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Angliakasių Lie tuva 
tebegyva; Clevelando 
l ietuviai ve r t ina meną. 

2 psl. 

Gal is tor i ja a t i ta isys 
prae i t i es k la idas — 
D. Bindokienės ved.; 
JAV ir Lie tuva: temą 
gvi ldena ambasador ius 
V. Ušackas . 

3psl. 

„Br idges" žurna lo 
sukakt i s ; užsienio 
l ie tuviai kviečiami į 
Kre tuono archeologinę 
ekspediciją. 

4 psl. 

Dar dvi įdomios knygos 
apie p a r t i z a n u s . 

5 psl. 

Pasve ik in ta „Metų 
moter is" : B. Jasa i t i enė ; 
mūsų boks in inka i žada 
laimėti ; dovanok i t e 
„Draugą" Kalėdoms; 
s iūlyki te k a n d i d a t u s 
pas ižymėjusiam veikla 
pens in inku i . 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos dviratinin

kams Raimondui Rumšui ir 
Tomui Vaitkui trečiadienį 
Kūno kultūros ir sporto de
partamente įteikti medaliai 
„Už sporto pergales". R. 
Rumšas šiemet iškovojo III 

• vietą prestižinėse lenktynėse 
„Tour de France", o T. Vait
kus Belgijoje tapo pasaulio 
jaunimo (iki 23 metų) čem
pionu. Sportininkus pasveiki
no KKSD generalinis direkto
rius Vytas Nėnius. R. Rum
šui ir T. Vaitkui buvo perduo
ti premjero Algirdo Brazaus
ko sveikinimai bei įteikti 
šveicariški laikrodžiai su prem
jero autografu. Trečiadienį 
R. Rumšas bei T. Vaitkus bu
vo pagerbti ir Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto būsti
nėje. 

* 60 boksininkų iš aš
tuonių valstybių dalyvavo 
Latvijoje vykusiame tarptau
tiniame turnyre. Keturiose 
svorio kategorijose iš dešim
ties nugalėtojais tapo lietu
viai — Vidas Bičiulaitis (63.5 
kg). Mindaugas Snapkauskas 
(67 kg). Rolandas Jasevičius 
(71 kg) ir Jaroslavas Jakšto 
(+91 kg). 

Naujausios 
žinios 

* Naujos NATO narės 
turi gerbti laisvo asmenų 
judėjimo principą, teigia bu
vusi JAV valstybės sekretorė. 

* Lenkijos prezidentas 
Vilniuje švęs Lietuvos pa
kvietimą į NATO. 

* Penktadal i pajamų iš 
lošimų verslo siūloma skir
ti kultūrai ir sportui. 

* Vyriausybė numatė 
papildomas narkomanijos ir 
AIDS užkardymo kalėjimuose 
priemones. 

* Vidaus reikalų minis
terija siūlo švelninti baus
mes už narkotikų vartojimą 

* Kaune atidaroma pir
moji Lietuvoje lažybų kon-
tora ,.Top Sport". 

Rusijos dvasia sklandys virš NATO viršūnių susitikimo 
Vilnius, lapkričio 20 d. 

(Elta) — Šiaurės Atlanto su
tarties organizacija (NATO) šį 
ketvirtadienį priims net skep
tikų istoriniu vadinamą spren
dimą ir pakvies tris buvusias 
sovietines respublikas ir ke
turias buvusio sovietinio spar
no valstybes iš Rytų Europos 
įsilieti į savo gretas, trečiadie-
nį dideliame straipsnyje apie 

L i e t u v a n ė r a 
ga lu t in i s p a b ė g ė l i ų iš 

Čečėni jos t iks las 
Maskvoje viešėjęs Seimo 

pirmininkas Artūras Pau
lauskas sakė, kad pabėgėlių iš 
Čečėnijos Lietuvoje nėra 
daug, didelė jų dalis ilgam 
valstybėje nepasilieka ir sie
kia patekti į kitas valstybes. 

Kaip interviu radijo sto
čiai „Echo Moskvy" antradie
nį pareiškė Seimo vadovas, 
šiuo metu tik maždaug pusė iš 
150 Lietuvoje pabėgėlio ar hu
manitarinį statusą turinčių 
asmenų yra „čečėnų tautybės 
Rusijos piliečiai". 

Pasak A. Paulausko, tik 
trečdalis čečėnų Lietuvoje 
prašo politinio pabėgėlio sta
tuso, tačiau kai kuriems su
teiktas humanitarinis statu
sas, leidžiantis gyventi Lietu
voje, leisti vaikus į mokyklą ir 
suteikiantis kitas teises, kol 
šie asmenys neišvyks į kitą 
valstybę. 

Seimo vadovas pabrėžė, 
kad Nukelta į 5 psl. 

NATO ir Lietuvą rašo JAV 
laikraštis „The New York Ti
mes". 

Teoriškai narystė NATO 
reiškia takoskyrą pirmiausia 
Baltijos valstybių, kurias be
veik du šimtmečius kontrolia
vo Rusija, istorijoje. Tačiau, 
žvelgiant praktiškai, sunku 
vienareikšmiškai atsakyti, ar 
Lietuva, Latvija, Estija ir Ru-

sija gali taip lengvai atsiriboti 
nuo praeities. 

Nors oficialiai narystė 
NATO yra pateikiama kaip 
kultūrinis ir politinis atsivėri
mas Vakarams, o ne nusigręži
mas nuo Maskvos. Rusijos 
dvasia, pasak „The New York 
Times", neišvengiamai sklan
dys virš Prahoje vyksiančio 
NATO aukščiausio ;vgio susi

tikimo ir atitinkamų iškilmių 
Baltijos valstybių sostinėse. 

NATO susitikimo daly
viams pakvietus valstybes 
kandidates stoti į sąjungą, 
penktadienį JAV prezidentas 
George W. Bush atvyks į Vil
nių, akivaizdžiai pademonst
ruodamas, kad ilgai tarp Rytu 
ir Vakarų draskyta teritorija 
pagaliau priklauso Vakarų 

įtakos zonai. Tačiau prieš tai 
G. W. Bush padarys dar sim-
boliškesnį gestą — atskris į 
Sankt Peterburgo apylinkes 
pasimatyti su Rusijos prezi
dentu Vladimir Putin. 

Rusijos įsijungimo \ Va
karus siekiantis V. Putin, laik
raščio teigimu, prisidėjo prie 
Baltijos valstybių įstojimo į 
NATO. Nukelta j 5 psl. Lietuva, Latvija. Estija ir Ru- NATO aukščiausio .ViCio susi- pagaliau priklauso Vakarų NA'P J. N u k e l t a j 5 ps 

Pakvietimas į NATO - i s tor inė pergalė ir saugios ateities garantija 
V i l n i u s , lapkr ič io 20 d "' :•••••:"•••; ................ — m'-.;'. -'iBIMIIT"" " "'•'•"'.•V-vi'^^M* Vilnius, lapkričio 20 d 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus Lietuvos pakvieti
mo į NATO išvakarėse pareiš
kė, jog tai bus „istorinė perga
lė", kuria užbaigiamas svar
bus valstybės raidos etapas. 

V. Adamkus kalbėjo tre
čiadienį Prezidentūroje prieš 
pat išskridimą į Prahą, kur 
ketvirtadienį vyksiančiame 
NATO valstybių vadovų susi
tikime Lietuva turėtų gauti 
kvietimą į sąjungą. 

„Kvietimo įsijungti į NA
TO ginamą saugumo erdvę 
laukėme beveik dešimtmetį. 
Norėjome, kad ši diena ateitų 
greičiau, tačiau laukimo metų 
nepraleidome veltui", sakė 
prezidentas. Pasak jo, Lietuva 
sustiprėjo ir dabar yra pakan
kamai brandi demokratiška 
valstybė, savo gyvenimą grin
džianti bendromis Vakarų 
vertybėmis. 

„Todėl rytoj Prahoje nebū
sime atsitiktiniai pakeleiviai. 

Nukelta į 5 psl . 

1991 metų gegužės 8 dieną įvyko istorinis susitikimas — dabartinio JAV prezidento George W. Bush tėvas Geor
ge Bush Baltuosiuose rūmuose pneme trijų Baltijos valstybių vadovus Susitikimo metu buvo įteiktas pareiški
mas dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos nepriklausomybės. Komentuodamas susitikimą spaudai, Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis pabrėžė buvus daugiau kalbos apie nepriklau
somybės atkūrimą Baltijos valstybėse negu apie SSRS prezidento Michail Gorbačiov problemas. V. Landsbergio 
požiūriu, tuo pasireiškė naujas ir teisingas JAV tikslas. 

Nuo t r . : V. Landsbergio (kairėje) ir G. Bush pasisveikinimas. Kęatudo Jankausko <ELTA) nuotr. 

2030 metais Ignalinos elektrinės 
teritorijoje žaliuos veja 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS) — Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) naudojimas 
bus nutrauktas nedelstino iš-
montavimo būdu, trečiadienį 
nusprendė vyriausybė. 

„Tai reiškia, kad procesas 
vyks nepertraukiamai — iš 
karto po sustabdymo bus pra
dėti išmontavimo darbai ir su
tvarkyta elektrinė, kad atsi
rastų žalia veja. Šiuos darbus 
užbaigti planuojama iki 2030 
metų", sakė ūkio viceminist
ras Nerijus Eidukevičius. 

IAE atstovų Ūkio ministe
rijai pateiktame dokumente 
buvo išnagrinėtas ir kitas jė
gaines naudojimo nutraukimo 
būdas — atidėtas išmontavi-
mas. kai galutinis elektrinės 
sutvarkymas atliekamas po 
35 metų saugaus išlaikymo 

laikotarpio. 
Abiejų išmontavimo būdų 

kaštai iš esmės nesiskirtų, bet 
atidėto išmontavimo atveju 
kaštų vertinimo patikimumas 
yra mažesnis. 

Ignalinos AE atstovai pa
sisakė už nedelstino išmonta
vimo būdą, kadangi šiuo atve
ju nereikės atnaujinti naudoji
mo nutraukimo pradžioje 
įrengtų radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrengimų, atsiras 
prielaidos didesniam sociali
niam užimtumui, taip pat at
sižvelgta į Tarptautinės ato
minės energijos agentūros 
(TATENA) žinovų nuomonę, 
kad nedelstinas išmontavimo 
būdas yra pranašesnis. 

Per derybas su ES Lietuva 
įsipareigojo pirmąjį IAE reak
torių Nukelta i 5 psl . 

„ A v i a B a l t i k a " 
e k s p o r t a v o 

s r a i g t a s p a r n i u s į 
S u d a n ą 

Sraigtasparnių bendrovė 
,Avia Baltika" tikrai ekspor
tavo sraigtasparnius į Suda
ną, kuriam yra taikomas em
bargas ginklams, amunicijai 
ir atsarginėms dalims, pa
tvirtino Lietuvos Valstybės 
saugumo departamentas. 

VSD patvirtino domėjęsis 
„Avia Baltika" veiklos teisė
tumu, reaguodamas į politikų 
reiškiamą susirūpinimą dėl 
šios bendrovės sandorių 
skaidrumo. VSD šį paaiškini
mą visuomenei skelbia, „atsi
ribodamas nuo rinkiminio 
minėtų pareiškimų aspekto". 

„Avia Baltika" preziden
tas Jurijus Borisovas apkalti
no Prezidentūrą skleidžiant 

Nuke l t a į 5 psl. 

Vilniuje 
aptar inė jamos 

JAV prez idento 
v i z i to de ta l ė s 

Likus dviem dienoms iki 
JAV prezidento George W. 
Bush atvykimo į Vilnių, Pre
zidentūroje vykusiame aukš
čiausio lygio pasitarime ap
tarta, kaip Lietuva pasirengu
si priimti galingiausios pa
saulio valstybes vadovą. 

„Šis vizitas turi didelę po
litinę prasmę", sake premje
ras Algirdas Brazauskas po 
trečiadienį ryte Prezidentū
roje vykusio susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 

Pokalbyje taip pat dalyva
vo Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius, policijos, saugumo vado
vai. 

Premjero nuomone, G. W. 
Bush viešnagė Vilniuje bus 
puiki galimybė sustiprinti ge
rą valstybės įvaizdį pasaulyje, 
nes JAV prezidentą lydės 
didelė JAV pareigūnų dele
gacija, keli šimtai žurnalistų. 

Policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravičius 
sakė, kad per vizitą bus sie
kiama sudaryti kuo mažiau 
nepatogumų sostinės gyven
tojams ir svečiams, todėl 
gatvės, kuriomis važiuos JAV 
prezidento palyda, bus užda
romos kaip galima vėliau. V. 
Grigaravičius priminė, kad 
jau nuo trečiadienio Sena
miestyje Nukelta į 5 psl. 

Rusija susirūpinusi raketinių sistemų 
,Igla" kontrole Lietuvoje 

Vilnius-Maskva, lap
kričio 19 d. (BNS) — Krašto 
apsaugos ministerijos atstovai 
teigia, jog Lietuva neturi Ru
sijos gaminamų priešlėktuvi
nių raketų „Igla", dėl kurių 
kontrolės susirūpinimą trečia
dienį pareiškė Rusijos Gyny
bos ministerija. 

„Mes turime padaryti vis
ką, kad po SSRS žlugimo NVS 
ir Baltijos šalyse likęs toks 
pavojingas ginklas nepatektų 
į teroristų rankas", trečiadienį 
pareiškė Rusijos gynybos mi
nistras Sergej Ivanov. 

Pasak jo, Rusijos pajėgos 
Čečėnijoje konfiskavo kelias
dešimt „Igla" paleidimo įtai
sų, ir Maskva dabar bandys 
nustatyti, iš kur jie pateko į 
Čečėniją. 

S. Ivanov teigė, jog Rusija 

nusiuntė notas NVS ir Baltijos 
valstybėms, prašydama su
griežtinti tokių ginklų kontro-
lę. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija trečiadienį tokios 
notos nebuvo gavusi. 

Komentuodami Rusijos 
gynybos ministro pareiški
mus, Lietuvos krašto apsau
gos ministerijos atstovai at
metė įtarimus, jog „Igla" pa
leidimo įtaisai į Čečėniją ga
lėjo patekti iš Lietuvos. 

„Mūsų kariuomenė tokių 
ginklų neturi", sakė krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, pažymėjęs, jog 1993 
metais išeidama iš Lietuvos, 
Rusijos kariuomenė nepaliko 
jokių ginklų. 

Lietuva savo oro erdvės 
apsaugai nusprendė įsigyti 

JAV gaminamas priešlėktuvi
nių raketų sistemas „Stin-
ger". Lietuva už 31 mln. JAV 
dol. įsigis 60 raketų ir 8 jų 
paleidimo įrenginius. 

Lietuvos kariuomenė taip 
pat ginkluota JAV gamina
momis prieštankinėmis rake
tomis „Javelin". 

Ša l ia L ie tuvos 
a m b a s a d o s Maskvoje 

nugr iaudėjo s p r o g i m a s 
Vilnius-Maskva, lapkri

čio 20 d. (BNS) — Šalia Lietu
vos ambasados Maskvoje 
sprogus dujų balionui, žuvo 
vienas ir buvo sužeisti du 
darbininkai. Nuo sprogimo 
išdužo keletas ambasados pa
stato langų, ambasados dar
buotojai per sprogimą nenu
kentėjo. Nukelta Į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Remtam* Af P. Reutera. AP. kmria*, ITAR-TASS. BNS 

IWų agermaų pr«K*m»t») 

EUROPA 

Praha . NATO vadovai 
per dviejų dienų viršūnių su
sitikimą susitars dėl paramos 
JAV nuginkluojant Iraką, 
trečiadienį pareiškė NATO 
generalinis sekretorius Geor
ge Robertson. Į klausimą, kas 
atsitiktų, jeigu padėtis komp-
likuotųsi ir Vašingtonas pa
prašytų NATO paramos kari
niuose veiksmuose, jis atsakė: 
„Net šiame gražiame mieste 
aš nemanau, kad būtų protin
ga deginti tiltus, kol jų nepe
rėjai". „Jeigu Irako režimas 
laikysis rezoliucijos, karinių 
veiksmų neprireiks". 

Praha. -JAV tikisi, kad 
Prahoje įvyksiančio reikšmin
go NATO viršūnių susitikimo 
metu bus pareikštas pritari
mas griežtai naujajai JT Sau
gumo Tarybos rezoliucijai Ira
ko klausimu, trečiadieni pa

reiškė Baltieji rūmai. Tačiau 
JAV prezidentas George W. 
Bush nesiekia, kad NATO įsi
pareigotų kariniu būdu įgy
vendinti JT rezoliuciją arba 
grasintų Irakui kokiomis nors 
kitokiomis pasekmėmis už 
neklusnumą, sakė prezidento 
atstovas spaudai Ari Flei-
scher. „(Šis susitikimas) nėra 
Jungtinių Tautų atkartoji
mas. Iš NATO viršūnių susiti
kimo mes tikimės apibendrin
to politinio pareiškimo", sake 
jis. 

Praha. JAV prezidentas 
George W. Bush trečiadienį 
perspėjo Irako prezidentą 
Saddam Hussein. kad, neig
damas turįs masinio naikini
mo ginklų, jis kaip Irako va
dovas, pasieks ..paskutinį eta
pą" Pasak jo. Irakas yra nu.-i-
kalteliška valstybe, turinti 
masinio naikinimo ginklu 

Madridas. Iš Į ne Ispam 

jos šiaurės vakarinių krantų 
nuskendusio tanklaivio 
„Prestige" išsiliejusi nafta už
teršė 295 kilometrų pakran
tės juostą ir padarė žalos už 
42 mln. eurų ( 144.9 mln. li
tų). Nafta užliejo maždaug 1.5 
mln. kv. kilometrų plotą ir už
teršė maždaug 90 žmogaus 
beveik nepaliestų paplūdi
mių. Praėjusią savaitę pasvirus 
70.000 tonų naftos gabenu
siam tanklaiviui, nafta pradė
jo teketi į vanden). Antradienį 
..Prestige" skilo į dvi dalis ir 
nuskendo. Apskaičiuota, kad 
iki šiol į jūrą iš tanklaivio iš
bėgo maždaug 10,000 tonų 
naftos. 

pareigūnas. Jis nepanoro pa
sakyti, į kurias konkrečiai 
valstybes JAV kreipėsi pagal
bos, tačiau pareiškė, kad tai 
buvo paprastai (tokiais atve
jais) numanomos valstybės — 
NATO narės ir kitos artimos 
JAV sąjungininkės, tokios 
kaip Australija, kuri palaikė 
ir paskutinius JAV karinius 
veiksmus. 

IRAKAS 

JAV 

Vašingtonas . JAV kreip
sis į maždaug 50 valstybių. 
klausdamos, kaip jos galėtų 
prisidėti prie galimo karo 
prieš Iraką, jeigu Bagdadas 
nesilaikys naujos Jungtiniu 
Tautų i<JT) Saugumo Tarybos 
<ST> rezoliucijos del jo nusi
ginklavimo, trečiadieni pra
nešė Valstybės departamento 

Bagdadas . Jungtinių 
Tautų (JT) ginkių tikrintoju 
vadovai trečiadienį iš Bag
dado atvyko į Kiprą, gavę 
tvirtą Irako pažadą visapusiš
kai bendradarbiauti vykdant 
šioje valstybėje masinio naiki
nimo ginklų patikrinimus. -JT 
vyriausiasis gimdų tikrinto
jas Hans Blix ir Tarptautines 
atomines energetikos agen
tūros TATENA) direktorius 
Mohamed ElBaradei išreiškė 
viltį, kad Bagdadas šį savo pa
žadą pavers darbais. Pirmasis 
svarbus Irako išbandymas 
vra ataskaita, kurią Bagda
das turi pateik'i iki gruodžio 

8 d. ir kurioje turi būti nuro
dytos visos irakiečių vykdo
mos uždraustos ginklų prog
ramos. 

Bagdadas. Irake dėl „in
formacijos ministerijos inst
rukcijų pažeidimo" mėnesiui 
sustabdytas prezidento Sad
dam Hussein vyriausiajam 
sūnui Uday priklausančio vie
no įtakingiausių Irako dien
raščio ..Babel" leidyba. Dien
raštis kartkartėmis kritikuo
davo vyriausybę del jos ne
veiksmingumo ir korupcijos. 
Tai buvo vienintelis leidinys 
valstybėje, spausdinantis va
karų žiniasklaidos pramši-
mus apie padėtį Irake ir jo 
konfliktą su JAV. 

vieta nepranešama". Kaip pa
brėžė šio įstatymo oponentai, 
„nereikia grąžinti valstybės į 
viduramžius, nes tokio su
manymo neišduoti kūnų lo
giškas tęsinys yra lavonų pa
kabinimas viešosiose vietose. 
kad visi juos matytų". 

BALTARUSIJA 

RUSIJA 

Maskva. Rusijos Valsty
bes Durna trociadu-r,; pr.er ~ 
įstatymą, draudžiantį išduoti 
nukautu teroristu kūnus gi
minaičiams, bei įstatymo pa
taisą, kuria remiantis kūnai 
tų. kurie dalyvavo teroristinė
je veikloje ..laidoti neatiduo
dami ir apie ju palaidojimo 

Minskas. Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka yra bene pirmas vado
vas po Jugoslavijos vadovo 
Slobodan Miloševič. kūnam 
buvo uždrausta Įvažiuoti į Eu
ropos Sąjungą, tačiau valsty
bine baltarusių žiniasklaida 
arba nenon išsamiai apie tai 
pranešti, arba iš atsargumo 
remia diktatorišką jo valdžią 
Baltarusijos apžvalgininkai 
tvirtina, kad sovietine A. Lu
kašenka politika nepasikeis, 
nepaisant antradieni priimto 
ES valstybių sprendimo ne
leisti jam įvažiuoti Į jų terito
riją. Tuo tarpu silpna opozici
ja išreiškė viltj, kad šis spren
dimas bent jau įskels valstybę 
sukausčiusi ledą. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELANDAS DIDŽIUOJASI 

SAVO MENININKAIS 
Spalio 19-20 d. Cleveland 

pagerbė savo iškilius meni
ninkus: dailininką Rimą La-
niauską ir sulydyto stiklo me
nininką Joną Degutį. Jų kū
r inių parodą rengė Korp! 
Giedra valdyba; jau daugiau 
kaip 10 metų jai pirmininkau
jan t i Violeta Žilionyte-Leger ir 
na rės - dr. Roma Degesienė ir 
Ri ta Matienė, t a lk inan t vi
soms korporacijos n a r ė m s . 
Apie šią parodą Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje iš 
anks to buvo skelbiama para
pijos biuletenyje, spaudoje, 
radijo transliacijose ir siun
tinėjami pakvietimai su Jono 
Degučio nuotrauka, rodančia 
jo meno kūrybos procesą. J 
kvietimus šeštadienį atsilie
pė per du šimtus tautiečių ir 
amerikiečių. 

Meno kūriniai buvo sko
ningai išdėstyti erdvioje salė
je , puikiai apšviesti, įvardinti. 
Kiekvienas parodos lankyto
j a s gavo šešių puslapių leidi
nėlį su menininkų portretais, 
kūrinių nuotraukomis, padė
komis visiems, padėjusiems 
šią parodą surengti , bei prie-

dinę informaciją su kūrinių 
pavadinimais ir kainomis. 

Parodoje lankytojai grožė
josi Rimo 54 įvairaus dydžio įrė-
muotais paveikslais. Jono kū
rybos eksponatų buvo 33. Ir pa
rodos abdaiymo vakarą, ir sek
madienį eksponatų skaičiai 
gerokai pasikeitė: jie puoš nau
jųjų savininkų namus ar bus 
gražios ir vertingos dovanos savo 
giminaičiams bei bičiuliams. 

Parodą atidarė Korp! 
Giedros pirm. Violeta Žiliony-
tė-Leger. Korporacija rengia 
parodas, norėdama suteikti 
lietuviams menininkams pro
gą parodyti savo darbus , o 
lankytojams jais pasigrožėti. 

Menas atrakina duris į 
naujus pasaulius 

Prof. dr. Jolita Kavaliū
naitė savo žodyje kalbėjo apie 
žmogų ir meną. Menu žmogus 
dalyvauja kūryboje. Žmogus 
veikia savo pasaulį. Per jo 
protą ir rankas garsas tampa 
muzika, judesys - šokiu, spal
vos ir formos paveikslais , 
skulptūromis. Menų medžiaga 
pereina į estetinį pasaulį. Sie-

Dail. Nijole P a l u b i n s k i e n e ir dail. Rimas Lan i au^kas parodos a t i d a r y m e 
spalio 19 d., C leve land . O H . Lino Johanaono nuotr . 

S t ik lo m e n i n i n k a s J o n a s Degu t i s . Lino Johansono nuo t r . 

la kuria meną, menas atkuria 
sielą. Tad menas - žmogaus 
iššūkis savo daliai. Dalia -
kalėjimas ir menas atrakina 
duris į naujus pasaulius. į su
pratimo pasaulius - išlais
vina iš menkumo. Menininkui 
esame dėkingi už žmogiš
kumą. Menininkas kviečia ir 
suvilioja mus stebėtis ir dži
augtis gyvenimo paslaptingu
mu, įsijausti į kitus, paliesti ir 
pajusti grožį, skausmą. 

Meno dėka. mes turime 
vieną pasaulį - savąjį - bet jų 
daug. tiek, kiek menininkų. Ir 
šiandien mes pamatys ime 
dviejų menininkų pasaulius: 
dailimninko Rimo Laniausko 
ir stiklo menin inko Jono 
Degučio. Šiuos pusbrolius riša 
ne tik bendra senelė/senelis, 
bet ir grožio pasaulis . 

Profesorės min tys , per
duotos gražia lietuvių ir anglų 
kalba buvo palydėtos dėkin
gumo aplodismentais. 

Rimas Lanianakas 
Gimęs Kaune 1937.06.15. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
su tėvais pas i t r aukė į Vo
kietija, kur lankė pradžios 
mokyklą. 1949 metais emi
gravo į JAV. J a u jaunose 
dienose jautė polinkį menui. 
Dar gimnazijoje (benediktinų) 
gavo stipendiją lankyti Cleve
land Meno insti tute šeštadie

niais veikiančias pamokas. 
Baigęs gimnaziją, įstojo į 
Cleveland Meno institutą, bet 
turėjo nutraukt i studijas dve
jiems metams , nes buvo 
pašauktas atlikti karinę tar
nybą. Sugrįžus jam buvo pa
siūlyta stipendija studijuoti 
Cleveland Cooper School of 
Art, kurią ir baigė 1963 m. 
Mokyklos diplomantų parodo
je Rimas laimėjo pirmąją ir 
antrąją vietą. 

Baigęs studijas, pradėjo 
dirbti „American Greetings" 
bendrovėje, kaip i l iustrato-
rius, meno koordinatorius ir 
direktorius. Išdirbęs 35 me
tus, išėjo į pensiją. 

R. Laniausko darbai pa
vieniai ir parodose buvo išsta
tyti Butler Museum of Ame
rican Art. Youngstovvn, OH, 
Exhibit VII; American Gree
tings Corporation Jurie Shovv, 
New York Pan Am Building; 
American Greetings Corpo
ration Jur ie Treveling Shovv, 
N"ew York: Balzekas Museum 
of L i thuan ian Culture Art 
Gallery, Art Gallery, Chicago 
IL; American Watercolor So-
ciaty, New York, Dniftovvood 
ir Circle Galleries Cleveland 
bei įvairiose kitose lietuvių 
bei amerikiečių parodose. 

Jonas Degutis 
Jonas Degutis jau seniai 

domėjosi stiklo menu. Jam 
įspūdį paliko gražūs spalvoti 
Dievo Motinos šventovėje lan
gų vitražai t dail. K. Varnelio). 
Savo meninį polinkį puoselėjo 
gimnazijoje ir aukštesnėse 
mokyklose. studijuodamas 
kompozicijų pagrindus bei 
skulptūrą. Meninį darbą su 
stiklu Jonas pradėjo 1980 m. 
Tada jis mokėsi ir pradėjo 
dirbti su vitražu, kuriuos 
kūrė gyvenamiems namams. 
Nors darbas gerai sekėsi, bet 
tokie kūriniai nepatenkino. 

Išėjęs į pensiją pradėjo 
galvoti apie meną ir galėjo 
j a m skirti daugiau laiko. 2000 
m., paskaitęs apie „Glass Bubble 
Project". nutarė pamėginti 
dirbti su lydytu stiklu. To pro
jekto savininkai, Mike Kaplan 
ir Chns, mokė Joną ir priėmė 
jį į stiklapūčių tarpą. Tenai jis 
dabar kuria meno darbus ir 
moko kitus. 

Jonas atrado savitą stilių 
dirbti su sulydytu stiklu, jį 
nuolat tobulina ir keičia. Pas
kutiniu metu jo technika nau
doja spalvoto stiklo gaba
lėlius, suspaustus tarp per
matomo stiklo. Tos pačios 
medžiagos, kitaip sudėtos, 
kiekvieną kartą sukuria ypa
tingą ir skirtingą meno 
kūrinį. Jo darbams ypatingą 
charakterį suteikia spalvos ir 
didesnis stiklo svoris. 

Jono Degučio darbai buvo 
išstatyti meno mugėse, o da
bar randami Glass Bubble 
Project patalpose, Scaravell 
Gallery ir Art Gallery, Wil-
loughby, OH. 

Abu menininkai - pusbro
liai - įdomūs asmenys, kaip 
ir jų gražieji kūrybos darbai. 

Korp! Giedra šioje meno 
šventovėje, pagerbdami kūrė
jus, tai pat dar kartą pade
monstravo didelį talentą, 
rengiant vakarones, minėji
mus, knygų pris tatymus 
plačiai visuomenei. Jos ren
giniams netrūksta lankyto
jų. Čia dalyviams suteikiama 
puiki proga atitrūkti nuo kas
dienių rūpesčių, pažvelgti j 
platųjį pasaulį. 

Vacys Rociūnas 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.c»tt'fcf5urgeryancfcree£treaBuxrn 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą. 

VIDASJ.NEM!CKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS- ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

RUDENĖJANČIAME 
CLEVELANDE 

BALFo vajus t ęs iamas 
toliau. Valdyba kviečia visus 
jungtis į labdaros darbą. „Nie-
kas nėra tiek turtingas, kad 

ANGLIAKASIŲ LIETUVA DAR GYVA PENNSYLVANIJOJE 
J A N E COX 

Sukako 88 metai, kai Pen-
nsylvanijoje. Schuylkill apy
gardoje, l ietuviai bei jų 
palikuonys švenčia kasmetinę 
Lietuvių dienos šventę. Viena 
seniausių ir garsiausių lietu
vių švenčių Amerikoje įvyko 
š.m. rugpjūčio 10-11 dienomis 
Schuylkill County Mali Frac-
kville. Pennsylvanijos anglies 
rajonuose. Šventė su reng ta 
Lietuvos Vyčių skyriaus (Ant-
hracite Council 144). Surink
tos pajamos paaukotos Lietu
vos vaikams, našlaičiams ir 
švietimui (Humani tar ian Aid 
to Li thuania ) . Dalis lėšų. 
skiriama paremti „Pontifical 
Li thuanian College" Romoje. 
Lietuvių dienos šventė, viena 
iš dviejų oficialių Amerikos 

Jungtinių Angliakasių Sąjun
gos (UMWA) metinių švenčiu, 
kita - Labor Day, kadaise 
sukviesdavusi iki 25,000 vie
tinių lietuvių. 

Lietuvių dienos šventė -
nepaprastai svarbus ir reikš
mingas įvykis Amerikos lietu
viams. Užsidarius kasykloms, 
bankrutavus fabrikams, dau
gelis apygardos lietuvių jauni
mo migravo, priversti ieškoti 
darbo kituose miestuose. 

Tačiau tai nesu t rukdė 
išlikti susitelkusiems ir išsau
goti lietuvių tapatybę net tarp 
pirmosios bangos trečios kar
tos palikuonių. Prisiminti lie
tuvių istoriją bei kultūrą -
pagrindinis Lietuvių dienos 
šventės tikslas. Renginio metu 
gali aplankyti Lietuvišką 
muziejų, įsigyti tautodai lės 

dirbinių, knygų apie Lietuvą, 
lietuviškų suvenyrų. Kokia gi 
šventė be lietuviškų patiekalų, 
šokių bei t au t inė s kapelos 
muzikos? Šiais metais svečius 
linksmino lietuvės Annos Mc-
donald šeimos kapela „The 
Musical Mcdonalds". Šoko 
vietinė vaikų t a u t i n ė šokių 
grupė „Gin ta ras" , Mahoney 
City, bei Filadelfijos šokių 
grupe .. Žilvinas". Liaudies 
dainas dainavo, anglies rajone 
gimusios ir užaugusios, Mary 
Koons ir Ann Sikora. Daugelį 
metų priklausiusios bendram 
apygardos lietuvių chorui, 
dalyvės jausmingai perteikė 
lietuviškų da inų taut ines 
gaidas, i š re iškiančias ilgesį 
tėvynei bei puikiai iliustruo-
damos lietuvių gyvenimą 
Pennsylvanijos kalnuose. 

Philadolphia, PA. tai .kiu i:in|i' Žilvinas* atliko p i ' . nnsy lvan ia L; • I V I I J d : ' 

John Usal io nuotr 

Ši svarbi šventė minima 
ketvirtos penktos lietuvių 
kartos palikuonių. Pirmųjų 
Amerikos lietuvių, stačiusių 
Jungtines Amerikos Valstijas 
ir sugebėjusių sukurti mažą 
Lietuvėlę, laikoma lietuvių 
kultūros ir tautinio išsigelbė
jimo sostine, Pennsylvanijoje. 

Jau visą šimtą metų egzis
tuoja mažoji Lietuvėlė, dai
nuojanti lietuviškas dainas, 
išsaugojusi lietuvių anglia
kasių istoriją ateinančioms 
kartoms. Vietiniai gyventojai 
pripažįsta svarų indėlį ir 
įtaką ne tik angliakasių isto
rijoje, bet ir Amerikos istorijo
je. 

Klausiu savęs, ar ši Lie
tuvos išeivijos istorijos dalis 
išliks dar 100 metų, ar suge
bės ateinančios kartos sekti 
lietuvių angliakasių pavyz
džiu? 

Mūsų tautiečiai šioje 
Amerikos lietuvių sostinėje 
kovojo už Lietuvos nepriklau
somybę ir sukūrė vieną iš 
stipriausių ir seniausių ben
druomenių išeivijoje, išlikusią 
iki šių dienų. Šios vietoves 
lietuvių gyvenimas, praeitis ir 
dabartis pagrindinė dalis 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir istorijos. 

Raginu visus aplankyti 
Pennsylvanijos anglies rajoną 
ir susipažinti su lietuvių ben
druomene. Norintys sužinoti 
daugiau, gali paradyti vietinio 
Vyčių skyriaus pirmininkei 
Anne VV'argo 'Akhz@aol.com), 
arba aplankyti t inklalapj 
i.iink" Anthrarite Council no. 
144' 

Del muziejaus aplanky
mo, skambinkite Eleanor Vai
čaitis, telefonu 570-847-lfi9.rv 

Elaine Luschus Pennsylvania Lietuvių dienose demons t ruo ja l ie tuviškų 
eglutes papuošalų gamybą. J o h n Usalio nuo t r . 

EDMUNDAS VTŽINAS, MX>„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Aichar Ava. Sis, 5 k-6 

Chicago, IL 60638 
TeL 773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St. Oak. Lawn, IL 

Tai. 708-422-8260 

Pennsylvania suruoštoje Liet m u Hienų 
š iaudinukais ir >avejo kitataučius 

! ii i teivn papuošta 
John Usalio nuotr 

ko nors nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas , kad negalėtų 
k i tam padėti". — ta r i a po
piežius Leonas XIII. 

Spalio 20 d., sekmadienį . 
Public Radio stotis FM 90.3 
p ravedė savo met in į vajų. 
Šioje stotyje kiekvieną sekma
dienį nuo 7-8 vai . vak. yra 
lietuviškosios radijo t ransl ia
cijos, ku r ioms vadovauja , 
režisuoja ir pranešinėja Kris
t ina Kuprevičiūtė. „Tėviškės 
aidai" klausytojams lietuvių 
ir anglų kalba duoda įdomių 
žinių, daug i aus i a iš kul tū
rinio gyvenimo, lietuvių kom
pozitorių ir l iaudies kūrybos 
muzikin ių i š t r a u k ų . Public 
Radio yra gal inga stotis, ji 
girdima net toliau, už plačio
sios Clevelando periferijos. 
Vertinga ir tiksli informacija 
apie Lietuvą bei išeiviją. 

Spalio 27 d. pr is imintas 
poetas B e r n a r d a s Brazdžio
nis. Dievo Motinos parapijos 
sve ta inė je kalbėjo Aldona 
Miškinienė tema „Per pasaulį 
keliauja žmogus" ir rodytas 
video „Poeto Bernardo Braz
džionio grįžimai į Lietuvą". 

DETROIT, MI 

SKAUTAI KVIEČIA 
KŪČIŲ VAKARIENĖN 

„Gabijos" ir „Baltijos" tun
tai kviečia v i sus Detroito 
lietuvius dalyvaut i tradicinėje 
Kūčių vakarienėje sekmadie
ni, gruodžio 8 d., 4 vai. p.p., 
ruošiamoje Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. 

Šven tę p r a d ė s i m e iškil
minga abiejų t u n t ų sueiga. 
Visi skau ta i ir skau t ė s daly
vauja, vilkėdami išeiginėmis 
uniformomis. Po sueigos val
gysime Kucių vakar ienę . 

Kviečiame visus . Norintys 
da lyvau t i yra p rašomi iš 
anks to praneš t i Rasai Kar-
vehene i tel 248-380-1363. 
Kiekviena še ima p rašoma 
prie Kūčių v a k a r i e n ė s pri
sidėti kokiu nors tradiciniu 
valgiu Lauks ime visų! 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LIETUVA IR JAV: DRAUGE I 
SAUGIĄ, TURTINGĄ IR 

MODERNIĄ ATEITI 
VYGAUDAS UŠACKAS 

JAV prezidento George W. 
Busb vizitas į Lietuvą lap
kričio 22-23 d. bus istorinės 
reikšmės įvykis Lietuvai ir vi
sai Europai, atkreipsiantis ži-
niasklaidos dėmesį. 

Tai pirmas istorijoje JAV 
prezidento vizitas į Lietuvą, 
kurio metu bus pažyirtėta lais
vės, demokratijos bei Europos 
susivienijimo pergalė, išreikš
ta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pakvietimu į NATO organi
zaciją. NATO valstybių va
dovų sprendimai Prahoje dėl 
Baltijos valstybių pakvietimo į 
NATO bei JAV prezidento vi
zitas į Vilnių simbolizuos Mo-
lotovo-Ribbentropo pakto lie
kanų sunaikinimą, sėkmingą 
Baltijos valstybių integraciją į 
Euroatlantines struktūras bei 
naują gerų santykių su Rusija 
tarpsnį. 

Dar prieš trejus metus kai 
kas netikėjo ir atvirai šaipėsi 
iš Baltijos valstybių siekių 
tapti NATO narėmis. Prieš 10 
metų mums patiems narystė 
NATO buvo sunkiai suvokia
ma galimybė. Lietuvos žmonių 
ryžto, nuoseklių ekonominių, 
politinių ir karinių reformų 
dėka, Lietuvos siekiai tampa 
realybe. Tačiau narystė NATO 
būtų žymiai sunkiau pasiekia
ma, jei ne įvairiapusė Baltijos 
draugų JAV-se ir Europoje pa
rama, JAV prezidento Bush 
vieningos ir laisvos Europos 
vizija. 

Prezidento G. W. Bush vi
zitas į Vilnių ir Baltijos šalių 
pergalės šventė susilauks tūks
tantinio svečių skaičiaus Vil
niaus mieste, suteiks unikalią 
galimybę Lietuvos vardui nu
skambėti pasaulio žinia-
sklaidoje, parodyti nuosta
baus Vilniaus miesto vaizdus 
JAV ir kitų kraštų televizijoje 
ir spaudiniuose. 

JAV prezidento vizitas į 
Lietuvą sustiprins istoriškai 
susiklosčiusią ypatingą part
nerystę tarp JAV ir Lietuvos, 
prisidės atveriant naują kelią 
verslui, pagaliau, praplės 
amerikiečių žinias apie Lie
tuvą. 

JAV prezidento apsilanky
mas Lietuvoje nėra atsitikti
nis, o dabartinę Lietuvos ir 
JAV dvišalių santykių būklę 
geriausiai atspindi JAV prezi
dento G. Bush žodžiai, pasa
kyti dvišalio susitikimo su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi, įvykusio 2002 m. 
sausį Vašingtone, metu: „Jei 
yra šalis, kuri turėtų patekti į 
NATO, tai — Lietuva. JAV 
prezidentas yra jūsų pusėje". 

Prasminga, kad šis vizitas 
vyksta NATO suvažiavimo 
Prahoje sprendimų kontekste. 

Nesuklysiu pasakęs, kad ke
lias į Prahą ėjo per Vašing
toną, o JAV vyriausybės pozi
cija tapo plėtros katalizatoriu
mi, paskatinusiu ir kitas są
jungininkes priimti pozityvius 
sprendimus. 

Kai 2001 m., pradėdamas 
ambasadoriaus pareigas Va
šingtone, JAV prezidentui G. 
W. Bush įteikiau skiriamuo
sius raštus, sakiau, kad mes 
visi stovim ant naujos Eu
ropos slenksčio bei išreiškiau 
Lietuvos žmonių viltį, jog pre
zidentas G. W. Bush imsis 
vadovaujančio vaidmens, už
baigiant Europos suvienijimo 
procesą. 

Iš tikro, NATO plėtra tapo 
viena JAV vyriausybės už
sienio politikos pirmenybių, o 
Lietuva buvo pripažinta šio 
proceso vadove. Rugsėjo 11d. 
teroristiniai išpuoliai ir karas 
Afganistane neišstūmė NATO 
plėtros į nuošalę. Demokra
tinių, bendras vertybes išpa
žįstančių, šalių sąjunga tapo 
dar labiau vertinama ir reika
linga net galingiausiai pasau
lio valstybei — Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. 

Pasitinkant JAV preziden
tą G. W. Bush Vilniuje, svarbu 
pažvelgti į šį įvykį iš retro
spektyvos. JAV buvo, yra ir, 
manau, liks vienas ištikimiau
sių Lietuvos draugų. JAV nie
kada nepripažino prievartinio 
ir neteisėto Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą, 
Vašingtone visus tuos ilgus — 
beveik 50 metų, veikė neprik
lausomos Lietuvos diplomati
nė atstovybė, o virš JAV Vals
tybės departamento plevėsuo
janti Lietuvos trispalvė badė 
sovietų diplomatų akis. JAV 
palaikė politinį ir karinį spau
dimą sovietinei sistemai, kuri 
galų galiausiai žlugo sulyg 
Vokietijos susivienijimu, So
vietų Sąjungos subyrėjimu bei 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės atstatymu. Ilgalaikė 
JAV parama nebuvo šiaip sau 
gestas. Iš JAV administracijos 
ši pozicija pareikalavo tvirtu
mo, nuoseklumo ir aiškių pir
mumų, paremtų vertybėmis, 
ant kurių paremta ir dabar
tinė JAV užsienio politika, 
kurių pagrindu mes statome ir 
savo valstybės ateitį. Šios ver
tybės — tai demokratija, pa
garba žmogaus teisėms, įsta
tymo viršenybė ir laisva rinka. 

Šias vertybes G. W. Bush 
dar kartą pakartojo pernai, 
kai Varšuvoje išdėstė NATO 
plėtros viziją. Jis užtikrino, 
kad šiandieninėje Europoje 
laisvų tautų likimo nebe-
nulems jokie slapti Jaltos ir 
Miuncheno susitarimai. Jo 
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Danutė Bindokienė 

Galbūt šį kartą istorija 
ištrins praeities klaidas 

1991 m. gegužes 8 d. JAV prezidentas George Bush prieme tnjų Baltijos valstybių vadovus. Nuotraukoje: po susi
tikimo su JAV prezidentu surengtoje spaudos konferencijoje (viduryje: Vytautas Landsbergis). 

Kęstučio Jankausko (Elta) nuotr. 

žodžiais: „Visos Europos nau
jos demokratijos, nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, privalo 
turėti lygias saugumo ir lais
vės galimybes, ir tokias pat 
galimybes prisijungti prie 
Europos institucijų, kaip ir 
senos Europos demokratijos". 
Varšuvoje paskelbtas motto— 
„Daugiau, o ne mažiau", — ta
po svarbia gaire, projektuojant 
NATO viršūnių susitikimą 
Prahoje. Svarbiu impulsu, 
vystant dvišalius Lietuvos ir 
JAV santykius, tapo 1998 m. 
sausio 16 d. pasirašyta Bal
tijos šalių ir JAV Partnerystės 
chartija, faktiškai įtvirtinusi 
specialius JAV ir Baltijos vals
tybių santykius. Ši chartija 
patvirtino bendrą tikslą — 
kartu dirbant sudaryti sąlygas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
integracijai į Europos ir 
transatlantines politines, eko
nomines ir saugumo struktū
ras, įskaitant ir NATO. 

Vienas iš praktiškų ir la
biausiai matomų Partnerystės 
chartijos rezultatų — sustip
rėjęs bendradarbiavimas kari
nėje srityje. JAV daug nu
veikė, padedant Lietuvai stip
rinti gynybos sistemą, kuriant 
šiuolaikines, efektyvias ir su
derinamas su NATO karines 
pajėgas. Pavyzdžiui, pagal 
Varšuvos iniciatyvą, nuo 1996 
m. Lietuvai skiriamos lėšos iš 
JAV Užsienio karinio finansa
vimo programos, pagal kurią 
1999 m. Lietuvai skirta 4.4 
mln. dolerių, 2000 m. — 5.5 
mln. dol., 2001 m. — 6.6 mln. 
dol. 1998 m. JAV kariniai eks
pertai atliko visapusišką Lie
tuvos ginkluotųjų pajėgų ty
rimą, kurio išvados yra 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
plėtros strategijos pagrindas. 
Be to, JAV finansavo Regio
ninį oro stebėjimo ir kontrolės 
centrą (ROSKC), kuris buvo 
atidarytas 2000 m. birželio 6 
d. Pagalba taip pat teikiama, 
vystant bendrą Lietu
vos-Lenkijos batalioną (LIT-

POLBALT), BALTBAT ir 
BALTNET, perduodant at
liekamą ginkluotę ir karinę 
įrangą, rengiant mokymo pro
gramas Lietuvos pareigūnams 
JAV (nuo 1992 m. apmokyti 
apie 200 Lietuvos kariškių). 

Tačiau dvišalis JAV ir Lie
tuvos bendradarbiavimas ne
apsiribojo vien politiniais, 
saugumo ir kariniais ryšiais. 
Ryšiai su JAV taip pat svar
būs investicijų ir prekybos 
vystymo srityse. Paskutiniais 
duomenimis, JAV tarp pagrin
dinių šalių investuotojų užima 
penktą vietą. Ji į Lietuvos 
ekonomiką jau investavo per 
220 mln. dol., o tai — per 8 
proc. visų tiesioginių užsienio 
investicijų. Be to, Lietuvoje 
veikia beveik 600 įmonių, 
kuriose yra investuotas JAV 
kilmes kapitalas, kurios dalis 
įstatiniame kapitale siekė 
256.5 mln. dol. arba 16.6 proc. 
įmonių įstatinio kapitalo. 
Daugiausia tiesioginių investi
cijų iš JAV turinčios yra to
kios, gerai žinomos ir verti
namos, Lietuvos įmonės, kaip 
„OmniteF, „Masterfoods", 
„Kraft Foods Lietuva", JSa-
nitex", „Coca-Cola Bottlers 
Lietuva", „Bennet distribu-
tors", „Itera Lietuva", „Iris", 
„McDonald's restaurants", 
„Hanner", „Baltic Fund Ho
tels", AAA ir kitos. 

2001 m. Lietuvos ekspor
tas į JAV buvo lygus 174.2 
mln. dol., kas sudarė 3.8 proc. 
bendro Lietuvos eksporto, tai 
yra JAV teko 8-oji vieta 
eksporto partnerių sąraše. 
Amerikiečiai mielai perka lie
tuvišką sūrį, alų, medienos 
perdirbimo, tekstilės ir kitus 
gaminius. Kelią į JAV rinką 
pradėjo skinti ir Lietuvoje 
sukurta informacinių techno
logijų produkcija. 

Manau, kad JAV ekonomi
niai interesai Lietuvoje turėtų 
netrukus dar labiau sustip
rėti, kadangi vis daugiau 
Amerikos įmonių pradeda sa

vo veiklą Lietuvoje, pasinau
dodamos ja kaip tramplinu į 
palaipsniui atsiveriančias Eu
ropos Sąjungos bei atsigau
nančios Rusijos rinkas. Aukš
ta darbo kokybė ir mažesni 
kaštai tampa magnetu JAV 
investicijoms Lietuvoje. Prezi
dento Bush vizitas dar labiau 
išryškins verslo privalumus 
Lietuvoje. Antra vertus, aki
vaizdžiai matomas ir Lietuvos 
verslininkų veržlumas, ieš
kant kontaktų bei kontraktų 
Amerikos rinkoje. 

Dažnai sakau, kad Lietuvą 
ir JAV sieja „gyva grandinė", 
tai yra giminystės ryšiai su 
milijonu Amerikoje gyvenan
čių lietuvių. Net per Šaltojo 
karo sukurtą sieną, perio
diškai prasiskverbusios žinu
tės iš Amerikos lietuvių, jų 
moralinė ir politinė parama 
prisidėjo, išlaikant tikėjimą 
Lietuvos valstybės atkūrimu. 
Amerikos lietuvių organizaci
jų lobistinė veikla JAV Kon
grese ir atskirų valstijų įsta
tymų leidžiamosios ir vykdo
mosios valdžios lygmeniu la
bai prisidėjo prie Lietuvos eu
roatlantines integracijos sie
kių įgyvendinimo. Amerikos 
lietuvių verslo atstovų žinios 
ir kontaktai padeda pritraukti 
Amerikos verslą į Lietuvą bei 
surasti Lietuvos produkcijai 
realizacijos erdvę JAV rinkoje. 

Apibendrinant — galime 
drąsiai didžiuotis, kad Lietuva 
turi tokią sąjungininkę, kaip 
Jungtinės Amerikos Valstijos. 
Per pastarąjį dešimtmetį jų 
suteikta įvairialypė pagalba 
Lietuvai buvo žymi paskata, 
kuriant dinamišką, modernią 
ir demokratinę Lietuvos vals
tybę, o JAV vadovybė pasau
lyje atvėrė kelius Lietuvai į 
Euroatlantinę bendruomenę. 
JAV prezidento Bush vizitas 
atvers naują JAV ir Lietuvos 
dvišalių santykių, strateginės, 
ekonominės, politinės ir kari
nės partnerystės puslapį. 

.OMNI laikas", www.omni.lt 

Daugelis norėtume grįžti į 
praeitį, kai kuriuos buvusius 
įvykius išgyventi dar kartą ir 
galbūt net atitaisyti padary
tas klaidas. Deja, sakoma, kad 
istorija nesikartoja. Bet ar 
tikrai? Ar labai retais atvejais 
neatsiranda išimčių? O visgi 
jų pasitaiko! Štai dabar, gali
me sakyti, istorija tarytum 
atsuko laikrodį atgal ir galbūt 
žada praeities klaidas ištrinti 
iš savo metraščių puslapių. 

Kai prieš dvylika metų 
Lietuva buvo pasiryžusi išsi
vaduoti iš Maskvos varžtų ir 
grįžti į nepriklausomų, vaka
rietiškų, valstybių bendruo
menę, ne visos jos teigiamai 
įvertino tas pastangas. Buvo 
susilaukta net atviro prie
šiškumo: nemėginkite taip 
aukštai šokti, nes vis tiek iš to 
nieko neišeis. 

Didžiausias akibrokštas 
tomis lemtingomis dienomis 
atėjo per Atlantą — iš Va
šingtono. Tuometinis JAV pre
zidentas George Bush per ilgai 
delsė, per baugiai dirsčiojo į 
rytinį Lietuvos kaimyną, lauk
damas, ką Kremliaus valdo
vas pasakys, kokį ženklą duos 
ir kaip reaguos, jeigu Amerika 
pripažins Lietuvos nepriklau
somybę. 

Vašingtonas, besidžiaug
damas pradedančiais atšilti 
santykiais su Sovietų Sąjun
ga, vengė visko, kas galėjo tą 
procesą sutrikdyti. Be to, 
atsirado dar viena priežastis, 
dėl kurios Rytų ir Vidurio 
Europoje vykstantis laisvės 
bruzdesys kėlė daugiau rūpes
čių kaip pasitenkinimo. Ame
rika ir kitos sąjungininkes 
pradėjo karą su Iraku, todėl 
buvo svarbu užsitikrinti, kad 
Maskva neatsistotų Bagdado 
pusėje. O tai galėjo atsitikti, 
jeigu JAV būtų parodžiusi per 
daug palankumo laisvės 
siekiančioms valstybėms... 

Pavergtosios tautos visgi 
sulaukė laisvės ryto, o sovieti-
jos milžinas subyrėjo į nebe-
sulipdomas skeveldras. Ame
rika, tarsi mėgindama ištrinti 
savo neryžtingumo dėmę, ne
gailėjo laisvoms valstybėms 
paramos, patarimų ir dėme
sio. Tačiau kartėlis ir lietuvių, 
ir kitų tautų pasąmonėje per 
12 metų neišnyko. Kai JAV 
prezidentu buvo išrinktas 
buvusio prez. George Bush 
sūnus, iš jo kitokios politikos 
per daug nesitikėta. „Kaip 
tėvas, taip ir sūnus", — buvo 
daugelio nuomonė. 

Tačiau ji nepasitvirtino. 
George W. Bush nevengė pa
reikšti ir kitokį, daug griežtes
nį nusistatymą. J i s atvirai 
siūlė savo bendradarbiavimą, 

palankumą ir net draugystę 
Rusijos prezidentui, bet tuo 
pačiu pasisakė už tolimesnę 
NATO plėtrą: su Rusijos pri
tarimu, ar bėjo. Ir galbūt kaip 
tik tas tvirtas nusistatymas 
buvo viena priežasčių, dėl ko 
Vladimir Putin nusileido. 
Baltijos valstybėms ir kitoms, 
siekiančioms narystes NATO. 
atsirado daugiau vilčių savo 
troškimą įgyvendinti. 

Turime didžiuotis Lietuva, 
kuri žinojo, ko siekia ir nie
kuomet tikslo nepaleido iš 
akių. Nepaisant sunkumų, 
kritikos, priešiškų nuomonių 
krašto viduje ir užsienyje. Dar 
daugiau: Lietuva vėl atsirado 
vadovaujamoje pozicijoje. 
Kaip anuomet, prieš dvylika 
metų, kai pati pirmoji iš visų 
sovietų okupuotų valstybių 
pradėjo reikalauti laisvės ir 
nepriklausomybės. Lietuvos 
pėdomis sekė kitos tautos, tik 
vėliau ir atsargiau. Siekiant 
narystės NATO, daug kartų 
šios sąjungos vadai pripažino. 
kad Lietuva yra geriausiai 
pasiruošusi ir duoda pavyzdį 
kitoms, siekiančioms narys
tės. Nėra abejonės, kad tai 
nemažas dabartinio prez. Val
do Adamkaus ir kariuomenės 
vado gen. mjr. Jono Kron-
kaičio nuopelnas, paremtas 
vakarietiška galvosena ir 
Lietuvos ateities vizija. Bet 
kreditas priklauso visai tau
tai: visoms partijoms, Seimui. 
Vyriausybei. Nepaisant nuola
tinių kivirčų ir skirtingų 
pažiūrų, šiuo atveju eita 
vieningai, todėl ir tikslas jau 
ranka pasiekiamas. 

Kaip ir prieš 12 metų, Va
šingtono rūpestis vėl krypsta 
Bagdado pusėn. JAV prezi
dentas (kaip anksčiau jo tė
vas) turi daryti sprendimą dėl 
tebesitęsiančių problemų su 
Irako diktatorium Saddam 
Hussein. Kiek nedaug te
reikėjo, kad. užuot vykęs į 
NATO viršūnių konferencija 
Prahoje, George VV. Bush būtų 
turėjęs ištarti lemtingąjį žodį. 
sužlugdžiusį ar ilgam atidė-
jusį Lietuvos pakvietimą į 
NATO. Karas: Teroristų iš
puolis! Kas būtų prieš šiuos 
pavojus kelių nedidelių valsty
bių siekiai ar lūkesčiai? 

Galbūt istorija tikrai ati
taisys praeities klaidą. Galbūt 
daugiau jau niekad nepasikar
tos slaptos diktatorių sutar
tys, ,jaltos, miunchenai". kaip 
Varšuvoje žadėjo JAV prez. 
George W. Bush. Nors pakvie
timas į NATO dar nėra kelio 
galas, o greičiau tik pradžia. 
bet Lietuva jau tvirtai ant to 
kelio bus padėjusi koją. 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 
JONAS ŠARKA 
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Nebe tie laikai! Nebe tas ir 
Yellowstone ežeras. Kalbant 
apie jį, kažkodėl nesinori nuo 
skaitytojo paslėpti vieną atsi
tikimą. Tikiuos, kad man bus 
atleista už keletą nuklydimų 
nuo temos. 

Vieną sekmadienio popie
tę, kartu su dviem parko tar
nautojais nutarėme pažuvauti 
ežere. Vienas mūsų irgi buvo 
lietuvis. Ir kur jų nerasi! Jo 
vardo nebeprisimenu, bet 
pavarde buvo Rumbaitis. Jis, 
kaip inžinierius, dirbo su vals
tybine parkų tarnyba. 
Trečiasis žuvautojas buvo 
Vokietijoje gimęs pilietis, 
kurio vardo nei pavardės 
nebeprisimenu. Vadinsiu jį 
Fritz. Jis turėjo mažą plas-

masinį laivuką, penkių arklio 
jėgų varikliuko varomą. Mes 
trys su visa žūklavimo manta 
vos tilpome į tą nykštukišką 
valtelę. Ežeras buvo ramus, 
oras saulėtas, tad ir nepaju
tome, kai atsidūrėme gal 
ketvirtį mylios nuo kranto, 
nors ir gana sunkiai tas 
„Johnson" variklis stūmė mus 
į priekį. 

Bet Yellowstone ežeras 
būna labai klastingas. Mums 
dar nespėjus nei sliekų ant 
meškerės kabliuko užmauti, 
oras staiga pasikeitė. Nežinia 
iš kur atsirado tamsus debe
sis, ėmė žaibuoti, dundėti 
perkūnai ir prapliupo lietus. 
Nutarėme skubiai grįžti į 
krantą Bet tuo metu mus 

ištiko pirmoji nelaimė. Fritz 
negalėjo užvesti savo moto
riuko, nes, matyt, jis spėjo 
sušlapti ir atšalti nuo šalto, 
kaip ledas lietaus. Staigiai 
atsiradę bangos pradėjo pilti 
vandenį į valtelę. Frilz beban-
dant užvesti motorą, Rum
baitis griebėsi atsarginio irklo, 
o aš laimikiui dėti kibirėlio, 
kuriuo bandžiau semti van
denį iš valties, bet be apčiuopia
mų rezultatų. Ir mano kom
panionai prisidėjo prie manęs, 
tiesiog rieškučiomis pilstyda
mi vandenį. Tuomet nutiko ir 
kita nelaimė Besemiant van
denį, mano tautiečiui Rum-
baičiui nuo kelių nuslydo vie
nintelis turėtas irklas ir ne
pasiekiamai nutolo nuo lai-
vuko. Teko ji pakeisti, įnantis 
rankomis. O kranto per lietų 
net nematyti. Po kiek laiko 
pajutęs, kad nuo Rumbaičio 
pusės visiškai nieko nesigirdi, 
atsisukau pažiūrėti, kas nu
tiko. Išvydau visiškai netikėtą 

vaizdą. Rumbaičio rankos 
buvo suglaustos lyg maldai, o 
lūpos be garso judėjo. Buvo 
aišku, kad meldėsi. Maždaug 
tuo metu ir*audra pradėjo 
aptilti. Nustojo lyti, debesis 
nuslinko tolyn, bangos suma
žėjo ir perkūnija vos girdėjosi. 
Gal už penkiasdešimt metrų 
pasirodė ir krantas. Nepa-
skendome. Valtis jau buvo 
prisipildžiusi vandens beveik 
ligi viršaus. Tą įvykį iki šiol 
labai ryškiai prisimenu ir esu 
tvirtai įsitikinęs, kad Rum
baičio lūpose malda buvo iš
klausyta ir išgelbėjo mus nuo 
žūties. Kiek žinau, savo auk
sinio amžiaus dienas jis lei
džia Floridoje. Apu; tai be
rašant, nei nepastebėjau, kada 
mano GE buvo nustojęs veikti 
Tik koja tryptelėjus \ grindis, 
jis vėl atsigavo, grojant „Hei. 
gumbare. suna sunarc. easy 
gonna i priškaleto..." Ar tik ne 
Dean Martin ją dainavo"7 O gal 
Perry Conio. Bet geriau 

grįžkime prie balandžio pirmo
sios. 

„Panorama 
Nugainiojęs genius nuo 

abiejų namų kaminų, apsi
tvarkiau, pavalgiau pusryčius. 
Atėjo 9:30 valanda. Laikas 
žiūrėti „Panoramos" žinias. 
Pas mus jas SCOLA kanalas 
perduoda net šešias dienas 
savaitėj po pusę valandos kas
dien. Kad ir mažiausiai de
šimtį dienų pavėluotos žinios, 
bet malonu pasižiūrėti, nes tai 
gimtąja kalba girdimos, su 
spalvotais vaizdais iš Lietu
vos. Šiandien, kaip ir kitomis 
dienomis, pranešėjas turėjo 
pasikalbėjimą. Tie pasikalbėji
mai su politologais, kriminolo-
gais, gamtologais, gcnitnlo-
gaįs. fiziologais, geologais :>ei 
kitokiais Jogais", būna labai 
įdomus. Butų sunku pažodžiui 
tuos pasikalbėjimus atpa.-a-
koti. tad savo žodžiais „deta
lėmis, nors ir potenciali.n 

absoliučiai neprognozuojami 
situacijai susiklosčius, noriu 
utelizuoti kai kuriuos faktus, 
apie kuriuos neturėjau nei 
minimalios konsepcijos. Tai 
delikačios, unikalios situaci
jos, kurioms stokoja alter
natyvų ir kurioms dera prio
ritetinis traktavimas. Tai prio
ritetų prioritetas be limito. 
Problematiškas sistemų ko
lapsas fundamentalinese sri
tyse inicijuojantis bankrotą, 
neturintis alternatyvų intelek
tualiniams principams nors 
minimaliai analizuoti" Suži
nojau, kad sumažėjas sta
bilumas, švietimo infrastruk
tūroje. Problematiškas yra 
mūsų mokyklų traktavimas, 
akcentuojant faktą, kad teks 
testuoti visus moksleivius del 
narkotikų prevencijos. O medi
cinoje irgi kolapsas, kur būkle 
nėra stabili. Genetiškai modi
fikuoti produktai ar organiz
mai nėra adekvačiai uteli/un-
j a m i Fa l s i f ikuo t i miknM.ir^a-

nizmai medikamentuose, ku
riuos utėlizuojant gaunasi ab
surdiškų konsekvencijų. Abso
liuti nesąmonė. Be to, farmaci
ninkų intelektualinis poten
cialas yra limituotas bei ko-
rumpuotas ir nesimato alter
natyvų. Toliau, iš Panoramos' 
sužinojau, kad Būtingės ter
minale buvo instaliuota nauja 
žarna ir IBM serveriai. Preli
minarūs rezultatai neprogno
zuojami. Taipogi pranešė, kad 
kažkoks laivas nudegė iki 
vaterlinijos. Komunikacijos 
srityje vėl — prioritetų priori
tetas — automatizuoti autono
minius telefono abonentus. 
Tai vienas iš potencialių tele-
komo įstatymų liberalizacijos. 
O sporte, nuo starto iki finišo 
vyko intensyvus kontraata-
kavimas futbolo lyderių — 
favoritų mačo rungtynėse. Pa
gal 'Lietuvos rytą' — pasaulio 
stadionuose akibrokštai favo
ritu ekipoms 

ftv d^L- v.i 

http://www.omni.lt


M 

DRAUGAS. 2002 m. lapkričio 21 d., ke tv i r t ad i en i s 

BRIDGES" ŽURNALUI JAU 
25-ERI METAI 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Kai 1976 metų vėlyvą 
rudeni, po JAV LB Tarybos 
patvirtinimo formalumų, pir
majam posėdžiui \ Philade!-
phiją teko susišaukti JAV LB 
Krašto valdybą, vienu pagrin
dinių posėdyje svarstytinų 
darbotvarkes punktų įrašiau 

jaus i pasipriešinimo ke t in i 
mui į bendruomeninę veiklą 
pradėt i įvesti anglų kalbą. 
Šiandieną tai nestebina, ne
mažam skaičiui JAV LB-nes 
apylinkių savo veikloje nau
dojant anglų kalbą, t a č i a u 
tautiniu požiūriu esan t s t ip-

..Bridges" redaktore Rasa Ardyte-Juškienė ir JAV LB Krašto valdybos 
pirm Algimantas Gečys. 

pradėjimą leisti anglų kalba 
bendruomenines minties biu
letenį. Atėjus eilei klausimą 
svarstyt i , motyvus dėsčiau 
nedrąsiai , t ikėdamas pasi
priešinimo iš amžiumi vyres
niųjų kolegų JAV LB Krašto 
vaidyboje. Mano nuostabai, 
minčiai tada pritarė ne tik 
;aunesnieji, bet amžiumi ir 
veiklos patirt imi vyresnieji 
Krašto valdybos pareigūnai 
— Balys Raugas. Feliksas 
Andrfūnas. Bronius Juodelis, 
Antanas Gailiušis. Bronius 
Vaškaitis. Iš jų kaip tik tike-

riai lietuviškoms. 
.JSridges" („Tiltai") vardą 

būsimam JAV LB-nės Kraš to 
valdybos leidiniui par inko vi-
cepirm. dr. Algirdas Budrec-
kis, sutikęs tapti biuletenio 
vyriausiuoju r e d a k t o r i u m i . 
Šio ankstyvosios emigracijos 
šeimoje gimusio Amer ikos 
lietuvio, aktyviai r e i k š t a s i 
skautų, Lietuvos Vyčių, neoli-
tuanų , lietuvių s t u d e n t ų , 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, ALTo, VLIKo, o ta ip 
pat ir JAV LB-nės veikloje. 
Puikiai pažinęs Lie tuvos 

istorijos svarbiuosius momen
tus ir tobulai išmokęs lietuvių 
kalbą, j i s supra to svarbą 
pasiekti tuos Amerikos lietu
vius, ku r i ems nenusišypsojo 
laimė t inkamai pažinti savo 
lietuviškąjį paveldą. Įžanginia
me redak to r i aus žodyje A. 
Budreckis teigė, jog „Bridges" 
pagrindiniu tikslu yra „...ats
ta tymas ryšio tarp lietuviškojo 
paveldo ir nuo jo atitolusio 
j u d r a u s (mobile) Amerikos 
lietuvio". Kartą mėnesį pasiro
dančiu leidiniu bus siekiama 
atsižvelgti „...į lietuvių kul
tūrą. Tėvynėje esančiųjų sąly
gas , ir t roškimus pr i tar ian
čiųjų Lietuvos nepriklausomy
bės minčiai...". 

Sutikęs priimti „Bridges" 
atsakingojo redaktoriaus pa
re igas . A. Budreckis į re
dakcinę kolegiją pakvie tė 
Mykolą Drungą, Algirdą 
Dumčių. Vytautą Jurgėlą . 
Gintarą Karosą. Eduardą Mei
lų, jr . , Algirdą Mitkų. dr. Vik
torą S tankų ir Joną Stundžią, 
jr . Kiek vėliau įsijungė Aldona 
Ryan ir Marytė Biz inkaus-
ka i tė . P i rmasis „Bridges" 
numer is išėjo 1977 metų ba
landžio mėnesį. Būta tai vos 
aštuonių (8> puslapių biulete
nio, išspausdinto an t storoko 
popieriaus. Biuletenio antraš
tėje — senoviško geležinkelio 
tilto motyvas su įmontuotais 
Gedimino stulpais. Biuletenio 
turinyje keli neištęsti straip
sneliai ir visa eilė t rumpų apie 
Lietuvą bei lietuvius žinučių. 

Metams slenkant, iš biu
letenio „Bridges" teko išaugti į 
28, o kar ta i s ir daugiau, pus
lapių turint į žurnalą. Keitėsi 
r edak tor ia i . A. Budreckį 
pakeitė Rimantas Stirbys. Po 
to sekė dr. Stasys Goštautas . 
Domicėlė (Demie) Jonai t ienė, 
E d u a r d a s V. Meilus, j r . , 
Juozas Ar l auskas . Audronė 
Gulbinienė. Asta Banionytė, 
Diana Vidut ienė. Redakto
riams keičiantis, paskirus nu
mer ius suredagavo Nerija 

Gureckaitė, Linas Norusis. R. 
Stirbys. Nuo 1998 metų „Brid
ges" redaktore yra Rasa Ar-
dytė-Juškienė. Jos indėlis į 
„Bridges" žurnalą buvo įver
t intas š.m. rugsėjo 21 d. iškil
mingos JAV LB Tarybos sesi
jos proga suruošios puotos me
tu. Jos asmenyje buvo pa
gerbti ir visi per 25-erius me
tus buvę redaktoriai bei re
dakcinio kolektyvo nariai, {tei
kiant puošnų žymenį teigta, 
kad reikėjo redaktorių, ben
dradarbių, skaituojų ir dosnių 
finansinių rėmėjų, kad JAV 
LB Krašto valdybos pradėtas 
leisti tautinės minties leidinys 
anglų kalba ištesėtų 25-rius 
metus. 

Vartant „Bridges" per 25-
rius metus sukrautą kraitį, į 
akis krinta redaktorių suge
bėjimas žurnalą išlaikyti lais
vą nuo polemikos, asme
niškumų, užgauiumo asmenų 
bei kitų tautybių atžvilgiu. 
Bevartant puslapius, aiškėja, 
kad „Bridges" tiesė t i l tus ne su 
okupantu bendradarbiauti, o 
su Amerikos lietuviais. Lie
tuvių tautos ir jos išeivijos 
interesai sutapo su „Bridges" 
interesais. Atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę. „Bridges" 
tapo Lietuvos valstybės ir 
lietuvių išeivijos siekių per
davėju ne vien lietuvių kilmės 
amerikiečiams, bet ir JAV 
Kongreso nariams. Eilė metų, 
kai visi 535 JAV Kongreso na
rių štabai gauna „Bridges" 
žurnalą. Sąjūdžio laikotarpiu 
„Bridges" buvo spausdinamas 
4,000 egzempliorių tiražu. 
Šiandieną jo tiražas daugiau 
kaip per pusę mažesnis. Pir
mąjį savo gyvavimo dešimt
metį „Bridges" siekė žadinti 
Amerikos lietuviu pasididžia
vimą savo kilme, informuoti 
apie okupanto skriaudas bei 
žmogaus teisių pažeidimus. 
1989—1991 metais pagrindi
nis dėmesys atiteko Lietuvos 
valstybingumui, jos teisei būti 
nepriklausomai. Atgavus Lie

tuvai nepriklausomybę, pa
grindinis žurnalo dėmesys yra 
nukreiptas į Lietuvos kariuo
menę, Lietuvos įsijungimą į 
tarptautines struktūras (NATO, 
Europos Sąjungą), krašto at
sistatymą ne vien tik ekono
miniais, bet ir moraliniais pa
grindais, svarbą stiprinti tau
tiškumą. Nors „Bridges" ne
turi jokių abejonių del Val
dovų rūmų atstatymo, jis savo 
puslapiuose pirminį dėmesį 
skiria Lietuvos našlaičiams ir 
vaikams su negalia. Leidžia
mas su nuostoliu, kurį „Brid
ges" administratoriui Ramu
čiui Pliūrai tenka padengti iš 
kuklaus JAV LB Krašto valdy
bos iždo, „Bridges" yra sukėlęs 
šimtatūkstantines sumas JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
globoje veikiantiems įvairiems 
paramos Lietuvos fondams. 
Tai dažniausia lietuviškai ne
mokančių ir silpnai kalban
čiųjų aukos! Iš „angliakasių 
Lietuvos" kilusios Jeanne Šal
na Dorr j a u t r ū s straipsniai 
apie sunkią našlaičių dalią 
Lietuvoje, atveria Amerikos 
lietuvių skaitytojų ir jų „ant
rųjų pusių" širdis ir dosnias 
pinigines. 

Sunku pasakyti, kaip ilgai 
JAV LB Krašto valdyba pajėgs 
„Bridges" leisti. Leidimo bėdas 
JAV-se išgyvena visų tautinių 
grupių leidžiama spauda, net 
ir spausdinama anglų kalba. 
Tenka konkuruoti su Lietu
voje leidžiamais puošniais, 
įvairiaspalviais, ne vienu 
atveju propagandiniu tikslu 
leidžiamais, leidiniais. Nesi-
skundžiame, nes suprantame 
svarbą kurti teigiamą Lietu
vos įvaizdį. Visgi norėtųsi 
„Bridges"' išlaikyti, kad jis ir 
toliau būtų tiltu, suvedančiu 
skirtingais gyvenimo keliais 
tautinio paveldo ieškoti atėju
sius lietuvius. Esu tikras, kad 
to norėtų ir žymiai per anksti 
šį pasaulį apleidęs pirmasis 
„Bridges" redaktorius, a.a. 
Algirdas M. Budreckis. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

2003 m. VASARĄ KVIEČIAME I KRETUONO ARCHEOLOGINĘ EKSPEDICIJĄ 
Kad JAV lietuvių išeivija, 

ypač jos jaunoji karta, galėtų 
betarpiškai susipažinti su 
Lietuvos senove, JAV LB 
Kultūros taryba (pirm. Marija 
Remienė) ir Lietuvos Istorijos 
instituto Archeologijos skyrius 
'vad. hab. dr. Algirdas 
Girininkas) rengia projektą 
..Kretuono ekspedicija", kuri 
įvyks 2003 m. vasarą. Kvie
čiami visi. kurie mėgsta ke
liones, egzotiką ir nebijo 
kruopštaus darbo. Ekspedicija 
turi ir kitą tikslą - paremti 
..Baltu archeologijos" žurnalą. 
Šis spalvotas, plačiajam skai
tytojui skirtas leidinys apie 
Lietuvos senovę įsteigtas at
sikūrus Lietuvai ir buvo su
manytas leisti 4 kartus per 
metus, bet del lėšų stokos jo 
leidimas kuri laiką buvo sus
tojęs. Viename iš ..Baltų ar
cheologijos" numerių ekspedi
cijos dalyviai bus įamžinti. 

Archeologinė ..Kretuono 
ekspedicija" vyks 2003 m. nuo 
birželio 14 d. iki liepos 4 d. (20 
dienų). Tai patogus laikas. 
kurį galima bus suderinti su 
dalyvavimu Dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje, vyksiančioje 
tuojau po ekspedicijos - liepos 
5-6 d. Kasinėjimai vyks 
Švenčionių rajone. Šven
čionėlių seniūnijoje. Rešku
tėnų kaime, ant vieno di
džiausių Lietuvoje - Kretuono 
- ežero kranto. Ši teritorija 
yra Aukštaitijos nacionalinio 
parko ribose. Vadovaujant 
profesionalams archeologams 
bus tyrinėjama viduriniojo 
akmens amžiaus 'neolito) gy
venvietė, kur lietuvių protė
viai gyveno prieš 4000 metų. 
Žinoma, ten nebus galima 
rasti aukso nei sidabro, net ir 
geležies, nes tuo metu lietuvių 
protėviai metalo dar nemokėjo 
naudoti. Jie įrankių, indų ir 
ginklu gamybai naudojo vie

tinę žaliavą - t i tnagą, kaulą ir 
ragą, akmenį, medį, molį. Kai, 
brūkštelėjęs mentele, pajunti 
kietą daiktą ir i š t r a u k i iš 
žemės raginį amule tą , kur į 
senolis ant kaklo nešiojo prieš 
4000 metų. a p m i r š t i t a r s i 
ištiktas stebuklo, nes su tavi
mi kalba pati istorija, į tave 
tarsi elektra t eka prabočių 
kultūros dvasia, senosios civi
lizacijos energija. O t i tnagin ių 
dirbinių ir dirbinėlių - gremž
tukų, grandukų. peil ių, ku
riuos jie naudojo sumedž io tam 
žvėriui apdirbti, puodų šukių 
kiekvienas savo kas inė jama
me plotelyje ras iki val ia i . At
radimo džiaugsmas už t ikr in
tas! 

Ekspedicijos dalyvių bui t is 
bus gana civilizuota. J i e gy
vens už 10 kilometrų n u o kasi
nėjimų vietos - Ignal inos ra
jone, Palūšės miestelyje esan
čioje turistinėje bazėje , k u r 
bus ir maitinami. Pa lūšė , gar
si savo sen iaus ia Lietuvoje 
medines a r c h i t e k t ū r o s baž
nytėle (pr i s imenate , jos a t 
vaizdas buvo an t popierinio 1 
Lt banknoto), y ra į s ikūrus i 
ant kito gražaus - Lūšio ežero 
kranto . Į kas inė j imų vietą 
talkininkai bus a tvežami au
tobusu. Ekspedicijos dalyviai 
darbuosis mentele, kur ią nau
doja mūrininkai, ir kas tuvu . 
Darbas fiziškai nėra sunkus , 
tik labai kruopštus: smil telė 
po smiltelės reikia n u k r a p š 
tyti žemės sluoksnį ir iš ty
rinėjamo ploto, kur is pap ras 
tai būna suski rs ty tas kvad
ra ta is , sur inkt i v i sa s seno
vines liekanas - daug iaus ia 
tai titnago gabalėliai, puodų 
šukes, žuvų, žvėrių kau la i ir iš 
jų padaryti dirbiniai . Po to 
radinius teks p l au t i , kon
servuoti, inventorizuoti. Lais
vu nuo darbo laiku archeolo
gai pamokys t a l k i n i n k u s 

Archeologo diena Palūšėje 2001 m. vasarą. Pynėjai rodo beržo tošies indus ir rakandus. 

apdirbti t i tnagą, lipdyti ir iš
degti puodus, skobti medinius 
šaukštus , moteris ir mergaites 
- pinti, r išti juostas, žoliauti ir 
pažinti va is t ingąs ias žoles. 
Keliausime pėsčiomis ir auto
busu po puikias apyl inkes, 
apaugus ias skambiais pušy
nais , uogaus ime ir grybau
sime. Vakara i s prie traškančio 
laužo: paska i tos , skaidrių 
demonstravimas apie Lietuvos 
priešistorę, vakaronės su se
novinėmis lietuvių dainomis ir 
šokiais, kuriuos atliks etno
grafinių ansamblių dalyviai. 
Galima bus ne tik klausytis ir 
žiūrėti, bet ir mokytis dainuoti 
bei šokti, kaip senoliai mokėjo. 
Savaitgaliais - atskira progra
ma: vandens žygiai irklinėmis 
valt imis po Aukštaitijos eže
rus; ekskursijos autobusu* po 
žymiausias ir gražiausias Lie
tuvos vietas, užsukant į kitas 
archeologinių kasinėjimų vir
tas , ekspedicijos dalyviai turės 

progos ne tik dalyvauti, bet ir 
padėti organizuoti Archeologo 
dienos šventę ir Jonines Pa
lūšėje ir bus pakviesti į čika-
giškio dr. Jono Šalnos ruošia
mą medžio skulptūrų parodą 
Švenčionyse, „Nalšios" muziejuje. 

Archeologinėje ekspedici
joje gali dalyvauti kiekvienas 
pilnametis savarankiškai, ne
pilnamečiai - su suaugusiu 
palydovu. Kviečiami dalyvauti 
ir nemokantys lietuvių kalbos, 
ekspedicijos vadovai mielai 
viską paaiškins angliškai. 

Kretuono ekspediciją glo
boja dienrašis ..Draugas" (vyr. 
red. Danutė Bindokienė) ir 
žurnalas „Bridges" (vyr. red. 
Rasa Juškienė). Grupės vado
vai - Dalia ir Jurgis Anysai. 

Vienos dienos mokestis -
50 dol. Norintys dalyvauti eks
pedicijoje grupės arba ekspedi
cijos vadovams praneša iki 
2003 m. kovo 1 dienos Iki šios 
dienos sumokamas ir regis

tracijos mokestis - 250 dol. 
(persigalvojus iki gegužės 1 d. 
jis gali būti grąžinamas). Ka
dangi ši suma yra auka „Baltų 
archeologijos" žurnalui, todėl 
ją galima bus nusirašyti nuo 
mokesčių. Registracijos čekį 
rašyti: „Lithuanian American 
Community-Cultural Coun-
cil"; „memo" dalyje galima 
nurodyti „Baltų archeologijai" 
Čekį siųsti : Dalia Anysas, 
614F South Laflin Court, 
Chicago, Illinois 60607-3161. 

Informaciją JAV, Čikagoje, 
galima gau t i kreipiantis į 
Dalią Anysas (grupės vadovę) 
tel. (312)733-2696. ei. paštu: 
janysas@condor.depaul.edu ir 
minėtu adresu. 

Lietuvoje, Vilniuje, galima 
kreiptis: Algirdas Girininkas 
(ekspedicijos vadovas), Lietu
vos istorijos institutas; Kražių 
5, LT-2001. Vilnius; tel. 
2614436 (sekretoriatas); 2614935 
(archeologi jos skyr ius ) ; fax. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sų/iningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PI MPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

AIR A « * i X\ NAVI„ SVTKATGKK 
GYYTOS DRUEMAS. 

Agentas Hrank /_ifH)li> ir Ott Mgr 
Aukso S Kjne kalbu lietuviškai 

FRANK ZAPOI.IS 
3208 1/2 VVest «»5th Street 

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

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

Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 
tontraitor 

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088 

CDNSTRUCT 

z iL 
tucrloN 

SIŪLO DARBĄ 
Išnuomojamas 2 mieg. butas 

nerūkantiems be gyvuliukų 1 ar 2 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 773-376-6051, skambinti po 
6 v. v. 

64 St. ir Central apylinkėje. 
ramioje vietoje išnuomojamas 
erdvus 2 mieg. namas. $700 į 
mėn First Rate Real Estate, 

773-767-2400, Aušra Padalino. 

Window VVashers Needed! 
4().(XX) per year. We need 100 CKMS. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have \alid dnver's license and trans-
portanon. Mušt be rluent m English. 
L.A. McMahon Window Vv'asrTing 

Chicago and Miluaukee area. 
Tel. 800-8211-6155. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

TH( UTMUAM'AN WO«lO * I O t O * 

Reikalingas žmogus, galintis 
remontuoti namus ir butus: 

lubas, grindis, sienas. 
Privalo turėti 2 metų sienų 

špakliavimo patirtį. 
Tel.773-719-4142. Paulius. 

PARDUODA 

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

Atlvgimmas nuo 
$1.500 iki S 1.800. 

Tei. 901-218-7481. 

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms j a u 
d a b a r ! 

20 svarų statinaitė — $35. 
8 svarų statinaitė — $21. 

Skambinki te : 
708-687-5627. 

Pris tatome UPS. 

PARDUODA 
Investuotojų dėmesiui 

Brighton Park parduodamas 2 
butų namas. 
• Netoli _downt»wn" parduodamas 4 
butų namas. 
• 63 ir Puiaski parduodama ke
pykla. 
• Brighton Park išnuomojamas 
restoranas. 
Kreiptis: First Rate Real Estate. 
773-767-2400, Aušra Padalino. 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 
t 

14911 1271h Street, Lamont, IL 60439 

Phone: 708-839-9022 Fax 708-839-9070 E-mail: aitvOattbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos Į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

Amerikos lietuvių televizijos rudeninis lesu telkimo vajus 

Išlaikykime lietuvišką televiziją Čikagoje ir toliau ketvirta
dieniais žiūrėkime žinias iš Lietuvos, o sekmadieniais — 
pasakojimus apie lietuvius Čikagoje ir apylinkėse bei įvairias 
kultūrines, istorines ir muzikines programas. 

ALTV pasilieka teise ketatJ programų turini ir siužetų rodymo laiką. 

TAI — JGSŲ LAIKRAŠTIS 

THf LITHUANIAN MTOtlD W>OI OAttV 

(85)2611433; ei. paš tas : 
mailto:lii@pub.osf.lt arba 
algis@mail.lt 

Likusią sumą pinigų, skir
tų gyvenimo išlaidoms - 750 
dol. čekį rašyti: Lietuvos is
torijos inst i tutas , Kretuono 
ekspedicijai; šį čekį galima 
atsivežti atvykstant į ekspedi
ciją arba siųsti: Algirdui 
Girininkui. Lietuvos istorijos 
institutas, Kražių 5, Vilnius 
LT-2001; arba kartu su regis
tracijos čekiu pasiųsti grupės 
vadovei Daliai Anysas. 

Iš vienos vietovės susida
rius didesnei grupei keliau
jančiųjų į Vilnių, galima ti

kėtis mažesnės bilieto kainos; 
dėl kelionės patar t ina konsul
tuotis su grupės vadove Dalia. 

Seki te „Draugą", kurio 
puslapiuose vieną kartą per 
mėnesį pasirodys skyrelis 
„Kviečiame į Kretuono eks
pediciją". 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė, 

hab. dr. Algirdu 
Girininką* 

Istorijos instituto 
Archeologijos skyriaus 

vadovas 

mailto:janysas@condor.depaul.edu
file:///alid
http://aitvOattbi.com
mailto:lii@pub.osf.lt
mailto:algis@mail.lt
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2030 meta i s Ignalinos elektrinės teritorijoje 
žaliuos veja 

Rusijos dvasia sklandys virš NATO viršūnių 
susit ikimo 

Atkelta iš 1 psl. Metų metus kelia džiaugsmo. Tuo pat me-
tvirtinusi, kad Lietuvos ir jos 
kaimynių narys te NATO 
reikštų spjūvį į veidą ir kar inę 
provokaciją, V. Putin valdoma 
Rusija nenoromis a ts i t raukė, 
nuspręsdama nepaversti neiš
vengiamo dalyko tarptaut iniu 
konfliktu. 

„NATO plėtra mums ne-

tu mes supran tame, kad kiek
viena valstybė turi suverenią 
teisę rūpint is savo saugumu. 
Ir aš ta ip pat norėčiau pa
brėžti, jog mes esame gana 
tikri , kad NATO plėtra neatsi
lieps Rusijos saugumui", sake 
Rusijos ambasadorius Lietu
voje Jur i j Zubakov. 

Pakvietimas į NATO — istorinė pergalė 
ir saugios ateit ies garantija 

Atkelta iš 1 psl. 
tovai šalies, kuri Vidurio ir 
Rytų Europoje tapo ta ikaus 
sugyvenimo ir tolerancijos pa
vyzdžiu, kuri ėmėsi lyderys-
tės, telkdama būsimas NATO 
šalis — vadinamąjį 'Vilniaus 
dešimtuką' ", pabrėžė prezi
dentas. 

..Lietuvos pr ipaž in imas 
Prahoje — tai jūsų, mieli Lie
tuvos žmonės, nelengvo kas
dienio darbo ir pastangų įver
tinimas. Tai istorinė visų mū
sų pergalė. Už ją iš širdies vi
siems dėkoju. Su ja kiekvieną 
jūsų sveikinu*', sakė preziden
tas. 

„Tokios Lietuvos siekėme 
mes, prieš dvylika metų a ts ta
tę savo valstybę. Siekėme tam. 

Būsime ats- ji būtų stipri ir ilgaamžė, kad 
ji užt ikr in tų saugų ir pasitu
rintį mūsų gyvenimą, kad už
t ikr intų lietuvių tautos išliki
mą", sakė V. Adamkus. 

Penktadienį vakare į Lie
tuvą atvyksiantį JAV prezi
dentą George W. Bush V. 
Adamkus pavadino žmogumi, 
ištikimai gynusių strateginius 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
i n t e r e sus , s t ip r iaus iu trijų 
valstybių advokatu jų narys
tės NATO byloje. „Jis atvyks
ta k a r t u su mumis švęsti mū
sų pergalės. Tikiu, kad Lietu
vos žmones, ypač vilniečiai, 
bus n e tik svetingi, bet i r 
k a n t r ū s , jei pasitaikytų buiti
nių keblumų, kuriuos ši vieš
nagė gali sukelti", kalbėjo pre
zidentas. kad jos vėl neprarastume, kad 

Šalia Lietuvos 
ambasados Maskvoje nugriaudėjo sprogimas 

Atkelta iš 1 psl. Kaip sakė 
Lietuvos ambasados Maskvoje 
pirmasis sekretorius Liutau
ras Bauža, sprogimas įvyko 
antradienį Borisoglebskio 
skersgatvyje. 

Pasak L.Baužos, šalia Lie
tuvos ambasadai priklausan
čio trijų aukštų pastato, ku
riame gyvena keletas ambasa

dos darbuotojų su šeimomis, 
Maskvos butų ūkio darbinin
kai iš dujų baliono perpylinėjo 
dujas. 

Dėl kol kas nenustatytų 
priežasčių įvykus sprogimui, 
nuo sprogimo bangos išdužo 
ke le tas ambasados pas ta to 
langų, metalo skeveldros ap
gadino dur is . 

Atkelta i š 1 psl. uždaryti iki 
2005-ųjų, antrąjį — 2009-ai-
siais. Spalio viduryje Seimas 
patvirtino atnaujintą Nacio
nalines energetikos strategiją, 
kurioje teigiama, jog neužtik
r inus ES ir kitų rėmėjų finan
sines paramos IAE reaktorių 
uždarymui, jų naudojimo lai
kas gali būti pratęstas. 

ES yra patvirtinusi savo 
pasiryžimą iki 2006 m. Ig

nalinos AE uždarymui kasmet 
skirti po 70 mln. eurų (dau
giau nei 241 mln. litų), tačiau, 
Lietuvos manymu, tam pri
reiks papildomų ES lėšų. 

Žinovų nuomone, IAE už
darymas, reaktorių išmontavi-
mas, radioaktyvių atliekų su
tvarkymas ir socialinių prob
lemų sprendimas iki 2020 me
tų gali kainuoti apie 10 mili
jardų litų. 

„Avia Baltika" eksportavo 
s r a ig t a spa rn ius į Sudaną 

A t k e l t a i š 1 psl. šmeižikišką 
informaciją" teisėsaugos insti
tucijoms ir žiniasklaidai apie 
bendroves ryšius su teroristi
nėmis organizacijomis. „Mes 
tur ime įrodymų, kad mūsų 
konkurentai iŠ 'Helisotos' ben
drovės davė 15,000 JAV dole
rių kyšį prezidento patarėjui 
gynybos klausimais Dariui 
Kalibatui, kad šis organizuotų 
visą tą šmeižto kampaniją", 
feigė J. Borisovas. 

D. Kalibatas šiuos „Avia 
Baltika" vadovo kal t inimus 
pavadino „absurdiškais pa
reiškimais". 

Pasak VSD, „Avia Balti-
kos" atstovai medžiagos, įro
dančios, kad D. Kalibatas yra 
gavęs kyšį, teisėsaugos insti
tucijoms neperdavė. 

Pasak VSD, šiemet į Už
sienio reikalų ministeriją krei
pėsi NATO valstybių diplo
matai , prašydami paaiškinti. 
a r bendrove .Avia Baltika", 
pardavinėdama sraigtaspar
nius užsienio valstybėms, ku

rioms yra taikomas embargas 
ginklams, amunicijai ir a tsar
ginėms dalims, nepažeidė Lie
tuvos įstatymų ir tarptaut inių 
įsipareigojimų. 

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, 
kad „Avia Baltika" 2001 m. 
vasarą į Sudaną, kuriam tai
komas minėtas embargas , 
eksportavo sraigtasparnį „Mi-
8T", nelaukdama Ūkio minis
terijos įgaliotų ekspertų gru
pės sprendimo dėl eksporto 
leidimo išdavimo. Šiemet sau
sį Sudanui pardavė antrą tokį 
patį sraigtasparnį ir sraigta
sparnio „Mi-8" atsargines da
lis. Sudane ir šiuo metu dirba 
„Avia Baltikos" ir jos bend
rininkų specialistai. Tai su
kėlė NATO valstybių susirūpi
nimą. 

Vėliau spaudoje „Avia 
Baltika" paskelbė, kad bend
rovė žada skirti 2 mln. litų 
tam, kas įrodys, jog ji tiekė ka
rinių sraigtasparnių dalis vals
tybėms, susijusioms su tero
ristais. 

Lietuva n ė r a 
galutinis pabėgė l ių i š Čečėni jos t iks la s 

Atke l t a i š 1 psl. Lietuva nė
ra galutinis čečėnų tikslas, čia 
j ie paprastai pasilieka neil
gam —pasirengti tolesnei ke
lionei. ..Kaip tautai, kaip žmo

nėms, kovojantiems už savo 
teises", čečėnams Lietuvoje, 
anot A. Paulausko, „teikiama 
pakankamai daug pagarbos ir 
simpatijų". 

Vilniuje aptarinėjamos 
JAV prezidento vizito 

detalės 
Atkelta iš 1 psl. bus pradėti 
statyti automobilių stovėjimą 
ribojantys ženklai. 

Pasak jo, į Rotušės aikšte 
galės ateiti visi norintys, tik 
arčiau galės stovėti specialius 
leidimus tur in tys asmenys . 
Šie žmonės bus t ikr inami, jie 
negalės ats inešt i metal inių 
daiktų. Aplink Rotušę gyve
nantys vilniečiai raginami 

neatidarinėti langų, neiti į bal
konus. 

I Vilnių G. W. Bush at
skris „Boeing 747-200B" lėk
tuvu, kuris kar ta is vadina
mas skraidančiais Baltaisiais 
rūmais. Lėktuve yra viskas, 
kad JAV vadovas galėtų ne
trukdomas dirbti ir j aus t i s vi
siškai saugus. Be šio, Vilniuje 
turėtų leistis dar ketur i lėktu
vai. Vienas jų — rezervinis 
JAV vadovo lėktuvas. Kitas — 
transporto lėktuvas su įvairia 
technika. Dar kitais lėktuvais 
atskris ir G. W. Bush lydintys 
žurnalistai bei pareigūnai. 

Stiprinimą s i e n o s su 
Baltarusija a p s a u g a 
Valstybes sienos apsaugos 

tarnybos (VSAT) vado Algi
manto Songailos įsakymu nuo 
trečiadienio sus t ipr in ta sie
nos su Baltarusija apsauga. 
Siena su Baltarusija sustip
r inta prieš pat JAV preziden
to George W. Bush vizitą į Lie
tuvą, tačiau VSAT atstovo 
spaudai Giedriaus Mišučio 
teigimu, šių dviejų įvykių ne
reikėtų tiesiogiai sieti. 

Pasak VSAT pranešimo, 
siena sustiprinta siekiant už
kirsti kelią galimiems valsty
bės sienos pažeidimams, nele
galių migrantų bei kontra
bandos gabenimo atvejams, 
kurių padaugėja pr ieš a t 
šąlant orams ir smarkiau pas-
ningant. 

Lietuva turi maždaug 650 
kilometrų sieną su Baltaru
sija. 
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Mielam jaunystės draugui 

A.tA. 
JUOZUI CIBUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
SOFIJAI, krikšto dukrai RAMUNEI, dukrai 
AUŠRAI, sūnui ROBERTUI bei kitiems gi
minėms. Liūdime kartu su jumis. 

Vytautas ir Alfa Budrioniai bei jų 
duktė Rita su šeima 

* Vis d a u g i a u L ie tuvos 
gyventojų la imės ir uždar
bio i e š k o užsienyje. Išva
žiuoja ne tik žalias jaunimėlis, 
bet ir suaugę, šeimas turintys 
žmonės. Jų vaikai lieka su se
neliais, giminaičiais ar drau
gais. „Lietuvos žinios" aplankė 
dvi šeimas, kur vaikai savo 
tėvų nematė j au ne vienerius 
metus. Dabar vis dažniau lai
kinoji globa vaikams skiriama 
dėl to, kad vienas arba abu 
tėvai išvyksta uždarbiauti į 
užsienį. (LŽ, Elta) 

* Pastaruoju metu Lietu
voje vis labiau populiarėja 
natūriniai mainai. Daugelis 
bendrovių, vengdamos pinigi
nių atsiskaitymų už gautas 
prekes ir paslaugas, atsiskaito 
ne pinigais, bet savo produkci
ja ar paslaugomis. Kol kas 
verslininkai sako nepastebėję, 
kad toks atsiskaitymo būdas 
būtų labai populiarus, bet pri
pažįsta, kad kasmet atsiranda 
vis daugiau galimybių atsis
kaityti natūriniu būdu. 

(KD, Elta) 

Remkite dr. Kazį Bobelį į prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. Jie netūpcios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį 
atgauti, nes Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eleksiras. Visi, 
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė 
visus ubagais ir toliau nori juos tokiais laikyti. Jie rūpinasi tik 
savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. 

Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva yra senoji slavo moti
na. Jsiverždami j Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000.000 
lietuvių protestantų ir 4 mln. austrų protestantų. Dabar yra 
Jums laikas atitaisyti padarytą klaidą. Ištraukite visą atominį 
laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą beatomine zoną. 
Įvykdant tą uždavinį Jūs būsite triskart garsesnis, kaip Petras 
Didysis Tarptautinio masto. O mes iš savo pusės suruošime Tra
kuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bušą ir Jus 
dalyvauti toje puotoje. 

Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingu žmogumi. 

Dearborn, MI. 
Ben Norkūnas 

sk. 

KNYGOS APIE ZANAVYKUS 
Pastaraisiais metais ypač 

padaugėjo apylinkių, miestų, 
net kaimų ir šeimų istorinį 
palikimą fiksuojančių knygų. 
Štai dvi knygos, skirtos ir za
navykų kraštui. Tai „Valak-
būdžio parapija" (Vilnius, 
2001 m., 254 psl.) ir „Žibu-
riečiai svetimoj padangėj" 
(2002 m., Vilnius, 226 psl.). 

Knygos „Valakbūdžio pa
rapija" medžiagos rinkėja ir 
apibendrintoja Zita Žievytė-
Kulvietienė jau nebesulaukė 
savo darbo rezultatų. Jos dar
bą baigė Birutė Matijošaitytė. 

„Pasikeitęs tėviškės kraš
tovaizdis, iš tuštėję ka imai 
prašyte prašėsi aprašomi", -
knygos įvadiniame žodyje ra
šo Z. Kulvietienė. Knygoje yra 
skyriai apie parapijos krašto
vaizdį ir buitį, parapijos 
įkūrimą, veikusias draugijas, 
kaimus ir žmones, priverstinę 
emigraciją, gyvenimą po II 
Pasaulinio karo i r 1.1. Pa
teikiamos atskirų parapijiečių 
šeimų gyvenimo istorijos, pa
minimos saugotinos vietos, 
yra pluoštas istorinėmis ta
pusių nuotraukų, o taip pat pa
teikta autorės biografija ir kt . 

Šunkariai, Menčikiai, Zub-
riai, Pusdešriai , Gyliškiai , 
Kušlikiai, Liepalotai, Tilvikai, 
PHorišiai, Endrikiai, Žaltynai, 
Panoviai, Gotlybiškiai - tai 
Valakbūdžio parapijos kaimų 
pavadinimai. Kai kurie iš jų 
gyvi tik liudininkų prisimini
muose, kai kurie sumenko 
arba pakeitė pavad in imus . 
Pats Valakbūdžio vardas yra 
atsiradęs neseniai. Kai 1921 
m. turtingesnieji Šunkarių ir 
aplinkinių kaimų ūkininkai 
sugalvojo steigti atskirą para
piją, nes aplinkinės bažnyčios 
buvo toli, vietą būsimai 
bažnyčiai išrinko pusiaukely-
je tarp Slavikų ir Sintautų. 
Šunkarių kaime Emė statyti 

VALAKBŪDŽIO 
PARAPIJA 

bažnyčią, o aplink bažnyčią 
ėmė augt i miestelis, gavęs Va
lakbūdžio vardą. Įsimintina 
bažnyčios s ta tyba ir pirmieji 
klebonai - parapijos įkūrėjas 
kun . A n t a n a s Grybinas ir 
mėg i amas žmonių, geras 
o rgan iza to r ius Stanis lovas 
Vasiukevičius. Šioje parapijo
je sovietiniais metais yra kle
bonavęs ir žinomas disidentas 
kun . J u o z a s Zdebskis, a t 
vykęs čionai 1968 m. ir teišbu
vęs iki 1969 m., nes dėl vaikų 
ka tech izav imo anks tesnė je 
parapijoje komunis t inė val
džia j a m uždraudė eiti kunigo 
pareigas. Paskut ines Mišias 
Vasario 16-osios vakarą kun. 
J . Zdebskis aukojo jau parapi
jiečių namuose , kurių pavar
dė dar ir šiandien tenurodyta 
tik raidele P. 

Šalia klebonijos žymiau
sias pas t a t a s naujosios para
pijos c e n t r e buvo pradžios 
mokykla, miestelis turėjo sa
vo k rau tuvę ir paštą, veikė 
pavasarininkų, šaulių, kata
likių moterų organizacijos 
Bažnyčia ir kapines stovėjo 
an t didžiųjų apylinkes uki 
ninku Antaninos Spurgienes. 
Naujokaičių, Stankevičių ir 
Povilaičių dovanotos žemes 

Laiko vėjai ir kolektyvizacija, 
melioracija išdraskė ūkininkų 
sodybas ir pakeitė žemės vei
dą. Vieni gyventojai pasitrau
kė į Vakarus, kitus ištrėmė į 
Sibirą, dar kiti išėjo į parti
zanus , išvažiavo į miestus. 
Išnyko sodybos, atsikėlė nauji 
gyventojai. Tik Porciunkulės 
atlaidai vis dar su t raukia 
apylinkės ir apylinkėje gimu
sius žmones. Daugelį senųjų 
gyventojų teprimena antka
piai kapinėse ir keletas naujai 
pastatytų kryžių. Vienas iš jų 
knygos autorės Z. Kulvie
t i enės iniciatyva buvo pa
statytas netoli bažnyčios - ant 
buvusių ūkininkų Antaninos 
ir Vinco Povilaičių žemės 
kampo čia gyvenusiems pri
siminti. Apie šios šeimos li
k imą knygoje pasakojama 
plačiau. Taip pat duodama ir 
Statkevičių. Juozo Raubos iš 
Pusdešnų, kitų šeimų istorija. 

ŽIBURIEČIAI 
SVETIMOJ 
PADANGĖJ 

..Žiburiečiai svetimoj pa
dangoj" savotiškai papildo 
pirmosios knvjjos medžiagą, 
nes j Sakiu ..Žiburio" gimnazi
ją daugelis ir Valakbūdžio 
apylinkes ūkininkų leido savo 
vaikus O jau minėtos Povi 
laičiu inmos -molis Pranas 
Povilaiti- buvc net vienas iš 

..Žiburio" gimnazijos steigėjų, 
važinėjęs per kaimus rinkti 
gimnazijai aukų. Jo vaikaičiai 
yra ir šios knygos autoriai: 
Monika Povilaitytė ir Pranas 
Povilaitis. Pranas Povilaitis 
gimnazijoje vadovavo pogrin
diniam ateitininkų būreliui ir 
visą tolesnę savo visuomeninę 
veiklą susiejo su krikščioniš
ka veikla, yra Krikščionių 
demokratų sąjungos išeivijoje 
generalinis sekretorius, kata
likų organizacijų, ALTo, 
VLIKo veikėjas. Jis dalijasi 
savo aktyvaus gyvenimo prisi
minimais. 

Knygą ..rašė keliolika au
torių, gyvenančių arba gyve
nusių svetur - Vokietijoje, 
JAV. Kanadoje, Australijoje ir 
Lietuvoje", - sako leidėjai 
pabaigos žodyje. Tai į Vaka
rus pasitraukusiųjų ir išven
gusiųjų sovietinio teroro, bet 
gyvenimo išeivijoje neglos
tytų, patyrusių pažeminimų 
ir pavojų, gyvenimo patirt is. 
„Ne vienas ties Slavikais 
pabučiavo Tėvynės žemę. Jos 
gniužulėlis, suvyniotas į nosi
naitę, tapo relikvija", - rašo 
Danutė Matusevičienė įžan
goje. Prisiminimų autoriai : 
Monika Liulevičienė (,Ateiti
ninkės dalia"). Saulė Liulevi-
čiūtė-Palubinskienė („Septyni 
obuoliai septintam gimtadie
niui"). Pastaroji autorė - bu
vusio Lietuvos Seimo nario 
prof. Felikso Palubinsko žmo
na. Abu jie ir jų jauniausias 
sunūs Aidas grįžo į Lietuvą 
gyventi ir aktyviai dalyvauja 
politikoje. Autorė pasakoja 
apie šeimos pasitraukimą iš 
Lietuvos, gyvenimą pabėgėlių 
stovyklose, pateikia žinių 
žiupsnelį apie „Žiburio" gim
nazijos mokytoją, savo tėvą 
Vincentą Liulevičių. kuris ka
rui baigiantis pradėjo Vo
kietijoje. Eichstaette, orga
nizuoti lietuvių gimnaziją ir 
buvo jos direktorius, taip pat 

aukštesniųjų mokyklų ins
pektorius amerikiečių zonai. 
Jo iniciatyva VLIKas įsteigė 
istorinės medžiagos rinkimo 
komisiją, kuriai pats pirmi
ninkavo. Vėliau su šeima apsi
gyvenęs JAV, Čikagoje, toliau 
dėstė l i tuanist inėse mokyk
lose, ruošė ir redagavo vado
vėlius, tęsė spaudos bendra
darbio veiklą, buvo Lietuvių 
enciklopedijos bendradarb is , 
redagavo savaitinį ateit ininkų 

skyrių „Drauge". Žiupsnelį 
prisiminimų apie mokytoją 
istoriką Vincentą ir lietuvių 
kalbos bei literatūros ir pran
cūzų kalbos mokytoją Moniką 
Liulevičius pateikia ir prof. 
Vėjas Liulevičius, Natalija 
Manikienė, Milda Palubinskaitė. 

Knygoje pateikiami Vytau
to Alksninio. Juozo Orento, 
Kęstučio Keblio, kun. Jono 
Dėdino, Juozės Krištolaity-
tės-Daugelienės, Janinos Do-

meikaitės-Šalnienės, Zigmo 
Grybino ir kt. autorių prisi
minimų didesni a r mažesni 
pluošteliai. Pasakojami Šakių 
„Žiburio" gimnazijos mokytojų 
ir gimnazistų likimai j iems 
pasitraukus iš tėviškės. Šį lei
dinį mielai paims į rankas ir 
kitų kraštų, kitų gimnazijų 
auklėtiniai, nes jame atsispin
di visos karo kartos, išblašky
tos po pasaulį, likimas. 

A . V . Š . 

rhere are a number of êasons why ojr new birbus A340 is the uttimate 
in comfort and convemence. Economy Extra. our new class of service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course. the sense of well being you'll feel when 
flying on this sophisticated new aircra t̂ is more than just the resuit of 
enhanced comfort. space and amenities. It's alse -he resuit of an enhanced 
quality of service you'll find only on SAS. To find out more call your Trave! 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 
S/t S 

• * 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

A+A O n a K r e i v ė n i e n ė , gy
venusi Media, PA. mirė 2002 
m. lapkričio 18 d., sulaukusi 
92 metų amžiaus . 

D i e n r a š č i o l e id in io išlai
d o m s s u m a ž i n t i po 50 dol. 
prie prenumeratos atnaujini
mo mokesčio pridėjo: , 
J o n a s R a š č i u k a s , Chicago, 
IL; 

J o n a s L a b a n a u s k a s , St. 
Pete Beach, FL: 

P a u l J a n k u s , Chicago. IL; 
B r o n ė B u i k a , N'aples, FL; 
A l g i s P . S t r i m a i t i s , Chica

go. IL; 
O n a P u z i n a u s k a s . River 

Forest , IL; 
A l f r e d a s V. Ku lys , West-

mont, IL; 
D r . K a z y s A m b r o z a i t i s , 

Chester ton, IN; 
L e o n a s R a s l a v i č i u s , Eik 

Grove Village, IL; 
J o n a s I n d r i ū n a s . Roselle. 

IL. 
Visiems tar iame širdingą 

ačiū! 

K a l ė d i n i u g i e s m i ų k o n 
c e r t a s , ruošiamas Palaimin
tojo Ju rg io Matulaičio misijos 
choro, įvyks gruodžio 8 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p., misijos 
bažnyčioje. Bilietus bus gali
ma įsigyti bažnyčios priean
gyje p r ieš Mišias arba užsi
sakyti p a s R. Stropų tel. 813-
836-1845. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti . 

Č i k a g o s m o k s l e i v i u a t e i 
t i n i n k u k u o p a visus Čikagos 
ir apyl inkių lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, ruošiamą sek
madienį , gruodžio 22 d., 1 vai. 
p.p.. J a u n i m o centre. Regis
t ruot is pas Oną Daugirdienę, 
tel. 630-325-3277. Visi laukia
mi! 

Š v č . M . M a r i j o s G i m i m o 
p a r a p i j o s b i u l e t e n y j e (lap
kričio 17 d.) skelbiama, kad 
šioje bažnyčioje ruošiasi priim
ti Moterystės sakramentą Vik
toras Garbonkus ir Vilija Ja -
nuškytė . 

J o n a s i r G i e d r ė S t a n k ū 
n a i , Cos Cob, CT, gavę 2003 
m. „Draugo" kalendorių, savo 
pasi tenkinimą juo išreiškė, 
a ts iųsdami 100 dol. auką. 
Nuoširdžiausiai j iems dėkui. 

L a p k r i č i o 30 d., šešta
d ien į , 4:30 vai. p.p., Švč. M. 
Mar i jos Gimimo bažnyčioje 
69-oji ir Washtenaw str., Mar-
ąuette Parke ' vyks ypatingas 
koncertas, pavadintas ..Gies
mių gija". Jis skirtas šv. Ceci
lijai, muzikos globėjai. Daly
vaus Bnghton Park — Nekal
to M. Marijoj- Prasidėjimo. 
Cicero — Šv. Antano parapi
jos, Lemonto — Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos ir 
taip pat Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijų chorai. Atvyku
sieji galės taip pat pasi
džiaugti ir vaikų giesmėmis, 
kurioms vadovaus Dalia Ged
viliene ir Darius Polikaitis. Po 
koncerto bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius . 
choristus, chorų vadovus bei 
jų šeimas. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama į šią ypatingą 
šventę. 

B r o n ė Nain ienė . Pasaulio 
lietuvių centro renginių va
dovė, perspėja visus, besi
ruošiančius dalyvauti kalėdi
nėje mugėje gruodžio 7-8 die
ną, kad tik ..gulbės pienas" 
nebus parduodamas... 

D a l y v a u d a m i Li thuanian 
M e r c y Lift pokylyje lapkričio 
23 d. Westin Hotel. 909 X. 
Michigan Ave. padėsite vai
kučiams Lietuvoje turėti svei-
kesnius dantis. Visas LML po
kylio „Ateities šypsenos" pel
nas skiriamas šiam tikslui. 
Užsakymus priima Laima 
Jurkūnienė tel. 708-354-4835 
arba 312-814-8738. 

J a u ke le tą k a r t u skelbta, 
k a d l apkr ič io 27 d. Willow-
brook pokylių salėje Preziden
to Valdo Adamkaus rėmėjų 
komitetas ruošia puotą, bet 
dar nebuvo paskelbta, kas at
liks programą. D a b a r jau 
ž i n o m a , k a d sveč ius džiu
g i n s ga r sus i s d a i n i n i n k a s 
A n d r i u s Mamontovas ! Vie
tas galima užsisakyti tel. 708-
839-1000. Pokylio pelnas ski
riamas V. Adamkaus rinkimi
nei kampanijai paremti. 

Mat i lda K u r a p k a . Put-
nam, CT. atnaujindama savo 
ir dukros prenumeratą, pri
dėjo 50 dol. auką „Draugo" lei
dybai paremti. Tariame nuo
širdų ačiū! 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV} 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ * 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Skirt Mr. 
vaidas. įmmtš _ 

,ū»AUUtt) 

A&esas 

Miestas. vsttMp. 2)p coec 

Dovanota: 

vartas, pavaro* 

Marija Kriaučiūnienė i kairėje' 
viskame renginyje. 

ir Birute Jasaitiene viename lietu-
Vvtauto Jasinevičiaus nuotrauka 

BIRUTĖS JASAITIENĖS 
PASVEIKINIMAS „SEKLYČIOJE" 

Jau anksčiau pažinojau Bi
rutę Jasaitienę. Tačiau pra
ėjusių metų vasaros pabai
goje, pradėjus dažniau lanky
tis „Seklyčioje"', iš arčiau teko 
stebėti moterį, kurios pavardę 
girdėdavau per „Margutį", 
skaitydavau apie ją laikraš
čiuose, matydavau įvairiuose 
renginiuose. 

Tai buvo veidas, pilnas su
sirūpinimo, net, pasakyčiau, 
skausmo. Nežinojau priežas
ties. Tik stebėjau ir bandžiau 
atspėti, kas slegia šią moterį. 
Kartą jos veidas nušvito gra
žia šypsena, kiek santūroka, 
bet nuoširdžia, gal net paslap
tinga. Šypsena veidą puošė vis 
dažniau, bet trumpam. Tai 
man ir vėl buvo mįslė. Kodėl 
šios moters veide pasirodžiusi 
šypsena greitai dingsta, lyg ko 
išsigandus. 

Šią paslaptį — padėjo įminti 
Birutė Jasaitienė, kai, „Sek
lyčios" trečiadienio popiečių 
dalyviams dėkodama už svei
kinimus „Metų moters" žy
mens suteikimo proga, be kita 
ko tarė ir šiuos žodžius: „Pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesį 
gydytojas pasakė, kad man 
liko gyventi tik trys mėnesiai, 
kad aš turinti laikytis jo nuro
dymų ir ilsėtis. Tačiau aš bu
vau nepaklusni ir nesilaikiau 
jo nurodymų, todėl šiandien 

aš čia su jumis". 
Visiems nuoširdžiai dėkojo 

už sveikinimus, linkėjimus, 
dalijosi savo laimėjimais ir 
šypsojosi, šypsojosi... O šyp
sotis buvo kam: pi lna salė 
žmonių, daug gražių žodžių, 
gėlių. 

„Seklyčios" šeimininkių pa
gaminti pietūs ir skaniausi 
pyragaičiai kėlė nuotaiką. 
Ypač visiems patiko pirmą 
kartą valgomas pyragas 

„Skruzdėlynas". Neilgai tru
kus iš didžiausio „Skruzdėly
no" liko tik menki likučiai. 

O ir kalboms nebuvo galo. 
Birutė Jasai t ienė su fotoapa
ra tu rankose vaikščiojo nuo 
stalo prie stalo, fotografavo vi
sus susirinkusius, su visais 
kalbėjosi ir kiekvienam dova
nojo savo šypseną. 

Dėkojame renginių vadovei 
Elenai Sirutienei už surengtą 
susitikimą su „Metų moters" 
žymenį laimėjusia Biru te Ja
saitiene. 

O Birutei Jasai t ienei dėko
jame už tai, kad j i yra tokia — 
nuostabi metų moteris, ku
rioje be kita ko randi tikėjimą 
savimi, savo jėgomis, suge
bėjimu gyventi ta ip , kaip nori, 
nepaisant jokių pranašysčių ir 
nelaukiant jų išsipildymo. 

L iuc i j a E i n i k i e n ė 

NEPRASNAUSK1ME 
GERO KONCERTO 

„Kanklių" ansamblio koncer
tu, girdėtu prieš keletą metų 
Kanadoje, susižavėjęs, piršau 
jį JAV LB Kultūros tarybai 
pasikviesti į Čikagą. Ir galiu 
džiaugtis, kad ansamblis kon
certuos Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre, Lietuvių fondo 
salėje, lapkričio 24, dienos lai
ku, 12:30 vai., tuojau po pag
rindinių Mišių. Tačiau vėl bė
da. Ką čia kalbi, man sako, ką 
gero gali su tom kanklėm pa
groti? Pora dalykėlių, ir nusi
bosta. Tad ir vėl turiu nepa
siduoti: „Kanklės" — tai tik 
pavadinimas, sakau, gal ir 
klaidinantis, tačiau juo pa
krikštytų šešių ansamblio na
rių, liaudies muzikos profe
sionalų — virtuozų koncertas 
yra aukščiausios šio žanro ko
kybės, išskirtinai geras, tie
siog žavus. Tokiam mano atsi
liepimui pritaria ir jau spėję jį 
išgirsti Baltimorės lietuviai, 
žavesio sujaudinti, šokę ieš
koti galimybių atlikėjų meną 
parodyti amerikiečių visuome
nei. 

Vieneto sudėtis: trys profe
sionalės — solistės kanklinin
kės, du vyrai — birbynių, 
lumzdelių, ragų virtuozai (visi 
penki g e r dainininkai) ir so
listė — švelnus, lyrinis sopra
nas. Skardžiai balsingos kank
lininkės beveik kiekvieną kū
rinį palydi moterų trio daina. 
Tarpais prie jų prisijungia ir 
vyrai. Tada jau sužiba skam
bus dainos kvintetas, vedamas 
Kauno cperos solistės, palydi
mas gražia kanklių muzika. 
Nemanau, kad čikagiškiai ka
da nors tokį liaudies muzikos 
grožį būtų patyrę. Šalia vir
tuoziško grojimo, visi grupės 
nariai yra ir liaudies muzikos 
bei dainų žinovai, šį meną 
dėstantieji muzikos akademi
joje. Ko geresnio begalime 
laukti, tikėtis? Belieka tik į 
koncertą atsilankyti ir meni
ninkus išgirsti. Pavardžių ne-
bekartoju, jos buvo skelbtos 
„Drauge" apie koncertą spaus
dintose žinutėse. Tik primenu: 
neprasnauskime progos juos 
išgirsti scenoje ir po koncerto 
asmeniškai susipažinti. Malo
ni ir miela bus kiekviena mi
nutė. Lemonte, PLC, Fondo 
salėje, sekmadienį, lapkričio 
24 d., 12:30 vai. tuoj po Mišių. 

B r o n i u s N a i n y s 

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ 

Lapkričio 27 d., 7 vai. vakare, Padėkos d ienos išvakarėse , 
prez. Valdo Adamkaus rėmėju komi te t a s ruošia pokyli 

Willowbrook Ballroom didžiojoje salėje. 
Bus pietus su šaunia programa, kurią atliks vienas iškiliausių 

Lietuvos dainininkų Andrius Mamontovas. Visi maloniai 
kviečiami. Vietos užsakomos tel. 708-839-1000. Auka $50. 

Plačiau apie prezidentą www.adamkus.lt 
Pokylio rengimo komitetas: Tadas Misiūnas, Indre Biskis, 

Leonas N'arbutis, Rimantas Dirvonis, Rūta Staniulis, 
Birute Jodvvalis, Darius Žukauskas. 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

IŠEIVIŲ 
LITERATŪROS 

KRITIKA 

Knygos ..Egzodo literatūra" 
sudarytojas. įvado ir paaiški
nimų autorius. Liūtas Moc-
kūnas. Prieš pradedant kalbė
ti apie pokario išeivijos kri
tiką, autorius trumpai supa
žindina su istorinėmis sąly
gomis ir socialiniu fonu, ku
riame ji buvo rašoma. Išeivijos 
kritika, skelbiama literatūros 
bei kultūros žurnaluose, buvo 
trumpalaikė. Pasirodydavo 
vienas kitas ar keletas nu
merių ir užgesdavo. Net ir 
..Literatūros lankai" - vienas 
svarbiausių žurnalų išeivijoje, 
gyvavo nuo 1952 iki 1959 m. 
teišleidęs aštuonis numerius. 

Išimtis - kul tūros žurnalas 
..Aidai'", e inąs nuo 1945 m., ir 
„Matmenys" , pradėti leisti 
1959 m. 

„Ši knyga. sup ran tama , 
nepretenduoja į tobulybę", 
sako au to r ius . ,,Ne visi geri 
krit ikai y ra rašę apie gerą li
teratūrą . Tačiau knygos pasi
rodymo proga galima pa
sidžiaugti , kad pagaliau abi 
puses p radeda susikalbėti , 
bent ku l tū ros reikalais" - rašo 
Liūtas Mockūnas . 

Knygos ka ina 10 dol.. pride
dant 8,75 % mokestį užsisa
kant iems IL valstijoje. Per
siuntimo ka ina 3.95 dol. Už 
kiekvieną papildomą knygą -
1 dol. mokest is . Šią ir ki tas 
knygas gal i te rast i „Draugo" 
knygynėlyje. Teirauki tės tele
fonu 773-585-9500. 

Parengė Vi ta l i j a P u l o k i e n ė 

vfirtįa 7tp flnd» 

Penktadienį, lapkričio 22 
dieną. 7:30 vai. vakaro, vyks 
mėgėjų lygos bokso varžybos. 
Įvairiose svorio kategorijose 
varžysis 30 sportininkų porų. 
Du lietuviai. Mindaugas Am-
buldas ir Arminas Nekrošius, 
kovos dėl pergalės šioje 
mėgėjų lygoje. Arminas Nek
rošius. 21-nerių metų jaunuo
lis, rungtyniaus 145-150 svarų 
svorio kategorijoje. Gimęs ir 
augęs Šiauliuose. Arminas 
pastaruosius du metus gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. 

-Ar sen ia i spor tuo j i? 
-Nuo pat vaikystes mėgstu 

boksą. Lietuvoje sportavau 
keturis metus. Lankiau Šiau
lių sporto mokyklą. Teko daly
vauti ne vieneriose rungty
nėse. Esu ir pergalių iško
vojęs. 

Atvykęs į JAV norėjau tęsti 
treniruotes, tačiau nebuvo ga
limybių. Linui Kevličiui įkū
rus sporto klubą „Combat 
Fighters". visą laisvalaikį 
praleidžiu atsiduodamas spor
tui. 

-Kodė l iš dauge l io l i e tu 
vių s p o r t i n i n k u v a r ž y b o s e 
d a l y v a u s i t e tik dv iese? 

-Daugelis norėtų save 
išbandyti, bet vieni dar nepa
kankamai gerai pasirengę, o 
kiti jau profesionalūs boksi
ninkai, kuriems nevalia rung
tyniauti megejų lygoje. 

-Ar žinai kas bus t avo 

LIETUVIAI BOKSININKAI PASIRUOŠĘ LAIMĖTI! 
vienoje Čikagos kolegijų — kad jos vyks airių rajone. 3550 v a r ž o v a i / 

-Tai neskelbiama informaci
ja , tačiau jau žinau, kad rung-
siuosi su juodaodžiu, turėjusiu 
keletą kovų. Pergalė yra labai 
svarbi - atvertų duris į profe
sionalų lygą. Ne iš karto, 
žinoma, bet kiekviena pergalė, 
žingsnis į priekį. 

—Jaudiniesi p r i e š va ržy
bas? 

-Na, truputį jaudinuosi. 
Prieš pat rungtynes privalau 
susikaupti ir siekti pergalės. 
Aš pasiruošęs laimėti! 

Arminas Nekrošius mokosi 

verslo vadybą. Paklaustas, ar 
mato savo ateitį, susijusią su 
profesionaliu sportu, mėgėjų 
lygoje kovosiąs Arminas at
sakė, kad viskas priklausys 
nuo šių varžybų. 

įdomu, kad be sportininkų 
ringe bus dar vienas lietuvis -
Rimantas Šalavejus. Tarptau
tinę AIBA mėgėjų bokso 
teisėjo kategoriją turintis Ri
mantas , teisėjaus šioms var
žyboms. 

Norintiems atvykti pasižiū
rėti rungtynes primename. ' 

West 103rd Street „Vitha 
Haal" mokyklos salės patal
pose. Telefonas pasiteiravimui 
773-581-7374. Linas. 

Po rungtynių visi dalyviai 
bei žiūrovai kviečiami į 
„Combat Fighters" klubą, 
stebėti tiesiogiai iš Las Vegas 

transliuojamą, labai populia
rią Amerikoje, kovą „be tai
syklių". 

Linkime sėkmės jaunie
siems sportininkams! 

Parengė Vitalija Pulokienė 

S I Ū L Y K I T E 
K A N D I D A T U S 

JAV LB Socialinių reikalų 
ta ryba gruodžio 7 d., šešta
dienį rengia „Seklyčioje" t rad i 
cinį Labdaros vakarą. Vakaro 
metu bus p r a n e š t a laimėtojo 
pavardė ir laimėtojas bus ap
dovanotas. P re l a t a s dr. Juozas 
Prunsk is įsteigė savo vardo 
fondą, kur į globoti pavedė So
cialinei t a ryba i , o gau tus pro
centus padovanoti i š r inktam 
2002 metų asmeniu i už kr ikš
čionišką, labdaringą veiklą. 
Visuomenė kviečiama įsijung
ti į kand ida to parinkimą. Siū
lant kandida tą , prašome nuro
dyti vardą, pavardę , telefono 
nr., adresą. Suglausta i nuro
dyti jo-jos da rbus , kodėl siūlo- , 
ma tai premijai . Pasiūlymai 
tur i būt i siūlytojo pasirašyt i . I 
nepas i rašy tus s iūlymus nebus 
kre ip iama dėmesio. 

Pas iū lymus siųsti šiuo adre
su: J u o z a s Žygas, 9604 So. 
Karlov Ave. #303, Oak Lawn, 
IL 60453-3260, iki lapkričio 30 
d. pašto a n t s p a u d a s . 

J.Ž. 

SKELBIMAI 

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

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t i 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 
vai . p e r parą , 7 d i e n a s p e r 
savai tę , 6 s e k u n d ž i ų in t e r 
valai . Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaules Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose T e l . 708-386-
0556. T R A N S P O I N T — 
p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su 
Lie tuva bei v isu pasau l iu ! 

• K a r a l i a u č i a u s kraš to 
l i e t u v i š k u m o k y k l ų para
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $ 1 0 0 — dr. Rimvydas 
Sidrys. $ 5 0 — dr. Kazys Amb
rozait is . $ 2 5 — Rimas Do-
manskis , Mari ja Kriščiūnas. 
$20 — Anice ta Giedrait ienė, 
Stasys I lgūnas , Amalija Jagu-
tis , B i ru tė Navickienė, Vyte
nis Radzevičius, Theodore ir 
Ritonė Rudaičiai , Jonas i r Bi
rutė Svera . Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Kara l iauč iaus 
k r a š t o l i e t u v y b e i " , 1394 
M i d d l e b u r g Ct., Naperv i l l e , 
IL 60540-7011 . 

http://www.adamkus.lt

