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Strasbūro teisme — keturios 
lietuvių bylos 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Europos žmogaus 
teisių teismas Strasbūre pa
skelbė priimtinomis ir nutarė 
nagrinėti iš esmės keturias 
bylas prieš Lietuvą. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", tarp šių bylų — buvusio 
Lietuvos premjero Adolfo 
Šleževičiaus, eksparlamentaro 
Audriaus Butkevičiaus, buvu
sio Kauno policijos komisaro 
Stasio Sipavičiaus ir verslinin
ko Arvydo Stašaičio. 

A. Butkevičiaus skundą teis
mas išdalijo į 15 dalių ir visas 
j as išnagrinėjęs nutarė priimti 
sprendimą dėl dviejų aspektų 
— ar A. Butkevičius buvo 
teisėtai kalinamas du kartus 
po keletą dienų, ir ar nebuvo 
pažeista jo nekaltumo pre
zumpcija. Kaip aiškiai ne
pagrįstą Strasbūro teismas at
metė esminę A. Butkevičiaus 
skundo dalį, kad jis buvo pro
vokuojamas daryti nusikai
timą — imti kyšį. 

Kaip žinoma. 1997 metais 
parlamentaras A. Butkevičius 
buvo sulaikytas imant 15,000 
JAV dolerių kyšį iš tuometinio 
bendrovės „Dega" vadovo K. 
Kiršos. 1998 metais už pa
sikėsinimą sukčiauti stambiu 
mastu A. Butkevičius buvo 
nuteistas kalėti kelerius me
tus , tačiau šiemet teismas jam 
sutrumpino bausmę ir šį pava
sarį parlamentaras buvo pa
leistas lygtinai. 

A. StašaiCio skundą teismas 
suskirstė į tris daiis ir visas 
j a s nutarė nagrinėti iš esmės. 
Verslininkas, buvęs Kapita
listų klubo prezidentas A. 
Stašaitis po daugiau nei 5 
metų kalinimo i laisvę buvo 

paleistas vasario pradžioje. J i s 
buvo kaltinamas dideliais fi
nansiniais nusikaltimais. Dau
guma jo suėmimo epizodų nuo 
1996 iki 2000 metų gali būti 
paskelbti neteisėti. Tai — kol 
kas didžiausias pagal apimtį 
neteisėto suėmimo laikotarpis 
iš visų lietuviškų bylų Stras
būre. Taip pat bus nagri
nėjama, ar A. Stašaitis nebuvo 
laikomas suimtas per ilgai ir 
ar jis turėjo galimybę apskųsti 
suėmimo teisėtumą. 

A. Butkevičius ir A. Sta
šaitis prašo priteisti po 2 mln. 
litų kompensacijos. 

Ekspremjero A. Šleževičiaus 
byla vienbalsiai paskelbta 
priimtina del to, kad ji buvo ti
riama per ilgai — daugiau 
kaip ketverius metus, o po to 
nebuvo išnagrinėta teisme. 

A. Šleževičius buvo kaltina
mas tuo, kad jis, būdamas val
stybės pareigūnu — ministru 
pirmininku, pasinaudodamas 
tarnybine padėtimi, 1995 
metų pabaigoje atsiėmė savo 
asmeninį indėlį iš Lietuvos 
akcinio inovacinio banko, li
kus kelioms dienoms iki ban
ko žlugimo. 

Ekskomisaro S. Sipavičiaus 
byla vienbalsiai paskelbta pri
imtina, ir bus nagrinėjama, ar 
galėjo būti pažeista jo gynybos 
teisė. Pareiškėjas Strasbūrui 
skundėsi, kad jo bylą nagrinė
jęs pirmosios instancijos teis
mas nuteisė jį pagal kaltini
mą, kunuo nekaitino prokurorai. 

Dabar prasidės taikaus su
sitarimo procesas, kuriam tar
pininkaus Strasbūro teismas, 
tačiau kol kas tokį susitarimą 
pavyko pasiekti tik vienoje lie
tuviškoje byloje. 

Keičiama pensijų ir pašalpų 
mokėjimo tvarka 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį pritarė prieštaringai ver
tinamoms įstatymų patai
soms, kuriomis būtų kei
čiama pensijų mokėjimo tvar
ka dirbantiems pensininkams, 
spartinamas pensijos amžiaus 
didinimas bei sugriežtinta li
gos ir motinystės pašalpų mo
kėjimo tvarka. 

Siūloma visiems dirban
tiems senatvės pensininkams, 
nepriklausomai nuo amžiaus 
ir gaunamų pajamų, mokėti 
tik bazinę pensiją (138 litus). 
o senatvės pensijos sulauku
siems pirmos, antros ir trečios 
grupės dirbantiems invali
dams — pagrindinę jų pensi
jos dalį, atitinkamai 207, 138 
ir 69 litus. 

Šiuo metu vyresni nei 65 
metų dirbantys pensininkai, 
nepriklausomai nuo gaunamų 
pajamų, gauna visą pensiją. 
Dirbantiems senatvės pensi
ninkams, kurių darbo už
mokestis viršija pusantros 
minimalios mėnesio algos, mo
kama tik bazinė pensija. 

Senatvės pensijos amžių vy
rams ir moterims siūloma nuo 
kitų metų sausio 1 dienos kas
met didinti po 6 mėnesius. 
Vyrų pensijos amžių siūloma 
didinti tol, kol 2003 metais jis 
pasieks 62 metus ir 6 mėne
sius, o moterų pensijos amžių 
— kol 2006 metais j is pasieks 
60 metų. 

Ligos ir motinystės sociali
nio draudimo įstatymo patai
sos reikalauja tam tikro darbo 
stažo. 

Norėdamas gauti i;go> pa
šalpą, draudėjas privalės tu
rėti 3 mėnesiu darbo s? a/a per 

paskutinius vienerius metus, 
ir 6 mėnesių per dvejus me
tus, motinystės pašalpą — 6 
mėnesių darbo stažą per pa
skutinius vienerius metus 
arba 9 mėnesių stažą per porą 
metų. 

Vyriausybes teigimu, patai
sos leistų geriau subalansuoti 
„Sodros" biudžetą. Įstatymų 
projektai Seimui bus teikiami 
kartu su „Sodros" 2001 metų 
biudžeto projektu. 

Jei įstatymų projektai bus 
priimti, išankstiniais duome
nimis, „Sodra" per metus su
taupytų apie 128 mln. litų, iš 
jų 113 mln. litų del pensijų 
mokėjimo tvarkos pakeitimo 
dirbantiems pensininkams. 
13,3 mln. litų — sugriežtinus 
ligos ir motinystės pašalpų 
mokėjimo tvarką, 1,8 mln. litų 
— dėl pensijos amžiaus didini
mo spartinimo. 

„Noriu pabrėžti, kad šios 
priemonės yra laikinos. Kai 
pagerės ekonomika ir finan
sinė būklė Lietuvoje, aš t u n u 
vilties, kad mes galėsime 
grįžti prie šių klausimų ir 
ieškoti būdų, kaip padidinti 
pensijas žmonėms", žinia-
sklaidai po vyriausybės po
sėdžio teigė socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. 

Socialdemokratines koalici
jos frakcija trečiadienį pa
reiškė nepritarianti vyriau
sybės sprendimui sumažinti 
pensijas dirbantiems pensi
ninkams Pasak soči;. Idemo-
kra tu . tai neišspręs visų ..So
tinis" problemų. ni ' .-uma/:ii> 
nedarbo o tik pabloinri- žmo 
r.ui padė t ; 

Pasienio policijos departamento vyriausiasis komisaras Algimantas Songaila 'kairėje), Policijos departamento 
generalinis komisaras Visvaldas Račkauskas (viduryje) ir Muitinės departamento direktorius Valerijonas Va-
lickas pasirašė bendradarbiavimo protokolą. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

Nutarė bendrai kovoti su 
nusikalstamumu 

Viln ius , lapkričio 29 d. 
(Elta) — Policijos departamen
to generalinis komisaras Vis
valdas Račkauskas, Pasienio 
policijos departamento vyriau
siasis komisaras Algimantas 
Songaila ir Muitines departa
mento direktorius Valerijonas 
Valickas trečiadienį pasirašė 
bendradarbiavimo protokolą, 
kuriuo reglamentuojamas to
lesnis trijų, institucijų bendra
darbiavimas, kovojant su nele
galia narkotikų, ginklų ir 
sprogmenų apyvarta, prekyba 
žmonėmis, t ransporto priemo
nių vagystėmis, nelegalia mig
racija, valstybės sienos pažei

dimais, kontrabanda bei kitais 
nusikalt imais. 

Bendrų veiksmų koordinavi
mu siekiama racionaliau pa
naudoti personalą bei mate
rialinius išteklius. Numatoma 
bendradarbiauti ir operaty
vinės veiklos srityje, keistis 
informacija ir patirtimi. Esant 
reikalui bendrai bus naudoja
mos specialiosios bei techni
nės priemonės. 

Bendradarbi?v' 'rnas apims 
tris lygius: žinybų vadovų, ap
skričių (aukštesnės pakopos 
policijos komisariatai, pasie
nio policijos rinktinės, terito
rinės muitinės) ir rajonų (že

mesnės pakopos policijos ko
misariatai, pasienio policijos 
užkardos, muitinės postai). 
Apskričių ir rajonų lygio vado
vai bendradarbiavimo tvarką 
nustatys tarpusavio susitari
mais. 

Lapkričio 30 — gruodžio 1 
dienomis V. Račkauskas, A. 
Songaila ir V. Valickas Helsin
kyje dalyvaus Suomijos, Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos polici
jos, sienos apsaugos tarnybų 
ir muitinių vadovų bendrame 
pasitarime. Pasak Policijos de
partamento atstovo, Suomijoje 
šių institucijų bendradarbiavi
mas jau turi gilias tradicijas. 
Dabar šis patyrimas, atitin
kantis Europos s tandar tus , 
bus perduodamas ir kolegoms 
iš Baltijos valstybių. 

Patvirtintos 
pozicijos dėl 

Viln ius , lapkričio 29 d. 
(BNS) — Vyriausybe patvirti
no tris naujas Lietuvos derybų 
su Europos Sąjunga (ES) pozi
cijas, taip pat pr i tarė tvarka
raščiui, pagal kurį bus tvirti
namos visos likusios derybų 
pozicijos. 

Patvirtintos derybų pozicijos 
del Laisvo prekių judėjimo, 
Laisvo asmenų judėjimo bei 
Finansų ir biudžetinių nuo
statų. J a s ministrų kabineto 
nariams pristatė vyriausiasis 
derybininkas del Lietuvos na
rystes Europos Sąjungoje, už
sienio reikalų viceministras 
Vygaudas Ušackas. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerija. Laisvo pre
kių judėjimo skyriuje Lietuva 
prašo pereinamojo laikotarpio 
iki 2007 metų sausio 1 dienos 
gaminamų vaistų registravi
mui ir farmacijos pramonės 
pertvarkai pagal ES direktyvų 
nuostatas. Drauge su ES ek
spertais bus įgyvendintas pro
jektas, kuriuo remiantis , bus 
analizuojamos Lietuvos far
macijos įmonėms atnaujinti 
reikalingos investicijos bei pa
rengtas nacionalinis Geros ga
mybos praktikos įgyvendinimo 
veiksmų planas. Pagal šio pro
jekto išvadas Lietuva iki 2001 
metų balandžio 1 dienos iš
samiai pagrįs, kodėl reikia šio 
pereinamojo laikotarpio. 

Derybų pozicijoje del Laisvo 
asmenų judėjimo skyriaus, 
Lietuva nemato jokių kliūčių 
nuo narystės ES dienos ES 
šalių piliečiams ir jų šeimos 
n a r i a m s už t i k r in t i t e i se !ais 
vai a tvyk t i i L i e t u v a . įsidar-
binti , aps is to t i >alvje h,,, n k t i 
•:>venti i!.i.-ibaiLr,i> dari«o -u 
tarpiai Lietuvai tapus ES 

trys derybų 
narystės ES 
nare, tokios pačios teisės turės 
būti užtikrintos ir Lietuvos pi
liečiams, vykstantiems gyven
ti bei dirbti į kitas ES šalis. 

Be to, Lietuvai stojant į ES, 
bus keičiamas Konstitucijos 
119 straipsnis, kuriame nu
statyta, kad savivaldybių ta
rybas renka Lietuvos piliečiai. 
Pakeitus šį Konstitucijos 
straipsnį, bus užtikrinta, kad 
rinkimuose į savivaldybių ta
rybas balsuoti ir savo kandi
datūrą kelti lygiomis teisėmis 
galėtų visi Lietuvos teritori
joje gyvenantys ES valstybių 
narių piliečiai. Tuo pačiu bus 
iš dalies keičiami ir Lietuvos 
savivaldybių tarybų rinkimų 
bei Vietos savivaldos įstaty
mai. Lietuvoje bus parengtas 
ir rinkimų \ Europos Parla
mentą įstatymas, kuris įsi
galios nuo narystės ES dienos. 

Derybų pozicijoje dėl Fi
nansų ir biudžetinių nuostatų 
nurodoma, kad Lietuva sieks 
pereinamojo laikotarpio, per 
kurį bus laipsniškai didina
mas šalies įnašas į bendrą ES 
biudžetą. 

Tokio pereinamojo laikotar
pio prašo visos derybose su ES 
dalyvaujančios šalys kandi
datės. Bet visos kandidates, 
išskyrus Lenkiją, nenurodo 
pageidaujamos pereinamojo 
laikotarpio trukmės, nes nėra 
tikslių skaičiavimų dėl įmokų 
dydžio. Jmokų dydis būtų 
pagristas valstybės biudžeto 
pajėgumu, šaliai stojant į ES. 

Kol kas yra tik preliminarūs 
skaičiavimai, kuriuos atliko 
Lietuvos ir užsienio ekspertai . 
J ie nusta tė , kad tapusi ES 
nare, Lietuva per pirmuosius 
narystes metus iš ES biudžeto 
j.uitu daagia;: -'..'u p !.."> mird L' 

L ~ j Tėvynėje pasižvalgius 

• L ie tuvos į m o n ė s per 
Pietų Afrikos Respubliką 
;PAR) bandys skverbtis į dar 
mažai pažįstama Afrikos že
myno rinką ir pritraukti in
vesticijų iš turtingų šio regio
no verslininkų. Imtis tokios 
iniciatyvos dalį Lietuvos ga
mintojų jau paskatino pirmą 
kartą šalies istorijoje organi
zuota Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) preky
binė misija PAR, trukusi de
šimt dienų ir pasibaigusi pra
ėjusią savaitę. Šalies pramoni
ninkų bei verslininkų delega
cijoje buvo 25 įvairių įmonių 
bei asociacijų atstovai, iš jų 
„Anykščių vyno", „Audėjo", 
„Grigiškių", „Vienybės", „Grąž
tų". „Žemaitijos pieno", „Lie
tuvos taros" bei kitu bendro
vių vadovai ar vadovaujantys 
darbuotojai. „PAR įdomi ir 
gana pigi šalis su išplėtota in
frastruktūra, kasybos, mašinų 
gamybos, vyno ir kita pra
mone, turizmu. Ji gali būti ir 
tiltas į kitas Afrikos valstybes. 
Be to, PAR verslininkai yra 
suinteresuoti investicijomis \ 
Lietuvos bendroves, taip pat 
bankus ir finansines įmones, 
kad per jas galėtų išeiti i Eu
ropos rinką". — teigė LPK at
stovas Valdas Sutkus. „Gri
giškių" bendrovė jau rengiasi į 
PAR eksportuoti iš esmės vi
sus krepuoto popieriaus ga
minius. .Anykščių vynas" 
svarsto galimybes įsivežti vy
no žaliavos. „Žemaitijos pie
nas" tikisi pradėti fermentinių 
sūrių eksportą. „Grąžtai" jau 
rengia grąžtų tiekimo sutar-
tis. (Elta) 

KALENDORIUS" 
Lapkričio 30 d.: Andrieje I \nd-

rius\ Dovaine, Justina, Linksmuolė. 
Saudargas. Vytarte 

Gruodžio 1 d.: Natalija, Eligijus, 
Butigeidis, Silė. 

• V y r i a u s y b ė nu ta rė teikti 
Seimo T a b a k o kontrolės įsta
tymo pataisą, kuria siūloma 
tabako reklamos draudimą 
atidėti iki 2004 metų sausio 1 
dienos. Vyriausybes manymu, 
uždraudus tabako reklamą, 
buvo suvaržytos reklamos 
ūkio subjektų verslo galimy
bės, o dėl to sumažėjo valsty
bės iš šio verslo gaunamos pa
jamos. Vyriausybė ta ip pat at
sižvelgė į ta i , kad Europos 
Teisingumo teismas pripažino 
netekusia galios Europos par
lamento ir Europos Tarybos 
direktyvą, pagal kurią ES val-
s tybėse-narėse nuo 2001 metų 
sausio 1 d. turėjo būti už
draus ta bet kokia tabako ga
minių r ek lama . Tačiau vyriau
sybė siūlo Seimui palikti ga
lioti t abako reklamos draudi
mą televizijoje, nes Europos 
Tarybos direktyva draudžia 
bet kokią cigarečių ir kitų ta
bako gaminių reklamą televi
zijoje. (BNS) 

• V i l n i a u s D i d ž i o s i o s ga t 
v ė s p r a d ž i o j e įamžintas 
prancūzų l i teratūros klasiko 
Stendhal a tmin imas - ati
dengta memorial inė lenta, lie
tuvių ir prancūzų kalbomis 
praeiviams primenanti , kad 
šiame pas ta te 1812 metų 
gruodį t r aukdamas i s su Napo-
leno kar iuomene buvo apsisto
jęs žymusis prancūzų rašyto
jas , tuo metu buvęs Napoleo
no armijos in tendantu . Ati
dengiant architekto Vytauto 
Zarankos suprojektuotą a tmi
nimo lentą, dalyvavo naujasis 
Prancūzijos ambasadorius Lie
tuvoje Jean-Bernard Har th , 
Lietuvos Kultūros minis t ras 
Gin tau tas Kėvišas, užsienio 
šalių ambasadų ir kul tūros 
centrų Vilniuje atstovai. (Elta) 

• L i e t u v o s i r L e n k i j o s p a 
s i e n y j e sulaikyta 10 nelega
lių migrantų grupė. Pirmi
niais duomenimis, sulaikytieji 
yra vietnamiečiai. Apklausos 
metu paaiškėjo, kad kiekvie
nas migran tas už pervežimą iš 
Vie tnamo į Vakarų Europą 
vedl iams mokėjo vidutiniškai 
po 6.000 dolerių. (Elta) 

• P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s , susitikęs su so
cialinės apsaugos ir darbo 
minis t re Vilija Blinkevičiūtė, 
vaikų teisių apsaugos kontro
liere Gražina Imbrasiene. Vai
kų reikalų konsultacines tary
bos prie prezidento pirminin
ke Dana Migaliova, ket ina su
daryti darbo grupę vaikų tei
sių apsaugos problemoms 
spręsti . Šalies vadovas akcen
tavo, kad Lietuvos vaikai turi 
augti šeimose, o našlaičiai -
kuo skubiau įvaikinti. (BNS) 

• V i l n i a u s m e r a s A r t ū r a s 
Z u o k a s išvyko į Paryžių, kur 
dalyvaus simpoziume „Euro
pa - didžioji statybų aikštelė, 
ieškanti savo tapatumo". Sim
poziume didelis dėmesys bus 
skir iamas institucijų ir regio
nų vaidmeniui kur iant Euro
pą, o taip pat bus aptart i Eu
ropos šalių sostines supantys 
regionai bei Rytų Europos 
šalys. 'BNS) 

• Vi ln iu je su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkumi su
sitikęs JAV Valstybės sekre
torės padėjėjas Europos reika
lams Daniel S. Hamilton pasi
džiaugė glaudžiu Lietuvos ir 
JAV dvišaliu bendradarbiavi
mu ir pažymėjo, kad integruo
damas! į NATO, Lietuva yra 
teisingame kelyje . 'BNS 

• O s k a r o K o r š u n o v o teat 
r a s rengia visų savo spektak
lių mažąjį festivalį, kurį gruo
džio 3-8 dienomis Nacionali
niame dramos tea t re stebės 
Europos festivalių ir teatrų at
stovai, užsienio žurnalistai ir 
teatro kritikai. Festivalio me
tu bus rodomi visi 1999-2000 
metais sukurt i O. Koršunovo 
spektakliai. (Eita) 

• M i n i n t 59-ąsias žydų žū
ties metines, Kauno LX forto 
teritorijoje, šalia žudynių vie
tos, buvo at idengta atminimo 
lenta-mozaika. o forto muzie
juje at idaryta paroda. (Elta) 

• V i l n i a u s m i e s t o savival
d y b ė kar tu su Vilniaus apsk
rities Statistikos valdyba ren
giasi gyventojų surašymui, 
kuris planuojamas kitų metų 
balandžio mėnesį. Per surašy
mą gyventojų bus prašoma at
sakyti į daugiau nei 40 klausi
mų, numatoma, kad sostinės 
gyventojus surašinės pusantro 
tūkstančio surašinėtojų. (BNS; 

• P r e z i d e n t a s Va ldas 
A d a m k u s priėmė Vilniuje 
viešintį Kazachstano vice
premjerą Daniai Achmetov ir 
jo vadovaujamą Kazachstano 
valstybės institucijų ir di
džiausių šios šalies naftos, 
geležinkelių, metalurgijos 
bendrovių vadovų delegaciją. 
Susitikime buvo aptart i dvi
šalio ekonominio bendradar
biavimo projektai, galimybės 
didinti Kazachstano naftos, 
metalų ir kitų prekių ekspor
tą, pasinaudojant gera Lietu
vos geografine padėtimi, už
megzti tiesioginius Kaspijos 
jūros uostų ir Klaipėdos uosto 
ryšius. Kazachstano viceprem
jeras pažymėjo, kad Lietuva 
yra laikoma strategine Ka
zachstano par tnere Baltijos 
regione. 'BNS. 

Prezidentas Valdas Adamkus ( kairėje' priėmė Kazachstano vicepremjerą 
Daniai Achmetov. Gedimino Žilinsko Elta) nuotr. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PO GYVO RUDENS FILADELFIJOJE 

NEATSILIEKA IR ŽIEMA 
Geros reklamos ir labai pa

lankaus oro dėka, šių metų 
tradicine Lietuvių namų mugė 
lapkričio pirmą savaitgalį su
traukė daug lankytojų. Tarp 
parduodamų lietuviškų rank
darbių, gintaro dirbinių, muzi
kos įrašų ir knygų patys popu
liariausi šių metų pirkiniai 
buvo Lietuvos olimpines krep
šinio r inktinės marškinėliai. 
Mugės lankytojus linksmino 
„Kaimo kapela", tautinių šo
kių grupė ^Žilvinas" ir Filadel
fijos kanklininkės. Išalkusįeji 
vaišinosi prie gausaus bufeto, 
ilga eilutė lauke prie „ska
niausių pasaulio bulvinių bly
nų". Kavinėje gardžiavosi Fi
ladelfijos šeimininkių tortais 
ir pyragais. Mugės ruoša rūpi
nosi naujas lietuvių namų 
valdybos pirmininkas dr. Juo
zas Kasinskas. kuris ir kankli
ninkes moko, ir „Kaimo kape
loje" groja. Nuo jo mugės dar
buose neatsiliko tarybos pir
mininkas Vytautas Karalius 
bei LB apylinkės pirmininkas 
Vytas Bagdonavičius, o jiems 
trims padėjo didelis būrys tal
kininkų. 

Šalia privataus verslo staių 
buvo ir labdaros stalas surink
ti lėšų „Vaiko Vartai į mokslą" 
organizacijai, kurios tikslas 
yra dirbti su nuskriaustais 
gatvės vaikais Lietuvoje, ska
tinant juos lankyti mokyklas, 
siekti aukštesnio mokslo ir įsi
sąmoninti dvasinių vertybių. 
Tie vaikai negauna jokio dva
sinio nei socialinio auklėjimo 
savo šeimose. Prie šio muges 
stalo buvo pardavinėjami su
aukoti lietuviški rankdarbiai 
ir priimamos aukos. Per dvi 
dienas geradarių dėka pasi
sekė sutelkti 1,050 dol., kurie 
buvo persiųsti j organizacijos 
centrą Čikagoje. Lėšos bus 
naudojamos supirkti mokslo ir 
higienos reikmenis šešiems 
„Vaiko Vartai į mokslą" cent
rams veikiantiems Lietuvoje. 
Oganizacija ikurė ir šiuo metu 
pati su vaikais Lietuvoje dirba 
buvusi filadelfijiete Rita Žu-
kauskaitė-Venclovienė. 

Juzė ir Bronius Krokiai, ne
pamainomi Filadelfijos lietu
viško telkinio veiklos talkinin
kai ir rėmėjai, lapkričio 12 d. 
šventė vedybinio gyvenimo 50-
ties metų auksinę sukaktį. Po 
Mišių jubiliejų intencija Šv. 
Andriejaus lietuviškoje bažny
čioje, dukros Ramunė Kroky-
tė, Jūra tė Stirbienė. Danutė 
Gečienė ir Rasa Veselkienė su 
šeimomis suruošė savo tėve
liams vaišes parapijos salėje. 
Visi parapijiečiai, kurie tą die
ną dalyvavo Mišiose, buvo 
kviečiami kartu pasidžiaugti 

šios veiklios šeimos švente ir 
pasveikinti sukaktuvininkus. 

Lapkričio 19 dieną įvyko 
BALFo skyriaus pietūs ir kon
certas po lietuviškų Mišių Šv. 
Andriejaus parapijos salėje. 
Programą atliko solistė An
gelė Kiaušaitė ir smuikinin
kas Ju l ius Veblaitis iš kaimy
ninės šiaurės New Jersey 
valstijos. Akompanavo Anelė 
Kaulinytė, Šv. Andriejaus pa
rapijos vargonininkė ir choro 
vadovė. Programą pravedė ir 
su svečiais menininkais supa
žindino Marija Raugienė. 
BALFo valdybą sudaro: Regi
na Raubertai tė — pirm., kun . 
Petras Burkauskas — vice-
pirm., J an ina Marmokienė — 
sekr., Ona Kreivėnienė — ižd., 
Marija Raugienė — narė so
cialiniams reikalams, Bronė 
Karaškienė ir Povilas Šidlaus
kas — nariai. 

Nuo pereito pavasario Fila
delfijoje vyko Lietuvių namų 
remonto vajus, kurį vykdė 
bendromis jėgomis Filadelfijos 
lietuvių namų vadovybė ir 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba. Žūtbūt reikėjo 
surinkti bent 20.000 dol., kad 
Lietuvių namai gautų Lietu
vių fondo pažadėtą „matching 
fund" 40,000 dol. sumą. Vajus 
pasisekė ir nu ta r t a aukoto
jams padėkoti, o iki šiol dar 
nespėjusiems prisidėti, pri
minti, kad dar ne vėlu ta i pa
daryti . 

Gruodžio 2 d., šeštadienį visi 
paaukoję bent 100 dol. yra 
kviečiami į Padėkos vakaronę 
Lietuvių namuose, kurios me
tu Lietuvių fondo atstovas 
įteiks 40.000 dol. čekį. Muziko 
Jurgio Petkaičio vadovauja
mas ..Hartfordo Trio" padai
nuos trims balsams gražiai 
suderintų liaudies ir šių dienų 
lietuviškų dainų. Šokiams 
gros Stasys Telšinskas, ryti
niame Atlanto pakraštyje pla
čiai užsirekomendavęs vieno 
žmogaus orkestras . Svečiai 
bus pavaišinti užkandžiais, 
pyragais ir kava. Rengėjai, 
norėdami sudaryt i sąlygas ir 
jaunos kartos aukotojams da
lyvauti vakaronėje, suorgani
zavo priežiūrą mažiems vai
kams Kultūros centro patal
pose. Visiems aukotojams ir jų 
šeimų nar iams įėjimas nemo
kamas. Šį renginį koordinuoja 
LR valdybos narys Vytas Ma
ciūnas. 

* * * 

Tradicines kūčias Filadelfi
joje ruošia skau ta i ir Lietuvos 

LB Detroito apylinkes valdybos ir talkininkų pasiangomis įruoštas lietuvių paviljonas Detroito tarptautiniame 
festivalyje. Iš k.: Vilija Matvekienė, Rasa Karveliene ir Alma Sventickienė. Nuotr. Jono Urbono 

Vyčių 3-ioji kuopa. Skautų kū
čios įvyks sekmadienį, gruo
džio 10 d., 12 vai., po lietuviš
kų Mišių Šv. Andriejaus para
pijos salėje. Bilietų ir stalų 
u ž s a k y m u s tvarko Marija Su-
š insk ienė (215) 927-2467 ir 
La ima Bagdonavičienė (609) 
268-8045. Lietuvos Vyčių ren
giamos kūčios įvyks šeštadie
nį, gruodžio 9 d., 6 vai. vaka
re, po 5 vai. vakaro Mišių Šv. 
Jurg io parapijos salėje. Bilie
tus ga l ima užsisakyti pas Lil-
lian Greymas (215) 426-6762. 

* * * 
Šv. Andriejaus parapijos 

klebonas, kunigas Petras Bur
k a u s k a s prieš penkerius me
t u s pradėjo rengti tradicinius 
kalėdinius bažnytinius kon
cer tus sekmadienį ta rp Kalė
dų ir Naujų metų. Šiais me
ta i s t a i pasitaiko gruodžio 31 
d. Koncertas įvyks 2 vai. po 
pietų Šv. Andriejaus bažnyčio
je . P rogramą atliks parapijos 
choras , vadovaujamas Anelės 
Kaul inytės , ir svečių ameri
kiečių profesionalus ansamb
lis. Kalėdiniai koncertai, kurie 
b ū n a skelbiami ir amerikiečių 
žiniasklaidoje, su t raukia ne
mažai publikos iš parapijos 
aplinkoj gyvenančių ir iš to
liau atvykstančių muzikos 
mėgėjų. 

Po kelių metų pertraukos, 
2000 metų sutikimą labai sėk
mingai suorganizavo Lietuvių 
nama i ir Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, vadovaujama 
s u m a n a u s pirmininko Vytauto 
Bagdonavičiaus. sugebančio 
subur t i visas kar tas bendram 
darbui . Visi, kurie anąmet ne-
pabijojo visokių gąsdinimu 
apie Y2K, labai linksmai ir 
nuotaikingai , be jokių nuoty
kių, su t iko antrą tūkstantmetį 
savoje lietuviško telkinio šei
moje. Todėl ir 2001-uosius me
tus sut ikt i visi Filadelfijos 
plačių apylinkių lietuviai yra 
kviečiami į Lietuvių namus 
gruodžio 31 d., nuo 8 vai. va
karo. Gros tie patys du links
mi orkes t ra i — „Bobby Jay" ir 
mūs i škė „Kaimo kapela". Vie
t a s rezervuoti būtina iki gruo
džio 10 d., Lietuvių namų tele
fonas (215) 739-4831. 
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Vienas seniausių Amerikos 
..h y League" universitetų yra 
Univers i ty of Pennsylvania, 
kuri įkūrė Filadelfijos žymiau
sia istorine asmenybe Benja-
nv.n Franklin. Šiais metais 
universi teto biblioteka švenčia 
250 metų sukakti . Ta proga 
50-ties valstybių vadovų bib
liotekai a ts iuntė dovanas, sa
vo kraš tuose šiais motais iš
leistas ypat ingas knygas. Do
vanotos knygos yra išstatytos 
parodų vitrinose bibliotekoje. 
'i :\t ir Lietuvos dovana, tik 
kažkodėl ne su prezidento 
A d a m k a u s pasirašytu dovano

jimo raštu. University of 
Pennsylvania turi bene pačią 
didžiausią lituanistinių knygų 
kolekciją už Lietuvos ribų. Ko
lekcijoje yra Vasario 16-tos 
Nepriklausomybės akto signa
taro ministro J. Šaulio biblio
teka. Lituanistikos knygas ir 
spaudą bibliotekoje kaupė, čia 
dirbę dr. Vincas Maciūnas ir 
dr. Kostas Ostrauskas. Dr. Os
t rauskas , nors šiuo metu yra 
pensininkas, dar pasirūpina 
lituanistikos papildymu biblio
tekoje. Sukakties proga Fila
delfijos LB apylinkė per uni
versitete besidarbuojančią Al
doną Rastenytę-Page padova
nojo bibliotekai kelias knygas, 
išleistas Lietuvoje 1997 m., 
švenčiant Mažvydo katekiz
mo, pirmosios lietuviškos kny
gos. 450-ties metų sukaktį. 

Te resė Gečienė 

D E T R O I T , MI 

TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS IR 

LIETUVIAI 

Lapkričio 14-16 d. Detroito 
priemiesčio Novi parodų cen
tre vyko Tarptautinis festiva
lis, skirtas Michigano, Ohio ir 
kitų artimesnių valstijų vi
durinių mokyklų mokinių su
sipažinimui su įvairiomis Pa
saulio tautomis, jų istorija, 
kultūra. Į festivalio progra
mas įjungiant Amerikoje gy
venančius tų tautų bendruo
menių atstovus. Toks festiva
lis Detroito apylinkėje vyksta 
antrą kartą ir sutraukia daug 
lankytoju. 

Kada ir kur jis vyksta šie
met, buvau painformuotas 
buvusios LB Detroito apylin
kės valdybos pirmininkės Ra
mutės Petrulienės. Ji prast, 
kad nuvykčiau ten apžiūrėti 
Lietuvių Bendruomenės De
troito apylinkės valdybos su 
talkininkių pagalba suorgani
zuotą lietuvių paviljoną, pada
ryti nuotraukų ir aprašyti. 
Prašomas sutikau. 

Nuvykęs prisistačiau, esąs 
lietuvių žiniasklaidos narys ir 
norėčiau pamatyti lietuvių pa
viljoną. Buvau maloniai pri
imtas, davė palydovą. Pravė
rus į salę duris, išgirdau di
džiulį klegesį, mačiau daugybę 
jaunų veidų. Salė papuošta 
įvairių tautų vėliavomis, įvai
rių tautų paviljonais. 

Iš tolo pamačiau užrašą — 
Lithuania. Prisiartinus mane 
sutiko besišypsančios tą dieną 
paviljone besidarbuojančios: 
Vilija Matvekienė, Alma Sven
tickienė ir Rasa Karvelienė. 
Praeinantis jaunimas apžiū
rinėjo r dinius. vartė knygas 
ir kai Kurie žarstė gintaro 
trupinėlius. Klausinėjo apie 
Lietuvą ir 1.1 Ant stalo buvo 
padėtas apie Lietuva infor
macinis lajv.iv k;iri viiTias 
kitas pasiėmė, pridedami prie 
viso glėbio iš kitu prisirinktos 
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informacinės medžiagos. Ra
dęs progą, paprašiau, kad pa
pozuotų ir padariau keletą 
nuotraukų. Jos informavo ma
ne, kad festivalis tęsis tris die
nas. J is organizuojamas vidu
rinių mokyklų mokiniams, 
kaip švietimo programų dalis. 
Jų žiniomis, lankytojai yra vi
durinių mokyklų mokiniai iš 
įvairių Michigano ir kaimyni
nių valstijų. Pernai jį aplankė 
per 40,000 lankytojų. Mano 
akimis, nemažiau bus ir šie
met. 

Baigminės pastabos. Svei
kintina LB-ės Deroito apylin
kės valdyba — jos pirminin
kas Piestys ir visos talkinin
kės: Rita Giedraitienė, Danutė 
Sirgedienė, Vilija Matvekienė, 
Alma Sventickienė, Rasa Kar
velienė, Regina Puškorienė, 
Nijolė Lapšienė ir visi kiti, ku
rie buvo įsijungę į lietuviško 
paviljono organizavimą. Kas 
liečia informacinį lapelį, j is 
gana kuklus. Jame sudėta 
chronologinė Lietuvos istorija, 
pora žinučių apie Lietuvos 
sportininkų laimėjimus krep-
šinyje iki 1999 m. Paklausus 
rengėjus, kodėl lapelis toks 
kuklus ir nėra apie Australi
joje vykusią olimpiadą ir lietu
vių laimėjimus, atsakymas — 
iš niekur negavo geresnio ir 
viskas susiję su finansais. Fes
tivalį aplanko tūkstančiai j au
nimo, tai būsimieji Amerikos 
daktarai , inžinieriai, įmonių 
vadovai, gal vienas kitas ir 
būsimasis Kongreso atstovas 
ar senatorius, na ir gal prezi
dentas? Visur ieškome Lietu
vai draugų. Matau, kad čia ji 
pilnai nebuvo išnaudota; galvo
ju, kad mūsų visuomeninės 
organizacijos, ar ir pati Lie
tuva, turėtų susirūpinti šios 
spragos užpildymu. Jaunimas 
turi gerą atmintį. 

DETROITO TRIJŲ 
ŠIMTU METŲ MINĖJIMAS 

2001 METAIS 

Lapkričio 15-tos vakare De
troito International Insti tuto 
fundacijos direktorių posėdyje, 
tarp kitko buvo diskutuojama 
apie Detroito trijų šimtų me
tų minėjimo programas ir In
stituto dalyvavimą jose. Suži
nojau, kad birželio 24-26 d. 
Comerica stadione planuoja
ma, naujų Amerikos piliečių 
prisaikdinimo ceremonijos, 
tautybių paradai, šokių festi
valiai ir kita. Posėdyje dalyva
vęs lenkų kilmės buvęs De
troito meras Gribbs informa
vo, kad lenkai jau gana akty
viai ruošiasi dalyvauti progra
mose. Taip pat buvo minimi 
ir kiti. Buvo nutarta, kad apie 
planuojamus renginius bus 
informuojami visi Fundacijos 
direktoriai Nežinau, ar De
troito lietuviams pasirodyti, 
kad esame gyvi Sugestija. 
Praėjusią vasarą Toronte tu
rėjome šokių šventę. Tikiu. 
kad šokėjai dar nepamiršę iš-

Metams 1/2 metų 
JAV $100.00 $60 00 
K a n a d ^ ' i r k j t a r (PuSJ $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 
Kanadoje I r k t o r (DLSL) _ _ _ _ _ _ _ $65.00 $50.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu _ $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu ]"[ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų $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 ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

moktų šokių. Kodėl ta proga 
nesuruošti rajoninę šokių 
šventę, suorganizuojant šokė
jus iš kaimyninės Kanados, 
Michigano, Ohio, Illinois; pa
galvokite? 

J o n a s U r b o n a s 

DETROITO SKAUTAI 
RUOŠIA KŪČIAS 

Detroito lietuviai kviečiami 
š.m. gruodžio 10 d., sekmadie
nį, dalyvauti Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje „Gabijos" 
skaučių ir „Baltijos" skautų 
tuntų ruošiamoje Kūčių vaka
rienėje. Pradėsim 4 vai. p.p. 
abiejų tuntų bendra iškilmin
ga sueiga. Visi skautai daly
vauja išeiginėse uniformose. 
Po sueigos valgysime Kūčių 
vakarienę. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Dainai Anužienei, tel. 517-
545-0925, arba Rasai Karve-
lienei, tel. 248-380-1363. Kiek
viena šeima prašoma' prie 
Kūčių prisidėti kokiu nors val
giu. Kalėdų šventes pradėki
me kartu. Lauksime visų. 

„Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų vadovybė 

K A N A D A 

Kanados Liet. B-nės XVII 
suvažiavimas įvyko Hamilton, 
Ont., spalio 28 d. Suvažiavo 
per 40 atstovų. Simpoziume 
„Tautos kryžkelės" kalbėjo dr. 
K. Ambrozaitis, adv. P. Žum-
bakis ir kt. 

Sigita ir Vytautas Auš
rotai šventė savo 50-ties me
tų vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Dalyvavo ir viešnia iš 
Čikagos, „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, ir 
„Tėviškės žiburių" vyr. red. 
prel. Pranas Gaida. Buvo 
daug sveikinimų. Pažymėtina, 
kad Vytautas Aušrotas yra 
visuomenės veikėjas nuo pat 
atvažiavimo į Kanadą, K. K. 
kultūros draugijos narys, kuri 
leidžia „Tėviškės žiburius" ir 
buvo vienas pirmųjų laik
raščio administratorių. Taip 
pat yra ilgametis spaudos 
kiosko vedėjas Anapilyje. 

Kanados Katal ikių mo
terų draugijos 17-asis skyrių 
atstovių suvažiavimas įvyko 
spalio 21-22 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje. „Draugo" vyr. 
redaktorė D. Bindokienė buvo 
pakviesta kalbėti suvažiavi
me. Dalyvavo atstovių iš visos 
Kanados. 

Kanados Liet. katal ikų 
kultūros draugija -Žiburiai" 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Draugijos pirm. Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė sklan
džiai pravedė susirinkimą, ji 
ir ateinantiems metams per
rinkta tęsti pirmininkės parei
gas. Buvo diskutuojama įvesti 
anglų kalba skyrių, tačiau dėl 

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 
Tei. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-8101 
Vaiandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedz'ie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts M , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus Ngų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ekonominių ir kitų priežasčių 
buvo nuspręsta to nedaryti, 
nors jaunesnių apklaustųjų di
desnė dalis norėtų turėti tokį 
skyrių. 

Jau r e t e s n i s a t s i t i k i m a s 
— grynai lietuviškos sutuok
tuvės. Rugsėjo 23 d. Lietuvos 
Kankinių šventovėje priėmė 
moterystės sakramentą Laura 
A. Radzevičiūtė su detroi-
tiškiu Mykolu G. Abarium. 

Prel. J . Staškus kartu su 
kun. A. Simanavičium, OFM, 
palaimino jaunuosius. Jauno
sios tėvelis, buvęs Pearson oro 
uosto valdininkas, dabar Lie
tuvoje, susisiekimo ministeri
jos konsultantas. Vestuvių 
puota įvyko parapijos salėje, 
dalyvaujant arti 300 svečių. 

Dr. Rimas Slavickas, We-
land elektrinės jėgainės vedė
jas , yra parašęs elektroenerge 
tikos srities da.-b'is „Alloca-
tion of Netvvork Louses to Va-
riable Electric loads". Jo dar
bas pažymėtas vienu geriau
sių tarptautinėje konferenci
joje, įvykusioje Orlando mies
te, Floridoje. Dr. Slavickas yra 
daugelio profesinių organiza
cijų narys, savo srities darbų 
autorius ir leidinių redakto
rius. 

Stasys Prakapas 



PATI PELNINGIAUSIA — 
INVESTICIJA Į ŽMOGŲ 

L i t . u v o s k a r i u o m e n ė s v a d o b r i g . g e n . J o n o A. 
K r o n k a i č i o k a r i u o m e n ė s d i e n o s p r a n e š i m a s S e i m e 

2000 m . l a p k r i č i o 22 d . 

Šiandien kai kur iems yra 
džiugi ir re ikšminga diena, 
nes Jūsų patriotinis a ts idavi
mas ir puiki t a rnyba Lietuvos 
kariuomenėje buvo įver t inta 
aukštais mūsų vals tybės ap
dovanojimais, kur iuos įteikė 
Lietuvos prezidentas. Visiems 
kitiems, čia sus i r inkus iems 
Lietuvių karių dienos išvaka
rėse, ši data svarbi dėl dviejų 
priežasčių: vieni e s a m e davę 
priesaiką ištikimai ir garbin
gai saugoti ir gint i Lietuvos 
valstybę nuo bet kokio išores 
priešo, tačiau visi ka r tu e s a m e 
tos valstybės piliečiai, taigi, 
jaučiame atsakomybę, kad. 
reikalui esant, b ū t u m e pajė
gūs apginti savo ir savo šalies 
prieš dešimt metų a t k u r t ą ne
priklausomybę ir j a u s u k u r t a s 
demokratinės v isuomenės ver
tybes. Dabar, ka r tu su Europa 
ir kitomis šalimis, i šgyvename 
diplomatinės demokrati jos lai
kotarpį, nes ginklų šioje že
mėje tiek daug ir tokių ga
lingų, kad bet koks nea t sak in
gas žingsnis gaii a m ž i a m s su
naikinti mūsų planetą. Deja, 
karinių konfliktų šioje žemėje 
netrūksta, todėl, norint jų iš
vengti, reikia turė t i s t ipr ias 
gynybines pajėgas, kur ios at
grasintų kiekvieną agresorių. 
Bet koks piktas užmojis tur i 
žinoti, kad jis su lauks tvir to 
atkirčio ir nebus to leruojamas. 

Demokratinėje visuomenėje 
didžiausia vertybė yra žmo
gus. Nėra nieko ver tesnio ir 
nuostabesnio už žmogaus gy
vybę. Demokratiniais princi
pais kuriamoje vals tybės ka
riuomenėje svarbiausia jos da
lis yra karys. Todėl mes, kur
dami Lietuvos kar iuomenę , 
didžiausią dėmesį sk i r iame 
kareivio, kar ininko intelekto 
lavinimui ir ka r in iam pasiren
gimui. Pati pelningiausia in
vesticija — yra investicija į 
žmogų. Prie porą metų daug 
kam atrodė never ta dėmesio 
mintis kurti Mokomąjį pulką 
ir ten pagal naują metodika 
apmokyti kiekvieną Lietuvos 
kariuomenės šaukt inį . Dabar , 
net ir t a rp tau t inės kar in ių 
ekspertų delegacijos pr ipa
žino, kad tai geras , pasiteisi
nęs projektas. Ruklos moko
majame pulke d a b a r šaukt i -
niai apgyvendinami gerose, 
šiuolaikiškai įrengtose pa ta l 
pose ir praeina vienuolikos sa
vaičių intensyvu apmokymą. 
Su jais dirba pagal br i tų j ū r ų 
pėstininkų metodiką par< 
seržantai, kurie j au nebetur i 
sovietinės armijos negatyvios 
patirties ir vadovaujasi de
mokratiniais vadovavimo 
principais. Nors Ruklos bazi

nio apmokymo centras nėra 
pati svarbiaus ia reforma, ta
čiau ji re ikšminga ne tik Lie
tuvos kar iuomenei , bet ir visai 
Lietuvai. Čia galutinai atsi
sveikinta su sovietinės armi
jos negatyviais stereotipais, 
a t s i sakyta nepagarbaus , nie
kinančio požiūrio į jaunuolį, 
kuris a te ina į kariuomenę, 
kad taptų a tsakingu, savaran
kišku vyru ir aktyviu piliečiu. 
Džiaugiuosi, kad Lietuvos pre
zidentas už pasiaukojimą ir 
didelį įnašą, kur ian t Mokomą
jį pulką š iandieną apdovanojo 
pik. Levulį Vyčio kryžiaus or
dinu. 

Dar ir š iandien kai kas dis
kutuoja dėl kraš to apsaugos 
sistemos lėšų, skiriamų ka
riuomenės infrastruktūros kū
rimui ir kar io gerovės gerini
mui. Tačiau aš labai atsakin
gai tvir t inu, kad tai yra bū
t ina sąlyga ugdant profesio
nalų, savimi pasit ikintį ir kitų 
gerbiamą kareivį, iš kurių ne
mažai vėliau pasirenka kario 
profesiją. 

Daug dėmesio pastaruoju 
metu sk i r i ama Lietuvos ka
riuomenės profesionaliosios 
tarnybos kar ių mokymui. In
tensyviai ir sėkmingai refor
muojama Lietuvos Karo aka
demija. Diegiamos naujos mo
kymo programos, kurios ati
t inka NATO šalių karinio pa
sirengimo metodiką. Šiemet 
buvo ypač didelis skaičius vai
kinų, norinčių stoti į Karo 
akademiją. J i e m s nenusileido 
ir merginos: į šešias, pirmą 
kartą Lietuvos kariuomenės 
istorijoje sk i r t a s vietas mergi
noms, pre tendavo per šešias
dešimt j a u n ų merginų. Kad 
jos yra ištvermingos, valingos 
ir labai disciplonuotos. mes 
j au įsi t ikinome, nes prieš porą 
savaičių aštuonios davė ka
riūnės priesaiką. 

Šiandien aš nekalbėsiu apie 
mūsų ginkluotę, nes tur ime 
JOS tiek ir tokios, kokia šiuo 
momentu m u m s reikalinga ir 
pr ie inama. Siekdami valstybi
nio saugumo užtikrinimo, tu
rime ieškoti partnerių, kurie 
sut iktų m u s priimti į galingą 
ir pažangią, j a u sukurtą gyny
bos sistemą. Kaip žinia. 1994 
m. Lietuvos valstybė pareiškė 
norą prisi jungti prie NATO. 
todėl daba r itin daug dėmesio 
ski r iama mūsų kariuomenės 

įveikufno T I kitų šalin kari
nėmis pajėgomis gerinimui. 
J a u sukur t i bendri Lietuvos ir 
Danijos, Lenkijos, Baltijos 
valstybių daliniai , kurie kar tu 
dalyvauja t a rp tau t inėse tai
kos pala ikymo misijose ir 
bendrose pratybose. Šiais me-

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Pelninga dirva 
išna udotojams 

Amerikos Lietuviu gydytojų sąjungos valdybos posėdis įvyko spalio 25 d. Jaunimo centre Nuotraukoje -
vaidybos nariai, daktarai (iš kaires): Vacys Šaulys, Daina Variakojyte, pirm. Arvydas Vanagiinas ir Gediminas 
Balukas. ALGS medicinos temomis seminaras ruošiamas 2001 m. balandžio 6 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Prelegentų sąrašas bus paskelbtas vėliau. 

tais, finansuojant Jungt inėms 
ĮVERTINO LIETUVOS PAŽANGĄ Amerikos valstijoms, buvo 

įrengtas ir a t idarytas Regioni
nis oro erdvės stebėjimo cent
ras Karmėlavoje. Amerikiečių 
lėšomis įsigijome naujausios 
technologijos ryšių įrangą. Iš 
Vokietijos gavome porą tūks
tančių kulkosvaidžių, kelių 
milijonų vertės laivą, per šim
tą šarvuočių. Švedija dovanojo 
keletą šimtų prieštankinių pa
būklų, o visai neseniai pe
rėmėme visą įrangą ir gink
luotę, reikalingą dviems prieš
lėktuviniams batalionams. 
Šiandieną Nemenčinėje atida
rėme, su Danijos pagalba 
įrengtą, Taktikos mokymo 
centrą. Taigi, nereikia skubėti 
pirkti ginklų, pasaulyje jų yra 
perteklius. NATO šalių eks
pertus pirmiausia domina, ko
kią mes kuriame infrastruk
tūrą, kaip rengiame karius, o 
jie, tam pri tardami, remia 
mus ginklais. 

Šiemet šventėme atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Lietuvos Respublikos kariuo
menės dešimtmetį. Kokie bus 
ateinantys dešimtmečiai, la
bai daug priklausys nuo kai 
kurių, dar šiais metais Lietu
vos politikų priimamų, spren
dimų. Sakoma, kad metuose 
gali būti tokia diena, kuri mai
tina visus metus. Taigi, ir 
valstybės istorijoje būna tokių 
momentų, kurie nulemia visos 
tautos ateitį. Mūsų tautos 
skaudi praeitis mums prime
na, kad gyvename labai vėjuo
toje geografinėje platumoje: 
čia užpučia ir rytų, ir vakarų 
vėjai. Lietuvis ūkininkas pa
sakytų, kad reikia iš kurios 
nors pusės sukurti užuovėją, o 
tada paga'voti ir apie sodybos 
apdailą. Manau, kad. disku
tuojant apie krašto apsaugai 
skirtiną finansavimą, verta 
prisiminti 1919-1920-ųjų me
tų Lietuvos kariuomenės sa
vanorius, pokario metų parti
zanus, sovietmečio disidentus. 

Nepaisant pastaruoju metu 
esančių sunkumų, Lietuvoje 
veikia rinkos ekonomika ir per 
vidutinį laikotarpį valstybė 
bus pasirengusi atlaikyti ES 
konkurencijos jėgų spaudimą, 
jei ir toliau tęs reformas, tei
giama ataskaitoje apie na
rystės Europos Sąjungoje (ES) 
siekiančių valstybių pažangą, 
kuri buvo patvirtinta Europos 
Komisijos (EK> posėdyje Briu
selyje trečiadienį. 

Tai — kasmetinis dokumen
tas, kuriame vertinamos val
stybėje vykdomos reformos bei 
pasirengimas narystei ES. 
Kartu Europos Komisija pa
teikė ir Plėtros strategijos 
dokumentą, kuriame apiben
drintai apžvelgė stojimo de
rybų situaciją bei perspekty
vas. 

Lietuva ataskaitoje pirmą 
kartą įvertinta kaip vei
kiančios rinkos ekonomikos 
valstybė. Pažangos ataskaitoje 

Tos lėšos, dėl kurių šiandien 
ginčijamasi, yra menkos, lygi
nant su tų jaunų vyrų ir mo
terų gyvybėmis, kurias jie pa
aukojo, gindami savo tėvynę. 
Jeigu tie žmonės būtų svarstę, 
ar verta priešintis, ar verta 
kęsti šaltį, alkį, moralines ir 
fizines kančias, šiandieną gal 
ir nebūtų Lietuvos pasaulio 
žemėlapyje. Mažos, tačiau ko
vojančios tautos ryžtas at
kreipė didžiųjų valsybių dė
mesį. Taip pat ir šiandien mū
sų ankstesniojo politinio bei 
pilietinio pasirinkimo patvir
tinimas arba atsisakymas tu
rės įtakos didžiųjų šalių 
sprendimams. Todėl, sveikin
damas visus su Lietuvos karių 
diena, linkiu tvirtos sveikatos, 
sėkmingų darbų ir teisingų 
sprendimų, kuriuos su pagar
ba ir dėkingumu minėtų atei
nančios kartos. 

Europos Komisija pažymėjo, 
kad Lietuvoje veikia rinkos 
ekonomika ir kad per vidutinį 
laikotarpį valstybė bus pasi
rengusi atlaikyti ES konku
rencijos jėgų spaudimą, jei bus 
toliau tęsiamos esminės refor
mos. 

Lietuva išsaugojo ekonominį 
pastovumą, žymiai pagerino 
finansinę drausmę bei su
mažino valstybes kišimąsi į 
ekonomiką. Ataskaitoje taip 
pat nurodoma, kad pastebi
mas ryškus pasistūmėjimas į 
priekį privatizavimo srityje. 
Privatizavimas, kaip ir žemės 
grąžinimas savininkams atas
kaitoje įvertintas kaip beveik 
baigiamas darbas. Pastebima 
pažanga pertvarkant energeti
kos ūkį bei viešąją ir socia
linės apsaugos (pensijų siste
mos) sistemas, pažymimas 
verslo aplinkos pagerėjimas. 

Gruodžio 7-8 d. vyksian
čiame ES viršūnių susitikime 
turėtų būti apsvarstytos Euro-

• pos Komisijos atskaitoje dės
tomos išvados ir rekomenda
cijos, jame taip pat numatoma 
priimti atitinkamus sprendi
mus dėl tolesnės derybų eigos. 

•BNS). 

* P i rmie j i pus ė mil i jono 
eurų , Lenkijos skirtų Ignali
nos atominės elektrinės s IAE) 
pirmojo bloko uždarymui, spe
cialią sąskaitą pasieks dar iki 
šių metų pabaigos. Lietuvos 
ūkio ministerija gavo Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos 
laiško Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankui (ERPB) 
kopiją, kuriame Lenkija pa
tvirtina savo prisiimtus įsipa
reigojimus paremti IAE I blo
ko naudojimo nutraukimą. 
Birželyje Vilniuje vykusioje tarp
tautinėje rėmėjų konferenci
joje Lenkija paskelbė, kad 
skirs 1.5 mln. eurų. GERS) 

Šio mėnesio 13 d. Čikagos 
miesto taryba patvirtino įsta
tymą, pagal kurį miestas atsi
sako turė t i bet kokių reikalų 
su įstaigomis, kurios pasižymi 
paskolų išdavimu žmonėms, 
negalintiems mokėti aukštų 
procentų ir dėl to prarandan
tiems — dažniausiai nekilno
jamą — nuosavybę. 

Įstaigos, norinčios gauti 
kontraktus miesto darbams, 
turės pasirašyti pasižadėjimą, 
kad jos pačios tokiu ..suktų 
paskolų verslu" nesiverčia ir 
neturi ryšių su bet kuria fir
ma, tuo užsiimančia. Įstatymo 
ribose yra ir kontraktoriai, ku
rie neatl ieka, arba labai pras
tai atl ieka, paimtą darbą, ap
gaudinėja juos pasamdžiusius 
(ypač vyresniuosius ar nese
niai į šį kraštą atvykusius, ne
mokančius kalbos ir netiksliai 
suprantančius , kokius kon
t rak tus jie pasirašo), išvilioja 
pinigus ir „išnyksta". Tačiau 
įs tatymas griežčiausiai griebia 
įvairias skoliaimo įstaigas, ap
gaudinėjančias klientus, kurie 
dažnai praranda savo namus 
ar kitą nuosavybę. 

Tai pirmasis toks įstatymas 
visame krašte . Nors jis nepa
naikins visų blogybių, šiuo 
metu vis gausiau pasireiš
kiančių mieste, bet bent su
teiks teisėtvarkai lazdą, kuria 
bus galima sukčiams per gal
vą užvežti... 

Žinoma, kad būtų suteikta 
galimybe kažką apgauti, rei
kia dviejų dėmenų: saldžia
liežuvio apgaviko ir lengvati
kio, jo pažadais patikinčio. 
Deja, ir vienų, ir kitų žmonija 
niekuomet nestokojo. Nepadės 
čia nei įstatymai, nei nuolati
niai perspėjimai, kad (kaip 
mūsų liaudis sakytų) Je igu 
pažadas atrodo per daug vilio
jantis, neįpareigojantis ir be 
rizikos — persižegnok ir bėk 
kiek įmanoma toliau..." . 

O vis tik žmonės susigundo. 
Net ir mūsų tautiečiai, ypač 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Mėgindami iš paskutiniųjų 
įsikabinti į geresnį gyvenimą 
šiame krašte, patiki namų pir
kimo pažadams lengvatinėmis 
sąlygomis, vartotų automobi
lių pasiūloms (tuo pačiu ir vai
ravimo teisių įsigijimui be rei
kalaujamų egzaminų). Gaila, 
bet j au pasitaikė, kad žmonės 
prarado paskutines santaupas 
ir pajamas, kurių tikėjosi, pi
giai pirkę daugiabutį pastatą 
ar kitą nekilnojamą nuosavy
bę. O dar liūdniau, kad tiems 
pirkėjams „pasitarnavo ad
vokatai", kurių vienintelė ak
reditacija — gražiai išspaus
dinta vizitinė kortelė ir dar 

gražesni žodžiai. (Taip niekam 
<r nepavyko sužinoti, kur tokio 
advokato įstaiga.) 

Vis dažniau tenka patirti lo 
kiek yra atvejų, apie kuriuos 
nesužinome), kad ypač nuken
čia lietuvaičiai, kurie į šį kraš
tą atvyksta be „žalios kor
telės". Tokius nelegalius dar
bininkus išnaudoja ir kita
taučiai, bet skaudžiausia, kai 
jie tampa savų tautiečių godu
mo ar šantažo aukomis. Ka
dangi žmonės neturi reikiamų 
dokumentų, jie vengia kreiptis 
į po'iciją ar ati t inkamas įstai
gas ir ieškoti tei^ytės. Tą žino 
ir išnaudotojai, todėl nebijo 
pakliūti už savo sukčiavimus 
bei nusikaltimus. Taip ir su
kasi tas užburtas ra tas , taš
kydamas skriaudas, neapy
kantą ir susipriešinimą tarp 
savų tautiečių. 

Jeigu nuskriaustas tautie 
tis ir ryžtasi ieškoti pagalbos, 
sunku jam ką patar t i , nes iš 
tikrųjų neturime tokios įstai
gos ar organizacijos, kuri ga
lėtų jį ginti, padėti. Aišku. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų taryba atlie
ka daug įvairių patarnavimų, 
jeigu į jos įstaigą Čikagoje 
kreipiamasi. Jo<= tarnautojai 
gali susisiekti su atit inkamais 
advokatais, miesto savivaldy
bės įstaigomis, „Better Busi
ness Bureau", kuris padeda 
žmonėms atpažinti, 'ar versli
ninkas, profesionalas, kon-
traktorius ir kt. yra patiki
mas, t.y., ar prieš jį nėra buvę 
skundu, teismo nuosprendžių 
ir pan. 

Vis tik geriausia apsauga 
yra atsargumas ir kalbos 
mokėjimas. Jeigu ruošiamasi 
pirkti didesnį pirkinį, reikia 
pasirašyti sutartį, gauti pas
kolą, būtina kartu turėti as
menį, gerai kalbantį ang
liškai, kad viską nuodugniai 
išaiškintų. Apie apgaulingus 
paskolų tiekėjus ir kitokius 
sukčius nuolat rašoma „Drau
ge", Socialinių reikalų tarybos 
skyriuje (šeštadieniais). Tame 
skyriuje yra labai naudingų 
patarimų ne tik naujiesiems 
imigrantams, bet ir senokai 
čia gyvenantiems, ypač vyres
nio amžiaus žmonėms, kurių 
nemaža dalis susiduria su to
mis pačiomis problemomis, 
dažnai kylančiomis dėl nepa
kankamo anglų kalbos mokė
jimo. 

Padekime vieni kitiems — 
juk kiekvieno krikščionio pa
reiga padėti savo artimui, o 
kas gali būt ; artimesnis už 
savo tautietį, nepaisant kada 
jis atvykęs į šį kraštą'7 

O KALIFORNIJA, 
O TOLIMA... 
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Labai reikšminga vaidmenį lietuvybei puoselėti, su
burti lietuvius, sutelkti juos vieningam darbui atlieka 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia, kurią įkūręs prela
tas Jonas Kučingis, jau pensininkas , kiek leidžia svei
kata , vis dar uoliai dalyvauja krikščioniškoje ganyto
jiškoje lietuviškoje veikloje. Tuo pačiu keliu eina ir 
dabartinis parapijos klebonas dr. prel. Algirdas 
Olšauskas, ir j am ta lk inant i s vikaras Stanislovas 
Anužis. Sekmadieniais i Šv. Mišias iš Los Angeles ir 
apylinkių pasimelsti gausiai privažiuoja lietuvių, todėl 
k'tą kartą rojkia pasižvalgyti, kur rasti suolą atsisėsti . 
Turiningi pamokslai prieš plintančias blogybes, ne
norą kovoti su savo ydomis, žeminančiomis doro lietu
vio vardą, pasiekia ne tik ausis , bet ir širdį, j audina 
protą. Minint valstybines šventes , pamokslai pasižymi 
viltingu patriotiniu tur in iu . Apgai lestaut ina, kad t a rp 
maldininkų, kaip ir Lietuvos bažnyčiose, mažoka jau
nimo. Gausiau galima jį išvysti per met ines krikš
čioniškas šventes, per a r t imų žmonių laidotuves. Bent 
man taip pasirodė, kai Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 
aukojamos Mišios už mirusį prof. dr. Ju l ių Jodelę. 
Maldininkų mažėjimas bažnyčiose, 2inoma, sudaro 
rimtas prielaidas, kad tikrieji šeimininkai išs tumiami 
ateivių — kitų religijų atstovų, kaip tai atsi t iko Cicero. 

Patiko gyvesnis nei Lietuvoje dialogas tarp pamal
das atliekančio kunigo ir susirinkusiųjų melstis. Nors 
vieną vakarą, kai į Šv. Kazimiero bažnyčią dėl ne to
kio patogaus laiko į ją suvažiuoja mažiau lietuvių ir 
pamaldos vyksta anglų kalba, girdėjau prel. A. Ol
šausko jiems lietuviškai pasakytą priekaištą: „Lie
tuviai , kodėl neatsakinejat?" Tikrai, lyginant su atsa
kymais tų, kurie sprendžiant iš odos, buvo gimę ša
lyse, kur saulė karštesnė ir dangus ne toks pilkšvas 
kaip Lietuvoje, mūsų žmonių balsai vos girdimi. Nors 
suoluose ir yra knygelės, kur surašyta visa pamaldų 
eiga. sunku mus, šiauriečius, įpratinti būti kalbes
niais. Išsišokame ten, kur nereikia, ir tylime, kur rei
kia. Net ir prie Ramiojo vandenyno gyvendami nesi-
keičiame. Tokie pat tyleniai buvome ir per Vasario 16-
osios iškilmes, kai bosas Ant. Polikaitis giedojo JAV 
himną. Iš daugybės žmonių ne kažin kiek pasekėjų at
sirado, tie patys garsiakalbio buvo reikalingi. Gal jau 
nuvilnijusi jaunystė prabyla0 

Kiekviena kelionę lydi daugybė įspūdžių, iš jų kylan
tys samprotavimai. Esame viena tauta, turime ta pa
čia kalba leidžiamus laikraščius. Tačiau su Amerikos 
lietuvių spauda retas kuris Lietuvoje turi progos susi
pažinti. Net didžiųjų miestų viešosios bibliotekos, pa
vyzdžiui, Kauno, negauna nei „Draugo", nei „Dirvos", 
nei „Tėviškės žiburių". Visiems aišku, kodėl taip yra. 
Aišku ir tai, kad tokia būklė toldo mus, sunkina tarpu
savio pažinimą ir galiausiai susikalbėjimą Amerikoje 
su Lie tuvos la ikraščiu t u r in iu daugiaus ia sus ipa 

žįstama elektroniniu paštu. Lietuvoje tokia galimybe 
prieinama galbūt tik vienam iš šimto, o gal ir dar re
čiau. Tad ar neįmanoma keistis laikraščiais0 Redakci
jos tikriausiai sutiktų padovanoti juos bibliotekoms. 

Tautinės šventės pradedamos Šv. Kazimiero parapi
jos pradžios mokyklos aikštėje, kur išrikiuojami Juozo 
Daumanto kuopos šauliai. Lietuvos kariuomenės vete
ranai. Pakeliamos Amerikos ir Lietuvos valstybinės 
vėliavos, sakomos kalbos. Parapijos bažnyčioje šventės 
intencija aukojamos šv. Mišios. Šaulių kuopos vadas, 
Garbes šaulys Kazys Karuža daug platesnė asmenybė, 
negu jis save apibrėžia trim žodžiais vizitinėje kor
telėje: žurnalistas, filatelistas, keliautojas. Ištikimo 
Tėvynės sūnaiis. puikaus organizatoriaus bruožais pa
ženklinta visa K. Karužos veikla. Nuo sunykimo išgel
bėjo J. Daumanto Šaulių kuopą, ją prikėlė gyvam, turi
ningam darbui. Savo viloje „Trakai" įkurdino kuopos 
būstinę. Į kuopos, kurios nariai buvo generolai Stasys 
Raštikis ir Jonas Černius, pulkininkas Jonas Andra-
šūnas, veiklą įsijungęs akademinis jaunimas. Didelis 
savo brolio, anksti mirusio (1933 m.) poeto, beletristo, 
literatūros kritiko Petro Karužos kūrybos puose
lėtojas, jo raštų leidėjas. Už Kazio Karužos paramą 
dėkingi kraštotyros I Vilkaviškio, Kudirkos Naumies
čio) ir Maironio literatūros Kaune muziejai. 

Pagarba apgaubtas Lembertu šeimos vardas. Vitalio 
geranoriškumas atvėrė mums kelių gerai žinomų lie
t imu Seimu n imų duris. Tai rašytojos Alės Rųtos ir 
architekto Edmundo Arbų; ALTo Los Angeles skyr. 

pirmininko Alb. Markevičiaus: visuomenės veikoj' 
publicisto, cituojant „Iš nakties į rytą" jv i„ triu, 
bet teisingu žodžiu kovojusio už laisvę ir prieš melo 
dvasią". Juozo Kojelio; Gražutės -Sirutienės, žinomojo 
Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyno savininkų, duk
ters: talentingos, labai netradicinio mąstymo ir braižo 
kompozitorės Giedros Gudauskienės. Laikraščio ra
šinio rėmai neleidžia plačiau paminėti šiuose nam 
patirtos širdžių šilumos bei atkurti kupinų susirū
pinimo Lietuvos likimu pokalbių Dėl tos pačios prie
žasties liks neapsi*tota ir prie Seimininkų gausaus vi
suomeninio kultūrinio palikimo, kurio n 
baigs įvertintomis premijomis, padėkomis. įteiktais 
garbės ženklais, bet nuolat bus prie jo grįžtama, se-
miamasi jėgų. kuris primins apie etninį pradą, kad lie
tuviais esame gimė. 

Vitalis buvo tikras mūsų šeimininkas Dviejų namų 
valdoje kiekvienas turėjome pakankamai erdves, kad 
nekliūtume vienas kitam, ir patogias lovas miegoti. 
Valgydino namie ir išvykose Telefone tdavome 
su Lietuva, per daug nesivargindami galvoti, kas mo
kės už pokalbius. Iš elektroninio pašto pasiekdavo ži 
nios. sakančios, kad ir be mūsų Lietu-
kiekvieną dieną lydėjo išvykos, keliones Pocėst Lawn 
koplyčia ir baltuojančiais bibliniais paminklais iš
puoštos kapinės, kur palaidota Danute ir jos kapas 
pirmąsias mirties mėtine? turėjo būti paženklinta^ 
minimo lenta: Disneyland'as. Las Vegas, rlollj 
kino ir televizijos juostų studijos. Santa Barbara, i 
Getty meno kultūros centras. (B.d > 
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„Kad ir kokie būtų naujojo 
Seimo sprendimai, nėra pa
saulyje valstybės ir valdžios, 
kuri uždraustų žmonėms ge
riau gyventi, geriau ir... mylė
ti savo tėvynę!" 

Iš laiško š.m. lapkričio 15 d. 
„Lietuvos ryte": „Ar išvykusių-
jų svetur Lietuvai j au nebe
reikia", kurį pasirašė: „Grupė 
esamų ir būsimų JAV piliečių, 
ne savo noriu netekusių ir ne
teksiančių Lietuvos pilietybes, 
vardu". 

Prieš penketą metų, aplan
kęs Sibiro lietuvius, buvau pa
kviestas Lietuvos radijo studi
jos pokalbiui apie ten gyve
nančius lietuvius ir jų grįžimą 
į tėvynę. Kalbėdamas apie Si
biro lietuvių gyvenimą, primi
niau, kad nemažai jų norėtų 
grįžti į Lietuvą, bet jie laukia 
butų, kuriais Lietuvos vyriau
sybė ir Tremtinių grįžimo fon
das, jų neaprūpina. Pokalbiui 
baigiantis, kad pasipylė telefo
no skambučiai iš įvairių Lietu
vos vietų. Skambino pasipik
tinusieji mano ir kitų pokalbio 
dalyvių kalbomis ir postrin
gavimais. Visi skambintojai 
pasisakė buvę tremtiniais ir į 
Lietuvą grįžo, kai tik buvo 
įmanoma iš Sibiro ištrūkti . 
Anot jų, jie tiek mylėjo Lie
tuvą ir tiek jos ilgėjosi, kad jų 
nesulaikė jokie grįžimo sunku
mai. Lietuvoje ne tik niekas jų 
nelaukė, bet jiems buvo suda
romos kliūtys įsiregistruoti, 
gauti darbus, įstoti į aukštą
sias mokyklas, o kad valdžia 
aprūpintų butais, jie net ne
svajojo. Lietuvai atgavus lais
vę, jie skubėjo į Sibirą, kasė 
savo artimųjų kapus, rankiojo 
palaidotų tėvų, brolių, seserų 
kaulelius ir vežėjuos į tėvynę, 
kad ir šie ilsėtųsi savojoje že
mėje. Tad, kodėl šiandieną, jų 
— mokesčių mokėtojų pini
gais, statomi Lietuvoje Sibire 
4ikusiųjų grįžimui butai , ko
dėl, jie ir jų vaikai, nemokan
tieji lietuviškai, mokomi vel
tui , jie aprūpinami darbais, 
sudaromos jiems visokios 
lengvatos, ir t.t. Tai kur gi čia 
teisybė? Sunku buvo man į 
šiuos priekaištus atsakyti , nes 
jie buvo teisingi. Tegalėjau 
teigti, kad mūsų mažam kraš
tui yra brangus kiekvienas lie
tuvis, nepaisant jo elgesio ir 
kad jie nebuvo tokie tvirti ir 
rusifikacija juos labiau palie
tė. Ir taip, užuot laimėjęs radi
jo klausytojų palankumą dėl 
butų aprūpinimo grįžtantie-
siems, neabejotinai juos nutei
kiau priešiškai. 

Bet grįžkime prie laiško, ku
rį parašė ne ištremtieji, bet 
patys savo noru pastaraisiais 
metais išvykę į Ameriką, ne
legaliai ar legaliai apsigyvenę, 
galvojantys, atėjus laikui, 

vojus nepriklausomybę, vieni 
ėmėsi kur t i naująją Lietuvą 
taip, kaip j ie galėjo ir mokėjo, 
kiti svajojo apie lengvesnį gy
venimą, apie tai . kad galės 
lengviau a ts ipūs t i ir dirbti ne 
tai, ko reikia šiandien, bet 
šviesesniam rytojui, ir ne savo 
ar savo vaikų, o tėvynės. Kol 
jie svajojo ir pukšėjo, tėvynę, 
jų manymu, ištiko ekonominė 
bei finansinė griūtis. Tačiau ir 
tada jų vaikai lankė nemoka
mas mokyklas, institutai ir 
universitetai didino studentų 
priėmimą į nemokamas studi
jas, j iems, k a d ir nelabai ko
kias, bet te ikė medicinos pa
slaugas, jų tėvai ir seneliai ga
vo pensijas, būriai bedarbių, 
gimdyvių, invalidų gaudavo 
socialines pašalpas , jie važi
nėjo prižiūrėtais keliais. Visą 
šią naštą t empė tie kvailiukai, 
kurie nesvajojo ir nepukšėjo, o 
ėmėsi dirbti, mokėti, kad ir 
netobulus mokesčius, suktis 
įvairiausių tikrintojų ir biu
rokratų apsuptyje, per vargą 
ir didžiules pastangas puo
selėjo savo verslą". 

Į Ameriką atvykę rašo: „Nuo 
to laiko iš tėvynės pasitraukė 
tūkstančiai lietuvių. Vieni at
vyko į Ameriką kaip laimin
gieji 'žalieji', kiti čia apsistojo 
ir gyvena nelegaliai. Vieni iš 
karto pasinėrė į margaspalvę 
daugiatautę jū rą ir joje prany
ko, kiti išliko nuoširdžiai savo 
tėvynę mylinčiais lietuviais, 
kurių meilė ir dėmesys pagal 
išgales kol kas apsiriboja rū
pesčiu bei finansine pagalba 
savo art imiesiems Lietuvoje. 

Į tai a tsako likusieji Lietu
voje: „Tiems, kurie geresnio 
gyvenimo nepuolė ieškoti ki
tur, teko dirbti ir už tuos, ku
rie išvyko iš Lietuv«p, gavę čia 
nemokamą išsilavinimą, net 
nemokamus skiepus vaikystė
je. J ų nusenusiems tėvams ir 
seneliams pensijas vėlgi uždir
ba tie kvaileliai, kurie liko 
Lietuvoje". 

Išvykusieji skundžiasi: „Lai
kui bėgant, vis daugiau JAV 
'naujųjų ateivių' (taip mus 
praminė vyresnieji vietiniai 
lietuviai) tur i galimybę gauti 
JAV pilietybę, ir j ie tuo naudo
jasi. Tik, pasirodo, žengus šį 
žingsnį, išvykusieji j au nėra 
reikalingi Lietuvai. Mylimoji, 
bet nepatenkinta tėvynė auto
matiškai, nepaisydama, nori 
jie to ar ne. a t ima Lietuvos pi
lietybę. Kas tai? Kerštas už 
išdavikišką ekonominę emig
raciją? Ar Lietuvai po kokių 
dešimties metų nepraverstų 
kapitalas, kurį daugelis mūsų 
mieliau investuotume Vilniuje 
ar Kaune, nei kur nors Meri-
lande0 Ar jai nesvarbu, kad 
daugelis vyresnių trečiosios 
bangos emigrantų savo senat-

gauti JAV pilietybę, bet pasi- vės neįsivaizduoja niekur ki-
piktinę. kad tada. pagal da- tur. kaip tik Lietuvoje?" 
bartinius Lietuvos įs tatymus, 
praras turimą Lietuvos pilie
tybę. Tame laiške apie savo iš
vykimą jie rašo: 

..Dar tada. kai aidėjo Sąjū
džio šūkiai, kai mūsų širdyse 
teberuseno geresnio gyvenimo 
viltis. Lietuvos gerovės veži
mas pradėjo riedėti žemyn. 
Tuomet dar netikėjome, kad 
geresnio gyvenimo ieškosime 
svetur. Netikėjome, kad 1991 
metais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pirmą kartą sureng
tos žaliosios kortelės ' t ada dar 
nelabai supratome pačios kor
teles „svorį" ir kainą) loterijos 
laimėtojais bus pramint i tre
čiosios lietuvių migracijos 
bangos i Amcrka pradinin
kais. Tačiau tai ;v\k<>". 

J išvykii.Muiu laišką tame 
pačiame .I.ietuv<» ryte", lap
kričio 21 <\ ^spausdintas at-
-akvna.- ..Lietuviams išsikn-

Atsakymas: „Sakote, gal no
rėsite investuoti Vilniuje ar 
Kaune? Investuokite dabar, 
jei jau esate tokie turtingi pat
riotai, o ne drebėkite, kad ne
turint dvigubos pilietybes 
dings jūsų Lietuvoje uždirbtos 
pensijos. Pirmiausia paklaus
kite savęs, a r jau atsiskaitėte 
su savo tau ta už j ums suteiktą 
galimybę nemokamai mokytis, 
gydytis. J ū s gi vėl svajojate 
apie geresnį gyvenimą kitų są
skaita senatvėje. Neteko gir
dėti, kad kas važiuotų iš Lie
tuvos senatvės nugyventi į 
Ameriką. Visi puikiai žino, 
kiek lea kainuoja, tarkim, gy
dymas. Juk jus svajojate mū
sų vaikams užkrauti rūpini
mąsi savo senatve, nes žinote, 
kad su savo doleriais čia grįžę 
gyvensite turt ingai . Tai gal 
važiunki'f i Baltarusiją? Ten 
busite milijonieriai". 

Kitas išvykusiųjų skundas: 
„...šiuo metu kelia nerimą tai, 
kad mes prarandame teisę 
balsuoti, t.y. tiesiogiai daly
vauti valstybės gyvenime. Ne
jaugi iki 1941 metų Lietuvą 
palikę jos gyventojai yra ge
resni ir tikresni lietuviai, jei 
j iems ši teisė neat imama (net
gi jų anūkai, kurių daugumai 
Lietuva tik tolimas archa
j iškas kraštas , gali tapti visa
teisiais jos piliečiais)? Nėra 
paslaptis, kad per 1998 metų 
Lietuvos prezidento rinkimus 
dabartinį valstybės vadovą 
sėkme lydėjo daugiausia už
sienio lietuvių uaigi ir mūsų) 
balsų pagalba. Nejaugi Lietu
vai jau nesvarbu išsaugoti, 
kad ir saujelę aktyvių rinkė
jų?" Į tai t rumpas atsakymas 
iš Lietuvos: „Jums mūsų tė
vynė netiko, tai kodėl manote, 
kad neprisidėdami savo darbu 
prie jos kūrimo galite turėti 
kokią nors teisę mums ren
kant is valdžią?" 

Kar tūs šie žodžiai iš laiško 
„Lietuvos ryte", parašyto ver
slininkės Adelės Karaliūnai-
tės iš Šakių. Kartūs ir pikti 
žodžiai. Tokius pat žodžius 
girdėjau tada radijo studijoje 
iš grįžusių į Lietuvą buvusių 
t remtinių apie tebesančius Si
bire ir belaukiančius, kad Lie
tuva jiems pastatytų butus ir 
suteiktų va i r i a s paslaugas. 
Kar tūs ir pikti žodžiai, bet ar 
jie neteisingi? Būdamas Lietu
voje, ne kartą susilaukdavau 
priekaištų, kad palikome Lie
tuvą jos nelaimes valandose, o 
ja i išsilaisvinus, tik apsilan
kome, pamokiname kaip gy
venti ir vėl atgal į Ameriką. 
Dažnai susimąstau, kas būtų 
su manim įvykę, jei tėvai ne
būtų pabėgę. Ar nebūtumėm 
atsidūrę Sibire? Ten atsidūrė 
du mano pusbroliai, o kitų 
dviejų tremtis nepalietė, bet 
vienas iš jų tapo stribu. Tai 
taip susiklostė mano motinos 
ir jos dviejų seserų ir jų sūnų 
likimas. Ar būtų buvę Lietu
vai geriau, jei mano tėvų kar
ta būtų nebėgusi, pasilikusi ir 
padidinusi tremtinių gretas? 
J a u d i n a mane, matant , kad 
šiandieną Lietuvą palieka jau
ni ir energingi žmonės. Estų ir 
net latvių žymiai mažiau pa
lieka save kraštus, mažiau jų 
blaškosi po Europą uždarbiau
dami, mažiau jų ten ir plė
šikauja. 

Laišką iš Amerikos pasira
šiusieji teigia, kad, jie svetur 
užsidirbę, investuos Lietuvoje, 
kad jie ten vyks praleisti se
natvės. Mažai mano karta in
vestavo Lietuvoje, mažai vyks
ta į Lietuvą praleisti senatvės. 
a r nebus tas pats su dabar at
vykstančiais9 Ak, kaip mes 
kaltinome Lietuvos vyriausy
bę, kad ji mus nupilietino. Pa
galiau buvo pakeisti įstaty
mai, leista įsigyti pilietybę, 
net mūsų vaikaičiams, paleng
va sumažintas biurokratiz
mas, ją a ts ta tant ar įsigyjant, 
bet ar daug mūsų tuo pasinau
dojo? Deja, ne. Tai parodo, 
kiek maža mūsų balsavo, nors 
ir jaudinomės, kad nelaimėtų 
vadinamieji kairieji. Dėl dvi
gubos pilietybės įteisinimo vi
siems 1998 m. rugsėjo mėn. 
prezidentas V. Adamkus su
darė darbo grupę išnagrinėti 
dabar veikiantį įstatymą ir 
pasiūlyti pataisas. Iki šiol di
džiausia kliūtis tokio įteisini
mo priėmimui, yra ne kažkoks 
kerštas palikusiems tėvynę, 
bet baimė, kad Lietuvos ma
žumos, pasinaudodamos juo, 
įsigys kitų kraštų pilietybes. 
Greičiausiai jis bus įteisintas 
su tam tikrais suvaržymais ir 
Lietuva įrodys, kad ji myli po 
pasaulį išsiblaškiusius vaikus. 

S K E L B I M A I 

Šaulio priesaika. 

KAIP BUVO NAIKINAMOS ŠAULIŠKOS 
VĖLIAVOS 

Apie sovietiniu okupantų Vėliavos išardytos, emble-
neapykantą Šauliu sąjungai ir mos ženklai ir tekstai iškirpti 
jos nariams plačiai žinoma, a rba nuimti . Kutai ir vėliavos 
Beveik 90 proc. organizacijos medžiaga sugadintos kandžių, 
narių patyrė skaudžia oku- Komisija skaito, kad gabalai 
pantų lemtį — šauliai buvo medžiagos iš vėliavų negali 
persekiojami, suimami, tre- būti realizuojamos, o panaudo-
miami, pūdomi sovietiniuose j a m o s , muziejaus reikalams, 
kalėjimuose ir lageriuose. e k s p o n a t ų valymui, palaiky-
kankinami ir žudomi. Ir tai 
suprantama, kadangi po Šau
lių sąjungos vėl.ava buvo su
sibūrę sąmoningiausi Lietuvos 
patriotai. Neišimtinai buvo 
naikinama ir viskas, kas buvo 
susiję su šaulių organizeija — 
šaulių namai, paminklai, 
spaudos leidiniai. 

Neseniai į rankas atsitikti
nai pateko vienas archyvinis 
1959 m. lapkričio mėnesio do
kumentas — nurašymo aktas. 

„Kauno Valst. Istorinio mu
ziejaus komisija susidedanti iš 
pirmininko dir. pav. moksio 
reikalams drg. Kondrato Z. ir 
narių: buhalteris Nestanskie-
nės T., vyr. fondų saug. Bartu
sevičiūtės M., bibliotekininkės 
Mažeikienės M. ir ūkvedžio 
Puklevičiaus A. sustatė sekan
tį aktą: remiantis LTSR Kul
tūros-švietimo įstaigos komi
teto prie CK i ; 1951 m. kovo 
mėn. 21 d. Nr. d/611 ir d/618, 
nurašyti i ; muziejaus inven
toriaus knygos šaulių sąjun
gos (fašistinės pusiau karinės 

mui švaros ekspozicijoje ir 
muziejaus patalpų". 

Taip 70 vilnonių šauliškų 
vėliavų pateko ant muziejaus 
valytojų šluotkočių, jomis bu
vo valomas muziejaus inven
torius, eksponatai ir kt . 

Žinoma, kad, likviduojant 
Šaulių sąjungą, visos šaulių 
dalinių vėliavos okupantams 
buvo perduotos nepažeistos. 
Šauliai gerbė savo vėliavas. 
Juokinga , juk muziejuose 
įrengtos saugyklos ilgalai
k iams eksponatų la ikymams, 
o štai šauliškos vėliavos nusi
dėvėjo, buvo kandžių suėstos.. . 

Beveik po 20 metų po orga
nizacijos uždraudimo sovie
tinė valdžia eilinį kartą išliejo 
savo neapykantą garbingai 
Lietuvos organizacijai — su
na ik indama šauliškas vėlia
vos. Matyti , prisibijojo, kad po 
jomis vėl susiburs prisikėlę 

įdyti ir jau iš t remties vie
tų begrįžtantys šauliai. Vėlia
vas sunaikino, tačiau lietuvio 

organiz.) vėliavas, kaip netu- šauliškos dvasios sunaikint i 
rinčias muziejinės vertes. 

Aktas ir pridedamas sąrašas 
yra pagrindas nurašymui nuo 
muziejaus balanso. 

Nurašoma vilnom] vėliavų 
70 št. pagal pridedamą sąrašą. 

vyko, aes organizacija at
s ikūrė pačioje Atgimimo pra
džioje; Ir vėl šauliai būrėsi po 
savo naujom šauliškom vėlia
vom. 

S t a s y s I g n a t a v i č i u s 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

T'jriu C.Kagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžininga;. 
7^3-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

ALfTOMOBaJO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S Kaee Kaiba lietuvisKai. 

FRANKZAPOUS 
3208 M2 Weet 95th Street 

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

Window VVashers Needed! 
40.(XX)per>eai Wenccd 100crcws. 
No cxp. necessary. Will train. Mušt 
ha\ e vahd dri ver" s iicense and trans
portam,n Mušt be fluent in English. 
I ..A. Mc.Mahon \Vindow VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Care gi vers needed! 
Home Health Care International 

needs three experienced caregivers. 
Reąuirements include: expenence, 
good English, references. driver 

Iicense, Green Card or Work 
Permit. $85 to $120 per day 
depending on ąualifications. 
Piease caU 262-763-2615. 

VVork 12 day s on and 2 days off. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu i 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

GREIT PARDUODA 

J U B I L I E J I N I Ų M E T Ų 
ADVENTO PROGRAMA 

Lietuvos Vyskupų konferen
cija spalio 11 d. patvirtino 
LVK 2000 metų jubiliejaus ko
miteto pasiūlytą 2000 jubilieji
nių metų Advento pastoracinę 
programą, kviečiančią ypatin
gą dėmesį skirti Švenčiausiojo 
Sakramento adoracijai. 

Nu ta r t a vyskupijų katedro
se ir jubiliejinėse bažnyčiose 
pirmąjį Advento savaitgalį, 
t.y. gruodžio 1-3 d., tikintie
siems surengti adoraciją pagal 
galimybes (valandos, dienos ar 
savaitgalio). Jos tikslas — pa
dėkoti Dievui už suteiktas ir 
teikiamas malones šiais šven
taisiais jubiliejaus metais. 

Lapkričio mėnesio viduryje 
LVK 2000 metų jubiliejaus 
komitetas išleidžia adoracijai 
skirtą leidinį, kuriame nuro
domos pagrindinės Švenčiau
siojo Sakramento garbinimo 
nuostatos bei gairės, pasiūly
mai ir bibliografija. Šį leidinį 
bus galima įsigyti vyskupijų 
kurijose. 

Nors jubiliejaus metai artėja 
prie pabaigos, tačiau parapijos 
ir tikinčiųjų gyvenimo pama
tas — Eucharistijos slėpinys 

• K a l t i n ė n a i . Rugsėjo 30 d. 
Kaltinėnuose (Šilalės raj.) 
buvo surengtos rekolekcijos 
jaunimui. 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
0nC{773)SM-5«5t 
MMC(7M)42S-71«0 
*KWL [7731 590420$ 

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

For Rent 
1 bedroom apartment in 

Archer Ave. $475 per month. 
Piease call after 7 p.m. 

312-623-8603. 

I š n u o m o j a m a s b u t a s 
vyresnio amžiaus 

moterims. 
Te l . 773-376-7883. 

Atliekame visus s tal iaus ir 
smulkaus remonto d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinu tel. 847-

808-9109 vakare nuo 8-10 val.,= 
dieną tel. 847-980-7887. I 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai.'* 

Kviečiame visus i Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 a. PLC, 

Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 
Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9 

vai. Šventė tesis iki 3 vai. ryto. 
Jums dainuos ir gros broliai 

Virginijus ir Eimantas Svabai, taip 
pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonytė ir Daiva Guzelytė. 
Bus loterija. Bilieto kaina $75 

vienam asmeniui. J bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077, 

dieną̂  708-267-1645. 

Susitikimas prie Šimonig girios Tomo Šato nuotrauka. 

— yra nesibaigiantis Jėzaus 
buvimas su mumis, nulemian
tis kiekvieno tikinčio žmogaus 
kasdienį gyvenimą. 

Kviečiame šio Advento metu 
visus kunigus nuoširdžiai rū
pintis Švenčiausiojo Sakra
mento adoracijomis savo para--

L ie tuvos V y s k u p ų 
k o n f e r e n c i j o s 

2000 m e t u j u b i l i e j a u s 
k o m i t e t a s 

ILGIAUSIAS PASAULIO 
TUNELIS 

Lapkričio 27 d. Norvegijoje 
buvo atidarytas ilgiausias pa
saulio tunelis, pavadintas 
Laerdal vardu. Tunelis yra 
15.2 mylių ilgio ir jungia Nor
vegijos sostinę Oslo su vakari
nio pakraščio antruoju di
džiausiu šios šalies miestu 
Bergen, gerokai sutrumpinda
mas ir palengvindamas kelią 
tarp šių miestų, nes anksčiau 
reikėdavo važiuoti per kalnus, 
o ypač žiemą tas sudarydavo 
nemažai sunkumų. 

Tunelis išraustas 4,900 pė
dų gylyje, darbas t ruko pen
kerius metus ir kainavo dau
giau kaip vieną milijardą dole
rių. 

K O D Ė L VYRAI KLAUSOSI, 
B E T NEIŠGIRSTA 

Neseniai Indiana University 
School of Medicine atlikti tyri
mai parodė, kad vyrai papras
tai klausosi, vartodami kai
riąją savo smegenų pusę, kuri 
žinoma, kaip kalbos suprati
mo dalis. Moterys tuo tarpu 
klausosi, vartodamos abi sme
genų puses, todėl jos gali tuo 
pačiu metu klausytis, išgirsti 
ir suprasti du a r daugiau po
kalbių. 

Dr. Joseph T. Lurito, radio
logijos profesoriaus asistentas 
minėtame universitete, vis tik 
abejoja, ar moterys iš tikrųjų 
yra „geresnės klausytojos" 
kaip vyrai. Galbūt čia tiktų ir 
lietuviškas posakis, kad vyrai 
„klausosi tik puse ausies"... 

/ I . 

file:///Vindow


JAU PRASIDĖJO „SEZONAS" 
Dar nepraėjus Padėkos die- neprivalo nustelbti tikros reli-

nai žiniasklaidoje jau buvo pil
na kalėdinių pirkinių ir dova
nų reklamų, kuriose dominuo
ja Sv. Mikalojaus karikatūra 
— Santa Claus. Clevelando 
milijoninio tiražo „The Plain 
Dealer" sekmadienio laidą jau 
vos galima pakelti — milžiniš
kas krūvis katalogų, kuriuose 
siūlomos kalėdinės dovanos 
„su nuolaidomis". Tai tarsi pa
sityčiojimas iš krikščionių, ku
rie į Kalėdas žiūri kaip į Kris
taus, mūsų Atpirkėjo, gimimo 
šventę, kurią reikia sutikti su 
malda, giesme ir džiaugsmu, 
bet taip pat ir neatsisakant 
realaus gyvenimo reikalavimų 
— kalėdinių dovanų vaikams 
ar artimiesiems, tačiau su sai
ku. Kalėdų senelis nėra gry
nai nepagarbos išreiškimo 
simbolis, tačiau jis neprivalo 
tapti Kalėdų laukimo pagrin
diniu ir vieninteliu simboliu, 
nustumiant Kūdikėlio gimimo 
laktą į finansinį šiukšlyną. 

Gruodžio 3 diena yra pirma
sis Advento sekmadienis. Iš
vertus „adventą" į lietuvių 
kalbą, jis reiškia „atėjimą". Ki
taip sakant, mes išgyvensime 
Kristaus atėjimą su malda ir 
džiaugsmu, švenčiant Jo 2000-
ąjį gimtadienį. Stebint žinia-
sklaidą, teko patirti, kad šiais 
metais dėl didelių nesklan
dumų, peštynių,'susišaudymų 
tarp žydų ir arabų, nebus or
ganizuojamos tradicinės mal
dininkų kelionės į Jeruzalę bei 
Nazaretą, nes yra labai nesau
gu. 

Prasidėjus „sezonui", mano 
laiškų dėžutėje beveik kasdie
ną atsiranda nuo dviejų iki 
penkių aukų prašymų, dažnai 
dar su pridėta „dovana". Štai 
iš vienos „labdaros" organiza-

'cijos gavau stamboką voką su 
sveikinimais ir Kalėdų atviru
kais. Jie buvo tokie negražūs, 
ka"d'" atsidūrė mano šiukšlių 
maiše. Kur kalėdinė simboli
ka? Atrodo, kad dauguma ne
krikščionių pasinaudoja proga 
pasipinigauti. 

Kasmet prieškalėdinis „sezo
nas" darosi negražesnis. Prisi
menu, kai prieš daugelį metų 
mudvi su mamyte stebėjomės 
Amerikos „religingumu", prieš 
Kalėdas nuolatos girdėdamos 
kalėdines giesmes tarp prog
ramų ir reklamų. O dabar jau 
jų nebeliko... Tiesa, kad dides
nių miestų centruose bus už
degamos kalėdinės eglutės, ta
čiau komercinė nuotaika ir 
prekybiška atmosfera domi
nuoja visą žiniasklaidą — ir 
televiziją, ir radiją, ir spaudą. 
Savaime suprantama, kad 
mes visi dovanėlėmis aprūpin
sime savo šeimos narius, bi
čiulius ir net kai kuriuos pa
tarnautojus. Tačiau visa tai 

ginės atmosferos, be kurios 
Kalėdos lieka beprasmiškos. 
Malda, giesmė, gražūs šven
tiniai linkėjimai privalo likti 
mūsų gyvenimo esmine dali
mi, nepasiduodant komerci
niam spaudimui ir prekybi
niam įtakojimui. Be to, pa
sirūpindami dovanomis, iš
naudokime progą paremti mū
sų spaudą, artimuosius apdo
vanodami prenumeratomis. 
Tai bene viena vertingiausių 
ir ilgai išliekančių dovanų. 
Paskutiniuoju metu matome 
spaudoje labai papigintų pre
numeratų skelbimus, tai rei
kia jais pasinaudoti, suteikti 
džiaugsmą ir naudą tiems, ku
rie kai kurių leidinių neturi. 
Turime taip pat ir daugybę 
neseniai išleistų lietuviškų 
knygų, kurios būtų vertinga, 
įdomi ir naudinga dovana. 
Taigi, išgyvendami prieškalė
dinį „sezoną", išnaudokime 
progą pradžiuginti draugus ar 
šeimos narius su neturimos 
spaudos prenumeratomis ar 
naujomis knygomis. Tos dova
nos išliks kaip taikos, ramy
bės ir džiaugsmo simboliai, 
lydedamos dovanų gavėjus iš
tisus metus. 

Aurelija M. Balašaitienė 

VĖL PABRANGS PAŠTO 
ŽENKLIUKAI 

Nuo ateinančių metų pra
džios vėl pabrangs pašto 
ženklai — vienu centu. Eilinis 
laiškas kainuos 34 centai. Pir
mieji trys brangesni ženk
liukai išleidžiami gruodžio 15, 
o ketvirtasis — sausio mėn. 
Kaip ir anksčiau, pirmieji 
ženkliukai neturės pažymėtos 
kainos, bet bus žymimi raide, 
vėliau jau pamatysime ir su 
kaina. Taip pat išleidžiami 
dideli kiekiai 1 cento ženk
liukų, kad vartotojai galėtų 
prie dabar turimų pridėti pa
pildomą kainą. 

KUR GYVENA 
MANDAGIAUSI ŽMONĖS 

Charleston, S.C., jau dvide
šimt ketvirtą kartą paskelbtas 
miestu, kuriame gyvena man
dagiausi šio krašto žmonės. 
Antrąją vietą laimėjo Illinois-
Iowa pasienio miestai, vadina
mi Quad Cities. Dar manda
gumu pasižymi Milwaukee, 
WI, ir Las Vegas, NE. 

Kasmet tokių „mandagių 
miestų" sąrašą sudaro žino
ma etiketo ekspertė Marja-
belle Young Stewart, knygos 
„Common Sense Etiąuette" 
autorė. 

Niekad neišeina iš 
mados DRAUGO 
marškinukai ir kepuraite — 
tinka vyrams ir moterims, 
jauniems, vyresniems ir net 
vaikams. 

Marškinėlius galite 
užsisakyti už 10 do). (su 
visu persiuntimu), o 
kepuraitę už 5 dol. (taip pat 
su persiuntimu). DRAUGUI 
jau 91 metai, o Lietuvos 
valstybes ženklui — Vyčiui -
šimtai! Marškinėliai ir 
kepurė gera dovana, kurią 
galite dėvėti su pasididžia
vimu. 

Su užsakymais 
kreipkitės į DRAUGO 
administraciją arba panau
dokite atkarpą. 

| ATKARPA DRAUGAS 
2000 

Vardą* 

Adresas 

j MarškinukųkMds . d y r * (M. L. XU. XXL) .po10(W. 
I 
Į KapuraiOų kMdt po 5 dol. Siunčiu o*k) Mr. 

į MHMMi 496* M 6Sn/$tf90t, Chicago, IL 60629 j 

Daugeliui ne tik čikagiecių, bet visų lietuvių pažįstami, buv. Čikagob 
spaudos, radijo ir televizijos darbuotojai, kurie dar ir šiandien reiškiasi 
žiniasklaidos bei visuomeninės veikios srityse. Iš kairės: fotomenininkas 
Algimantas Kezys, LML darbuotoja Pranė Šlutienė, Petras Petraitis. Vili
jos Vakarės nuotrauka. 

KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 
E. RINGUS 

Žmonija dažnai dalinama į 
dešiniuosius ir kairiuosius, ne 
tik dėl pažiūrų, bet dėl jų ran
kų. Dar aš atsimenu, kai kai
riarankiai ir raudonplaukės 
buvo traktuojamos truputį ki
taip, ypač jų gyvenimo pra
džioje. Tas pasireikšdavo, vos 
atėjus į pradžios mokyklą. 
Kartais mokytojai ir tėvai 
bandė „perauklėti" mokinukus 
švelniomis, o kartais ir nela
bai minkštomis priemonėmis. 
Tėvai bandė mokyti vaikus 
laikyti šaukštą dešinėje ran
koje, o mokytojai — pieštuką. 
Kai kurie tėvai pririšdavo kai
riąją ranką prie kūno, kad vai
kas „persiorientuotų" i dešinę. 
Liūdniausiais atvejais, vai
kuose tokios „terapijos" iš
šaukdavo net psichologinius 
sutrikimus. 

O štai Aleksandras Makedo
nietis, Julius Cezaris, Napo
leonas, Michelangelo, Einstein 
visi buvo kairiarankiai. Muzi
koje ir mene buvo šios garse
nybės: Mozart, Beethoven, Ra-
phael, Leonardo De Vinci, 
Rubens. Visi paskutinieji JAV 
prezidentai: Reagan, Bush, 
Clinton ir dabartinis kandida

tas Gore irgi kairiarankiai. 
Toks kairiarankių sąrašas tik
rai padrąsina ..kairiuosius" 
neslėpt jų „ydos". 

Kokius žmones vadino „kai
riais" įvairios tautos? Dažnose 
kultūrose „kairiais" buvo vadi
nami asmenys su neigiamomis 
charakterio ypatybėmis: pas 
prancūzus tai reiškė nevykėlį; 
pas anglus veidmainį; pas is
panus „gudruolį" ir 1.1. Kairių
jų sąvoka ypač pasireiškė po
litikoje, pradedant su Markso 
knyga „Das Capital", ir kovose 
Vakarų bei Rytų Europoje 19-
me ir 20-me amžiuje, tarp tur
tingos ir mažiau pasiturinčios 
visuomenės. Nepastoviose 
ekonominėse sąlygose atsiran

da „kairiosios" prekybos, kai 
perkama ir parduodama „kai
ria ranka", t.y. po stalu. 

O visgi kairiarankiams gy
venti yra truputį sunkiau. Du
ris patogiau atidaryti dešine, 
instrumentus, pvz.. žirkles, 
netgi kompiuterių „pelę", yra 
lengviau naudoti dešinie
siems. Arba pamėgink keisti 
mašinų bėgius kaire ranka! 

Kairiarankiai sudaro apie 
10-20 nuošimčių žmonijos. Sa
koma, kad. jeigu tėvai abu 
dešinieji, tik 2 proc. jų vaikų 
bus kairieji; jeigu abu kairieji 
40 proc. jų vaikų paveldės tą 
ypatybę. Kai kurie psichologai 
bando rasti tarp „kairiųjų" 
skirtingas charakterio ypa
tybes. Sakoma, kad tarp „kai
riųjų" yra nemažai „bukagal
vių", nors jų, kad ir lėtai gal
vojant, tų svarstymų rezulta
tai dažnai būna originalūs. 
Nemažas nuošimtis alkoho
likų yra „kairieji". Jie yra lin
kę patekti į nelaimingus atsi
tikimus dažniau negu visi kiti. 

O koks žmogus buvo akmens 
amžiuje: dešinys ar kairys? 
Urvų tyrinėtojai, stebėdami 
kūrinius ant sienų, nori galvo
ti, kad pirminis žmogus buvo 
„abirankis". Jie pataria stebėti 
beždžiones, kurios maistą sie
kia kaire, o kitas funkcijas at
lieka dešine ranka. Panašiai 
elgiasi ir naujagimiai (stebė
kite savo prieauglį). Žmogui 
vystantis ir apsiginklavus 
„moderniomis" priemonėmis, 
pavojingiausi ginklai buvo lai
komi dešinėje rankoje, o gyny
binis ginklas, skydas, kairėje. 

Kaip ten bebuvo praeityje, 
reikia pamiršti. Šiandien psi
chologija ir pramonė gyveni
mą „kairiems" bando paleng
vinti. Netgi močiutės jau ne
bando „perauklėti" savo anū-
b*. 

* Finansų ministras Jo
nas Lionginas pripažįsta, 
kad nepaisant gyvenimo sko
lon ir asmeninio nusistatymo 
prieš mokesčių lengvatas, jos 
vis tiek bus taikomos. <Eita> 

DRAUGAS, 2000 m. lapkočio 30 d., ketvirtadienis 

Maria gimnazijos bendraklasei 

IRENAI MITKUTEI 
taip anksti iškeliavus į Amžinybę, reiškiu gilią 
užuojautą šeimai, giminėms ir artimiesiems. 

Elena Bradūnaitė Aglinskienė 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and'more converaenl than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a nassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enioy same-day travel oack to 
Chicago througn our Copenhagen hub. Fsnd out wnat a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travel Ageni or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net. 

•aafM 
SK<M6 
SK744 

SK743 

SK943 

hm 

Chicago 
Stockhotm 

Vilrnus 

Copenhagen 

*> 
Stnrkhom" 
J •••• . 

Cooenhagen 

Chicago 
• V * r t * - <ux*rf U t *vno* -^*oor 'Vhce 

0»t»rture T m * 

4.20 pm 

9:20 am 
M ) Dm 
3:30 pm 

Arriva* Time 

735 am »1 
1150 am 

2:20 pm 

5-40 pm SAS 
V*v*r:*tir Artr̂ <. 

A. f A. 
ARNAS (ARNOLD) 

GIEDRAITIS 
Mirė 2000 m. lapkričio 22 d., sulaukęs 67 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Marilyn, sūnus Paul, sūnus Tomas, 

marti Beth, sūnus Tod, marti Amy, anūkai, žmonos brolis 
James Lofgren. dukterėčios ir sūnėnai. 

A.a. Arnas buvo sūnus a.a. Vlado ir Onos. 
Velionis buvo teatro prodiuseris, direktorius, rašytojas, 

savininkas penkių dovanų parduotuvių Čikagoje. 
Lankymas gruodžio 3 d., sekmadienį, nuo 3 iki 9 vai. 

vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios, anūka i ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. f A. 
HANSAS JANUŽYS 

Užmerkė akis Amžinam Poilsiui 2000 m. lapkričio 23 
d. 

Gyveno Morgan Hill, California. Gimė 1916 m. kovo 1 
d., Lietuvoje, Klaipėdos krašte, Lebartų kaime. 

Nuliūdę liko: žmona dr. Maria Janužys, sūnus Arkas 
Janužys, 8 anūkai ir proanūkai bei kiti giminės Lietuvoje 
ir Vokietijoje. A.a. Hansas buvo tėvas a.a. Peter Janužys. 

Velionis mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
ir baigė Tauragės Mokytojų seminariją. Po karo, 1948 m. 
a.a. Hansas su šeima atvyko ir apsigyveno Valencia, 
Venezueloje kartu su kitais Vakaruose atsidūrusiais 
lietuviais. 1958 m. Janužiai išvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Cleveland'e, o vėliau California. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, anūka i , p roanūka i bei 
kiti giminės Lietuvoje ir Vokietijoje bei artimi 
draugai. 

A. t A. 
GIEDRAI ŽEMAITIS 

iškeliavus j Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą vyrui 
ALGIUI, dukrai RIMAI ir jos šeimai. Taip pat su dideliu 
liūdesiu nuoširdžiai užjaučiame motiną LEOKADIJĄ 
BRAZDIENĘ, seserį KONSTANCIJĄ, brolius 
ANTANĄ, SAULIŲ ir jų šeimas. 

Elena Bradūnaitė, Audrius ir Vaiva Aglinskai 

Mano gimtinės kaimynui 

A. t A. 
VACLOVUI PALIONIUI 

mirus, jo broliui TADUI PALIONIUI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Petronėlė ir Jonas Kardokai 
Baltimore, MD 

A. t A. 
RIMUI VALAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvui ANTANUI 
VALAIČIUI, seseriai ALDONAI, broliams KĘSTUI, 
GINTUI ir ALGIMANTUI, jų šeimoms ir artimiesiems. 

Cleveland'o ateitininkai 

A. t A. 
ONAI REMEIKIENEI 

mirus, dukras NIJOLĘ ir VIKTORIJĄ, sūnų TOMĄ 
su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Raimundas Rimkus 

Birutė ir Paulius Gyliai 

Zita Žvirždiene 

Nijolė Vardienė 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

http://www.scandinavian.net


6 DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„ L a b d a r o s v a k a r a s " — 
kasmet ine tradicija, puoselė

j ama JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos, kuriai ypač sėk
mingai vadovauja (ir pasiliko 
toliau vadovauti) pirm. Birutė 
Jasa i t ienė . Šiemet „Labdaros 
vakaras" ruošiamas gruodžio 
9 d., šeštadieni, „Seklyčioje". 
Užsisakykite vietas telefonu 
773-476-2655 arba atvykite 
asmeniškai (2711 W. 71st Str., 
Chicago). Verta prisiminti, 
kad „Labdaros vakaras" — tai 
n e eilinė iškilminga vakarie
nė, o kiekvienas pelno centas 
sk i r iamas vargstant iems ir 
Lietuvoje, ir mūsų tarpe. 

C h i c a g o C u l t u r a l C e n t e r 
(78 Eas t MVashington Street, 
Čikagos vidurmiestyje) nuolat 
pateikia aukštos kokybės ren
ginius įvairiomis progomis ir 
temomis. Pastaruoju metu 
pradėtos ketvirtadienio vaka
ronės, pavadintos „thursday-
something", kurių programa 
kaskar t kitokia. Ketvirtadienį, 
gruodžio 7 d., 6:30 vai. vak., 
bus mestas žvilgsnis į Ameri
kos muzikinio teat ro istoriją. 
Įėjimas, kaip ir ki tais ketvir
tadieniais , nemokamas, tačiau 
už pietus a r kitokią atgaivą 
reikia mokėti. 

J o n o Ke leč iaus (dailinin
ko, aktoriaus) pagerbimas ir jo 
dailės darbų parodos atidary
mas bus šį penktadienį, gruo
džio 1 d., 7:30 val.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Atidarymo programoje: akto
riai Audrė Budrytė, Juozas 
Raudonis . Vakarą rengia Litu
anist ikos tyrimo, studijų cent
ras ir Čiurlionio galerija. Vi
suomenė kviečiama atsilanky
ti. 

Č i k a g o s meras R i c h a r d 
M. D a l e y apdovanotas „Na
tional Trus t for Historic Pre-
servation" žymeniu už pastan
gas apsaugoti miesto praeities 
paminklus . Daug istorinių 
miesto pastatų, paminklų, 
gatvių, parkų buvo restauruo
ta Richard M. Daley kadenci
jos metu . Tarp jų ir Dariaus-
Girėno paminklas Marquet te 
Parke . 

G r u o d ž i o 8 d., penk t ad i e 
nį, 7:30 vai. vak.. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje kvie
čiamas Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos 
(ALLASt Čikagos skyriaus ka
lėdinis susirinkimas. Šiaurės 
Illinois universiteto Inžine
rijos ir inžinerines technologi
jos kolegijos dekanas prof. 
Romualdas Kašubą pasidalins 
įspūdžiais iš XI Pasaulio lietu
vių mokslo bei kūrybos simpo
ziumo, vykusio šią vasarą Lie
tuvoje. Metinę veiklos atas
kaitą pateiks skyriaus pirm. 
Teodoras Rudait:>. meninę 
programą atliks akordeonistas 
Bronius Mūras ir dain. Lai
mutė Žukiene. Kviečiami ir 
visi besidomintys. 

Švč. M. Mari jos Nekalto 
P r a s i d ė j i m o parapija Čika
gos Brighton Parke gruodžio 9 
d., šeštadienį, 6 vai. vak., pa
rapijos salėje i4420 S. Fair-
field) ruošia vakarienę, kurios 
pelnas skiriamas bažnyčios vi
tražų sutvirtinimui. Darbas 
kainuos apie 10.000 dol. 

Ti lžės a k t o paskelbimo 
82-ros s u k a k t i e s iškilmin
g a s minė j imas , rengiamas-
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio, šį sekmadienį, 
gruodžio 3 d., 2 vai. p.p. vyks 
Šaulių namuose. Organizaci
jos su vėliavomis ir visuomene 
kviečiama dalyvaut i Progra
moje — t rumpa iškilmingoji 
dalis. kun. Valdo Aušros in-
vokacija ir inž. Pilypo Naručio 
paskaita „Mažoji Lietuva 
Potsdamo konferencijos švie
soje". Meninėje daiyje pasiro
dys ..Grandies" jaunieji tauti
nių šokių šokėjai. Po minėjimo 
kavutė ir malonus dalyvių pa
bendravimas. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

L i t e r a t ū r o s v a k a r a s — 
„Pavasaris žiema" — ruošia
mas gruodžio 8 d., penktadie
nį. 7 vai. vak., Jaun imo centro 
kavinėje. Programą atliks 
daugiausia jaunieji kūrėjai. 
Visi nuoširdžiai kviečiami. Va
karą rengia Lietuvių rašytojų 
draugija. 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų 
i r vyr . s k a u č i ų d r a u g o v ė s 
m e t i n ė sue iga šeštadienį, 
gruodžio 9 d. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visos na
res prašomos dalyvauti. 

Šv. Kaz imie ro kongrega 
cijos seserys visus maloniai 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad šios seselių 
vienuolijos įsteigėja Motina 
Marija Kaupaite būtų netru
kus paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus aukojamos šį šeš
tadienį, gruodžio 2 d.. 9:30 
vai. ryte. seselių motiniškame 
name. 2601 West Marąuette 
Road. Chicago. Mišias aukos 
kun. Petras Iorio, Mundelein 
seminarijos profesorius. 

J a u t i k m a ž d a u g m ė n u o 
l iko, bet dar galite užsipre
numeruoti „Draugą" labai 
papiginta kaina: visiems me
tams tik už 65 dolerius! Tai 
Kultūros tarybos ir Lietuvių 
fondo dėka, ir tik naujiems 
skaitytojams. Ar gali būti ge
resnė ir prasmingesnė dovana 
Kalėdoms, kaip lietuviškas 
dienraštis? J is kasdien lankys 
apdovanotąjį ir primins Jūsų 
dosnumą. Kreipkitės į admi
nistraciją. 

Sf<Glbimsat 

ČIKAGOS SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJA IŠTIESĖ PAGALBOS 

RANKĄ 
Šiemet sausio mėnesį įvyku- čių draugijos pirmąją ir Juo-

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. (sk.) 

x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 
l i e t uv i škų mokyklų p a r a 
ma i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo. $100 — Laima Ardickie-
ne. $50 — Kun. Matas Čyvas; 
dr. Jurgis Lukaitis; Algis Lu
kas; Adele Sakalienė. $30 — 
Kostas Stankus. $25 — Kun. 
Valdas Aušra; Algirdas Čepė
nas; Isabel Oksas; Julius ir 
Pranė Pakalkai. $20 — Stella 
Griska; S.K. Lukas; Joseph 
Noreika; Alfonsas Petrutis; 
Marta A. Šarka. $15 — Anice
ta Giedraitiene; Joseph Kar
tūnas. $10 — Balys ir Elena 
Kondratas. Dėkojam rėmė
jams. „ K a r a l i a u č i a u s Kraš -
co l i e tuvybe i" , 1394 Middle-
b u r g Ct., Naperv i l le , IL 
60540-7011. (Skelb) 

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA 
IR M. K ČIURLIONIS 

2000 m. lapkričio 5 d. Čika
gos li tuanistinė mokykla pa
minėjo M. K Čiurlionio 125 
metų gimimo sukaktuves. Mo
kytoja Daiva Blažulionienė 
Jaun imo centro mažojoje salė
je suorganizavo vaikų parodė
lę. Piešinėlių temos vaizdavo, 
kaip vaikai įsivaizduoja M. K. 
Čiurlionio kūrybą. 

M. K. Čiurlionio kūrinių 
koncertą suorganizavo Ameri
kos Lietuvių meno draugija. 
Koncertui vadovavo muzikai 
Rokas Zubovas ir Darius Poli-
kaitis. Trumpus kūrinėlius 
pianinu paskambino šie moki
niai: Algis Grybauskas grojo 
„Oi lekia, lekia gulbių pulke
lis", Saulė Grybauskaitė dvi 
varijacijas pagal „Oi, g ina gi
ria", Ša rūnas Daugirdas ..Šė
riau žirgelį" ir „Ant kalno 
gluosnys", Raimundas Kaz
lauskas - „Motule, noriu mie-
go • 

Po to vaikų chorų junginys -
Čikagos l i tunistinės mokyklos 
„Lakštutė" (vadovė muzike 
Dalia Gedvilienė) ir Pal. J. 
Matulaičio misijos vaikų cho
ras „Vyturys" (vadovas muz. 
Darius Polikaitis) padainavo 
keletą M. K. Čiurlionio har
monizuotų liaudies dainų. 

.Chorams dirigavo muz. Da
rius Polikaitis, akompanavo 
Kęstutis Daugirdas. 

Po to M. K. Čiurlionio varia
cijas .Bėkit bareliai" pianinu 
skambino Adomas Daugirda.'-. 
Kęstutis Daugirdas - nok
tiurną, o Rokas Zubovas 

Ekspromtą" 

Koncerto pabaigoje ekrane 
buvo parodytos M. K. Čiurlio
nio darbų skaidrės, palydimos 
ištraukomis iš simfonines poe
mos ..Jūra''. 

Reikia sveikinti mokyklos 
vadovybę už šio koncerto suor

ganizavimą. M. K. Čiurlionis 
yra žymiausias mūsų dailinin
kas ir muzikas, kurio kūriniai 
garsina Lietuvą visame pa
saulyje. Mokiniai turi žinoti 
mūsų įžymybes, gal ne vienai 
užaugęs paseks jų pėdomis ir 
taps Lietuvos pažibomis. 

J . P l a č a s 

šiame Čikagos suvalkiečių 
draugijos valdybos posėdyje, 
kuriame svečių teisėmis daly
vavo svečiai iš Lietuvos — 
LŠS garbės šauliai J . Ivaš
kevičius ir šių eilučių auto
rius, buvo aptarinėjama drau
gijos paramos Lietuvai veikla, 
bių eilučių autorius pasiūlė 
rėmimui pasirinkti ką nors 
Suvalkijos krašte, o būtent — 
Vilkaviškio neįgaliųjų vaikų 
lopšelį-darželį „Pasaką", ku
riame specialiojo ugdymo sa
vaitinėse ir dieninėse grupėse 
prižiūrimi bei ugdomi 36 vai
kai, kuriems diagnozuota fizi
ne ar protinė negalia, kalbos 
sutrikimai arba kompleksiniai 
susirgimai. Pasiūlymas pati
ko. Jau posėdyje buvo įneštos 
pirmosios aukos minėtam lop
šeliui-darželiui. 

Netrukus buvo susirišta su 
Vilkaviškyje gyvenančiu šau
liu R. Eidukevičiumi, kuris su 
„Pasakos" vedėja D. Dani
liauskiene turėjo aptar t i para
mos formą. O Čikagoje ir to
liau buvo renkamos aukos. 
Lopšeliui-darželiui aukojo ne 
tik draugijos nariai, bet ir Či
kagos lietuviai. Pirmųjų 200 
dolerių auka minėtų LŠS gar
bes šaulių pagalba j au vasario 
mėnesį pasiekė „Pasaką". 

Pavasarį „Pasaką" pasiekė 
nemaža vaikiškų drabužių ir 
žaislų siunta, kurią per t rum
pą laiką surinko Čikagos su
valkiečių draugijos nariai ir 
lietuviai. Siuntos pargabeni
mu ir iškrovimu rūpinosi R. 
Eidukevičius, kuris dažnai 
lankosi „Pasakoje", derina 
rėmimo aplinkybes ir kt . 

Vasarą „Pasaką" aplankė 
Čikagos suvalkiečių draugijos 
nariai E. ir S. Juodžiai, kurie 
neįgaliesiems vaikams įteikė 
asmeninę auką. Jie buvo labai 
nustebinti čia esančia tvarka, 
darbuotojų nuoširdumu auklė
tiniams, sąžiningu darbu. 
Lopšelis-darželis yra finan
suojamas iš Vilkaviškio savi
valdybės biudžeto, tačiau ski
riamų lėšų nepakanka, todėl 
dauguma žaislų, knygelių, la
vinimosi priemonių nupirkta 
už „Pasakos" vedėjos D. Dani-
liauskinės ir personalo asme
nines lėšas. Beje, už suvalkie-

džių auką lopšelio-darželio sa
lėje buvo suremontuotos grin
dys ir padėta nauja danga. 

Visai neseniai Lietuvoje vie
šėjo ir pati suvalkiečių draugi
jos pirmininke D. Blekienė, 
kuri apsi lankė „Pasakoje", su
sitiko su personalu, bendravo 
su auklėtiniais, apžiūrėjo gru
pes ir patalpas, įteikė atvež
tas dovanas ir 300 dolerių au
ką. J a u prieš kelionę į Lietuvą 
D. Blekienei kilo mintis padėti 
„Pasakos" auklėtiniams gydy
tis. Je igu išgydyti neįmanoma 
Lietuvoje, tai rūpintis, kad tie 
vaikai išvyktų gydytis į JAV, 
nes kai kuriems vaikams rei
kalingas chirurginis gydymas. 

Prieš išvykstant į Čikagą. D. 
Blekienė vėl apsilankė „Pasa
koje" atsisveikinti. Susitikti 
su D. Blekienė atvyko savival
dybės gydytoja, švietimo sky
riaus, Vaikų teisių apsaugos ir 
rūpybos skyriaus atstovai. Su
sitikime buvo aptartos vaikų 
gydymo JAV perspektyvos, at
rinkti realūs kandidatai, toli
mesnio rėmimo eiga ir kt. Sa
vivaldybes atstovai, „Pasakos" 
personalas išsakė problemas 
ir savo nuomones. D. Blekienė 
pabrėžė, kad nuo šiol gyvens 
mintimi įgyvendinti savo idėją 

Su naujaisiais žaisliukais. 

— gydyti šiuos vaikus. 
Norisi paminėti, kad kartas 

nuo karto „Pasakai" siuntą at
siunčia ir Čikagoje gyvenantis 
Amerikos lietuvių vaikų ugdy
mo draugijos pirmininkas dr. 
J . Adomavičius. Belieka pa
linkėti Čikagos suvalkiečių 
draugijos pirmininkei D. Ble
kienei, jos nariams ir Čikagos 
lietuviams sėkmės jų kilniame 

Nuotr. R. Eidukevičiaus 

ir nuoširdžiame darbe, pade
dant Lietuvos neįgaliesiems 
vaikams. Reikia tikėtis, kad, 
padėjus Čikagos l ietuviams, 
kai kurie „Pasakos" auklėti
niai taps lygiaverčiais, lygia
teisiais Lietuvos piliečiais ir 
savo darbu stiprins Lietuvos 
valstybingumą, puoselės tau
tos gerovę. 

§ t a s y s I g n a t a v i č i u s 

Čikagos I it- mokyklos, veikiančios Jaunimo c<ntre. 7 klases mokiniai su 
mokyt Jolanta Boanauskyte Klasėje mokosi Badaraite Živilė, Bielskus 
Gediminas, Biskyte Viktorija, Dvilikaite Inoda, K u m pys Donatas, 
Mačiulis Tonus. Sidabras Julius Dalios BaHarienes nuotrauka. 

Suvalkiečių klubo atstovai Vilkaviškio lopšelyje-darželyje „Pasaka" Nuotr. Romo Eidukevič iaus 

MAŽLIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Čikagoje ir jos apylinkėse glausto pranešimo teko suži-
gyvenantys Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijos nariai lap
kričio 12 d. buvo susirinkę 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje savo veiklos apžvalgai. 
Susirinkime dalyvavo ne tik 
draugijos nariai, kuriems rūpi 
Mažosios Lietuvos ateitis, bet 
ir keli svečiai iš Lietuvos. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas pradėjo susi
rinkimą, pasveikindamas 
draugijos narius ir jų svečius, 
atvykusius į šių metų rude
ninį susirinkimą. J is pristatė 
ir iš Lietuvos atvykusius sve
čius: Ernestą Lukoševičių, 
žurnalistą leidėją, kunigą 
Saulių Juozaitį iš Kauno bei 
žurnaliste R. Bajalienę iš Kre
tingos. 

Mirusieji draugijos nariai 
prisiminti susikaupimu, ypač 
ilgametis draugijos garbės na
rys, teisininkas, istorikas, pe
dagogas, skautininkas ir Klai
pėdos krašto išlaisvinimo da
lyvis Jonas Dainauskas, miręs 
š.m. gegužės 27 d. Čikagoje. 

Draugijos pirmininko Vi
liaus Trumpjono pateikta dar
botvarke buvo vienbalsiai pri
imta. Draugijos sekretorius 
Jurgis Lampsatis perskaitė 
praeito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo be jokių pataisų 
priimtas. 

Iš draugijos pirmininko Vi
liaus TYimpjonn trumpai su-

noti, kad draugijos valdybos 
pastangomis buvo paskutiniu 
laiku pasiųstas sveikinimas 
išeivijos lietuvių dienraščiui 
„Draugui" jo rudeninio koncer
to proga, finansuojant visą jo 
reklaminio leidinėlio puslapį. 
Sveikinimas pasiųstas ir Klai
pėdos universiteto Baltistikos 
centrui , j am persikeliant į 
naująją Jono Bretkūno audito
riją. Be to, finansiniai buvo re
miamos Karaliaučiaus krašto 
jaunimo stovyklos, mokslo 
priemonių įsigijimas lietuviš
koms mokykloms. Pirminin
kas praeitą vasarą aplankė 
Karaliaučiaus krašte ir Lietu
voje buvusias vaikų stovyklas, 
dalyvavo PLB suvažiavime 
Vilniuje. Su prašymu paremti 
lietuvybės palaikymą Kara
liaučiaus krašte, buvo išsiųsta 
3,400 laiškų, į kuriuos atsaky
ta su 190 aukomis. Lietuv
ninkų paramai Lietuvoje 
draugijos nariai suaukojo 535 
dolerius. Draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas užbai
gė savo pranešimą, dėkoda
mas visiems aukotojams, iš
re ikšdamas viltį, kad jie prisi
dės ir ateityje prie šios kilnios 
užduoties. Po to buvo dar per
skai tytas draugijos dabartinis 
kasos stovis. 

Besiklausant pranešimų Da
nutė Trumpjonienė, Stasė 

Purvinienė ir padėjėjos jau ne
kantriai laukė su paruoštais 
pietumis. Kun. Sauliui Juo
zaičiui sukalbėjus Stalo mal
dą, visi vaišinosi šiltu ir gerai 
paruoštu maistu. 

Susirinkimas buvo tęsia
mas, pirmininkui atkreipus 
dalyvių dėmesį į prie sienos 
iškabintas, jo paties meniškai 
paruoštas lentas, su spalvoto
mis iš įvairių lietuviškos veik
los salelių Karaliaučiaus kraš
te nuotraukomis, aprašyda
mas jas ir nurodydamas pri
dėtuose Mažosios Lietuvos že
mėlapiuose jų vietoves. Pirmi
ninko nuomone, nuotraukos 
su lietuvišku jaunimu ir jų 
vadovais pasako daugiau, ne
gu apibūdinimas žodžiu. Lie
tuvos ribose Mažosios Lietu
vos draugija rėmė Palangoje, 
Telšiuose, Tauragėje ir Gel-
gaudiškiuose buvusias stovyk
las, o Karaliaučiaus krašte: 
Krante ir Įsrutyje. Kaip prak
tika parode. Karaliaučiaus 
krašto ir Lietuvos vaikų ben
dra stovykla suteikė rusakal
biams vaikams galimybę grei
čiau išmokti lietuvių kalbos. 
Tą patvirtino ir susirinkime 
dalyvaujanti R. Bajalienę iš 
Kretingos, dalyvavusi vaikų 
stovykloje Palangoje. Stovyk
lavimo metu buvo praveda
mos ekskursijos po gražias 
Lietuvos apylinkes. Lietuvių 
kalbos atžvilgiu, Vilia-is 
Trumpjono nuomone, pastebi
ma gera pažanga. 

Draugijos valdybos vicepir

mininkas Kurtas Vėlius pa
pasakojo savo šių metų kelio
nės įspūdžius po Lietuvą. Ypa
tingą dėmesį skyręs Lietuvos 
Evangelikų-liuteronų Bažny
čios veiklai. Jo numone: j e i g u 
Bažnyčia gyvuos, bus ir padori 
Lietuva, nes jaunimas labai 
pasimetęs". J i s aplankęs Rus
nės, Šilutės, Kintų. Marijam
polės ir Tauragės evangelikų-
liuteronų parapijas, dalyva
vęs, kaip pilnateisis sinodinin-
kas. Lietuvos Evangelikų-liu
teronų Bažnyčios Tauragėje 
praeitą vasarą įvykusiame si
node. Lietuvos Evangelikų-
liuteronų Bažnyčia suteikusi 
jam garbės nario vardą. Be to. 
tiek Vilniuje, tiek ir Klaipė
doje jam tekę susitikti su Rūta 
Mačiūniene, einančia pirmi
ninkės pareigas ..Mažosios 
Lietuvos" bendrijoje. J i s daręs 
pranešimą ir apie l ietuvninkų 
veiklą Amerikoje. 

Po įvairiu klausimų ir suma
nymų dar t rumpai kalbėjo 
Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio pirmininkas Algis 
Regis, išreikšdamas susirūpi
nimą ypač Karal iaučiaus 
kraštu, kartu pakviesdamas 
visus susirinkimo dalyvius į 
Tilžės akto minėjimą gruodžio 
3 d. Šaulių namuose. 

Po pranešimo apie numa
tytą mažlietuviu ruošiamą 
tradicinį šiupinį 2001 m. vasa
rio 24 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, susirinki
mo oficialioji dalis buvo už
baigta. V a l t e r i s B e n d i k a s 




