Zarasų miestelio, bet Du
setų, Salako, Dūkšto, Degučių, Antalieptės ir kitų vie
tovių Zarasų apskr. jaunimas. (g j \
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TARP MUSU KALBANT
PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Sveiki sulaukę 2002-ųjų me
tų! Sausio 1 d. ir vėl teko už
sukti į Marąuette Parką ir ap
lankyti California Avenue ir 
Marąuette Road sankryžoje 
stovintį Dariaus-Girėno pa
minklą. Čikagoje, Naujųjų 
metų pirmąją dieną buvo sau
lėta, tačiau palyginti šaltoka 
diena. Tuo tarpu oro stebėjimo 
biuro teigimu, Buffalo, NY, 
miestą dengė didžiulės sniego 
pusnys. Sekasi Čikagos mies
tui ir jame gyvenantiems lie
tuviams bei nelietuviams. Čia 
rašantysis dar nepamiršo 
prieš keliasdešimt metų Brid
geporto apylinkėje (Lietuvių 
auditorįjoje) vieno senyvo 
Amerikos lietuvio pasakytų 
žodžių: „Čikagoje gyvena daug 
lietuvių. Visų nesuskaitysi. 
Vis tik, važiuodamas kiekvie
nu ’gatvėkariu’ gali tikėtis su
tikti lietuvių”.

Taip, Čikaga buvo ir tebėra 
išeivijos lietuvių sostinė. Tik 
gaila, kad Čikagoje, o ypač 
Marąuette Parke, mažėja ir 
mažėja lietuvių skaičius. Ge
rai, kad tuštėjančias vietas 
užpildo trečiabangininkai. Ki
tu atveju tektų Marąuette 
Parką vadinti anksčiau gau
siai lietuvių gyventa vieta.

Šių metų pirmąją dieną prie 
DdYlaūs-Girėno paminklo suti
kau porą neseniai Čikagoje 
apsigyvenusių lietuvių. Vie
nas jų, amžiumi vyresnis, jau 

. važinėja nauju automobiliu. O 
kitas, iš pažiūros viduramžis, 
užsidirbęs pinigėlių, planuoja 
sugrįžti į Lietuvą. Netrukus 
prie mūsų prisidėjo vyresnio 
amžiaus ilgametė Marąuette 
Parko gyventoja. Aš ją bema- 

- taųt atpąžinau. Tai ta pati, su 
* kuria prieš keletą metų, be

maž toje pačioje vietoje, susi
pažinau. Tuosyk ji vedžiojo 
nedidelį šunelį. Dabar gi 
vaikščiojo viena. Pasakė, kad 
josšųnelis, netikėtai patekęs 
po automobilio ratais, buvo 
mirtinai suvažinėtas. Jos žo
džiais, tas šunelis pažindavo 
lietuvius ir aplodavo tik jam 
nepatinkančius kitataučius. 
Ta, prieš keletą metų mano 
pažinta moteriškė, džiaugėsi 
atnaujintu Dariaus-Girėno pa
minklu. Džiaugėsi ir kartu ap
gailestavo. Kodėl? Pasirodo, 
kad paminklo pietinė pusė ir 
vėl buvo išpėduota sunkiai 
įskaitomais žodžiais. -Toji mo

teriškė (o gal ją reikėtų vadin
ti ponia?), mostelėjusi ranka į 
netoliese augančias eglutes, 
klustelėjo, ar nebūtų galima, 
artėjant Kalėdų šventėms, tas 
eglutes papuošti lietuviškais 
šiaudinukais? Ką gi, būtų gra
žu! Tik kažin ar atsirastų pri
tarėjų? Ar šiaudinukais pa
puoštos eglutės nesusilauktų 
neklaužadų dėmesio?

Pakalbėję apie paminklą ir 
eglutes, kalbėjome ir apie patį 
Marąuette Parką. Tiesa, užsi- 
minėm ir apie Naujųjų metų 
sutikimus. Šiuo kartu Čika
goje buvo surengti bene penki 
Naujųjų metų sutikimai. Vie
no sutikimo rengėjai, kaip nie
kada anksčiau, garsinosi Ka
lėdų senelio atsilankymu. 
Kiek teko nugirsti, visuose su
tikimuose linksminosi nema
žas skaičius Čikagos ir apylin
kių lietuvių.

Anksčiau Marąuette Parke 
apsčiai girdėjosi lietuviška 
šnekta. Deja, dauguma šios 
apylinkės lietuvių išsidangino 
į miesto pakraščius. Panašaus 
likimo susilaukė ir Anderson- 
ville. Kadaise šioji apylinkė 
buvo gausiai apgyventa švedų 
ir kitų Skandinavijos tautų 
ateiviais. Dauguma gyventojų 
išsikėlė į priemiesčius. Jų vie
ton atgužėjo kitataučiai. Ta
čiau Andersonville liko Ander- 
sonville. Čia tebeveikia švedų 
muziejus. Taipgi pora švedų 
valgyklų, kepyklų ir dovani- 
nių prekių parduotuvių. Čio
nai dar vis rengiami švediški 
Šv. Klaros festivaliai. Prieš 
Kalėdas čia lankosi gyveną 
švedai ir kitataučiai. O didieji 
laikraščiai nevengia Ander
sonville švediškumo aprašy
mų. Kažin, ar nederėtų ir 
mums lietuviams susirūpinti 
Marąuette Parko lietuvišku
mu? Čia tebestovi lietuvių ka
talikų bažnyčia, o netoliese 
yra ir lietuvių evangelikų mal
dos namai. Stovi ir lietuvių 
įkurtas vienuolynas, ligoninė, 
mergaičių aukštesnioji mokyk
la. Marąuette Parke stovintis 
Dariaus-Girėno paminklas liu
dija Amerikos lietuvių ryžtą, 
plieniniu paukščiu perskridus 
Atlanto vandenyną, pasiekti 
tėvynę Lietuvą. Beje, ateinan
čiais metais sukaks lygiai 70 
metų nuo Dariaus-Girėno 
transatlantinio žygio.

Petras Petrutis

Dariaus ir Girėno paminklas Marųuette Parke, prie California ir Marųuette Rd. sankryžos.
Stasio Žilevičiaus nuotrauka

Y y u
i

Dariaus ir Girėno paminklo detalė Marųuette Parke, Čikagoje.
Rūtos Daukienės nuotrauka.

HERMANAS PERELŠTEINAS
„Hermano Perelšteino veik

la Lietuvoje yra savitas lietu
vių muzikos fenomenas. Dvi
dešimties metų darbas, įstei
gus 'Ąžuoliuko’ chorą tuometi
niame Vilniaus ryšininkų klu
be 1959 metais, sparčiai augi
nant jį, iki berniukų choro stu
dijos, o paskui ir specialiosios 
mokyklos, yra dar tinkamai 
neįvertintas įžymus reiškinys 
Lietuvos kultūros istorijoje. 
Tai Šio dirigento meninės ir 
organizacinės veiklos dėka, 
'Ąžuoliuko' pavyzdžio dėka at
sirado žymesni berniukų cho
rai. Kaune, Klaipėdoje, Mari
jampolėj, kiek mažiau žinomi ir 
kitose Lietuvos vietovėse", — 
tokia įžanga prasideda prof. 
Vytauto Jakelaičio knyga, 
skirta talentingam meninin
kui — „Hermanas Perel
šteinas: trys ištrėmimai ir 
gyvenimo prasmė” (Vilnius, 
Alka, 1994).

Knygoje aprašoma jo vai
kystė ir paauglystė, praėjusi 
Kaune, kur mažąjį Harį va
dindavo „mažuoju lordu:” pasi
vaikščioti eidavo su dideliu 
šuniu, visuomet apsimovęs 
geltonas zomšines pirštines. 
Jo jaunystė — Sibiro tremtyje, 
kur, nuo šeimos atskirtas ir 
niekada su ja nesusitikęs,

žuvo jo tėvas Goda Perel- 
šteinas, numirė mama Fani. 
Brandaus menininko metai 
Vilniuje.

Kaune Goda Perelšteinas 
buvo įkūręs prekybos įmonę 
„Rusų siūlai”. Jo erdviame 
bute Maironio gatvėje nuolat 
rinkdavosi, svečiavosi, dai
nuodavo, grodavo muzikai. 
Tarpe svečių ir Kipras Pet
rauskas. Vaikams šiuose na
muose buvo skiriamas iš
skirtinis dėmesys — jie buvo 
mokomi anglų, vokiečių ir lie
tuvių kalbos. Lietuvių kalbos 
mokytoju buvo Antanas Venc
lova, kuriam tėvas Goda gerai 
mokėjo. Namuose stovėjo iš 
JAV atkeliavęs „Stainway” 
kabinetinis rojalis, kuriuo mo
kėsi skambinti vaikai.

Rusams okupavus Lietuvą, 
Goda Perelšteinas buvo ramus 
— ilgus metus buvo rusų pre
kybos partneris. Kai 1941 
birželio 14-osios naktį pra
sidėjo trėmimai, Perelšteinų 
šeima buvo viena pirmųjų. 
„Nesusipratimas!” — kartojo 
tėvas. Jis negalėjo patikėti, 
kad taip galima pasielgti su 
buvusiu savo firmos įgalio
tiniu Lietuvoje.

„H. Perelšteinas: Kai atėjo 
išvežti, vienas jų buvo man

pažįstamas — studentas Kap- 
lanas, dar kitas — lietuvis, 
kiti — rusai” (p. 12).

Altajaus kraštas Bijskas, 
vėliau išvežė į Šiaurę, o vėliau 
baržomis Lenos upe žemyn iki 
Ledjūrio. Visos tos kelionės 
buvo baisios, „badas ir mirtys 
nužymėjo tragišką kelią” (p. 13).

Jau gyvendamas Amerikoje, 
jis gavo Grinkevičiūtės knygą 
„Amžino įšalo žemėje”, kurioje 
autorė aprašo Hario motinos 
mirtį, jos laidotuves lediniame 
pusiasalyje. Perskaitęs knygą’ 
rašo laišką į Lietuvą: „Iš 
pasąmonės trykšta visa gran
dis baisių prisiminimų, kurie 
tau nereikalingi, tu jų nenori, 
o jie tau šnabžda-neužmiršk, 
neužmiršk, neatleisk, būk pik
tas. O tu jau seniai atleidai, 
stengeisi užmiršti... štai kaip 
būna” (p. 16)

Kai baigiasi karas ir H. Pe
relšteinas pradeda Sibire mo
kytojauti be jokių dokumentų, 
parašo A. Venclovai laišką į 
Vilnių, kad šis padėtų surasti 
jo atestatą. Atsakymo nesu
laukia, ir tai jį labai įskau
dina. Galų gale jis eksternu 
išlaiko brandos atestato eg
zaminus, 1947 metais gautas 
atestatas su pagyrimu. Po ilgų 
prašymų įstoja į Jakutsko 
pedagoginio instituto neaki
vaizdinį skyrių. Atsiranda pla
tesnės galimybės muzikinei 
veiklai — jis suburia ansamb
lius, chorelius. Kaip populia
riam jaunimo tarpe žmogui, 
NKVD jam pasiūlo bendradar
biauti, ragina būti informato
riumi. Kai po mėnesio ragi
nimų ir išsisukinėjimų išaiš
kėja, kad Perelšteinas netar
naus NKVD, nutariama jį 
ištremti visam gyvenimui į 
Kolymos gyvenvietę Egichaja. 
Jei bandytų bėgti — dvidešimt 
penkeri metai lagerio... O ta 
gyvenvietė — vieni kaliniai ir 
prižiūrėtojai, švino rūdynai ir 
geologai. Šalčiai ten kvapą 
gniaužia, lauke sutrupa.

1956 metais atvyksta Lietu
von. Kaunu dabar jis baisiai 
nusivilia: toks pilkas, purvi
nas, apšepęs jam pasirodė jau
nystės miestas. Vilniuje įsi
tvirtinti padėjo Kipras Pet
rauskas, kurio žmona aktorė 
E. Petrauskienė, žinoma poetė

Alė Sidabrai tė rašė, kad karui 
baigiantis tą „žydų vaiką Po- 
merancaitę vos ne po visą Eu
ropą ant rankų ištampiau. 
Negi paliksi kūdikį iš lagerio” 
(p.26). H. Perelšteinas dar 
kartą kreipiasi į A. Venc
lovą, buvusį mokytoją, dabar 
įtakingą žmogų, kad padėtų 
pasilikti Lietuvoje. Tas nesi
leido ir į kalbas.

Kokia tikro pedagogo H. 
Perelšteino gyvenimo prasmė, 
sužinosime, jei patys perskai
tysime knygą, kurią skaityti 
labai lengva. Tai knyga apie 
talentingą menininką, iškilią 
asmenybę.

Ligija Tautkuvienė

$5 # #
Miela ponia Marija,
„Ąžuoliukas” ir aš buvome la

bai užimti, grįžę po gastrolių 
iš JAV. Vykome į Vokietiją, 
surengėme nemažą skaičių 
koncertų Lietuvoje. Dabar 
vyksta intensyvus pasirengi
mas kalėdiniams koncertams. 
Tai bus ir rimta muzika, ir

koncertai su Lietuvos popmu
zikos žvaigždėmis. Aš asme
niškai kelissyk buvau išvykęs 
į užsienį.

Prabėgus tam tikram laikui, 
pradedu giliau suvokti, kad 
Jūsų nuveiktas žygdarbis 
pasikviesti .Ąžuoliuką” į JAV 
buvo išties įspūdingas! Jei 
pasiruošimo gastrolėms eta
pas buvo varginantis ir Jums, 
prašyčiau nepykti, nes norė
jau kuo atsakingiau pasi
rengti šioms gastrolėms. Iš 
JAV spaudoje pasirodžiusių 
straipsnių apie .Ąžuoliuką” su
pratau, kad choras Jūsų nenu
vylė. Tai ir buvo pagrindinis 
mūsų misijos tikslas. Džiau
giuosi, kad „Ąžuoliuką” išgir
do plati Lietuvių Bendruomenė, 
kad savo dainavimu mes mu
zikiniai nuspalvinome gran
diozinį renginį ■— JAV Lietu
vių Bendruomenės 50-mečio 
iškilmes.

Viso Ąžuoliuko” vardu noriu 
padėkoti Jums, miela ponia, 
Marija, už šio sumanymo įgy
vendinimą. Mano scenoje pa
sakyti žodžiai apie šį „rizi
kingą” sumanymą buv9 nuo
širdūs ir reiškia, kad pagrindi
nis asmuo visų mūsų gastrolių 
metu buvote Jūs.

Lenkiu galvą prieš Jūsų at
kaklumą .ir ryžtą! Lai telydi 
jie Jus ir tolimesniuose kil
niuose Jūsų darbuose!

Perduokite visai Lietuvių 
Bendruomenei nuoširdžius 
Ąžuoliuko” linkėjimus su Šv. 
Kalėdom ir Naujaisiais me
tais. Nuoširdžius dėkui visiems 
mus globojusiems.

Vytautas Miškinis

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė naujus 
Lietuvos ambasadorius Japo
nijoje ir prie Europos Bendrijų 
Briuselyje. Ambasadoriumi

„Ąžuoliuko” choro pradininkai ir augintojai (iš kairės) muz. Vytautas 
Miškinis ir maestro Hermanas Perelšteinas.

S K E
Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3206 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654.

(773) 581-8654

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.

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

„IgSS'JSo (angliškai)

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

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

PASIŲSKITE 
DOVANŲ Į 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvė-
www.FarAwavLT.com 

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

Japonijoje nuo gruodžio 17 d. 
paskirtas 45 metų Algirdas 
Kudzys. Buvęs Vilniaus vice
meru, vėliau — Vilniaus ap
skrities viršininku, dabar jis 
yra Vilniaus miesto tarybos 
narys, dėsto Vilniaus Gedimi
no technikos universitete.

* Saugomo gamtos pa
minklo statusą turintis Pa
žaislio senolis ąžuolas nuo šiol 
bus vadinamas Taikos kalno 
ąžuolu. Pavadinimui, slepian
čiam ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kanclerio 
Kristupo Paco pavardę pritarė 
ir Kauno miesto valdyba. 17 
amžiuje Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris K. 
Pacas, finansavęs Pažaislio 
vienuolyno ir bažnyčios sta
tybą, šią miškingą vietovę ant 
dešiniojo Nemuno kranto pa
vadino panašiai į savo pavar
dę — Mons Paeis, tai reiškia 
Taikos kalnas. Tokiu būdu 
kancleris netiesiogiai įamžino 
savo atminimą. Maždaug 500 
metų senumo 20 m aukščio, 
1.54 m kamieno skersmens ir 
5.15 m apimties ąžuolas ga
liūnas yra apie 150 m nutolęs 
nuo Pažaislio vienuolyno pie
tinės sienos ir auga pamiš
kėje. (Elta)

* Talkos galės būti ren
giamos tik fizinių asmenų
tarpusavio susitarimo, juridi
nis asmuo negali būti šių san
tykių šalimi. Vyriausybė tokią 
tvarką patvirtino baiminda
masi, kad esant aukštam ne
darbo lygiui, ypač kaimo vie
tovėse, nebūtų sudaromos 
prielaidos nelegalaus darbo 
skatinimui, nes darbas galėtų 
būti dangstomas talkų pavida
lu. Vyriausybė patvirtintoje 
tvarkoje nustatė talkos truk
mę — 3 dienas. Minimalus 
talkininko amžius — 13 metų, 
— nustatytas atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos nuorodą. 
Už pagalbą ar talką darbo už
mokestis nebūtų mokamas, 
tačiau talkininkai galėtų būti 
maitinami bei apgyvendinami 
pas asmenį, kurio naudai jie

A ]
Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mal 7738547820 

Fax: 708-361-9618
DANUTĖ

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste atjjnemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATR1OT M1ORTGAGE 
COMPANY

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybė

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tol. 630-393-5662;

773-456-8502

LENOER
Pafriot

ca. _ 
Illinois 

Hesideniml

Siūlo darbi)
/------- ---------- ; \

Chicago family looking to hire 
live-in (6 days a week) nanny 
for care of 2 children, ages 2 and 
newbom. Mušt be fluent in Eng
lish and have previous experienėe 
with an American Family and re
ferences available.
Responsible for the care and feed- 
ing of both children. Mušt be en- 
ergetic and playful and inę^elleųt 
physical shape, as long waIRs with 
children are reąuered daily. Mušt 
be willing to adhere to striet 
schedule for children's feeding 
and sleeping. Green Card is not 
necessary, būt mušt have yąjįęl 
Visa and able to travel outside the 
USA and available during all holi
days. Only applicants that are 
looking for a full-time position for 
a minimum of 3+ years. Excellent 
pay with terrific benefits ią- 
cluded. No driving necessary, 
home is easily accessible from 
CTA/RTA. Light housekeeping 
for children only.
Serious inąuiries only, calll 

312-944-5253.V >
Reikalingi darbuotojai

parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$ 1,800. Tel. 615-554-3161.

atlieka šiuos darbus. Žala, 
padaryta tokių darbų metu, 
būtų atlyginama Civilinio ko
dekso nustatyta tvarka. (BNS)

* Lietuvos vaistinės vis 
dažniau naudoja Internet’ą
vaistų užsakymams — per 11 
šių metų mėnesių tokių vaistų 
užsakymų apyvarta siekė 42.4 
mln. litų ir buvo tris kartus 
didesnė nei praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu. <bnsi

* Šalčininkuose atidary
tas Tūkstantmečio viduri
nės mokyklos pastatas su 
baseinu. Mokykla buvo pradė
ta statyti 1994 m. Šiuo metu 
Tūkstantmečio vidurinė mo
kykla — didžiausia Šalčininkų 
rajone. Mokykloje 816 vietų, 
tačiau jau šiandien joje moko
si 924 mokiniai. Į mokyklos 
statybas jau investuota 30.5 
mln. litų. Šalčininkų rajone 
yra daugiau nei 50 lietuviškų, 
lenkiškų bei rusiškų mokyklų, 
iš kurių lietuviškos — 27. <bns>

* Po dvejų metų visose
Lietuvos įkalinimo įstai
gose sargybinių bokštelius 
paliks šauktiniai vidaus tar
nybos kariai. Į jų vietas stos 
profesionalai, už šį darbą gau
siantys atlygį. (KD.Elta)

http://www.FarAwavLT.com


LALŠKAT IR NUOMONĖS

IŠMOKIME PAKĘSTI VIENYBĘ 
ĮVAIRUME

Literatas, vėliau politiku 
tapęs, prof. Juozas Ambraze- 
vičius-Brazaitis štai kaip nu
sakė kokia mūsų spauda, koks 
žurnalistas turėtų būti: „Žur
nalistas įsipareigoja tarnau
ti trejopom vertybėm: tiesai, 
pažangai, visuomenės intere
sams. Tiesai tarnauja nei 
peikdamas, nei girdamas as
menų ar jų darbų be rimto 
pagrindo. Pažangai tarnaus 
nesustingdamas senose gyve
nimo idėjose ir formose, stebė
damas, iškeldamas, kritiškai 
įvertindamas ir visuomenę in
formuodamas apie naujas gy
venimo idėjas ir naujas for
mas. Visuomenei tarnaus ją 
neskaldydamas, ne kiršinda
mas, bet stengdamasis supras
ti kitaip galvojančius, skatin
damas pakęsti vienybę įvai
rume...”

Reaguoju į „Drauge” 2001 
m. gruodžio 14 d. „Bičiulys
tėje” tilpusį Dalios Kairiūkš- 
tienės straipsnį „Pavydas”. 
Tuo straipsniu, anot prof. Bra
zaičio, nepasitamauta visuo
menei, bet taip pat įnešta 
„šaukštas deguto” į darnų, ge
rai sugyvenantį, visas „ban
gas” apjungiantį, ir pavyzdžiu 
kitoms vietovėms galintį būti, 
lietuvių telkinį, kuriuo žmo
nės parodė daug nuoširdumo 
Dalios Kairiūkštienės šeimai.

Kalbėkime atvirai! D. Kai
riūkštienės aprašomas „smul
kus miestelis, provincija”, tai 
S.ų priemiesčiais per tris mi
lijonus gyventojų turintis Fi
ladelfijos miestas. Jos aprašo
ma lietuviška radįjo progra
ma, tai nuo 1953 m., be per
traukos, gyvuojantis „Bend- 
JįĄidittėnės balsas”. Radijo pus
valandis daugiausia išsilaiko 
iš visuomenės teikiamos pa
ramos, programos redakto
riams darbuojantis visuome
niniu pagrindu. 1989 m. JAV
LB Kultūros taryba „Bend
ruomenės balsą” pažymėjo lie
tuvių fondo teikiama „Radijo 
darbuotojo” premįja. Pelnytai 
užtarnauta tūkstančio dolerių 
premija, redaktorių sprendi
mu, buvo atiduota Vilniaus ra
dijui, su „Sąjūdžiu” skynu- 
siam Lietuvai kelią į neprik
lausomybę.

D. Kairiūkštienės aprašoma 
ponia P., tai 15 metų su iš
tverme, pasiaukojimu ir kant
rybe 16 asmenų redaktorių 
kolektyvui vadovaujanti Julįja 
Dantienė. Aktorės, viena
veiksmių dramų bei komedijų 
autorės ir režisierės talentus 
po daugelio metų veiklos su 
jaunimu ir suaugusiais ji yra 
padėjusi į šalį ir pasišventusi 
„Bendruomenės balsui”. Ar 
nenuostabu, kad kai kitur ra
dijo programos vadovas 
džiaugiasi, turėdamas vieną 
ar kelis talkininkus, Filadel
fijos „Bendruomenės balsas” 
puikuojasi net 16 asmenų 
(nuo 30 iki 80 metų amžiaus) 
darniai dirbančiu kolektyvu. 
Esame laimingi kas savaitę 
galėdami klausytis savito, 
kitąip klausimus vertinančio, 
skirtingą muzikos skonį per
teikiančio programos vedėjo.

Nuostabą kelia D. Kairiūkš
tienės aprašoma „patirtis” su 
ponia P., jai esant vienai 
pravedėjų. Skaitytojui duoda
ma suprasti, kad ponia P. jos 
atžvilgiu „niaukiasi” ir „rūgs
ta”, kai pastarosios radįjo lai
da žmonėms patinkanti. Tarp 
eilučių sudaromas įspūdis, 
kad ponia P. neigiamai nusi
stačiusi „trečiosios bangos” 
atžvilgiu. Visa tai su žurnalis
tikos etika prasilenkiantis el
gesys. Noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kad J. Dantienės vado
vaujamame redaktorių kolek
tyve šiuo metu septynios pra- 
vedėjos yra ne per seniausiai

atvykusios iš Lietuvos. Nei 
viena iš jų su „ponia P.” jokių 
problemų neturi.

Pati būdama viena kolekty
vo narių, žinau kiek pastangų 
J. Dantienė yra padėjusi nau
jai atvykstančius įjungti, pa
skatinti ir jiems padėti su ra
dijo programai informacijos 
sutelkimu. „Bendruomenės 
balso” laidos ne juostelėse įra
šomos, bet iš pačios radijo sto
ties kiekvieną sekmadienio ry
tą gyvu žodžiu perduodamos 
klausytojams. Transliacijai 
pasibaigus, kada tik gali, J. 
Dantienė skambina į stotį pa
girti ar nuraminti , kai patyri
mo stokojąs technikas po mir
ties pranešimo polkutę užgro
ja. O kas link pavydo, D. Kai- 
riūkštienei norisi priminti, 
kad kėlimasis į puikybę yra 
viena charakterio ydų. „Bend
ruomenės balso” redaktoriais 
yra buvę: a.a. prof. Jonas Pu- 
zinas, a.a prof. Antanas Salys, 
rašyt. dr. Kostas Ostrauskas, 
tebėra rašyt. Vytautas Voler
tas. Jų paruoštos radijo pro
gramos ne vienu atveju buvo 
šedevrai. Pabandžius pasėti 
nesantaikos sėklą Filadelfijo
je, D. Kairiūkštienė „svieto ly
ginti” patraukia į Čikagą. Kal
bama apie neparėmimą Čika
gos lietuvių Meno mokyklė
lės, kurioje mokosi daugiau
siai trečiosios bangos lietuviai 
vaikai. D. Kairiūkštienės pasi
rinkta taktika primena sovie
tų puoselėtą klasių kovą. Tik 
šį kartą į kovą einama kerši
jant „bangas”, antrąjai bangai 
į lūpas įdedant tokius „dei
mančiukus”: „Apskritai, kas 
ta trečioji banga: duoneliauto
jai, mušeikos, vagys. Į bendruo
menę nenoriai jungiasi, ben
driems tikslams neaukoja. Jie 
dar nesusipratę, ne tautiški, 
ne patriotai... Jie ne tokie 
kaip mes, tai kam juos rem
ti?” Nors D. K. straipsnyje kal
ba apie „Amerikos lietuvių su
kurtus fondus”, taikinys aiš
kus — Lietuvių fondas.

D. Kairiūkštienės „pagalba” 
Meno mokyklėlei abejotinos 
vertės. Blogai, kai žurnalistė 
vadovaujasi nuogirdomis, o 
ne faktais. Tikrieji faktai, at
skleidžiantys asmenų bei ant
rosios bangos sukurtų insti
tucijų gerą vardą, štai kokie. 
Kai prieš maždaug ketverius 
metus steigėsi Meno mokyklė
lė, Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte atleido ją nuo nuo
mos. Antraisiais metais buvo 
susitarta dėl nuomos, kurią 
mokėjo JAV LB Švietimo ta
ryba tiesiogiai PLC ir Jauni
mo centrui Čikagoje, kur taip 
pat vyko pamokos. Pirmai
siais mokyklėlės metais JAV 
LB Švietimo taryba iš Lietu
vių fondo skirtų lėšų Meno 
mokyklėlei nupirko ir padova
nojo muzikos instrumentų. 
Jų paaukojo ir kiti. Trečiai
siais metais buvo susitarta ir 
pasirašyta Meno mokyklėlės 
nuomos sutartis su PLC. Kai 
mokyklėlei nepavyko sudary
ti ketvirtadienio klasės, nuo
ma buvo sumažinta. Vyres
nius šokėjus priglaudė Lietu
vos Vyčiai. Šiais metais PLC 
mokyklėlei suteikė nuolaidą.

Problemų dėl meno mokyk
lėlės rėmimo sudaro nebuvi
mas programoje tiesioginio li
tuanistinio auklėjimo. Jos pro
gramai neatitinkant JAV LB 
Švietimo tarybos nustatytų 
lituanistinių mokyklų kriteri
jų, vėliau teko mokyklėlę 
glausti po JAV LB Kultūros 
tarybos sparnu. Problemų 
Lietuvių fondui kėlė faktas, 
kad pagal įstatus jis negali 
remti „pelno siekiančių įmo
nių, organizacijų/asmenų”, o 
taip pat „...institucijų/organi- 
zacįjų, kurios neturi ‘federal

S

Romoje (Italija) 2001 m. rugsėjo 14 d. prie JAV ambasados įvyko liūdesio ir gedulo demonstracijos. Italai paro
dė savo solidarumą teroristų išpuolių paliestai Amerikai, prie JAV ambasados pastato sudėdami milžinišką
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Audronės Pakštienės nuotrauka

Su dideliu liūdesiu, ręranpšu (draugams ir’ 
pažįstamiems, kad 2001 m. gruodžio 18 cD, automobilio 
nelaimėje žuvo mano ir a.a. dr. Prano Tarvydo sūnus 
RICHARDAS TARVYDAS, 47 metų amžiaiią^rr jo 
sūnus RICHARDAS TARVYDAS II, 27 metų 
amžiaus.

Abu palaidoti Edina, Missouri.

Edina, Missouri
Motina Liucija Tarvydienė ;f-
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žuvus, nuoširdžiai užjaučiame šioje baisioje nelaimėje jos 
tėvus EUGENIJĄ ir KAZĮ KRIAUČIŪNUS ir liūdime 
kartu su jais.

Virginija ir Algimantas Gureckai.

gėlių ir užuojautų kauburį.

tax exempt’ statuso”. Meno 
mokyklėlei savo paskirtimi 
esant unikaliai, buvo susidur
ta su biurokratinėmis proble
momis. Nieko tas bendra ne
turi su „trečiąja banga”. JAV 
LB Švietimo tarybos žinioje 
veikiančiose mokyklose arti 40 
procentų sudaro naujųjų atei
vių vaikai ir rėmimo proble
mos Lietuvių fondas neturi. 
Tas pats galioja ir Lietuvių 
fondo teikiamoms stipendi
joms, remiami studentai tiek 
čia gyvenantys, nesvarbu ka
da atvykę, tiek Lietuvoje stu
dijuojantys. Šį rudenį Meno 
mokyklėlei sudarius finansinę 
atskaitomybę tvarkantį tėvų 
komitetą ir įvykdžius keletą 
persitvarkymų, Lietuvių fon
das paskyrė paramą. Tiki
mės, kad Meno mokyklėlės 
vadovai ateityje dės pastangas 
paramai kvalifikuotis. D. Kai- 
riūkštienei ir kitiems Lietuvių 
fondo pelno skirstymo tvar
kos nežinantiems noriu paaiš
kinti, kad kasmet daug įvairių 
prašymų lieka nepatenkina
mų arba paskiriama tik dalis 
prašomos sumos. Prašymų 
gaunama šimtais, kuriuos LF 
Pelno skirstymo komisijai ne
lengva atrinkti ir dar sunkiau 
atmesti, nes visi prašymai ra
šomi su viltimi paramą gauti.

Baigiant, D. Kairiūkštienei 
norisi palinkėti vidinės ramy
bės, pagarbos lietuviškoje 
veikloje besireiškiančiam žmo
gui, sugebėjimo ieškoti, prof. 
J. Brazaičio žodžiais tariant 
„vienybės įvairume”. Kaip 
žurnalistė, ji turi daug gerų 
ypatybių ir talento.

Teresė Gečienė 
Huntingdon Valley, PA

TERORIZMUI ŽEMĖJE 
NEGALIMA TARPTI

Rugsėjo 11-osios popietę, 
kaip kiekvieną dieną, įsijun
giau televizorių ir pamačiau 
kraupų vaizdą — dūmai, 
griūvantys pastatai. Nesuvo
kiau, kas atsitiko, o pirma 
mintis, švystelėjusi mano gal
voje — prasidėjo karas. Ta
čiau, kur visa tai vyksta, neži
nojau. Paklausiusi minutėlę, 
ką sako komentatorius, supra
tau, kad tai teroro aktas prieš 
Ameriką. Kaip ir dauguma 
Lietuvos žmonių bijojau, kad 
neprasidėtų trečiasis pasauli
nis karas. Tiesa, 'prezidentas 
Valdas Adamkus teigė, jog 
neverta baimintis — „mums 
niekas negresia”.

Visą vakarą stebėjau per te
leviziją rodomus įvykius Va
šingtone. Mačiau, kaip su
griuvo du 110 aukštų dango
raižiai, kai lėktuvas „Boeing 
757” su 64 žmonėmis įsirėžė į 
Pentagono pastatą. Buvo keis
ta, nes žinojau, jog Amerika 
niekada nepatyrė tokių atakų,

jog stipriausia pasaulio kari
nė valstybė! Tačiau nelaimės 
užtinka, kai mažiausiai jų ti
kimasi.

Rytojaus rytą prie JAV am
basados, Vilniaus centre, plū
do žmonės su gėlių puokš
tėmis. Visai Lietuvai, Ameri
kos tragedija — tai didžiulis 
sukrėtimas. Vieni žmonės ver
kė, kitus šis įvykis taip su
krėtė, jog nesugebėjo išspausti 
nė ašarėlės. Liūdėjau ir aš — 
vis dėlto žuvo tiek daug ne
kaltų žmonių.

Mūsų mokykloje per lietu
vių kalbos pamoką su mokyto
ja A. Smilgiene tylos minute 
pagerbėme žuvusiųjų Ameri
koje rugsėjo 11-ąją atminimą. 
Ilgos diskusijos dėl šio įvykio 
tebesitęsia ir dabar.

Po kelių dienų buvo spėja
mas viso to kaltininkas. Iš 
pradžių sukosi mintys tik 
apie arabus, tačiau nieko kon
kretaus nebuvo galima pasa
kyti. Vėliau per televiziją iš
girdome JAV prezidento 
George W. Bush kalbą. Jis 
pranešė, jog tai teroro išpuolis 
surengtas arabo Osama bin 
Laden. Lietuviai, kaip ir kitų 
šalių žmonės, smerkė jį, ta
čiau ar tikrai kaltas šis žmo
gus buvo neaišku. Kalbėta, 
jog afganistaniečiai gali pa
skelbti šventąjį karą „džika- 
dą”. Mano manymu, tai labai 
blogai, nes musulmonai žiau
rūs, vardan tikėjimo pasi
ruošę mirti.

Kas beatsitiktų, kaip JAV 
nuspręs kovoti su terorizmu, 
mes tvirtai tikime, kad tero
rizmui žemėje negalima tarp
ti. Jį reikia išrauti su šakni
mis visame Žemės rutulyje.

Vaida Sadeckaitė 
8a klasės mokinė

Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio vidurinė 

mokykla

AŠ SMERKIU TERORIZMĄ

Amerika, Tu didi ir galinga. 
Tu iškilsi it feniksas iš

pelenų.
Tu kentėjai, verkei ir

draskeis,
Lyg motina dėl savo vaikų.

Lai saulė neteka tam
žmogui,

Kurs džiaugias kito žūtimi. 
Lai teroristo pasekėjas žūva. 
Kaip žuvo žmonės nekalti.

Rugsėjo vienuoliktosios tra
gedija ištikusi jus, amerikie
čius, turbūt ne tik Lietuvoje, 
bet ir visose Europos šalyse 
2001.09.11 dieną, kalendo
riuose nusidažė raudona spal
va —■ kraujo spalva.

Pirmąsias kelias valandas 
po katastrofos, aš negalėjau 
suvokti, kas atsitiko. Per tele
vizorių žiūrėjau tuos siaubin
gus vaizdus ir verkiau, maty

dama, kaip žūsta nekalti žmo
nės, kaip jie beviltiškai šau
kiasi pagalbos, bet jiems ma
žai ką gali padėti.

Kitą dieną mūsų nedidelėje 
parapijoje buvo aukojamos šv. 
Mišios už žuvusiuosius Ame
rikoje. Nepamiršome iškelti ir 
vėliavų su juodu kaspinu. 
Keldama vėliavą, jaučiau ne
apsakomą skausmą krūtinėje, 
įniršį ir pagiežą teroristams. 
Nujaučiau, kad šis teroro ak
tas supriešins šalis, kils ka
ras. Bjaukdama ranka per 
mūsų trispalvę, liesdama tą 
medžiagos skiautę su trimis 
spalvomis — Lietuvos simbo
liais: geltona — saulė, žalia — 
pievų žaluma, raudona — 
kraujo, negalėjau pagalvoti, 
kad visa gali būti sunaikinta, 
sutrypta ir pas mus.

Mokykloje taip pat per lietu
vių kalbos pamoką su mokyto
ja Danute Smilgiene tylos mi
nute pagerbėme žuvusiuosius 
rugsėjo 11-ąją.

Negaliu sakyti, kad supran
tu, kaip Jūs jaučiatės, bet ir 
lietuviai tuo metu buvo neži
nioje. Juk Amerikoje gyvena 
mūsų tautiečiai, juolab ten 
viešėjo mūsų prezidentas.

Tik kitą dieną sužinojome, 
kad lietuviai nežuvo. Kokia 
gali būti laimė, jeigu žinai, 
kad vis dar žūsta kitų tauty
bių žmonės?! Nesvarbu, kad 
nepažįstami, betgi mes, jūs — 
visi esame didelė tauta, suda
ranti pasaulį. Turime kovoti 
vienas už kitą, kaip už brolį.

Mieli Amerikos žmonės, jei
gu mano užuojautos žodžiai 
gali palengvinti Jūsų skaus
mą, priimkite juos ir kovokite 
su terorizmu pasaulyje. Mes 
su Jumis!

Kristina Markelytė 
Druskininkų savivaldybės

Leipalingio vid. m-la 
8b klasė

* Kultūros ministerija pa
skelbė atvirą konkursą Lie
tuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro (LNOBT) gene
ralinio direktoriaus pareigoms 
užimti. Konkurse gali daly
vauti Lietuvos piliečiai, turin
tys aukštąjį muzikinį išsilavi
nimą, meninės veiklos admi
nistravimo patirtį, žinantys 
muzikinės kultūros sklaidos ir 
plėtros procesus bei mokantys 
bent vieną užsienio kalbą (an
glų, prancūzų ar vokiečių).<BNS>
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LINAI KRIAUČIŪNAITEI- 

THARP,
nuoširdžią užuojautą reiškiame tėvams EUGENIJAIAt1 
KAZIUI KRIAUČIŪNAMS, vyrui d r. JAMES ir 
motinos netekusiai šeimai bei giminėms ir artimiesiems.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
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ZARASŲ GIMNAZIJA...
Kaip ir ankstyvesnėse, taip ir Zarasų .Ąžuolo” gim

nazija, turėjo daug gražių tradicijų, kurias sterigi'ašT 
išlaikyti ir jas tęsti ateity krikščioniškame atgimime. . '

Zarasų Ąžuolo” gimnazija, kaip ir buvusios ankš
čiau, turi gerą mišrų ir jaunučių chorą, dramos ir Šo
kių ratelius bei baletą, gėrį orkestrą, veikia kranto
tyros — turizmo draugija, mokyklos muziejus, liaudies 
ansamblis „Ežerai”, leidžia laikraštėlį „Gilė”, kuriame 
spausdinami mokinių straipsneliai, rengia parodas bei 
konkursus, turi tautinių šokių būrelį, dalyvauja sporto' 
varžybose ir olimpiadose. „ j

Sovietų okupacijos metu mokykloje veikė tik kom
jaunimo ir pionierių organizacijos. Jos nebuvo gausios 
ir jų nariai moksle visai nfepasižymėjo. Atgavus nei’ 
priklausomybę, pradėjo veikti skautai ir angelaičiai.' 
Švenčia Vasario 16-ąją, Kalėdas, Velykas,* Motinos; 
dieną, rengia per Kalėdas eglutę ir švenčia kfias 
šventes, palaiko artimus ryšius su Utena, Anykščiais, 
Molėtais ir kitomis gimnazijomis.

Po II pasaulinio karo, kaip ir prieš karą, direktoriui 
ir mokytojai keitėsi, keli sovietų metų buvo net suimti 
ir įkalinti bei nužudyti, bet likusieji, išskyrus Vieną' 
kitą parsidavėlį, stengėsi, kiek jiems sąlygos leido, dir
bo atsidėję ir mokinių širdyse palaikė tėvynės meilę, 1

Buvusių gimnazijų ir dabar esančios Zarasų Ąžuo
lo” gimnazijos tikslas tas pats — šviesti ir auklėti jau
nimą, kad jis būtų doras ir ištikimas savo kraštui, jų 
— gimnazijų — veiklos kelias buvo ilgas, išsivystęs js ‘ 
Zarasų progimnazijos, įsteigtos 1918 metais. Tas kę 
lias nebuvo tiesus, bet vingiuotas, vietomis duobėtas ir 
erškėčiais išklotas. Bet, ačiū Dievui, viskas būVo nu
galėta. Dėkingi turime būti vadovams, mokytojams ir 
visuomenei, kuri rėmė vienokiu ar kitokiu būdu. Lin-' 
kiu ir toliau Zarasų Ąžuolo” gimnazijai tą kilnų 
švietimo darbą tęsti.

Pabaiga
 " i J- . ... .ėS.L£i

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Preeident
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

pcrrcnyv
i
O’

A-fp.



6_____ DRAUGAS, 2002 m. sausio 4 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Sausio 5-ąją, pirmąjį 
Naujųjų metų šeštadienį,
tėvų jėzuitų koplyčioje, kaip ir 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį, vyksta Rožinys ir 
šv. Mišios aukotojų ir maldi
ninkų intensijomis. Kviečiame 
kuo daugiau apsilankyti šiose 
pamaldose, pasimelsti už sa
ve, už Lietuvą, Kanadą, Ame
riką, už gyvus ir mirusius.

Joe Kulys, kiekvįeną ket
virtadienį rašantis savo sky
relį ,,Southwest News-Herald” 
laikraštyje, sausio 3 d. nume
ryje prieštarauja anksčiau ta
me pačiame laikraštyje pasi
rodžiusio R. Miller straipsnio 
mintims, kritikuojančioms Illi
nois senatorės ir būsimos kan
didatės į valstijos generalinio 
prokuroro postą Lisa Madigan 
bei jos tėvo, Illinois atstovų 
rūmų pirmininko Michael J. 
Madigan veiksmus. Norėtu
mėte sužinoti daugiau apie 
šiuos du mūsų valstijos poli
tikus? Atsiverskite „South- 
west News-Herald” savaitraš
tį, rašantį apie pietvakarių 
Čikagos problemas. Ketvirta
dieniais pasirodantį leidinį ga
lite įsigyti Čikagos pietvaka
rių parduotuvėse, o taip pat ir 
„Seven-Eleven” krautuvėje 
(67-ta ir California), „J. S. 
Peppers” (71 gatvė ir Pulaski 
Rd.) bei kitose vietose. Laik
raštį galite skaityti ir inter
nete www.swnewslwiald.com

PRIEŠKALĖDINĖ VAKARONĖ JAUNIMO 
CENTRE

Prieškalėdinę vakaronę Jau
nimo centre surengė Pietvaka
rių Lietuvių Bendruomenės 
Oak Lawn apylinkė. Šiai apy
linkei . vadovauja Jonas Ast
rauskas (pirmininkas), Ramo
na Kaveckaitė, Antanas Rašy
mas ir Edvardas Pocius. Rei
kia pasidžiaugti, kad Oak 
Lawn priemiestyje įsisteigė 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė — čia šiuo metu gyvena 
nemažas skaičius lietuvių.

Artinantis šv. Kalėdų šven
tėms, šios bendruomenės val
dyba Jaunimo centre suruošė 
vakaronę, norėdama prisi
minti lietuviškus Kalėdų ir 
Naujųjų metų papročius, ku
rie buvo atliekami Lietuvoje.

Susirinkimą pradėjo skautė, 
filisterė Ramona Kaveckaitė ir 
pakvietė „Lakštutės” choro va
dovę Dalią Gedvilienę ir jos 
dukrelę Agnę padainuoti porą 
dainelių.

Tolimesnę programą vedė 
Dalia Sokienė, „Margučio II” 
pranešėja ir „Draugo” darbuo
toja, kuri pasakojo apie lietu
vių papročius, susijusius su 
Kalėdų ir Naujų metų šven
tėmis. Jos pranešimas buvo 
labai turiningas, atskleidęs 
įvairiausių žaidimų, būrimų, 
pokštų paslaptis bei kitas tra
dicijas. Pranešėja naud.ojosi 
Birutės Vindašienės surinkta 
informacija. Norintys dar dau
giau sužinoti apie Kalėdų pa
pročius, „Draugo” knygyne ga

Programoje dalyvavo „Lakštutės” choras, vadovaujamas Dalios Gedvilienės. Zigmo Degučio nuotr.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas šaukia
mas sausio 6 d., sekmadienį, 
tuoj po 10:30 val.r. lietuviškų 
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje, 44 gatvė ir Fair- 
field. Bus renkamas nario mo
kestis, po susirinkimo - vai
šės.

Detroito BALFo 76 sky
rius „Draugo” laikraščiui lin
kėdamas sėkmingų Naujųjų 
metų, remia jį 20 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame!

Kun. Algirdas Paliokas, 
Pal. J. Matulaičio lietuvių ka
talikų misijos Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, kapelio
nas, Stasio Džiugo knygų fon
dui dovanojo nemažą skaičių 
įvairių knygų anglų ir lietuvių 
kalba, kurios bus išsiųstos į 
Džiugo fondą Raseiniuose.

„Vaiko vartų į mokslą” 
organizacijos savanorės 
darbuotojos Vida Kazlauskai
tė, Aldona Kamantienė ir 
Rita Venclovienė pasidalins 
džiaugsmais ir skausmais, be
dirbant su apleistais Lietuvos 
vaikais, 2000 m. sausio 13 d. 
12 vai. Bočių menėje, PLC. Vi
si kviečiami!

Matt Vilutis, gyvenantis 
Frankfort, IL, prasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugui” at
siuntė 50 dol. Nuoširdžiausiai 
dėkojame!

lės įsigyti Danutės Bindokie
nės išleistą knygą, pavadintą 
„Lietuvių papročiai”.

Po pranešimo jaunosios 
„Lakštutės” dainininkės, apsi
rengusios specialiai šiam cho
rui pasiūtais rūbeliais, padai
navo linksmas daineles „Kalė
dos”, „Prie eglutės”, „Rogių ke
lias” ir kt. Kol jaunosios daini
ninkės persigrupavo kitoms 
dainoms, Dalia Sokienė pa
skaitė Maironio poemą apie 
Lietuvą.

Vyresnės „Lakštutės” daini
ninkės, 8 mergaitės, padaina
vo nuotaikingas liaudies dai
neles, kurios klausytojų buvo 
entuziastiškai priimtos.

Aldona Pankienė, solistė, 
deklamatorė, įvairių renginių 
lankytoja, mintinai padekla
mavo eilėraštį „Laiškas iš Si
biro mamai”. Programos pa
baigai jungtinis „Lakštutės” 
choras — jaunesnės ir kiek 
vyresnės dainininkės, padai
navo dar keletą dainelių ir pa
giedojo šias kalėdines gies
mes: „Sveikas Jėzau gimusis”, 
„Jau šiandieną guli ant šieno” 
ir „Skubėkite, vaikeliai”.

Džiugu, kad Oak Lawn Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
suruošė vakaronę ir pasikvie
tė Dalios Gedvilienės vado
vaujamą „Lakštutės” chorą, 
prisidėjusį prie programos at
likimo. Pagal vaikų amžių 
choras buvo gerai paruoštas ir 
jaunieji dainininkai dainas at

Eugenia Liaugaudas iš
Parsippany, NJ, prasitęsdama 
prenumeratą, „Draugą” parė
mė 40 dol. auka. Esame labai 
dėkingi!

Sveikiname naujuosius 
„Draugo skaitytojus!

Kaziui Adomavičiui laikraštį 
užsakė Teresa Adomavičius,

A. ir E. Daukantams - Vita
lis J. Lembertas,

Jonui Diminskiui - E. Di- 
minskienė,

Vyto Dukanauskui - Jose
phine Gudas,

Jonui Gaižauskui - Edita 
Indriaitienė,

Gitai Gilvydis - Antanas 
Gilvydis,

Sofijai Girdžiūnas - Saulė 
Girdžiūnas,

Victorui Jokūbaičiui - Anta
nas Juškys,

Leonui Kalvaičiui - Nijolė 
Kalvaitis,

Jonui Kleviui - Sophia 
Daukus,

Ilmai Konstantini - Jurgis 
Aleliūnas,

Zitai Kuseliauskas - Vytau
tas ir Aldona Šoliūnai,

Algirdui Lukoševičiui - An
tanas Lukoševičius,

Sauliui ir Almai Mikaliu- 
kams - Stefanija Mikaliukas,

Laimai Morkūnas - Leonas 
Morkūnas,

Algiui Mozuraičiui - Marija 
Z. Gelažienė,

Tomui Nenortui - K. ir V. 
Nenortai,

Liudui ir Irenai Norman
tams - Ona J. Kreivėnienė,

Casimir G. Oksas - Mary 
Oksas.

liko su entuziazmu. Chore da
lyvauja apie 30 dainininkių ir 
tik keli berniukai.

Tai tėvų, kurie aukojasi sa
vo vaikų labui, leisdami juos į 
choro repeticijas, nuopelnas.

Visi choro dalyviai ir muzikė 
Dalia Gedvilienė yra trečiosios 
bangos lietuviai. Šie lietuviu
kai lanko Čikagos šeštadie
ninę lituanistinę mokyklą. Tai 
— jaunimėlis, kuris po kelioli
kos metų perims Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo 
centro vadovavimą.

Prieškalėdinėje vakaronėje, 
įvykusioje Jaunimo centre, da
lyvavo beveik išimtinai trečio
sios bangos lietuviai, mamos, 
tėtės, choristų sesutės ir bro
liukai. Gaila, kad mažai buvo 
vyresniosios kartos tautiečių.

Lietuvių Bendruomenės 
Oak Lawn apylinkės pirmi
ninkas Jonas Astrauskas dė
kojo „Lakštutės” choristams, 
Daliai Sokienei, Aldonai Pan- 
kienei ir Ramonai Kaveckaitei 
bei mieliems vakaronės lanky
tojams, nepatingėjusiems at
vykti. Dėkojo tėvams už vaišių 
paruošimą. Vaikučiai buvo ap
dovanoti įdomiomis dovanėlė
mis. Dėkojo Ramonai Kavec
kaitei už jos pastangas ruo
šiant vakaronę. Palinkėjęs vi
siems gražiai ir džiaugsmingai 
praleisti ateinančias šventes, 
baigė sėkmingai praėjusią va
karonę. Dalyviai dar pa
bendravo ragaudami mamyčių 
paruoštus valgius.

Antanas Paužuolis

NAUJIEJI METAI PASAULIO
LIETUVIŲ CENTRE

Seniesiems metams artėjant 
į pabaigą dažnas iš mūsų su
kam galvas, kur sutikti Nau
jus metus? Kur bus dauguma 
draugų, ir pažįstamų, kad 
jiems palinkėjus laimingų 
Naujų metų? Kur bus links
miausias pokylis? Nes kokia 
pirmoji metų diena, tokie bus 
ir visi metai, sako liaudies iš
mintis.

Pasirinkimas Naujų metų 
sutikimui plačioje Čikagoje 
buvo gausus. Net 6 vieši lie
tuvių pokyliai.

Visus metus dalyvaujant Pa
saulio lietuvių centro rengi
niuose, čia reikia dalyvauti ir 
Naujųjų metų sutikime.

Šį kartą prie PLC jungėsi ir 
Amerikos lietuvių TV, įsikū
rusi tame pačiame centre, po
kyliui nepagailėdama rekla
mos.

Gražus sausio 31 d. vakaras 
su nedideliu šaltuku ir su 
vasariškais keliais į PLC ir 
ALTV Naujų metų sutikimą 
sutraukė 300 svečių — jau
nimo, vidurinės kartos ir šir
dimi jaunų pensininkų. Puoš
ni pokylių salė su papuoš
tais stalais ir pasipuošusiais 
svečiais bei viešniomis suda
rė šventinę nuotaiką, grojant 
Ričardo šoko kapelai.

Vaizdai iš tėviškės

Rengėjų vardu pokylio sve
čius pasveikino Kęstutis Je
čius ir Arvydas Reneckis. Te
levizijos ekrane jis visus nu
nešė į Lietuvą, kur balta žie
ma su žirgeliu ir rogėmis, su 
valgiais apkrautu Kūčių va
karo stalu ir laužomais kalė
daičiais, siunčiant linkėjimus 
ir mums. Skambėjo čia sim
foninio orkestro koncertas ir 
galą gavo Lukiškių aikštėje 
susprogdintas trigalvis drako
nas.

Prieš vaišes kun. Jaunius 
Kelpšas visus pasveikino ir 
palaimino stalų gėrybes. Mu
zika visus kvietė į šokių estra
dą. Apie 10 vai. prasidėjo Ri
čardo Šoko vadovaujamo mo
terų ansamblio koncertas, ly
dimas estradinės muzikos. Jos 
padainavo „Tarp žiedų”, „Ru
duo”, „Baltoji pasaka” ir J. 
Strauss „Žydrąjį Dunojų”, pa
gal kurio valso taktą estrado
je sukosi ir pokylio dalyviai.

Varpo dūžiai skelbė likusias 
kelias minutes iki Naujųjų

Milda Petkus-Roszkie- 
wicz, gyvenanti Park Ridge, 
IL, prasitęsdama mūsų laik
raščio prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Tariame 
nuoširdų ačiū!

ĮVAIRŪS RENGINIAI 
Čikagoje ir kitur

20,02 m. ŠALFASS-gos vy
rų senjorų krepšinio pir
menybės kovo 23-24 d. vyks 
Cleveland, OH. Vykdo Cleve
lando LSK „Žaibas”. Regis
tracija baigsis vasario 1 d.

89-sis Lietuvos Vyčių su- 
važiavimas/seimas 2002 m. 
rugpjūčio 1-4 d. vyks Cong- 
ress Plaza viešbutyje, Čikago
je. Suvažiavimą globos Čika
gos 16 kuopa. Suvažiavimo ko- 
pirmininkai Robert A. Martin, 
Jr. ir Kenneth Rudmin.

Tilžės Akto paskelbimo 
84-sios sukakties minėji
mas sekmadienį, gruodžio 1 
d., 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Rengia Maž. Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis.

Skalbimui

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

metų, A. Reneckiui siunčiant 
daug linkėjimų. Išmušus pas
kutiniam dūžiui, suskambėjo 
Lietuvos himnas. Po to girdė
josi šampano taurių skambė
jimas, bučiniai, sveikinimai ir 
asmeniniai linkėjimai. Gaila, 
kad nebuvo tradicinės melo
dijos ir valso iš „Traviatos” ir 
vakaro didžiąją šokių dalį 
užpildė „Bu-gi, bu-gi” melodi
jos. Šokių estrados grindys 
dundėjo iki 4 vai. ryto, gastro
liuojant į apatinę Lietuvių 
fondo salę ir iš ten, kur vyko 
brolių Švabų labai gausus 
Naujųjų metų sutikimas.

Br. J.

/

PLC pokylių salėje Naujųjų metų sutikimo dalyvius sveikino ALTV vedė
jas Alvydas Reneckis (kairėje) ir PLC atstovas Kęstutis Ječius.

Pasaulio lietuvių centro ir ALTV Naujųjų metų sutikime gausiai dalyvavo trečioji atvykusiųjų tautiečių banga. 
Čia yra tik vieno stalo dalyviai: Vaida ir Juozas Valinčiai, Oksana ir Antanas Pečiuliai, Ingrida ir Gintaras Mar- 
kevičiai, Violeta Daknytė, Daiva Vaitulevičienė, Felė Connolly, Jovita Bačinskienė ir Kostas Kralikauskas.

PLC pokylių salėje gausiai dalyvavo ir antrosios lietuvių bangos atstovai: Marija ir Vytas Raudžiai, Baniutė ir 
Romas Kronai, Tidė ir Gediminas Kazėnai, Regina ir Alfredas Kuliai bei Genė ir dr. Justinas Dėdinas.

Dviejų „bangų” stalas PLC pokylių salėje sutinkant Naujuosius metus: Milita ir Aleksas Lauraičiai, Lilė ir Va
lentinas Ramoniai, Jūratė ir Aleksandras Švedai, Alė ir Algis Janušai, Raminta ir Vladas Sinkai bei Ramunė 
Juodelienė.

Naujųjų metų sutikime programą atliko muziko Ričardo Šoko vadovaujamas moterų ansamblis.
Visos nuotraukos — Broniaus Juodelio

http://www.swnewslwiald.com



