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Premjerą nustebino
vyriausybės
„biurokratinė
mašina”

Šiame

numeryje:

Lietuvių diena Angelų
mieste; Philadelphįjos
V. Krėvės lituanistinė
mokykla ir jos darbai.

Vilnius, rugsėjo 11 d.
(Elta) — Premjerą Algirdą
Brazauską nustebino ir papik
tino biurokratįjos apimtys —
jis pažadėjo asmeniškai bausti
valdininkus, mėnesių mėne
siais derinančius projektus ir
neteikiančius jų svarstyti vy
riausybei.
„Šitaip laukti — ištisais
mėnesiais, po pusę metų —
prašome nutraukti tokią prak
tiką, nes būsite baudžiami. Ir
aš pats taip padarysiu”, trečia
dienio ministrų kabineto posė
dyje piktinosi vyriausybės va
dovas.
Premjero nuostabą sukėlė
tai, kad vyriausybės nutarimo
pataisos teikiamos beveik pu
santrų metų praėjus po atitin
kamo Konstitucinio teismo
sprendimo ir penkiems mėne
siams po to, kai įstatymo Dėl
piliečių nuosavybės teisių į iš
likusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo pakeitimai priimti
Seime. A. Brazauskas parei
kalavo, kad daugiau tokie da
lykai nepasikartotų, ir papra
šė informuoti, kiek yra viene
rius ar keletą metų užsigu
lėjusių ir savo eilės laukiančių
projektų.
Nukelta į 5 psl.

2 psl.

Stasė Semėnienė:
Rusijai tolimas kelias į
demokratiją; E. Ringus:
Čečėnijos tragedija.
3 psl.

Savanoriai broliai
Dragūnevičiai.
4 psl.

P. Petrutis prisimena
karo metais Vokietijoje
leistą kalendorių.
5 psl.

Į Čikagos centre ALTo
surengtą susitikimą su
Lietuvos prezidentu
Valdu Adamkum,
kandidatuoj ančių
naujai kadencijai,
atėjo įvairios publikos.
6 psl.
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* Lietuvis dviratininkas
Raimondas Rumšas Italijoje
negalės treniruotis su profe
sionalų komanda „Lampre
Daikin”, kol paaiškės Pran
cūzijoje kalėjime laikomos jo
žmonos Editos likimas, tre
čiadienį pareiškė komandos,
kurios sudėtyje lenktyniauda
mas R. Rumšas liepos pabai
goje
prestižinėse
daugia
dienėse dviračių lenktynėse
„Tour de France” iškovojo III
vietą, atstovas spaudai Fer
nando Cortinovis. „Kai ponia
Edita bus paleista, tai taps pa
pildomu motyvu, kad Rumšas
galėtų grįžti treniruotis”, sakė
jis. F. Cortinovis teigimu, ko
mandai „daug reiškia”, jog R.
Rumšo dopingo tyrimų rezul
tatai yra neigiami, tačiau jo
veiklos sustabdymas nepri
klauso tik nuo komandos, „tai
yra ir tarptautinis reikalas”.
Antradienį Italijoje gyvenantį
lietuvių dviratininką apklausė
iš Prancūzijos atvykę policijos
pareigūnai.
(BNS)
* Australijoje viešintys
Lietuvos krepšinio lygos
čempionai Vilniaus „Lietuvos
ryto” krepšininkai trečiadienį
sėkmingai pradėjo keturių ko
mandų. „Wollongong World
Basketball Challenge” turny
rą, po pratęsimo 121:117 įveikę
Vakarų Sydney „Razorbacks”

Napoleono karių
kapavietėje — nauji
radiniai
Napoleono kariuomenės ka
rių kapavietėje iki antradienio
pietų archeologai aptiko maž
daug 50 žmonių palaikus.
Pernai Vilniuje buvusios ka
rinės bazės teritorijoje Šiaurės
miestelyje per statybas aptik
tos kapavietės kasinėjimai
buvo atnaujinti pirmadienį,
atvykus Didžiosios Britanijos
ir JAV televizijos bendrovių
BBC ir „Discovery Channel”
filmavimo grupėms, kursian
čioms pasakojimus apie šį is
torinį radinį.
Kaip pasakojo archeologinių
tyrimų vadovas Albinas Kun
cevičius, iki antradienio pietų
archeologai buvo aptikę maž
daug 50 karių palaikus. Tiki
masi aptikti dar mažiausiai
tūkstančio žmonių palaikus.
Nukelta į 5 psl.

JAV

klubą.

* Italijoje vykusiame 8ajame pasaulio kikbokso
čempionate net trys Klaipėdos
sporto klubo „Ringo riteriai”
kovotojai tapo planetos vice
čempionais. Tarptautines ka
tegorijos teisėjo leidimą prieš
čempionatą gavęs klubo prezi
dentas Ričardas Baika teisėja
vo net penkiuose čempionato
finaluose.

* Po motociklo avarijos
besigydančio krepšininko
Roberto Javtoko keliai su Vil
niaus „Lietuvos ryto” klubu iš
siskiria. Dar 2 metus turėjusi
galioti sutartis tikriausiai bus
nutraukta artimiausiu metu.
Pats krepšininkas kitą savaitę
ketina vykti į JAV tęsti gydy
mo procedūrų.

Nevv York. Jungtinės
Valstijos pirmąsias rugsėjo
ll-osios metines trečiadienį 8
vai. 46 min. New York’o laiku,
kai lygiai prieš metus į World
Trade Center įsirėžė pirmasis
lėktuvas, paminėjo tylos mi
nute ir malda. Tūkstančiai
žmonių, susirinkusių vadina
majame „Ground Zero” Manhattan’e, trumpam nutilo pri
simindami žuvusiuosius.
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pir
mąsias rugsėjo ll-osios atakų
metines paminėjo Baltuosiuo

New York’e aptartos Lietuvos
eksporto į JAV galimybės
New York, rugsėjo 11 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus trečiadienį vyku
siame susitikime-pusryčiuose
su vizito JAV metu jį lydin
čiais Lietuvos verslininkais
džiaugėsi, kad Lietuvos pieno
ir baldų pramonės įmonės sėk
mingai padidino eksporto į
JAV apimtis ir aktyviai ieško
naujų galimybių.
Susitikimo dalyviai pažy
mėjo, kad specializuotų verslo
delegacijų organizavimas la
bai pasiteisina vizitų metu ir
sudaro puikią galimybę skir
tingų valstybių verslo atsto

vams užmegzti dalykinius ry
šius.
Viešnagės JAV metu Lie
tuvos verslininkams buvo pa
siūlyta dalyvauti Jungtinių
Tautų (JT) viešųjų pirkimų
konkursuose. Šie konkursai
skelbiami JT organizuojamose
humanitarinėse misijose.
Pusryčiuose
dalyvavo
maisto, medžio, chemijos pra
monės, informacinių techno
logijų ir telekomunikacijų,
transporto, paslaugų sekto
riams atstovaujantys Lietuvos
verslininkai.

Už vergovę naciams žemės ūkyje
bus mokamos kompensacijos
žuvusiems ir solidarumas Amerikos tautai buvo išreikštas

JAV ambasa

dos.

vreainuno znnnsKO imtai i

Lietuviai paminėjo Rugsėjo 11-osios
tragediją JAV
Prie JAV ambasados
Vilniuje — gėlės ir
žvakutės
Vilnius-New York, rugsėjo
11 d. (BNS-Elta) — Lietuvos
premjeras Algirdas Brazaus
kas trečiadienį vidurdienį prie
Amerikos ambasados Vilniuje
surengtame iškilmingame mi
nėjime 2001 metų rugsėjo
11-ąją JAV surengtų teroro
aktų aukoms atminti teroriz
mą sulygino su durpynų gais
rais, kuriuos galima užgesinti
tik milžiniškomis pastango
mis.
JAV ambasadorius John
Tefft dėkojo lietuviams už pa
ramą. „Jūsų neišsenkanti pa
rama ir užuojauta nepaprastai
mus sujaudino”, sakė JAV am
basadorius.
Minėjime dalyvavo Seimo ir
vyriausybės nariai, aukšti
ministerijų pareigūnai, kelios
dešimtys solidarumą paro
džiusių vilniečių.
Ambasadorius J. Tefft prisi
minė, jog prieš metus po tero
ro aktų daugybė lietuvių prie
JAV ambasados spontaniškai
nešė gėlių, degė žvakutes. J.
Tefft pabrėžė, jog būtina siek
ti, kad panašių teroro aktų
ateityje nepasikartotų.
Kaip ir prieš metus, tre

čiadienį šalia JAV ambasados jauta aukų artimiesiems ma
žmonės degė atminimo žva tyti žmonių veiduose.
kutes, dėjo gėles ir vainikus.
Lietuvos vadovo įsitikinimu,
po
teroristų atakų JAV trage
„Minime įvykį, pakeitus;
dijos
pasaulis parodė solida
mūsų sampratą apie saugu
mą”, — sakė premjeras A. rumą ne vien tiktai seniausiai
Brazauskas. Premjeras pa demokratijai, bet ir verty
stebėjo, jog Lietuva visus me bėms, dėl kurių gyvenama ir
tus siekė pagal išgales pri per daug amžių yra aukojama
sidėti prie kovos su teroriz si bei žūstamą. „Solidarumas,
mu. A. Brazausko teigimu, nors ir sumokėta be galo di
Lietuva ne tik apžėrė savo delė kaina — nekaltų žmonių
uostus ir oro erdvę antiteroris- gyvybėmis, šiandien realiai
teigė
V.
tinėms operacijoms, bet ir įgyvendinamas”,
ėmėsi stiprinti potencialių tai Adamkus.
Kalbėdamas iš New York’o
kinių apsaugą bei tobulinti
telefonu, V. Adamkus užsimi
įstatymų bazę.
nė vizito metu turėsiąs progą
V. Adamkus: Rugsėjo
susitikti su JAV prezidentu
11-oji visų lūpose
George W. Bush ir dar kartą
pakviesti jį atvykti į Lietuvą.
Tragiškų Rugsėjo 11-osios
Lietuva prisijungė prie
tragedijos liudytoju tapęs Lie
ES užuojautos aukų
tuvos
prezidentas
Valdas
artimiesiems
Adamkus, po metų vėl vie
šintis JAV, stebi pasikeitusią
Lietuva prisijungė prie Eu
Ameriką bei pasaulį.
ropos Sąjungos (ES) užuojau
„Nors metai prabėgo, tačiau tos rugsėjo 11-ąją JAV įvyk
to įvykio pasekmės išliko žmo dytų teroro aktų aukų bei
nių mintyse, tą galima matyti gelbėjimo operacijoje žuvusių
čia, apsižvalgius aplink: Ame pareigūnų šeimoms ir artimie
rikos miestuose mes matome siems.
plevėsuojančias JAV vėliavas
Kaip pranešė URM, ES paprie namų, Rugsėjo 11-oji yra reiškimas-užuojauta skirtas
visų lūpose”, trečiadienį Lietu paminėti pirmąsias tragiškų
vos radijui sakė V. Adamkus. įvykių metines.
Nukelta į 5 psl.
Pasak jo, pagarba bei užuo

se rūmuose, kur buvo imtasi
papildomų saugumo priemo
nių. Tylos minute 2001-ųjų
rugsėjo ll-osios aukoms pa
gerbti prasidėjo trečiadienio
renginiai, kurie pasibaigė
Nevv York’e prie Laisvės sta
tulos, prezidento kreipimusi į
amerikiečius.
Pentagonas. Trečiadienį
sugriežtintomis saugumo są
lygomis prie JAV Gynybos de
partamento įvyko rugsėjo llosios teroro aukų atminimo
ceremonija. Lygiai prieš me
tus vienam iš keturių teroris
tų užgrobtų keleivinių lėktu
vų įsirėžus į Pentagono pasta
tą, čia žuvo 184 žmonės. Pre
zidentas George W. Bush, ly
dimas žmonos Laura, atvyko
dalyvauti šioje ceremonijoje.
Sakydamas kalbą prie Penta
gono susirinkusiai miniai
žmonių, prezidentas sakė, jog
„šiandien mes prisimename
kiekvieną auką ir dar kartą
pasižadame laimėti čia prasi
dėjusį karą”.

veno pagrindiniai rugsėjo llosios atakų vykdytojai, polici
ja trečiadienį apieškojo meče
tę, nes buvo gautas praneši
mas apie galimą mėginimą
susprogdinti bombą per pir
mąsias šių atakų metines. J
policijos nuovadą iš mečetės
svečių namų, kur gyvena 90
žmonių, nuvežti 6 vyrai, kurių
asmenybes norima nustatyti.
Roma. Italijos ministras
pirmininkas Silvio Berlusconi
trečiadienį paskelbtame laiš
ke pareiškė, jog parems „ka
Vašingtonas. JAV prezi rinį variantą” dėl Irako, jei
dentas George W. Bush sakė bus būtina. „Arba padėtis pa
nežinąs, ar įtariamas rugsėjo sikeis, arba teks imtis konk
ll-osios atakų organizatorius
rečių veiksmų, visų galimų
Osama bin Laden yra miręs, diplomatinių ir politinių prie
monių, įskaitant karinį va
ar gyvas, ir žadėjo sučiupti tą,
kuris gali iškilti ir užimti jo riantą, kad būtų galima už
tikrinti pasaulinį saugumą
vietą. Prezidentas CBS laidai
„60 Minutes II”, sakė, kad grėsmės akivaizdoje”, teigė S.
, jei jis (bin Laden) miręs, kaž Berlusconi.
Vatikanas. Pasauliui tre
kas turės jį pakeisti, ir mes
čiadienį
minint pirmąsias
rasime tą žmogų. Lėtai, bet
rugsėjo
ll-osios
teroro meti
užtikrintai suardysime tink
nes, popiežius Jonas Paulius
lą‘ai Qaeda’”.
II pasmerkė „barbarišką ir
žiaurų” terorizmą ir pagerbė
EUROPA
jo aukas. „Karštai meldžia
mės visagaliui Dievui už te
Hamburgas. Vokietijos
šiauriniame Hamburgo mies roristinio akto aukas. ...tegu
te, kur anksčiau kurį laiką gy jie ilsisi ramybėje”, lenkų
i

i

Kompensacijos už
priverstinį darbą naciams
Antrojo pasaulinio karo metu
gali būti išmokėtos ir žemės
ūkyje bei privačiuose ūkiuose
dirbusiems asmenims.
Iki šiol piniginės išmokos
šios kategorijos buvusiems na
cių vergams nebuvo numaty
tos, nes nebuvo aišku, ar tam
pakaks 426.9 mln. eurų (1.47
mlrd. litų), kuriuos Vokietija
pervedė Rusijoje veikiančiam
fondui „Savitarpio supratimas
ir susitaikymas”. Šis fondas
tvarko posovietinių valstybių
gyventojų dokumentus, įro
dančius padarytą žalą.
Pagal Vokietijos fondo
„Atmintis, Atsakomybė ir
Ateitis” patikėtinių valdybos
priimtą sprendimą, Rusijos
fondas pirmą kompensacijų
šios kategorijos nacių aukoms
mokėjimo ratą galėtų pradėti
rugsėjį. Tikimasi, kad buvę
darbininkai pirmiausia gaus
268 eurus (925 litus), likusi
kompensacijos dalis — 498
eurai (1,720 litų) —jiems bus
išmokėta vėliau.
Pagal Vokietijos įstaty
mus, pirmiausia į kompensa
cijas už priverstinius darbus
naciams gali kandidatuoti as
menys, kalėję koncentracijos
stovyklose ar getuose. Šiai
kategorijai priskirti asmenys
gali gauti iki 15,000 Vokietijos
markių (iki 28,500 litų) dydžio
kompensaciją.
Antrajai kategorijai priski
riami asmenys, kurie buvo
kalba sakė jis, tačiau pridūrė,
kad per rugsėjo ll-osios me
tines susimąstyti turi ir tie,
kurie „planavo ir įvykdė tokį
barbarišką ir žiaurų planą”.
„Tegu Dievas pasigaili ir
atleidžia šių siaubingų teroro
atakų kaltininkams”, pridūrė
popiežius. Jonas Paulius II
dar kartą paragino pasaulio
vadovus skubiai imtis sude
rintų ir ryžtingų naujų politi
nių bei ekonominių veiksmų
neteisybei ir priespaudai pa
saulyje panaikinti.

PAKISTANAS
Karachi. Pakistano pieti
niame Karachi uostamiestyje
trečiadienį per tris valandas
trukusį susišaudymą buvo
nukauti du įtariami „ai
Qaeda” kovotojai ir suimti kiti
penki įtariami grupuotės na
riai.

ARTIMIEJI RYTAI
Ramala, Vakarų Kran
tas. Siekdamas išvengti bal
savimo dėl pasitikėjimo parla
mente trečiadienį atsistatydi
no Palestinos savivaldos kabi
netas, o jo vadovas Yasser
Arafat priėmė šį atsistatydi

deportuoti priverstiniams dar
bams. Jie gali tikėtis iki 4,200
Vokietijos markių (8,000 litų)
kompensacijos. Trečiajai kate
gorijai priklauso asmenys, pri
verstinai dirbę žemės ūkio sri
tyje bei privačiame ūkyje, de
portuoti asmenys, negalintys
įrodyti priverstinio darbo po
būdžio, kartu su tėvais depor
tuoti vaikai ir pan.
Pastarųjų asmenų tarp ga
linčių gauti išmokas Lietuvoje
yra 22,250.
Iš viso
karo
metais
Trečiajame reiche buvo 7.6
mln. svetimšalių darbininkų iš
20 valstybių.

Prancūzija talkins
Lietuvai įsiliejant į
NATO

Čekijos ambasada Lietuvo
je kitą ketvirtadienį Prancū
zijos diplomatinei atstovybei
perduos NATO kontaktinės
ambasados Lietuvai funkcijas.
Čekijos ambasada NATO
kontaktine ambasada Lietu
voje buvo dvejus metus.
Ketvirtadienį Čekijos ir
Prancūzijos
ambasadorius
Petr Voznica ir Jean-Bemard
Harth priėmė prezidentas Val
das Adamkus.
Kaip po susitikimo sakė am
basadorius P. Voznica, visi
Vilniuje reziduojantys NATO
valstybių ambasadoriai glau
džiai bendradarbiauja,
nimą, pranešė palestiniečių
vado sekretorius Tayeb Abdel
Rahman. Ministrai, įsitikinę,
kad Palestinos įstatymų lei
džiamoji taryba, kurios nuo
mone, Y. Arafat nepakanka
mai griežtai pertvarkė kabi
netą, nusprendė atsistatydin
ti, kad išvengtų nepasitikėji
mo.

QATAR
Doha. Qatar palydovinės
televizijos stotis „ai Jazeera”
antradienį vakare parodė
vaizdajuostę, kurioje teroris
tinio tinklo „ai Qaeda” vadas
Osama bin Laden ragina pa
leisti suimtus kovotojus islamistus, tačiau nepranešė,
kada ji buvo nufilmuota.
„Dieve, išvaduok šeichą Omar
Abdurrahman
Amerikoje,
mūsų ulemą (islamo teologą ir
teisininką) Arabijos pusia
salyje ir kitose valstybėse.,
šeichą Saeed bin Zuair ir jo
brolį iš kalėjimų dviejų Šven
tųjų mečečių žemėje (Saudi
Arabijoje), ir musulmonų jau
nimą visur kur pasaulyje”,
sakė ai Qaeda” vadas O. bin
Laden.
i
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VINCO KRĖVĖS LITUANISTINĖ
MOKYKLA
Nors
mūsų
mokykla
nedidelė, bet veikiame daug,
jaučiame visos mokyklos ko
lektyvo ir tėvų entuziazmą.
Mokykloje yra nemažai moki
nių, atvykusių iš Lietuvos, o
tai pat ir nemažas skaičius čia
gimusių bei augusių lietuvių.
Sugyvename ypatingai drau
giškai, vieni kitus papildyda
mi savo sugebėjimais ir idėjo
mis, pasikeisdami sava patir
timi.
2001-2002 mokslo metais
turėjome daug įdomių ren
ginių. Paruošėme leidinėlį
„Lietuvių liaudies išmintis
mūsų mokinių akimis”, kuria
me mokiniai aprašė vysk. M.
Valančiaus surinktas patar
les. Turėjome išvyką/pamoką
į Zoologijos sodą, kuriai mo
kiniai ruošėsi studijuodami
gyvūnijos žodyną. Eglutė bu
vo ypatingai tautiška — pa
ruošėme lietuvių liaudies et
nografinį kalėdojimo vaizdelį,
kuriame dainavome etnines
lietuvių liaudies kalėdojimo
dainas, žaidėm liaudiškus
žaidimus, įtraukdami visą
publiką, šokome
tautinius
šokius.
Dalyvavome Vasario 16osios minėjimo kultūrinėje
programoje, su užsidegimu

ruošėmės piešinių ir rašinių
konkursui, ir laimėjome ne
mažai premijų, atlikome ve
lykinį rankdarbį „Lietuviška
sodyba”, kurį pravedė V. Krė
vės mokyklos abiturientės
Laura ir Rima Šeštokaitės.
Motinos dienai paruošėme
giesmes, kurias giedojome šv.
Mišių už motinas metu.
Mokyklos užbaigimo pro
ga turėjome ypač įdomią iš
kylą į Lietuvos ambasadą Va
šingtone. Ši kelionė vaikams
paliko didelį įspūdį.
Pavasarį išleidome tris
abiturientus: Adriją Bagdo
navičiūtę, Kristiną Babinskaitę ir Albertą Babinską.
Linkime jiems geriausios sėk
mės jų planuose, ir, svarbiau
sia, visada išlikti tikrais lie
tuviais.
Stengiamės, kad vaikams
būtų įdomu lankyti šią mo
kyklą. Todėl, šalia mokymo
programos, didelį dėmesį kreiiame ir į užklasinę veiklą,
odžiu, kiekvieną savaite dir
bam, mokomės, šokam, dai
nuojam, veikiam. Laukiame
2002-2003 mokslo metų su
dideliu entuziazmu.

Draugo prenumerata yra mokama U anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (UJS.)

Metams
$100.00
$115.00 ’

1/2 metų
$60.00
$65 00 -

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:

Lietuvių dienų ruošos komitetas Los Angeles, CA. Pirmoje eil. iš kairės: Daina Žemaitaitytė, Angelė Hale,
Adelė Reklaitytė; II eil. . . Aušra Mulokaitė, Danguolė Varnienė, Valerija Hale, šventės pirm. Karis Petrulis,
Lina Kontrimaitė, Algis Mikuckis, Antanas Jasiukonis, Viktoras Ralys. Komitetui dar priklauso Laima
Baltrėnaitė, Vincas Giedraitis, Marytė Šepikaitė.

LIETUVIŲ DIENOS — ANGELŲ MIESTE

tumos šalia. Ypač tai žymu
mūsų nykstančių parapijų
atžvilgiu. Visgi Los Angeles
yra laisvas nuo tokių abejoji
mų, galimas daiktas sveika
tingo klimato ir geros laimės
dėka.
Daugiau kaip dvylika me
tų Angelų miesto Šv. Kazi
miero lietuvių parapija gėrisi
tikrai nuostabiu bažnytiniu
giedojimu, aukšto meninio ly
gio religiniais koncertais. Pa
rapijos kultūrinė-tautinė veikla
tolygiai pasireiškia ir Lietu
vių dienų šventės gerai orga
nizuota talka. Reikia pripa
žinti, kad muz. Viktoras Ralys
ir čia savo sugebėjimais įvedė
pavyzdingai ritmišką tvarką.
Raimonda Rukšienė
Jisai vadovavo Lietuvių die
Mokyklos direktorė
noms keletą metų iš eilės!
Jau artinasi „Lithuanian
Fair”, šių metų kalendoriuje
pažymėta įsisenėjusia data: spalio
5 ir 6 d. Šventės komitetas
metodiškai dirba ir tikisi gero
palankaus oro, visokio amžiaus
svečių iš arti ir iš toli.
Šventė! atidaryme, kaip
garbės svečias, dalyvauja,,
prieš šešiolika metų buvęs jos
pirmininkas inž. Edmundas
Kulikauskas. Dabar jisai
tvarko Valdovų rūmų atstaty
mo projektą Vilniuje. Puošime
ir čia parąpijos kiemą projek
to iliustracijomis, fasadais,
valdovų portretais. Iš Lietu
vos atvyksta folklorinis profe
sionalus ansamblis „Sutaras”.
Ansamblis su gastrolėmis yra
daug kur apkeliavęs ir savo
žavingai gražia etnine progra
Vinco Krėvės vardo (Philadelphia, PA) lit. mokykla šv. Mišių metu Šv. Andriejaus bažnyčioje. Kadangi pamo
ma visur palikęs geriausius
Lietuvių dienos, kurias
prieš 50 metų pradėjo parapi
jos įkūrėjas prel. Jonas
Kučingis, tebevyksta tokiu
pat visuotiniu pritarimu:
rudeniui prasidedant, spalio
mėnesio pirmąjį šeštadienį ir
sekmadienį, Šv. Kazimiero
parapijos patalpose. Prieš
šešiolika metų Lietuvių die
nas ryžosi pravesti Lietuvių
Bendruomenės Los Angeles
apylinkė. Ir taip jau dabar
vyksta iki šių dienų.
Amžius
vyresniuosius
praretina, ateina jaunos jėgos
ir nauja banga užlieja pra
mintus takus. Kaip gera ir
nuostabu, kad laiko srovė čia
padiktuoja savo reikalavimus,
pasiūlymus ir nepalieka tuš

atsiliepimus. Taip pat iš
Čikagos atvyksta ansamblis
„Tėviškė”. Vokalinis vienetas
„Trys sesutės Grikavičiūtės”
taip pat dalyvauja. Jos atliks
programą pramoginiu žanru,
su pritaikytu instrumentiniu
akompanimentu. Tautinius
šokius atlieka, kaip ir visada.
— mūsų džiaugsmui, Los
Angeles jaunimo ansamblis
„Spindulys” ir „Spindulys” iš
Lemonto. Pirmąją dieną vyks
„Miss Lietuvių dienos konkur
sas”. Abi dienas: — dailės,
keramikos, tapybos parodos,
audimas staklėmis, velykinių
margučių dažymo pratimai,
kalėdinių papuošalų-šiaudinukų gaminimo rodymas, vai
kams užsiėmimų darželis
(ruošia skautės) ir kaimiškų
gyvulėlių „sodas”. Be to, bus
atidaryta įvairių gėrimų vėsi
pastogė, lietuviškas alus ir
puikūs lietuviški valgiai,
pyragaičiai, riestainiai, kava,
arbata...
„Lithuanian
Fair” —
Lietuvių dienos iCalifornijos
rudens atokaitoje, š. m. spalio
5 ir 6 d. Šv. Kazimiero parapi
jos kiemo patalpose, šventa
dieniškai išpuoštose... Visi
maloniai
kviečiami
atsi
lankyti iš arti ir iš toli!
Nuoširdžiai visus ir visas
kviečia, kiekvieno laukia
Lietuvių dienų rengimo šau
nus jaunas komitetas, pir
mininkaujamas Kario, Petru
lio.
Šios Lietuvių dienų šven
tės nebūtų įmanoma įgyven
dinti be „City of Los Angeles

JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija9draugas.org

redakcijaOdraugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

EDMUNDAS V0NAS, MD„ S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

eei8W.AicharAvkSO.8k6
Chicago, IL 80638

Tel. (708) 598-4055

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

T rakio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwwxentodoreung«^ratiraaehaaeuxvn

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
... Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 708-422-8260

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Cultural Affairs Department”
paramos. Laimos Baltrėnaitės
pastangomis, ši privilegija
lietuviams taikoma kiekvie
nais metais. Nuoširdi padėka
mūsų visų jai ir Angelų miesto
etninės kultūros palaikymo
administracijai.
Norėtųsi čia pat visiems
priminti, kad „Lithuanian
Fair” — Lietuvių dienų išva

karėse, spalio 5 d., šeštadienį,
Sheraton Universal Hotel,
Hollywood, vyksta šventės
pokylis, iškilminga vakarienė
su šokiais; šokiams groja
„Tėviškės”
ansamblis
iš
Čikagos. Pritaikytą programą
atlieka folklorinis ansamblis
„Sutaras”. Stalus galima
užsisakyti iš anksto.
Stasė V. Pautienienė

je vystoma imigranto gyveni
mo tema.

ruošiama, norint padėkoti pror
gramos rėmėjams už dos
numą, kaupiant 775,000 dol.
studijų programos tęstinumui.
Rugsėjo mėn. bus išsiunčiami
kvietimai visiems, kurie auko
jo Baltistikos studijų progra
mos išlaikymui.
Spalio 12 d., šeštadienį, 7
vai. vak., kviečiame į ben
druomenės susirinkimą Remio
ir Jūratės Audėjaičių namuo
se, Seattle. Atvykite susi
pažinti, bendrauti lietuviškoje
nuotaikoje ir aptarti Bendruo
menės veiklą. Bus suneštinės
vaišės.
Lapkričio 10 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p., Virginįjos Strasevičiūtės-Metz namuose įvyks
Lietuvos Dukterų metinė
lietuviškų šiaudinukų varsty
mo pamoka.
University of Washington
pranešė, kad Baltistikos studi
jų vasaros institutas atei
nančiais metais grįžta į savo
gimtinę, Seattle. 2003 m. bir
želio 23-rugpjūčio 22 d. bus
dėstomi lietuvių, latvių ir estų
kalbų pagreitinti
kursai.
Dalyvaus įvairūs paskai
tininkai, atvyks įžymybės.

kos vyksta sekmadieniais, kiekvieną savaitę mokiniai kartu dalyvauja Mišiose.

SEATTLE, WA
GITARISTU
KONCERTAS
Birželio 15 d. Remio ir
Jūratės Audėjaičių namuose
koncertavo gitaristai Vidas
Švagždys ir Arkan Yushin.
Prieš aštuonerius metus Vidas
ir Arkanas susitiko Lenkijoje.
Atradę abipusę meilę gitaros
muzikai, jie pastoviai pradėjo
dalyvauti džiazo koncertuose,
ir per kitus trejus metus pui
kiai susigrojo. Jų gitaros įgavo
hipnotizuojantį skambesį .Vido
ir Arkano duetas skambėjo
tarptautiniuose muzikos festi
valiuose, jie buvo pastovūs
svečiai Lenkijos televizijoje bei
radijuje, taip pat nuolat kon
certavo po visą šalį. Vaikinus
iš Lietuvos ir Baltarusijos,
kuriuos siejo domėjimasis
amerikietiška muzika, gerai
sutiko klausytojai. Susitikimo
metu liejosi magiška muzika.
Vertė Inga Gaurienė
TRUMPAI
• Muzikai Dainius ir Asta
Vaičekoniai dalyvavo „Performing Artists 2002" pro
gramose, šį pavasarį jie kon
certavo Seattle meno muzieju
je. Su Port Angeles orkestru
jie grojo Francis Poulenc
kūnnį dviems fortepijonams ir
orkestrui. Bacho festivalyje
Asta atliko orkestro partiją
fortepijonu

i

t

Mozart

operai

„Bastien et Bastienne”.
• Liepos mėn. pabaigoje į
Dainavos stovyklą Michigan
valstijoje išvyko gražus būrys
Seattle jaunimo. Stovyklavo
Daina Harrison, Tivoli Farler,
Ryanne Žvirzdytė, Andrytė
Lukomski, Paulina Gaurytė,
Paulius Lengertas, Katrė
Weiss ir Vera Rankytė, o
Jessie ir Ona Johnson dirbo
vadovėmis.
• Sveikas sugrįžęs iš
„antrojo Washington!” Nese
niai namo į Seattle iš krašto
sostinės parvyko JAV kariuo
menės atsarginis Algis Glamba. Po ilgesnės stažuotės, dir
bant advokatu JAG skyriuje,
Algis pelnė paaukštinimą į
papulkininkį. 0 pradžioje,
rugpjūčio mėnesį, jis buvo
pagerbtas aukštu apdovano
jimu, „meritorious service”
medaliu. Sveikiname!
• Birželio mėnesį namo
apsilankė jūreiviai Rimas ir
Diana Palčiauskai. Šiuo laiku
jie maloniai svečiuojasi su
dukros šeima ir džiaugiasi
paaugusiais anūkais. Po ne
per ilgos viešnagės Seattle jie
žada burlaiviu tęsti kelionę
aplink pasaulį.
PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI
• Š.m. gegužės 17 d.
University of Washington,
Seattle, Lorenzui Ciannelli
sėkmingai apgynus savo di
sertaciją, jam buvo įteiktas
daktaro
diplomas
iš

žuvininkystės mokslų. Savo
vyro dideliu pasiekimu didži
uojasi Mėta Landytė.
• Sauliaus Kinderio ir
Jolantos Šaltytės vestuvės įvy
ko birželio 7 d. Puotą, kurioje
dalyvavo apie 300 žmonių, jie
surengė latvių salėje Seattle.
Sveikindami jaunavedžius,
„Lietučio” šokėjai juos įtraukė
į „Rezginėlės” šokį.
• Liepos 6 d. Olimpijoje
įvyko Marytės Pareigytės sū
naus Adam Lukomski ir
Renee Hollovvay vestuvės.
• Buvusi „Lietučio” šokė
ja Tonya Dunaravich ištekėjo
už Eric Rinehardt rugpjūčio 3
d. Apeigos įvyko prie jūros,
Deception Pass parke.
• Gausybė svečių dalyvavo
Algio Glambos ir menininkės
Loretos Wemer vestuvėse rug
pjūčio 17 d. Jų santuoką
palaimino kunigas Antanas
Saulaitis, Loretos pažįstamas
iš vaikystės dienų. Per puotą
šoko „Lietučio” šokėjai. Daug
džiaugsmo visiems jaunave
džiams!
• Rugpjūčio 18 d. įvyko
trijų šeimų bendra šventė: Šv.
Monikos bažnyčioje, Mercer
Island, tėvas Saulaitis pa
krikštijo Luką Lukoševičių,
Simoną Vaštaką ir Kamilę
Vaičekonytę. Sveikiname vi
sas šeimas ir linkime laimės!
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS INTERNETE

of

Rėmėjų aukos University
Washington Baltistikos
i

studijų programai pelnė naujų
rezultatų! Universitetas pra
nešė, kad dabar galima mo
kytis lietuvių kalbos per inter
netą. Pamokas dėsto Rimas Ži
linskas.
Aplankykite
jo
sukurtą
tinklalapį:
http://courses.washington.edu/
lith/project/index.htm.
„LIETUTIS”
FESTIVALYJE
Kaip
puikiai
pavyko
„Lietučio” pasirodymas, kai
šokėjams smagiai akompana
vo muzikantų būrys! Tai įvyko
Amerikos Šiaurės vakarų kas
metinėje tautinio gyvenimo
šventėje, š.m. gegužės 26 d.,
Eve Alvord Teatre. Akorde
onais grojo Vidas Švagždys,
Marija Ereminaitė, Saulius
Matas ir Gintas Nalis, o mu
šamaisiais prisidėjo Paul
Orrico ir John Rice. Žiūrovai
karštais
plojimais
dėkojo
šokėjams už šaunų pasiro
dymą. Į savo programą ^Lie
tutis” įtraukė ir „Lanko” vaikų
grupės
šokį
„Čigonėlis”.
„Lietučiui” vadovauja Zita Pet
kienė, „Lanko” vadovė yra
Violeta Kuprėnaitė-Jessen.
Scenoje matėme ir Neries Pa
lomenės mokytojavimo gra
žius rezultatus; ji šiais metais
pirmą sykį pradėjo talkinti
„Lietučiui” ir išmokė moteris
šokti „Blezdingėlę”.
KNYGŲ MĖGĖJŲ
KLUBAS
Donnos Mikšienės ini

ciatyva š.m. kovo mėn. pradėjo
veikti knygos mėgėjų grupė,
kuri sueina kas mėnesį dalin
tis įspūdžiais apie naujausias
knygas. Diskutuojamos kny
gos yra parinktos pagal įdo
mumą lietuviams, ar tai būtų
žinomo autoriaus darbas, arba
koks nors ryšys su baltiečių
istorija bei kultūra. Visi lietu
viai ir jų draugai yra malo
niai kviečiami atvykti į su
sirinkimus, kurie vyksta Mik
šių namuose, Seattle.
Šiuo laiku suvažiuoja 8-12
entuziastų. „Man ši grupė
labai, labai patinka!” — pra
sitarė buvusi vankuverietė
Marytė Račytė, kuri ne per
seniai atsikraustė į Seattle.
Pasak Marytės, grupė kol kas
susideda iš moterų — išskyrus
vienintelio vyro, šeimininko
Rimo Mikšio. Nors Rimui yra
nepaprastai malonu būti „pa
gerbtam tarp moterų”, pačios
dalyvės norėtų išgirsti dau
giau vyrų nuomonių apie
parinktas knygas. O tos dis
kusijos tikrai yra gyvos! Nors
nėra prievartos įsijungti,
kiekvienas dalyvis turi progą
pasisakyti arba gali tik kitų
klausyti. Susirinkimui pasi
baigus, dalyviai tęsia bendra
vimą prie vaišių ir tuo pačiu
gėrėjosi
nuostabiu
jūros
įlankos vaizdu, matomu pro
Mikšių langą.
Kitame susirinkime, rug
sėjo 25 d., bus kalbama apie
Bharati Mukheijee rašytą
knygą „Desirable Daughters”
(Pageidautinos dukros), kurio

SEATTLE LIETUVIŲ
RENGINIŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 25 d. knygų
mėgėjų būrelis rinksis pas
Rimą ir Donną Mikšius,
trečiadienį, 7 vai. vak. Bus dis
kutuojama Bharati Mukherjee
knyga „Desirable Daughters”.
Spalio mėn. būrelis kalbės
apie „Lošt in Translation”,
autorė — Eva Hoffman; lap
kričio mėn. apžvelgs Česlovo
Milašiaus romaną „Native
Realm”, o gruodžio mėn.
diskutuos
„Independent
Peopple: An Epic”, rašytą
Halldor Laxness. Susirinkimo
datos dar nenustatytos spalio,
lapkričio ir gruodžio mėn.
Rugsėjo 28 d. „Lanko” tėvų
komitetas kviečia visuomenę į
cepelinų puotą pas Audrių ir
Aušrą Vaštakus Aubum mies
telyje. Įėjimas suaugusiems —
20 dol. Įėjimas šeimoms (du
suaugusieji ir vaikai) tik 30
dol. Vaikams iki 20 m. am
žiaus nereikia mokėti. Visos
lėšos skirtos „Lanko” vaikų
stovyklos išlaikymui. Pasimaty
* Vyriausybė nutarė Va
sime šeštadienį; 4:30 vai. vak.
rėnos rąjono Valkininkų se
Spalio 6 d., sekmadienį, niūnijos gyvenamajai vietovei
5:30 vai. vak., Baltistikos suteikti Spenglos kaimo pa
studijų programos šventė vadinimą. Kaimui bus priskir
įvyks University of Washing- ta 9.9 ha teritorija. Teritorijo
ton patalpose. Kalbės univer je, kuriai suteiktas Spenglos
siteto prezidentas Richard kaimo pavadinimas, gyvena
McCormick, bus vaišės, mu 64 žmonės, yra įsikūrę Valki
zikos programa. Šventė yra ninkų vaikų globos namai.<BNS>

DRAUGAS, 2002 m, rugsėjo 12 d., ketvirtadienis

ČEČĖNIJOS TRAGEDIJA

!

niausia. Įdomu, kokie bus
rezultatai, šiam karui pasibai
gus? Kokia bus gyventojų
sudėtis, kokia proporcija tarp
vyrų ir moterų?
Pagal rusiškus šaltinius,
karas prasidėjo 1994 m. gruo
džio 14 d., kai rusų daliniai
pradėjo žygį Čečėnįjos sos
tinės link. Autoriai pastebi,
kad Maskva, su Jelcin* prie
šakyje, nebandė ieškoti prie
monių išvengti kruvino konf
likto. Gruodžio pabaigoje pra
sidėjo sostinės Grozno puoli
mas, kuris mažiau ar daugiau
baigėsi 1995 m. sausio 19 d.,
kai rusams pavyko užimti
miesto centrą. Visą miestą
okupuoti rusams tačiau nepa
vyko.
Po to buvo rusų bandymas
okupuoti visą kraštą ir su
naikinti jau gerai organizuo
tas čečėnų ginkluotas pąjėgas,
išaugusias iš 11,000 iki
300,000 karių, nuo 14 iki 65
metų amžiaus. Apie artėjantį
sostinės puolimą čečėnų va
dovybė žinojo ir buvo tinkamai
pasiruošusi gatvių kovoms.
Namų pirmuose aukštuose
tankų laukė kariai, ginkluoti
įvairiais sprogstančiais gink
lais, „Molotovo kokteiliais”,
gatvėse išmėtytos minos, nuo
stogų švilpė kulkos į tankus
lydinčius pėstininkus. Tokia
staigmena visiškai suklaidino
rusų dalinius. Neturėdami
naktinių priemonių, rusai
dažnai šaudydavo į savo drau
gus. Čečėnų tarpe nemažai
atsirado „kamikadze”, kurie
apsisupę sprogimais, griūdavo
po tanku ir išsisprogdindavo.
Susprogdintas tankas užblo
kuodavo gatves, sustabdydamas judėjimą. Po nepavykusio '1
puolimo rusų jėgos persitvar
kė ir pradėjo tikrą miesto blo
kadą, pastiprintas miesto
bombardavimas, uždarytos
Čečėnijos sienos. Visoje Če
čėnįjoje prasidėjo partizaninis
karas, kovota dėl kiekvienos
didesnės ar mažesnės vieto
vės, kentėjo civiliniai gyvento
jai. Iš Čečėnijos lygumų pava
sario pradžioje kovos persikėlė
į kalnus. Rusų štabas pranešė
visuomenei, kad karo pabaiga
arti. Tuo tarpu čečėnų vadas
įspėjo šiais žodžiais: „Kovos
dar nesibaigė, bet įgavo naują
formą”.
Rytojaus dieną, 1995 m.
birželio 14 d., rusų žiniasklai
da paskelbė, kad čečėnų
dalinys įsiveržė į Rusįjos teritorįją ir užėmė Budionovsk
miestą, įsitvirtino ligoninėje ir
laiko 1,000 įkaitų. Rusįjos
vadovybė buvo įspėta, kad už
kiekvieną nužudytą čečėną
bus sušaudyta 10 įkaitų. Po
kelių bandymų atsiimti ligo
ninę, rusai nutarė reaguoti į
Basąjev siūlymą pradėti dery
bas.
Žinios apie įvykius Budio
novsk pasklido po visą pa
saulį. Kitą rytą atvyko delegacįja ii Maskvos. Dudąjev,
čečėnų vadui, buvo duota
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NrJ
Pąjutau pagarbą
Lietuvos biurokratams
Lietuvos pasienio kontrolę
bei muitinės tarnybą prava
žiavome greitai ir be nuotykių.
Lietuvių tarnautojai pasirodė
mandagūs, korektiški, neiešką priekabių ir nereiškią dvi
prasmiškų užuominų. Visi pa
sienio formalumai Lietuvos
pusėje užtruko vos keletą mi
nučių: mandagi pasienio kont
rolės pareigūnė pasižiūrėjo
pasus, uždėjo antspaudus,
muitininkas atidarė bagažinę
ir palinkėjo gero kelio.
Kitaip atsitiko susidūrus
su Rusijos pareigūnais, čia

įstrigau gerai valandai. Ir ne
vien todėl, kad Rusįjos sienos
pravažiavimo tvarka pasiliko
tokia pati kaip Sovietų Sąjun
gos laikais — su penkiais
patikrinimų kordonais (!), —
bet ir dėl to, kad rusų pareigū
nai, kaip matyti, nesistengia
atsikratyti dar N. Gogolio
laikais pagarsėjusios neefek
tyvios biurokratįjos ir aikštin
gos valdininkįjos laikysenos:
pasipūtimo, nesiskaitymo su
interesantais ir jų laiku, įky
raus priekabumo — savo
tiškos užgniaužto apmaudo
formos, — iki išreikalaujamas
kyšis. Aišku, šitų blogybių yra

Stasė E. Semenu r

Rusijai tolimas kelias į
demokratiją

EDMUNDAS RINGUS
Apie Čečėniją Amerikos
žiniasklaida visiškai pamiršo.
Atrodo, kad karas jau seniai
baigėsi. Žinių iš Čečėnuos per
paskutinius kelis mėnesius
nei spaudoje, nei TV ekranuo
se nebuvo, kol nenukrito
sraigtasparnis, nešęs rusų
karių kuopą. Katastrofoje
žuvo 118 karių ir 18 buvo
sunkiai sužeisti. Rugpjūčio 28
dieną buvo paskelbta valsty
binė gedulo diena, panaši į
„Kursko’’, kai sužinota apie
atominio povandeninio laivo
nuskendimą Šiauriniame van
denyne. Apie „Kursko” trage
diją pasaulio žiniasklaida
komentavo ilgesnį laikotarpį,
nes rusų laivyno vadovybė
norėjo rasti kaltininką kur
nors Vakaruose — Amerikoje.
Maskvai buvo sunku prisi
pažinti, kad jie be Vakarų
pagalbos laivo iškelti negali.
Sraigtasparnio tragedijos
Maskva paslėpti negalėjo,
nors ši nelaimė priminė pa
sauliui, kad karas tarp Ru
sijos ir Čečėnuos toli gražu dar
nebaigtas, nors jis tęsiasi
dukart . ilgiau negu didieji
pasauliniai karai, nors prie
šininkų jėgos labai nelygios.
Apie karą tarp Rusijos ir Če
čėnijos surinko žinias ir jas
aprašė du lietuviai knygoje,
pavadintoje „Karas Čečėnįjoje”.
•1 Autoriai: Stasys Knezys ir
Romanas Sedlickas, abu buvę
karininkai. Pirmas sovietų
aviacijos pulkininkas, antras
Amerikos aviacijos majoras.
Knezys, po nepriklausomybės
paskelbimo įsįjungė į Lietuvos
aparatą, Sedlickas, metęs ad
vokatūrą New Yorke, grįžo
Lietuvon ir irgi prisidėjo prie
Lietuvos atstatymo. Būdamas
ten, jis išnaudojo laiką, keliau
damas po plačią buvusią so
vietų imperiją ir stebėjo įvykius,
kurie istorįjoje nepasikartąja.
Apie karą Čečėnijoje Ame
rikos žurnalistai parašę keletą
knygų. Visos jos pasižymi
„amerikietišku” požiūriu į
įvykius Čečėnijoje. Lietuviai į
karą Čečėnijoje žiūri truputį
giliau,
bando ' analizuoti
čečėnų tautinį bruožą ir paly
ginti abiejų tautų karių suge
bėjimus išnaudoti susida
riusią padėtį. Autoriai naudo
jo žinias, surinktas iš čečėnų,
rusų ir lietuviškų šaltinių.
Savo knygą autorini pra
deda trumpa Čečėnijos istori
ja, jos kovomis su carine ir
komunistine Rusįja, jos pa
jėgumu pakelti didelius geno
cido laikotarpius. Pirmas ma
sinis trėmimas įvyko jau 1865
m., kai išvežta 700,000 gyven
tojų; antras 1944 — išvežta 60
proc. Čečėnijos gyventojų.
Daugumas čečėnų grįžo iš
Kazachstano 1956-1957 m.
Gyventojų surašymas, pada
rytas 1998 m., parodė, kad če
čėnų autonpminėje respubli
koje yra 11,2 mln. gyventojų
7,000 kv. kilometrų plote. Iš
visų etninių sričių buvusioje
sąjungoje, Čečėnija buvo gry
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Lietuvių organizacijų ir visuomenės susitikimas su LR prez. Valdu Adamkum įvyko antradienį, rugsėjo 10 d.,
Čikagos miesto centre, Athletic Club patalpose. Prie garbės stalo iš kairės: ALTo. centro valdybos vicepirm. Pra
nas Jurkus, Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, prez. Valdas Adamkus, ALTo centro valdybos
pirm. Saulius Kuprys, kun. Jaunius Kelpšas, sukalbėjęs invokaciją prieš pietus. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

proga
telefonu
pranešti
Itarr*Tass agentūrai, kad
dalinys, dabar kovojąs Bu
dionovsk, tai daro pagal jo
nurodymą. Basąjev, dalinio
vadui, nepavykus susitarti su
Maskvos atstovais, jam rei
kalaujant, buvo sušaukta
spaudos konferencija, kuri
buvo transliuojama. Pasauliui
Basąjev pranešė apie žiaurų
rusų elgesį, krašto naikinimą,
naudojant sunkiąją artileriją
ir nuolatinį bombardavimą,
apie lagerius, kuriuose laiko
mos moterys, vaikai ir sene
liai. Savo trumpą žodį Basąjev
užbaigė taip: „Rusų daliniai
turi būti ištraukti iš Čečėnijos,
turi būti pradėti pokalbiai su
Dudąjev,
karo
veiksmai
nutraukti”. Birželio 16 d.
rusai vėl bandė pulti ligoninę.
Čečėnų reakcija į tai buvo
įkaitų pastatymas kiekviena
me
lange.
Ši
priemonė
sustabdė rusų entuziazmą ir
Jelcin įsakė atnaujinti dery
bas, šį kartą pirmininkaujant
premjerui Černomyrdin.

reikalaujant,
Basajev
Černomyrdin viešai paskelbė,
kad karo veiksmai
bus
nutraukti, kai čečėnų daliniai
bus savoje teritorįjoje. Į ligo
ninės aikštę buvo atgabenta
reikalingas skaičius autobusų,
į kuriuos buvo patalpinti če
čėnų kariai, Dūmos atstovai,
žurnalistai ir įkaitai. Čečėnų
lavonų transportui buvo parū
pintas autobusas-šaldytuvas.
Po kelių valandų autobusų
vilkstinė peržengė Čečėnijos
sieną, įkaitai grąžinti Rusijon.
Budionovsk epizodas užsi
tęsė keturias dienas, dalyvavo
127 čečėnų karių, 16 žuvo, 25
sužeisti. Panašaus įvykio ne
buvo nei Pirmame, nei Antra
me pasauliniame kare. Dery
bos prasidėjo birželio 19 d.,
praėjo aštuoneri metai, bet jos
dar nesibaigė. Čečėnija iš so
vietinio tautų konglomerato
yra vienintelis kraštas, kur
ginkluotas pasipriešinimas vis
tebevyksta, kai tuo tarpu Bal
kanuose artėjama prie taikos.
Tuo laiku, kai vadovai

J susitikimą su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum, ALTo centro val
dybos ruoštą Čikagos miesto centre rugsėjo 10 d., atvyko per šimtą
įvairių organizacijų atstovų ir kitų žymių svečių. Jų tarpe: BALFo centro
valdybos pirmininkė Maria Rudienė ir prof Aldona Mogenytė-Walfcer.
Už M. Rudienės matyti inž. Antanas Rudis.
I. Tijūnėlienės nuotr.

ir Lietuvoje — ir pas mus už
tenka savanaudiškų biuro
kratų ir kyšelius išmušinėjančių valdininkėlių, tačiau pas
taroji mano patirtis Rusįjoje
labai pataisė nuomonę apie
Lietuvos valdininkus.

pastatytose patalpose, su kaž
kodėl mėlynos spalvos langų
stiklais, tame pačiame, gal 6
kvadratinių metrų, kambarė
lyje, kaip atrodė, veikė dvi
nepriklausomos tarnybos: vie
nas vyras priiminėjo doku
mentus pro mažytį langelį,
Automobiliu per Kuršių
kitas — pro atdaras duris.
neriją
Pirmasis dar sykį patikri
Rusįjos pusėje prie „šlag no pasus, pareikalavo vairuo
baumo” pirmiausiai pasitiko tojo pažymėjimo, automobilio
kareivis, dengiamosios spalvos registracįjos dokumentų. Lan
uniforma. Suskaičiavo auto gelis mažytis, įrengtas ne
mobilyje sėdinčius žmones, aukštai, tad, norėdamas su
ant lapuko užrašė automobilio sikalbėti, turi gan žemai pasi
numerį ir keleivių skaičių. Už lenkti. Jau pati statinio kons
100 metrų — antras patikrini trukcija ir jo išplanavimas pri
mas. Čia jau uniformuota verstinai diktuoja čia vyks
pareigūnė moteris paskaitė tą tančių santykių pobūdį: vieno
kareivio išduotą lapuką, pa je langelio pusėje reikšminga
tikrino pasus ir leido važiuoti veido išraiška sėdi svarbus
toliau — į muitinę. Naujai viršininkas, spinduliuojantis

derėjosi, žemesnieji gerino
savo padėtį, tikru susitarimu
niekas netikėjo. Čečėnai kovo
jo dėl laisvės, o rusai stengėsi
išlaikyti „sienų neliečiamybę”.
Kad pagreitintų derybų
tempą, čečėnai nutarė pakar
toti išvyką už Čečėnijos teri
torijos, panašiai į Budionovsk.
Šį kartą jie puolė Kizliar
miestą, Dagestan respubliko
je. 1996 m. sausio mėn. užėmė
oro uostą, apsupo miesto ap
saugos batalioną ir įsitvirtino
ligoninėje, surinkę 2,000
įkaitų. Dalinyje buvo 250 ka
rių. Išvykos tikslas buvo įsigy
ti pabūklų. Dėl nelygių pajėgų
čečėnai buvo priversti pa
sitraukti. Su rusais buvo susi
tarta paleisti įkaitus Pervomaisk kaime prie Čečėnijos
sienos. Čia jų laukė stambios
rusų pajėgos, kurios nelaukė
įkaitų paleidimo, bet sunaiki
no juos ir čečėnų karius, o
kaimą (trys šimtai trobesių)
sulygino su žeme.
Žinios apie Pervomaisk
sunaikinimą paplito po visą
kraštą, kas dar labiau padidi
no gyventojų neapykantą ru
sams ir nepasitikėjmą derybų
pažadais. Kadangi „derybos”
nenešė jokių rezultatų, čečė
nai nutarė pastiprinti kari
nius veiksmus visame krašte.
1996 m. rugpjūčio 6 d. čečėnai
nutarė atsiimti sostinę ir
kitus stambesnius miestus.
Jų pastangos buvo tiek sėk
mingos, kad Jelcin įgaliojo
gen. Lebed atnaujinti dery
bas. Po keletos kelionių į Če
čėniją, veiksmai po 13 mėne
sio karo buvo sustabdyti.
Čečėnai paskelbė, kad mū
šiuose žuvo 87,500; 47,000
sužeista, sugriauta 62,400
namų ir 59,360 butų.
„Taika” Čečėnįjoje tęsėsi
iki 1999 metų pabaigos.
Dabartinis prezidentas Putin
pradėjo antrą karą. Jo propa
gandos organai apkaltino
čečėnus terorizmu, banditiz
mu, mafijos veikla.
Per paskutinį mėnesį du
sraigtasparniai buvo nušauti,
kas atnaujino diskusijas rusų
visuomenėje: ką daryti su
Čečėnija?
savo įgaliojimais ir išdidžiai
vartantis jam pateiktus pasus,
kitoje — prieš jį „nusilenkęs”,
beveik išmaldos laukiantis
interesantas.
Iš pravažiuojančiųjų —
reikalavimas „nusilenkti”
Įdėmiai susipažinęs su do
kumentais, pareigūnas ėmė
domėtis, ko važiuoju, kur va
žiuoju, kada grįšiu. Išgirdęs
atsakymą, kad žadu apžiūrėti
Kuršių neriją ir svečiuotis ne
ilgiau
kaip
dvi
dienas,
pareikalavo išlipti iš mašinos
ir prisistatyti — t.y. ateiti jam
„nusilenkti” — taip pat visus
su manimi vykusius keleivius:
žmoną ir dvi 13 bei 16 metų
dukras. Po kiekvieno šitokio
„nusilenkimo”, jam pasidary
davo proga patogiai apžiūrėti

Demokratija yra žmonių
valdymo forma, kai liaudis
tvarko tai, kas priklauso vals
tybei. Jau senovėje - apie 500
metų prieš Kristų - romėnai
įvedė demokratinę respubliką
Romoje. O pats žodis „demo
kratija” kilo iš mažų graikų
valstijų ir reiškė „demos” žmones ir „kratos” - įtaką,
nors teisė balsuoti buvo
suteikta tik tam tikroms kla
sėms. Demokratijos idealas
atsilaikė per šimtmečius, kar
tais nuslopintas bei snau
džiąs, kitais atvejais tapęs
pusiau užmiršta ir iš dalies
paniekinta tradicija, po kurio
laiko, susidarius palankioms
sąlygoms, vėl prapliūpdavusi.
JAV (1776-1945) laikosi de
mokratijos dėsnių, kaip pačių
geriausių kiekvienam savo
piliečiui.
Rusija nuo neatmenamų
laikų nebuvo labai dosni savo
tautos vaikams. Carų valdymo
metais Rusįjos liaudis kentėjo
nuo aristokratų - turtuolių:
skurstanti, apleista, pamiršta.
Neišvengiama revoliucija ati
darė duris į „darbininkų rojų”
ir vėl savaip pavergė pilietį,
pavertusi jį pastumdėliu, tar
tum robotu, neleisdama jam
laisvai kurti, savarankiškai
dirbti, netgi galvoti ar kalbėti.
Lyg įspraustas į rėmus, jis
turėjo veikti, mąstyti, kalbėti,
rašyti, kas jam buvo liepta,
nurodyta ar net įsakyta. Tokiu
būdu išaugo abejinga, apatijo
je paskendusi, nieko nejau
čianti bei neatjaučianti nauja
karta. Todėl visai nenuos
tabu, jog sovietinio žmogaus
mentalitetas, galvosena bei
veiksmai buvo pasyvūs, be
individualaus užsidegimo, be
svajonių - siekimo kažko
aukštesnio - kilnesnio... (ir tai
truko daugiau kaip 70 metų).
Tai aiškiai atsispindėjo liau
dies išmintyje. Kai darbščio
sios, kūrybingosios Vokietijos
piliečiai entuziastingai šau
kia: „Darbas pasaldina gyve
nimą!” arba „Tinginystė nusilp
nina galūnes!”, tingios, snau
džiančios Rusijos pilietis niū
riai nusižiovauja: „Kvailys
mėgsta darbą, darbas mėgsta
kvailį!”
Rugpjūčio mėnesį lankant
aštuonis Europos kraštus lai
vu „Norwegian Dream” plau
kiant į Sankt Peterburgą, pa
pildomų kelionių programos
vedėja labai rimtai perspėjo,
kaip elgtis „keistame krašte”
Rusįjoje. Ypač primygtinai pa
brėžė nejuokauti Rusijos są
skaita (ar, neduok Dieve, pa
liesti jų vadovus!), - jokio
anekdotėlio - nes... atsidursi
kalėjime. Ji tvirtino nešposaujanti - jau keli turistai
atsidūrė dėl to už grotų...
Iš aštuonių lankytų demo
kratiškų kraštų (Anglijos, Vo
kietijos, Estįjos, Rusįjos, Suo
mijos, Švedįjos, Danijos ir
Norvegijos) vien tiktai Rusijoje

reikėjo gauti vizas ir eiti per
imigracijos punktą. Iš anksto
patarė nevaikščioti pavieniui,
nes „miestas nėra visiškai
saugus”. O viza dviem dienom
vienam asmeniui atsiėjo 105
dol. (vienas doleris lygus 34
rubliams), kai raudonojoje
Kinijoje dviems savaitėms
tekainavo 30 dol. Dar tu
rėjome paso viršelyje prilipinti
lipinuką su kajutės numeriu,
vardu ir pavarde bei Rusijos
registracijos numeriu. Labiau
siai rusiška tvarka palietė ir
prislėgė diabetikus, nes jiems
buvo uždrausta neštis bet
kokio maisto ir gėrimo (o jiems
keliaujant autobusu visą
dieną, reikia laiku užkąsti ir
išgerti). Jie pasijuto diskri
minuojami. Prie imigracijos
langelio trankiu maršu sutiko
penkių uniformuotų asmenų
dūdų orkestras su didžiule
dėže, kurios link vienas
muzikantas švystelėjo ranka,
atsėit, mesk pinigą. Ir turis
tai, lyg procesijoje, visi metė
po dolerį. Dėžė, matyt, greit
prisipildė (laive buvo 1,800
turistų), nes grįžtant tas pats
orkestras dar trankiau paly
dėjo jau su... dviem dėžėmis
priekyje.
Pamatyti Petrapilio grožį
- 9,5 vai. kelionė kainavo 248
dol. (kai Anglijoje už tokios
pat trukmės kelionę - tik 89
dol.). Kas norėjo viduje
fotografuoti, turėjo mokėti dar
4 dol. Viešbučiuose, restora
nuose, visur - prausyklos nau
dojimas - 1 dol. (o dolerius
griebia su įkarščiu). Net gat
vėse jauni prekiautojai suve
nyrais viską pardavinėjo po 3
už 10 dol. (kai Kinijoje viskas
- tik po 1 dol.). Ir taip
amerikiečių žaliukai plasnojo
po Petrapilį... Dar, atrodo,
kažkur tebeveikia nelegali
rinka... Ermitažo muziejuje,
įsišnekėjus su tarnautoja ru
siškai ir pastebėjus, jog niekur
nesutiksi ruso turisto, ji liūd
nai atvėrė širdį. Štai ji, me
chanikos inžinierė, išvaryta
pensijon 55 m., gauna 50 dol.
per mėnesį pensijos. Čia prisidurianti gyvenimui. Kaip ji
gali ir svąjoti apie keliones’?
Ten pat sutikta kita - ekono
mistė - tą pat pakartojo, o ji
gaunanti vos 35-40 dol. Anot
jos, ji keliaus, kai... „ant beržo
pradės augti kriaušės”.
Vienos suomės Helsinkyje
nuomone, Rusija yra „labai
liūdnas kraštas” (ji ten vyksta
kaip gidė, su turistų grupė
mis). Tikra tiesa! Pietaujant
jauni padavėjai liūdnais vei
dais, lyg užhipnotizuoti, padė
davo patiekalus. Net užkal
binti jų pačių kalba vos
prasižiodavo. O gatvėse sutik
ti jaunuoliai nekalbėjo angliš
kai, kai Helsinkyje, Suomijoje,
kiekvienas gatvėje sutiktas
sugebėjo nurodyti kryptį. Ten
jau nuo trečio skyriaus vaikai
mokomi anglų kalbos.

pravažiuojančiųjų veidus ir
sutikrinti juos su įklįjuotomis
nuotraukomis pasuose, kurie

gulėjo atversti ant jo darbo
stalo, pastatyto tiesiai priešais
tą mažytį langelį . Bus daugiau

Žvejų namelis Juodkrantėje.
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JIS TIKĖJO LIETUVOS
PRISIKĖLIMU
Pranešimus perskaitė VD
Gegužės 31 d. Kaune, Kari
muziejaus
vyr. muziejininkė
ninkų ramovėje, įvyko konfeA.
Jurevičiūtė,
to paties mu
rencija-minėjimas, skirtas kūziejaus
skyriaus
vedėjas A.
rėjo-savanorio kapitono Jurgio
Morkūnas
bei
1941
m. kūrėDragūnevičiaus 100-sioms gi
jas-savanoris
A.
Petruševičius.
mimo metinėms.
Į renginį iš už Atlanto atvy Visų pranešimų pagrindine
ko J. Dragūnevičiaus dukra ašimi buvo savanoriai-kūrėjai
Audronė su vyru Miku, sūnu nuo susikūrimo iki šių dienų.
mi Daumantu ir marčia Kim, O A. Jūrevičiūtė pateikė išsa
mią medžiagą apie kpt. Jurgį
dukra Mirga.
Iš Vilniaus atsilankė: Lietu Dragūnevičių ir jo brolius —
vos krašto apsaugos ministro mjr. Joną-Kazį ir vyr. puskari
patarėjas pik. ltn. Donatas ninkį Petrą Dragūnevičių.
Gražius prasmingus sveiki
Skučas. Dalyvavo — Vytauto
Didžiojo karo muziejaus direk nimus pasakė valstybės žmo
torius J. Jurevičius, Krašto nės. Lietuvos Krašto apsaugos
apsaugos savanoriškų pajėgų ministro patarėjas pik. ltn.
Kauno rinktinės vadas pik. Donatas Skučas kreipėsi į su
„Respublikos
ltn. Antanas Levskis, viršinin sirinkusius:
krašto
apsaugos
ministro
Lin
ko pavaduotojas pik. lnt. Arū
kevičiaus
vardu
sveikinu
Jus
nas Bulevičius, Karininkų ra
visus
čia
susirinkusius
su
šia
movės direktorius Gediminas
puikia
švente.
Tai
tęsinys
to,
Reutas.
kas buvo pradėta prieškarinė
je Nepriklausomoje Lietuvoje,
Vokietijos stovyklose, Ameri
koje. Karininkai nublokšti į
Savanoriai
Vakarus nesudėjo rankų —
dirbo, kūrė, sielojosi dėl Lietu
broliai Dragūnevičiai vos.
Atkūrė organizacijas, dir
bo, negailėdami jėgų. Deja,
daugumai nepavyko pamatyti
atsikūrusios Lietuvos, bet jie
paliko didelį įnašą — savo
darbu ir pasiaukojimu. Liko
įprasminti darbai, relikvijos
— vėliavos, atsiminimai, nuo
traukos, knygos. Audronė Pakš
tys sugrąžino į Nepriklausomą
Lietuvą savo tėvelio atmini
mą, perdavė visą medžiagą
apie jį ir jo brolius į Karo mu
ziejų. Tai Lietuvos istorija ir ji
turi būti Lietuvoje. Grįžę į
Ameriką, priminkite, kad visa
tai priklauso Lietuvai”.
Karininkų ramovės direkto
rius Gediminas Reutas pa
sveikino visus susirinkusius ir
perskaitė Lietuvos kariuome
nės vado gen. mjr. Jono KronŽieduose skendinčiame karo kaičio sveikinimą: „Apgailes
muziejaus sodelyje prasidėjo tauju, kad negaliu dalyvauti
šventė — buvo padėtos gėlių Lietuvos kariuomenės kūrėjopuokštės prie Nežinomo karei- savanorio kpt. Jurgio Dragū
vo kapo, Laisvės statulos. Pa nevičiaus 100 gimimo metinių
Aš
gerbtas žuvusių atminimas, minėjime-konferencijoje.
asmeniškai
pažįstu
Dragūne
kovojusių už laisvę ir Lietuvos
nepriklausomybę. Iškilminga vičių šeimą, kuri visados gar
procesija nužygiavo Laisvės sėjo kaip dideli Lietuvos pat
alėja į Karininkų ramovės riotai. Džiaugiuosi, kad jų nu
naujai restauruotą gražiąją veikti darbai, pasiryžimas —
salę. Čia, VD Karo muziejaus apginti ir išsaugoti Lietuvos
vyriausia muziejininkė Aušra nepriklausomybę nėra pa
Jurevičiūtė supažindino visus miršti yra tinkamai įvertinti
su įdomia paroda, skirta kū- ir gerbiami”.
Dragūnevičių šeima buvo
rėjo-savanorio kpt. J. Dragū
nevičiaus atminimui. Per foto simboliu kovoje už Lietuvos
nuotraukas, dokumentus, laiš laisvę ir nepriklausomybę. Vi
kus, asmeninius daiktus, at si 3 broliai yra gavę įvairius
spindėtas J. Dragūnevičiaus apdovanojimus. Jurgio Dragū
nueitas nelengvas, bet kilnus nevičiaus veikla ir pasiaukoji
ir prasmingas gyvenimo ir mas Lietuvai įvertinti — ap
Savanorio-kūrėjo
veiklos kelias. Ši įdomi paroda dovanotas
medaliu
Nr.
744,
Lietuvos Ne
Karininkų ramovėje veiks visą
priklausomybės
10-čio
meda
vasarą, o vėliau bus perkelta į
liu,
Latvijos
Nepriklausomy
VD Karo muziejų.
Aktorius Petras Venslovas bės 10-čio medaliu.
Audronė
Dragūnevičiūtėpradėjo minėjimą-konferenciją
prasmingais J. Dragūnevi Pakštys pateikė jautrius ir
čiaus žodžiais apie tėvynę Lie nuoširdžius atsiminimus. Ji
tuvą. Buvo įneštos dvi vėlia prikėlė iš užmaršties auten
vos: Lietuvos savanorių-kūrė- tiškus praeities įvykius, at
jų vėliava, ir Vokietijoje atkur skleidė susirinkusiems ne tik
tos savanorių organizacijos vė tikrąjį Jurgio Dragūnevičiaus
liava. Sugiedotas Lietuvos paveikslą, bet atvėrė ir jo ne
žinomą mums pasaulį — my
himnas.

Karininku ramovės
l»n i n in -i iIi -i
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•SKELBIMAIPASLAUGOS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

AUn)MUIBJUNAMŲ,SVWKATUKK
GYVYaSURALUMAS
Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviSkai.

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

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.
ŽILVINAS
VENCIUS
I

ZjL

iuct

contraclor

CONSTRUCT

on

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

SIŪLO DARBĄ

Jurgio Dragūnevičiaus 100 gimimo metų paminėjimas. Nuotraukoje iš kairės: Aušra Jurevičienė, dr. Mykolas
Pakštys, Daumantas Pakštys, Audronė Dragūnevičiūtė-Pakštienė, Vytauto Didžiojo KM direktorius Juozapas
Jurevičius, Algirdas Morkūnas, Mirga Pakštytė-Behesti ir Kimberly Clark-Pakštienė.

Reikalingi mūrininkai ir
pagalbiniai darbininkai.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.
Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasfiing.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky

Window Cleaning, Ine., 2752

linčio ir rūpestingo tėvo, gero
Maple Avė, Dovvners Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
ir nuoširdaus draugo.
greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
Pateikiu skaitytojams pluoš
kampe. Tel. 630-515-8706
tą jos prisiminimų... „Gimiau
karo audrų metu, todėl tėvelis
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
man parinko Audronės vardą.
Įdarbinimo biuras siūlo
valstijose. Pageidautina vyrai.
Vaiku būdama, negalėjau įsi
Atlyginimas nuo
darbą amerikiečių šeimose
vaizduoti, kokios buvo kovos ir
$1,500 iki $1,800.
koks pasiaukojimas vardan tė
sugyvenimu.
Tel. 615-554-3161.
vynės. Tačiau apie tai buvo
Geras atlyginimas.
kalbama ir nuolat pasakojama
Ieškoma auklė/ūkvedė
Būtinas anglų kalbos
mano šeimoje — tiek Vokieti
Lake Forest rajone.
joje, tiek Amerikoje. Tie senie
žinojimas.
Skambinti
ji laikai, apie kuriuos buvo
2921
N.
Milwaukee.
tel.
847-295-0405,
kalbama — 1917-1920 m. Lie
po 6 v.v.
Tel. 773-278-0660.
tuvos Nepriklausomybės kovų
ir atgavimo laikotarpis iškyla
SIŪLO IŠNUOMOTI
iš tėvelio pasakojimų prieš
mano akis. Tėvelis 17 metų
Oak Lawn išnuomojamas 4
Šalia Harlem Avė.
įsiliejo į kūrėjų-8avanorių gre 2002 m. gegužės 31 d. Kaune. Iš kairės: Karininkų ramovės viršininkas
kambarių,
2 mieg. butas su šiluma.
išnuomojamas vienas
tas. Mokėsi ir baigė Karo mo kpt. Gediminas Rautas, Audronė Dragūnevičiūtė-Pakštienė, Krašto ap
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
kambarys su baldais.
Šalia teniso kortai ir baseinas .
kyklą, dalyvavo Nepriklauso saugos ministro patarėjas pik. Donatas Skučas.
Kaina $325.
First
Rate Real Estate, 773-767mybės kovose su bolševikais ir
Tel. 708-476-1184, Zita.
2400,
Aušra Padalino.
buvo
pagarbiai
į
dėžę
sudėta
Pasibaigus
karui
visa
šeima
lenkais.
žalia
šilkinė,
labai
gražiai
iš
sugrįžo
į
Lietuvą.
Mano
Tėve
Visi tėvelio broliai buvo sa
ĮVAIRUS
PARDUODA
vanoriai — jie be galo mylėjo lis ir jo brolis Petras išėjo į siuvinėta Kūrėjų savanorių
Dotvners Grove parduodamas
Liaudies medicinos gydytojas
tėvynę. O ją mylėti išmokė kaimus mokytojauti. Jie norė vėliava, nuotraukų albumai ir
OLEH
CHEREDNYK.
2 miegamųjų „condominium”
organizacijos
archyvas.
Į
kitas
jo
kelti
ir
šviesti
Lietuvos
kai
mano seneliai. Jonas DragūDiagnostika
ir
gydymas
liaudies
butas po kapitalinio remonto. 2
dėžes
sutalpino
stovykloje
iš
nevičius (g. 1872 m.), jų tėvas, mo žmones, dalinosi su jais
medicinos metodais.
vonios ir 2 tualetai. Labai graži
buvo mokytojas. Jis buvo pa savo išmintimi ir širdžių ši leistą periodiką, žurnalus,
Tel. 847-635-0353;
vieta. Tel. 630-960-2976,630luma.
knygas.
Štai
ką
sakė
tėvelis:
847-507-4074 (mob.)
vyzdžiu vaikams. Dėl savo lie
853-8061, 630-853-8062.
Aš gavau iš jų puikius tė Visa ši spausdinta medžiaga
tuviškų pažiūrų buvo nuolatos
policijos persekiojamas ir kil vynės meilės pradus. Tėvelis bus ateityje reikalinga būsi
nojamas iš vietos į vietą. 1915 išmokė mane mylėti artimą, mai, atsikuriančiai laisvai Lie
m. buvo paimtas į rusų ka tėvynę. Išmokė mylėti meną, tuvai!. Dabar ji ir sugrįžo į
Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
riuomenę. Visa šeima lydėjo grožį. Jis man buvo pavyzdžiu Kauną.
Lithuanian American TV, Ine.
Savo tėvelio labai kilnios ir
tėvą į Rusijos vietovę, paga tiek savo veikloje, tiek iš pa
14911 1271h Street, Lemont, IL 60439
švelnios asmenybės šviesoje
liau apsistojo Voroneže, kur sakojimų.
Phone: 706-839-9022 Fax 708-839-9070 E-maH: altvOattbi.com
Okupacijos metais jis buvo augau, mačiau nepaprastą
jis mokytojavo. Mano senelis
ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą
buvo prisiekęs lietuvis. Na rezistencijos veikėjas. Trem meilę ir atsidavimą man, ir
ketvirta-dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia
muose kalbėjo tik lietuviškai. tyje, Vokietijoje buvo vienas iš vėliau mano vaikams, jo anū
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius
Senelė mėgo literatūrą, A. iniciatorių Lietuvos savano kams. Manau simboliška, kad
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi
Mickevičiaus poemas apie Lie rių-kūrėjų sąjungai atgaivinti, šiandien įvyko šis minėjimasdaugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių
tuvą cituodavo atmintinai vai- .. buvo jos centro valdybos na konferencija Kauno Karininkų
kalendorius.
kams. Šeimoje didžiausioje pa rys. Prisimenu Tėvelio parašy ramovėje, kurios kūrime daly
ALTV paslaugos:
garboje buvo knyga, nuolat tus žodžius Vokietijoje, žurna vavo mano tėvelis ir jo broliai.
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
le Tremtis’, 1949.VI.27 d. Jis pasakojo apie praleistas
buvo kalbama apie mokslą.
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
Tėvai — geri katalikai, įkvėpė Tvirtai tikėti laisvos Lietuvos valandas čia, Trijų milžinų
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai
žodžiu
vaikams meilę Lietuvai, iš prisikėlimu ir mūsų tautos ramioje globoje. Jie primena
• Anglų kalbos pamokos
pergalės
triumfu.
Visur
ir
vi
tuos
3
brolius-kūrėjus-savamokė rūpintis vienas kitu,
įskiepijo pareigos jausmą ir suomet būti: tautos vienybės norius — Kazį, Petrą, Jurgį,
ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų
griežtą discipliną. Senelis gro apaštalais, drausmingais, gy kurie liko Dvasios milžinai.
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.
Deja, nesulaukė mano tėve
jo smuiku, o močiutė skambi venime pavyzdingais ir teisin
Rugpjūčio mėnesio ketvirtadieniais ir sekmadieniais ALTV
no fortepijonu. Visi turėjo gra gais, visuomet aktyviais, dva lis antros Lietuvos nepriklau
kviečia žiūrovus susipažinti su keliomis Lietuvos televizijos
siniai
stipriais,
tolerantiškais,
somybės atgavimo, mirė 1985
žius balsus — buvo sudarytas
programomis. Rodysime humoristines laidas •„Dviračio
žymos" ir „Klausimėlis", laidelę vaikams „Tele-Bim-Bam",
šeimos choras. Dragūnevičiai kantriais ir kartu kovingais. m. Hartforde ir palaidotas Mt.
televizijos spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus romaną
turėjo kūrybingumo gysleles, Tėvynės meilė ir tautos gerovė Saint Benedict kapinėse. Ta
„Benjaminas Kordušas”, kuris pasakoja apie Lietuvos bajoro
meniškas sielas, mokėjo gra mums netušti, bejausmiai čiau jo dažnos svajonės ir kar
gyvenimą nepriklausomybės metais, laidas „Laiko ženklai" ir
žodžiai, bet nenuilstamas darbas*. tojami žodžiai antrą kartą iš
žiai kalbėti, valdė plunksną.
„Etnokultūros ratas" bei Lietuvos kino studijos vaidybinį filmą
„Moteris ir keturi jos vyrai". „Panoramas” vėl rodysime po
Jie tarpusavyje gražiai sugy Pagal šiuos žodžius jis ir gyve sipildė: *1918 metų Lietuvos
no. Vokietijoje tėvelis buvo nepriklausomybė tai buvo Lie
atostogų, rugsėjo pradžoje.
veno, mylėjo vienas kitą.
vienas iš savanorių-kūrėjų or tuvos Velykos, mūsų tautos
Pranešimas: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po
ganizacijos atgaivintojų. Vė Prisikėlimo šventė’ ”.
rugsėjo 6 d.
liau, 1949 m. birželio 27 d.
Taip savo nuoširdžius įdo
ALTV pasilieka teisę keisti programų turini Ir siužetų rodymo laiką.
Hanau lietuvių stovykloje įvy mius atsiminimus užbaigė
ko retos iškilmės, Lietuvos kū Audronė Pakštys. Tik jos ir jos
rėjai atsisveikino su vėliava, šeimos dėka kapitonas savakurią patikėjo mano tėveliui, noris-kūrėjas Jurgis DragūneSąjungos centro komiteto pir vičius kartu su savo broliais
* Kauno savivaldybė
* Kauno miesto savival
mininkui nuvežti į JAV. 1949 sugrįžo į Lietuvą. Parkeliavo pradėjo ruoštis keleivinio dybės taryba nusprendė at
m. mus priėmė svetinga Ame relikvijos — tai, kas branginti transporto mieste pertvarkai. naujinti miesto autobusų ir
rikos žemė. Pradžia nebuvo na, ilgus metus saugota, išti Dar šiais metais ketinama ap troleibusų parkus. Taryba ke
lengva, tačiau gyvenom vilti kimai puoselėta. Į VD Karo riboti transporto srautus cent tina kreiptis į vyriausybę, kad
mi — sugrįžti į tėvynę...
muziejų atiduota vertinga me rinėse miesto gatvėse, taip su būtų leista pirkti troleibusus
Mūsų namuose nuolat susi džiaga — archyvas, surengta mažinant oro taršę. Sumažin be konkurso iš Čekuos bend
rinkdavo kūrėjai-savanoriai, konferencija-minėjimas.
ti oro taršą reikalaujama ii rovės „Škoda”, nes tai vienin
Po gražaus ir prasmingo mi- mažųjų autobusiukų vairuoto telė bendrovė, galinti pasiūlyti
kurie kalbėdavosi ir posė
džiaudavo, svarstė politinius nėjimo-konferencijos aktorius jų, kurių Kaune įvairiais mar žemagrindžių mašinų. Iš viso
klausimus. Dalyvavau jų su Petras Venslovas paskaitė šrutais važinėja apie 150. Sa ketinama nupirkti 50 nauju
ruoštuose Vasario 16-sios pa poezijos. O Kauno miestas sty vivaldybės Keleivinio trans autobusų ir 30 troleibusų, jų
minėjimuose. Prisimenu, kaip ginių kvartetas atliko Haidno, porto skyrius rengiasi pradėti kaina sieks apie 80 mln. litų.
iBNSl
kontroliuoti taksi vairuotojų
labai kruopščiai buvo pakuoja Mocarto, Čiurlionio kūrinius.
didžiojoje salėje prie Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio kpt Jurgio Dragūnevičiaus
Virginija
Paplauskienė
darbą.
(R,
Elta)
mas
archyvas.
Iš
Vokietijos
n.h i h gimines programos dalyviai ir svečiai
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Trumpai apie viską
iN.ud«t«nUs „U*Iuto« ryt»” (U), „Lutam *ni«' (U). „ftupubliko.- (R),
„Kauno <h«noa" (KO), „tdupOdoa* (K) dwnraMi<t. BNS u Gitu infcmuuųoniM)

Lietuviai paminėjo Rugsėjo 11-osios
tragediją JAV
Atkelta iš 1 psl.
Dokumentą
pasirašė ES valstybių ir vy
riausybių vadovai, o valsty
bėms kandidatėms buvo pa
siūlyta prie jo prisįjungti.
Pareiškime sakoma, kad
rugsėjo 11 diena visiems pri
minė, jog saugumas ir demo
kratija niekuomet nėra vi
siškai apginti, ir tai reikia da
ryti nuolat. „Terorizmas pa
neigia bendras demokratines
vertybesi ir principus, panieki
na žmogaus gyvybę, todėl ko
voje prieš terorizmą reikalin
gas nuoseklus tarptautinis
bendradarbiavimas.
Teroro
aktų vykdytojai ir užsakovai
turi būti perduoti teisingumo
institucijoms ir nubausti”, tei
giama pranešime. Jame pa
žymima, kad rugsėjo 11-osios
teroro išpuoliai subūrė įvai
rias pasaulio šalis bendram
tikslui — kovoti prieš cinišką
žmonių gyvybės pažeminimą.
Pareiškime sakoma, kad ES
pasiryžusi nemažinti savo in
dėlio į tarptautinės bendruo

menės kovą prieš terorizmą.
„Drauge su JAV bei kitomis
valstybėmis mes ir toliau siek
sime kurti teisingą tarptauti
nę santvarką, skatinančią tai
ką ir klestėjimą”, rašoma pa
reiškime.
Seime tylos minute
pagerbė Rugsėjo ll-osios
aukas
Seime antradienį vidurdienį
buvo paminėti tragiški 2001
metų rugsėjo ll-osios įvykiai
JAV. Tylos minute Seimo fojė
susirinkę Seimo vadovai, par
lamentarai, Seimo darbuoto
jai, užsienio diplomatai bei
kiti svečiai pagerbė beveik
3,000 teroro aukų atminimą.
„Mes su Amerika”, sakė mi
nėjime kalbėjęs parlamentinės
ryšių grupės su JAV pirminin
kas Alvydas Medalinskas. Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas priminė, jog Seimas
prieš metus ne tik pasmerkė
terorizmo aktus prieš JAV,
bet ir paragino padaryti viską,
kad jie nepasikartotų.

Prancūzija talkins Lietuvai įsiliejant į NATO
Atkelta iš 1 psl.

todėl
ypatingų patarimų savo kole
gai Prancūzijos ambasadoriui
jis negalįs duoti.
Savo ruožtu Prancūzuos am
basadorius J.-B.Hart pažadėjo
tęsti pradėtus darbus ir
pranešė, kad gavusi nauju
užduočių, ambasada gavo ir
naują darbuotoją, atvykusį iš
Prancūzuos Gynybos ministe
rijos.
V. Adamkus susitikime
sakė, kad jei lapkritį NATO

viršūnių susitikime Prahoje
Lietuva bus pakviesta prisi
jungti prie sąjungos, Prancū
zijos ambasados laukia atsa
kingas darbas — Lietuvos sto
jimo į NATO sutarties paren
gimo bei patvirtinimo NATO
valstybėse vadovavimas.
Iki šiol viena iš svarbiausių
kontaktinės ambasados funk
cijų buvo padėti Lietuvos vy
riausybei informuoti visuome
nę apie NATO bei teikti infor
maciją aP'e Lietuvą NATO
būstinei ir sąjungos valstybėms.

Napoleono karių kapavietėje —
nauji radiniai
Atkelta iš 1 psl.

Nuo praėjusio rudens masi
niame kape buvo aptikti palai
doti 2,000 prancūzų kariuo
menės karių.
„Napoleono armijos karių
Vilniuje žuvo labai daug. Ka
riuomenė buvo išvargusi, va
dovybė pabėgusi. Manome,
kad čia yra palaidota bent
40,000 kareivių, tuo tarpu da
bar sostinės senamiestyje gy
vena 20,000 žmonių”, teigė A.
Kuncevičius.

Pasak archeologo, Vilniuje
Šiaurės miestelio teritorijoje
1812 metais puldami rusų ka
riuomenę, prancūzai buvo
išsikasę griovius. Vėliau, Na
poleono kariuomenei trau
kiantis per Lietuvą, daugybė
kareivių žuvo ir juos čia palai
dojo rusai. Nuo šalčio ir bado
mirusius Napoleono armijos
karius rusai laidojo Vilniaus
priemiesčiuose — Šiaurės
miestelyje.
(BNS)

* Rusijos naftos bendro
vę ^Jukos” vyriausybė tre
čiadienį patvirtino „Mažeikių
naftos” kreditoriumi, o Seimas
Premjerą nustebino vyriausybės
ketvirtadienį turėtų jį pa
„biurokratinė mašina**
skelbti strateginiu investuoto
ju
į Lietuvos naftos ūkį.
Atkelta iš 1 psl.
„Mažeikių
naftos” kreditoriu
Nors žemės ūkio ministras nėms mirtinai reikia, galima
mi
patvirtinta
antrinė „Jukos”
Jeronimas Kraujelis bandė būtų priimti atitinkamus
bendrovė
„Yukos
Internatio
apgailestavo
teisintis, kad dėl užsitęsusių sprendimus”,
nal
UK
B.V.”,
kuriai
leista
diskusijų su Žemės savininkų premjeras.
perimti
iš
JAV
bendrovės
Jis pareikalavo raštu atsa
sąjunga užsitęsė ir pats deri
nimo procesas, premjeras nu kyti, kodėl buvo taip vėluoja „Williams International” ,75
kirto, kad vyriausybė turi žiū ma pateikti nutarimo projek mln. JAV dol. vyriausybės ga
rėti savo darbų, už kuriuos ji tą, ir nurodė žemės ūkio mi rantuotą paskolą, 1999 metais
atsakinga, ir vadovautis savo nistrui pačiam nubausti ap suteiktą Mažeikių įmonei 7
protu„ „Per visą biurokratiją laidžius valdininkus. „Reikia metams (su galimybe pratęsti
mes ištisus metus negalėjome pradėti bausti už tokį biuro dar tokiam pat laikui) už 10
priimti nutarimo, leidžiančio, kratizmą”, griežtai nurodė A. proc. metų palūkanų.
(BNS)
jog tokiais atvejais, kai žmo Brazauskas.

* Nors konsultacijos dėl
bevizio susisiekimo tarp pa
grindinės Rusijos dalies ir jai
priklausančios Karaliaučiaus
srities dar vyksta, Maskvoje
teigiama, jog pagaliau ši prob
lema išspręsta. Nepatvirtin
tais duomenimis, Rusija ir Eu
ropos Sąjunga jau susitarė dėl
principinio techninio proble
mos sprendimo — Rusijos pi
liečiai keliautų uždaru (bet ne
plombuotu) traukiniu per Lie
tuvos teritoriją. Traukiniuose
būtų įvesta keleivių kontrolės
sistema, panaši kaip registra
cija oro uostuose, keleiviams,
be bilieto, dar bus išduodamas
ir specialus registracijos doku
mentas.
(LŽ, Elta)

dieną pasidžiaugė ir spaustu
vės vedėjas. Jis vokiškai
pasakęs ^Alles in ordnung”,
pridūrė, jog dabar viskas
tvarkoje, dabar bus galima
atlikti pageidaujamą darbą.
Sakoma, jog netepęs toli
nenuvažiuosi. Teko ir mums
„patepti” spaustuvės vedėją,
ir jo pagalbininkus kavos
pupelėmis, šokoladu ir ciga
retėmis. Vokiečiai skubiai ir
pasigėrėtinai
išspausdino
mūsų kalendorių.
Nebepamenu kalendoriaus tiražo,
bet žinau, jog jo užteko JAV
zonoje gyvenantiems mūsų
tautiečiams.
Laikui
bėgant
teko
pajudėti ir įsikurti kitoje
Atlanto vandenyno pusėje.
Prabėgus porai metų, vieną
dieną besiknaisiodamas savo
sename lagamine, užtikau
kadaise amerikiečiams para
šytą prašymą. Perskaitęs pra
šymo kampe anglų kalba
parašytą „rezoliuciją”, neiš
kenčiau nenusijuokęs. Ak,
Pone Dieve, 1945 m. mes
nesupratome, kas buvo anglų
kalba parašyta. Nesuprato
spaustuvininkai ir popieriaus
pardavėjai. Na, ir gerai, kad
nesuprato. Kitu atveju, ne
būtų pasirodęs 1946 metų
lietuviškas kalendorius, jame
gi buvo įrašyta „Vienok
Lietuva, ji atbus gi kada...”
Vilnietis dr. Remigijus
Misiūnas, prieš keletą metų
pasinaudodamas bibliografo
Aleksandro Ružancovo Vokie
tijoje leistu biuleteniu, „Drau
go” dienraštyje paminėjo
mūsų kalendorių, pridur
damas, jog leidėjų pavardės,
deja, nėra žinomos.
Dr. Remigijus Misiūnas,
maloniu sutapimu, dabar lan
kosi Čikagoje ir, pasikliau
damas Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro archyvo doku
mentais, ruošia knygą apie
išeivijos reakciją į komu-

nistinę propagandą 19401950 metais JAV lietuvių
spaudoje. Dabar jis jau žino,
kas ir kaip Vokietijoje išleido
1946 metų lietuvišką kalen
dorių.
Petras Petružis

TARP MUSŲ KALBANT
IMA JUOKAS IR GANA
Ima juokas, kai pagalvoji
apie kai kurias seniai prabė
gusias dienas. Pokario metais
gyvenome nedideliame Vaka
rų Vokietijos miestelyje. Gyve
nome kaip ponai, amerikiečių
nurodymu nusavintuose vo
kiečių namuose. Mityba, deja,
nebuvo poniško lygio. Tačiau
prisidūrus vaisiais ir daržo
vėmis, o be to spekuliaciniu
būdu gaunamomis gėrybėmis,
buvo galima verstis.
Mūsų buvo pora šimtų.
Besirūpindami mitybos už
tikrinimu, nevengėm ir kultū
rinio veikimo. Veikė mišrus
dainos vienetas. Veikė spor
tininkai, skautai ir kiti. Pro
tarpiais mus aplankydavo di
desnėse stovyklose gyvenę vi
suomenės ir kultūros darbuo
tojai. Beje, tikintieji melsda
vosi iš vokiečių liuteronų „iš
nuomotoje” bažnyčioje. Žo
džiu, nebuvo galima gyvenimu
skųstis ir piktažodžiauti.
Vieną 1945 m. rudens die
ną, atvykęs pasidairyti į ne
per toliausiai nuo mūsų esantį
didoką miestą, vaikštinėjau.
Žiūrinėjau ir gėrėjausi atgy
jančiu gyvenimu. Vaikštinė
damas pagalvojau, kad gyve
nimėliu, ypač lietuviškuoju,
tikrai nebuvo galima skųstis.
Staiga „šovė” mintis paruošti
ir išleisti lietuvišką kalen
dorių. Pasiteiravęs suradau
keletą
spaustuvių.
Deja,
spaustuvininkai
skundėsi,
negalį „įkirsti” lietuvišką
„druką”. Pagaliau vienoje
vietoje pavyko užsikabinti.
Tačiau spaustuvės vedėjas
aiškino, kad darbo atlikimui
būtinai reikalingas ameri
kiečių leidimas. Nieko bai
saus, pagalvojau. Jeigu ame
rikiečiai
duoda
leidimus

knygų ir laikraščių spausdi
nimui, tikriausiai neatsisakys
išduoti leidimą ir kalendo
riaus išleidimui.
Sugrįžęs papasakojau savo
draugeliui Aleksui apie su
manymą ir galimybes. Nedels
dami ėmėmės darbo. Sura
dome praėjusių metų lietu
višką kalendorių ir juo sekda
mi, paruošėme medžiagą 1946
m. kalendoriui. Surašėme
kiekvienai dienai skirtus var
dadienius. Taipgi lietuvių tau
tines ir religines šventes. Ak,
nepamiršome įrašyti ir liepos
4-tąją dieną, JAV Nepriklau
somybės šventę. Paruošėme ir
kalendoriui pritvirtinti „len
telę”. Joje nupiešėm Lietuvos
trispalvę vėliavą ir įrašėme
Maironio žodžius: „O vienok
Lietuva, ji atbus gi kada,
neveltui ji tiek iškentėjo”. Visa
tai „apjuosėm” tautiniais raš
tais. Ko jau ko, bet paruoš
tame kalendoriuje patriotikos
tikrai netrūko.
Paruošimas buvo pirmoji
darbo dalis. Neišvengiamai
reikėjo atlikti ir antrąją dalį.
Būtinai reikėjo gauti ame
rikiečių leidimą. Nutarėm
parašyti prašymą. Be kita ko,
rašydami, padėkojome už iš
laisvinimą, globą ir spaudos
laisvę. Prašymą į anglų kalbą
išvertė vienas stovyklos gy
ventojas, sugebėjęs kalbėti
angliškai.
Parašytas ir pasirašytas
prašymas buvo pristatytas į
UNRRA įstaigą. Mano malo
niam nustebimui, uniformuo
tas amerikietis, nieko nesa
kęs, kažką parašė, įspaudė ofi
cialų antspaudą ir pasirašė.
Aš jam pasakiau „Thank you
very much”. Sugrįžus į namus,
džiaugėmės pasisekimu. Kitą

* Marijampolėje įsikūrusi
vienintelė Lietuvoje šaldy
tos duonos ir pyragaičių ga
mintoja uždaroji akcinė ben
drovė „Mantinga” pasistatė
naują, didžiausią ir moder
niausią Baltįjos valstybėse
šaldytuvą, kurio plotas siekia
2000 kvadratinių metrų. Per
parą čia paruošiama 25-30 to
nų gaminių.
(LR, Elta)

* Su neslepiama širdgėla
Lenkijos spauda trečiadienį
informuoja skaitytojus, kad
Lenkijai ir Lietuvai tapus Eu
ropos Sąjungos (ES) narėmis,
statistinis lietuvis iš ES
biudžeto gaus 2.5 karto dau
giau lėšų nei statistinis len
kas. „Per pirmus trejus na
rystės ES metus statistinis
lenkas iš ES gaus 135 eurus,
tuo tarpu statistiniam lietu
viui teks 315 eurų”, rašo Len
kuos dienraštis „Zycie”. Pasak
dienraščio, tai matyti iš ES
2004-2006 metų biudžeto, kurį
Europos Komisija pateikė ša
lims kandidatėms.
(BNS)
* Prokurorai apklaus bu
vusius 9-tojo ministrų ka
bineto narius, susijusius su
vyriausybės ir JAV bendrovės
„Williams International” 1999
m. sutartimis dėl „Mažeikių
naftos” privatizavimo. „Kiek
vienas ministras turės pa
aiškinti, kodėl jis balsavo ‘už’,
kai buvo specialistų pastabos,
jog tai prieštarauja įstaty
mams arba poįstatyminiams
aktams, arba tai yra žalinga
Lietuvos biudžetui”, pareiškė
generalinis prokuroras Anta
nas Klimavičius.
(LR, Elta)
* Į užsienį išvykusių už
darbiautojų vaikais privers
ta rūpintis valstybė. Valdas,
Gediminas ir Silvija turi jau
nus ir stiprius tėvus, bet auga
vaikų globos namuose. Išeitų,
kad jie yra našlaičiai. Vaikų
teisių apsaugos tarnybos dar
buotojos sako, kad tai ne vie
ninteliai palikti likimo valiai
vaikai. Tokių šeimų Klaipė
doje yra ir daugiau. Dauguma
vaikus palikusiųjų teisinasi,
jog Lietuvoje dabar nedaroma
nieko, kad tėvai galėtų patys
išlaikyti vaikus ir gyventi
drauge su jais.
(K, Elta)
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A. t A.
Rašytoja SONĖ PIPIRAITĖ
TOMARIENĖ
Mirė 2002 m. sekmadienį, rugsėjo 8 d.
Velionė gimė Lietuvoje 1913 m. rugpjūčio 19 d. ir
atvyko į Ameriką 1939 m. liepos 2 d.
Nuliūdę liko: vyras Harry Tomaras ir artimi pa
žįstami — Andretta ir Thomas Kęstutis Stevens.
A.a. Sonė priklausė Lietuvių rašytojų draugijai ir
prieš mirtį ruošė 20-tą knygą Lietuvos vaikams. Ve
lionė dėstė Čikagos Marijos gimnazijoje ir būdama
miškininke „Mt. Ranier National Park”, prisidėjo prie
gaisro gesinimo „Yellovvstone National Park”.
Laidotuvės privačios. A. a. Sonė bus palaidota Lie
tuvoje prie savo šeimos.

Netekus brolio GYČIO, gilią užuojautą reiškiu
brangiems ARVYDUI IR AUŠRAI BARZDUKAMS, jaunystės dienų ir studentavimo laikų
draugams.

Galina Sužiedėlienė

A. t A.
PETRONĖLEI KARDOKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui
JONUI, dukrai VIDAI su vyru ir penkiems
anūkams su šeimomis.

Dovilė Mark su vyru Y/illiam
ir Palmyra Bieliauskienė

Jonas ir Judy Sidriai, besilankydami Vilniuje su jaunaisiais „Lituanicos” sportininkais, užsuko į dailininkės Ra
munės Kmieliauskaitės (viduryje) studiją ir išsirinko jos paveikslą.
Indrės Tųūnėlienės nuotrauka

Lietuvos partizanų šalpai aukojo:
$500

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis

Lieponis Justas ir šeima, Lockport, IL (šią auką
skiria sergantiems partizanams (viso $915).
Lithuanian Sočiai Club (Lietuvių piliečių klu
bas), Shewsbury, MA (viso $800).
Mikulis Juozas, Westchester, IL (viso $1,150).
Bobelis Anthony ir Danutė, Massapeųua Park,
NY (viso $600); Dudėnas Vytautas ir Eglė, Palm
Beach Gardens, FL; Kubilius Jonas, Beverly
Shores, IN; Leparskas Romas, Warren, MI (viso
$575); Šilas Vytenis, Chicago, IL (viso $450);
Sutkus Ada, Beverly Shores, IN.
Baltakis Pranas, Lake Worth, FL (viso $250);
Baltrėnas Laima, Glendale, CA (viso $400);
Černius Vytautas, Wyncote, PA; Korius Stasė,
Santa Monica, CA (viso $150); Kungys Juozas ir
dr. Sofįja, Clifton, NJ (viso $350); kun. Memėnas
Vytas, Riverside, IL (viso $200); Milaknis Hali
na, Santa Monica, CA (viso $200); Pliuškonis
Kęstutis ir Ona, Doylestown, PA; Širka Julius ir
Zita (viso $1,070).
Kpt. Mikutis Albert, Jr., Philadelphia, PA (viso
$135).
Butrimas Walter ir Marįja, New Britan, CT;
Graužinis Juozas, Elgin, IL; Graužinis Vytautas,
Elgin, IL; dr. Jaras Frank, Highland, IN; Kveda
ras Antanas ir Elena, Savannah, GA (viso $150);
Markelienė Aldona, Oak Lawn, IL (viso $80); Minelga Antanas, Olympia, WA (viso $100); Šlapkauskas Rugilė (viso $100); Strikas Jovita, Indianhead Pk., IL (viso $400); Vilkas Eugenįjus,
Valencia, CA (viso $275).
Pakštienė Emilįja, Chicago, IL (viso $115).

$30

$25

Bagdonas Vanda, Daytona Beach, FL (viso
$405); Lingis Antanas, Burbank, IL (viso $130);
Reškevičius Albinas ir Gražina, Omaha, NE
(viso $180).
Alšėnienė Estera, Brecksville, OH (viso $50);
Ambrose Marius, New Market, MD; Bačanskas
Kazys ir Louise, Dorchester, MA (viso $150); Ka
sis Jonas ir Ina, Orland Park, IL; Kungys Stan ir
Evangelina, Hacienda Heights, CA (viso $245);
Martunas Joseph, Minersville, PA; Meškauskie
nė Dalė, Lansing, MI; Miklius Bronė, St. Peters
burg, FL; Pellet Vameckaitė Judy, East Hart
ford, CT; Petrauskis Aleksandras, Euclid, OH;
Pivaronas Algird ir Lilija, Downers Grove, IL (vi
so $265); Tiškus Agota, Lemont, IL (viso $175);
Vameckas Vladas, Waterbury, CT; Ankus Aldo
na (viso $65); Dzirvonas Gabrielė, Chicago, IL
(viso $145); Butikas Liuda, Plainfield, IL; Lučka
Fred, Mattituck, NY; Masiulionis Aldona, Batavia, NY; dr. Norvilas Algis, Oak Lawn, IL; Ruzgą
Vladas, Lemont, IL; Smilga Julia, Chicago, IL
(viso $60); Vaškelis Prima, St. Pete Beach, FL.

$10

Ducmanas Zenonas, WicklifTe, OH; Grybauskas
Vytautas, Daytona Beach, FL; Ramanauskas
Česlovas, Kirkland, WA.
$6
Oniunas Vytautas, Juno Beach, FL.
$1
Burba Brian, Thompson, OH.
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba ir
šelpiamieji partizanai dėkoja visiems aukotojams, kad
įvertinote jų pasiaukojimą kovojant dėl Lietuvos laisvės.
Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo pajamų
mokesčių. (Tax I.D. # 36-3163350).
Aukas prašome siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 71 st
Street, Chicago, IL 60629.

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ,
Šv. Kazimiero seselių
rėmėjos rengia pokylį seselių
„Draugo” rudens pokylį! Ne naudai. Šįmet ši organizacija
dažnai tenka proga akis į akį jau mini 83 metų gyvavimo
susitikti su prof. Vytautu sukaktį. Visi seselių kazimieLandsbergiu, Lietuvos Seimo riečių rėmėjai ir bičiuliai
nariu ir Lietuvos konservato kviečiami atvykti spalio 6 d.,
rių sąjungos pirmininku, pa sekmadienį, į Oak Lavvn Hilbendrauti ir pabūti kartu su ton viešbutį (prie Cicero ir 94
„Draugo” bičiuliais ir rėmė gatvės). Pokylis prasidės 1:30
jais. Atvykite į puošnią „Sabre v. popiet. Bus skanūs valgiai,
Room” salę (8900 West 95th įdomi programa, žaidimai,
Street, Hickory Hills), paklau laimėjimai. Rėmėjos kviečia
sykite „Tėviškės” liaudiškos rezervuoti vietas iki spalio 1
muzikos kapelos, muzikantų d., skambinant sės. Genovai
ir solistų, ąmagiai pasišokite, tei 773-776-1324.
grojant
Algimantui
BarNemokami skelbimai niškiui. Pokylis vyks rugsėjo
„Drauge”!
Pirmame aukšte
29 d„ sekmadienį. 5 val.p.p. turime
didelę
skelbimų lentą,
pabendravimas, 6 val.v. - va
į
kurią
galite
kabinti
savo siū
karienė, 7 val.v. - šokiai. Visų
lymus.
Juos
galite
atnešti
pa
visų laukiame!
tys arba atsiųsti paštu (4545
Kanados lietuviu daili W. 63rd Str., Chicago, IL
ninku parodos atidarymas 60629) ar faksu 773-585-8284.
vyks spalio 11 d., penktadienį, Naudokitės naudingu pasiūly
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo mu!
je, Jaunimo centre. Parodą
Kun. K. Ambrasas, SJ, šv.
rengia
Kanados
Lietuvių
Mišias
laikys rugsėjo 15 d. 1
Bendruomenė.
val.p.p. Beverly Shores Šv.
„Saulučių” paukštyčiu Onos bažnyčioje. Kun. K. Am
draugovė naujos veiklos brasas čia šv. Mišias laikys
metus pradės šį šeštadienį, kiekvieno mėnesio trečiąjį sek
rugsėjo 14 dieną, 1:15 vai. p.p. madienį 1 val.p.p.: spalio 20PLC, Lemonte, vyksiančioje ąją, lapkričio 17-ąją ir gruo
„AušrosVartų/Kernavės” tun džio 15-ąją. Kviečiami visi
to sueigoje. Visos sėsės prašo apylinkių lietuviai.
mos
dėvėti
uniforminiais
Šakiečių klubo gegužinė,
marškinėliais, tamsiai mėlynu
sijonu (ne „skorts”), iki kelių turėjusi vykti š. m. rugsėjo 29
tamsiai mėlynomis kojinėmis d„ dėl tą dieną rengiamo
ir tamsiais batukais. Labai „Draugo” dienraščio metinio
laukiame visų sesių.
pokylio, nukeliama į š. m. spa
lio 27 d. Gegužinė vyks Šaulių
„Sietuvos skautininkiu namuose. Pradžia 12 vai p.p.

Atskiras vietas ir net stalūs dar galima užsisakyti į

Š. m. rugsėjo 17 d., antra
Gintaro paroda rugsėjo 10
d. jau pasiekę Washington, dienį, 6:30 vai. v., „Seklyčio
D.C! Atidarymo iškilmės bus je”, 2711 VVest 71 st. Street
rugsėjo 20 d., 5 vai. p.p. Ta Chicago, rengiamas seminaras
čiau Čikagos ir apylinkių lie svarstyti įvairius imigracinius
Seminare kalbės
tuviai neturėtų liūdėti, kad reikalus.
negali tame atidaryme daly imigracinių reikalų specialis
vauti: parodą galės pamatyti tas Diego Bonesatti, lietuvių
spalio 5 d. Lietuvių dailės mu kalbon vers adv. Algimantas
ziejuje Lemonte. Siūlome vi Kėželis. Kas turi klausimų ar
soms moterims ir mergaitėms neaiškumų imigraciniais rei
į parodos atidarymą ateiti pa kalais, kviečiami dalyvauti.
Seminarą rengia JAV LB
sipuošus gintaro papuošalais
Socialinių
reikalų taryba.
— tegul spalio 5 d. Lietuvių
Sol.
Giedrė
Zeicaitė, stu
dailės muziejuje būna dau
dijavusi
muziką
ir dainavimą
giau gintaro negu visoje Balti
Klaipėdoje,
Vilniuje,
Grace,
jos jūroje! Parodą ruošia ir
Salzburge
ir
kitur,
taipgi
daug
globoja JAV LB Kultūros tary
kartų
sėkmingai
dainavusi
ba.
operų spektakliuose ir koncer
DETROITO SENDRAUGIŲ tuose drauge su pianiste dr.
Raminta Lampsatytė, š. m.
SUSIRINKIMAS
spalio 20 d. koncertuos Či
Detroito Sendraugių Ateiti kagoje, Jaunimo centro salėje.
ninkų skyriaus visuotinis su Koncertą rengia Lituanistikos
sirinkimas, turėjęs vykti rug tyrimo ir studijų centras.
Čikagos „Terra” muziejų,
sėjo 29 d., dėl tą dieną vyk
siančios Dievo Apvaizdos pa 664 N. Michigan Avė., perėmė
rapijos gegužinės, nukeliamas naujai sudaryta vadovybė.
į lapkričio 10 d., 11:45 vai. Pirmininkauja Marshall Field
(tuoj po Mišių) Dievo Apvaiz V. Vadovybę sudaro akademi
kai, meno žinovai, kolekcionie
dos parapijos klasėse.
riai ir verslininkai. Šiame mu
ziejuje, pastaruoju metu pasiSkelbimai
reiškusiame administracinė
• 27 centai skambinant į mis kontroversijomis, ekspo
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. nuojami 100 milijonų dolerių
per parą, 7 dienas per vertės amerikiečių dailininkų
savaitę, 6 sekundžių inter kūriniai.
valai. Jokių mėnesinių
Lietuvos Dukterys vėl
mokesčių. Tikslus apskaičiavi kviečia visus ir visas po karš
mas. Kokybiškiausias ryšys. tos vasaros atsikvėpti ir malo
Paslauga be apgaulės. Kreip niai praleisti keletą valandų
kitės vakarais lietuviškai į jų ruošiamame Rudens poky
TRANSPOINT atstovą su 8 me
lyje, kuris įvyks spalio 19 d.,.
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 6 vai. p.p., Jaunimo centre.

ir vyr. skaučių draugovės

sueiga vyks šeštadienį, rugsė
jo 14 d. Ateitininkų namuose,
Lemonte, nuo 1-4 vai. p.p. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Kaunietis kino operato
rius Vladislovas Starevičius stovėjo prie pasaulinės
kinematografijos ištakų. Jo
susuktus filmus bus galima
pamatyti rugsėjo 13 d., penk
tadienį, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Išvysime:
„Operatoriaus kerštą” (1912),
pasakojantį apie vabzdžių
meilę ir neištikimybę; „Vabz
džių Kalėdas” (1913) - istoriją
apie tai, kaip kalėdiniai žais
liukai su draugais šventė Ka
lėdas; jau Paryžiuje susuktą
politinę alegoriją „Varlių že
mė” (1922); puikią, ranka nu

spalvintą „Lakštingalos gies

mę”
(1923);
„Talismaną”
(1933), kuris negali nepatikti,
ir sniego fantaziją ,.Žiemos
karuselė”. Filmų pradžia 7:30 val.v., kino seanso truk
mė - 80 minučių. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago. Jėjimas - nemoka
mas. Platesnė informacija tel.
773-582-6500.

„Minčių deriniai” - Lietu
vių dailininkių draugijos paro
da, sulaukusi didelio žiūrovų
dėmesio, tebevyksta Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lie
tuvių centre (14911 127th
Str., Lemont, IL 60439) ir tę
sis iki rugsėjo 29 d. Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lie
tuvius atvykti ir susipažinti
su 38 dailininkių kūryba!
Lietuvos Vyčių tautiniu
šokiu grupės sezonas prasi
dėjo rugsėjo 4 d. Kviečiame vi
sus prisįjungti ir kartu įsilieti
į šokio sūkurį! Priimame į vai
kų grupę nuo 6 metų iki 11
metų, į jaunių grupę nuo 12
metų iki 17 metų. Vaikų gru
pės repeticijos vyks trečiadie
niais nuo 6:30 val.v. iki 7:45
val.v., jaunių grupės - nuo
7:30 val.v. iki 9 val.v. Pasaulio
lietuvių centre (14911 127
Str„ Lemont) žemutinėje (val
gyklos) salėje. Kviečiame vi
sus jaunus šokėjus.

Sigita ir Juozas Užupiai,
gyvenantys Worth, IL, Aldo
na
Aistienė,
gyvenanti
Temple Hills, MD., atsiuntė
po 25 dol. auką, skirtą parem
ti a. a. rašytojo Jurgio Jan
kaus užbaigtos knygos „Pu
šis” išleidimą. Aukas galima
siųsti Lithuanian Writere As
sociation vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL 60453-4509.
Pranas Zaranka, Detroito
(MI) sendraugių ateitininkų
skyriaus valdybos pirminin
kas, Lietuvių rašytojų drau
gijai rašo: „Siunčiame 200 dol.
čekį rašytojo Jurgio Jankaus
‘Pušies* išleidimui. Jurgis Jan
kus visada buvo labai artimas
ateitininkams. Tai pamenu
dar iš Dienholzo stovyklos lai
kų. Ir Detroito priemiestyje
apsigyvenęs, jis mielai daly
vaudavo Detroito ateitininkių
Šeimos šventėse. Jo mielo
šypsnio pasigendam. Linkime
sėkmės telkiant aukas ‘Pušies’
fondui”. Aukas galima siųsti
Lithuanian Writers Association vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak
Lavvn, IL 60453-4509.

Kostas Dočkus, Cicero,
IL, bendruomenininkas, dau
gelį metų dirbęs PLB ir LB
Krašto valdybose, sveikatai
sušlubavus, negalėdamas ak
tyviai dirbti, dažnai aukomis
remia LB pastangas. Knygų
mugei Frankfurte, kur bus ir
išeiviškos knygos skyrius, pa
remti jis atsiuntė 30 dol. JAV
LB Kultūros taryba už auką
nuoširdžiai dėkoja.

Lydis ir Algis Liepinaičisi, gyvenantys Riverside,
IL, atsiuntė 50 dol. auką,
skirtą paremti a.a. rašytojo
Jurgio Jankaus užbaigtos
knygos „Pušis” išleidimą. Au
kas galima siųsti Lithuanian
Writers Association vardu c/o
Stasys Džiugas, 5729 Edge
Lake Dr., Oak Lawn, IL
60463-4509.

TRANSPOINT — patiki Bus įdomi programa, vaišės,
miausias ryšys su Lietuva šokiai, laimėjimai. Tuo pačiu
prašome laimikių, kurie pa
bei visu pasauliu!
• Namams pirkti paskolos įvairins vakarą. Juos atnešti,
duodamos mažais mėnesiniais taip pat užsisakyti bilietus ga
įmokėjimais ir prieinamais nuo lite Nameliuose, 2735 W. 71
šimčiais. Kreipkitės į Mutual str. Chicago IL. 60629, Tel. 1Federal Savings, 2212 West 773-925-3211 nuo antradienio
Cermak Road. Tel. (773) 847- iki šeštadienio, 10 vai. ryto iki
2 vai. p.p.
7747.

APIE ČIKAGIETĮ V. P. MIKŪNĄ —
„KLAIPĖDOS” DIENRAŠTYJE
Čikagos lietuvių skautų
veikloje yra plačiai žinoma Vy
tauto P. Mikūno pavardė. Šis
vyras jau senokai vadovauja
akademikų skautų įsteigtam
Vydūno jaunimo fondui. Už
savo veiklą Vytautas P. Mikonas pažymėtas trimis Lietu
vos skautų ordinais: „Už nuo
pelnus” (1948), „Lelįjos”
(1968), „Geležinio vilko”
(1984).
Apie šį šiemet 90-metį at
šventusį veikėją anksčiau pla
čiai rašė Marijampolėje lei
džiamas „Suvalkijos” žurna
las. Visai neseniai (rugpjūčio
7 ir 14 d.) ir „Klaipėdos” dien
raščio skyrius „Gilija” iš
Vytautas Mikūnas
spausdino ilgą straipsnį apie
šį čikagietį, pažymėdamas jo
nuveiktus darbus ne vien tik dentų šio fondo pinigais yra
skautiškoje veikloje.
baigę aukštuosius mokslus ir
Daug vietos čia randame ir gautą finansinę paramą su
apie patį Vydūno jaunimo fon gražinę.
„Kad šiandien JAV, Kana
dą. „Daugeliui JAV lietuvių
Vytautas Pranas Mikūnas — doje, Australijoje turime ne
tai Vydūno fondas, o Vydūno mažai Lietuva besidominčių
fondas — V. P. Mikūnas”, — intelektualų, yra didžiulis ir
taip rašo „Gilijos” sudarytojas Vydūno jaunimo fondo, kartu
ir Vytauto Mikūno nuopel
Bernardas Aleknavičius.
Čia minima, kad šiemet su nas”, — rašo „Klaipėda”.
Taip pat pabrėžiama, kad V.
eina 50 metų nuo šio fondo,
P.
Mikūnas niekados nenu
kuriam nuo 1966-jų pirminin
traukė
ryšio su gimtuoju kraš
kauja V. P. Mikūnas, įkūrimo.
tu.
Jis
dažnai pabuvoja Pil
Yra iškeliamas faktas, kad per
35 pirmuosius veiklos metus viškiuose, Kaune, Vilniuje,
fondas sukaupė 100,000 dole Klaipėdoje, Palangoje. Čika
rių vien tik iš šventinių atvi gietis finansiškai remia laik
rukų pelno. Kadangi V. P. Mi raštį „Gimtinė”, žurnalą „Su
kūnas studįjavo ekonomikos valkija”. Palaiko ryšį su žy
mokslus, tai, kaip rašoma miaisiais Lietuvos žmonėmis
„Klaipėdoje”, jis tą patirtį ga — prezidentu Valdu Adam
lėjo pritaikyti ir Vydūno jauni kumi, Vydūno draugijos pirm.
dr. Vaciu Bagdonavičiumi ir
mo fonde.
Straipsnyje iškeliama, kad kitais kultūros darbuotojais.
„Duok Dieve, mūsų kraštui
atvirukų leidyba nebuvo pa
grindinis fondo tikslas, bet turėti daugiau asmenybių, gy
tarnavo kaip kapitalo kaupi venančių ir dirbančių Lietu
mo priemonė. Pagrindinis vai", — taip ilgą dviejų dalių
tikslas buvo ir yra pasaulio rašinį apie čikagietį V. P.
lietuvių akademinio jaunimo Mikūną baigia „Klaipėda”.
Ed. Šulaitis
rėmimas. Daug jaunų stu-

Amerikos Lietuvių tarybos ruoštame prez. Valdo Adamkaus pagerbime dalyvavo ir jaunesnės kartos atstovai
18 kairės: Jonas Karpavičius, Renaldas Budrys, Regina Budrienė ir prez. V. Adamkus. Vidos Kuprytės nuotr.

TIKSLĄ GALIMA PASIEKTI TIK
BENDROMIS PASTANGOMIS
Kai Lietuvos Respublikos
prezidentas atvyksta į šią At
lanto pusę, nesunku suprasti
jam rodomą JAV valdžios ir
įvairių asmenų dėmesį bei
pagarbą, tačiau mums, Ameri
kos (ypač Čikagos ir Lemon
to), lietuviams jis visuomet
„saviškis”. Todėl į susitiki
mus su Lietuvos prezidentu
visuomet susirenka gausus
būrys jo gerbėjų.
Šios savaitės renginiai su
V. Adamkumi nebuvo išimtis.
Tokie susitikimai buvo du:
pirmadienį, rugsėjo 9, ir an
tradienį, rugsėjo 10 d. Čia ap
siribosime tik antradienį vy
kusiu pobūviu, ruoštu ALTo
centro valdybos (pirm. Sau
lius Kuprys) ir Lietuvos konsu
lato Čikagoje pastangomis,
miesto centre, Athletic Club
patalpose.
Dalyvavo per 100 žmonių —
įvairių sambūrių, organiza
cijų atstovų, taip pat pavienių
prezidento rėmėjų bei jo dar
bui pritariančių. Kadangi ne
seniai nuaidėjo gera žinia,
kad Valdas Adamkus pa
siryžęs kandidatuoti antrajai
kadencijai, daugelis atvyko
išreikšti pritarimą jo užmojui.
ALTo centro valdybos pirm.
Saulius Kuprys, vadovavęs
popietės programai, paminėjo
daugiau kaip 30 įvairių orga
nizacijų, dalyvaujančių pobū
vyje. Jis taip pat pranešė, kad
dalyvauja žydų bei lenkų ben
druomenių atstovai, kurie re
mia Lietuvos pastangas tapti
NATO nare, taip pat latvių ir
estų bendruomenių vadovai.
Tarp svečių buvo ir U.S. Enviromental Protection Agency
(EPĄ) pareigūnų, įskaitant
dr. Arūną Draugelį ir Janette
Marsh, kurie netruks, jau
trečią kartą, vyks į Lietuvą
gamtosaugos, ypač vandensaugos, reikalais.
Iš Lietuvos su prezidentu
kartu atvyko Užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis ir
Užsienio komiteto pirm. Sei
me Gediminas Kirkilas. Taip
pat dalyvavo Lietuvos ambasa
dorius
JAV-se
Vygaudas

Ušackas, Lietuvos konsulas
Čikagoje Giedrius Apuokas,
garbės konsulai Vaclovas Klei
za (Chicago) ir Stanely Balze
kas, Jr. (Florida).
Atvykęs į salę, prez. Adam
kus buvo šiltai sutiktas — visi
norėjo bent žodeliu su juo pa
sikeisti, ranką paspausti. Pre
zidentas taip pat jautėsi
„savųjų tarpe” — tai buvo ga
lima matyti iš jo laikysenos, o
vėliau skambėjo ir jo kalboje,
kai, baigiantis susitikimui,
turėjo progą prabilti į svečius.
Prieš vaišes prasmingą invokaciją lietuvių ir anglų kal
ba pasakė kun. Jaunius Kelp
šas. Buvo apsieita be gau
sybės kalbų, kas irgi padėjo
sudaryti šiltą, šeimynišką
nuotaiką. Tačiau buvo malonu
išgirsti Jon Grand, Tarptauti
nių reikalų įstaigos direkto
riaus (Director of Office of In
ternational Activities), kuris
savo kalboje apibūdino bend
ras Lietuvos ir JAV aplinko
saugos įstaigų pastangas,
rūpinantis apšvarinti ir ap
saugoti Lietuvos gamtą, kovo
jant ne tik su šiuo metu atsi
randančiomis
problemomis,
bet ir su sovietinės taršos pa
likimu. Ir ne vien Lietuvoje,
bet visose trijose Baltijos vals
tybėse apskritai. Programa
pavadinta: Didžiųjų ežerų —
Baltijos jūros partneryste
(Great Lakęs Baltic Sea Partnership). Jai lėšų skiria JAV
Tarptautinės plėtros agentū
ra, o programą vykdo Penkto
jo regiono įstaiga. Pastaruoju
metu programa
plečiama,
įjungiant šiaurinės Rusijos ir
Karaliaučiaus sritį. Tai toks
svarbus ir kartu milžiniškas
užmojis, kad darbo užteks dar
daugeliui metų. Į programą
yra įsijungusi ir Suomija bei
Skandinavijos valstybės.
Per dešimt pastarųjų metų,
pasak Jon Grandt, pasiekta
tikrai stebinančių rezultatų.
Lietuvai siekiant narystės
NATO ir Europos Sąjungoje,
viena sąlygų ir yra aplinko
sauga. Lietuvos valdžia šį rei
kalą labai gerai supranta ir

stengiasi skirti pakankamai
dėmesio. Žinoma, čia daug
priklauso ir nuo prezidento
Valdo Adamkaus įžvalgumo,
pritarimo bei paramos, nes
jis, kaip buvęs Didžiųjų ežerų
regiono administratorius, ži
no, kad svarbu apsaugoti vals
tybės didžiuosius turtus: van
denis, gamtą, žemę nuo tar
šos.
Jon Grandt dėkojo prez.
Adamkui už tą paramą ir rū
pestį. Kai kas publikoje iš
reiškė nusistebėjimą, kad apie
aplinkosaugos
darbus
ir
„Great
Lakes-Baltic
Sea”
partnerystę labai mažai kalba
Lietuvos žiniasklaida.
Kadangi prez. Adamkaus
laukė kelionė į New Yorką,
kur jis Jungtinių Tautų sesi
joje turėjo kalbėti apie Lietu
voje atliktus pasiruošimus,
siekiant NATO ir ES narys
tės, be to, trečiadienį, rugsėjo
11 d„ dalyvauti New Yorke
vykusiame Rugsėjo tragedijos
metinių paminėjime, jo kalba
buvo trumpa.
Pirmiausia lietuviškai pa
sveikinęs susirinkusius, padė
kojęs lietuviškai visuomenei
už pastangas šiame krašte
remti narystę NATO, jis kal
bėjo ir angliškai, pabrėžda
mas, kaip svarbu nenuleisti
rankų, nes darbas dar nebaig
tas: tik visi bendrai dirbdami,
galime pasiekti tikslą. Prezi
dentas su pasitikėjimu tvirti
no, kad Lietuva tikrai žengia į
geresnę ateitį, o tie pozityvūs
reiškiniai jau žymūs ir dabar
tyje (vidaus bendro produkto
augimas, infliacijos mažėji
mas ir pan.). Nėra abejonės,
kad toli gražu visos spragos
dar neužkamšytos, bet dirba
ma pastoviai, neatlaidžiai ir
ryžtingai. Tai jis žadėjo per
duoti savo kalboje ir Jung
tinėse Tautose.
Po poros valandų malonaus
pabendravimo, pobūvis užsi
baigė. Publika dar vis šne
kučiavosi, dalinosi įspūdžiais,
kurie, sprendžiant iš žmonių
nuotaikų, atrodo, buvo gan
malonūs.
D. Bindokienė

ALTo nariai, dalyvavę Amerikos Lietuvių tarybos Čikagos skyriaus ruoštoje gegužinėje S m. rugpjūčio 18 d.
Ateitininkų namų ąžuolyne, Lemont, IL. Iš kairės: Petras Buchas, Matilda Marcinkienė, Grožvydas Lazauskas,
ALTo Čikagos skyriaus pirm. Evelina Oželienė, centro valdybos vicepirm, Pranas Jurkus
Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka.

