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Šiame
numeryje:
Pirmos bendros San 
Diego lietuvių Kūčios; 
BALFo skyriaus 
metinis susirinkimas 
Washington, DC; 
pensininkų suėjimas.

2 psl.

D. Bindokienės 
vedamasis: karalius 
mirė, lai gyvuoja 
karalius; spėliojimai.

3 psl.

JAV LB Krašto 
valdybos pirm.: 
nereiškia, kad ieškome 
padėkos; kuo žmogus 
skiriasi nuo 
beždžionės.

4 psl.

Vėl gresia pavojus Lais
vosios Europos radijo 
lietuviškoms laidoms.

5 psl.

„Dainavos” ansamblio 
koncertas „Marija, 
gelbėk mus”; dar vis 
renginiai su arkivysk. 
Tamkevičium; kas 
naujo Union Pier, MI.

6 psl.

Sportas
* Geriausio 2002 metų 

Europos krepšininko rin
kimuose, kuriuos surengė Ita
lijos dienraštis „Gazzetta del- 
lo Sport”, Portlando „Trail 
Blazers” klubo vidurio puolė
jas lietuvis Arvydas Sabonis 
surinkęs septynis taškus, ūžė 
mė 8-tąją vietą. Rinkimuose 
dalyvavo 55 krepšinio specia 
listai iš 18 valstybių.

* Pirmagimio besilau
kianti 30-metė Lietuvos 
krepšininkė Jurgita Štreimi
kytė „Gazzetta dello Sport” 
surengtoje apklausoje surinko 
4 taškus ir pasidalijo 8-14 
vietas.

* Vyriausybė skyrė 
250,000 litų premiją Klai
pėdos sportinių šokių kolek
tyvui „Žuvėdra”, pernai gruo
dį tapusiam 2002 m. Lotynų 
Amerikos šokių ansamblių 
pasaulio čempionato nugalė
toju. 16 kolektyvo sportininkų 
gaus po 10,000 litų, 2 trene
riai — komandos vadovai — po 
25,000 litų, 3 treneriai-asis- 
tentai — po 5t000 litų, 5 
atsarginiai sportininkai — po 
5,000 litų.

Naujausios
žinios

* Politikai ir politolo
gai sveikina liberalų ir cent
ristų ketinimą vienytis.

* Kadenciją baigiantis 
ir išrinktasis prezidentai su
sitiko parodoje „Mes — prezi
dentai”.

* Referendumo dėl sto
jimo į NATO organizato
riams nepavyko surinkti pa
rašų.

* Algirdas Brazauskas 
ragina socialdemokratus
išlaikyti koaliciją su socialli
beralais Seime bei draugauti 
savivaldybėse;

* Lietuva šiemet minės 
karaliaus Mindaugo karū
navimo bei legendinio skry
džio per Atlantą metines.

* Lietuvą Briuselyje 
atstovaus ir mokesčių atašė.

Liberalai ir centristai jungiasi į vieną politinę jėgą
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 

— Liberalai ir centristai infor
mavo prezidentą Valdą 
Adamkų apie artimiausiu me
tu įvyksiantį partijų susi
jungimą, savo ruožtu prezi
dentas ragina padaryti tai 
kuo greičiau.

V. Adamkus trečiadienį 
Prezidentūroje susitiko su 
Lietuvos liberalų sąjungos 
pirmininku Eugenijumi Gent
vilu ir partijos nariu, Seimo 
pirmininko pavaduotoju Gin
taru Steponavičiumi bei Cent
ro sąjungos pirmininku Kęs
tučiu Glavecku.

E. Gentvilo teigimu, prie 
naujosios partijos dar kviečia
mi prisijungti Vytauto Bogu- 
šio vadovaujami modernieji 
krikščionys demokratai. Nors 
kol kas šios partijos atstovai 
nėra paskelbę savo apsi
sprendimo, E. Gentvilas tiki
si, kad jis bus teigiamas.

Prezidento patarėjas Da
rius Kuolys sakė, kad prezi
dentas aktyviai remia stiprios 
liberalios jėgos kūrimąsi Lie
tuvos politiniame gyvenime ir 
prašo kuo greičiau atlikti šį 
partijų jungimosi darbą.

Keisti įstojimo į Europos Sąjungą sąlygas — 
„šaukštai po pietų”

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 
— Išrinktasis prezidentas 
Rolandas Paksas po trečiadie
nį Seime įvykusio susitikimo 
su užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu pareiškė su
prantąs, kad derybose su Euro
pos Sąjunga dėl Lietuvos na
rystės jau pasibaigė, tačiau 
patvirtino sieksiąs, kad Lie
tuva išliktų branduoline, vals
tybe. Hf,;'

„Man, kaip inžinieriui ir 
kaip išrinktajam prezidentui, 
labai svarbu, kad Lietuva iš
liktų atomine valstybe”, tvirti
no R. Paksas. Pradėti spręsti, 
kaip tą įgyvendinti, jis žadėjo 
tik susipažinęs su dokumen

Prezidento rinkimų Lietuvoje atgarsiai pasaulio spaudoje
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 

— Netikėtą Rolando Pakso 
pergalę prezidento rinkimuose 
ir valstybės vadovo Valdo 
Adamkaus pralaimėjimą ant
radienį išsamiai komentavo 
Vakarų ir kaimyninių valsty
bių žiniasklaida.

„Visuomet sakiau, kad lai
mėsiu. Žinau šios šalies prob

nasaulio naujienos
lemiantis AFP, Reuters, AP. lnterta*, ITAR-TASS. BNS 

Žinių eoentoių praneiimais)

EUROPA

Londonas. Didžioji Bri
tanija trečiadienį pareiškė, 
jog vėliau šį mėnesį nusiųs į 
Jordaniją 14 Karališkųjų oro 
pajėgų naikintuvų. Oficialiai 
šie lėktuvai siunčiami į kari
nes pratybas, tačiau jų dislo
kavimas gretimoje Irakui vals
tybėje taip pat laikomas nau
ju žingsniu, ruošiantis gali
mai karo operacijai prieš Sad
dam Hussein režimą. Šis pra
nešimas buvo paskelbtas kitą 
dieną po Britanįjos gynybos 
sekretoriaus Geoff Hoon pra
nešimo, kad Viduržemio jūro
je bus dislokuota pratyboms 
Karališkojo laivyno operaty
vinė grupė su 3,000 jūrų pės
tininkų. Vėliau ši grupė „pri
reikus galės būti nusiųsta į 
Persijos įlankos regioną”, sa
kė G. Hoon.

Londonas. Britų policija

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) Centro sąjungos vadovas Kęstutis Glaveckas, Seimo pirmininko pavaduotojas 
Gintaras Steponavičius ir Liberalų sąjungos pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Pasak D. Kuolio, prezidento 
nuomone, šis jungimasis yra 
gerokai pavėluotas. „Stipraus 
liberalaus judėjimo, stiprios li
beralios jėgos Lietuvos politi
niame gyvenime šiandien 
labai reikia”, sakė D. Kuolys.

E. Gentvilas ir K. Glavec
kas tikino prezidentui nesiūlę 
tapti naujosios partijos vado

tais apie Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymą (IAE). 
Rinkimų kampanijos metu R. 
Paksas nevienąsyk skelbė, 
kad ES, privertusi Lietuvą už
daryti IAE, turėtų finansuoti 
naujo, modernaus reaktoriaus 
statybą.

Ministras A. Valionis tei
gė, jog laikosi „skeptiško po
žiūrio, dėl galimybės iš ES 
gauti pinigų naujo reaktoriaus 
statybai”. „Stojimo sąlygose 
apie tai nekalbama, tai gali 
būti komercinis projektas”, sa
kė UR ministras.

Panašią nuostatą šią sa
vaitę išdėstė ir vyriausiasis 
euroderybininkas Petras Auš-

lemas ir jų sprendimo budus”, 
išrinktojo prezidento R. Pakso 
žodžius cituoja JAV dienraš
čiai „Chicago Tribūne” ir „Los 
Angeles Times”.

Dienraščiai primena V. 
Adamkaus nuopelnus JAV ap
linkosaugai, kai jis devintojo 
dešimtmečio pradžioje buvo 
paskirtas vadovauti JAV Ap

trečiadienį ieškojo numanomų 
ricino atsargų, nes viename 
Londono bute buvo rasta šio 
mirtino nuodo pėdsakų, o Eu
ropoje pradėta dar labiau bai
mintis cheminės teroristų 
atakos. Antiteroristinis polici
jos dalinys paskelbė, kad per 
kratas Londono šiaurėje ra
dus nuodų, kuriuos kai kurie 
ekspertai susiejo su „ai 
Qaeda”, buvo nuspręsta ap
klausti šešis iš Šiaurės Afri
kos kilusius vyrus. Žmogus 
gali mirti nurijęs ar įkvėpęs 
mažiau nei miligramą ricino. 
Mirtis ištinka ir suleidus šio 
nuodo į kraują.

Roma. Italijos premjeras 
Silvio Berlusconi 9-ajame de
šimtmetyje buvo susitikęs su 
Italijos mafijos bosais, antra
dienį Sicilijos teisme pareiškė 
buvęs nusikaltėlių organizaci
jos narys 57 metų Antonino 
Giuffre, kuris buvo suimtas

vu, jie nori parašyti rekomen
dacijas V. Adamkui tapti nau
josios partijos nariu.

E. Gentvilas pažymėjo, 
kad sprendimas dėl partijų 
vienijimosi dar nėra patvirtin
tas aukščiausiųjų abiejų parti
jų organų, tačiau tai ketinama 
padaryti kiek įmanoma grei
čiau, atsižvelgiant į visas vie

trevičius, kuris teigė, kad ES 
nesilaiko praktikos plėtoti val
stybinius atominės energeti
kos projektus.

Išrinktasis prezidentas R. 
Paksas dar kartą patvirtino, 
kad „Lietuvos užsienio politi
ka nesikeis, jos prioritetai iš
liks tie patys”.

Paklaustas apie žinia
sklaidos cituojamus R. Pakso 
komandos narių pareiškimus, 
jog A. Valionis yra vienas iš 
ministrų, kuriuos sieks pa
keisti naujasis prezidentas, R. 
Paksas atsakė, kad rinkimų 
laikas jau baigėsi ir tokiomis 
kalbomis tik siunčiami neigia
mi „signalai” į užsienį.

linkosaugos agentūros regio
ninei įstaigai Čikagoje.

Anot Čikagos dienraščio, 
R. Paksas, kaip ir V. Adam
kus, pritaria Lietuvos orien
tacijai į Vakarus, ir atmeta 
oponentų teiginius dėl esą jo 
keliamos grėsmės demokrati
jai arba rinkimuose jį parėmu- 
sios „Maskvos rankos”.

balandžio mėnesį ir tapo vals
tybės ginamu liudytoju. Jis 
sakė, kad mafijos bosai apsi
lankė netoli Milano esančioje 
S. Berlusconi viloje, neva su
sitikti su vienu ten dirbusiu 
žmogumi. Dėl šių pareiškimų 
labai nepatogioje padėtyje at
sidūrė S. Berlusconi valdan
čioji partija „Forza Italia”.

JAV... . . . rt . . . -- u- - ----- ---- -----—
Vašingtonas. Telkdama 

karines pajėgas Persijos įlan
koje, galimai Irako karo ope
racijai vadovausianti JAV 
Centrinė vadovybė perkelia 
savo karinių planų rengėjus iš 
jos būstinės Floridos valstijoje 
Tampos mieste į Qatar’e Al 
Sayliyah esančią karinę bazę. 
„Dauguma tų, kurie bus rei
kalingi, kad (Qatar’o) štabas 
galėtų veikti, atvyks čia jau 
iki šio mėnesio pabaigos. Ta
čiau aš jums nesakau, kad šis 
štabas iš tiesų pradės veikti”, 
sakė gynybos atstovas.

Čikaga. JAV prezidentas 
George W. Bush antradienį 
paskelbė 674 mlrd. dolerių
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Keičiama pensijų mokėjimo 
Lietuvos ir JAV piliečiams tvarka

nijimosi procedūras.
E. Gentvilas neatmetė ga

limybės, kad perspektyvoje 
prie naujosios partijos prisi
jungs ir konservatoriai, o šios 
koalicijos vadovu galėtų tapti 
konservatorių narys Andrius 
Kubilius. K. Glaveckas spėjo, 
kad partijoje bus daugiau nei 
12,000 narių.

Vyriausioji rinkimu 
komisija nubaus 
„Vakaro žinias”

Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) pripažino, kad 
rinkimų išvakarėse pasirodęs 
bulvarinio dienraščio „Vakaro 
žinios” straipsnis yra agitaci
nio pobūdžio ir buvo skelbia
mas tuo laikotarpiu, kai 
skelbti rinkimų agitaciją buvo 
draudžiama.

Dėl šio pažeidimo VRK 
dienraščio vyriausiajam re
daktoriui Raimondui Celen- 
cevičiui surašė administracinį 
teisės pažeidimų protokolą.

Nepaisydamas rinkimų 
agitacijos draudimo, dienraš
tis paskelbė informaciją, men
kinančią prezidentą Valdą 
Adamkų. Už tokį rinkimų agi
tacijos tvarkos pažeidimą gali 
būti paskirta piniginė bauda 
nuo 1,000 iki 10,000 litų. (bnsi

Pasak „Chicago Tribūne”, 
R. Paksas „sugrojo tinkama 
styga”, orientuodamasis į že
mais gyvenimo svertais ne
patenkintus rinkėjus. „Los 
Angeles Times” pažymi, kad 
R. Pakso rinkimų šttkiu „Bal
suokite už permainas”

Nukelta į 5 psl.

planą, kuriuo siekiama pa
gyvinti valstybės ekonomiką, 
panaikinant investuotojų mo
kamus mokesčius už dividen
dus ir sparčiau mažinant pa
jamų mokesčius. Demokratai 
kritikavo prezidento planą, 
kaip nelauktą dovaną turtin
giesiems. Jie teigė, kad šis 
planas nepagelbės ekonomi
kai, tačiau padidins biudžeto 
deficitą. Tvirtindamas, jog 
reikia imtis skubių veiksmų, 
G. W. Bush siūlė paspartinti 
mokesčių mažinimą, padidin
ti mokesčių kreditą vaikų tu
rinčioms šeimoms 400 dol. 
kiekvienam vaikui, taip pat 
pasiūlyti dosnesnes paskatas 
smulkioms verslo įmonėms 
investuoti į naują įrangą. Mo
kesčių sumažinimas turi veik
ti atgaline data nuo sausio 1 
dienos. Čikagos Ekonomikos 
klube paskelbtas G. W. Bush 
pasiūlymas Vašingtone sukė
lė dideles diskusijas apie tai, 
kaip reikėtų tvarkyti JAV 
ekonomiką, kurią šiuo metu 
kausto 6 proc. nedarbo lygis ir 
amerikiečių nenoras inves
tuoti. Baltųjų rūmų Ekonomi

Vilnius, sausio 8 d. (Elta) 
— Trečiadienį vyriausybė pri
tarė Lietuvos ir JAV susita
rimui dėl socialinio draudimo 
pensijų mokėjimo, kuris pa
šalins socialinės apsaugos tei
sių diskriminavimą pilietybės 
pagrindu.

Susitarimo sudarymą, pa
sikeičiant notomis, pasiūlė 
JAV vyriausybė.

Pagal šias notas Lietuvos 
valstybinio socialinio draudi
mo senatvės, ištarnauto laiko 
bei maitintojo netekimo (naš
lių ir našlaičių) pensijos ne 
Lietuvoje gyvenantiems JAV 
piliečiams, kurie pagal Lietu
vos įstatymus įgijo reikiamą 
draudimo stažą, butų moka
mos tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ir Lietuvos Respublikos 
piliečiams.

Savo ruožtu, tiems Lietu
vos piliečiams, kurie įgijo teisę 
į pensiją pagal JAV įstatymus, 
tačiau atsisakė JAV pilietybės 
ir gyvena ne Jungtinėse Vals
tijose, JAV mokėtų savo pensi
jas tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ir savo piliečiams.

Šiuo metu Lietuvos pilie
čiams, nuolat gyvenantiems

I Lietuvą bus galima paprasčiau 
atsiųsti maisto prekes

Nuo šiol supaprastinami į 
Lietuvą siunčiamų nedrau
džiamų maisto prekių pašto 
siuntose taikyti apribojimai. 
Vyriausybė trečiadienį savo 
posėdyje pakeitė maisto pre
kių įvežimo ir jų nekenksmin
gumo bei kokybės kontrolės 
tvarką.

Pagal pakoreguotą nuta
rimą panaikinamas iki šiol ga
liojęs reikalavimas, kad pašto 
siuntos ar pašto siuntinio ga
vėjai privalo registruotis 
maisto prekių importuotojais. 
Taip pat atsisakoma nuo
statos, kad augalinės kilmės

Savivaldybių asociacija Seimui siūlo 
taisyti Konstituciją

Lietuvos Savivaldybių aso
ciacija (LSA) nutarė siūlyti 
Seimui taisyti Konstituciją 
tam, kad butų panaikintos 
Vietos savivaldos įstatymo 
normos, prieštaraujančios pa
grindiniam Lietuvos įstaty
mui.

Pernai gruodžio 24 dieną 
Konstitucinis teismas (KT) 
priėmė nutarimą, kuriame
kos patarėjų taryba spėjo, kad 
įgyvendinus G. W. Bush siūlo
mą planą, per 3 metus bus 
sukurta 2.1 mln. darbo vietų, 
o bendrasis vidaus produktas 
šiemet pakils papildomai 0.4 
proc., o 2004 metais — dar 1.1 
proc. Tačiau demokratai abe
jojo šiais teiginiais. Kritikai 
atkreipia dėmesį, kad divi
dendų apmokestinimo atsisa
kymas yra palankus vien 
turtingiesiems, o pats planas
0.2 proc. turtingiausių mokes
čių mokėtojų atneš tiek pat 
naudos kiek 90 proc. mažiau
sias pajamas gaunančių JAV 
gyventojų.

New York’o meras Mi
chael Bloomberg antradienį 
oficialiai pervadino 97 miesto 
gatves, kurios nuo šiol bus va
dinamos 2001-ųjų rugsėjo 11- 
ąją World Trade Center žu
vusių žmonių vardais. „Visi 
žuvę žmonės yra didvyriai, ne 
tik aukos”, pasirašydamas 
įsaką pažymėjo M. Bloom
berg. Daugiausiai gatvių pa
vadinta per teroristų ataką 
žuvusių policininkų, ugniage
sių ir gelbėtojų vardais. Kai

užsienyje, pensijos skiriamos 
ir mokamos tuo atveju, jei as
muo yra įgijęs ne mažesnį 
kaip minimalų valstybinio so
cialinio pensijų draudimo sta
žą atitinkamos rūšies pensijai 
gauti, dirbdamas Lietuvos 
įmonėse, įstaigose ar organi
zacijose.

Minimalus stažas senat
vės pensijai gauti yra 15 metų, 
minimalus stažas invalidumo, 
našlių ir našlaičių pensijai 
gauti yra 5 metai ar mažesnis, 
nes priklauso nuo invalido ar 
mirusio asmens amžiaus. Pa
gal šį susitarimą minėtos nor
mos bus taikomos ir JAV pi
liečiams.

Pagal JAV įstatymus už
sieniečiams, kurie iš Jungti
nių Valstijų persikelia gyventi 
į kitą valstybę, socialinio 
draudimo pensijos nemoka
mos (tai netaikoma pensijoms, 
mokamoms iš privačių fondų). 
Sudarius šį susitarimą, JAV 
mokės Jungtinėse Valstijose 
uždirbtas socialinio draudimo 
pensijas pensininkams, kurie 
tapdami Lietuvos gyventojais 
bei jos piliečiais, atsisakė ar 
atsisakys JAV pilietybės.

maisto produktų gavėjai turi 
teikti tikrinančioms valstybės 
institucįjoms tiekėjo atitikties 
deklaracijas ir fitosanitarijos 
pažymėjimus.

Tačiau jeigu nedraudžia
mų siųsti paštu ne augalinės 
kilmės maisto prekių siuntoje 
yra daugiau kaip 1 kilogra
mas, tokius siuntinius tikri
nančioms institucįjoms reikės 
pateikti tiekėjo atitikties dek
laracijas ir veterinarijos pažy
mėjimus.

Tokie reikalavimai atitin
ka Europos Sąjungoje veikian
čias taisykles. (Eita)

nurodė, kad savivaldybių ta
rybų nariai negali būti renka
mi merais ir valdybų nariais, 
nes tokia praktika prieštarau
ja Konstitucijai.

Tačiau LSA mano, kad bu
vusi tvarka yra gera, o prieš
taravimas Konstitucijai buvo 
formalaus pobūdžio, todėl de
rėtų išlaikyti dabartinį savi
valdos modelį. Nukelta į 5 psl.

kurios gatvės pavadintos 
civilių žmonių vardais.

RUSIJA

Maskva. Irakas paten
kintas dabartine Rusijos nuo
stata Irako klausimu, pa
reiškė Irako ambasadorius 
Rusįjoje Abbas Khalaf. „Ru
sijos diplomatų pastangomis 
Irako ir JAV priešpriešą pa
vyko pakreipti diplomatine 
vaga. Dabar JAV ir Didžioji 
Britanija negali veikti be 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos įgaliojimo”, sakė 
ambasadorius, pridurdamas, 
jog Iraką tenkina tokia Ru
suos nuostata.

IRAKAS

Patna. Šiaurės Indijoje 
atšalus orams, žuvo daugiau 
kaip 300 žmonių, pranešė 
valdžios pareigūnai ir spauda. 
Pasak pareigūnų, dėl žemos 
oro temperatūros valstybės 
sostinėje Deli kelioms die
noms buvo uždaryta daugiau 
nei 1,200 mokyklų.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI
SAN DIEGO PIRMOS BENDROS 

KŪČIOS
Varpam džiaugsmingai 

aidint Mission San Luis Rey 
aikštėse, šventiškai nusitei
kusi publika skubėjo iš pa
maldų. Prieš šią žmonijos ir 
mašinų bangą, keli automobi
liai skynė taką į McKeon cen
tro pokylių salę. Tai San Diego 
LB valdybęs nariai, B. Braz
džionio San Diego lit. mokyk
lėlės mokytojos ir „Jūra” šokė
jai. Iš anksto pasiskyrę dar
bus, visi skubėjo į talką.

Salė pilna, daugybė kėdžių 
iš praėjusios paskaitos. Ne
matyti nė vieno stalo. Greitai, 
greitai — stūmėm, kėlėm, 
nešėm, statėm. Visi skuba — 
visi dirba! Scenoje, prie kalėdinės 
eglutės, repetuoja Bernardo 
Brazdžionio lit. mokyklėlės 
mokiniai kalėdinę programą. 
Mamytės rūpinasi savo sukur
tais ir pasiūtais programai 
vaikučių kostiumais. Paten
kintos vaikučių veikla, jos 
skubina padėti kitur. Su
statytus stalus, apibertus 
šiaudais, jos apdengia baltom 
staltiesėm. Stalus puošia žali 
vainikai, parūpinti Ritos 
Misevičienės ir Dusios Naujo- 
kaitytės-Burggren. Vainikų 
centre žiba balta žvakutė. Į 
kiekvieno svečio lėkštę įdeda 
kalėdaitį. Sustatyti, padengti 
ir meniškai papuošti bufeto 
stalai pradeda pildytis įvai
riausiu maistu. Čia vadovauja 
Regina Lišauskienė, jos dukra 
Gitą ir žentas Edvardas.

Patys rengėjai stebisi, 
kiek daug tų stalų ir kėdžių. 
Kaip čia taip įvyko? Negi tik
rai čia bus tiek daug svečių? 
Kadangi buvo likę ne daug 
laiko pasiruošti, valdybos na
riai pasidalino apylinkės lietu
vių gyventojų sąrašą ir sten
gėsi visiems apskambint, vi
sus pakviest. Gal ir dėl to iki 
prašytos gruodžio 1 datos už
siregistravo ir susimokėjo 140 
svečių. Kaip nuostabu, kaip 
malonu! Buvo tikėtasi gal 60, 
gal 80 dalyvių.

Didžiausias darbas krito 
Reginai Lišauskienei, kuri 
buvo sutikus pagaminti visą 
tradicinį Kūčių maistą. Jai į 
talką atėjo ne tik jos dukra 
Gitą, bet ir žentas Edvardas, 
kuris yra baigęs kulinarijos 
mokslus. Visuose patiekaluose 
buvo matyti Reginos ir Gitos 
rūpestingumas, Edvardo me
nas. Visas maistas buvo ne tik 
labai skaniai paruoštas, bet ir 
skoningai pristatytas. Jiems 
visiems mes tariame labai 
didelį „ačiū”!

Programą pravedė šio ren
ginio vadovė Gailė Rasienė. Ji 
anglų kalba gražiai apibūdino 
Kūčių prasmę ir lietuviškas 
tradicijas, o lietuviškai tai pa
aiškino Rita Misevičienė. 
Sveikinimo žodį tarė San Die
go LB pirmininkas Saulius Li-

Daug pasidarbavę, kad San Diego LB apylinkės Kūčių šventė būtų sėk
minga. Iš kairės: Regina Lišauskienė, Edvardas ir Gitą Leighton, paruošę 
maistų gausiems pobūvio dalyviams.

šauskas. Maldelę sukalbėjo 
Aušra Vabalienė. Visi pasi
sveikino ir pasidalino kalėdai
čiais. Po pasisveikinimų susi
darė dvi eilės prie maistu nu
klotų stalų. Visi greitai prisi
pildė lėkštes tradicinio Kūčių 
maisto ir linksmai pietavo šei
mos bei draugų tarpe. Maisto 
užteko ir pakartoti.

Pasisotinus prasidėjo vai
kučių kalėdinė programėlė. B. 
Brazdžionio lit. mokyklėlės 
programą pristatė Dalytė 
Brazdžionytė-Lovett. Ji pri
statė mokyklėlės mokytojas ir 
scenoje programai pasiruošu
sius mokinius. Programa 
linksma, įvairi. Deklamavo 
eilėraščius, dainavo duetai ir 
kvartetai, net šaunus jaunuo
lis solistas. Buvo bendras cho
ras, kurio dainininkai konku
ravo prie mikrofono. Matėme 
snaiges ir eglutes, ir net Ka
lėdų senis padainavo. Vaiku
čius programai paruošė moky
toja Simona Valančiūtė-Kau- 
sas. Jai padėjo visų vaikučių 
mamytės. Džiaugėmės jų ta
lentais ir puikiu pasirodymu. 
Ačiū visoms mokytojoms ir 
mamytėms!

Bendrą Kalėdų giesmių 
giedojimą pravedė Šarūnas 
Landys. Apie šiaudų traukimą 
papasakojo ir pravedė Gintas 
Kazlauskas. Daug kam tai 
buvo pirmas toks patyrimas. 
Nemažai dalyvių buvo silpnai 
arba visai lietuviškai nekal
bantys, bet labai norėjo patys 
patirti ir savo vaikams bei 
anūkams perduoti gražias 
Kūčių tradicijas.

Susitiko ne tik seni drau
gai, bet nemažai buvo, kurie pir
mą kartą dalyvavo lietuviš
kam San Diego renginyje. Ypa
tingai džiugu susilaukti lietu
vių, kurie ne taip seniai atvy
kę iš Lietuvos. Malonu, kad jie 
vis dažniau dalyvauja lietu
viškuose renginiuose. Susitiko 
draugės, nesimatę 20 metų. 
Smagu buvo pasėdėti, pasikal
bėti, pavalgyti lietuviškai pa
ruošto maisto. Palinkėdami 
vienas kitam linksmų švenčių 
ir laimingų Naujų metų, gera 
nuotaika skirstėmės namo.

Sveikiname ir dėkojame 
Bernardo Brazdžionio lit. mo
kyklėlės vadovams, mokyto
jams bei mokiniams ir mamy
tėms už ypatingai gražią pro
gramą. Sveikiname ir dėko
jame visai San Diego LB 
valdybai. Ypatinga padėka 
Reginai Lišauskienei jos duk
rai ir žentui, Gitai ir Edvardui 
Leighton. Ačiū visiems, bet 
kuo prisidėjusiems prie šio 
renginio pasisekimo. Dėkoja
me visiems mūsų mieliems 
svečiams. Tikimės, kad ši 
pradėta tradicija toliau taps 
kasmetine.

Giedrė Milašienė

BALFo Vašingtono skyriaus naujoji valdyba Iš kairės: vicepirm. Stefa Urban, pirm. ir BALFo direktorė Gražina 
Blekaitienė, iždininkas Algimantas Landsbergis, vicepirm. Jūra Vizbarienė, sekretorė Genė Vasaitienė.

Elvyros Vodopalienės nuotr.
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Lapkričio 24 d. Lietuvių 
misijoje, Church of Epiphany, 
po lietuviškų šv. Mišių įvyko 
Vašingtono ir apylinkių lietu
vių metinis BALFo susirinki
mas. Nors nedideliame Vašing
tono lietuvių telkinyje ši šal
pos organizacija jau daugel 
metų nenustoja veikusi, o jos 
valdybos nariai, vedami ener- 
ginos pirmininkės Gražinos 
Blekaitienės, veikliai tęsia šį 
prasmingą darbą.

Sekmadienio šv. Mišios 
buvo aukojamos už Joseph 
Simani, kuris buvo ne tik vie
nas šios lietuviškos misijos 
įsteigėjų, bet taip pat ir Va
šingtono BALFo skyriaus vi
cepirmininkas. Šv. Mišios bu
vo aukojamos ir už BALFo mi
rusius narius. Šv. Mišias au
kojo misijos kapelionai: kun. 
Vaidotas Labašauskas, kun. 
Virgilijus Poškus, kun. svečias 
iš Baltimorės.

Neturint savo parapijos 
yra malonu paskutinį mėnesio 
sekmadienį susirinkti, daly
vauti lietuviškose šventose 
mišiose ir pabendrauti su se
niai matytais draugais bei pa
žįstamais. Taip pat labai ma
lonu matyti LR ambasadorių 
Vygaudą Ušacką su jo gražia 
jauna šeima. Po šv. Mišių vi
suomet vyksta pabendravi
mas, į kurį ateina net ir tie, 
kurie Mišiose nedalyvauja. 
Paskutiniu metu džiugu ma
tyti ir daug jaunimo iš Lie
tuvos, lankant šią mažytę 
bažnytėlę, kuri yra garsiaja
me Georgetown senamiestyje. 
Po pabendravimo ir vaišių 
įvyko BALFo metinis susirin
kimas.

Susirinkimą pravedė Va
šingtono BALFo skyriaus pir
mininkė Gražina Blekaitienė,

PENSININKŲ SUĖJIMAS

Dievo Apvaizdos parapijos 
Krikščioniškosios tarnybos ko
mitetas lapkričio 20 d. suruošė 
iškilmingą pensininkų suėji
mą parapijos kavinėje, South- 
field, Michigan. Suėjimas bu
vo gausus, teko atidaryti ir di
džiosios salės duris stalams 
pastatyti. Programoje — vėžio 
ligos specialisto profesoriaus 
.daktaro Vainučio Vaitkevi
čiaus paskaita apie vėžio ligą.

Suėjimą pradėjo Krikščio
niškosios tarybos pirmininkas 
Kęstutis Černius. Pasveikinęs 
visus atvykusius, pristatė 
paskaitininką: „Man didelė 
garbė ir privilegija pristatyti 
jums profesorių daktarą Vai- 
nutį Vaitkevičių, tą nuostabų 
vėžio ligos gydytoją, — kalbėjo 
toliau Kęstutis Černius. Nuos
tabu, nes daugybė jo buvusių 
ar tebesančių pacientų duoda 
tik jam nuopelną, kad jie šian
dien yra gyvųjų tarpe. ’Detroit 
Free Press’ ir ’Detroit News’ 
laikraščių straipsniuose dr. 
Vaitkevičių pacientai vadino

sekretoriavo Genė Vasaitienė. 
Misijos kapelionas kun. Vai
dotas Labašauskas sukalbėjo 
maldą, prašydamas Dievo pa
laimos dirbantiems šalpos 
darbą. Susirinkimas vyko 
sklandžiai nustatyta darbot
varke.

Pirmininkė savo metinia
me pranešime perdavė savo 
išgyvenimus, aplankius Lietu
voje vaikų globos namus, ir 
pasidžiaugė, kad matė tuose 
globos namuose daug darbuo
tojų, kurie yra labai jautrūs ir 
atsidavę artimo meilės darbui. 
Ji dėkojo Vašingtono skyriaus 
nariams Repšiams, paaukoju
siems 2,500 dol. Šią sumą ji 
asmeniškai galėjo išdalinti 
vaikų globos namams ir net 
nupirkti reikiamų dalykų 
vaikučiams. Ji taip pat aplan
kė Telšių kun. seminariją; ir 
asmeniškai įteikė kūn. Anta
nui Lapei, seminarijos vice- 
rektoriui, Vašingtono BALFo 
skyriaus rėmėjui Mary Semel 
ir Eleanor Depenbrock 3,500 
dol. auką, skirtą klierikams 
padėti. Kadangi pirmininkė 
Gražina Blekaitienė su ,savo 
vyru dramaturgu Jurgiu Ble- 
kaičiu, vasarą gyvena Palan
gos mieste, tai ji turi progos 
aplankyti įvairias institucijas 
ar pavienes daugiavaikes šei
mas ir. asmeniškai įteikti 
aukas ten, kur labiausiai pa
galba reikalinga. Pirmininkė 
taip pati padėkojo ir paminėjo 
tuos asmenis, kurie jai 
Lietuvojė padėjo tai įvykdyti: 
Marą if Kazį Almenus, Laimą 
ir Valdą Liutkus, Tadą 
Vasaitį ir Nijolę Eidukaitienę.

Pirmininkė pranešė, kad, 
šalia metinio vajaus, buvo 
suruošta dailininkės Sandros 
Čipkienės meno darbų paroda

’King of Doctors’, ’Superman’. 
Jis yra tikras pacientų daktaras”.

Po antrojo pasaulinio karo 
dr. Vainutis Vaitkevičius stu
dijavo mediciną J. W. Goethe 
universitete Frankfurt am 
Main Vokietijoje, kur 1951 m. 
jam buvo suteiktas Medicinos 
daktaro laipsnis.

Dr. Vaitkevičiaus pristaty
mas buvo išsamus ir ilgas, 
kaip ir daktaro nueitas darbų 
kelias.

Paminėsiu keletą: dr. 
Vaitkevičiui plačiai duodamas 
nuopelnas už įkurdinimą Det
roite vieno didžiųjų vėžio ligos 
tyrinėjimo ir gydymo centrų 
visoje Amerikoje. Jis tapo 
„Physician-in-chief” Medical 
Center ir „President Michigan 
Cancer Foundation”, kuris 
buvo pradžia Barbara Ann 
Karmanos instituto.

1994 m. dr. Vaitkevičius 
buvo Amerikos prezidento pa
kviestas į National Cancer 
Instituto Patarėjų tarybą 
nariu, kuris nusprendžia visos

Lietuvos ambasadoje. Skulp
torė Meila Balkus supažindino 
lankytojus su dailininkės 
Sandros Čipkienės meno dar
bais. Po to vyko vaišės. Per šią 
parodą buvo suaukota 440 dol. 
Susirinkę dalyviai nuoširdžiai 
paplojo pirmininkei ir visai jos 
valdybai už tikrai gražiai 
atliktus šalpos darbus.

Po pirmininkės pranešimo 
BALFo direktorė Elvyra Vodo
palienė padarė pranešimą 
apie BALFo 25-tą seimą Čika
goje. Savo pranešime ji trum
pai apibūdino kitų skyrių 
veiklą ir pranešė pagrindinius 
seimo nutarimus. Yra išrink
tas generalinis sekretorius dr. 
Jonas Šalna iš Juno Beach FL, 
išrinktas naujas direktorių 
pirmininkas dr. Pranas Budi- 
ninkas iš St. Petersburg FL, 
perrinkti visi direktoriai ir 
kartu paskirti trys nauji, tai: 
kun. Alfonsas Babonas iš 
Detroit MI, Aleksas Kikilas iš 
Čikagos ir Vašingtono sky
riaus pirmininkė Gražina 
Blekaitienė. Elvyra Vodopa
lienė taip pat paminėjo, kad 
yra sudaryta komisija per
žiūrėti BALFo „By Laws” ir 
yra įvestas „Webpage”, ku
riuo gali visi naudotis. Tai 
pat pranešė BALFo centro 
valdybos sudėtį — pirmininkė 
—- Maria Rudienė, vicepirmi
ninkai — Regina Patlabienė, 
Vytautas Kasniūnas, kun. Jo
nas Juozupaitis, kun. Jonas 
Kuzinskas. Iždininkas — 
Faustas Strolia, protokolų 
sekretorė Valerija Čepaitienė, 
generalinis sekretorius — dr. 
Jonas Šalna.

Vašingtono BALFo sky
riaus sekretorė Genė Vasai
tienė pranešė, kad yra gavusi 
daug padėkos laiškų iš dau-

Amerikos vėžio tyrinėjimui 
skiriamas lėšas ir prižiūri, 
kaip milijonai dolerių yra iš
leidžiami vėžio ligos tyri
mams.

Dr. Vaitkevičius yra prisi
dėjęs su daugybe straipsnių ir 
ištisais knygų skyriais prie 
išleidžiamų knygų įvairiomis 
vėžio ligos temomis ne tik 
Amerikoje, Kanadoje, bet ir 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Olandijoje, Šveicarijoje ir ki
tur.

Jis yra be galo darbštus ir 
didžiai pamaldus krikščionis, 
dalyvauja prieš dienos darbą 
ankstyvose šv. Mišiose 3-4 
kartus savaitėje. Dr. Vaitke
vičiaus darbas — tai jo gyve
nimas. Jis tiki, kad tai jam lei
džia daryti Dievo pavesta misija 
— mažinti kentėjimus ir kančias.

Naujų pacientų jo kabine
tas nebepriima, bet lietuviams 
eilutės nėra — „ateik šian
dien!” — Kęstutis Černius už
baigė Savo pristatymą, pa
kviesdamas profesorių dakta
rą Vainutį Vaitkevičių prie 
mikrofono.

Daktaro paskaitos visi įdė

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant i Lietuva:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 l
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas: administracua@draugas.org
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skelbimai@draugas.org

EUGENE C. DECKER, DDS, 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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwnenterforau(gwyan(*]reaslhaalhoom

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS 
4560 W. 1O3rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708 423 5155

giavaikių šeimų, kurias ji su 
vyru asmeniškai globoja ir 
kiekvienais metais išsiunčia 
daug siuntinių. Padėkojo vi
siems, kurie prisidėjo finan
siškai nuperkant karvutę 
vienai daugiavaikei šeimai.

Buvo iždininko Algimanto 
Landsbergio pranešimai. Jis 
sakė, kad vėl gauta stambi 
1,000 dol. auka iš Repšių ir 
kad jau yra beveik baigtas va
jus. Teigė, kad ižde yra per 
2,500 dol. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė Aloyzas Ai- 
dis, teigdamas, kad iždo kny
gos yra vedamos labai gerai ir 
tvarkingai. Vyko naujos val
dybos rinkimai.

Valdyba sutiko pasilikti 
dar vieneriems metams, bet ją 
papildė dvi naujos narės: 
Stefa Urban ir Jūra Vis-

miai klausėsi ir po to užda
vinėjo klausimus, į kuriuos 
gavo išsamų atsakymą. Nors 
dr. Vaitkevičius yra labai 
užimtas savo įsipareigojimais, 
bet tautiečiams randa laiko. 
Kas kaip išmanė, reiškė dė
kingumą už tokią puikią, nau
dingą paskaitą, kurią aprašyti 
jau būtų kita tema. Jis buvo 
labai nuoširdžiai visų sutik
tas, mylėtas ir lietuvišku gra
žiu skaniu „napoleono” tortu 
apdovanotas, kurį iškepė ir 
įteikė tos dienos pensininkų 
suėjimo vyriausia šeimininkė 
Elenutė Alkuvienė.

Daktaro laikas neleido il
giau pasilikti. Jam išeinant, 
dėkingumas buvo išreikštas 
balsu ir plojimais. Jautėme, 
kad ir dr. Vainučiui Vaitke
vičiui papulti į tokį savo tau
tiečių šurmulį buvo malonu.

Tokie pensininkų suėjimai 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
dažnėja, juose vis gausiau 
dalyvaujama. Parapijos kle
bonas Aloyzas Volskis yra jau
nas, didelis sportininkas, lai
mėjęs nugalėtojų taures. Gal 
mieliau tuo laiku sportuotų,

EDMUNDAS VIŽINAS, MD„ S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

8918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

barienė. Tad dabartinė Va
šingtono BALFo skyriaus val
dyba susideda iš. pirmininkės 
ir kartu BALFo direktorės 
Gražinos Blekaitienės, sekre
torės Genės Vasaitiėnės, vice
pirmininkių Stefos Urban ir 
Jūros Vizbarienės, iždininko 
Algimanto Landsbergio. Revi
zijos komisija liko ta pati — 
Aloyzas Aidis ir dr. Ramūnas 
Kondratas.

Susirinkimas baigtas kun. 
Vaidotui Labašauskui sukal
bant maldą. Kun. Vaidotas 
Labašauskas dar asmeniškai 
padėkojo visiems, kurie 
savanoriškai dirba ir padeda 
sesėm bei broliams Lietuvoje. 
Jis teigė, kad dar tokia pagal
ba yra labai reikalinga.

Elvyra Vodopalienė

bet praleidžia laiką su vyres
nio amžiaus žrtionėmis. Pra
džioje sukalba maldelę. Dalyvavo 
ir buvęs parapijos klebonas kun 
Viktoras Kriščiūnevičius.

Tarpusavio nuoširdumas, 
meilė vienas kitam tokiuose 
suėjimuose stipriai jaučiama. 
Buvusios Krikščioniškosios 
tarnybos komiteto 'pirminin
kės Danutės Jankienės įdiegta 
tradicija, pensininkų suėjime 
prisimenami sergantys, kurie 
negali dalyvauti, -jiems pa
siunčiami sveikatos- palinkėji
mo atvirukai su tdsų dalyvau
jančių parašais.

Praėjusiais metais tokį pa
linkėjimą gavusi, maloniai 
pradžiuginta Irenutė Oren- 
tienė prisiminė, kokia nuosta
bi ta diena jai buvo! Sveikata 
pagerėjo! Atsidėkodama ji šiam 
pensininkų suėjimui iškepė 
skanų tortą ir vigūs. pavaišino.

Taigi meilė už meilę...
Tegul Krikščioniškosios 

tarnybos komitetas žino, kad 
pensininkai vėl lankia suėjimo 
ir tokio gardaus pasivaišini- 
mo.

R. Ražauskienė
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iuo laiku, subirus So
vietų Sąjungai, buvusiai po
litinei ir karinei galiūnei, net 
gyventojų skaičiumi dariusiai 
įspūdį pasauliui, taip pat dar 
nesuskubus ekonomiškai sub
ręsti Kinijai, sparčiai progre
suojančiai, tik Jungtinės Ame
rikos Valstijos (JAV) kol kas 
stipriai įtaigoja žmonijos 
kelią. Ir net pakenčiamai įtai
goja. Nors į individo visuo
menines, politines, net ir kū
rybines galimybes įtakos turi 
kapitalas, dažnai nesimpatiš
ka sąvoka, tačiau asmuo nėra 
varžomas nei veiksmuose, nei 
mintyse. Jis gali net garsiai 
prabilti (ir raginamas nenu
tilti) prieš materialinių verty
bių kultą, kuris šiame krašte 
lengvu rūkeliu aptemdo pro
tavimą.

Amerika yra tarsi mil
žiniškas talpintuvas, į kurį be 
atvangos sviedžiamos geros ir 
piktos mintys, talentai ir be
protiškumas, auka ir aki
plėšiškumas. Nieko neatmeta
ma, viskas priimama. Sunku 
atspėti, ką laikas šiame tal- 
pintuve sufermentuos ir kur 
jį, talpintuvą, gyvenimas nu
temps. Kol kas pikto aitrumo 
kvapas iš ten nejaučiamas.

Amerika veikia ir mus. 
Nors lietuvių šiame krašte, ly
ginant su kitomis tautybėmis, 
yra maža, tačiau didelis 
nuošimtis Lietuvos gyventojų 
su Amerika turėjo ir turi 
ryšius. Ir turės iki tol, kol 
Amerika liks patraukli, kol tie 
ryšiai bus naudingi. Iš Lie
tuvos j Ameriką veržiasi dar
bų ir uždarbių ieškotojai, iš 
Amerikos į Lietuvą keliauja 
milžiniška materialinė para
ma. Iš čia pasiekia ir nemaža 
kultūrinė įtaka. Tad ar ne
smalsu paspėlioti, kas Ame
rikos gali laukti už eilės me
tų?

JAV ateitis XXI amžiuje 
yra įvairiai spėliojama. Štai 
„60 minutes” TV programoje, 
spalio 20 dienos laidoje buvo 
su humoru nustatyta, kad 
2068 m. universitetą bakalau
ro laipsniu baigs paskutinis 
jaunuolis tarp didelės masės 
moterų. O vėliau — vien tik 
merginos ir merginos. Ame
rikoje visi darbininkai (blue 
collar workers) bus vyrai, o 
visi profesionalai (white collar 
workers) — moterys.

Iki to visiško moterų įsi
galėjimo yra likę 66 metai. 
Nedaug kas iš mūsų sulauks 
pasižiūrėti, kokia tada viešpa
taus gerovė. Bet visi reiškiniai 
rodo, kas šios matriarchalinės 
(švelnios?) gerovės linkme 
keliaujame. Moksle mergaitės 
lenkia berniukus. J kolegijas 
kasmet moterys veržiasi gau
siau ir gausiau jas baigia. 
Vyrų skaičius kolegijose ma
žėja ir mažėja. Griežtuosius

mokslus (techniką, fiziką, 
mediciną) gražuolės studijuoja 
vis didesniais skaičiais.

Kodėl taip yra? Nuro
domos dvi priežastys: šiais 
laikais būti geru atletu arba 
gerai orientuotis sporte jau
nuoliai laiko garbingesnių 
ženklu už pasižymėjimą moks
le; antra, susitinkant su mer
gaitėmis, berniukams būtinai 
reikia pinigų, todėl metamos 
studijos ir jungiamasi į pra
monę. Viskas moterų naudai.

Tai vienas iš JAV ateities 
spėliojirrių. Antrasis remiasi 
psichologų ir sociologų žinio
mis: „Savęs realizavimo po
reikiai virto savęs garbinimo 
kultu, įsiliejusiu į visus gyve
nimo sektorius, neaplenkiant 
net ir religinių institucijų” (A. 
Paškus „Žvilgsnis į pasau
lėžiūrinę. aplinką, šventovę, 
save”).

Taigi ateitin keliaujame 
kiekvienas atskirai, be visuo
menės, be artimų ir bičiulių, 
vien apie save galvodami ir tik 
save matydami. Iš tikrųjų 
amerikiečiai neturi ilgalaikių 
draugų. Mokyklose žaidžia bū
reliais, darbovietėse dirba 
grupėmis, kaimynystėje ben
drai kovoja prieš savival
dybes, bet, baigę mokslą, 
pakeitę darbovietę, išsikėlę į 
naują gyvenvietę, užmiršta 
visas savo pažintis. Vėl iš 
naujo „How do you do?”, vėl iš 
naujo,— „Havę a nice day”, be 
rūpesčio ir minties, kas yra ta 
„nice day”. Amerikiečiai, ma
sės tauta, tampa save garbi
nančiais vienišiais, kapita
listinės demokratijos gyvūnais 
balsuojančiais rinkimuose ir 
išrenkančiais tik turtinguo
sius arba jų remiamus pa
klusniuosius.

Amerika savo demokratiją 
ir gražiai, ir prievarta siūlo 
visam pasauliui. Iš kur šis at
kaklumas, neatsižvelgiant ir 
nesvarstant, ar visam pasau
liui kapitalistinė demokratija 
tinka? Gal demokratijos ide
ologija skatina? Gal tai kapi
talistų liguistas siekis plėsti 
turtą? O gal jėgos įgeidžiai?

Vargiai galima tikėti bet 
kokia save garbinančių demo
kratijos gyvūnų ideologija. 
Kapitalo magnatams, bankų 
ir pramonės valdytojams 
didinimas turto, kai jau neiš
manoma, kaip juo pasinau
doti, taip pat nėra aktualus. 
Bet jėga... Juk tai narkotikas, 
jo niekam ir niekados negana. 
Gal čia kaip tik bus tasai 
variklis, peršąs pasauliui kapi
talistinę demokratiją, kurioje 
valdymas su administravimu 
priklauso tik turtingiesiems. 
Juk išdavos rinkimų, kuriuose 
demokratijos avelės su avinė
liais nuolankiai pareiškia savo 
nuomones, nuspėjamos iš kan
didato kapitalo, sukaupto

Pereitų metu gruodžio mėnesį pagaliau baigti tvarkyti Verkių dvaro sodybos rytinės ir vakarinės dalies stogai, 
fasadai. Šiais pastatais naudojasi Botanikos institutas. Dvaro sodyboje yra išlikę keliolika įvairios paskirties 
objektų — centrinių rūmų rūsiai, paviljonas, užvažiuojamieji namai, ledainė, sargo namelis, du šiltnamiai, malū
nas, vandens kėlimo stotis, vila, kumetynas, karvidė, senasis paštas, malūnininko namas, tarnautojų namas, 
tvoros liekanos, vartai, parkas, tvenkiniai. Iki XIV a. pabaigos Verkiai buvo didžiųjų kunigaikščių nuosavybė. 
Dokumentuose Verkių dvaras pirmą kartą paminėtas 1387 metais. Eltos nuotrauka.
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rinkimų kampanijai. Kas jo 
daugiau susigriebia, tas laimi.

Šiuo metu yra aktualus 
Irakas ir kai kurie šio krašto 
žurnalistai spėlioja, kas ame
rikiečiams trukdo sudaryti 
platesnę koaliciją prieš 
nenaudėlį Hussein. Kodėl 
spiriasi pagrindinės Europos 
valstybės, kaip Vokietija, 
Prancūzija, Italija? Kodėl 
kreivai žiūri Kinija? Net 
priešinasi arabų valstybėlės, 
kurioms Irakas yra pavojin
gas. Nepritarimo priežastimi 
nurodoma Amerikos baimė. 
Jei JAV užpultų Iraką, karą 
nesunkiai laimėtų ir nesukel
tų naujų problemų, taptų 
tokia jėga pasaulyje, kad visi 
kiti kraštai, praradę įtaką, 
atsidurtų Amerikos šešėlyje. 
Nors skelbiama, kad Amerikai 
teritorijų nereikia ir jų ne
siekia, bet, viską apklojusi 
savo kapitalistinės demokrati
jos marška, po ja atsidū- 
rusiems leistų tik tiek pakvė
puoti, kiek tai džiugintų de
mokratijos magnatus.

Štai ką rašo W. P. Strobel 
spalio 20 d. „The Philadelphia 
Inąuirer”: „Nors prez. Bush 
JAV invaziją piešia kaip smū
gį terorizmui, jo karingiausi 
patarėjai čia įžiūri pirmą 
žingsnį link šio to daugiau: 
perbraižyti Vidurinių Rytų po
litinį žemėlapį” (...) „Penta
gono ir Baltųjų rūmų atstovai 
svarsto, kaip Irako vado Sad
dam Hussein pašalinimas ir 
JAV remiamos demokratijos 
įskiepijimas Bagdade galėtų 
sukelti demokratinius pasi
keitimus kaimyniniame Irane 
ir išvystytų spaudimą Saudi 
monarchijai”. Taigi tada ara
bai visur pradėtų organizuoti 
rinkimus ir pasislėptų po ka
pitalistinės demokratijos ap
dangalu, būtinai ten atsineš
dami ir naftos šaltinius.

Kai kas tokį gražų peizažą 
arabuose įsivaizduoja. Tačiau

gali ir kitokį vaizdą susidaryti. 
Juk arabai nuo viduramžių 
nemėgsta krikščionybės. Jie 
nemėgsta ir amerikiečių su 
anglais, nes pastarieji jų že
mėse XIX a. gale ir XX a. 
pradžioje stengėsi įsigalėti. Be 
to, prieš gerą pusšimtį metų 
tie patys anglai didelę Pa
lestinos dalį pavertė Irzaeliu, 
amžino priešo žeme, šį prie
šiškumą dar labiau „paam- 
žinę”. Pagaliau ir be didelių 
politinių priežasčių ameri
kiečiai Azijoje, Afrikoje ir Eu
ropos dalyje yra didžiai ne
mėgstami dėl savo demons
truojamo akiplėšiškumo, pasi
pūtėliško išdidumo ir tariamo 
išmanumo. Taip mano tie, ku
rie nevertina, ką iš ame
rikiečių yra gavę. Kas išgel
bėjo Europą nuo nacių siaubo 
ir ekonomiškai atvedė gyve
nimą atgal į vėžes? Kas su
stabdė komunizmą Azijoje? 
Kas milžiniškomis sumomis 
padėjo ir padeda Afrikoje ko
vot su badu? Neapykanta 
Amerikai, net lengvai milita- 
riniai laimėjus prieš Iraką, jei 
iškiltų konfliktas, gali turėti 
lemiamos reikšmės tvarkai po 
konflikto ir JAV ateičiai. Šis 
karas nebūtų panašus į Ame
rikos civilinį karą. Pastarojo 
pradžioje, prieš beveik pus
antro šimto metų, kai jankiai 
(Lincoln kariuomenė) rikia
vosi pulti konfederatus (Pie
tinių valstijų pajėgas), tur
tingieji iš Vašingtono vežimais 
išsileido Virginijos pusėn pik- 
nikauti ir pasižiūrėti kauty- 
nių. Ant žolės paskleidę pa
tiesalus ir iš atsivežtų pinti
nių išsikraustę valgį su gėri
mais, šie pramogautojai (jų 
tarpe buvo ir keli senatoriai) 
stebėjo manevruojančius jan
kius ir laukė šūvių ugnies, ne
šančios mirtį. Šįkart į arabų 
dykumas piknikautojai turbūt 
nevyks, nes bus rimčiau 
susirūpinę.

Kaip būtų su demokratija 
Irake, staiga pašalinus Hus
sein? Ten gausių, viena kitai 
priešiškų, etninių grupių šaly, 
demokratijos niekas nežino. 
35 metus išbuvę diktatūros 
valdžioje, jie nepajėgtų suda
ryti vyriausybės. Kai kurie 
politikai mano, kad staigus 
pasikeitimas Irake sukrėstų 
arabų šalyse ekonominę ir 
politinę tvarką ir privestų prie 
didelio kraujo praliejimo, 
beveik prie chaoso. Įsivyravus 
netvarkai, JAV kariuomenė iš 
arabų kraštų negalėtų pasi
traukti arba trauktųsi tokiu 
pačiu keliu, kaip traukėsi iš 
Vietnamo. Arabų vidujis prie- 

i šiškumas,. neapykanta ameri
kiečiams ir jų proteguojamiems 
žydams gali JAV nualinti ir 
susilpninti. Prisimintina, kad 
arabai yra ne mažiau užsispyrę 
kaip žydai, o užsispyrimas 
demokratinės tvarkos neugdo.

Manykime, kad paskutinis 
spėliojimas neįvyks. Moterų 
valdžia, kaip pradžioje buvo 
minėta apie jos artėjimą, būtų 
lengvesnė už arabų valdžią. 
Juk moterys teroru už savo 
šeimos ribų neišgarsėjo. 

TRUMPAI...

„RIEBIAUSIAS” MIESTAS

Houston, Texas, jau treti 
metai iš eilės išrinktas „rie
biausių žmonių miestu”. Ma
noma, kad čia daugiausia kal
tas karštas, drėgnas klimatas, 
užterštas oras ir gyventojų 
mėgstami riebūs užkandžiai. 
Kadangi lauke sportuoti ar 
kaip kitaip greičiau judėti 
tokiame klimate sunku, žmo
nės neturi progos mankštintis 
ir atsikratyti sukauptomis 
kalorijomis. Visame krašte iš
rinkti 25 miestai, kuriuose 
daugiausia storulių. Houston 
„ant kulny” ypač lipa Čikaga, 
Detroit, Philadelphia ir St. 
Louis. ChTr
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Karalius mirė, lai 
gyvuoja karalius...

Na, ne visai taip... Čia ne
be Mindaugo laikai (nors 
2003-ieji paskelbti Mindaugo 
metais), Lietuva turi prezi
dentą, ne karalių, ir jis ne
mirė, o» pralaimėjo rinkimus. 
Tik trumpai valandėlei praė
jus po rezultatų paskelbimo, 
jau svarstomos ir analizuo
jamos priežastys, kodėl antra
sis balsavimo ratas užsibaigė 
taip, o ne kitaip. Kas atsitiko, 
kad per dvi savaites visiškai 
apsisuko Lietuvos -piliečių 
galvosena ir, vos į antrąjį ratą 
kartu su dabartiniu valstybės 
prezidentu patekęs, Rolandas 
Paksas pasiekė laimėjimą?

Galbūt tikrųjų priežasčių 
niekuomet nesužinosime ir 
dabar nelaikąs vienus kaltin
ti, kitus teisinti. Amerikie
tiškoji spauda Pakso laimė
jimą priskiria ypač agresyviai 
rinkiminei kampanijai, kai 
Adamkaus štabas tarytum 
snūduriavo, galbūt užliūliuo
tas pirmojo laimėjimo, galbūt 
tikėdamas, kad visi preziden
to pasiekimai per penkerius 
metus ir jam rodomas pasi
tikėjimas užsienyje pateisins 
pastangų stoką. Matyt, jie 
pamiršo, kad užsienio valsty
bių nuomonė neišgelbėjo Vy
tauto Landsbergio, kad džiung
lėse reikia laikytis džiung
liškų taisyklių.

Pakso kampanijos vadovai 
tai suprato. Tai gali suprasti 
ir Amerikos lietuviai, pratę 
matyti gyvenamojo krašto 
politikus prieš rinkimus dėl 
rinkėjų palankumo kovojan
čius dantimis ir nagais. „Vis
ką visiems žadėk, savo opo
nentą parodyk kiek galima 
neigiamiau arba mesk jo pu
sėn įtarimą, nepaisant, kiek 
nelogišką, ir laimėjimas už
tikrintas”. Tai JAV politikų 
motto.

Rolandas Paksas šia tai
sykle labai sumaniai pasinau
dojo. Štai kaip tą strategiją 
pamini žurn. Rimvydas Va
latka („Lietuvos rytas” 01.06 
d.): „Tai, kad paskutinę agi
tacijai skirtą dieną R. Paksas 
nemokamai išplatino laik
raštį, kurio skelbimuose V. 
Adamkus prilygintas nuse- 
nusiems komunistų vado
vams, gal ir galima kažkaip 
suprasti — politinė kova retai 
būna švari. Vis dėlto ir pačiam 
R. Paksui derėtų atsakyti į 
klausimą, ar gali į moralinį 
tautos autoritetą pretenduoti 
žmogus, kuris taip bandė ty
čiotis ne tik iš savo valstybės 
prezidento, bet ir jausmų tų 
žmonių, kurie balsavo už V. 
Adamkų? Užtat dviprasmiški 
R. Pakso išvedžiojimai dėl Vil
niaus banko stabilumo, atvi

ros paralelės tarp galimo šio 
banko žlugimo ir nevykusio 
valstybės valdymo toje pat 
350,000 egz. nemokamai išda
lytoje agitacinėje medžiagoje 
peržengė ne tik padorumo ri
bas”. Baigdamas R. Valatka 
rašo: „Tarp R. Pakso šali
ninkų bene didžiausią būrį su
darė dauguma tų, kurie nera
do ir galbūt neberas, kaip pri
taikyti save laisvojoje rinkoje, 
todėl yra pikti ant viso likusio 
pasaulio, o pirmiausia — ša
lies valdžios. Nėra sunku su
aktyvinti šių naivių žmonių 
viltį. Įtikėjusius, kad kažkas 
turi ir gali, lyg kavą į lovą, 
jiems atnešti gražų gyvenimą, 
visada jaudins gražus čiul
besys”.

Kaip ir buvo galima tikė
tis, užsienio, t.y. Amerikos, 
lietuvių dauguma balsavo už 
Valdą Adamkų. Ypač džiugu, 
kad tarp tų balsuotojų buvo 
labai gausu trečiosios lietuvių 
imigrantų bangos žmonių. Tai 
tvirtai įrodė, kad jie savo 
tėvynę myli ir rūpinasi jos 
ateitimi. Visiems vadina
miesiems „antrabangiams”, 
ne kartą murmantiems, kad 
jauni, išsimokslinę lietuvaičiai 
lengvabūdiškai palieka savo 
gimtąjį kraštą, tebūna tai įsi
dėmėtina pamoka. Be abejo, 
naujųjų lietuvių imigrantų 
balsuotojų skaičius būtų bu
vęs keleriopai (o gal ir kelias
dešimt) kartų didesnis, jeigu 
jiems būtų pakakę galiojančio 
Lietuvos paso ir nereikėję iš 
anksto registruotis. Apite tai 
turėtų Lietuvos vyriausybė 
gerai pagalvoti.

Po vasario 26 d. Lietuva 
turės naują prezidentą. Žur
nalistams, tiek saviems, tiek 
užsieniečiams, jis teigė, kad 
užsienio politikos nežada 
keisti: Lietuva tiek pasiekusi, 
lai tuo pačiu keliu eina toliau. 
Jis tik daug dėmesio kreipsiąs 
į vidaus gyvenimą ir stengsis 
pagerinti žmonių buitį. O čia 
tegalime sakyti: „Dieve, jam 
padėk!” Jeigu R. Paksas iš
tesėtų bent dalį padarytų pa
žadų, būtų jau labai pozityvus 
dalykas. Bet tuo pačiu jam 
perspėjimas: tauta, išrinkusi 
jį prezidentu, tų pažadų ne
pamirš...

Amerikos lietuviai, taip 
tvirtai rėmę V. Adamkų, tu
rėtų nuryti savo nusivylimą ir 
nenusisukti nuo naujojo prezi
dento. Lietuvių tauta parodė 
savo valią ir ją turime gerbti. 
Juk ne Brazauskas, Adamkus, 
Paksas ar kuris kitas šalies 
vadovas svarbu, o Lietuvos ge
rovė. Vardan Lietuvos, turime 
dirbti ir jai visokeriopai 
padėti.

110 METŲ KARVEDŽIUI 
J. VARIAKOJUI
STASYS IGNATAVIČIUSNr.4

Nepaisant sunkumų, J. jungos „Ramovė” steigimą. 
Variakojis aktyviai įsijungė į 1950 m. buvo išrinktas šios or- 
Lietuvių karių veteranų są- ganizacijos Čikagos skyriaus

Kauno Karininkų ramovės viršininkas mjr: G. Reutas įteikia dovaną inž. 
J. Variakojui. R. Eidukevičiaus nuotr.

pirmininku. 1956 m. ir 1962 
m. jis buvo renkamas į LKVS 
„Ramovė” Centro valdybą. Da
lyvavo ir Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių są
jungos veikloje, buvo ilgametis 
šios organizacijos Garbės teis
mo pirmininkas.

Išėjęs į pensiją J. Varia
kojis daug laiko skyrė rašyda
mas knygą apie 4-ąjį Lietuvos 
karaliaus Mindaugo pės
tininkų pulką. Kruopščiai rin
ko žinias, braižė kovų su prie
šais schemas, rinko nuotrau
kas. Rašyti baigė, bet nesu
skubo išleista, knygos „4 pėsti
ninkų Lietuvos karaliaus Min
daugo pulkas” 1965 m. „Kario” 
buvo išleista, jo sūnaus inž. 
Jono Variakojo pastangomis.

Jonas Variakojis mirė 
1963 m. spalio 31 d., palaido
tas Lietuvių tautinėse kapi
nėse Čikagoje. Jam nebuvo 
lemta sulaukti džiaugsmingos 
lietuviams akimirkos — 1990 
m. Kovo 11-osios Nepriklau

somybės Akto paskelbimo, 
tačiau jis visa širdimi tikėjo, 
kad ateis ta diena, kai virš 
Gedimino pilies bokšto vėl su
plevėsuos trispalvė ir skambės 
„Tautiškos giesmės” žodžiai. 
Tai jis karštai kalbėjo pokal
biuose su artimaisiais ir bičiu
liais. Tai ir įvyko. Lietuvos ko
votojo viltys išsipildė.

1992 m., pažymint Nepri
klausomybės kovų savanorio, 
dukart Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalieriaus, buvusio krašto 
apsaugos ministro pik. ltn. J. 
Variakojo 100-ąsias gimimo me
tines, Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos Centro val
dyba ir Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos štabas 
organizavo iškilmingus minėji
mus — gegužės 3 d. Ukmer
gėje ir gegužės 17 d. Panevėžyje.

1996 m. balandžio 20 d. 
SKAT Panevėžio apskrities 
rinktinės 5-ųjų metinių proga 
prie rinktinės štabo karvedžio 
J. Variakojo atminimas buvo

Pik. ltn. J, Variakojo minėjimas Panevėžyje.

« I i^6. JH Ii X 1 ■BPV
b

k &$&&&...J:-
’’’ /vcraK aRKtiK**! . 9.

k ii

įamžintas tautodailininko A. 
Mikšio sukurtu stogastulpiu.

Praėjusiais metais birželio 
mėnesį per Jonines Panevėžio 
Nepriklausomybės aikštėje 
buvo atidengtas karvedžio šei

mos lėšomis pastatytas bron- 
zos-granito paminklas. Norisi 
paminėti, kad visas paminklo 
atidengimo iškilmes organiza
vo Krašto apsaugos ministeri
ja ir Panevėžio savivaldybė.

Ypač daug prie iškilmių orga
nizavimo prisidėjo KA vicemi
nistras J. Gečas. Šiai progai 
režisierius V. Paliulis pastatė 
videofilmą „Karvedys Jonas 
Variakojis”. Bus daugiau
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PRAŠYMAS INDĖLI ĮVERTINTI 
NEREIŠKIA PADĖKOS

ALGIMANTAS S. GEČYS

„Draugo” 2002 m. gruodžio 
11 d. laidos „Laiškai, nuomo
nės, komentarai” skyriuje, Alek
sas Vitkus, vadovaudamasis 
lapkričio 23 dieną „Drauge” 
paskelbtu pranešimu, cituo
jančiu Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAy Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos 
pirmininkų pareikštas nuomo
nes, daro išvadą ...kad JAV LB 
kai kurie vadovai jau gana 
primygtinai reikalauja iš Lie
tuvos tinkamo jų darbų įver
tinimo.

Pastebėjęs, kad išeivija 
dirbdavo ir dirba iš meilės sa
vo tėvynei, nelaukdama padė
kų, ordinų ir medalių, A. Vit
kus „neskaniu” laiko prašymą 
dėkoti ; išeivijai, Lietuvos 
priėmimui į NATO sudėtį dar 
nesant užbaigtam — JAV Se
nato nepatvirtintam. Pataria 
dirbti ir toliau tėvynei, ne
reikalaujant atpildo, nors ir 
užtarnauto.

Neturiu abejonės, kad A. 
Vitkaus duotą patriotizmo pa
moką iššaukė maiio, kaip JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
ko, posėdžiams susirenkančios 
komisijos pirmininkams — 
Vaclovui Karbauskiui ir Liū
dai Rugienienei — pasiųstas š. 
m. lapkričio 13 dienos laiškas. 
NATO Viršūnių konferencijos 
Prahoje išvakarėse, kreipiausi 
į komisįją su prašymu, „...pri
imtu nutarimu — rezoliucija 
įvertinti svarbų lietuviškosios 
išeivijos indėlį Lietuvos pakvie
timo į NATO sudėtį reikale”. 
Komisijai rezoliuciją priėmus, 
prašiau ją pateikti Seimo pir
mininkui Artūrui Paulauskui, 
prašant jį tarpininkauti, rezo
liuciją pristatant Seimo bal
savimui. Laiško pabaigoje pa
stebėjau, kad „išeivijai daug 
reikštų jų indėlio Lietuvos 
Respublikos Seime pripažini
mas, atėjęs tuo metu, kai Lie
tuva džiaugsis savuoju lai
mėjimu”. .Laiške nė vienu 
žodžiu neužsiminiau apie pa
dėkas, medalius bei ordinus, 
neįvardinau nei vieno išeivijo
je NATO reikalu besidarbavu
sio asmens. Buvau santūrus ir 
JAV LB-nės atžvilgiu, JAV 
LB-nę minėjau toje pačioje 
plotmėje su ALTu, Lietuvos 
Vyčiais, JBANC, PLB ir kraš
tų bendruomenėmis, lietuvių 
sambūriais veikiančiais prie 
Respublikonų ir Demokratų 
partįjų.

Įdomiu sutapimu, komisi
ja š.m. lapkričio 22 d. NATO 
klausimu rezoliuciją priėmė. 
Rezoliucįjoje teigiamai verti
nama Lietuvos Respublikos 
prezidento, Seimo pirmininko, 
ministro pirmininko, Krašto 
apsaugos ministerijos, Užsie
nio reikalų ministerijos, 
Lietuvos kariuomenės, JAV 
LB, PLB, NATO kraštų bend
ruomenių, ALfo, Lietuvos Vy
čių, lietuvių respublikonų ir 
demokratų partijų, bei visų 
užsienio lietuvių veikla dėl 
Lietuvos priėmimo į NATO. 
Būtų geriau, kad rezoliucįja 
būtų buvusi priimta Lietuvos 
Seimo, ne vien komisijos. Gal
būt nesuspėta, Seime nenorė
ta naudotis išimties tvarka? 
Gal nenorėta į nemalonią pa
dėtį statyti Seimo pirmininko, 
kurio partijos įtakingas narys 
Rolandas Pavilionis aktyviai 
kovoja prieš NATO? Gal kai 
kam išeivijos svarus indėlis 
Lietuvoje nėra malonus ir bu
vo pasirinkta jį mandagiai ig
noruoti?

Pabaigai, minėto š.m. lap
kričio 13 d. pasiųsto laiško 
tekstas. Manau, kad ten pami
nėtomis išeivijos pastangomis 
NATO reikalu galime pagrįs
tai didžiuotis ir semtis ryžto 
darbuojantis Lietuvos labui.

„Už kelių dienų Prahoje 
įvyksiančioje NATO valstybių

viršūnių konferencijoje Lietu
vos valstybė bus pakviesta įsi
jungti į Šiaurės Atlanto są
jungą. Tai bus įspūdingas Lie
tuvos valstybės užsienio poli
tikos laimėjimas, pasiektas 
per trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį. Šis lai
mėjimas ne tik liudija Lie
tuvos valstybės pribrendimą 
dalyvauti Vakarų tarptau
tinėse struktūrose, bet taip 
pat sutvirtina Lietuvos valsty
bės saugumą ir suverenitetą 
ilgiems laikams.

Gyvendami užjūriuose, ne
galime nesidžiaugti Lietuvos 
valstybės vadovų, Vyriausy
bės pareigūnų, Seimo atstovų, 
Diplomatinės tarnybos dar
buotojų ir Lietuvos valstybės 
piliečių didžiumos pademon
struotu vieningumu bei susik
lausymu integravimosi į 
NATO siekyje. Tik Lietuvos 
prezidentams, Vyriausybių 
vadovams, Seimo pirminin
kams ir frakcijų vadovams, 
užsienio politikos formuoto
jams, krašto apsaugos parei
gūnams tvirtai siekiant užsi
brėžto tikslo tai galėjo būti 
atsiekta.

Džiaugiantis Lietuvai svar
biu atsiekimu, tektų skaudžiai 
nusivilti, jei lietuviškosios 
išeivijos indėlis NATO reikale 
būtų nesuprastas, neįvertin
tas ar patogiai užmirštas. 
Amerikiečių patarle reiškia
ma išmintis teigia, kad „Sėk
mė turi daug tėvų!”. Vykstant 
prezidento ir sąvivaldybių 
rinkimų kampanijoms Lietu
voje, esama galimybės, kad 
politiniai motyvai ir laimėjimo 
euforija išeivijos indėlį gali 
nustelbti. Tai būtų įskaudini
mas išeivijos, ypač Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių, 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dienos veikusių, 
kad jų gyvenama galingiausia 
pasaulio valstybė padėtų Lie
tuvai atsistoti po NATO „skė
čiu”. Nemažiau svarbių pas
tangų sulaukta iš išeivių gyve
nančių kitose NATO instituci
jai priklausančiose valstybėse. 
PLB globoje jų darbuotasi sie
kiant Lietuvai NATO narystės.

Užimamos pareigos sutei
kia man galimybę būti geriau 
informuotam apie NATO na
rystės siekyje lietuviškosios 
išeivijos indėlį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Šiame 
siekyje buvome vieningi. JAV 
Lietuvių Bendruomenė, Ame
rikos Lietuvių Taryba, Lie
tuvos Vyčiai, lietuvių sambū
riai veikiantys prie Respub
likonų ir Demokratų partijų, o 
taip pat visa eilė kitų išeivijos 
organizacijų, paskirai ir 
kartu, veikė NATO reikale. 
JAV Senate ir Atstovų Rū
muose buvo įkurtos „Baltic 
Caucus” grupės specifiniu sa
vo uždaviniu turėjusios para
mos teikimą Baltijos valstybių 
siekiams. Tik dalis JAV Kon
greso narių buvo linkę tvirtai 
užsiangažuoti, savo veiklą 
viešai sutapatinti su Lietuva, 
Latvija ir Estija. Neįsijun
gusius į „Baltic Caucus” teko 
kiekvienu specifiniu įstatymu, 
finansinės paramos projektu, 
kiekviena į Kongresą įnešta 
palankia rezoliucija individu
aliai kontaktuoti ir prašyti 
paremti. Pagal paskiras vals
tijas buvo surasti asmenys 
vykdyti įtaigojimo akcijas 
laiškais, telegramomis, kon
taktuojant telefoniniais skam
bučiais, asmeniškai lankant 
Kongreso narių įstaigas, vie
tovėse ar Washington, D.C. 
Prie Washingtono teko išlai
kyti JAV LB-nės ir Amerikos 
Jungtinių Baltų Komiteto 
(JBANC) įstaigas, kuriose 
buvo kaupiama informacija 
NATO reikalu ir ruošiama 
informacinė medžiaga lobizmo

JBANC suvažiavimo metu 2002 m. gruodžio 4 d. Washington, DC. Iš kairės: Janis Kukainis — Pasaulio laisvų 
latvių federacija; Kari Altau — JBANC pirm.; Mati Koiva — Amerikos Estų taryba ir JBANC; Vello Ederma — 
Amerikos Estų taryba ir JBANC; Simonas Girdzijauskas — JBANC; Cas Lenard — Amerikos Lenkų kongresas; 
Audronė Pakštienė — JAV Lietuvių Bendruomenė; Algimantas Gečys — JAV LB Krašto valdybos pirm.; Karina 
Donnelly — U.S.-Baltic Foundation; Jeff Nelson — U.S.-Baltic Foundation; Arman Seal a — Amerikos Rumunų 
kongresas; Les Kuczynski — Amerikos Lenkų kongresas; Ilmars Dambergs — Amerikos Latvių sąjunga.

JBANC nuotr.

tikslu. Viso darbuotasi šešis 
dešimtmečius. Lietuvai esant 
okupuotai, išeivija penkias
dešimtį metų veikė, kad Was- 
hingtone būtų išlaikytas ne
pažeistas Lietuvos aneksijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažini
mas. Atstačius nepriklauso
mybę, įtaigojimo akciją išeivi
ja pakreipė NATO narystės ir 
finansinės paramos Baltijos 
valstybėms parūpinimo linkme.

Nelengvo tai būta užda
vinio. Kongrese susidurta su 
parlamentarais tvirtai tikėju
siais Amerikos paskirtimi 
izoliuotis nuo pasaulio prob
lemų. Savo nusistatymą jie 
grindė daug Amerikai gyvybių 
kainavusiais dviem pasauli
niais karais. Kodėl mūsų jau
nuoliams lieti kraują už savo 
valstybės sienų? Susidurta 
Kongrese ir su nariais puose
lėjusiais pacifistines idėjas. Jų 
tikėta, kad Sovietų Sąjungą, 
vėliau Rusijas, galima paveik
ti gerumu, tarpvalstybiniais 
sandėriais, papirkti ekonomi
ne parama. Šiems politikams 
pasaulis daug suprantames
nis, kai jis padalintas į įtakos 
sferas ir jas kontroliuoja 
didžiosios valstybės. Mūsų, 
kaip Amerikos balsuotojų, už
davinys buvo minėtų įsitikini
mų politikus paveikti, kur 
įmanoma savo laiškais, atsto
vaujamų organizacijų vadovy
bių paruoštais memorandu
mais (position papers), valsti
jų seimeliuose priimtomis mū
sų tikslus paremiančiomis re
zoliucijomis, ieškojimu užtari

Kitu žvilgsniu...
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

KUO ŽMOGUS SKIRIASI NUO BEŽDŽIONĖS?
(padrikos mintys, kilusios žiūrint per TV3 kanalą demonstruojamą realybės „šou” 

„Akvariumas-2”, kuriame pirmą kartą Lietuvos istorijoje viešai buvo
pademonstruotas lytinis aktas)

Kažkada seniai seniai, dar 
gūdžiam sovietmetyje teko 
mokytis Vilniaus A. Vienuolio 
vidurinėje mokykloje ir iki šiol 
atsimenu daug šviesių mo
mentų, susijusių su ta mokyk
la. Tuometinėje A. Vienuolio 
mokykloje dauguma mokytojų 
buvo senyvi, bet žvalūs, švie
sūs bei nuostabūs, anų 1919— 
1939 metų nepriklausomybės 
laikų išauklėti, pedagogai. Ir 
jie mums daugelį programinių 
dalykų sugebėjo aiškinti šiek 
tiek kitaip, negu to reikalavo 
Komunistų partijos suvažia
vimų nuostatos ir nutarimai. 
Tarkim, buvo toks tikintis bio
logijos a.a. mokytojas Sera
pinas (dabar net neatsimenu 
— tai jo vardas ar pavardė?), 
kuris mums privalėjo dėstyti 
Darvino teoriją apie žmogaus 
kilmę iš beždžionės. Šią būti
nąją ateistinę hipotezę jis šiek 
tiek patobulino ir darvinizmo 
teorija jo lūpose skambėjo 
maždaug taip: „Vieni žmonės 
yra kilę iš beždžionių, o kitus 
sutvėrė Dievas”. „Mokytojau, o 
kaip juos atskirti?” — vėl 
klausdavome mes. „Ogi labai pap
rastai... Juos galima atskirti 
net ir iš veido, bet lengviausia

mo pas politinių partijų 
vadovus, ir t.t. Užsibrėžtą 
uždavinį išeivįja atliko. Š.m. 
gegužės 17 d. JAV Senatas, 85 
balsais pritariant ir 6 prieši
nantis, priėmė Laisvės sutvir
tinimo aktą nedvejotinai pasi
sakantį už NATO plėtrą.

Būdami Seime ne kartą 
esate patyrę, kad Seimo ir Vy
riausybės norai ne visada su
tampa. Ne kitaip esama ir ki
tose valstybėse. Mūsų pareiga 
darbuojantis NATO plėtros 
reikalu buvo turėti „Lietuvos 
draugų” Baltuose Rūmuose, 
Valstybės departamente, Gy
nybos departamente, Iždo de
partamente. Čia padėjo metų 
metais puoselėtos pažintys, 
Respublikonų ir Demokratų 
partijų patvirtintos mums 
palankios prezidentinių rinki
mų platformose esančios re
zoliucijos, Amerikos balsuoto
jų tarpe mūsų surinkti parašai 
po peticijomis, o taip pat ir 
tautiniu-etniniu pagrindu su
kurtos koalicijos, atveriančios 
duris į JAV Saugumo tarybą ir 
į Baltuosius Rūmus. Vienu iš 
sėkmingai pasireiškusių jun
ginių yra „Koalicija Rytinei ir 
Centrinei Europai”, atstovau
janti NATO narystės siekian
čius „Vilnius 10” kraštų kil
mės amerikiečius.

Nėra abejonės, kad Lietu
vos pakvietime įsijungti į 
NATO sudėtį svarbią įtaką tu
rėjo jos kariuomenės sugebėji
mas prisitaikyti prie NATO 
reikalavimų. Išeivijoje išau
ginti lietuvių kilmės JAV ka

juos atpažinti iš elgsenos, nes 
elgiasi jie kaip gyvuliukai”, — 
paaiškino mums mokytojas.

Praėjus kokiems dvide
šimt penkeriems metams nuo 
anos įsimintinos biologijos pa
mokos, neseniai aš netikėtai 
vėl ją prisiminiau, žiūrėdamas 
realybės „šou” „Akvariumas 
2”. Tada supratau dar kelis 
momentus, kurių tuokart mo
kytojas Serapinas neįvardi
no... Pavyzdžiui — Dievo su
tverti žmonės gyvena pagal 
dekalogą, t.y. Dievo per Mozę 
paliktus dešimt Dievo įsa
kymų, kurie pataria nevogti, 
nepaleistuvauti, gerbti tėvą ir 
motiną, ir t.t. Tiems žmonėms, 
kurie yra kilę iš beždžionės, 
panašaus pobūdžio patarimai 
yra juokingi ir nesuprantami.

Gyvuliukų pasaulyje vei
kia natūralūs gyvuliukų įsta
tymai. Tarkim gaidys, kuris 
vidury gatvės dulkina pasiga
vęs kokią nors raibą vištelę, 
tikrai negalės suprasti, kodėl 
kai kurie žmonės tai atlieka 
pasislėpę, intymioj aplinkoj, 
kur juos mato ir laimina 
Aukštesnės jėgos. Tai gaidžiui 
yra kažkokia nesuvokiama 
dieviškoji paslaptis.

riuomenės dimisijos karinin
kai suvaidino svarbią rolę 
Lietuvos kariuomenės paruo
šime. Lietuvos ambasadoriaus 
JAV dr. Alfonso Eidinto ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės pas
tangomis 1993 metais prie 
Baltimorės, MD buvo sušauk
tas pirmasis JAV karinės pajė
gose darbavusių lietuvių ka
rininkų suvažiavimas. To su
važiavimo pasėkoje visa eilė 
išeivijos lietuvių sutiko atvyk
ti į Lietuvą darbuotis Krašto 
apsaugos ministerijoje bei Lie
tuvos karinėse pajėgose.

Baigdamas, kreipuosi į 
Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB atstovų komisiją su 
prašymu priimtu nutarimu — 
rezoliucija įvertinti svarbų 
lietuviškosios išeivijos indėlį 
Lietuvos pakvietimo į NATO 
sudėtį reikale. Jei Seimo pro
cedūrų tai nepažeistų, prašau 
Komisijos priimtą rezoliuciją 
pateikti gerbiamam Seimo pir
mininkui Artūrui Paulauskui, 
prašant jį tarpininkauti, išim
ties būdu, skubiai pristatdnt 
ją Seimo balsavimui. Išeivijai 
daug reikštų jų indėlio Lietu
vos Respublikos Seime pripa
žinimas, atėjęs tuo metu, kai 
Lietuva džiaugsis savuoju lai
mėjimu. Kaip žinote, JAV Se
natas metų ar pusantrų laiko
tarpyje dar privalės Lietuvos 
priėmimą į NATO sudėtį rati
fikuoti. Nors tai reikalaus pa
pildomų išeivijos pastangų, jos 
indėlio NATO reikale teigia
mas įvertinimas bus paskatas 
toliau sėkmingai darbuotis.

Paskui dar pagalvojau 
apie seną biologijos mokytoją ir 
supratau, kad toks primityvus 
žmonių suskirstymas į bež
džionžmogius ir dievažmogius 
yra pernelyg kategoriškas — 
jis daugiau tinka kaip ilius
tratyvus ar komiškas reikalo 
esmės paaiškinimas. Iš tikro
— viskas yra persipynę ir susi
maišę — tame. susimaišyme ir 
slypi pasaulio grožis, kai iš ke
lių skirtingumų gimsta kaž
kas trečia — juk neveltui mu
latai ir metisai laikomi gra
žiausiais pasaulio žmonėmis...

O tokių tikrų šventųjų, 
kurie griežtai laikosi 10 Dievo 
įsakymų nedaug terastume 
net tarp kunigų. Kaip ir gry
naveislių gyvuliukų, kurie 
galėtų mylėtis vidury gatvės 
—jų irgi nėra daug. Tai labiau 
vertintina kaip savotiški eks- 
hibicionistiniai iškrypimai ar
ba noras pasirodyti bei iš
garsėti bet kokiomis prie
monėmis... Ir nereikia nei tų 
žmonių smerkti, nei niekinti
— jie yra aukos tam tikro 
ateistinio LTSR laikotarpio, 
kurį nesąmoningai paveldėjo 
iš tėvų. Taip pat galima sa
kyti, kad jie yra aukos ir šiuo

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS 9*1
VENCIUS 4b|k
contractor CONSIHUCtloN

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS

Ponios ir ponai,
|Qsų paslaugoms — 

MANIKIŪRAS, 
PEDIKIŪRAS.

Tel. 708-422-5209, Vanda.

TEL. 773-585-6624. SIŪLO DARBĄ

AUIGMOHUCį NAMU, SVHKATOS1R 
GYVYBES DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

SIŪLO IŠNUOMOTI

VVestmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Šiauriniame Čikagos 
priemiestyje išnuomojamas 

didelis, gražus kambarys. 
Tel. 847-275-0624.

Išnuomojamas vienas 

kambarys. Kaina $325.
Tel. 708-476-1184, Zita.

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine. 
Lithuanian American TV, Ine.

14911 1271h Street, Lemont, IL 60439

Phone: 708-639-9022 Fax: 706-839-9070 E-mail: altvOattbl.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 renginių 
kalendorius.

ALTV paslaugos:

• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką 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.

Puiki dovana — „Skrydis per Lietuvą". Tai legendinis 10 min. 
filmas, atspindėjęs Lietuvą pasaulinėje parodoje Hanoveryje. 
Filmas — tai angeliškas skrydis per Nidos kopas, Trakų pilį, 
Aukštaitijos ežerus, Vilniaus senamiesčio stogus ir fan
tastiškai gražių bažnyčių bokštus... „Skrydį per Lietuvą" 
galite įsigyti Amerikos lietuvių televizijoje ėrba lietuviškose 
prekybos vietose Čikagoje. Vaizdajuostė paruošta amerikie
tiškai sistemai.

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA SVEIKINA VISUS 
rėmėjus, Žiūrovus ir bičiulius švenčių proga.

metu komercinėse TV bei bul
variniuose dienraščiuose akty
viai propaguojamos beždžionž
mogių kultūros, kuriai būdin
gas atviras žemųjų instinktų 
— bukos jėgos ir dulkinimosi 
eksponavimas.

Antra vertus — paskui 
prieštarauju pats sau — visa 
tai gal ir įdomu stebėti, kaip 
savotišką antropologinį feno
meną, kaip kokias laidas apie 
liūtus per „National Geogra- 
fic” kanalą ar pan. Viešas lyti
nis aktas, gimdymas — paten
kina panašų antropologinį 
smalsumą, kaip ir gerai nufil
muota liūto ar gepardo me
džioklė.

Neseniai teko matyti, kaip 
į Akvariumą-2 įžengė Seimo 
narė Irena Degutienė, kuri 
bandė su jaunais ir žaviais 
santykiautojais subtiliai pasi
šnekėti apie šią subtilią temą. 
Deja, dialogas padarė įspūdį, 
kad žmonės kalba skirtin
gomis kalbomis. Tada ir prisi
miniau a.a. mokytoją Sera
piną, kuris apie panašaus po
būdžio problemas mums ir 
kalbėjo per tą įsimintiną bio
logijos pamoką...

Ir tada dar sykį pagalvo
jau, kad Dievo planuose matyt 
buvo numatyta sukurti ir to
kius žmones, ir anokius... O 
paskui visas tas eksperimen

tas turėjo vystytis maišymosi 
ir dievėjimo arba beždžionėji- 
mo linkme. Deja, antrasis ke
lias yra mažiau pastangų rei
kalaujantis ir labiau gundan
tis — tai dabartinės Lietuvos 
masinės kultūros ir žiniasklai
dos propaguojamas kelias, o I. 
Degutienė su savo rūtų darže
lio nostalgija ir gražesnės, 
šventesnės, subtilesnės visuo
menės troškimais tegu geriau 
pasiskaito M. Bulgakovo 
„Šuns širdį” — ten irgi gražiai 
ta problematika aprašyta...

Ką daryti? Net nežinau... 
Vienas kelias — žiūrėti, kaip 
vystomasi atgal į beždžiones, 
kaip ritamasi link gyvuliškos 
žmogaus prigimties, kuriai su
teikiamos „normos”, arba 
„normalumo” statusas. Belie
ka žiūrėti ir laukti, kada, pa
siekę dugną, imsime ropštis 
atgal į viršų, kada tie patys 
Akvariumų žiūrovai, prisi- 
gimdę vaikų ne iš meilės, o iš 
vienadienių nuotykių aistros, 
prieis savo lieptų galus, žiūrės 
į savo vaikus, nerandančius 
laimės ir harmonijos, ir ims su
prasti, kad tame yra ir jų kal
tė. Ir tada jie paklaus — „Vieš
patie, ką dabar daryti?’ ir Vieš
pats padarys kokį nors stebuk
lą, padovanodamas paprašiusia
jam kokį nors aukštesnįjį 
suvokimą... Nukelta į 5 psl.

altvOattbl.com


Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto" <LR), „Lietuvos iioiif Ą-2K „Respublikos” (R). 

„Kauno dienos" (KD). „Klaipėdos" (K) „Valstybės tinių" tVŽi djenražėių. BNS 
ir Eltos informactjotniel

* Išrinktajam prezidentuiRolandui Paksui ir premje
rui Algirdui Brazauskui tik 
atsargiai aptariant galimus 
pasikeitimus vyriausybėje, li
beralų demokratų vadovo ko
mandos nariai jau kerta iš pe
ties. Seimo narys Dailis Ba- 
rakauskas viešai prabilo, esą 
R. Paksui pradėjus eiti parei
gas, turėtų būti pakeisti kai 
kurie jėgos struktūrų vadovai. 
D. Barakauskas nusitaikė į 
Valstybės saugumo departa
mento, Specialiųjų tyrimų tar
nybos ir karinės kontržval
gybos vadovus. Naujai išrink
tam prezidentui teko aiškintis 
ir dėl D. Barakausko teiginių 
apie galimas naujas valstybės 
valdymo formas. Jis pareiškė, 
kad R. Paksas galėtų valdyti 
leisdamas dekretus vyriausy
bei ir Seimui, kaip yra Rusi
joje. (LR, LŽ, Elta)* Pamažu aiškėja, kas kartu su naujuoju valstybės vadovu Rolandu Paksu 
ateis į Prezidentūrą. Tikėtina, 
kad patarėjų pareigas užims 
kai kurie dabartiniai Seimo 
nariai bei dalis rinkimų štabo 
atstovų. Dalia Kutraitė-Gied
raitienė neatmeta galimybės, 
kad ji atsisakys parlamentaro 
įgaliojimo ir pereis dirbti į 
Prezidentūrą. Vienu pagrindi
nių būsimojo prezidento pa
tarėjų gali tapti žurnalistas ir 
lakūnas Edmundas Ganu
sauskas, R. Pakso rinkimų 
kampanijos metu padėjęs kur
ti rinkimų taktiką ir strate
giją. Į Prezidentūrą tikriausiai 
ateis ir dabartinis Seimo na
rys Alvydas Medalinskas.

* Kai kurių Seimo Liberaldemokratų frakcijos narių išėjimas į Prezidentūrą 
gali skaudžiai atsiliepti pačiai 
frakcijai, dabar turinčiai de

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO LIETUVIŲ 
REDAKCIJAI GRESIA UŽDARYMAS

Žemyne, krliAfame stiprėja 
priešamerikietiškos nuotai
kos, LER yrą svarbi geros 

. amerikiečių valios išraiška.
LER suteikia klausytojams 
informaciją, kurioj, deja, dar 
negaunama iš kitos lietuviš
kos žiniasklaidos.

LER laidos kasdien girdi
mos septynis sykius’ per 
įvairias Lietuvos radijo stoti s, 
ir jų klausosi vis daugiau 
žmogių! Pernai LER vakaro 
programos, kuri girdima per 
Lietuvos i radijo pirmąją pro
gramą, klausomumas beveik 
padvigubėjo, lyginant su už
pernai. LER lietuviškų laidų 
klausosi apie 300,000 žmonių, 
tai yra, klausosi kas dešimtas 
šalies gyventojas!

Tai rodo, jog LER lietuvių 
redakcija dar reikalinga.
Jeigu sutinkate su prezidentu 

' Adamkumi ir klausytojais Lie-

Dėl kintančių Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos pir
menybių užkulisiuose jau 
kalbama apie lietuviškų Lais
vosios Europos radijo (Radio 
Free Europe) laidų nu
traukimą. Kongrese šiuo me
tu svarstomas biudžetas, ku
riame lietuvių tarnybai nenu
matoma lėšų!

Lietuvos perėjimas iš1 
socializmo į demokratiją, lais
vą visuomenę ir laisvą eko
nomiką toli gražu dar nesi
baigė. O apie lietuviškos ži
niasklaidos problemas nerei
kia net aiškinti. Be kitų ydų, 
ji remiasi beveik vien ru- ' 
siškais šaltiniais, o prezidento 
rinkimai išryškino jos pa
perkamumą.

Užtat dar nesibaigė ir 
Laisvosios Europos radijo 
(LER) lietuvių redakcijos mi- > 
sija. Su tuo sutinka ne tik
paprasti žmonės, kurių vis 
daugiau klausosi LER laidų. - 
Sutinka ir Lietuvos politikai, 
įskaitant Atkuriamojo Seimo o 
pirmininką Vytautą Lands- f 
bergį ir prezidentą Valdą 
Adamkų, kuris neseniai as
meniškai kreipėsi į Jungtines 
Valstijas prašydamas lietu
viškų LER laidų nenutraukti. 
Savo kreipimesi, prezidentas 
Adamkus rašė: „Laisvai Eu
ropai reikalingas Laisvosios' 
Europos radijas”. O prof? 
Landsbergis po NATO konfe-- 
rencijos Prahoje pareiškė 
taip: „reikia lietuviško Lais-: 
vosios Europos radijo... laisvą 
Europą reikia dar sukurti”.

Tačiau kokia bebūtų dh 
dėlė prezidento Adamkaus ir < 
kitų Lietuvos politikų mora
linė įtaka, be jūsų Amerikos 
lietuvių ir kitų amerikiečių 
paramos, Laisvosios Europos 
radijo lietuvių redakcija buS 
uždaryta jau šią vasarą.

šimt narių. Todėl frakcijos 
narys, Henrikas Žukauskas 
pradėjo konsultacijas su an
trajame rinkimų rate R. 
Paksą parėmusia Seimo nare 
Kazimiera Prunskiene dėl jos 
vadovaujamos Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos frakcijos sujungi
mo su liberaldemokratais. 
Neatmetama galimybė, kad 
prie Seimo liberaldemokratų 
ateityje prisijungs du Lenkų 
rinkimų akcijos atstovai, miš
rioje parlamentarų grupėje 
esantys Jonas Čiulevičius ir 
Stanislovas Buškevičius. Be 
to, į tokią frakciją gali ateiti 
dalis dabartinių socialliberalų, 
nusivylusių prastu savo parti
jos pasirodymu per rinkimus.■ * Partįjos suskato tartis dėl valdžios savivaldybėse. 
Daugiausia įgaliojimų savival
dybių tarybose laimėję social
demokratai žada bendradar
biauti ne tik su kitomis kai
riosiomis partijomis, bet ir 
planuoja koalicijas su centro 
bei dešiniosiomis jėgomis. 
Kariu su bendrininkais jie ti
kisi kontroliuoti mažiausiai 15 
savivaldybių. Ne menkesnės 
sėkmės viliasi ir liberaldemo-

Savivaldybių asociacija Seimui siūlo taisyti 
Konstituciją

Atkeltais 1 psl. „Savivaldy- 
siūlo keisti Kon- 
įsinti nuostatą, 

jog savivaldybių taryba savi
valdoje priųpii}£ja visus 
sprendimus, o meras yra atsa
kingas už savivaldybių tarybų 
įgyvendinimą”, sakė LSA pre
zidentas Bronis Ropė. Pasak 
jo, būtų žymiai praktiškiau 
pakeisti Konstitucijos nuo
statas, nei taisyti,$pįe 80 su
savivalda susijusių įstebtytfAj.. 

Jei Seimas neparodys ge

Tado Ivanausko zoologijos muziejaus eksponatai. Eltos nuotr.

kratai, kurie kartu su Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjunga gali valdyti 
mažiausiai 13 savivaldybių. 
Bent po 10 savivaldybių į savo 
rankas tikisi paimti Liberalų 
bei Centro sąjungos. (LŽ, Eita)

* Dėl šalčių sostinėje sutriko troleibusų eismas. 
Kaune šaltis trikdė beveik 
visų įmonių transporto padali
nių darbą. Į parduotuves pa
vėluotai buvo tiekiamas pie
nas, duona, kiti svarbūs mais
to produktai, ankstų rytą su
triko keleivinio transporto 
tvarkaraštis. Išsiderino ne tik 
visuomeninio transporto įmo
nių, bet ir taksi bei mikroauto
busų darbo tvarkaraščiai.* Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir spiginant šalčiui dirba įprastu režimu, 
tik kiek sunkesnėmis sąlygo
mis. Dėl ledu pasidengusių 
uosto akvatorijos įlankų su
dėtingesnis yra mažesnių lai
vų švartavimasis. Tačiau led
laužių pagalbos Klaipėdai ne
prireikė. Teigiama, kad at
šiaurios žiemos sąlygomis į 
neužšalantį Klaipėdos jūrų 
uostą atplaukia daugiau laivų. 
Antradienį Klaipėdoje buvo 
kraunami du laivai, kurie, 
įvertinę situaciją kituose Bal
tijos uostuose, pasuko čia nuo 
Sankt Peterburgo (Rusija).

(K, LŽ, R, Elta)

ranoriškumo ir nesiims keisti 
Konstitucijos, tai LSA gali 
imtis ryžtingesnių veiksmų 
bei imtis šį klausimą spręsti 
savarankiškai.

„Jei iki vasario 25 dienos 
Seimas neinicijuos konstitu
cinių pataisų, tai Savivaldybių 
asociacija svarstys, ar nede
rėtų pradėti rinkti gyventojų 
pęrašų ir organizuoti referen
dumą”, sakė B. Ropė. Anot jo, 
surinkti 300,000 rinkėjų pana
šų LSA nebūtų sudėtinga.

tuvoje, jeigu tikite LER lietu
vių redakcijos vaidmęniu, 
kaip objektyviu, patikimu šal
tiniu žinių apie Ameriką ir 
pasaulį, būtina kuo greičiau 
kreiptis į savo atstovus ir sena
torius, ir raginti juos nenusi
gręžti nuo Lietuvos — nenu
traukti paramos Laisvosios 
Europos radijo lietuvių redak
cijai. Skambindami Kongreso 
atstovams ir senatoriams 
sakykite: „Please ensure the 
continued fmancial support of 
the US Congress fot the 
Lithuanian Service of Radio 
Free Europe”.

Kongresas vasario mėnesį 
svarstys LER biudžetą, tad 
būtina kreiptis kuo greičiau. 
Informaciją apie savo atstovus 
galite rasti internete adresu www.votesmart.org.

LER info.

Prezidento rinkimų Lietuvoje atgarsiai 
pasaulio spaudojeAtkelta iš 1 psl. ir agresyvia 

rinkimų kampanija patikėjo 
„labiausiai nuskurdę per re
formų dešimtmetį” Lietuvos 
žmonės.

Trumpus naujienų agen
tūrų pranešimus apie prezi
dento rinkimų Lietuvoje rezul
tatus taip pat skelbia įtakingi 
JAV ' dienraščiai „The ’ Wąll 
Street Journal”, „Washington 
Post”, <,Washington Times”, 
„The Nevv York Times”.

„Baltijos ‘Le Pen’as’ imasi 
Briuselio reikalų” , skambią 
antraštę antradienį skelbia 
įtakingas Didžiosios Britani
jos dienraštis „The Times”.

„Ponas Paksas pažadėjo, 
kad jo pirmoji užsienio kelionė 
bus į Briuselį, susitikti su ES 
atstovais ir ‘išsiaiškinti kelis 
mane netenkinančius punk
tus’ ”, rašo „The Times”. Anot 
dienraščio, „regione gali atsi
rasti tendencija”, jog po pa
kvietimo į ES šventines nuo
taikas pakeičiant skeptišku- 
'mui dėl susiderėtų narystės 
sąlygų, „nacionalistinės orien
tacijos politikai, kaip ponas 
Paksas, gali bandyti pagerinti 
susitarimo su Briuseliu sąly- 
gos .

Anot „The Times”, didelę 
paramą R. Paksui parodė „ne
patenkinti pensininkai, kurie 
tiki, kad ponas Paksas užtik
rins, jog ES narystė atneš di
desnes pensijas ir saugumą 
vyresniojo amžiaus žmonėms”.

Įtakingas britų ekonomi
kos dienraštis „Financial Ti
mes” pabrėžia, kad R. Pakso 
užsienio politika nesikeis, bet 
jo „susidomėjimas vidaus poli
tika gali paskatinti jo susidū
rimą su preriljero Algirdo Bra
zausko vadovaujama Social
demokratų partija”, kuri turi 
daugumą paHamente. „Nau
jasis prezidbntąs, skirtingai 
nuo jo pirmtako, yra Lietuvos 
suskaldytos1 polititfėk stėnos 
produktas, dukart buvęs mi

KUO ŽMOGUS SKIRIASI.

Atkelta iš 4 psl.
Kitas kelias — valdžios, 

dvasininkijos, kultūros elito ir 
žiniasklaidos bendros pastan
gos, susitarimai — kokios mes 
norim ateities visuomenės ir 
kaip tai pasiekti. Jęi norime 
nusikaltėlių, nusivylęlių, ben- 
kartų ir savižudžių visuo
menės (arba beždžionmenės) 
— tada viskas gerai, nieko 
keisti nereikia. Bet jeigu no
rime kitokios, -šviesių žmonių 
Lietuvos, tada reikia pradėti 
radikaliai Viską keisti — 
žmones šviesti, o ne tamsinti, 
aiškinti, kad negražu yra 
vogti, pavydėti, šmeižti, dul
kintis viešose vietose... Aiš
kinti, kad meilė iš viso yra 
sakralus, šventas momentas 
ir Lt. Paskui galbūt visa tai 
net reglamentuotį viešomis 
deklaracijomis, putarimais, 
referendumais ar pan.

Ir apskritai — geresnės 
konstitucijos negu 10 Dievo 
įstatymų — dar joks Seimas 
nėra sukūręs. Beje, ar Lie
tuvos Seimas negalėtų tapti 
tokiu pirmu pasaulyje Seimu, 
kuris viešai paragintų dekalo
go laikytis bei pirmas paro
dytų pavyzdį...

P.S. Kiek teko girdėti — 
Norvegijos valdžia yra priė
musi labai griežtus įstaty
mus, reglamentuojančius ero
tinio ir smurtinio pobūdžio 
filmų demonstravimą. Tai 
rodoma išskirtinai tik specia
liuose kino klubuose, kur 
renkasi psichikos problemų 
turintys žmonės. Norvegijos 
valdžia, matyt, nutarė, kokių 
žmonių bendruomenę nori 
užsiauginti ir pamatė, kad 
tam trukdo daugelis Holly- 
wood siūlomų filmų, jau ne
kalbant apie viešų lytinių ak
tų demonstravimus per TV...

Jie žino, ko nori — būtų 
galima pasakyti baigiant šį

nistru pirmininku ir atsistaty
dinęs dėl vidinės kovos ir peš
tynių koalicijoje.

Jam gali būti sunku su
kurti politines sąjungas su 
buvusiais konkurentais”, rašo 
„Financial Times”.

Vokietijos dienfaštis „Die 
Welt” pranešė, kad Europos 
Sąjunga teigia gerbianti rin
kimų Lietuvoje rezultatus ir 
plačiau jų’ nekomentuoja. 
„Rinkimai praėjo demokratiš
kai ir, savaime suprantama, 
mes gerbiame rezultatus”, 
laikraštis cituoja Europos Ko
misijos prezidento Romano 
Prodi žodžius.

Pasak dienraščio, Briuse
lio santūrumas turi pagrindo: 
išrinktasis Lietuvos preziden
tas laikomas kaip esąs skep
tiškos nuomonės dėl valstybės 
stojimo į ES ir NATO, nors jis 
ir tvirtino tęsiąs Lietuvos in
tegracijos į Vakarus kursą.

„Die Welt” ir Vokietijos 
verslo dienraštis „Financial 
Times Deutschland” neigia, 
jog R. Paksą galima būtų sta
tyti į vieną eilę su radikalaus 
Prancūzijos Nacionalinio fron
to vadovu, griežtos politikos 
prieš nelegalius imigrantus 
šalininku Jean Marie Le Pen. 
„Lietuvos naujasis preziden
tas nėra joks nacionalistas, 
nei populistas sū nacionalisti
nėmis gaidelėmis. Jis lietuvių 
balsus laimėjo pažadėjęs rū
pintis jų problemomis, kurios 
yra sunkios”, rašo „Die Welt”. 
Anot jo, Lietuva yra „suskal
dyta visuomenė”, ir lūžiai eina 
tarp trijų didžiųjų miestų ir 
kaimo, pasiturinčiųjų ir 
neturtingųjų.

„Jaunatviškai veikiančio” 
R. Pakso sėkmę laikraštis aiš
kina tuo, kad dabartinį prezi
dentą V. Adamkų remiančių 
didžiųjų partijų, politinio ir 
kultūrinio elito frontas sukėlė 
priešišką reakciją neturtin
giems kaimo gyventojams.

nevykusį straipsnelioką ir 
paklausti — ar mes, mūsų 
valdžia, žiniasklaida žino, 
kokios jie nori Lietuvos? Įr iš 
viso —- ar mes norime Lie
tuvos, ar kokio nors eksperi
mentinio zoologijos sodo ties 
įvažiavimu į Europos Sąjun
gą...

Vytautas V. Landsbergis
(kino režisierius)

It’s Scandinavian
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išėjus į Amžinuosius Namus, užjaučiame dukrą 
RAMUNĘ, sūnų LINĄ ir vaikaičius.

Detroito Lietuvos Dukterys

A. f A.
RENATAI RATNIKAITEI 

SPENDLOVE
mirus, seseriai VIKTORIJAI VISKANTIENEI ir 
visai šeimai tariame gilią užuojautą.

Detroito Lietuvos Dukterys
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A.t A. ' 
Miškininkui 

JONUI ŽEBRAUSKUI
mirus,, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną agrono
me JUZĘ, dukras KRISTINĄ įr LIDIJĄ su 
šeimomis bei kartu liūdime. - . ,

.ijk.'j. 
■i .ciy
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_____

Lietuvių agrdnomų sąjunga, Čikagoje 
Aleksas ir Sofija Kikilaį

Mūsų artimam bičiuliui

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI
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a.išėjįjs Amžinybėn, Jo gyvenimo bendrakeleivei ’ 
ALDONAI GRINIENEI, jos dukrelei dr, ASTAI, 
sūnui dr. GEDIMINUI ir jų šeimoms bei visięiųs 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą, kartu 
pergyvendami netektį. 1.'•'. r : r; t ■ 1,4 ’ »i l 1 t ,i..» 1 ’
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Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
</ Ramunė ir, Audronė 

: Zuzana Pupienė
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Chicago
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How easy Is it to 
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credit 
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freąuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
,800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

> I'H..

J4J
Scandlruvlen AMIhrt

http://www.votesmart.org
http://www.scandlnavian.net
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„SEKLYČIOJE”

„Dainayos” ansamblio 
rengiamas religinis koncer
tas „Marija, gelbėk mus” 
įvyks sekmadienį, sausio 19 
... 3 vai. p.p., Švč. M. Marijos 

Gimimo bažnyčioje Marųuette 
Parke. Koncerte dalyvauja: 
muz. Ričardas Šokas — var
gonai; solistai Danutė Milei
kienė ir Algimantas Barniš
kis, taip pat „Dainavos” an
samblis su orkestro palyda. 
Diriguoja muz. Darius Polikai
tis. Koncertas skirtas pa
minėti Sibiro maldaknygės 50 
m. sukaktį. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje”. Vaikams iki 12 metų 
įėjimas nemokamas.

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės narių susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet (atkreip
kite dėmesį — laikas pakeis
tas), Šaulių namuose, 2417 
West 43rd. Str., Chicago. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Lietuvių moterų dailinin
kių draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 12:30 vai. popiet, 
Lietuvių dailės muziejaus pa
talpose (PLC). Kviečiamos vi
sos dailininkės ir draugijos 
narės.

„Vaiko vartai į mokslą”
organizacijos pranešimas apie 
2002 m. veiklą Lietuvoje bus 
PLC Bočių menėje sausio 12 
d., po 11 vai. Mišių. Svečiai 
bus taip pat pavaišinti už
kandžiais ir kava.

Ar dar tebeturite kalė
dinę eglutę, kurios spygliai 
jau nusėjo visą kilimą ir 
šakelės braška nuo sausumo? 
Ar gaila ją išmesti? Šį šeš
tadienį Čikagos parkų vado
vybė kviečia eglutes atvežti į 
nustatytas vietas — jos bus 
„susmulkintos” ir atvežusieji 
galės namo parsivežti maišelį 
pjuvenų, kurios labai tinka 
pabarstyti ant gėlių lysvių 
arba po krūmeliais kieme. 
Žinoma, kas nenorės, galės tų 
eglutės liekanų ir neimti. Štai 
kelios vietovės, kur galima 
nuvežti eglutes: Marųuette 
Park, 6700 S. Kedzie; McKin- 
ley Park, 2210 W. Pershing 
Rd; Mt. Greenwood Park, 
3721 W. 11 lth Str. Eglutės 
priimamos nuo 9 vai. r., iki 2 
vai. p.p. Jeigu norite sužinoti, 
kur „sumalamos” eglutės jū
sų apylinkėje, skambinkite 
šiuo tel. 312-742-PLAY. Parkų 
darbuotojai prašo, kad nuo 
šakelių būtų nuimti visi p&-' 
puošalai ir švieselės, nes tai 
gali sugadinti pjūklus.

Irena Kairys, Oak Lavvn, 
IL; Faust Antanaitis, Orland 
Park, IL; Sofija Jelionienė, 
Darien, IL — kiekvienas šių 
mūsų rėmėjų atsiuntė po 50 
dol. auką. Visiems tariame 
širdingą ačiū!

AtA Bernice (Bronė) 
Mockaitytė-Gregor, gim. 
1913 m., mirė slaugos na
muose Crownpoint, IN. Palai
dota Š v. Kazimiero kapinėse. 
AtA Bronė daug metų gyveno 
Čikagoje.

Klaipėdos krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Kadangi mi
nėjimo pradžia lygiai 1 vai. 
p.p., po minėjimo visi galės 
suspėti į „Dainavos” koncertą: 
juk Balzeko muziejus nuo 
Marųuette Park ir lietuvių pa
rapijos — tik kelių minučių 
nuotoliu.

Sausio 12 d„ sekmadienį, 
tuoj po 10:30 vai. lietuviškų 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos sa
lėje, 4420 S. Fairfield Avė 
(įėjimas iš kiemo) bus tautinių 
šokių ir kanklininkų sambūrio 
„Klumpė” koncertas. Progra
ma tikrai linksma ir-nuptai- 
kinga. Atvykite, paremsite lie
tuvių jaunimo veiklą.

Jokūbas Gražys, Dovvners 
Grove, IL, „Draugo” leidybos 
išlaidoms sumažinti paaukojo 
55 dol. Dėkui!

B. Neverauskas, Sterling 
Hts, MI, už kalėdines korteles 
atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
ačiū!

„Pal. Jurgio Matulaičio 
misija dėkoja ‘Draugui” už 
spausdintas žinutes ir linki to
liau tarnauti lietuviams Nau
juose metuose, skleidžiant tie
są ir šviesą”, - rašo šios misi
jos kapelionas (žmonių vardu) 
Algirdas Paliokas, SJ, pridė
damas 200 dol. auką. Nors 
„Draugas” visuomet mielai 
stengiasi patarnauti savo 
skaitytojams, dažniausiai be 
užmokesčio skelbdamas jų 
renginius ir žinutes, bet labai 
malonu, kai kažkas padėkoja 
ir po sėkmingų renginių pri
simena savo dienraštį bent 
kuklia auka. Ačiū Pal. Jurgio 
Matulaičio misijai ir jos kape
lionui A. Paliokui.

Dr. Petras V. Kisielius,
Dovvners Grove, IL, atnaujin
damas „Draugo” prenumera
tą, pridėjo 50 dol. auką. Dė
kojame!

Birutė ir Audris Mockai,
Summit, NJ, už kalėdines kor
teles atsiuntė 50 dol. auką. 
Paramą dienraščiui nuošir
džiai vertiname ir dėkojame.

Maria Butkus, Mission 
Viejo, CA, už kalėdines kor
teles padovanojo „Draugui” 50 
dol. auką. Dėkui!

Esame dėkingi Romui 
Kartavičiui, North Riverside, 
IL, už atsiųstą 50 dol. auką.

Nors ir turėdamas daug už
siėmimų ir kvietimų atsilan
kyti į įvairius renginius, arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
nepatingėjo užsukti į „Sekly
čioje” vykusią trečiadieninę 
popietę gruodžio 11 d. ir pa
bendrauti su vyresniojo am
žiaus mūsų tautiečiais.

Jau seniai „Seklyčia” matė 
tiek daug žmonių šiose kartą 
per savaitę rengiamose pra
mogose: visos vietos prie stalų 
čia buvo užimtos. Visi norėjo 
susitikti su žymiuoju dvasi
ninku iš Lietuvos, kuris sovie
tiniais laikais nepabūgo ko
munistinės valdžios ir visais 
būdais priešinosi jos primestai 
religinei priespaudai. Jo 
įsteigta ir leista „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” 
liudįjo pasauliui religijos per
sekiojimą mūsų tėvynėje.

Dėl šios veiklos arkivysk. S. 
Tamkevičius susilaukė reikia
mo pripažinimo ir amerikiečių 
tarpe. Kaip tik už tai jis buvo 
atžymėtas Xavier universite
to, Cincinnati mieste gruodžio 
mėnesio pradžioje.

Trumpai pristatytas jį ke
lionės metu Amerikoje lydėju
sio Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolo kun. Antano Sau
laičio, aukštasis svečias iš 
Kauno nušvietė gyvenimą ir 
religinę padėtį Lietuvoje.

Kalbėtojas pabrėžė, jog gy
venimas Lietuvoje yra neblo
gas. „Kurie nebįjo prakaito ga
li gerai gyventi. Daugiausia 
dejuoja tie, kurie tingi, geria, 
laukia kol dėdė amerikonas 
duos”, — teigė arkivysk. S. 
Tamkevičius.

Religinėje srityje kalbėtojas 
mato daug šviesių vaizdų. 
„Kauno arkivyskupijoje turiu 
daug kuo pasidžiaugti. Į veik
lą įsijungia pasauliečiai, jauni 
žmonės. Vytauto Didžiojo uni
versitete veikia teologijos fa
kultetas su 300 studentų”, —

2002 m. prieškalėdinis pobūvis „Seklyčioje”. Iš kairės: Teriukas Petry, 
Jūratė Budrienė ir Aldona Šmulkštienė.

Pagal kultūrinių ryšių programą, pernai gruodžio 8 d. suruoštas bendras Field Museum ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus renginys, pristatęs vieną lietuvių liaudies tradicinių meno šakų — šiaudinukus. Renginys 
vyko nuo 12 iki 4 vai. popiet. Per tą laiką apsilankė daug svečių, kurie gyvai domėjosi lietuvių programa ir 
šiaudinukais. Marija Kriaučiūnienė pristatė lietuvių įsikūrimo Čikagoje istoriją. Šiaudinukų kolekciją — pa
puošimus eglutei, sodus, sietynėlius, specialiai šiam renginiui sukūrė, juos demonstravo ir pasakojo etnologe iš 
Lietuvos Stasė Griganavičiūtė. Svečiai turėjo progos paragauti lietuviškų Kūčių patiekalų, kuriuos paruošė 
Morkūnų virtuvė. Čikagos lit. mokyklos mokiniai parodė Kūčių vakaro burtus ir žaidimus.

sakė jis. Tik nusiskundė, kad 
baigę studijas jie nelabai gali 
gauti darbo. Tačiau daug kas 
iš jų siekia magistro ar dakta
ro laipsnio. Pažymėjo, kad į 
veikiančias 4 kunigų se
minarijas buvo 50 kandidatų 
(Kaune — 13). „Bažnyčios 
ateitis Lietuvoje priklausys 
kokie dvasios vadai Lietuvoje 
bus išugdyti”, samprotavo ar
kivysk. S. Tamkevičius.

Todėl svečias pažymėjo, kad 
Šiluvoje stengiasi įkurti Kau
no arkivyskupijos dvasinį 
centrą, kuriame bus ugdomi 
klierikai — kandidatai į kuni
gus, kur, esant vietos, galės 
būti priimti ir kitų vyskupijų 
klierikai.

„Seklyčios” lankytojams bu
vo palikta lankstinukų apie šį 
Šiluvos dvasinį centrą (beje, 
pastato pamatai pašventinti 
rugsėjo 5 d.). Kadangi šis pro
jektas pareikalaus daug lėšų, 
tai laukiamos aukos ir iš Ame
rikos lietuvių tikinčiųjų bend
ruomenei. Tam reikalui „Sek
lyčios” lankytojai sumetė dau
giau negu kelis šimtus dole
rių.

Programos vedėja Elena Si
rutienė padėkojo žymiąjam 
svečiui už pranešimą, „Sekly
čioje” paliktas knygas, video 
juostą ir kvietė kartu su susi
rinkusiais papietauti. Svečias 
pakvietimą priėmė ir ne vien 
tik valgė, bet ir bendravo su 
asmeniškai pasikalbėti norė
jusiais tautiečiais.

Reikia pasakyti, jog šis buvo 
jau antrasis arkivysk. S. Tam
kevičiaus vizitas „Seklyčioje”. 
Pirmą kartą jis buvo užsukęs 
savo ankstesnės viešnagės Či
kagoje metu. O „Seklyčios” 
lankytojai dėkojo šiam žymia
jam svečiui iš Kauno už jo 
pastangas pabendrauti su vy
resniojo amžiaus tautiečiais.

Edvardas Šulaitis

Maloni popietė Union Pier, MI. Iš kairės: R. Albrechtienė , E. Rudzinskienė, viešnia iš Lietuvos Birutė, V. Ka- 
raitienė ir S. Staponkienė. G. Juodgudžio nuotr.

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS

Pasaulio lietuvių Bendruo
menės valdybai labai reikia 
Bostone išleistos Lietuvių En
ciklopedijos dviejų komplektų 
pasiųsti į Lietuvą. Jei kas 
gali tuos LE komplektus duo
ti kaip labdarą, prašome pra
nešti telefonu 616-791 -7333 
ar 616-299-8044, arba laišku: 
PLB Valdyba, 1107 Pinewood 
Drive NW, Grand Rapids MI 
49544. Enciklopedijų mecena
tai bus atitinkamai pažymėti.

J. M*

KNYGOS LIETUVAI

Kalėdų švenčių proga PLB 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, padedamas tal
kininkų, išsiuntė 132 dėžes 
knygų i 56 Lietuvos miestų ir 
miestelių bibliotekas — nuo 
Akmenės iki Zarasų. Tai PLB 
sandėliuose per eilę metų su
rinktos ir laikytos įvairios iš
eivijoje išleistos grožinės lite
ratūros knygos, išeivijoje per
spausdinti Lietuvos pogrin
džio leidiniai, „Pasaulio lietu
vio”, ir kitų žurnalų komplek
tai, bei kita vertinga spauda. 
Persiuntimo išlaidoms gauta 
parama iš Lietuvių fondo per 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Filisterių skautų „Spauda 
Lietuvai” projektą, kurio ko
ordinatorius yra fil. Kęstutis 
Ječius.

J. M

Amerikos Lietuviu tary
bos Čikagos skyrius ruošia 
Sausio 13-osios minėjimą sek
madienį, sausio 12 d. Mišios 
bus t. jėzuitų koplyčioje 10 
vai. ryte; akademinė minėjimo 
dalis Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Pagrindinis 
kalbėtojas: buvęs politinis ka
linys Pilypas Narutis. Po 
minėjimo — kavutė. Visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Union Pier Lietuvių draugi
jos metinis narių susirinkimas 
įvyko 2002 m. lapkričio 3 d. 
Gintaro vasarvietėje. Susirin
kimą pravedė Dalia Vitkienė, 
kuri pakvietė draugijos pirmi
ninkę Viktoriją Juodgudienę 
apibūdinti šių metų ir aptarti 
2003 metų veiklą.

2001—2002 metais draugijai 
priklausė 88 nariai. Dauguma 
naujų narių yra jaunesnės 
kartos, namų savininkai, ku
rie ištisus metus atvažiuoja į 
Union Pier savaitgaliais ir do
misi draugijos veikla.

Valdybą sudarė: Viktorija 
Juodgudienė — pirmininkė, 
Rūta Vander Molen — vicepir
mininkė, Indrė Thomas — 
sekretorė, Milda Rudaitytė — 
reikalų vedėja, Vida Giniotie- 
nė — iždininkė ir Kristina Ka- 
raitienė — vaišių rengėja. 
Kontrolės komisijai priklausė 
Vytautas Gutauskas, Regina 
Vaitkienė ir Raimondas Ginio
tis.

2001—2002 metų veikloje 
buvo surengti 6 renginiai: 
metinis narių susirinkimas ir 
tradicinė Padėkos dienos va
karienė, Kūčių vakarienė, pa
vasarinis narių susirinkimas, 
šokiai ir vasaros gegužinė. 
Taip pat buvo organizuota 
tautos pažinimo stovyklėlė 
vaikams. Stovyklėlėje dalyva
vo 30 vaikų, nuo 3 iki 12 metų 
amžiaus.

Du apklausimai buvo išsiųs
ti — pirmas, lietuviškos mo
kyklos steigimo klausimu, o 
antras — stovyklėlės. Nebuvo 
užtenkamai atsiliepimų lietu
viškos mokyklos steigimui ir 
nutarta šiuo metu nesteigti. 
Atsiliepimas tautos pažinimo 
stovyklėlei buvo labai geras ir, 
kaip anksčiau pranešta, sto
vykla vyko labai sėkmingai, 
tęsėsi tris dienas, rugpjūčio 
mėnesį.

Vida Giniotienė pristatė 
draugijos finansinį stovį, kurį 
Regina Vitkienė, kontrolės 
komisijos vardu, patvirtino.

SKELBIMAI

• Pagerbdami a.a. Stasio 
Jokubausko atminimą, siun
čiame „Saulutei” po $25. K. ir 
O. Žolynai; Birutė Kožicienė. 
Daytona Beach, FL, „Saulutė” 
skyrius dėkoja.

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $350 — Niką Trumpjo- 
naitė; $240 — Gediminas Ba
landa; $100 — Rūta Šakienė, 
Adelė Sakalienė; $50 — kun. 
Matas Čyvas, Gailė A. Janušo
nis, J. P. Sabas; $25 — Balys 
Milaknis; $10 — Balys Kon- 
dratas. Dėkojame visiems rė
mėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg, Ct., Napervil
le, IL 60540-7011.

Draugijos nariai pasiūlė ir 
patvirtino, kad valdyba liktų 
ta pati dar metams. Vyko dis
kusijos. Buvo nutarta šiais 
metais aukoti naujai įsteig
tam skautų vienetui — „Nend
rių laivui”. Taip pat buvo nu
tarta pakelti narių mokestį ir, 
šalia kitų numatytų renginių, 
suplanuoti bent vieną vakaro
nę žiemos metu.

Susirinkimas baigėsi „Lietu
va brangi” ir tradicine Padė
kos dienos švente.

V. J.
KVIETIMAS

Detroito Lietuvos dukterys 
sveikina visus, įžengus į 2003 
metus — telydi vienybė ir 
meilė artimui! Ypatingi sveiki
nimai mūsų centro valdybai 
Čikagoje ir jos pirm., rūpes- 
tingajai Joanai Krutulienei.

Dėmesio Detroito Lietuvos 
Dukterų draugijos narėms! 
Š.m. sausio 19 d., 12 vai., sek
madienį, Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre šau
kiamas Lietuvos Dukterų vi
suotinis — metinis susirinki
mas.

Programoje: pranešimas
apie skyriaus veiklą ir pastan
gas, narių pasisakymai, pagei
davimai, vaišės, pabendravi
mas. Gal sulauksime ir neti
kėtumų.

Kviečiame visas savo nares 
ir laukiame tų, kurios pritaria 
mūsų veiklai. Atvykite, susi
pažinkite su mūsų pastango
mis ir rūpesčiais. Padėkite 
tęsti įsibėgėjusią veiklą, kad 
meilė artimui ryškiau sus
pindėtų. Laukiame naujų na
rių, jaunos energijos.

Kviečiame ir tuos šeimos 
narius bei draugus, kurie at
veš mūsų seses susirinkiman 
— niekam nereikės laukti už 
durų sueigos pabaigos. Visus, 
visus kviečiame susirinkime ir 
vaišėse dalyvauti. Iki mielo 
pasimatymo!

Lietuvos Dukterų 
Detroite valdyba

• 27 centai skambinant į 
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.




