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2001-ieji metai Lietuvos vadovu 
akimis

Vilnius, gruodžio 31 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus džiaugiasi teigia
mais Lietuvos pasiekimais 
įvairiose gyvenimo srityse 
2001 metais, tačiau neslepia 
nusivylimo jaunaisiais politi
kais, nesugebėjusiais pateisin
ti pasitikėjimo. Proginiame in
terviu Eltai prezidentas ra
gino žmones pasijusti tikrai
siais krašto šeimininkais, o 
Naujuosius 2002 metus pava
dino lemtingais mūsų ateičiai.

„Šalies ūkis atsigauna. Tai
gi, pamažu pradės gerėti ir 
kasdienis Lietuvos žmonių gy
venimas”, sakė vertindamas 
šiuos metus V. Adamkus. Prie 
gerų metų poslinkių preziden
tas priskyrė ir tai, jog pavyko 
atnaujinti, aprūpinti kompiu
teriais dalį Lietuvos mokyklų.

Lietuvos vadovą taip pat 
džiugino įvairių sričių atstovai
garsinę valstybės vardą.

J Eltos klausimą, kas labiau
siai nuvylė 2001 metais, šalies 
vadovas atsakė trumpai drū
tai — jaunųjų politikų „kapi- 
tuliacija”. „Gaila, kad pasiti
kėjimo mandatą gavę ir pui
kias veiklos perspektyvas tu
rėję jauni politikai neišlaikė 
išmėginimo valdžia, nesuge
bėjo dirbti kartu, susitarti dėl 
bendrų sprendimų”, sakė V. 
Adamkus.

Naujuosius 2002 metus vals
tybės vadovas pavadino „turė
siančiais lemiamos įtakos Lie
tuvos ateičiai”.

Naujosios sąjungos vadovas, 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas praėjusius me
tus vertina kaip „sunkius ir 
sudėtingus”, parlamento dar
bą vertina šešetu, o didžiausių 
metų nusivylimu laiko Naujo
sios politikos koalicinės vy
riausybės veiklą. Kaip vieną 
svarbiausių ateities uždavinių 
A. Paulauskas nurodė viduri
niojo sluoksnio Lietuvoje su
darymą ir plėtimą.

A. Paulauskas sakė turėjęs 
vilčių, kad pirmoji sociallibe
ralų vyriausybė su liberalais 
dirbs sėkmingai, o jos vadovui 
netrūksią ryžto. „Tačiau pasi
rodė, kad nėra spartos, efekty
vumo, dažnai keičiamos nuo
monės, viskas skęsta abejo
nėse, svarstymuose”, sakė A. 
Paulauskas, kalbėdamas apie 
buvusios R. Pakso vyriausybės 
darbą.

Teigiamai A. Paulauskas 
vertino 2001 metais vykusius 
reiškinius visuomenėje ir ypač 
versle.

Kaip sudėtingus, prieštarin
gus ir kartu stumtelėjusius 
valstybę į priekį 2001 metus 
vertina Centro sąjungos pir
mininkas, profesorius Kęstu
tis Glaveckas. Anot jo, nepai
sant valdžių kaitos, ne visada 
pačių protingiausių spren
dimų, Lietuvos žmonės ėjo į 
priekį, daug ko išmoko, kraš
tas kiek pasikeitė į gerą pusę, 
nors ir išliko skaudžios nedar
bo, skurdo problemos. Su Nau
jaisiais metais profesorius 
taip pat sieja nemažas viltis, 
grįstas priartėjimu prie Euro
pos Sąjungos ir NATO bei pla
tesnės veikimo erdvės lietu
viams atsivėrimu.

Pasikeitimus į gerąją pusę 
CS vadas sieja pirmiausia su 
lietuvių savybėmis. „Mes sąly
ginai esame geriau išmokyti, 
labiau savanaudžiai ir turim 
komplektą tokių savybių, ku
rių, veikiant vien tik Lietuvo
je, negalima realizuoti”, sakė

K Glaveckas. Anot jo, Euro
pos, kapitalo, darbo rinkos at
sivėrimas laukiamas ateityje, 
suteiks naujų galimybių lietu
viams, geriems vadybinin
kams, jau įrodžiusiems šiuos 
sugebėjimus JAV, Europoje, 
Rusijoje.

Seimo pirmininko pavaduo
tojo, Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmojo vicepirminin
ko Česlovo Juršėno nuomone, 
baigėsi tikrai įdomūs, ne
įprasti, sudėtingi, bet kartu ir 
geri metai.

Jis pažymėjo, kad socialde
mokratai 2001 metais dirbo 
tiek vienoje, tiek kitoje 
padėtyje — jie buvo konstruk
tyvioje opozicijoje, o dabar, — 
kartu su socialliberalais yra 
valdžioje.

Vienu reikšmingesnių 2001 
metų įvykiu, kuris turėjo 
reikšmės visai Lietuvos politi
nei sistemai, buvo, Č. Juršėno 
nuomone, dviejų kairiųjų par
tijų susivienijimas į vieną, 
jungtinę Lietuvos socialdemo
kratų partiją.

* Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos konservatorių vado
vas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis Naujųjų metų 
proga linki Lietuvos gyven
tojams Vilties metų. „Te
bus ateinantieji 2002-ieji Lie
tuvos vilties metais. Linkėki
me savo šaliai, kad joje būtų 
kuo daugiau darbštuolių ir 
mažiau nenaudėlių. Darbš
tumu ir kantrumu viską ga
lime padaryti, o prisišlieję prie 
geriau susitvarkančio ir sau
gesnio pasaulio, tapdami jo 
dalimi, rasim savyje vis dau
giau optimizmo. Ištieskim 
ranką vieni kitiems, nes keliai 
slidūs”, sakoma profesoriaus 
Vytauto Landsbergio sveiki
nime. (Elta)

* Lietuva pirmą kartą
per savo 10 metų narystę 
Jungtinėse Tautose sumokėjo 
visus savo finansinius įsipa
reigojimus bei metinius narys
tės mokesčius Jungtinėms 
Tautoms, taikos palaikymo 
operacijoms ir tarptautiniams 
tribunolams. „2001 metais, 
švęsdami Lietuvos narystės 
JT dešimtmetį, kartu užbai
giame svarbų darbų ciklą, su
sijusį su Lietuvos mokesčių į 
JT nustatymu — beveik de
šimt kartų sumažintas 1991 
metais nustatytas pernelyg di
delis Lietuvos apmokestini
mas ir išmokėti įsiskolinimai”, 
teigia užsienio reikalų vice
ministras Darius Jurgelevi
čius. (Eltai

* Lietuvos gyventojai 
gana pesimistiškai vertina 
2002 metų ekonomikos pers
pektyvas — tik 22 proc. tikisi, 
kad 2002 metai ekonomikos 
požiūriu bus geresni nei 2001- 
ieji. Šis rodiklis gerokai atsi
lieka nuo pasaulio vidurkio 
(40 proc.) ir yra vienas ma
žiausių Europoje. Pesimistiš- 
kiau už lietuvius Rytų ir Vidu
rio Europos regione nusiteikę 
yra tik lenkai (14 proc.), tuo 
tarpu geresnių 2002-ųjų tikisi 
42 proc. Estijos ir 54 proc. Lat
vijos gyventojų. Didžiausi pe
simistai yra japonai — tik 11 
proc. Japonijos gyventojų ma
no, kad šie metai ekonomikos 
požiūriu bus geresni nei pra
ėjusieji. (BNS)

* Naujųjų metų naktį Lie
tuvoje kilo per 30 gaisrų. 8 
iš jų sukėlė neatsargiai iššau
tos petardos, raketos ar kiti 
sprogstamieji įtaisai. ieiui

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
KETVIRTADIENIS -THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 3, 2002

Vilniaus savivaldybė ir Krašto apsaugos ministerija vilniečius ir sostinės 
svečius pakvietė 2002-ųjų metų sausio 1 dienų dalyvauti Vėliavos pager
bimo ceremonijoje, prisiminti Lietuvos savanorių žygdarbį. 1919 m. sau
sio 1 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje Vilniuje, virš Gedimino bokšto, bu
vo iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Pasak to meto liudytojų, dešimt Lie
tuvos vėliavą iškėlusių savanorių pagerbė ją šautuvų salvėmis ir sugiedo
jo Lietuvos himną. 1919 m. sausio 6 d. į sostinę įsiveržę bolševikai nuo 
lietuviškos trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. 
Antrąkart Lietuvos vėliava suplevėsavo 1920 m. rugpjūčio 26 d., į Vilnių 
sugrįžus Lietuvos kariuomenei. Tų pačių metų spalio 9 d. želigovskinin- 
kai, užgrobę Lietuvos sostinę, lietuvišką trispalvę nupiepė, l’o ilgų nelais
vės dešimtmečių 1988 m. spalio 7 d. virš Gedimino bokšto iškelta Lietu
vos trispalvė dabar plevėsuoja visą laiką. Prisiminti pirmąjį trispalvės iš
kėlimą jau tapo tradicija. Kiekvienais metais sausio 1 dieną ant Gedimi
no kalno rengiamos iškilmingos vėliavos pagerbimo ceremonijos.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Buvęs liberalų vadovas 

Rolandas Paksas ir jo
šalininkai gali būti pašalinti 
iš partįjos. Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) taryba partijos 
valdybai pavedė artimiau
siame posėdyje išnagrinėti R. 
Pakso ir jo šalininkų narystės 
partijoje klausimą. (R,Elta)

* Policijos departamento 
duomenimis, Lietuvoje civi
liai asmenys oficialiai turi 
maždaug 70,000 ginklų. Maž
daug 30 proc. ginklų naudoja 
medžiotojai, 20 proc. ginklų 
įsigyta pagal specialius leidi
mus, maždaug 15 proc. — sau
gos tarnybų, apsaugininkų ir 
inkasatorių sąskaitoje. Tokio 
ginklų kiekio užtektų sudaryti 
dar vieną kariuomenę. Kiek 
ginklų laikoma neoficialiai, 
niekas pasakyti negali.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus asmeniškai ne
prieštaraująs prostitucijos ir 
naminės degtinės varymo įtei
sinimui. Naujametį vakarą 
LNK televizijos laidoje atsaky
damas į žiūrovų klausimus, V. 
Adamkus buvo paklaustas, 
kada Lietuvoje bus legalizuota 
prostitucija. Pabrėždamas, 
kad atsakymą į tai turi duoti 
Seimas, V. Adamkus teigė, 
kad „bet kokie varžymai tik
rai nesumažins problemos”. 
Kito laidos žiūrovo paklaus
tas, ką galvoja apie naminės 
degtinės įteisinimą, Valdas 
Adamkus pabrėžė esąs kate
goriškas „pilstuko” priešinin
kas. Tačiau, prezidento teigi
mu, .jeigu paklaustume Dzū
kijos žmonių, jie atsakytų, kad 
geresnės naminės Lietuvoje 
niekas nepagamina”. (BNS)

* Vyriausybė nepritaria
sprendimui nuo- šių metų 
pradžios padidinti elektros 
energijos kainas. Tačiau vy
riausybės nuomonė negali pa
keisti kainų komisijos spren
dimo. Komisija gruodžio pa
baigoje leido elektros kainą 
gyventojams padidinti viduti
niškai 1.5 cento už kilovatva
landę, o didiesiems vartoto
jams — sumažinti vidutiniš
kai 1 centu. (BNS)

* Nuo sausio 1 d. komer
ciniams bankams rekomen
duojama keityklose nebepar- 
davinėti Europos Sąjungos 
valstybių valstybinių valiutų, 
kurias pakeis euras. Tačiau 
bankai yra įpareigoti iki vasa
rio 28 d. valiutų keityklose 
nuolat supirkti Vokietijos 
markes ir Prancūzijos fran
kus. (KD.Elta)

* Rengdamiesi apgyven
dinti padidėsiantį suimtų
jų skaičių, Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus-kalėjimo vadovai 
neabejoja, kad ir per šiuos 
Naujuosius metus įkalinimo 
įstaigoje pavyks išlaikyti rim
tį. 906 žmonėms pritaikytose 
kalėjimo ir izoliatoriaus patal
pose paprastai spraudžiasi 
1,600-1,700 suimtųjų bei nu
teistųjų, o per šventes šis 
skaičius priartėja iki 2,000.

* Vilniaus Universiteto li
goninės Santariškių klini
kose atidaryta nauja auditori
ja, kurioje įrengta garsinimo 
aparatūra, pastatyti nauji ek
ranai, projektoriai bei-nupirk
ti nauji baldai. Vienu metu 
auditorijoje gali tilpti 170 ligo
ninės medikų ar studentų. Au
ditorija įrengta už ligoninės 
rėmėjų lėšas. ibns>
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* 2002 metų išvakarėse
premjeras Algirdas Brazaus
kas turėjo kuo džiaugtis — 
Lietuvos gyventojai jį išrinko 
2001-ųjų Metų žmogumi. Tai 
paaiškėjo po tradicinės repre
zentatyvios apklausos, kurią 
metams baigiantis, atliko ben
dra Lietuvos ir Didžiosios 
Britanįjos rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų firma „Bal
tijos tyrimai”. Šiemet vyriau
sybei pradėjęs vadovauti So
cialdemokratų partijos vado
vas A. Brazauskas apklausoje 
nežymiai — tik vienu procen
tu — pralenkė prezidentą 
Valdą Adamkų. Per pastaruo
sius 9 metus Metų žmogumi 
A. Brazauskas išrenkamas jau 
šeštąjį kartą. (LR, Elta)

* „Man nereikia sukti gal
vos dėl populiarumo. Tai 
man nesuriša rankų priimant 
sprendimus, labai reikalingus 
valstybei, tačiau nepopulia
rius. Mano reitingai krinta, 
bet dėl to nesigraužiu. Galiu 
reitingą paaukoti valstybės 
labui. Tai yra mano moralinė 
nuostata, dėl kurios sutikau 
tapti premjeru”, sakė A. Bra
zauskas. (LR,Elta)

* 2001 metų moterimi ta
po viena garsiausių lietuvių 
dainininkių Violeta Urmana- 
vičiūtė-Urmana. Tai paaiškėjo 
po „Lietuvos ryto” žurnalo 
„Stilius” skaitytojų tradicinės 
apklausos. „Šis apdovanojimas 
man ypač vertingas, nes mane 
rinko Lietuvos žmonės. Nors 
sakoma, kad savo tėvynėje 
pranašu nebūsi, džiaugiuosi, 
kad man taip neatsitiko”, sakė 
V. Urmanavičiūtė-Urmana.

(LR,Eite)
* „Mes džiaugiamės, kad 

Kaunas prisimena mus. 
Toks dėmesys gilias sporto 
tradicįjas turinčiame mieste 
— didelė garbė”, savo įspū
džius dailiojo čiuožimo 
meistrai Margarita Brobiazko 
ir Povilas Vanagas, išrinkti 
populiariausiais 2001 metų 
Kauno sportininkais, iš Švei
carijos perdavė trenerei Lilįjai 
Vanagienei, kuri miesto savi
valdybėje atsiėmė garsiajam 
šokių ant ledo duetui skirtus 
prizus. Populiariausiais 2001 
metų miesto sportininkais M. 
Drobiazko ir P. Vanagas iš
rinkti pirmą kartą.

(KD.Elta)
* 2002 metais vyksian

čiuose prezidento rinki
muose 15.3 proc. apklaustųjų 
balsuotų už Algirdą Brazaus
ką, 12.4 proc. už Kazį Bobelį, 
11.8 proc. už Valdą Adamkų. 
Už Artūrą Paulauską bal
suotų 8.1 proc., 4 proc. už An
drių Kubilių, 3 proc. už Ro
landą Paksą, rodo „Baltįjos ty
rimų” apklausa. (LŽ, Elta)

* „Mažeikių nafta” pra
nešė savo klientams, kad 
Būtingės terminalo veikla bus 
atnaujinta dar po dviejų sa
vaičių. (K,Elta)

* Kauno savivaldybę pa
siekė Vilniaus mero Artūro 
Zuoko atviras laiškas. Iki 
šiolei ilgai tylėjęs ir niekaip 
nereagavęs į Kauno mero Eri
ko Tamašausko kvietimą daly
vauti viešoje diskusijoje jis, 
užuot pakėlęs kauniečio kole
gos jam mestą pirštinę, api
pylė .Kauną komplimentais.

(KD.Elta)
* Pakelių maniakui pra

mintam 58 metų Kaziui Jo
naičiui už savo veiksmus teks 
atsakyti teisme. Šio Grigiškių 
gyventojo psichiką ištyrę eks
pertai nustatė tam tikrų K 
Jonaičio mąstysenos sutri
kimų, tačiau pripažino jį pa
kaltinamu. (LR,Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Rautam, AP. Interfax. ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSImals)

Roma. Popiežius Jonas Paulius II Romos Šv. Petro aikštėje sek
madienį vykusių Šventosios šeimos dienos pamaldų metu palin
kėjo taikingų 2002-ųjų metų. Tūkstančių susirinkusiųjų akivaiz
doje Katalikų Bažnyčios vadovas per paskutinių šių metų sekma
dienio šv. Mišių homiliją paragino žmones „nusigręžti nuo nesan
tarvės” ir „pradėti 2002-uosius su Kristaus meile ir taika”. Popie
žius pabrėžė „šeimos ir vedybinių vertybių svarbą”, o Jėzaus Kris
taus ir jo tėvų, Juozapo ir Marijos, šeimą nurodė kaip sektiną „su
pratimo ir pagarbos, vilties ir aukos, darbo ir solidarumo pavyzdį”.

Vašingtonas. JAV jūrų pėstininkai ir afganų pąjėgos numano
muose „ai Qaeda” ir Talibano objektuose Afganistano Hilmendo 
provincijoje pradėjo žvalgybinės informacijos paieškos operaciją. 
„Operacija bus vykdoma aptvertoje teritorijoje su maždaug 14 sta
tinių, kuriais įvairiu metu naudojosi numanomos Talibano ir ‘al- 
Qaeda’ pajėgos”, sakė JAV centrinės vadovybės atstovas spaudai 
Frank Merriman. JAV jūrų pėstininkai remia afganų pąjėgas, sa
kė F. Merriman, tačiau tikslaus operacijoje dalyvaujančiu ameri
kiečių ar afganų karių skaičiaus jis nenurodė.

Kabulas. I Afganistano sostinę anksti trečiadienį rytą atvyko'' 
parengtinė karininkų grupė, kurios nariai atstovauja 17 valsty
bių, suteiksiančių savo kariuomenę Afganistano saugumo pajė
goms. Grupėje yra nuo 20 iki 30 karininkų, kurie padės pasirengti 
4,500 žmonių turėsiančių Tarptautinių saugumo pagalbos pąjėgų, 
kurioms vadovaus Didžiosios Britanįjos generolas mąjoras John 
McColl, atvykimui.

Vašingtonas. Jungtinės Valstijos laiko suėmusios 210 Talibano 
ir ekstremistinės organizacįjos „ai Qaeda” belaisvių, kurie kalina
mi Afganistane bei Arabijos jūroje plaukiojančiame JAV karinia
me laive.

Vašingtonas. Pirmasis dėl rugsėjo 11-osios teroro apkaltintas 
asmuo Zacarias Moussaoui trečiadienį stojo prieš teismą ir pa
reiškė esąs nekaltas dėl visų jam pateiktų kaltinimų sąmokslu su 
Osama bin Laden ir jo šalininkais nužudyti tūkstančius žmonių. 
33 metų iš Maroco kilęs Prancūzuos pilietis Z. Moussaoui kaltina
mojo atsakymą pateikė federaliniame teisme. Gruodžio 11 d. jis 
buvo apkaltintas šešiais sąmokslais. Už keturis jų gali būti skiria
ma mirties bausmė, už dar du — įkalinimas iki gyvos galvos.

Vašingtonas. Besislapstančio įtariamo teroristo Osama bin La
den atstovai 1996 m. susisiekė su Irano žvalgybos agentais, siek
dami sudaryti antiarnerikietiaką teroro sąjungą, pirmadienį rašo 
laikraštis „The New York Times”. Laikraštis, cituodamas įslaptin
tus JAV žvalgybos pranešimus, teigia, jog O. bin Laden atstovas 
1996 m. liepą kalbėjosi su Irano žvalgybos pareigūnais apie bend
radarbiavimą su jo tinklu „ai Qaeda” ir galimybes sudaryti sąjun
gą siekiant smogti taikiniams Amerikoje. Irano agentai leido su
prasti, jog nori susitikti su O. bin Laden Afganistane. Tačiau ne
aišku ar toks susitikimas įvyko, ir jei taip, ar buvo pasiektas koks
nors susitarimas.

Londonas. Dviem žurnalistams pavyko slapta į „British Air- 
ways” lėktuvus įsinešti durklus bei skutimosi peiliukus, rašoma 
savaitraštyje „Sunday People”. Žurnalistai sugebėjo praeiti pro 
saugumo kontrolę Londono „Heathrovv” bei Manchester oro uos
tuose, o pastarajame išbuvę vos pusvalandį, nesukeldami jokių 
įtarimų, grįžo į Londoną. Ginklų, kurie buvo paslėpti netikrame 
tušinuke, šukose ir kreditinėse kortelėse, apsauga rentgeno spin
duliais neaptiko. Vienas žurnalistų, su rankiniu bagažu įsinešęs 
draudžiamus daiktus į saloną, atsisėdo vos per tris eiles nuo 
„Boeing 737” lakūnų kabinos. „British Ainvays” pareiškė esanti 
„labai susirūpinusi” dėl šio įvykio ir ketino su vyriausybe aptarti 
galimus veiksmus siekiant išvengti tokių atvejų ateityje.

Jeruzalė. Izraelio premjeras Ariel Sharon vėl pakartojo savo 
reikalavimą, kad prieš pradedant įgyvendinti JAV tarpininkauja
mą susitarimą dėl ugnies nutraukimo, praeitų septynios „visiškos 
ramybės” dienos, sakoma trečiadienį paskelbtame vyriausybės pa
reiškime. Tuo tarpu Izraelio užsienio reikalų ministras Shimon 
Pėrės, kuris yra taikios politikos šalininkas, antradienį nepritarė 
tokiam griežtam reikalavimui. Tuo tarpu palestiniečių parlamen
to narys Hannan Ashravvi trečiadienį sakė, kad po kelių dienų į 
regioną sugrįžus JAV pasiuntiniui, Izraelis turėtų panaikinti pa
lestiniečių teritorijų blokadą, o tada galima būtų atnaujinti politi
nes derybas, kurios leistų užbaigti 15 mėnesių siautėjusį smurtą.

Deli. Indija pirmadienį įteikė Pakistanui šioje valstybėje esan
čių ir prieš Indiją kovojančių „teroristų” sąrašą bei pareikalavo 
perduoti juos. Indijos vyriausybė anksčiau pasveikino Islamabado 
veiksmus prieš Pakistane įsikūrusius ekstremistus, kovojančius 
su Indįjos valdžia ginčijamame Himaląjų Kashmyro regione. Indi-, 
ja pirmą kartą atvėrė duris aukščiausio lygio deryboms, kurių me
tu turėtų sumažėti įtampa tarp šių dviejų branduolinių valstybių.

Paryžius. Europiečiams grįžtant į darbą po Naujųjų metų šven
čių, kai beveik 300 mln. žmonių galėjo pirmą kartą pasinaudoti 
naująja bendra valiuta, euro laukia pagrindinis išbandymas. 
Skambant fanfaroms, euras antradienį buvo įvestas į apyvartą ir 
kol kas pakankamai sklandžiai užėmė valstybinių valiutų pozici
jas. Tačiau sumaištis mažmeninėje prekyboje parodė, kad proble
mų gali kilti, kai po Naujųjų metų pertraukos verslas grįš į įpras
tas vėžes. Vyriausybės taip pat baiminasi, jog padirbinėtojai gali 
pasinaudoti tuo, kad 12 valstybių euro zonos gyventojai dar nepa
kankamai gerai pažįsta naująją valiutą. Iš 15 Europos Sąjungos 
valstybių euras neįvestas tik Britanijoje, Danijoje ir Švedijoje, ku- 

' rias kitos bendrininkės ragina tai greičiau padaryti.
Indija. Ties Kashmyro pasie

niu sutelkta Indijos ir Pakista
no kariuomenė trečiadienio 
naktį apsikeitė kulkosvaidžių 
ugnimi, nepaisant diplomatų 
pastangų sumažinti įtampą 
tarp branduolinių valstybių.

KALENDORIUS
Sausio 3 d.: Danielius, Genovaitė, 

Liesnelė, Vidas, Vyda, Viltautas.
Sausio 4 d.: Šv. Elzbieta Seton; 

Arimantas, Arimantė, Benedikta (Be- 
nė», Hermas, Švitrė, Titas.
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LIETUVIU TELKINIAI
ELIZABETH, NJ

ŠILUVOS MARIJOS 
STATULOS

ŠVENTINIMAS

Spalio 14-ta buvo graži ir 
saulėta. Tą rytą daugiau negu 
įprasta, Elizabetho ir apylin
kės lietuvių suvažiavo į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią 11 
vai. šv. Mišioms. Buvo ypatin
ga proga pasveikinti Šiluvos 
Mariją, pas mus iš Lietuvos 
atkeliavusią. Džiaugėmės ma
tydami daug neseniai iš Lie
tuvos atvykusių žmonių. Mi
šias aukojo kun. kleb. Alfre
das Žemeikis. Jų metu, šalia 
choro, giedojo solistai Angelė 
Kiaušaitė ir Vygintas Virbic
kas. Smuiku grojo Julius Veb- 
laitis.

Po Mišių visi susirinkome į 
bažnyčios darželį, kur klebo
nas pašventino gėlėmis apsup
tą Šiluvos Marijos statulą. Šią 
gražią keturių pėdų aukščio 
skulptūrą iš ąžuolo sukūrė 
Juozas Jakštas, gyvenantis 
Lietuvoje, Švenčionių rajone, 
Jukiškės kaime. Marija glėby
je laiko kūdikėlį. Ant galvos 
jai uždėtas vainikas, prisags
tytas gintaro gabalėlių. Tai 
kukli, ramumu dvelkianti 
skulptūra. Solistė Angelė 
Kiaušaitė pagiedojo „Marija, 
Marija”. Pabaigai visi sugiedo
jom Lietuvos himną ir ėjom į 
salę.

Po skanių pietų, žavėjomės 
solistų Angelės Kiaušaitės ir 
Vyginto Virbicko solo ir due
tais, akompanuojant pianistei 
dr. Frances Covalesky (Kava
liauskaitei). Jie padainavo ke
letą duetų: „Plaukia sau laive
lis”, S. Šimkaus; „Žemaitija”, 
A. Motuzo ir Don Giovanni su 
Zeriina iš „Don Giovanni”, W. 
A. Mozart. Angelės solo buvo: 
„Some Enchanted Evening”, iš 
„South Pacific”, Hammerstein 
& Rodgers; „I Could Have
Danced All Night”, iš „My Fair 
Lady”, Loewe and Lemer. 
Bass solo „La Sonnambula”, 
Vincenzo Bellini, atliko Vygin
tas.

Mūsų visų nuoširdi padėka 
klebonui, kuris savo lėšomis 
mums padovanojo šią brangią 
skulptūrą. Ačiū taip pat Eu
gene Lianai, kuris įdėjo daug 
darbo, kad ši skulptūra būtų 
atspari lietui ir kitoms nepa
lankioms oro sąlygoms. Tiki
mės ją turėti daugelį metų 
savo darželyje.

Birutė Pocienė

DETROIT, MI

VISI DALYVAUKIME 
MINĖJIME

Šių 2002-jų metų sausio 13 
dieną Šv. Antano parapijoje 
rengiamas Klaipėdos vadavi
mo ir 1991 metų Sausio 13 
dienos žudynių Vilniuje mi
nėjimas.

Programoje: 10:30 v. r. 
šventas Mišias aukos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vyriausias 
kapelionas kun. Alfonsas Ba
bonas. 12:15 — Akademija 
parapijos salėje. Minėjimo 
proga žodį tars Šaulių są
jungos išeivijoje vado pava
duotojas Jonas Šostakas. Me
ninėje programos dalyje ben
dras dainavimas-dainavimui 
vadovaus muz. Stasys Sližys.

Minėjimą rengia Detroito 
Ramovėnai talkinant Stasio 
Butkaus ir „Švyturio” jūrų 
kuopų šauliams ir birutie- 
tėms.

Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.

Mykolas Abarius
Detroito skyriaus Ramovėnų 

pirmininkas

SUNNY HILLŠ, FL
TARPTAUTINIAME

FESTIVALYJE
Spalio-lapkričio mėn. Pana

ma City, FL, mieste vyksian
tis Tarptautinis festivalis (In
ternational Festival), garsi
namas spaudoje ir TV, nuo
lat populiarėja. Jis vyksta 
įvairiose miesto vietose su 
skirtingų tautų programo
mis ir jų tautinėmis vaišė
mis. Kadangi programos vyks
ta ne tik patalpose, bet ir at
virose vietose, neretai pasi
sekimas priklauso ir nuo oro. 
Šis ruduo — tai saulė ir 
mėlynas dangus ištisas savai
tes ir mėnesius, tai festivalio 
sėkmė visiems buvo garantuo
ta.

Festivalyje dalyvauti pa
kvietus, iniciatyvos ėmėsi LB 
Sunny Hillš apylinkės valdy
ba, lietuviško renginio darbą 
atidavusi į renginių vadovės 
(ir vaidintojų būrelio „Aidas” 
pirmininkės) Alės Žebertavi- 
čienės rankas. Iš anksto 
(prieš mėnesius) nežinant oro 
sąlygų, patalpas pasiūlė „The 
Galery of Art” savininkė, Ma
ry Ola Miller, prieš kelioliką 
mėnesių globojusi Nelės Zir- 
nitės kūrinių parodą.

Lietuvių pasirodymas vyko 
šeštadienį, 2001 lapkričio 10- 
tą. Iš Sunny Hillš suvažiavę 
lietuviai, kurie adresą žinojo 
tik iš rašto, patalpas surado 
galerijos lange išvydę didžiu
lį plakatą su įrašu „Lithua- 
nia/Lietuva” ir mūsų trispal
vės įvaizdžiu.

Apie 3 vai. p.p., susirinku
sius svečius keliais žodžiais 
pasveikino pobūvio globėja 
Mary O. Miller. Jos įkandin 
mūsų LB pirmininkė Genė 
Gedminienė, globėjai padėko
jusi, ištisa kondensuota pas
kaita susirinkusiems aiškino 
viską apie Lietuvą: kas, kada, 
kur ir kaip.

Po to — dviguba meninė 
programa. Pirmą dalį atliko 
„Antrosios jaunystės” choras, 
jo vadovės Genės Beleckienės 
pianinu lydimas. Buvo padai
nuota: „Tėvynės maršas”,
„Brangiausios spalvos”, „Su
batėlė”, „Kai aš turėjau kai
me mergelę” ir, drauge su sve
čiais, „God Bless America”. 
Kas bijojo dėl ne tik ant gale
rijos sienų, bet ir tarp takų, 
ant stendų, sustatytų pa
veikslų galimos blogos akusti
kos, jau po pačios pirmosios 
dainos lengvai atsikvėpė: vi
sos dainos skambėjo pasigėrė
tinai!

Antroje dalyje, šešios šokė
jos (Onė Adomaitienė, Bronė 
Nakienė, Onutė Peleckienė, 
Kazė Ratnikienė, Rita Šlai- 
taitė ir Alė Žebertavičienė) 
pašoko keturi šokius: „Šitam 
dideliam būry”, „Klumpakojį”, 
„Suk, suk ratelį” ir „Suktinį”. 
Šokius akordeono muzika ly
dėjo Petras Papartis. Nepai
sant, kad buvo šokama ant ki
limo ir su bateliais, Alė savo 
šokėjas buvo taip gerai paruo
šus, kad į jų ritmingus jude
sius buvo smagu žiūrėti. Kaip 
choras, taip ir šokėjos pelnė 
gausių katučių.

Buvo atnešta pasiskaityti 
lietuvių dailės ir kitokių lei
dinių, pasižiūrėti lietuviškų 
juostų, gintarų, lietuviškų 
skulptūrėlių, rankšluoščių.

Pagaliau, lankytojų laukė 
ir gausus vaišių stalas, su ke
piniais bei vynu.

Gaila, kad lankytojų kita
taučių ne itin daug atėjo. Bet 
tai ne rengėjų ir ne atlikėjų 
kaltė. LB Sunny Hillš apyl. 
valdyba ir ypač jos renginių 
vadovė padarė visa, kad prieš* 
atėjusius lankytojus netektų 
raudonuoti.

Alfonsas Nakas

Elizabeth, NJ, Šv. Petro ir Povilo parapijos kieme buvo pašventinta Šiluvos Maruos statula. Iš k.: kun. Peter 
Aąuino, Ričardo Rodriguez, jo tėvas Ričardo Rodriguez ir parapijos klebonas kun. Alfredas Žemeikis.
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ST. PETERSBURG, FL
Ataskaitinis klubo narių 

susirinkimas šaukiamas 
2002 m. sausio 12 d., šešta
dienį, 2 vai. p.p. Susirinkimo 
programoje numatyta Lietu
vių klubo valdybos bei veiklos 
šakų metiniai pranešimai ir 
kiti klubo veiklos gerovei svar
būs svarstymai. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Pasikeičia klubo pareigū
nai, 2002 m. sausio 13 d., sek
madienį, pietų metu atsisvei
kinsime su pasitraukiančiais 
klubo pareigūnais ir susipa
žinsime su naujai į pareigas 
išrinktaisiais. Dalyvaudami 
gausiai pareikšime padėką 
pasitraukiantiems — išeinan
tiems ir parodysime paramą 
naujai į darbą ateinantiems.

Klubo kultūros būrelis 
kviečia visus Klubo narius ir 
svečius atsilankyti į klubo 
kultūrinio būrelio rengiamą 
„Popietę su prof. Vaškeliu”. 
Šios popietės metu pradeda
mas ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų šalpos 
2002-ųjų metų vajus, kuris tę
sis iki vasario 16 d. Kviečiame 
visus klubo narius ir svečius 
šioje įdomioje popietėje daly
vauti ir po programos prie vai
šių pabendrauti.

JAV LB St. Petersburgo 
apylinkė gruodžio 12 d. Lie
tuvių klubo salėje surengė 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
minėjimą jo 200 metų gimimo 
sukakties proga. Minėjimą ati
darė apylinkės pirmininkė Vi
da Meiluvienė, po trumpos 
įžangos pakviesdama žinomą 
literatūrologą prof. Rimvydą 
Šilbajorį paskaitai.

Prelegentas paskaitos pra
džioje pareiškė, kad dėl laiko 
ribotumo neįmanoma apžvelg
ti visą vyskupo Valančiaus kū
rybą, todėl jis apžvelgs dau
giausiai kūrinį „Palangos Ju
zė”, kuris yra vienas iš cha
rakteringiausių Valančiaus 
kūrinių, parodantis ne tik Ju
zės, kaip siuvėjo, bet ir tuome
tinį Lietuvos žmonių gyve
nimą, jų sėkmes ir nelaimes, 
jų juokavimus, dainas, gies
mes ir papročius. Palangos 
Juzė — fiktyvinis asmuo, o jo 
lūpomis kalbėjo patsai Va
lančius, kurio visuose raštuo
se atsispindėjo didelė meilė 
savo kraštui — Lietuvai. Jis 
įsirikiuoja į kitų mūsų didžių
jų rašytojų eiles, susilyginda
mas su Maironiu, vysk. Bara
nausku, Donelaičiu, V. Kudir
ka ir kitais, rašiusiais ir gai
vinusiais lietuvybę rusų prie
spaudos metu.

Po paskaitos, Liuda Petku- 
vienė ir Alvitą Kerbelienė pa
skaitė ištraukas iš „Palangos 
Juzės”.

Susirinkusieji gausiu ploji
mu išreiškė padėką už įdomią 
paskaitą svečiui prof. R. Šil- 
bajoriui ir abiem skaitytojoms. 
Buvo pasivaišinta skanumy
nais, o vėliau grupė minėjimo 
dalyvių nuvyko į restoraną,

kur, vakarienės metu, buvo 
artimiau pabendrauta su pre
legentu.

L. Dukterų draugijos na
rių susirinkimas ir kalėdinis 
pabendravimas, rengtas gruo
džio 7 d. sutraukė daugiau 
negu 70 narių ir svečių. Pirmi
ninkė Aldona Andriulienė ati
darė susirinkimą ir pakvietė 
skyriaus dvasios vadą kun. dr. 
Matą čyvą invokacijai. Minu
tės susikaupimu buvo pagerb
tos ir prisimintos mirusios 
skyriaus narės. Perskaitytas 
ir priimtas praėjusio susirin
kimo protokolas. Pirmininkės 
pranešime apie skyriaus veik
lą išryškėjo skyriaus valdybos 
ir narių kruopštaus ir pa- 
sišventusio darbo gražūs vai
siai. Supažindinta su nauja 
revizuos komisįja: A. Olienė,
M. Šaulienė ir S. Vaškienė. 
Taip pat sudaryta naujos val
dybos rinkimams nominacįjų 
komisįja: Jadvyga Giedraitie
nė, Roma Mastienė ir Danutė 
Švedienė. Pranešta, kad 
2002 m. kovo 8 d. draugijos 
skyrius rengia pokylį Lietuvių 
klube.

Meninę susirinkimo dalį — 
giesmių, dainų ir kalėdinės 
poezijos skaitymų pynę — atli
ko Alvitą Kerbelienė ir Laima 
Užkurienė. Joms ir bendram 
giedojimui akompanavo Aloy
zas Jurgutis.

Prie gražiai papuoštų stalų 
ir įspūdingai valdybos narių 
uždegtų žvakių narės, viešnios 
ir svečiai vaišinosi valdybos 
paruoštais skanumynais ir pa
bendravo šventiškoje nuotai
koje.

„Saulės” mokyklos kalė
dinė eglutė, surengta gruo
džio 16 d. popietę Lietuvių 
klube, buvo tikra atgaiva vi
siems pietų dalyviams. Taip 
neįprastai salėje matėsi bėgio
jantis jaunimėlis ir juos be- 
globojančios mamytės ir tėve
liai. Po pietų, mokyklos vedėja 
Vida Meiluvienė sukvietė vai
kučius į klubo sceną ir ten jie 
atliko kalėdinę programą.

Rima Garsytė paskaitė apie 
Kūčių tradicijas, o Gytis Gar- 
sys apie Kalėdų papročius. Ei
lėraštukus paskaitė Kaziukas 
Bobelis, Gabrielė Bobelytė ir 
Rima Vaidilaitė. Smuiku pa
grojo Kaziukas Bobelis, o pa
baigai visi mokyklos vaikučiai 
padainavo ir pavaidino „Vijos 
vilkas voveraitę” dainelę.

Tuojau pasirodė ir Kalėdų 
senelis, apsuptas vaikučių, 
kurių scenoje buvo 25, netru
kus pradėjo nuotaikingai da
linti jiems dovanėles.

„Saulės” lituanistinei mo
kyklai vadovauja Vida Meilu
vienė, jai talkina mokytojos 
Eglė Garsienė, Dalė Dana ir 
Regina.

Malonu ir džiugu buvo ste
bėti mūsų telkinio jaunąją at
žalą.

LR garbės konsulo Algi
manto Kamavičiaus globo
jama Amerikos lietuvių daili
ninkų paroda, pavadinta pa

gal sostinės Vilniaus įkūrimo 
legendą „Geležinio vilko” var
du, yra rengiama St. Peters
burgo miesto centro meno ga
lerijoje The Arts Center of St. 
Petersburg, 719 Central Avė. 
Parodos atidarymas ir vaišės 
sausio 11 d., penktadienį,
5:30-7:30 vai. vak. Atidaryme 
dalyvaus šiai progai atvyks
tantis iš Washington, DC Lie
tuvos ambasadoriaus pava
duotojas ministras patarėjas 
Kęstutis Jankauskas. Parodos 
lankytojai turės progą išgirsti 
ir lietuviškų kanklių muziką, 
atliekamą kanklininkės Dai
vos Kimtytės-Avižienės. Tai 
yra pirmas kartas St. Peters
burgo istorijoje, kad su lietu
vių dailininkų menu bus su
pažindinama plačioji ameri
kietiška miesto visuomenė. 
Apie šią parodą jau skelbiama 
įvairiuose menininkų leidi
niuose, biuleteniuose ir spau
doje. Paroda tęsis iki vasario 
22 d. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti atidaryme ir 
apžiūrėti ne vien tik lietuvių 
dailininkų eksponuojamus kū
rinius, bet ir The Arts Center 
pastato įvairiose galerijose 
eksponuojamą meną.

Malonu, kad į g. konsulato 
ir The Arts Center kvietimą 
dalyvauti parodoje atsiliepė 
135 lietuviai dailininkai, at
siųsdami savo kūrinių skaid
res. Specialiai sudaryta Gale
rijos meno komisija išrinko 28 
kūrinius eksponavimui. Paro
doje dalyvauja 20 dailininkų 
iš devynių JAV valstijų.

Tai yra reta proga supažin
dinti amerikietišką visuomenę 
ne tik su lietuviais dailinin
kais, bet ir su Lietuva.

The Arts Center randamas 
važiuojant Central Avė. tarp 
7-tos ir 8-tos gatvių. Automo
bilius pastatyti galima gatvėje 
(jau įstaigos tuo metu nedir
ba) ir aplinkinių bankų ir kitų 
įstaigų automobilių pastatymo 
aikštelėse.

LR garbės konsulato įstaiga 
yra Bayprint pastate 1101-lst 
Avė. So., St. Petersburg, FL 
33705, Telef. (727) 895-4811; 
email:
LtconsulFLX§>bayprintonline.com 

„Lietuvių žinios”

Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburg, FL, skyriaus valdyba kovo 23 d. suruošusi sėkmingą madų parodą. Iš 
k.: Liūda Petkienė, Vida Sabienė, Alvitą Kerbelienė, Elvyra Vodopalienė, Gražina Viktorienė ir pirmininkė Al
dona Andriulienė.
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rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

OMAHA, NE
CHORO ŠVENTĖ

Š. m. gruodžio 16 d., Oma
hos lietuvių choras „Ramby
nas” ruošė šventinius pietus 
Šv. Antano parapijos salėje, 
visai lietuvių bendruomenei. 
Malonu buvo per šventinius 
pietus pasveikinti ilgametį 
choro vadovą Algimantą To- 
tilą, jo aktyvaus darbo 25 me
tų sukaktyje. Džiaugiamės, 
kad jis sugeba išlaikyti tokį 
darnų lietuvišką kolektyvą. Į 
savo gretas sugeba įjungti 
naujai atvykusius lietuvius ir 
studentus.

Sveikinimo žodį tarė ir atmi
nimo dovaną su jam skirtu 
įrašu, įteikė choro „Ramby
nas” pirmininkas Gediminas 
Murauskas. Pietus Marytė 
Radžiūnienė pradėjo malda. 
Labai išradingai ir skaniai 
šventinius pietus suruošė dau
giametė choro dainininkė, cho
ro komiteto narė — Irena 
Šarkaitė-Matz. Jai talkino 
choristai. Alfa Mikėnaitė, Ma
rytė Radžiūnienė, Juozas Jo- 
nyka, Birutė Prišmantienė ir 
kiti.

Linkime mūsų choro vado
vui ištvermės, kūrybinės sėk
mės ir laimės asmeniniame 
gyvenime. Tuo pačiu visam 
choro kolektyvui linkime 
linksmų Šv. Kalėdų.

Rūta Talžūnienė

* Lietuvos siekį tapti NA
TO nare dabar remia 64.6 
proc. gyventojų, rodo viešosios 
nuomonės tyrimas. Apklausa 
parodė, kad 21.1 proc. gyven
tojų abejoja dėl Lietuvos na
rystės NATO, nes nėra įsitiki
nę, kad tai pigiausias valsty
bės saugumo užtikrinimo bū
das. 4.3 proc. visai nesidomi 
Lietuvos stojimu į NATO ir 
Lietuvos valstybės saugumo 
perspektyvomis. ibns>

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A "* 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.center1orsurgeryandbreasthealth.cpm

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 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

,___^Valandosj>aęjal^usitarirna(^__

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220 ‘

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285

773-585-9500
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LIETUVOS-VOKIETIJOS
RYŠIAI

t

VYTAUTAS GUDAITIS
Tęsinys

O kur dar paraleliai 
įvykęs neįkainojamas žinių ir 
patirties perdavimas, išsiplė
tęs mūsų kontaktų ratas, in
tensyvus tarpžinybinis ben
dradarbiavimas, kiti sėkmingi 
projektai.

Reikėtų pasidžiaugti pagy
vėjusiais Lietuvos-Vokietįjos 
kontaktais aukščiausiu lygiu. 
Vien per 2000 metus įvyko 
keli tiek Lietuvos vyriausybės, 
tiek ir valstybės vadovų vizi
tai į Vokietiją. Tais pačiais 
metais Vokietijos kancleris 
pirmą kartą istorijoje apsilan
kė Lietuvoje. Šiemet įvyko ofi
cialūs ministro pirmininko, 
Seimo pirmininko ir užsienio 
reikalų ministro vizitai į VFR.

Nuo dinamiškų dvišalių san
tykių reikėtų pereiti prie kitos 
svarbios temos — Europos in
tegracijos. Lietuvoje suvokia
mas didžiulis Vokietįjos in
dėlis, kaip mūsų kontinento 
vienytojos, naujos Europos ar
chitektės vaidmuo. Ištikimybė 
Bendruos dvasiai, tautinių 
ambicijų atsisakymas vardan 
taikos ir darnaus europinio 
bendradarbiavimo — štai cha
rakteristikos, būdingos Vokie
tijos elgsenai naujoje Europo
je. Tai kartu ir puikus susitai
kymo, solidarumo bei partne
rystės pavyzdys mums, būsi
miems ES nariams, ir mūsų 
kaimynams regione.

Šiandien reikėtų pabrėžti, 
kad mums Europa pirmiausia 
reiškia taiką ir demokratiją. 
Mums ji reiškia tą patį, ką ji 
reiškė Schumanui ir Adenaue
riui. Beje, kad taika ir demok
ratija nėra savaime garantuo
to#/ mums karčiai priminė 
kraupus rugsėjo ll-osios rytas 
Amerikoje. Tenoriu palinkėti, 
kad kasdienių rūpesčių apna
šai neužtemdytų minėtos eu
ropinio projekto šerdies.

Lietuva turi kuo didžiuotis. 
Susitaikymo banga, kilusi prie 
Reino krantų pokario metais, 
jau nuvilnijo ir per Baltįjos re
gioną. Šiandien dvi ankstes
nės varžovės — Lenkija ir Lie
tuva — jau seniai tapo part
nerėmis. Su lenkais išplėtojo
me itin intensyvius kontaktus. 
Nepasitikėjimo dvasia buvo 
įveikta bendros ateities var
dan. Šiandieninė Lenkįja yra 
puikus mūsų ekonominis ir 
politinis partneris, padedantis 
nutiesti kelius į europinę ben
druomenę.

Bendri interesai sieja Lie
tuvą su kaimyninėmis Latvija 
ir Estįja. Nors netapome bal
tiškuoju „Beniliuksu” bei kar
tais sukibirkščiuoja konkuren
cijos dvasia, trys Baltįjos šalys 
beveik vienodu tempu žengia 
Europos Sąjungos-link. Esame 
uždarę apylygį derybinių sky
rių skaičių. Prielaidų mūsų 
nesantaikai nėra, ir tai svar
biausia. Yra prielaidų tolimes
niam bendradarbiavimui ir 
sveikai konkurencijai.

<
Lietuva yra kraštas tarp Va

karų ir Rytų Europos. Todėl 
greta nuoseklios politikos Va
karų kryptimi, turime išplėto
tą ir lietuvišką „Ostpolitik”. 
Rusija išlieka didžiausia mūsų 
kaimyne. Su Rusija turime ge
ros kaimynystės santykius. Jų 
nekomplikuoja jokios tautinių 
mažumų ar teritorinės proble
mos. Lietuva yra suinteresuo
ta politiniu pastovumu Rusi
joje. Savo santykius su Rusija 
jau dabar statome, kaip Euro
pos Sąjungos ir NATO, ir Rusi
jos bendradarbiavimo integra
lią dalį. Esame suinteresuoti 
plėtoti pragmatišką bendra
darbiavimą, spręsti konkre
čius ekonominius, socialinius 
ir ekologinius klausimus bei 
tęsti dialogą su Rusija dviša
liu lygiu. Tam panaudojamos 
tiek tarpvyriausybinės komisi
jos galimybės, tiek daugia
šaliai forumai — Baltijos jūros 
Valstybių taryba.

Ženkliu dvišalių santykių 
įvykiu tapo LR prezidento 
Adamkaus vizitas į Rusiją šių 
metų kovo mėnesį.

Kaliningrado sritis yra Rusi
jos regionas, esantis unika
lioje geopolitinėje padėtyje. 
Dėl savo geografinės padėties 
ši sritis gali tapti ES ir Rusi
jos bendradarbiavimo mode
liu. Tačiau, jeigu šis regionas 
ilgainiui bus izoliuotas, jis gali 
tapti socialinio, ekonominio ir 
politinio nepastovumo židiniu 
besiintegruojančioje Europoje. 
Mums svarbu, kad, įstojus į 
ES, Lietuva išlaikytų kiek gali
ma glaudžius ir abipusiai nau
dingus santykius su šia sritimi.

Lietuva turi 650 kilometrų 
sausumos sieną su Baltarusi
ja. Todėl mums anaiptol ne 
tas pats, kas vyksta pas šį 
mūsų rytinį kaimyną. Kartu 
su tarptautine bendrija kons
tatavome, kad rugsėjo mėnesį 
vykę Baltarusijos prezidento 
rinkimai neatitiko demokrati
nių standartų. Tikimės, kad 
Baltarusija neliks visiškai izo
liuota. Lietuva siūlytų suakty
vinti politiką Baltarusijos at
žvilgiu, tęsiant kritinio dialo
go praktiką. Kontaktų su Bal
tarusija išplėtimas išeitų į 
naudą visam regionui. Būtų 
naudinga vystyti bendrą kovą 
su organizuotu nusikalstamu
mu, nelegalia migracija. Bal
tarusija turi būti įtraukta į re
gioninius infrastruktūrinius 
projektus energetikos, trans
porto, aplinkosaugos srityse.

Įvertinus Lietuvos geros kai
mynystės santykius galima 
konstatuoti, kad į Europą 
ateiname laisvi nuo kivirčų su 
kaimynais ar juo labiau nuo 
prarastų teritorijų ilgesio. Tai 
bus mūsų indėlis į taikią ir 
vieningą Europos Sąjungos 
rinką. Tai irgi svarbus moty
vas, skatinantis mus geriau 
atlikti pasiruošimo narystei 
namų darbus.

Baltų koalicijos atstovai, Čikagoje susitikę su Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan. Iš kairės: JAV 
LB Vidurio vakarų apygardos pirm. Birutė A. Vindašienė, Stanley Balzekas, Jr — Amerikos Lietuvių sąjunga, 
Lura L. Ryan, Latvių bendruomenės centro atstovė Aina Rodriguez-Mata, Daiva Meilienė —Amerikos Lietuvių
sąjunga.

Po Europos viršūnių tarybos 
susitikimo Gioteborge derybų 
pabaigos ir įstojimo datos yra 
aiškios. Lietuvos planai visiš
kai sutampa su šiuo kalendo
riumi: iki 2002 metų pabaigos 
baigti derybas ir dalyvauti 
2004 Europos parlamento rin
kimuose, kaip ES nariai.

Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuva pasiekė ryškios 
pažangos derybose ir pasivijo 
dvejais metais anksčiau dery
bas pradėjusias kandidates. 
Mums tai reiškia pripažinimą 
ir paskatinimą. Tai sąlygojo 
Švedijos pirmininkavimo per 
2001 metų pirmąjį pusmetį 
programa, Europos viršūnių 
Nicoje patvirtintas derybų ka
lendorius ir Lietuvos pastan
gos. Nuo derybų pradžios 
2000-ųjų vasario Lietuva ir 
Europos Sąjunga yra preli
minariai suderinusios iš viso 
18 derybų skyrių ir atidariu
sios visus 29 esminius sky
rius. Toks derybų greitis buvo 
pasiektas, neatsisakant ko
kybės.

Šio pusmečio Lietuvos pla
nas — nuosekliai sekti Euro
pos Sąjungos nustatytu de
rybų kalendoriumi. Per Bel
gijos pirmininkavimo pusmetį 
derybas planuojama baigti 
bent 5-6 skyriuose, ir esminės 
pažangos pasiekti visuose 9 
skyriuose: Muitų sąjungos, 
Laisvo asmenų judėjimo, Kon
kurencijos, Transporto politi
kos, Mokesčių, Finansų kont
rolės, Energetikos, Teisingu
mo ir Vidaus reikalų bei Že
mės ūkio derybų skyriuose.

Laisvo asmenų judėjimo de
rybų skyrių irgi planuojama 
suderinti šį rudenį. Ši tema 
buvo sukėlusi diskusijas Vo
kietijoje, ypač jos rytiniuose 
pasienio regionuose. Ilgai 
buvo diskutuota ir Lietuvoje. 
Buvo prieita išvados, kad Lie
tuva ir kitos Baltijos šalys, ku
rios nėra didelės valstybės ir 
neturi tiesioginės sienos su 
ES, tikrai nekelia grėsmės Vo
kietijos ar Austrijos darbo rin
kai. Kaip žinia, ES jau patvir
tino bendrą poziciją, numa
tančią pereinamuosius laiko
tarpius šioje srityje. Tačiau 
paraleliai Lietuva konsultuo
jasi su atskiromis ES šalimis. 
Jos kiekviena individualiai 
turi teisę neriboti laisvo as

menų judėjimo. Kai kurios jau 
pareiškė, netaikysiančios mi
nėto pereinamojo laikotarpio 
šalims kandidatėms.

Energetikos skyriuje išsiski
ria Ignalinos atominės elektri
nės klausimas. Mūsų situacija 
unikali lyginant su kitomis 
branduolines jėgaines turin
čiomis šalimis kandidatėmis. 
Ignalinos elektrinė pastatyta 
sovietinės okupacijos metais. 
Ją statė ne Lietuva, ir jėgainė 
nebuvo skirtą Lietuvai bei su
derinta su mūsų poreikiais. 
Sprendimas dėl elektrinės 
turės būti kompleksiškas ir 
paremtas Lietuvos bei Euro
pos Sąjungos įsipareigojimų 
pusiausvyra.,. Vyriausybės 
mandatas yra įtvirtintas įsta
tymu — 1999 metais Seimo 
patvirtinta valstybine energe
tikos strategija.

Lygiagrečiai Lietuvoje vyks
ta energetikos sektoriaus per
tvarkos. Siekiama prisijungti 
prie Vakarų energetinės siste
mos, diskutuojama apie bend
rą Baltijos valstybių elektros 
energijos rinkos kūrimą, taip 
pat nagrinėjama galimybės 
statyti naujus alternatyvius 
pajėgumus.

Kita svarbi , tema mums yra 
ES regioninės politikos ateitis. 
Suprantama administracinių 
pąjėgumų svarba. Lietuva de
da nemažas pastangas, kad 
tinkamai pasirengtų administ
ruoti regioninę politiką ir nuo 
narystės pradžios būtų pakan
kamai pąjėgi pasinaudoti ski
riamomis lėšomis.

Apie 19 proc. Lietuvos dir
bančiųjų dirba žemės ūkio sri
tyje. Todėl mums labai aktuali 
ES bendrosios žemės ūkio po
litikos būsima reforma. Mūšų 
pozicija yra aiški: negalima 
kurti dviejų skirtingų žemės 
ūkio politikų — senosioms ir 
naujosioms šalims narėms. 
Kaip ir regioninės politikos at
veju, bendra žemės ūkio politi
ka turi būti solidari ir vienin
ga. Tuo pačiu Lietuva supran
ta, kad mūsų deryboms šiame 
derybiniame skyriuje nemažos 
įtakos turės atitinkamos Briu
selio ir Varšuvos derybos.

Greitai ES taps mūsų na
mais ir bendra mūsų nuosa
vybe. Todėl Lietuvoje turime 
žinoti ir teisę sakyti, kokiuose 
namuose norėtume gyventi.

2004 metų Tarpvyriausybinėje 
konferencijoje siekiame daly
vauti jau kaip lygiateisiai na
riai. Lietuvoje diskutuojama 
apie ES ateitį.

Bendrosios politikos — kaip 
antai vieninga rinka, keturios 
judėjimo laisvės, vieninga va
liuta ir kitos — įrodė savo 
efektyvumą. Todėl išplėstoje 
Europoje jos turi būti išlaiky
tos. Didesnį dėmesį galėtume 
skirti energetikai, transportui, 
aplinkosaugai. Kraupūs teroro 
veiksmai JAV verčia stiprinti 
teisėsaugos institucijų bendra
darbiavimą. Žinoma, reikalin
ga toliau plėtoti bendrąją už
sienio ir saugumo politiką. 
Lietuva nuo pat pradžių pasi
sakė už tokią politiką. Lygia
grečiai turime išlaikyti trans
atlantinio ryšio gyvybingumą.

Išplėstoje ES bus itin svarbu 
išlaikyti sanglaudą ir solida
rumą. Galbūt tai nemažai kai
nuos plėtros pradžioje, tačiau 
netrukus turėtų šimteriopai 
atsipirkti. ES plėtra yra inves
ticija. Plėsdami ES, mes inves
tuojame į pastovumą ir gero
vę. O tai sunku išmatuoti 
markėmis ir eurais. Solidaru
mas turi būti tikras. Diskusija 
apie ES institucijas yra išves
tinė iš diskusijos apie bendrą
sias politikas. Lietuvoje nėra 
manoma, kad reikalingos re
voliucinės permainos Ministrų 
Tarybos, Europos Parlamento, 
Europos Komisijos, kitų insti
tucijų tarpusavio sąveikoje. 
Institucijos turėtų būti pritai
komos plėtros iššūkiams, ta
čiau palaipsniui. Esminiu už
daviniu Lietuva laiko užtik
rinti, kad vadinamasis bendri
jos metodas būtų toliau taiko
mas.

Tai reiškia, kad veiksmingos 
priešnacionalinės institucijos, 
tokios, kaip Europos Komisija, 
Europos Parlamentas, išlieka 
integracijos varikliu. Jos ga
rantuoja teisingą žaidimą ES, 
bendrųjų taisyklių laikymąsi 
ir tuo pačiu didina ES san
glaudą. Jų dėka ES yra tokia, 
kokia ji yra — patenkinanti 
didelių šalių poreikius, ginan
ti mažąsias valstybes ir atsi
žvelgianti į regionų interesus.

Stebimos diskusijos ir apie 
kelis vienijimosi greičius, apie 
vadinamąsias šalių-pionierių 
grupes. Nukelta į 4 psl.
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„Dra ugui” pasi tinkan t 
Naujuosius metus

Lietuvių katalikų spaudos 
draugijos direktoriai sveikina 
dienraštį „Draugą” Naujuose 
metuose, sėkmingai užbaigusį 
pirmuosius trečiojo tūkstant
mečio metus, linki ir toliau sa
vo puslapiais ugdyti ir skleisti 
lietuvišką tautišką dvasią ir 
jai atstovauti, būti atviram 
naujoms krikščioniškoms idė
joms, niekuomet nesuklupti 
dėl menkų kliūčių.

Sveikina vyriausią redakto
rę, nepavargstančią po sunkia 
redakcine našta. Telydi ją, 
kaip visuomet, jos puiki nuo
taika, darbštumas ir sugebė
jimai.

Sveikina visas redaktores, 
visas „Draugo” darbininkes ir 
darbininkus, atliekančius uo
liai savo darbus bei uždavi
nius.

Sveikina „Draugo” administ- 
raciją, tvarkančią ekonomi
nius sunkumus.

Sveikina Tėvus marijonus, 
kaip laikraščio „Draugo” savi
ninkus bei leidėjus, už didelę 
ištvermę ir kantrybę.

Sveikina „Draugo” prenume
ratorius bei skaitytojus, kurie 
yra pagrindiniai laikraščio iš
laikytojai.

Išeivijoje ir Lietuvoje laik
raštinė spauda kenčia dėl pre
numeratų stokos. Šioji realybė 
neaplenkia nei „Draugo”. Tur
būt nei vienas išeivijos laik
raštis neišsiverčia be aukų. 
Laikraščiui paremti yra kas
met organizuojami dideli ren
giniai: laimėjimai, gegužinė, 
kuri suburia keletą tūkstančių 
žmonių, pokylis, koncertas. To 
dar nepakanka.

Taip pat sveikina Draugo 
fondo vadovybę už kruopštų, 
rezultatyvų darbą dienraščiui 
paremti, ir linki stambių au
kų.

Naujieji metai kiekvienam 
yra tarsi naujo ryžto, atsinau
jinimo laikotarpis. Vieni ki
tiems linkime kažko labai ge
ro, naujo, malonių netikėtu
mų, linkime net materialinių 
gėrybių, o taip pat ir dvasinių 
vertybių.

Spauda, laikraštis taip pat 
yra kažkas gyva. Jis kalba į 
žmogų raide, jis tarpininkas 
taip autoriaus-kūrėjo ir skai
tytojo. Per spausdintą žodį 
mums pažįstamas pasaulis, 
kultūra, mokslas, politika. 
Išeivijos dienraštis „Draugas” 
jau lanko lietuvius skaitytojus 
93-čiuosius metus. Tai vos ne 
viso XX amžiaus lietuvių laik
raštis.

Dėl spausdinto lietuviško žo
džio lietuvių tauta yra daug 
kovojusi, daug patyrusi kalėji
mų ir gyvybės aukų carinės 
Rusijos spaudos draudimo 
(1864-1904) laikotarpiu. Tą 
šaltąjį lietuviškos raidės karą 
lietuvių tauta yra laimėjusi. 
Tai unikalus istorinis įvykis, 
ištikęs tiktai lietuvių tautą,

sukūręs Lietuvos knygnešių 
erą. Komunistinės Rusijos 
okupacijoje lietuvių tauta ir 
vėl atrado unikalų metodą 
skleisti pasaulyje lietuvišką 
katalikišką laikraštį „Katali
kų Bažnyčios kronika”, sure
daguojant vieną laikraščio nu
merį pogrindyje ir jį persiun
čiant į Ameriką, o čia tą nu
merį išleidžiant tūkstantiniu 
tiražu įvairiomis kalbomis. 
Antikomunistiniame ir anti- 
naciniame Lietuvos pogrindy
je buvo leidžiama bent kelioli
ka neperiodinių laikraštėlių 
su didele rizika ir leidėjų bei 
platintojų aukomis (kalėjimai, 
trėmimai į Sibirą). Štai kaip 
istorijos eigoje lietuvių tauta 
vertino savąją spaudą! Deja, 
šiandieninėje Lietuvoje taip 
pat nėra visiškos spaudos lais
vės: į didžiųjų dienraščių pus
lapius gali patekti straipsnis 
tik su kelių ar keliolikos tūks
tančių litų užmokesčiu, jei esi 
ne tos krypties individas.

Lietuviškas dienraštis būti
nai reikalingas kiekvieną die
ną išeivijos gyvenimo apraiš
koms; susižinojimui, sužino
jimui, visos lietuviškos išeivi
jos gyvybei. Be laikraščio lie
tuviška gyvybė tiesiog uždus
tų, sumenkėtų Lietuvių Bend
ruomenė, susilpnėtų visos lie
tuviškos organizacijos, susilp
nėtų lietuvių išeivija, kaip 
jėga Amerikos politikoje, su
mažėtų politinė ir ekonominė 
išeivijos pagalba Lietuvai. 
„Draugo” puslapiai atviri pozi
tyvioms lietuvybės išlaikymo 
idėjoms išeivijoje ir tautinių 
vertybių brandinimui-Lietuvo- 
je, atsiribojant nuo kosmopoli
tizmo ir nuogo pilietiškumo. 
Tad „Draugą” išlaikyti būti
na, išlaikyti ilgiems ateities 
metams.

„Draugo” artimos ateities vi
zija: padidinti prenumeratorių 
skaičių 500 šiais metais, 
kviesti visus buvusius „Darbi
ninko” skaitytojus, užsiprenu
meruoti „Draugą”, kurie jo ne
skaitė; „Draugo” skaitytojai 
užsako laikraštį savo vaikų 
šeimoms, giminių ar artimų 
draugų šeimoms; kiekvienas 
Amerikoje gyvenantis pensi
ninkas ar bet kokį darbą dir
bantis žmogus yra pąjėgus 
prenumeratai sutaupyti per 
metus 100 dol.

Į prenumeratorių eiles nuo
širdžiai yra kviečiami dabarti
niai iš Lietuvos atvykusieji. 
Gyvenime daug ką tenka at
likti ne dėlto, kad patinka. 
Yra ir pareigų. Lietuviams iš
laikyti savo tapatybę yra bū
tina. Tam reikalingas lietu
viškas dienraštis, kurį reikia 
užsisakyti ar užsakyti kitam 
kaip auką lietuvybei.

Būkime verti savo protėvių, 
kurie taip gynė lietuvišką 
spaudą, nebijodami kalėjimų 
nei savo gyvybės aukos.

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

PETRAS MATEKŪNAS
Nr.7

J. Rūkas ir A. Mikita, pravedus tardymą, buvo 
areštuoti ir pasodinti į Utenos kalėjimą, iš kurio 1941 
m. birželio 22 d., prasidėjus karui, abu pabėgo.

Vokiečių okupacija
1941 m., kai vokiečiai okupavo Lietuvą, Zarasų gim

nazija dar buvo vadinama ne Pirmoji vidurinė mokyk
la, kaip sovietų laikais, bet tiesiog gimnazija. Jos di
rektoriumi buvo paskirtas Pranas Pauliukonis, nes 
Gipiškis su šeima buvo išvežtas į Sibirą ir ten, kaip 
atrodo, mirė. Į 60 l/f mC/J J

Zarasų gimnazijos rūmuose vokiečiai įrengė karinę 
ligonių*. Iš pradžių užėmė tik dalį rūmų, o vėliau — 
visus. Tuomet gimnazija įsikūrė net keliuose priva
čiuose namuose. Teko dirbti švietimo darbą labai sun
kiose sąlygose.

Jonas Rūkas vokiečių okupacijos metu sugrįžo į Za
rasų gimnaziją. Ją baigė ir mokytojavo Petrikonių ir 
Dūkšto pradžios mokyklose. Paliko Lietuvoje. 1948 m. 
rusų sovietų laikais slapstėsi, buvo partizanas savo 
tėviškėje. Stribų buvo nušautas savo tėviškėje prie 
šulinio, kuriame jis buvo įrengęs slėptuvę. A. Mikitos 
likimas nežinomas.

Į Zarasų gimnaziją vokiečių okupacijos metais norė
jo įstoti net keli mokiniai, kurie lankė Raudonosios ar
mijos karininkų vaikams įsteigtą Zarasų miestely mo
kyklą. Ta mokykla greitai užsidarė. Pedagogų taryba 
sutiko juos priimti, bet jie turėjo išlaikyti lietuvių kal
bos ir matematikos egzaminus.

Nors gimnazijai veikimo sąlygos buvo labai blogos, 
bet mokytojai, kiek jiems sąlygos leido, dirbo atsidėję. 
Gimnazijos vicedirektoriumi, vietoje Armino, buvo 
paskirtas S. Pašakarnis. Pedagogų tarybos posėdžiuo
se vėl pradėjo dalyvauti kapelionai. Iš mokinių sąrašo 
buvo išbraukti 92 mokiniai, kurie nelankė gimnazijos. 
Į šį skaičių žydų kilmės mokiniai neįeina, nes vokiečių 
okupacijos metu gimnazijos lankyti negalėjo. Daug iš 
jų Krakynės miškely, netoli Baltriuškių vokiečių ges
tapo buvo sušaudyti. (Tame miškely, kaip spėjama,

buvo sušaudyta apie 8,000 žydų.)
Gimnazijoje tuo metu dirbo 12 mokytojų, neįskai

tant direktoriaus, vicedirektoriaus ir kapeliono. Jų 
skaičius kas metai didėjo. 1943 m. mokinių skaičius 
buvo 423. Dar į gimnaziją buvo priimta šeštos klasės 
mokinė Elena Jasinkevičiūtė, kuri iš mokyklos, kaip 
lenkų tautybės, huvo išrašyta, nes lenkai negalėjo mo
kytis lietuviškose mokyklose. Ji pareiškė, kad ji yra 
lietuvė, bet jos gimtoji kalba yra lenkų.

Mokiniai buvo įpareigoti rinkti žaliavą: skudurus, 
popierių, kaulus, geležį ir paruošti miškuose žiemai 
malkų, o vasaros metu atlikti žemės ūkio darbus. Per 
mėnesį kiekvienas mokinys turėjo surinkti po 1 kg 
išvardytos rūšies liekanų.

Vokiečių okupacinė valdžia visokiais būdais trukdė 
Lietuvos švietimą. Kai mokytojai ir vyresnių klasių 
mokiniai atsisakė stoti į SS legioną, nutraukė švie- 
mo įstaigoms duodamus pinigus jų išlaikymui. Tuomet 
švietimo valdybos generalinis tarėjas kreipėsi į Lietu
vos visuomenę, kad aukotų pinigų švietimo reikalams. 
Vokiečiai apie tai nežinojo, kad šiam tikslui yra suda
rytas fondas, žmonių vadinamas „Germanto” vardu. 
1943 m. kovo mėn., kai gestapas sužinojo, pinigai ban

kuose buvo sulaikyti.
Mokytojai ir mokiniai nepasidavė vokiečių vilioji

mams bei jų propagandai. Laikėsi tvirtai ir dažnai at
likdavo rezistencijos pobūdžio uždavinius. Kai suži
nojo apie gen. Povilo Plechavičiaus organizuojamą vie
tinę Lietuvos rinktinę, iš Zarasų gimnazijos įstojo į tą 
rinktinę net 9 mokiniai. Jiems buvo išduoti mokslo 
pažymėjimai: šešiems išduoti atestatai, o trims — pa
žymėjimai.

1944 kovo mėn. buvo suimtas Zarasų gimnazijos di
rektorius P. Paulikonis ir įkalintas koncentracijos sto
vykloje. Jo pareigas iki 1944 metų pabaigos ėjo gimna
zijos kapelionas kun. P. Kuzmickas. Iš koncentracijos 
stovyklos draugų pastangomis išleistas, iš pradžių ap
sigyveno Vokietijoje, o vėliau išvyko į JAV. Mirė 1970 
m. balandžio mėn. Palaidotas Putname, seselių vie
nuolyno kapinėse.

Sovietų Sąjungos II Lietuvos okupacija
1944 m. liepos 13 d. sovietinė armija įžengė į Lie

tuvą, užėmė Vilnių, Kauną ir kitas vietoves. Vokiečių 
kariuomenė traukėsi. (B.d.)
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BIUROKRATAI SLEGIA 
LIETUVOS KAIMĄ

BRONIUS JUODELIS

S K E A 1
Vilniuje du kartus savaitėje 

leidžiamas „Valstiečių laikraš
tis” nuolatos aprašo Lietuvos 
kaimo ūkininkų nesibaigian
čius vargus ir kovą dėl geres
nio duonos kąsnio. Ta tyli, o 
kartais ir triukšminga kova 
vyksta prieš biurokratus ir 
valdžios nuostatus, kurie sais
to žemės ūkio produkciją ir tų 
produktų pardavimą. Kova 
vyksta prieš korupciją ir iš
naudotojus, kurie mėnesiais ir 
metais nesumoka už ūkininkų 
parduotus maisto produktus 
arba tuos pinigus pavagia.

„Ūkininko skriauda” straips
nyje („Valstiečių laikraščio” 
2001.12.18 laidoje) aprašoma 
Petro Paplausko, gyvenančio 
Kauno rajone skriaudą.

— Viskas būtų tarsi ir ne
blogai, jeigu pieninė nesuk
čiautų. Bet tokios vagystės, 
kokia šiemet mus ištiko, mes 
net nesitikėjome. Pieno supir
kimo punkto vedėja Vanda 
Valinčienė vien iš mūsų pa
vogė 11,000 litų, — sakė Pet
ras Paplauskas. Falsifikuotu 
ūkininko parašu vedėjos pa
vogtus pinigus atgauti nėra 
vilties ir teismo keliu. Vedėja 
turto neturi. Namas ir visa 
kita priklauso jos vyrui. Tokio 
nuostolio gal nebūtų buvę, jei 
ne kelis mėnesius nudelstas 
mokėjimas už pieną.

Perdirbėjų skolos
„Valstiečių laikraščio” 2001. 

12.08 laidoje aprašoma ben
dros skolos Lietuvos žemdir
biams per 2001 metus iki lap
kričio 1 dienos.

„Žemės ūkio produkciją su
perkančių bei perdirbančių 
įmonių skola žemdirbams nuo 
šių metų pradžios išaugo iki
114.7 milijonų litų, o vien per 
spalio mėn. — 25.1 milijoną li
tų. Lapkričio 1 d. bendra skola 
žemdirbiams siekė 196.8 mili
jonus litų, pranešė Žemės ūkio 
ministerija. Lapkričio pradžio
je žemdirbiams buvo skolingos 
95 žemės ūkio produkciją su
perkančios bei perdirbančios 
įmonės. Jų pradelsto termino 
skolos žemės ūkio produkcijos 
gamintojams lapkričio 1 dieną 
siekė 72.2 milijonus litų. Iš šių 
įmonių 48 nevykdo ūkinės 
veiklos. Jų skola — 64.5 mili

Jei ne sniegas, tai plikledis; jei ne plikledis, tai Slapia dargana — taip 
galima apibūdinti Lietuvos žiemą... Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

jonų litų”. Šios skolos žemdir
biai nebeatgaus.

„Pieno pramonės įmonių 
pradelsto termino skolos lap
kričio pradžioje buvo 47.9 mi
lijonai litų.

Mėsos pramonės įmonių 
pradelsto termino skolos buvo 
14.3 milijonai litų. Linų pra
monės — 6.1 milijonas litų, 
grūdų pramonės — 3.9 milijo
nai litų, konservų pramonės
— 16,000 litų, o maisto pra
monės — 3,000 litų”.

Išpūsta parama
Taip pavadintu straipsniu 

„V.L.” 2001.10.30 laidoje įdo
mią valstybinę paramą žem
dirbiams pateikia Jonas Gry
bas.

Specialios kaimo rėmimo 
programos sąmata 2001 me
tams buvo 295 milijonai 877 
tūkstančiai litų. Iš jų 82 min. 
533 tūkstančiai litų buvo su
mokėti 2000-jų metų neapmo
kėtoms išlaidoms ir įsiparei
gojimams. Grąžinta Žemės 
ūkio ministerijos paskola — 
11 milijonų 356 tūkst. litų. 
Žemės ūkio ir maisto produk
tų rinkos reguliavimo agen
tūros 2001 m. veiklos išlai
doms — 8 milijonai 901 tūkst. 
litų. Žemės ūkio užsakomųjų 
tyrimų programoms finansuo
ti — 5 milijonai 100 tūkst. 
litų. Mokymo ir konsultavimo 
žemdirbiams paslaugos — 7 
milijonai 700 tūkst. litų. Euro
pos Sąjungos plėtojimo prog
ramoms — 9 milijonai 105 
tūkst. litų.

Kas gi atiteko žemdirbiams į 
rankas iš skelbiamos 2001 
metų 295,877,000 litų valsty
binės paramos?

Po visų biurokratijos atskai
tymų liko 171 milijonas ir 182 
tūkstančiai litų, arba tik 58 
nuošimčiai nuo skelbiamos 
valstybinės paramos žemdir
biams 2001 metais.

Ši „parama” žemdirbiams iš
laiko daug darbo vietų mieste 
valdančios partijos žmonėms
— biurokratams ir gal jiems 
sukuria naujus darbus kaimo 
žmonių gerovės sąskaita.

Nežinia kiek milijonų ar 
tūkstančių šios paramos žem
dirbiams „nubyrėjo” savival
dybėse ir seniūnijose.

Gruodžio 22 d. Vokiečių kultūriniame centre, Cleveland, OH, vyko Amerikos Tautybių sąjungos metinis poky
lis, kuriame dalyvavo ir (iš kairės): „American Nationalities Movement” viceprez. Taras Szmagala, šios 
sąjungos prez. Irene Morrow, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė, Cleveland diecezijos vysk. augziliaras Ro- 
ger Gries, OSB, Dievo Motinos parapijos klebonas Gediminas Kijauskas, SJ. Lino Johansono nuotr.

2003 M. PLJ KONGRESAS VYKS 
EUROPOJE

Rugpjūčio 12-15 d. Seinuose 
vyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungų 
(PUS) kraštų pirmininkų su
važiavimas. Prancūzijos kraš
to jaunimui atstovavo Mažvy
das Michalauskas, kuris ir 
dalinasi prisiminimais apie šį 
renginį.— Kokių naudingų mūsų jaunimui naujienų parsivežėte iš Seinų?

— Atsivežiau tikrai turtingą 
adresų kolekcįją, mat, suva
žiavę buvo jaunimo atstovai iš 
Latvijos, Kanados, Baltarusi
jos, Vokietijos, Sibiro, Austra
lijos, Uzbekijos, Argentinos, 
Lenkijos, Švedijos ir Rusįjos. 
Per tris kartu praleistas die
nas užmezgėme tikrai nuošir
džius ir draugiškus ryšius. 
Reikėtų paminėti, kad mums 
sukurta aplinka buvo tam 
ypač palanki: gyvenome po ke
lis mokyklos bendrabutyje, 
Vykdavome į ekskursijas po 
Suvalkų kraštą, iki paryčių 
vakarodavome vietos jaunimo 
globoje. Ta proga norėčiau la
bai padėkoti už šiltą priėmimą 
Punsko ir Seinų krašto lietu
vių jaunimui.

Grįžtu prie užmegztų pažin
čių. Visiems minėtiems tau
tiečiams užtikrinau, kad, jei 
jie ar kas nors kitas iš jų 
bendruomenės, lankytųsi Pa
ryžiuje, mūsų bendruomenės 
jaunimas juos svetingai pri
imtų ir supažindintų su šiuo 
nuostabiu miestu. Tikiu, kad 
kitų šalių jaunimiečiai irgi at
sakytų tuo pačiu, jei mūsų 
bendruomenės nariai pas juos 
apsilankytų. Tad noriu paska
tinti į mane kreiptis tuos, ku
rie ketina vykti į minėtas šalis 
ilgesniam ar trumpesniam lai
kui — gautumėt vietinių lietu
vių adresus, kurie jums padė
tų reikalui esant.— Ar kitos jaunimo organizacįjos vysto panašią veiklą kaip mūsiškė ir ar susiduria su panašiomis problemomis?

— Savo pranešime akcenta
vau, kad mūsų bendruomenė, 
kaip ir kitos iš naujųjų išeivių 
susidedančios bendruomenės 
(Švedija, Vokietįja), kol kas 
nesusiduria su nutautėjimo ir 
lietuvybės išlaikymo proble
ma, kuri yra aktuali bendruo
menėse, kurių jaunimas yra 
jau užaugęs ne Lietuvoje 
(JAV, Rusija, Latvįja, Austra
lija, iš dalies Lenkija — Seinų 
kraštas). Be abejo, ta proble
ma iškils ir pas mus, suaugus 
dabartinių jaunimiečių vai
kams. Manau, kad pagrindi
nis būdas riboti suprancūzėji- 
mą bus kuo dažniau ir įvairio
mis progomis (mokyklėlė, 
sportas, gimtadieniai, išvykos 
į gamtą) stengtis suburti jau
nas šeimas į ratą, kuriame vy
rautų lietuviška aplinka. Ži
noma, tai jau daugiau visos 
bendruomenės, o ne tik jauni
mo rūpestis.

Antra, svarbu tai, kad kitų 
šalių jaunimiečių sąjungos yra 
juridiškai atskiri nuo tų kraš
tų bendruomenių vienetai. Ta

čiau kol kas nemanau, kad 
mūsų atveju būtų tikslinga 
registruotis kaip atskirai aso
ciacijai.— Ar numatote bendrų projektų su kitų šalių jau- nimiečiais?

— Iš esmės susitariau, kad 
mūsų delegacįja apsilankys 
kitų metų pavasarį pas Vokie- 
tįjos jaunimiečius: pasižvalgy- 
sime, kaip tvarkosi gausus jų 
būrys, gal surengsime bendrą 
išvyką ar sporto varžybas. Ma
nau, kad ateityje vertėtų stip
rinti ryšius su Prancūzijos pa
šonėje esančiu jaunimu: pir
miausia — Vokietijoje, taip 
pat Belgijoje ir Olandijoje.— Kita svarbi jaunimui data yra 2003 metų rugpjūtis ••• «

— Taip, nes tada tris sa
vaites vyks XI Pasaulio lietu
vių kongresas, kuris prasidės 
Vokietijoje, tęsis Punsko-Sei
nų krašte ir baigsis Lietuvoje. 
Tai bus nuostabi šventė, į ku-

ŠAUNIŲ KOMANDŲ VARŽYTUVĖS
Gyvenimas duoda kiekvie

nam žmogui didžiulę neįkai
nojamą dovaną — jaunatvę, 
kupiną jėgų, jaunus metus, 
sklidinus troškimų, mokslo ir 
kovos siekių, sklidinus vilčių 
ir lūkesčių.

Lapkričio 10-oji — Pasauli
nė jaunimo diena. O štai, lap
kričio 9-ąją (penktadienį), Viš
tyčio P. Kriaučiūno vidurinėje 
mokykloje įvyko nepaprastai 
puikus renginys, skirtas šiai 
dienai paminėti. Renginį or
ganizavo mūsų mokyklos se
niūnų taryba, mums talkinin
kavo mokytoja D. Jankevičie
nė. Renginys buvo šaunus ir 
visiems patiko. Susirinku
siems snausti nebuvo kada: jie 
kvatojo ir audringai plojo. 
Konkursui buvo ruošiamasi 
kelias savaites. Buvo išdalinti 
komandoms namų darbai (rei
kėjo paruošti atvirukus prieši
ninkų komandoms, prisistaty
mą...). Šventės dieną į mokyk
lą prigužėjo nemažas būrys 
mokinių, pasiruošusių kon
kursui, deja, atvyko tik patys 
drąsiausi. Kiti, jaunuoliai pa
sirinko lengvesnį kelią — 
„Nieko nežinau, nieko negir
dėjau ir nieko nenoriu”.

Nepaisant visko, susirinku
sieji mokiniai pasirodė išra
dingi ir sumanūs. Devintokai 
paruošė pačius gražiausius at
virukus, dvyliktokai iškepė di
džiausią ir skaniausią „skruz
dėlyną”, aštuntokai suvaidino 
juokingas anekdotų ištraukas, 
dešimtokai puikiai pasirodė 
užduotyje „pagamink mumi
ją”. Visų komandų kapitonai 
buvo tikri eruditai: jie žinojo 
visas valstybes ir jų valiutą. 
Užduotyje „atspėk kūrinį” 
šauniausi buvo dvyliktokai, jie 
tikrai pasiruošę kelionei į 
platų pasaulį. Auksinės natos, 
statulėlę laimėjo taip pat abi
turientai, jie geriausiai atliko 
„karaoke” užduotį. Devintokai 
buvo nepralenkiami vaidyboje 
ir šūkių konkurse.

Koks gi konkursas ar varžy-

rią sugužės apie pora šimtų 
lietuvaičių iš viso pasaulio. 
Nuostabi proga naujoms pa
žintims, vakaronėms prie lau
žo, romantiškoms naktims... 
Skautiškų tautinių stovyklų 
patirtis man sukelia tam tik
ras malonias asociacijas, susi
jusias su šiuo kongresu. Ma
nau, kad Prancūzijos jauni
miečių nereikės raginti vykti į 
taip netoli esantį renginį. 
Kongreso organizatoriai nu
matė įdomią pažintinę prog
ramą Vokietijoje (išvyka Rei
nu, aplankant paupio pilis ir 
vynines; vizitas Heidelberge, 
Manheimo alaus darykloje ir
t.t.) ir Punsko-Seinų krašte, 
kuriame tikrai yra ką pamaty
ti (aš tuo įsitikinau šį rugpjū
tį). Stovykla baigsis koncertu 
Lietuvoje, Vingio parke. Tad, 
brangūs jaunimiečiai, jau- da
bar raudonomis raidėmis pa
sižymėkite savo kalendoriuo
se: 2003 m. rugpjūčio 1-17 d. 
vyks Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas.

Prancūzijos lietuvių žinios, 
2001 m. gruodis

tuvės apsieina be vedančiųjų 
ir svečių. Visą vakaronę sure
žisavo ir vedė S. Mielkaitytė ir 
G Jonavičiūtė. Jos paruošė va
karo dalyviams daug juokingų 
klausimų ir užduočių. Visus 
apdovanojo savo rankom pa
darytais prizais ir padėkomis. 
Be darbo neliko direktoriaus 
pavaduotoja V. Paškauskienė 
ir matematikos mokytoja I. 
Arlauskienė. Jos pasveikino 
visus susirinkusius su Pasau
line jaunimo diena ir palin
kėjo dar daug tokių renginių, 
apdovanojo šauniausiuosius. 
Renginys baigėsi, bet dalyva
vusiųjų širdyse dar rusena 
šilti šventės prisiminimai. To
dėl tikėkite, kad: „Jaunystė — 
tai svajonė. Tai — tikėjimas. 
Tai siekimas žygdarbio. Tai 
lyrika ir romantika. Tai — di
deli ateities planai. Tai — visų 
perspektyvų pradžia”.Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinės mokyklos seniūnų taryba

LIETUVOS—VOKIETIJOS 
RYŠIAI

Atkelta iš 3 psl.
Nors tai ir legalios dis

kusijos, mums svarbiausia, 
kad ES išliktų vieninga. Ne
norėtume, kad išskirtiniai klu
bai, centrai ar branduoliai 
išardytų kruopščiai puoselėtą 
solidarumą.

Tačiau visos politikų pastan
gos, kuriant išplėstą ir vie
ningą Europą, nueis veltui, 
jeigu jų neparems visuomenė. 
Antai daugiau nei pusė Airijos 
rinkėjų neatėjo prie balsavimo 
dėžių per referendumą dėl Ni
cos sutarties. Tai įspėjimas 
mums visiems. Dabar tik apie 
43 proc. gyventojų Europos 
Sąjungos šalyse palaiko plėt- 

- rą. Nuo Lietuvos derybų dėl 
narystės ES pradžios 2000 
metais Lietuvos gyventojų pri
tarimas narystei nuolat ir pas
toviai didėja. Naujausios ap-
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Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į šį neeilinį vakarą 
šeštadienį, sausio 26 d., Pasaulio lietuvių centre

Puotos metu svečiai bus linksminami žymaus •» 
„Patti Lupo Music” orkestro

Vyks lotyniškų šokių pamokos 
Vyks tyliosios ir gyvosios varžytinės 

Lauks ištaiginga vakarienė r• T H
Jūsų dalyvavimas ir pakylio pelnas bus parama Pasaulio 

lietuvių centrui
Rezervacijos: Regina Griškelienė, tel. 630-655-2485 

Bilietai — $75 asmeniui

klausos šių metų rugsėjo mėn. 
duomenimis, 53 proc. Lietuvos 
gyventojų balsuotų už narystę 
ES, jeigu dabar būtų rengia
mas referendumas. Prieš na
rystę balsuotų 22 proc. gyven
tojų. Aiškios nuomonės neturi 
26 proc. apklausoje dalyvavu
siųjų Lietuvos gyventojų.

Prieš porą mėnesių — rug
sėjo 11 d. — pasaulis per ke
lias valandas tapo trapesniu ir 
mažesniu. Nors ir atskirti 
vandenyno, teroro Amerikoje 
akivaizdoje čia, Europoje, pa
sijutome betarpiškais ameri
kiečių kaimynais. Teroristi
niai išpuoliai prieš JAV pa
skatino ir Lietuvą veikti, kaip 
JAV ir NATO sąjungininkę. 
Buvo skubiai pareikštas palai
kymas JAV kovoje prieš tarp
tautinį terorą, ginant savo ir 
kitų demokratinių šalių laisvę 
ir saugumą. Lietuva remia 
NATO ir JAV politiką, nu
kreiptą taikai ir pastovumui 
garantuoti bei demokratinėms 
civilizacijos vertybėms išsau
goti.

Lietuva smerkia visus, kas 
sumanė, organizavo ir įvykdė 
teroro veiksmus. Už nusikalti
mus turi atsakyti ir tie, kurie 
toleravo teroristų veiklą, su
teikė jiems prieglobstį ir tie
siogiai ar netiesiogiai rėmė, ir 
teberemia, terorizmą. Mūsų 
valstybės institucįjos, bendra
darbiaudamos su Latvįja ir 
Estįja, operatyviai parengė ko
vos su terorizmu priemonių 
planą, kuris nuosekliai įgy
vendinamas. Lietuva yra pasi
ruošusi toliau prisidėti prie 
tarptautinės bendruomenės 
pastangų, kovojant su teroru.

Nauja saugumo aplinka 
mums dar kartą patvirtina 
NATO plėtros būtinybę. Šiau
rės sąjungos plėtra į mūsų re
gioną taptų stabilizuojančiu

Siūlo darbą

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

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

House Service, including clea- 
ning for English speaking lady 
with excellent references, full 
time. Gold coast location. Tel. 
312-255-1197; 312-255-1919.

Įvairūs

Jauna moteris, turinti muzikinį 
išsilavinimą, moko vaikus groti 

pianinu. Kalba lietuviškai, 
rusiškai ir angliškai.

Tel. 773-517-3104, Viktorija.

PASIŲSKITE
DOVANŲ Į 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvi- 
www.FarAwavLT.com 

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

2002 metų 
šauniausias 

pokylis — puota 
„ARRRIBA”!

II■II■■II■■I■II■■a■■
faktoriumi. Tai ypač svarbu 
dabartinėje situacijoje. Lietu
va ir toliau nuosekliai ruošiasi 
narystei NATO. Esame pripa
žinti, kaip vieni geriausių 
kandidatų kitam NATO plėt
ros tarpsniui. 63 procentai 
Lietuvos gyventojų remia na
rystę NATO. Santykiai su kai
myninėmis šalimis yra pas
tovūs ir geri, todėl Lietuva 
turi pagrindo tikėtis, kad per 
kitą NATO viršūnių susitiki
mą 2002 metų pabaigoje Pra
hoje ji sulauks kvietimo tapti 
NATO nare.

Vokietijoje dažnai užduoda
mas klausimas: o kaip NATO 
plėtra atsilieps santykiams su 
Rusija. Šioje vietoje reikėtų 
prisiminti Rusijos prezidento 
Putin rugsėjo pabaigoje įvyku
sį vizitą į Vokietiją. Čia jis 
aiškiai išreiškė siekį glau
džiau bendradarbiauti su Va
karais kovoje su terorizmu. 
Kartu plačiai nuskambėjo ir 
kita jo mintis. Putin pareiškė, 
kad Rusįja irgi norėtų įstoti į 
NATO. Tai svarbi mintis. Ji 
rodo, kad naujoji Rusįja pra
deda visai kitaip suvokti 
NATO ir savo vietą pasaulyje.

Šiandien, kai regime besi
klostantį naują tarptautinių 

.santykių sanklodą, Vokietįja 
vaidins labai svarbų vaidmenį 
ateities architektūros kūri
mui. Tiek Vokietįja, tiek kitos 
Europos valstybės, sukaupu
sios ir skaudžią praeities kon
fliktų patirtį, ir taikaus bend
radarbiavimo vaisius, turi 
ypatingą vaidmenį. Šiandien 
jos turi parodyti, kad ne kon
fliktų didinimas, o valstybių 
bendradarbiavimas yra kelias 
į amžiną ir tvarią taiką, pro
paguotą iškilaus filosofo Ima
nuelio Kanto.

Paskaita, skaityta š.m. lapkričio 
17 d. Hiutenfelde, Vokietijoje.

http://www.FarAwavLT.com


RENGINIAI ČIKAGOJE
2002 METAI

SAUSIO MĖN.

13 d., sekmadieni — Jūros 
skautų ir skaučių tradicinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga Pasaulio Lietuvių cent
re, Lemonte.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas 11:30 vai. ryto Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje, 4420 So. 
Fairfield Avė., Čikagoje.

20 d., sekmadieni — Vie
nos operos solistės Erikos Na
vickaitės koncertas-rečitalis 3 
vai. p.p. Maria mokyklos audi
torijoje. Rengėjai - Informaci
nė radijo laida „Studija R”.

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose.

26 d., šeštadienį — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC, Lemonte.

VASARIO MĖN.

3 d., sekmadienį — Lietu
vos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos tradicinis „Lietu
vos prisiminimų vakaras” 5 
vai. p.p. Martiniųue didžiojoje 
pokylių salėje, 2500 W. 95th 
St., Evergreen Park, IL.

— Illinois Lietuvių respubli
konų lygos metinis susirinki
mas 12:30 vai. p.p. „Bočių me
nėje”, PLC, Lemonte.

9 d., šeštadienį — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių dr-jos 
50-tasis šiupinio vakaras Či
kagoje, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd., Čikagoje.

10 d., sekmadienį — ALTo 
rengiamas Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo — Va
sario 16-sios minėjimas Maria 
mokyklos auditorijoje 2 vai. 
p.p.

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės Užgavėnės Šaulių 
namuose.

16 d., šeštadienį — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia

*LB Lfemonto apyl. v-ba. Pra
džia 6 v.v.

17 d., sekmadienį — Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mas Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje 4420 So. Fairfield 
Avė. Pradžia 11:30 vai. r. Ren
gia JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba.

24 d., sekmadienį — Vy
dūno fondo iškilmingas jubi
liejinis pokylis Jaunimo cent
re.

KOVO MĖN.
3 d., sekmadienį — Čika

gos skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė PLC, Lemonte.

— Vlado Putvio 'minėjimas 
Šaulių namuose.

10 d., sekmadienį — Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas ir „Lietuvių 
balso” konkurso „Vardan ne
dalomos tautos” laureatams 
premijų įteikimo šventė Jau
nimo centre.

17 d., sekmadienį —
„Draugo” koncertai Maria 
mokyklos auditorįjoje.

24 d., sekmadienį — Či
kagos ir apylinkių Nekalto Pr. 
M. Marijos seserų rėmėjų me
tinė šventė-vakarienė. Sv. Mi
šios 2 vai. p.p. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių meninė 
programa ir vakarienė Jauni
mo centro didž. salėje.

31 d., sekmadienį — Vely
kos PLC, Lemonte.

BALANDŽIO MĖN.
4 d., ketvirtadienį —*• Za

rasiškių" klubo pusmetinis su
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose.

7 d., sekmadienį — Pa

saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte.

Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marįjos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke.

— Muz. Arvydo Paltino, dai
nininkų Nelės Paltinienės, 
Eugenijaus Ivanausko ir ak
torės Stefos Navardaitienės 
koncertą Jaunimo centre 3 
vai. p.p. rengia ,.Amerikos lie
tuvių radijas”.

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuo
se.

20 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo metinis narių suva
žiavimas Pasaulio lietuvių 
centro didž. salėje, 14911 127 
St. Lemont, IL.

21 d., sekmadienį — Švč. 
M. Marįjos Gimimo parapįjos 
75-čio jubiliejinė šventė: 12:15 
vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių 
vakarienė „Paradise” pokylių 
salėje, esančioje 92 Street ir 
Harlem Avė. sankryžoje.

25 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų talentų popietė Jau
nimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

GEGUŽĖS MĖN.
5 d., sekmadienį — Šeimų 

šventė PLC, Lemonte.
— Motinos dienos pietūs 

PLC Lemonte. Rengia Pal. J. 
Matulaičio misįja. Pradžia 12 
vai.

— Anglijos lietuvių klubo 
narių pusmetinis susirinki
mas ir Motinos dienos minėji
mas.

9 d., ketvirtadienį — Ša
kiečių klubo pusmetinis narių 
susirinkimas 1 vai. p. p Šau
lių namuose.

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.

12 d., sekmadieni —Lie
tuvių opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lueia de 
Lamermoor”.

19 d., sekmadienį — Lie
tuvių operos koncertas Jauni
mo centre.

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės gegužinė Saulių na
muose.

26 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
mirusių narių kapų lankymas 
kapinėse.

27 d., pirmadienį — Miru
siųjų pagerbimo iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
12 vai. prie Steigėjų paminklo. 
Minėjimą ruošia Bendruome
nės pasauliečių komitetas ir 
Kapų sklypų savininkų dr-ja, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams.

BIRŽELIO MĖN.

2 d., sekmadienį — Čika
gos ir apylinkių Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rų vienuolijos rėmėjų metinis 
narių susirinkimas. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius 
bus aukojamos 8 vai. ryto Švč. 
M. Marįjos Gimimo parapįjos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Po Mišių susirinkimas ir pus
ryčiai parapįjos salėje.

— Tautinių šokių koncertas 
„Draugui” paremti, 3 vai. p.p. 
Rengia Tautinių šokių institu
tas ir JAV LB Kultūros tary
ba.

— Tauragės lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas.

9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rinkti
nės gegužinė žurnalui „Trimi
tas” paremti.

22 d., šeštadienį — Tradi
cinės Joninės Šaulių namuose.

LIEPOS MĖN.

7 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose.

14 d., sekmadienį — Arki- 
vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažyčioje. Tuoj po 
Mišių minėjimas parapijos 
salėje.

21 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių gegužinė Šaulių 
namuose.

RUGPJŪČIO MĖN.

4 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose.

11 d., sekmadienį — Vene- 
zuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p.

25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai.

RUGSĖJO MĖN.

8 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose.

15 d., sekmadienį — Zara
siškių klubo gegužinė 1 v.p.p. 
Šaulių namuose.

22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak 
Country Club laukuose.

26 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.

29 d., sekmadienį — Meti
nis „Draugo” pokylis.

— Šakiečių klubo gegužinė 
12 vai. p.p. Šaulių namuose.

SPALIO MĖN.

6 d., sekmadienį — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. 12 vai.

13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose.

20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose

24 d., ketvirtadienį — Za
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose.

27 d., sekmadienį — Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
rėmėjų metinis pokylis Oak 
Lawn Hilton pokylių salėje, 
9400 S. Cicero Avė., Oak 
Lawn, IL. Pradžia 1 vai. p.p.

— „Aukuro” choro koncer
tas Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

LAPKRIČIO MĖN.

1 d., sekmadienį —Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams.

9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte.

10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.

1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 34-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje.

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink

tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose.

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

— Naųjųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.

* Lietuvos žurnalistų eti
kos inspektorius Romas Gu
daitis siūlo vyriausybei ir Sei
mui atidėti ketinimus pridėti
nės vertės mokesčiu (PVM) 
apmokestinti laikraštinį po

A. t A.
VACLOVAS KAIRYS

Mirė 2001 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 80 metų.
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Velionis priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto 

Prasidėjimo parapijai, buvo LB narys.
A.a. Vaclovas gimė Lietuvoje, Panavode, Tverų 

parapijoje. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 3 d., nuo 

3 v.p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 4 d. Iš Gaidas- 
Daimid laidojimo namų 9:30 v.r. a.a. Vaclovas bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marįjos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame a.a. Vaclovo Kairio draugus ir 
pažįstamus dalyvauti jo laidotuvėse.

Gerald Daimid ir LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba

A. t A.
JUOZUI BIGELIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ONUTEI 
ir šeimai,

Korp!Filiae Samogitiae

A. t A. 
v. s. fil. kun.

JUOZUI VAIŠNIUI, S. J.
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Tėvams Jėzuitams 
ir visiems artimiesiems.
Brolis Vaišnys buvo ilgametis Lietuvių Skautų Sąjungos 
narys, skautų kapelionas ir Tarybos Pirmijos R. Katalikų 
Dvasios Vadovas bei kitų įvairių pareigų.
Lietuvių Skautų Sąjunga ypatingai ljūdi praradus mylimą 
dvasininką, brolį skautininką ir prašo visus draugus ir 
pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

v.j. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė

A t A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEI- 

THARP
netikėtai mirus, netekus vienintelės dukros, giliame 
skausmeir liūdesyje pasilikusius tėvus dr. EUGENUĄ 
ir inž. KAZIMIERĄ KRIAUČIUNUS, velionės šeimą 
ir visus gimines nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės 
skausmu.

Ona ir Albinas Garūnai

A. t A.
JULIA KAY-KALADAUSKAS

Mirė 2001 m. gruodžio 31 d., sulaukusi 86 metų.
Gyveno LaGrange Highlands, IL. Gimė Anglijęje, 

Londone.
Nuliūdę liko: sūnūs John su žmona Regina Kay, Frank 

Kay ir Tony su žmona Gerri Kay, anūkai Martin, Darius, 
Ramona, Kristin ir Alexander, proanūkai Megan ir Riley.

A.a. Julia buvo mylima žmona a.a. Jono Kay- 
Kaladauško ir uošvė a.a/Danguolės.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 2 d., nuo'3 
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, sausio 3 d. Iš Petkus Lemont laidojirflo 
namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

arba www.petkusfuneralhomes.com

A t A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEI- 

THARP
automobilio nelaimėje arti namų sutikusiai netikėtą mirtį, 
širdingai užjaučiame liūdinčius tėvus dr. EUGENUĄ ir 
inž. KAZIMIERĄ KRIAUČIŪNUS, jos vyrą dr. 
JAMES, dukterį MARUĄ, sūnus STEPĄ ir MYKOLĄ 
bei kitus gimines ir artimuosius. Neapsakomo sielvarto 
dienose maldaujame stiprybės skaudžioje netektyje.

Dantų Gydytojų sąjunga Čikagoje

Lėktuvo „Lituanica” krikštatėviui

A. t A.
Kpt. ANTANUI VAIVADAI

iškeliavus Amžinybėn, jo našlę MILDĄ, sūnų ANTANĄ, 
dukteris LILIJĄ ir VIVIJĄ su šeimomis bei vaikaičius ir 
kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jūratė ir Edmundas Jašiūnai

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

pierių, leidybos darbus bei 
laikraščius ir žurnalus. „PVM 
įvedimas skaudžiai atsilieptų 
spaudos padėčiai visos šalies 
mastu. Mokestis suduotų di
delį smūgį vietinei spaudai — 
daugelis populiarių ir labiau
siai šiuo metu skaitomų vieti
nių laikraščių paprasčiausiai 
žlugtų, o spaudos rinka neiš
vengiamai būtų monopolizuo
ta”, rašoma R. Gudaičio krei
pimesi į vyriausybę ir Seimą.

(BNS)

DRAUGAS, 2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis

A. t A.
ANGELĖ ASEVIČIŪTĖ- 

AVIŽONIENĖ
1906-2001

Paguost, palydėt,
O ką bepadės? 
Nesugrąžint padangei 
Nukritusios žvaigždės,

(S. Nėris)

2001 m. šaltą gruodžio rytą nustojo plakti Angelės 
Avižonienės širdis. Ji buvo taurios sielos žmogus, ne vieną 
išmokęs pajusti gėrį, šviesą, meilę tėvynei.

Angelė Avižonienė gimė 1906 m. gruodžio 22 d. Alvito 
valsčiuje, Vilkaviškio rąjone. 1928 m. baigė germanistikos 
studijas Vytauto Didžiojo universitete. Tobulinosi Berlyno, 
Miuncheno, Vienos universitetuose. 1927-1940 m. Angelė 
Avižonienė dėstė vokiečių kalbą „Aušros” berniukų 
gimnazijoje Kaune. Buvę mokiniai tebeprisimena savo 
Mokytoją — puikią pedagogę, mokėjusią ir sudominti, ir 
išmokyti. 1942 m. ji ištekėjo už žymaus istoriko 
Konstantino Avižonio. 1944 m. Angelė ir Konstantinas 
Avižoniai pasitraukė iš Lietuvos. Pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje teko kęsti badą ir šaltį. Netekę vilties grįžti į. 
Tėvynę, Avižoniai likimo nublokšti atsidūrė JAV. Angelė 
Avižonienė tuo metu intensyviai mokėsi, įgijo 
humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. Vėliau dėstė 
studentams germanų kultūros istoriją, parengė lietuvių, 
lenkų, čekų, rusų pavardžių rašybos anglų kalba žodyną, 
buvo spaustuvės terminų žodyno bendraautorė. Už 
pedagoginį ir mokslinį darbą jai buvo suteiktas garbės 
daktarės vardas. Ji du kartus buvo paminėta Šiaurės 
Karolinos žinyne „Who is who?”.

1969 m., po vyro mirties, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos kvietimu A. Avižonienė atvyko gyventi į 
Romą. Čia vertė iš vokiečių kalbos mokslinę ir grožinę 
literatūrą, Vatikano radijo lietuvių laidų redakcijoje dirbo 
redaktore ir diktore. Daug laiko ir jėgų paskyrė vyro 
istoriniams darbams parengti. Ji sudarė ir parengė 
spausdinti Konstantino Avižonio „Rinktinių raštų” 4 
tomus.

1997 m. Angelė Avižonienė grįžo į Lietuvą — ten, kur 
ilgus metus veržėsi širdis. Deja, pašlijusi sveikata neleido 
ilgai džiaugtis gimtine. Visi mes einame trapiu gyvenimo 
keliu. Tik pėdos jame lieka ne visų vienodai gilios...

Ponia Angelė žavėjo jautrumu, nuoširdumu, 
geranoriškumu, begaliniu kuklumu bei erudicija. Tokią 
mes ją ir prisiminsime.

Velionė pašarvota laidojimo namuose „Rimtis”,^ųjofo 
35, Kaune. Atsisveikinimas 2002 m. sausio 3-4 d. Velionė 
laidojama sausio 4 d., 13 vai., Petrašiūnų kapinėse, šalia 
savo vyro Konstantino.

Liūdi giminės ir draugai

Birutė Briaukienė, Kaunas

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

Nemokami troleibusiukai
iki sausio 6 d. važinės tarp 
Metrą ir kitų Čikagos trauki
nukų (CTA) stotelių bei State 
gatvės, North Michigan Ave
nue, Field Museum, Art Insti
tute ir NavyPier. Ši paslauga 
siūloma kasdien nuo 10 val.r. 
iki 8 val.v., sekmadieniais - 
nuo 12 vai. iki 6 val.p.p.

Gabriel Misevic iš Kanka- 
kee, IL, dėkodama už 2002 m.
,.Draugo” kalendorių, mūsų 
laikraštį remia 50 dol. auka. 
Esame nuoširdžiai dėkingi!

Vida Kazlauskaitė, Aldo
na Kamantienė ir Rita 
Venclovienė, praleidusios il
gesnį laiką Lietuvoje, dirbda
mos su beglobiais vaikais, pa
pasakos savo įspūdžius apie 
darbus ir ateities planus. Pra
nešimas įvyks 2002 m. sausio 
13 d. 12 vai. Bočių menėje, 
PLC. Visi kviečiami.

Rašytoja Nijolė Jankutė,
gyvenanti Chicago, IL, St. 
Džiugo knygų fondui dovanojo 
vertingų knygų ir leidinių, dar 
išleistų gyvenant pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje. Knygos 
ir leidiniai bus pasiųsti į Lie
tuvą. N. Jankutė už savo kny
gą „Atvirukai” laimėjo 1999 
metų Lietuvių rašytojų drau
gijos literatūros premiją.

Dr. Birutė Kasakaitis, gy
venanti Oak Lawn, IL, atsily
gindama už kalėdines „Drau
go” atvirutes, siunčia 50 dol. 
auką. Labai dėkojame!

Skelbimui

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

• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

PEDAGOGINIO INSTITUTO KŪČIOS
Pedagoginis lituanistikos 

institutas, įsikūręs 1958 me
tais Jaunimo centro patalpose, 
kas metai ruošia Kūčias. Į 
šias Kūčias atsilanko lekto
riai, studentai ir svečiai. Šių 
metų gruodžio 15 dieną Kū
čiose dalyvavo daugiau kaip 
75 asmenys. Popietei maistą 
sunešė lektoriai ir tėvai. Vai
šių paruošimu rūpinosi lek
torė, energinga Jaunimo cent
ro valdybos pirmininkė Milda 
Šatienė, jai talkino Stasė Pe
tersonienė ir dar kelios pagal
bininkės.

Kūčių vakaronę pradėjo Pe
dagoginio instituto direktorė 
Stasė Petersonienė, pedagogė, 
žurnalistė ir spaudos bei kny
gų leidėja, primindama, kad 
per porą metų netekome net 
trijų narių, tai — Jono Dai- * 
nausko, Juozo Plačo ir Juozo 
Masilionio. Ji paprašė atsisto
jimu juos pagerbti. Mirusiųjų 
prisiminimui tris žvakes už
degė instituto studentas Auri
mas Karosas.

Tolimesnę programos dalį 
vedė lektorius Antanas Rašy
mas. Dr. Jonas Račkauskas, 
Lituanistinio tyrimo ir studijų 
centro direktorius, pasveikino 
susirinkusius, palinkėdamas 
Dievo palaimos per šv. Kalė
das ir Naujuosius metus bei 
kvietė naujomis jėgomis

2001 m. gruodžio 19 d.
Melbourne, Australijoje, mirė 
Vincas Jomantas, gimęs 
1922 metais. Jis buvo vienas 
žymiųjų Australijos skulpto
rių. Daug metų dėstė Mel- 
bourno Karališkajame Tech
nologijos institute ir vadovavo 
skulptūros skyriui. Dalyvavo 
daugelyje parodų. Jo darbai 
yra įvairiuose viešuosiuose 
pastatuose ir galerijose. Vie
nas darbas yra Australijos 
ambasadoje Washington, DC. 
Vincas Jomantas buvo daili
ninko Viliaus Jomanto sūnus.

Nijolė Nausėdienė, atsily
gindama už naująjį „.Draugo” 
kalendorių, mums siunčia 50 
dol. auką. Tariame nuoširdų 
ačiū!

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį, sausio 5 d., 9:30 val.r. 
seselių motiniškajame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kuni
gas Charles Faso, OFM, misio
nierius.

Mickey Petrošius, gyve
nanti Orland Park, IL, atsily
gindama už kalėdines atviru
tes, „Draugui” siunčia 25 dol. 
auką, už kurią nuoširdžiai dė
kojame!

Pasaulio lietuvių centro 
vadovybė visus kviečia į puo
tą „Arrriba!”, kuri vyks sausio 
26 d. atnaujintoje didžiojoje 
salėje. Puotos metu nebus lai
ko nuobodžiauti, nes svečiams 
bus progos pasimokyti Lotynų 
Amerikos šokių ir išbandyti 
laimę varžytinėse. Kadangi 
laimikiai žada būti ypač tur
tingi ir įdomūs, vyks net dvi 
skirtingos varžytinės - tylio
sios ir gyvosios. Drąsesnieji 
galės varžytis viešai, o mėgė
jai - laikyti kortas pasislėpę! 
Sausio 26 dieną savo kalendo
riuje pasižymėkite raudonu 
pieštuku. Puota „Arrriba” jū
sų laukia!

Adelaida Balbata, gyve
nanti Saint Petersburg, FL, 
atsilygindama už kalėdines 
atvirutes, mūsų laikraščiui 
siunčia 50 dol. Ačiū už para
mą!

skleisti lietuvybę visų tau
tiečių tarpe.

Jaunimo centro tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, 
daug laiko praleidžiąs JC pas
tatuose, palinkėjo džiaugsmin
gų švenčių dabar, pasaulyje 
vykstant neramumams, linkė
jo laimingų Naujųjų metų.

Lektorė, Jaunimo centro val
dybos pirmininkė M. Šatienė, 
daug darbo įdėjusi šių Kūčių 
vakarienės pasisekimui, dė
kojo direktorei Stasei Peterso
nienei, kuri yra lyg mama 
studentams ir lektoriams. Gi
męs Kūdikėlis Kristus tegu 
siunčia meilės kibirkštį į visų 
sielas.

Antanas Rašymas perskaitė 
raštu gautą sveikinimą iš Zu
zanos Juškevičienės ir taip 
pat prašė įteikti dovaną stu
dentui Pranui Sendaukui. 
Programos atlikti jis pakvietė 
studentes Jolita Paulauskai
tę, Dagną Banytę ir Laurą 
Bernotaitę. Jos atliko eilėraš
čių montažą.

Kūčiose dalyvavo šio institu
to įsteigėjo duktė dr. Asta Ve- 
ličkaitė. Pedagogas lituanistas 
D. Velička su talkininkais šį 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą įsteigė 1958 metais ir 
vadovavo jam iki mirties — 
1972 metų kovo 18 d. Čikagos 
lituanistinės mokyklos direk-

Prel. Ignas Urbonas, gyve
nantis Lemont, IL, atsilygin
damas už kalėdines atvirutes, 
„Draugą” parėmė 50 dol. Nuo
širdžiausiai dėkojame!

Atsiųsta paminėti
Žurnalo „Į laisvę” (Nr. 

135), leidžiamo Lietuviškų 
studijų centro Čikagoje, o 
spausdinamo Kaune, vedama
jame redaktorė Aldona Žemai
tytė rašo apie nuotaikas Lie
tuvoje ir pasaulyje po rugsėjo 
11'dienos, Bronius Kuzmickas 
aptaria dabartinės lietuvių 
savimonės ypatumus, Romual
das Kriaučiūnas mąsto apie 
lietuvybę ir naują pamainą, 
Vytautas Landsbergis straips
nyje „Vienybė ir nevienybė” 
prisimena Atgimimo ir Sąjū
džio dvasią, kalba apie tautos 
telkimąsi kaip apie nuostabų 
gyvybingumo fenomeną. Žur
nale atsirado vietos ir disku
sijos „Ką reiškia būti lyderiu 
Lietuvoje?” dalyvių mintims, 
Kazio Ambrozaičio pasakoji
mui apie „Į laisvę” fondo ke
lią, Vincento Uždavinio de
šimtosios „Į laisvę” fondo stu
dijų savaitės Lietuvoje ir Juo
zo Baužio 45-sios savaitės 
Dainavoje aprašymui. Juozas 
Banionis keliauja J. Paleckio 
fondo duomenų pėdsakais, Iną 
Marčiulionytė dalinasi įspū
džiais iš kelionės į Krasno
jarską, Arūnas Bubnys patei
kia tyrinėjimus apie neprik
lausomos Lietuvos viziją anti- 
nacinės rezistencijos spaudoje, 
„Pogrindžio atvirukus” rašo 
Domas Akstinas, „Knygų len
tynoje” minimos neseniai iš
leistos N. Gaškaitės-Žemai- 
tienės „Dabar ir visados”, J. 
Kojelio „Tarp rūpesčių ir vil
ties” knygos. Žurnalo „Į lais
vę”, leidžiamo keturis kartus 
per metus, administratorius 
Š. Amerikoje - Jonas Praka- 
pas, 14 Thelma Dr. Bakers- 
field, CA 93305.

„Pensininko” (2001 m. 7 
Nr.) žurnale, kurį leidžia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, 
yra daug naudingų patarimų 
sveikatos, mitybos klausimais. 
Pasakojama, kaip gerti vita
minus, kontroliuoti senėjimą, 
suteikiama žinių apie širdies 
vaistus „Cardura”, „Baycol” ir 
kt. Yra dvasinės atgaivos ker
telė, teisinių ir kitų patarimų 
skyrelis. Žurnalo prenumera
tos klausimais kreipkitės į ad
ministraciją: „Pensininkas”,
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL 60629.

torė Jūratė Dovilienė taip pat 
užsuko į Kūčių šventę.

Naujasis tėvų jėzuitų dva
sios vadovas kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, žurnalistas, li
tuanistas, knygų autorius ir 
nuotaikingas keliautojas, pra
šė Dievo palaimos šiems na
mams, visiems čia susirinku
siems. Palaiminęs valgius, pri
minė, kad pasaulyje yra labai 
daug neramumų, todėl nepa
mirškime padėkoti Dievui už tei
kiamą sveikatą ir džiaugsmą, 
kad galime savo dienas pra
leisti artimųjų tarpe.

Pasistiprinus Kūčių val
giais, muziko Fausto Strolios 
vadovaujami, dalyviai sugie
dojo daug kalėdinių giesmių.

Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorė S. Peter
sonienė dėkojo visiems daly
viams už gausų dalyvavimą, o 
taip pat ir programos atlikė
joms, Mildai Šatienei už jos 
rūpestingumą, tarė ačiū muzi
kui Faustui Stroliai ir tiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
šventinės nuotaikos pagyvini
mo. Palinkėjo Kūdikėlio Kris
taus teikiamos meilės ir gyve
nimo džiaugsmo savo vado
vaujamo instituto nariams 
ir žmonijai.

Buvo džiugu gėrėtis gražiu 
tarpusavio bendradarbiavimu, 
vykusiu tarp vyresniosios kar
tos ir naujai atvykusių mūsų 
tautiečių. Antanas Paužuolis

Tr

KĄ MAN REIŠKIA ŽODIS 
„LIETUVA”

Lietuva — tai krepšinio 
kraštas, tai Baltijos jūra, gra
žūs ežerai ir miškai. Kai aš 
ištariu žodį Lietuva, galvoju 
apie Palangą, apie Palangos 
tiltą į jūrą, kur renkasi žmo
nės, kai saulė leidžiasi. Aš gal
voju apie Gedimino kalną ir tą 
pilį, kuri stovi aukštai ir liudi
ja mums apie kunigaikščio 
Gedimino didybę. Aš galvoju 
apie Kryžių kalną, kuriame 
sukaupta tiek daug maldų 
apie šv. Marijos žemę, apie jos 
vargus ir skausmus.

Žodis Lietuva — tai Nemu
nas ir Neris, ir gintarai pa
jūryje. Lietuva man reiškia — 
graži žemė, gražūs miestai ir 
gražūs žmonės. Lietuva — tai 
tautiniai šokiai ir jos istorįja 
giliai įrėžta į tą žemę, tai ka
ralius Mindaugas, kunigaikš
tis Gediminas ir Vytautas Di
dysis. Lietuva man reiškia to
limą Šalį, bet labai artimą 
mano širdžiai. *

Aras Vitkus, 6-ta kl. 
Lemonto Maironio lit. m-la

KALĖDŲ PASAKA

Vieną sykį buvo trys seserys 
— Nida, Živilė ir Andrėja. Jos 
gyveno mažame namelyje su 
savo mama, trimis šuniukais 
ir trimis kačiukais. Artėjant 
šv. Kalėdoms, visos pradėjo 
galvoti apie kalėdines dova
nas. Nida labai norėjo trijų 
porų batų. Živilė — trijų porų 
kojinių, o Andrėja svajojo apie 
tris poras pirštinių. Jų mama 
neturėjo pinigų ne tik dova
noms, bet ir Kalėdų eglutei. 
Kiekvieną dieną Nida, Živilė 
ir Andrėja karpė snaiges iš 
laikraštinio popieriaus ir jo
mis puošė savo namus.

Kalėdų rytui išaušus, visos 
nuvažiavo į bažnyčią, rytas 
buvo šaltas ir labai snigo. Per 
šv. Mišias, kaip ir kiekvieną 
kartą, jos paaukojo tris dole
rius. Grįžusios iš bažnyčios 
namo, kambaryje jos pamatė 
didžiulę papuoštą kalėdinę 
eglę su daugybe dovanų po ja. 
Jų taip pat laukė gardžiau
siais valgiais padengtas sta
las. Tai buvo Kalėdų stebuk
las.

Vilija Viliamaitė, 8 skyrius 
Vinco Krėvės lit. mokykla,

Philadelphia, PA.

MENININKĖ MOČIUTĖ

Menas įdomus tuo, kad per 
jį įvairiai galima išreikšti 
jausmus. Aš pasirinkau šią 
temą, nes mėgstu piešti ir do
miuosi menu. Kadangi man 
įdomu iSgirsti, ką kiti žmonės 
mano šia tema, paklausiau sa
vo močiutės Danutės Surdė- 
nienės.

Mano močiutė nėra profesio
nali dailininkė, bet ji yra kū
rybinga ir gerai piešia. Vienas 
jos pieštų paveikslų kabo ant 
sienos .mano dėdės Lino na
muose. Jis man labai patinka.

Susitikusi su močiute, pa
klausiau keletą klausimų.

— Kuo tau įdomi dailė?
— Man įdomi tuo, kad galiu 

išreikšti gamtą. Žiūrėti į dai
lės kūrinius yra didelis malo
numas, kaip klausantis ope
ros ar žiūrint baletą.

— Kas tave paskatina 
piešimui?

— Neturiu paskatinimo, tik

patinka piešti.
— Ką labiau mėgsti — 

žiūrėti į meno kūrinius ar 
juos kurti?

— Žiūrėti į meną visi mėgs
ta. Matyti kitų kūrinius labai 
įdomu. Aš savo paveiksluose 
galiu daug ką išreikšti.

— Ar dažnai pieši?
— Anksčiau piešdavau daž

nai, bet dabar nieko nepiešiu, 
nes esu užsiėmusi. Žadu vėl 
pradėti.

— Ką reiškia tavo pačios 
kūryba?

— Piešiu, nes mėgstu piešti 
malonumui.

— Tai piešimas yra tavo 
pomėgis?

— Taip yra.
— Kas tavo mėgstamiau

sias dailininkas?
— Turiu daug mėgstamiau

sių, nes visi dailininkai skir
tingai piešia.

— Ką matai gerame pieši
nyje?

— Realistiniai paveikslai 
yra mano mėgstamiausi. Ge
rame realistiniame paveiksle 
išreiškiamas gyvas vaizdas.

— Ar daug paveikslą esi 
nupiešusi?

— Apie dešimt. Esu net vie
ną pardavusi!

— Kokiais dažais pieši?
— Dažniausiai pieštukais, 

bet taip pat ir vandeniniais ir 
aliejiniais dažais.

— Dėkoju už pokalbį.
Lina Maciūnaitė, 8 sk.

Vinco Krėvės lit. mokykla, 
Philadelphia

RUDUO

Vasara jau baigėsi. Jau ru
duo atkeliavo. Visi miško gy
vuliai ruošiasi žiemai. Zuikis 
ieško maisto ir šiltos vietos 
miegoti. Voverytė ieško riešu
tų, nes per žiemą jų nebus. 
Daug paukščių išskrido, kur 
šilčiau. Briedis žiūri į spalvo
tus medžių lapus. Meškos ėda 
tiek, kiek gali, nes visą žiemą 
miegos. O ežiukas tik žaidžia 
su lapais. Visi laimingi ir už
siėmę. Viskas taip gražu!

Lina Polikaitytė, VI klasė 
Šv. Kazimiero šeštad. mo

kykla Los Angeles

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

Aš negaliu atsistebėti, kiek 
daug per pamokas sužinojau 
apie lietuvių tautosaką! Tau
tosaka yra viso krašto kūryba. 
Ne visada pamokanti, bet tai 
yra, ką tauta sako. Tautosaka 
yra skirstoma į penkias dalis: 
pasakojamoji, dainuojamoji, 
smulkioji, liaudies tikėjimai ir 
liaudies papročiai. Šios rūšys 
yra sudarytos iš liaudies dai
nų, mįslių, pasakų, šventinių 
apeigų, patarlių ir t.t. Jos yra 
mėgstamos ne tik vaikų, bet ir 
suaugusiųjų.

Taip pat sužinojau, kokios 
svarbios ir reikšmingos lietu
viams buvo vestuvės, kokie 
įdomūs šios šventės papročiai 
ir apeigos.

Labai patiko skaityti apie 
liaudies dainas, kurių, suži
nojau, yra surinkta per 
200,000, ir vis atrandama 
naujų!

Žodinės liaudies kūrybos iš
liko labai daug. Šitas tautos 
turtas yra sukrautas žmonių 
atmintyje ir perduodamas iš 
kartos į kartą.

Gąja Stirbytė, 8 sk. 
V. Krėvės lit. mokykla,

Philadelphia

Ar žinote, kad sausio 6 d. yra Trijų Karalių šventė? Tie trys išminčiai 
arba karaliai atvyko iš tolimo krašto pagarbinti gimusio Jėzulio ir at
nešė Jam dovanų. Piešė R. Čepelė, I sk., Maironio lit. m-la, Lemont, IL

„GELEŽINIO VILKO” 
VEIKLA

Kaip visada, „Geležinio Vil
ko” istorijos būrelis neatsilie
ka jokiomis lituanistinėmis 
veiklomis. Mes dalyvaujame 
ne tik Maironio lituanisti
nės mokyklos renginiuose, bet 
ir bandome prisijungti prie 
visų Čikagos lietuvių rengi
nių, mes esame ne tik m-los 
mokiniai, bet ir baigę mo
kyklą prieš metus, dvejus, tre
jus ar daugiau.

Pirmadienį, gruodžio 10 die
ną, 25 vyriausieji „Geležinio 
Vilko” nariai važiavo į WTTW 
11 kanalą. Mes vieni iš pir- 
miausiųjų lietuvių pasisiū
lėme padėti užrašinėti vardus 
„Pledge Drive”. Į tikrą te
leviziją nuvažiuoti nedažnai 
tenka kiekvienam žmogui. 
Todėl mes ne tik džiaugėmės, 
kad galime kažkam padėti, 
bet dar net teko pamatyti, kaip 
atrodo ta tikra televizija ir 
kaip viskas ten vyksta.

Ši išvyka buvo viena iš įdo
miausių, nes mes ne tik sau 
padarėme kažką gero, bet ir 
kitiems. Buvo labai linksma 
atsakinėti telefonus, pasakoti 
žmonėm apie Lietuvą ir dar 
tuo pačiu padaryti pelną. La
bai stebėjomės, kad skambino 
ne tik lietuviai, bet ir įvairių 
tautybių žmonės, net iš Mek
sikos. Vis dėlto reiškia, kad 
Lietuva nėra jau tokia mažytė 
ir nežinoma, ir ja domisi žmo
nės.

Tikimės, kad dar ir daugiau 
galėsime prisijungti prie lie
tuviškų programų. Žodis „Lie
tuva skambės mūsų galvo
se amžinai ir lietuviška veikla 
mums bus pati pirmiausia. 
Aš visų 25 „Geležinio Vilko” 
narių vardu norėčiau padė
koti Lietuvių fondui už suda
rytą progą keliauti autobusu, 
mūsų vadovei Gražinai Sturo- 
nienei ir „Maironio” lituanis
tinės mokyklos direktorei 
Audronei Elvikienei už jų 
brangų laiką.

Skaistė Jagelavičiūtė 
„Geležinis Vilkas”

„GELEŽINIO VILKO” 
ISTORIJA

Istorijos būrelis „Geležinis 
Vilkas” įsisteigė 1994 metais. 
Tuo laiku būrelyje buvo 20 
narių, o pirmoji pirmininkė 
buvo Audra Kazlauskaitė, ku
ri padėjo stiprius pamatus to
limesnei būrelio veiklai.

Kasmet būrelyje narių skai
čius vis augo, nes mokiniai 
greitai suprato „Geležinio Vil
ko” svarbą — tai gili meilė ir 
patriotizmas protėvių žemei. 
Dabar, 2001-2002 mokslo me
tais, narių skaičius yra išau

gęs iki 60. Renkamės kartą 
per mėnesį. Diskutuojame su 
įvairiais svečiais ir viešnio
mis, atvykusiais iš tolimos 
Lietuvos ar artimų vietovių. 
„Geležinio Vilko” narius domi
na visa, kas aktualu šiandien 
ar rytoj. Mes, būrelio nariai, 
esame tiltas į Lietuvą ir per 
Lietuvą, mes esame karta, ku
ri padės Lietuvai pakilti ir 
puošti pasaulio tautų vainiką. 
„Geležinio Vilko” pagrindinė 
mintis — „Jei nežinosi savo 
istorijos — būsi pasmerktas li
kimo”.

Gražina Sturonienė 
būrelio vadovė

KALĖDOS

Atsimenu, kai mes susirink
davome pas mūsų močiutę, 
kur vaišindavomės ir ten ap
dovanodavome vieni kitus. 
Norint gauti daugiau dovanų, 
turėdavome padainuoti' bt pa
deklamuoti eilėraštį, žinoma, 
gal ir pagroti kokiu muzikiniu 
instrumentu. Aš prisimenu, 
kad būdavo kaip talentų vaka
ras, buvo labai smagu, mes 
žaisdavome žaidimus, o po to 
važiuodavome į Piemenėlių 
Mišias.

Lina Poskočinkaitė
Lemonto Maironio lit. m-la 

10-toji kl.

MANO ATMINTINOS ŠV. 
KALĖDOS

Aš gerai atsimenu Kalėdas, 
kai mano prosenelis apsireng
davo Kalėdų senelio dra
bužiais ir mums vaikams da
lindavo dovanas. O kiek 
būdavo džiaugsmo ir juoko, 
kai mes turėdavome jam pa
dainuoti ar padeklamuoti 
eilėraštį. Man geriausiai pa
tikdavo tai, kad per šv. Ka
lėdas mes susitikdavome su 
tais, kuriuos rečiau matyda
vome ir tai buvo labai smagu, 
nes mes būdavome kartu ir 
jautėme meilę viens kitam.

Daina Norušytė, 
10-toji kl.

Lemonto Maironio lit. m-la
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Atraskite ir apibraukite šiuos 
žodžius: žiema, sniegas, šal
ta, rogės, snaigė.
Paruošė Raimundas Čepelė, I sk.

Maironio m-la, Lemont, IL




