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Ir prezidentas Vladimir 
Putin, ir George W. Bush 
ruošiasi karui, - sako 
Danutė Bindokienė; 
Lietuvos Seimo spindesys 
ir skurdas - A. Navickas.
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LR Kultūros ministerijos 
viceministras Juozas 
Širvinskas vieši Čikagoje 
ir sutiko atsakyti į keletą 
„Draugo” klausimų.
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Svečiuose pas JAV 
Kongreso narį John M. 
Shimkų; pasirodė naujos 
„Muzikos žinios”; Irena 
Regienė atsisveikino su 
„Draugo” redakcija.
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Sportas
* Lietuvos futbolo rink

tinei per pirmąsias trejas 
2004 m. Europos čempionato 
atrankos rungtynes neįvyk
džius keltos užduoties iškovo
ti keturis taškus, prabilta 
apie galimą trenerio Benjami
no Zelkevičiaus pasitraukimą. 
Net Lietuvos futbolo federaci
jos vadovai prasitarė turintys 
kandidatų, kurie galėtų už
imti rinktinės trenerio postą, 
sąrašą. Šiame sąraše yra ne 
tik lietuvių, bet ir užsieniečių.

* Krepšininkas Rober
tas Javtokas artimiausius 3 
metus žais Vilniuje. Po pra
ėjusią gegužę patirtos avari
jos sveikstantis vidurio puolė
jas šeštadienį pratęsė sutartį 
su „Lietuvos ryto” klubu. Kol 
kas R. Javtokas treniruojasi 
individualiai.

* Lietuvos čempionai 
Vilniaus „Lietuvos ryto” 
krepšininkai antradienį na
muose laimėjo FIBA-Europa 
Čempionų taurės Šiaurės 
konferencijos D grupės penk
tąsias rungtynes namuose 
prieš Maskvos srities ,,BK 
Chimki” (Rusija) komandą 
102:56 ir iškovojo penktąją 
pergalę.

Naujausios
žinios

* ES duos pinigų Kara
liaučiaus pasieniui su Lie
tuva modernizuoti.

* Liberalų sąjunga paša
lino iš savo gretų parlamen
tarą Alvydą Medalinską.

* Lietuva ir Rusija ren
gia karų ir represijų aukų 
kapaviečių priežiūros sutartį.

**************
* Rusijos specialiosios 

pąjėgos įkaitų išlaisvinimo 
operacijoje galėjo panaudoti 
mirtiną įprastų anestetikų 
„kokteilį”.

* Maskvos teatro užgro
bimo aukų skaičius pasiekė 
120.

* Izraelio gynybos minis
tro atsistatydinimas žlugdo 
vyriausybę.

Lietuva savo darbus tęs ir po NATO susitikimo Prahoje
Vilnius, spalio 30 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio rei
kalų viceministras Justas Pa
leckis susitikimuose Vašingto
ne su aukšto rango JAV 
pareigūnais išgirdo palankius 
vertinimus apie Lietuvos dar
bus rengiantis narystei NATO.

JAV atstovai ypatingai 
pabrėžė sėkmingas Lietuvos 
karinių pajėgų reformas, 
tvirtą Lietuvos visuomenės 
paramą valstybės narystei 
NATO bei sprendimą praktiš
kai prisidėti įtvirtinant taiką

Žemaitijoje rastas 
kuršių kapinynas 

užminė mįslę 
archeologams

Žemaičių Kalvarijoje 
Plungės rajone aptiktas di
džiulis karingų kuršių kapi
nynas uždavė sudėtingą klau
simą archeologams — jame 
nerasta nė vieno ginklo ar ki
to kovos įnagio.

„Kuršiai buvo karinga 
baltų gentis, bet kapinyne ne
rasta jokių ginklų. Be to, lai
dodami savo gentainį, kuršiai 
į kapą visada įdėdavo ginklą 
arba miniatiūrinę jo kopiją, 
kuri buvo specialiai gamina
ma laidotuvėms”, pasakojo 
Kultūros paveldo centro eks
pedicijai vadovavęs archeolo
gas Zenonas Baubonis.

Pasak jo, šį mėnesį rasta 
kapavietė yra viena iš di
džiausių Lietuvoje. Jos plotas 
užima daugiau nei 1 hektarą, 
o kapavietę sudarančių ap
skritų duobių skersmuo sie
kia net 3 metrus. Kapavietėje 
aptikta maždaug 180 radinių 
— 9-12 amžiaus segės, segtu
kai, žiedai.

Kuršiai 9-14 amžiuje gy
veno pajūryje. Iš istorinių šal
tinių žinoma, kad švedai 
kuršių bijojo taip pat, kaip ir 
kovingumu pagarsėjusių vi
kingų.

Po 14 amžiaus dalis kur
šių asimiliavosi su latviais, 
dalis su žemaičiais. (BNS)

Lietuvos regionų 
plėtrai bus skiriamas 

didesnis dėmesys
Vyriausybė trečiadienį 

pritarė Regioninės plėtros įs
tatymo pakeitimui, kuriuo 
siekiama suderinti teisinę ba
zę ir nustatyti valstybės regio
ninės politikos tikslus. Taip 
pat nustatoma bendroji regio
ninio planavimo dokumentų 
rengimo ir tvirtinimo tvarka.

Atlikta analizė rodo, jog 
Lietuvoje tarp atskirų regionų 
sparčiai Nukelta į 5 psl.

Trumpai apie viską
(Naudojanti* „Lietuvos ryto" (LR). „Lietuvos tįnių" (LŽ), „Reapublikoa" (R), 
„Kauno dienoe” (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybes tinių" (VŽ) dienraSdų. BNS 
ir Eltos informacjjamia)

* Klaipėdoje, Karinių 
jūrų pajėgų krantinėje, ati
darytas Baltijos valstybių es
kadros BALTRON laivų gink
luotės ir denio įrangos aptar
navimo centras. Centre Bal
tijos šalių eskadros laivai ga
lės remontuotis ginkluotę, ją 
derinti, šalinti denio įrangos 
gedimus. BALTRON laivų 
ginkluotės ir denio įrangos ap
tarnavimo centro steigimas — 
bendras Lietuvos ir Vokietijos 
projektas. Vokietija projektui 
skyrė daugiau kaip 6 mln. 
eurų (apie 20 mln. litų). (BNS) 

* „Mažeikių nafta” ketina 
atidaryti savo atstovybes 
arba įmones Baltijos vals
tybėse ir Lenkijoje, kurios pre
kiaus įmonės gaminamais pro

Afganistane ir pasiųsti ten 
Lietuvos karius.

Dviejų dienų vizitą Va
šingtone J. Paleckis baigė ant
radienį. Jis susitiko su JAV 
valstybės sekretoriaus padėjė
jo pavaduotoju Robert Bradt- 
ke, specialiuoju prezidento pa
tarėju Europos ir Eurazijos 
klausimais Daniel Fried, Vals
tybinės saugumo tarybos Eu
ropos reikalų direktoriumi 
Walter Andrusyszyn, Senato 
užsienio reikalų komiteto pa
tarėjais ir Valstybės departa-

Derybos su Europos Sąjunga (ES) suintensyvėjo ir vyksta gana sėkmingai, konstatuoja Lietuvos pareigūnai likus 
6 savaitėms iki numatomo Lietuvos bei kitų 9 kandidačių pakvietimo į šią organizaciją. Lietuvos euroderybų nau
jienas trečiadieni Prezidentūroje aptarė (iš kairės) prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas ir Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Seimo ir vyriausybės vadovai papasakojo prezidentui apie 
pastarųjų savo vizitų į Briuselį bei Kopenhagą rezultatus. Po susitikimo premjeras teigė, jog yra tikimybė, kad 
dar pavyks pasiekti palankesnių rezultatų dėl gamybos kvotų žemės ūkio srityje bei dėl Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymo finansavimo. Pasak A. Brazausko, vyksta derybos ir dėl Karaliaučiaus, toliau kalbama apie Lie
tuvos priėmimo į Šengeną garantijas, jei Lietuva taikys palengvintą vizų režimą per Lietuvos teritoriją keliau
jantiems Rusijos piliečiams. Eltos nuotr.

Patvirtinta kovos prieš skurdą 
programa

Vilnius, spalio 30 d. 
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį patvirtino Skurdo maži
nimo strategijos įgyvendinimo 
2002-2004 metais programą, 
kurios tikslas — susisteminti 
vyriausybės vykdomas prie
mones ir numatyti naujas, pa
dėsiančias mažinti skurdą 
Lietuvoje.

Skurdo mažinimo priemo
nių programoje numatytos ke
turios strateginės veiklos 
kryptys: gyventojų užimtumo 
didinimas, palankios skurdui 
mažinti ūkio plėtros užtikrini
mas, socialinių paslaugų plėt
ra bei jų prieinamumo, koky
bės gerinimas ir pajamų ga
rantijų tobulinimas.

Programoje numatytos 
priemonės švietimo paslaugų 
tobulinimui, padėsiančios tiek 
miesto, tiek kaimo vaikams 
įgyti reikiamą išsilavinimą, 
sumažinti mokyklos nelan
kančių moksleivių skaičių,

duktais. Taip siekiama būti 
arčiau klientų ir uždirbti pa
pildomų lėšų, kurias dabar pa
siima produkciją parduodan
tys tarpininkai. Naftos pro
duktus užsienyje bendrovė nu
mato pardavinėti iš termi
nalų, kuriuos rengiasi nuomo
tis arba pirkti. Baltijos vals
tybės ir Lenkija yra pelnin
giausios „Mažeikių naftai” — į 
šias rinkas eksportuojama 
apie 50 proc. įmonės produkci
jos. (LR, Elta)

* Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto Anglų 
filologijos katedros profesorė 
Aušrinė Marija Pavilionienė 
agituoja savo studentus pasi
rašyti, kad jie pritaria idėjai 
surengti referendumą dėl Lie

mento pareigūnais.
„Jei Prahoje būsime pa

kviesti tapti NATO nariais, tai 
bus istorinės reikšmės spren
dimas, kuris vainikuos dvyli
kos Lietuvos nepriklausomy
bės metų užsienio politikos pa
stangas integruojantis į trans
atlantines ir Europos struktū
ras bei gerinant santykius su 
kaimynais”, susitikime sakė J. 
Paleckis.

Vašingtone viceministras 
susitiko su JAV Valstybės de
partamento specialiuoju atsto-

ugdyti ir skatinti nuolatinį 
mokymąsi.

Programoje pateiktos prie
monės, padėsiančios didinti 
kaimo gyventojų pajamas iš 
netradicinės specializacijos že
mės ūkyje ar alternatyvios že
mės ūkiui veiklos, vykdyti 
ūkių pertvarką ir moderniza
vimą.

Viena skurdo mažinimo 
politikos priemonių yra pinigi
nė socialinė parama, kuri tei
kiama mokant socialinę pašal
pą ir kompensacijas už būsto 
šildymo išlaidas ir išlaidas 
karštam bei šaltam vandeniui. 
Programoje numatoma tobu
linti šią paramos sistemą, ver
tinant besikreipiančiųjų as
menų pašalpai gauti ne tik pa
jamas, bet ir turimą turtą.

Numatytos priemonės, di
dinančios valstybinių pašalpų 
šeimoms, auginančioms vai
kus, sistemos veikimą, pašal
pų tikslų panaudojimą.

tuvos narystės NATO. Profe
sorės vyras Seimo narys Ro
landas Pavilionis yra vienas 
šio referendumo autorių. Uni
versiteto rektorius Benediktas 
Juodka teigia nepritariąs pa
rašų rinkimui mokymo įstai
goje ir laiko tai universitete 
galiojančios tvarkos pažei
dimu. (LR, Elta)

* Seimo valdyba pritarė 
Seimo pirmininko pava
duotojo Vytenio Andriukaičio 
vadovaujamos komisijos siū
lymui išleisti 1991 metų Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo (AT-AS) uždarų 
posėdžių stenogramas. Kaip 
teigė V. Andriukaitis, tai tu
rėtų padėti ateities kartoms 
nesipainioti tarp skirtingų 
versijų, kurias apie 1991-ųjų 
sausio įvykius skelbia buvę 
AT-AS nariai. Komisija siūlo 
stenogramas išleisti 300 eg
zempliorių tiražu, išdalinant 
po vieną egzempliorių buvu-

vu holokausto klausimais am
basadoriumi Randolph Bell, 
pasaulinės žydų organizacijos 
B’nai B’rith viceprezidentu 
Daniel Mariaschin bei Ameri
kos žydų komiteto Europos 
reikalų direktoriumi Andrew 
Baker.

JAV Valstybės departa
mento bei žydų organizacijų 
atstovai teigiamai įvertino 
Lietuvos sprendimus dėl žydų 
bendruomenės turto grąžini
mo, žydų kvartalo Vilniaus Se
namiestyje atstatymo projektų

Žymus Europos 
bankas ketina 

investuoti į 
„Mažeikių naftą”
Europos rekonstrukcijos 

ir plėtros bankas (ERPB) 
svarsto galimybę investuoti į 
Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos” valdomą bendrovę 
„Mažeikių nafta”.

Tai po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi tre
čiadienį patvirtino naujasis 
ERPB direktorius Baltijos 
valstybėms Salvatore Candi- 
do. Jis nesakė, kiek akcijų 
bankas ketina įsigyti.

Anksčiau, „Mažeikių 
naftą” dar valdant' JAV bend
rovei ,,Williams Internatio
nal”, ERPB atstovai kalbėjo 
apie galimybes dalyvauti fi
nansuojant „Mažeikių naftos” 
modernizavimą ir prašė pa
teikti verslo planą. Tuomet 
skelbta, kad pirmajam „Ma
žeikių naftos” modernizavimo 
ratui reikia maždaug 440 
mln. JAV dolerių. (BNS)

siems AT-AS deputatams. 
Manoma, jog stenogramos bus 
išleistos iki šių metų pabaigos. 
Tuo turėtų užsiimti „Vals
tybės žinių” redakcija. (BNS)

* Trišalė komisija prie 
Respublikinės darbo bir
žos nustatė teritorijas vieti
nių užimtumo iniciatyvų pro
jektams įgyvendinti, pagal ku
riuos turėtų būti įsteigta 
beveik 400 naujų darbo vietų. 
Atrinkta 15 tikslinių terito
rijų, kuriose nedarbo lygis pu
santro karto viršija vidutinį 
valstybės rodiklį. Kas trečias 
projektas bus vykdomas kai
mo vietovėse. Konkursui iš 
viso buvo pateikti 86 projek
tai, išrinkti 36. Vidutinė vie
nos darbo vietos kaina - 8,900 
litų. Projektams įgyvendinti iš 
valstybės biudžeto reikės apie 
3.5 mln. litų. Paramos gavėjas 
(darbdavys) savo lėšomis pri
valo padengti ne mažiau kaip 
35 proc. projekto išlaidų.

bei Lietuvos indėlį į tarptau
tinės darbo grupės holokausto 
švietimo srityje darbą.

J. Paleckis taip pat apsi
lankė JAV Holokausto atmini
mo muziejuje Vašingtone, kur 
dalyvavo Žydų mokslinio insti
tuto bei JAV Holokausto atmi
nimo muziejaus Holokausto 
studijų centro surengto sim
poziumo „Lietuva ir žydai” 
aųtrajame seminare.

Rengiant šį simpoziumą, 
kuriame žinomi JAV, Lietuvos 
ir kitų valstybių mokslininkai

Nuosavybės atkūrimo dokumentus 
galima pateikti iki 2003-ųjų liepos

Lietuvos piliečiai iki 2003 
metų liepos 1 d. dar galės pa
teikti dokumentus, įrodančius 
nuosavybes teises į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą ir pakeisti 
savo valią dėl būdo, kuriuo at
kuriamos nuosavybės teisės. 
Tai numatoma trečiadienį vy
riausybės pritartose Nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atkūrimo įstatymo 
pataisose.

Žemės ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis teigė, kad 
toks termino nukėlimas svar
bus keliems tūkstančiams 
žmonių, norintiems atkurti 
nuosavybės teises į 126,000 ha 
žemės plotą.

Pratęsus terminus, jie 
nepraras nuosavybės.

Prezidento
rinkimai

Užregistruoti pirmieji 
kandidatai į 
prezidentus

Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) antradienį užre
gistravo kandidatais į prezi
dentus dabartinį valstybės va
dovą Valdą Adamkų, Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) vadovą 
Eugenijų Gentvilą, Seimo narį 
Algimantą Matulevičių ir Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos pirmąjį pirmininko pava
duotoją parlamentarą Vytenį 
Andriukaitį.

VRK pažymėjo, jog šie as
menys įvykdė įstatymo kelia
mus reikalavimus kandida
tams — surinko po daugiau 
kaip 20,000 juos remiančių 
rinkimų teisę turinčių rinkėjų 
parašų bei pateikė reikalingus 
dokumentus, tarp jų — paja
mų ir turto deklaracijų išrašus 
už šių metų devynis mėnesius.

Iš išorės ir vidaus apžiūrėjęs prekybos ir pramogų centrą „Akropolis”, Uk
rainos prezidentas Leonid Kučma teigė norįs panašaus statinio ir jo vals
tybėje. Penktą kartą į Lietuvą atvykęs Ukrainos vadovas tapo pirmuoju 
užsienio valstybės vadovu, į kurio vizito darbotvarkę buvo įtrauktas šis 
objektas.

„Pats aukščiausias įvertinimas, kurį šiandien įrašiau svečių knygoje — 
kviečiu tuos, kurie statė, ir tuos, kurie eksploatuoja šį kompleksą į Ukrai
ną. Mes jiems suteiksim galimybę dirbti pas mus”, po pusvalandį truku
sios ekskursijos sakė L. Kučma.

Nuotr.: Kiek ilgiau Ukrainos prezidentas L. Kučma su žmona Liud
mila stabtelėjo ties žuvies skyriumi, juos sužavėjo ant ledo gabaliukų lai
koma šviežia žuvis. Už L. Kučmos žingsniuoja Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus SU palyda. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Justas Paleckis

aptaria istorinius lietuvių ir 
žydų santykius, prisideda ir 
Lietuvos ambasada JAV.

To paties įstatymo patai
sose įtvirtinta nauja nuostata, 
kad laisvos žemės fondo temė, 
kurią ne mažiau kaip 2 metus 
naudojo kooperatyvai, gali bū
ti perduodama neatlygintinai 
nuosavybėn jo nariams. Ta
čiau su sąlyga, jei šioje žemėje 
nesuprojektuoti grąžintini že
mės sklypai kitiems asme
nims.

Be to, įstatymo pataisose 
numatoma, kad vyriausybė, o 
ne Aplinkos ministerija nusta
to valstybinių parkų ir draus
tinių teritorijų, ypač vertingų 
ekologiniu, archeologiniu ir 
rekreaciniu požiūriais, ribas. 
Šiose teritorijose žemė pilie
čiams nebūtų grąžinama, o ją 
išpirktų valstybė. (BNS)

V. Adamkus VRK įteikė 
36,000, E. Gentvilas — 
23,800, A. Matulevičius — 
31,900, V. Andriukaitis — 
30,400 juos remiančių rinkėjų 
parašų.

V. Adamkus vienintelis iš 
minėtų kandidatų įteikė VRK 
ir sveikatos pažymą. Vilniaus 
universiteto ligoninės Santa
riškių klinikos išduotoje pažy
moje yra tik vienas trumpas 
įrašas — „sveikas”.

Prezidento posto siekian
tis Australijos lietuvis Juozas 
Petraitis trečiadienį Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui apskundė Vyriausiąją rin
kimų komisiją, sužinojęs, kad 
gali būti neregistruojamas 
kandidatu, jei nepateiks doku
mentų, liudijančių, jog atsisa
kė Australijos pilietybės.

Iš viso VRK yra išdavusi 
parašų rinkimo lapus 20 kan- 
dadatų į prezidentus.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

BALTŲ FESTIVALIS
Rugsėjo 28 diena Ursinus 

kolegijoje, Collegeville, PA, 
įvyko antrasis kasmetinis 
Baltų festivalis. Tiek studen
tai, tėvai ir profesoriai, tiek 
atvykę svečiai turėjo nuos
tabią galimybę daugiau su
žinoti apie trijų Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — istoriją, kultūrą, 
papročius, dabartinę politinę 
situaciją, svarbiausias šian
dienos aktualijas ir ateities 
planus.

Mintis surengti tokį rengi
nį kilo Ursinus kolegijos stu
dentams — lietuvaitei Ievai 
Vozbutaitei, latviui Adams 
Berzins ir estukei Heidi La- 
viimagi. Prieš metus jiems vi
siems susibūrus kartu ir savo 
projekto mintimis pasidalinus 
su kolegijos administracija, 
buvo imtasi pasiruošimo dar
bų. Festivalis pritraukė daug 
susidomėjimų ne tik studentų 
tarpe, bet taip pat ir tarp 
vietinių išeivių. Praeitų metų 
Baltų festivalio Ursinus 
kolegijoje pasisekimas paska
tino studentus dar kartą imtis 
tokio atsakingo organizacinio 
darbo ir šį rudenį.

Vos įėjus į salę, buvo gali
ni'’ pamanyti, kad peržengėm 
keletą dešimčia metų atgalios: 
salė skendėjo žvakių prieb
landoje, ant sienų kabojo lan

WORCESTER, MA

PO KONCERTO

Nekalto Marijos Prasi
dėjimo vienuolijos Putname 
rėmėjai spalio 6 d. Maironio 
Parke suruošė pietus ir kon
certą paremti seselių darbus, 
kurių jos turi apsčiai.

Koncertą atliko Bostono 
vyrų kvartetas: Bronius Ba
naitis, Helmutas Lingertaitis, 
Norbertas Lingertaitis, Gintas 
Simonaitis. Vadovė Daiva 
Navickienė.

Svečius trumpu žodžiu pa
sveikino ir programai vadova
vo rėmėjų skyriaus pirm. 
Teresė Adomavičienė. Invo- 
kaciją prieš pietus sukalbėjo 
seselių kapelionas kun. 
Vytautas Girdvainis. Pasivai
šinus skaniais rėmėjų paruoš
tais pietumis, seselių atvežta 
rugine lietuviška duonele ir 
pyragais, prasidėjo koncertas.

Jaudinančiai skambėjo 
pirmoji daina „Tėvyne Lietuva 
— brangi šalie prie Nemuno 
krantų, gyvuok laisva, graži 
gėlė piliakalnių šventų...” 
Taip tomis gražiomis viena po 
kitos dainomis gražiabalsiai 
vyrai, įpindami ir vaidybinio 
meno, linksmino auditoriją, 
kuri atsidėkodama kiekvieną 
dainą palydėjo plojimais.

Po šių visų linksmų it 
gražių dainų kiekvienam kvar
teto vyrui prie švarko atlapo 
Aldona Jakniūnaitė prisegė 
baltą gvazdiką, o vadovei Dai
vai Navickienei Irena Marke
vičienė padovanojo raudonų 
rožių puokštelę. Bisui — visų 
mylimą „Skinsiu tau raudoną 
rožę...” Pabaigai „Žemėj Lie
tuvos ąžuolai žaliuos” buvo Janina Miliauskienė Regina Juškaitė-Švobienė

Bostono vyrų kvartetas, atlikęs koncertą Maironio Parke Nekaltojo Marijos Prasidėjimo vienuolijos darbams 
paremti. Iš kairės: Gintas Simonaitis, Helmutas Lingertaitis, vadovė Daiva Navickienė, rėmėjų skyriaus pirm. 
Teresė Adomavičienė, Norbertas Lingertaitis ir Bronius Banaitis. Algio Glodo nuotrauka.

gų imitacijos, papuoštos lini
nėmis užuolaidomis, tai čia, 
tai ten mėtėsi šiaudinės ke
purės — lyg paliktos žolės pjo
vėjo — kampuose riogsojo 
krepšiai, pripildyti rudens 
daržovių — bulvių, morkų, 
svogūnų galvų. Ne tik akys 
galėjo pastebėti, kad patekom 
į ypatingą renginį, bet ne
trukus ir nosis užuodė nuos
tabias šviežiai pagamintas 
tradicines baltų vaišes: kelių 
rūšių šviežių daržovių miš
raines, saldžius obuolių pa
tiekalus, namuose slėgtą sūrį 
ir, žinoma, skanią juodą duo
ną. O kaip galima atsispirti, 
kai akys tiek daug mato ir 
nosytė tiek daug užuodžia!

Svečiai, gavę galimybę pa
skanauti kaimiškų užkan
dėlių ir šiek tiek „paskaiti- 
nėję” lietuviškų šių dienų žur
nalų, kurių buvo galima rasti 
ant stalelių, buvo pavaišinti 
vakaro programa. Pirmiausia 
pasirodė lietuvaičių šeimyninė 
folkloro grupelė, suburta vie
tinės Filadelfijos apylinkės 
trečiosios bangos muzikės Ilo
nos Babinskienės, kurie pa
dainavo keletą dainelių, pa
mokė populiarių žaidimėlių 
bei pašoko kelis tradicinius 
lietuvių liaudies šokius. Buvo 
be galo smagu, kad pradžioje 
pasveikinti svečių į sceną išėjo

įjungta visa auditorija. Pro
gramos vedėja padėkojo.

Šiame gražiame renginyje 
dalyvavo ne tik vietos, bet ir 
aplinkinių telkinių lietuviai, 
atvykę iš Bostono, o ką 
bekalbėti apie nepavargstan- 
čiuosius iš Providence, RI, 
lietuvius. Jie daugelį metų su 
vertingomis dovanomis atvyks
ta į kiekvieną vienuolijos dar
bams remti ruošiamą renginį.

Žodį tarė seselių kape
lionas kun. V. Girdvainis, dar 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Buvo labai malonu ir jam, ir 
mums su juo susipažinti

Iš Putnamo buvo atvykę 
Matulaičio slaugos namų ka
pelionas kun. dr. Rapolas Kra
sauskas, prelatas Antanas 
Bertašius, profesorius Česlo
vas Masaitis, filmuotojas Bru
žas, seselės — provincijole 
Paulė, Oliveta ir Judita. Taip 
pat dalyvavo . Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas ir kun. Alfonsas 
Volungis.

Pietus paruošė: Aldona 
Brantienė, Elena Černienė, 
Irena Juodaitienė, Vanda 
Lescord, Irena Markevičienė, 
Elena Nalivaiklenė, Vanda 
Ramonienė, Irena Savickienė. 
Dar buvo visa eilė ir daugiau 
darbų, kuriuos atliko kitos 
moterys ir merginos.

Buvo malonu visiems susi
burti, nes mūsų gretos visuose 
telkiniuose vis retėja, praleisti 
šią gražią sekmadienio popie
tę kartu su seselėmis, mielu 
kapelionu ir paremti jų kil
niuosius darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje, kurių turi apsčiai, o 
būrelis jų irgi nėra gansūs.

Lietuvių kaimiška kapela iš Philadelphia, PA. Kairėje — vadovė Ilona Babinskienė (su akordeonu).

ne tik folkloro grupelė, bet 
taip pat ir visi lietuvaičiai, vie
naip ar kitaip prisidėję prie 
renginio — gražus tradicijų ir 
šių dienų derinys. Kalbant 
apie tokius derinius, lietuvių 
pasirodymo dalyje taip pat da
lyvavo modernaus šokio pora 
— Jurgita Čeponytė ir Juven- 
tas Telšinskas. Juventas žiū
rovus nustebino „breiko” šokiu 
ir savo techniniais sugebėji
mais. Jurgita prisijungė prie 
Juvento ir kartu jie sušoko 
„čača”, dar kartą įrodydami, 
kad pramoginių šokių šaknys 
Lietuvoje labai gilios ir daug 
žadančios. Pakeitusi partnerį, 
Jurgita ir Albertas Babinskas 
sušoko tradicinį Vienos valsą, 
dar kartą palikdami žiūrovus, 
netekusius amo.

Po tokių smagių palinks

DETROIT, MI

§V. ANTANO 
PARAPIJOS METINĖ 

GEGUŽINĖ

Šv. Antanė parapijos ge
gužinė po stogū vyko sekma
dienį, spalio 27 d. Rudenėlio 
saulutė švietė savo šiltus 
spindulėlius ir gražus, šiltas 
oras kvietė visus į Šv. Antano t 
parapiją. Mišių metu didingai 
skambėjo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. Po šv. Mišių pilnutėlė 
salė — vietiniai svečiai ir iš 
toliau atvykusieji, susirinko 
parapijos salėje, kur visų 
laukė parapijos šeimininkių ir 
talkininkių paruošti gardūs 
lietuviški patiekalai, parapi
jiečių kepti pyragai, o 
ištroškusių — Vacio Slušnio ir 
Alfonso Rimbos parūpinti 
„alijošiaus lašai”. Vyko 
gausūs ir turtingi laimėjimai. 
Jų bilietus platino Vida 
Kinčienė ir Regina Juškaitė- 
Švobienė. Dovanų skirstymą 
pravedė Antanas Osteika.

Nuotaika jauki. Visi daly
vavusieji buvo patenkinti, 
maloniai tarp draugų ir pažįs
tamų praleidę sekmadienio 
popietę ir tuo pačiu parėmę 
Šv. Antano parapiją. Kle
bonas kun. Alfonsas Babonas 
dėkoja visiems už gausų atsi
lankymą ir už parapijos veik
los parėmimą. Dalyviai dar 
ilgai pasiliko pasilinksminti ir 
pasišnekučiuoti su draugais 
bei pažįstamais. Šis renginys 
buvo sėkmingas. Gegužinę 
ruošė kun. Alfonsas Babonas 
ir parapijiečiai.

minimų vyko kiek formalesnis 
pranešimas iš JBANC atstovo 
Simono Girdzijausko. Jis mus 
supažindino su organizacįja, 
jos istoriniais siekiais, bei 
dabartinėmis visų trijų Pa
baltijo šalių aktualijomis. 
Smagu buvo išgirsti, kad, nors 
ir oficialiai dar nėra paskelb
ta, bet yra labai didelė tikimy
bė, kad Lietuva, kaip ir Lat
vija bei Estija, bus pakviestos 
tapti NATO narėmis Prahoje 
vyksiančiame organizacijos 
suvažiavime.

Programą tęsė latvių 
trumpas pasirodymas apie 
šalies kultūrą, istoriją bei 
papročius. Adams Berzins taip 
pat bandė auditorijoje buvu
sius vaikus pamokyti keletą 
tradicinių žaidimų, kuriuos jis 
prisiminė, žaidęs augdamas.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Šv. Antano parapija ruo
šia Naujųjų 2003 metų su
tikimą. Jau vienuolikti metai 
iš eilės Šv. Antano parapija 
ruošia Naujųjų metų suti
kimus. Kiekvienas sutikimas, 
galime sakyti, buvo smagus, 
nuotaikingas, sėkmingas ir 
ypač parapijai pelningas. 
Visuomet atšvęsta šeimyniš
koj nuotaikoj. 2003 metų su
tikimas vyks įprasta tvarka. 
Visų dalyvių lauks užkan
džiai, karšta vakarienė,)gėri
mai, maloni nuotaika, smagi 
muzika paklausyti arba pa
šokti. Dalyvių mašinos parapi
jos aikštėje bus stropiai saugo
mos. Antradienį, gruodžio 31 
d., vakaras bus pradėtas 7 vai. 
v. šv. Mišiomis Šv. Antano 
bažnyčioje, 8 vai. vak. paben
dravimas šventiškai papuošto
je salėje, 9 vai. vak. — karšta 
vakarienė. Po to šokiai ir džiaugs
mingų Naujųjų metų sutiki
mas. Smulkesnes informacijas 
teikia Regina Juškaitė-Švo- 
bienė, darbovietės tel. (313) 
396-0389, namų tel. (248) 547- 
2859. Jau užsiregistravo 32 
norintys dalyvauti. Prašome 
užsiregistruoti iki gruodžio 22 
d., nes vietų skaičius ribotas. 
Visi laukiami, kviečiami ir bus 
mielai priimti. 2003 Naujųjų 
metų sutikimą ruošia Šv. 
Antano parapija.

Regina Juškaitė-Švobienė

CLEVELAND, OH

RUDENĖJANČIAME
CLEVELANDE

BALFo vajus tęsiamas 
toliau. Valdyba kviečia visus 
jungtis į labdaros darbą. 
„Niekas nėra tiek turtingas, 
kad ko nors nestokotų, niekas 
nėra toks vargšas, kad 
negalėtų kitam padėti”, — 
taria popiežius Leonas XIII.

Spalio 20 d., sekmadienį, 
Public Radio stotis FM 90.3 
pravedė savo metinį vajų. 
Šioje stotyję kiekvieną sekma
dienį nuo 7-8 vai. vak. yra 
lietuviškosios radijo translia
cijos, kurioms vadovauja, re
žisuoja ir pranešinėja Kristina 
Kuprevičiūtė. „Tėviškės aidai” 
klausytojams lietuvių ir anglų 
kalba duoda įdomių žinių, 
daugiausia iš kultūrinio

Estų pasirodymo teko šiek 
tiek ilgiau palaukti, nes šokė
jai, kurie turėjo atvykti iš Va
šingtono, vėlavosi, besisteng
dami atrasti teisingą kelią. At
važiavę jie pašoko keletą labai 
ritmiškų šokių ir tuo buvo 
apvainikuotas visas, vakaras.

Manau, kad visi atvykę 
išėjo iš salės šiek tiek daugiau 
sužinoję apie Lietuvą, Latviją, 
Estiją; šiek tiek sotesni, para
gavę kaimiškų patiekalų, ir 
šiek tiek linksmesni, pasišokę 
pagal kaimišką muziką. 
Tikėkimės, kad tokia graži 
tradicija ir toliau augs, ir 
ateinančiais metais mes vėl 
visi susitiksime, jau trečia
jame Baltų festivalyje Ursinus 
kolegijoje.

Ieva Vozbutaitė

gyvenimo, lietūvių kompozi
torių ir liaudies kūrybos 
muzikinių ištraukų. Public 
Radio yra galinga stotis, ji 
girdima net toliau, už plačio
sios Clevelando periferijos. 
Vertinga ir tiksli informacija 
apie Lietuvą bei išeiviją.

Spalio 27 d. prisimintas 
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje kalbėjo Aldo.na 
Miškinienė tema „Per pasaulį 
keliauja žmogus” ir rodytas 
video „Poeto Bernardo Braz
džionio grįžimai į Lietuvą”.

Lapkričio 7 d. 1 vai. p.p., 
pensininkai renkasi į savo 
kasmet rengiamus Padėkos 
pietus Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. Senjorų klubui 
gražiai ir sėkmingai vadovau
ja Henrikas Pikturna.

„Exultate” choro 20-mečio 
sukakties minėjimas lapkričio 
9 d., šeštadienį. Sukaktuvinis 
koncertas 6 vai. vak. Dievo 
Motinos šventovėje — pagrin
dinis kūrinys su styginių 
orkestru Vivaldi „Magnificat”. 
Iškilmingas jubiliejaus
pokylis 7:30 v.v. (tuoj po kon
certo) Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje. Vakarienė, 
šokiai, dainos, jubiliejaus iš
kilmės.

Jau užsisakyta per 30 
stalų. Dėl paskirų vietų ar 
stalų prašoma skambinti Zitai 
ir Petrui Stungiams (440) 358- 
9968.

Choro įkūrėja ir vadovė 
komp. Rita Čyvaitė-Kliorienė. 
Iškili ir džiugi Clevelando 
lietūvių šventė!

Lapkričio 17 d., sekmadie
nį, Šv. Jurgio parapijos metinė 
rudens šventė, rengiama kle
bono kun. J. Bacevice ir tary
bos po 10:30 vai. ryto Mišių iki 
3 vai. p.p. Bus pravesta 
„kiniečių loterija” su daugybe 
laimėjimų. Pelnas bus panau
dotas didelėms klebonijos 
pataisymo išlaidoms pa
dengti.

Lietuvos dailės muziejaus 
ansamblis „Kanklės” lapkričio 
23 d., šeštadienį, koncertuos 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba, pirmi
ninkas Algis Gudėnas. V.R. 

PALM BEACH, FL

Juozas Andriušis, Lietu
vos Nepriklausomybės kovų 
savanoris-kūrėjas, Lietuvos
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aviacijos narys, 2002 m. spalio 
mėn. 29 d. švenčia. 100 metų 
sukaktį. JAV LB Palm Beach 
apylinkės nariai ir kiti pietų 
Floridos lietuviai sveikina 
garbingą Jubiliatą Juozą 
Andriušį, linki sveikatos ir 
gražių dienų.

ia gi.
Pirmosios po vasaros 
lietuviškos pamaldos

Lapkričio 3 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p., St. Jude baž
nyčios koplyčioje, Teąuesta, 
204 US Kwy. 1, kun. Anthony 
Čepanis laikys pirmąsias po 
vasaros lietuviškas pamaldas. 
Pamaldų metu giedos „Dai
nos” choras, vadovaujamas 
muz. Jono Samoškos, vargo
nais pritars muz. Liudas Stukas.

„Dainos” choro gegužinė

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 
12 vai. p.p., Carlin parke, Ju- 
piter Gumbo Limbo paviljone 
„Dainavos” choro choristai ir 
vadovas muz. Jonas Samoška 
kviečia pietų Floridos lietu
vius, didelius ir mažus, atsi
lankyti gegužinėje.

Prie Gumbo Limbo pa
viljono šią vasarą yra įrengta 
vaikų aikštelė su sūpynėmis ir 
įvairiais žaidimų prietaisais, 
tad mažieji turės progos pa
žaisti. Suaugusieji galės pa
būti gražioje gamtoje, pabend
rauti su pažįstamais, para
gauti skanaus lietuviško 
maisto, dalyvauti gausioje 
loterijoje. Tad laukiami visi!

Pabendravimo pietūs
Pabendravimo pietūs 

„Homer Cafe”, Lake Worth 
miestelyje, visuomet sutrau
kia gražų būrį pietų Floridos 
lietuvių, nes vasarą tai yra 
vienintelė vieta, kur kas antrą 
mėnesio antradienį, galima 
susitikti draugus, o dabar jau 
iš šiaurės grįžtančius „sniego 
paukštelius”.

Po spalio mėn. pietų LB 
Palm Beach apyl., pirm. 
Kęstutis Miklas, tik neseniai
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4847 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
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grįžęs iš Lietuvos, papasakojo 
apie „Aušros” gimnazijos, 
1941 m. baigusių mokinių su
važiavimą Kaune, rugsėjo 21- 
22 d. Suvažiavimas praėjo 
labai gražiai, dalyvavo apie 40 
žmonių, trys iš JAV.

Kęstutis Miklas, kartu su 
kitais Tautos fondo atstovais, 
lankė jų globojamas lietu
viškas mokyklas Vilniaus sri
tyje. įdomu, kad dabar ir daug 
lenkuojančių žmonių leidžia 
vaikus į lietuviškas mokyklas, 
mokinių skaičius auga. Mo
kyklose labai trūksta Lietuvos 
žemėlapių, vadovėlių, popie
riaus ir kitų mokymo priemo
nių. Kai kurie mokiniai skur
džiai apsirengę, labai prasti 
batai.

Kęstutis Miklas yra šiais 
metais išėjusios knygos „Tau
tos fondas 1943-2002” redak
torius, tad Lietuvoje dalyvavo 
net keliuose knygos pristaty
muose, turėjo progos asme
niškai knygą įteikti Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui, 
Lietuvos vyriausybės ir Seimo 
nariams.

Po Kęstučio Miklo praneši
mo Dalia Augūnienė kalbėjo 
apie JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklą, suvažiavimą 
Washington D.C., ateities pla
nus. Ruošiant mėnesinius pa
bendravimo pietus, labai daug 
darbo įdeda Palm Beach LB 
apyl. vicepirm. kultūros rei
kalams Pranas Baltakis, kuris 
rūpinasi audio sistema, paren
ka pranešimų temas, suranda 
kalbėtojus.

Lietuvos Dukterų, Palm
Beach skyriaus veikla
Jau daug metų Lietuvos 

dukterys, vasarą besilankan
čios Lietuvoje, veža labdarą 
daugiavaikėms šeimoms. Jos 
asmeniškai stengiasi jas aplan
kyti, susipažinti, pamatyti šei
mų gyvenimo sąlygas. Šią va
sarą paramą daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje vežė: Dalia 
Augūnienė, Aldona Biliūnie
nė, Birutė Čiurienė ir Gražina 
Stankūnienė. DA.
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LIETUVOS SEIMO 
SPINDESYS IR SKURDAS

Kadencijos pusiaukelėje

Seimo kadencija pasiekė 
pusiaukelę. Tiek valdančioji 
dauguma, tiek opozicija, tiek 
politologai nueitame kelyje 
įžvelgia skirtingus dalykus. 
„Daugumos” atstovai tvirtina, 
kad dabartinis Seimas yra 
labai darbštus ir darnus, per 
keletą pastarųjų metų mūsų 
valstybės pamatai esą gerokai 
sustiprėjo. Opozicija savo 
ruožtu teigia, kad šio Seimo 
priimtų sprendimų gausa, 
deja, nereiškia valstybės 
tvirtėjimo. „Mažumos atstovai 
įsitikinę, kad dauguma pri
imtų įstatymų nėra pakanka
mai kokybiški, todėl ateityje 
neišvengiamai bus vėl 
nagrinėjami ir taisomi. Poli
tologai ir ekonomikos anali
tikai savo ruožtu pastebi tiek 
Seimo klaidas, tiek pasie
kimus. Pasak jų, Seimo darbą 
pernelyg įtakoja ekonominių 
oligarchų interesai. Lietuvoje 
šiuo metu daugiau rūpina
masi globėjiškos, o ne pilie
tinės visuomenės kūrimu. Ki
ta vertus, Lietuvos ūkis aki
vaizdžiai tvirtėja, priimti 
svarbiausi įstatymų kodeksai, 
pakankamai sklandžiai vyks
ta Lietuvos vesternizacijos bei 
rinkos kūrimo procesai.

Iš esmės tėra vienas 
dalykas, dėl kurio, atrodo, 
sutaria visi — šiam Seimui 
veikiausiai pavyks išvengti 
pirmalaikių rinkimų. Tai 
reiškia, kad jis dar turi bent 
dvejus metus tam, jog 
įgyvendintų visus pažadus, 
kuriuos dabartiniai jo nariai 
prieš porą metų dosniai dali
no. Stengtis tikrai svarbu, 
nes, kaip rodo gyventojų nuo
monių apklausos Lietuvoje, 
šiandien Seimas yra ta insti
tucija, kuria mažiausiai pa
sitikima.

Deja, dabartiniai Lietuvos 
politikai, visą dėmesį sutelkę 
tarpusavio kovoms, šiandien 
dar menkai jaudinasi dėl ypač 
prasto Seimo vertinimo. 
Tačiau menkas pasitikėjimas 
gali turėti labai liūdnų 
padarinių. Jei nepasitikima 
Seimu, akivaizdu, nepasitiki
ma ir jo darbo vaisiais — tai 
yra įstatymų leidyba. Tai 
reiškia, kad teisinis visuo
menės gyvenimo reguliavimaš 
priimamas ne kaip bendros 
valios išraiška, bet kaip 
suvaržymai, kurių laikomasi 
tik bijant sankcijų. Tokioje 
situacijoje visos kalbos apie 
pilietinės visuomenės kūrimą 
lieka tuščios. Kitas dalykas — 
nepasitikėjimas įstatymus lei
džiančia institucįja yra palan
ki terpė populizmui plėtotis. 
Puikiai matome, kad didelei 
daliai žmonių patinka po
pulistų panieka parlamenta
rizmui. Šią panieką skatina ir
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Jos mums davė ten pat 
pavalgyti ir dar davė kiekvie
nam po kelis sumuštinius ke
lionei. Vėliau sužinojome, kad, 
mums apleidus Dresdeną, 
1945 m. vasario 14-15 d., per 
amerikiečių ir anglų aviacijos 
puolimą buvo sugriauta 60 
procentų visų pastatų. Per 
bombardavimą žuvo apie vie
nas ketvirtadalis jo gyventojų, 
kurių tarpe buvo daug lietuvių.

Iš Dresdeno mūsų trau
kinys riedėjo link Leipzigo. 
Leipzigas buvo tapęs vienu žy
miausių Europos muzikos cen
trų (simfoninis orkestras, ope
ra, konservatorija). Čia gy
veno ir dirbo daug kompozito
rių, muzikų. Žiūrėdami pro 
vagono langą, nesupratome, 
kodėl čia mus atvežė. Iš mies

įtakingiausios žiniasklaidos 
priemonės.

Paradoksalu tai, kad šian
dien Lietuvos žmonės daug 
labiau pasitiki institucijomis, 
kurių veiklą menkai gali 
įtakoti, o nepasitiki tomis, 
kurias patys tiesiogiai formuo
ja: Seimu, profsąjungomis, 
politinėmis partijomis. Ar tai 
reiškia, jog žmonės nepasitiki 
savimi, savo sugebėjimu dera
mai išreikšti valią? Veikiau
siai — ne. Tiksliau būtų teigti, 
kad šiandien dauguma Lie
tuvos gyventojų netiki, kad jų 
valia iš tiesų ką nors reiškia. 
Vyrauja įsitikinimas, kad poli
tikai, profsąjungų veikėjai 
paprasčiausiai manipuliuoja 
eiliniais žmonėmis ir rūpinasi 
tik savais, o ne bendrais 
interesais.

Priekaištų liūtis

Pokomunistinėje Lietuvoje 
įprasta keikti valdžią. Lie
tuviai su didžiuliu mėga
vimusi aptarinėja politikų 
klai-das ar aplaidumą, kartu 
vi-siškai nesusimąstydami, 
kad kiekviena tikra reforma 
yra vaisinga tik tuo atveju, kai 
ji pradedama nuo savęs. Kita 
vertus, labai dažnai politikai 
visai nesirūpina valdžios 
autoriteto stiprinimu ir jų 
nusižengimai meta šešėlį poli
tikai apskritai. Tikrai ne
teisinga būtų visus Seime dir
bančius ar dirbusius politikus 
apšaukti vagimis ar sa
vanaudžiais. Asmeniškai pa
žįstu ne vieną Seimo narį, 
kurį į politiką atvedė išskirti
nai idealistinės nuostatos. 
Žinau, kad dauguma Seimo 
narių skaudžiai išgyvena 
neigiamą visuomenės nuos
tatą. Kita vertus, didelė dalis 
Seimo narių gyvena pagal 
principą — Jupiteriui negalio

ja jaučius saistantys įstaty
mai. Tarnybinius automobi
lius, įvairias lengvatas parla
mentarai priima kaip savaime 
suprantamą dalyką. Tuo 
metu, kai didelė visuomenės 
dalis vargsta. Seimo kan
celiarijos išlaidos nuolat didė
ja, o žiniasklaidoje mirga poli
tikų banketų vaizdai. Kita 
problema — nemaža dalis Sei
mo narių akivaizdžiai yra 
priklausomi nuo tam tikrų 
ekonominių grupuočių. To 
padarinys — įstatymai kuria
mi ne tiek galvojant apie bend
rą labą, kiek apie tam tikros 
ekonominės bendrovės pelną. 
Dažniausiai parlamentarų 
ekonominė priklausomybė 
atsiranda per rinkimus, pri
imant paramą iš rėmėjų, kitas 
atvejis — pasiduodant (nere
tai už solidžias „premijas”) 
lobistinėms grupėms.

Nei valstybės kontrolė, nei 
įvairios komisijos šiandien

to pastatų buvo likę tiktai di
džiulės plytų krūvos. Pasi
rodo, kad į šitą miestą mes 
atvažiavome ką tik po jo su- 
bombardavimo. Traukiniui 
sustojus ir mums išlipus iš va
gono, pasitiko rudmarškinis, 
pasipuošęs nacių ženklais, 
aukšta kepure, ilgais batais, 
pūstomis kelnėmis. Tai buvo 
ne eilinis kareivis. Kaip tikras 
džentelmenas, jis moterims 
neleido nešti pačioms savo 
lagaminų. Jis pats atsivežė 
vežimėlį, ant jo sudėjęs mūsų 
„turtą”, pats vienas jį stūmė, 
mes sekėme paskui jį. Ėjome 
dairydamiesi tarp griuvėsių ir 
nežinojome, kur einame. Kai 
priėjome įėjimą į požemį, 
supratome, kodėl mus čia 
atvežė. Buvome nustebinti to

Vilniečiai važinės „Mercedes-Benz” autobusiukais... Rugsėjo viduryje Vilniuje pristatyti įvairios paskirties ėios 
bendrovės mažieji autobusai keleivių pervežimui. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

nesugeba veiksmingai kovoti 
su valdžios vyrų' korupcija. 
Problemiška tai, kad nele
galūs pinigai suvienija net 
priešingų pažiūrų politikus. 
Prisiminkime nesėkmingą 
apsivogusio A. Butkevičiaus 
apkaltą.

Kitas svarus priekaištas 
Lietuvos parlamentarams — 
profesionalumo stoka. Neko
kybiškų įstatymų išleidžiama 
visose valstybėse, tačiau 
Lietuvoje ypač dažnai parla
mentarai visiškai nesirūpina 
ilgalaikėmis jų „palaimintų” 
įstatymų pasekmėmis. Fan
tasmagoriškas pavyzdys — 
Seimo daugumą kontroliuo
jantis premjeras prašo pre
zidentą vetuoti įstatymą, nes 
jis priimtas per klaidą. Vargu 
ar įmanoma tiksliai apskai
čiuoti, kiek valstybei kainuoja 
prasti įstatymai. Tačiau 
neabejotina, kad tokia suma 
siektų kelis šimtus milijonų. 
Paradoksalu, bet Seimo profe
sionalumas negerėja. Jei at
kuriamosios Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų daugumą 
sudarė iš meno ar technikos 
pasaulio atėję žmonės, tai 
šiandien Seimo nariai yra 
praėję bent dešimtmečio poli
tinę mokyklą. Nepaisant to, 
dabartiniai parlamentarai 
daro tiesiog vaikiškas klaidas, 
nesigaudo teisinėje valstybės 
sistemoje. Prieš 2000 metų 
rinkimus buvo populiarus 
mitas, kad verslininkai, suge
bantys tvarkyti savo firmas, 
sugebės tvarkyti ir valstybę. 
Deja, tikrovė griauna mitus. 
Pasirodė, kad į Seimą patekęs 
verslininkas ir toliau galvoja 
apie savo firmą, o ne apie vals
tybę. Be to, vadovauti kepyklai 
ir valstybei visgi ne tas pats.

Geresnės valdžios 
receptai

Prieš Seimo rinkimus 
paprastai išsakoma daug re
ceptų, kaip pagerinti Seimo

kiu gražiu požemio įrengimu. 
Pirma liepė karštoje pirtyje 
išsimaudyti. Po to valgėme 
vakarienę, gardžią sriubą su 
mėsa 'ir plačiais makaronais. 
Gal ta sriuba buvo gardi todėl, 
kad buvome labai išalkę. Nak
tį gerai išsimiegojome šiltose, 
minkštose lovose. Ryte atėjo 
tas pats rudmarškinis, visą 
būrį vėl džentelmeniškai nu
vedė į geležinkelio stotį. Su
sodino į traukinį ir išleido 
tolimesnei kelionei. Dienos 
šviesoje Leipzigo miesto griu
vėsiai paliko liūdnesni vaizdą, 
negu atvažiavus tamsoje.

Tęsdami savo „odisėją” to
liau, pravažiavome daug mies
telių, trumpai sustodami ge
ležinkelio stotyse, dažniausiai 
tik pakeisti traukinį. Kartais 
sustojus traukiniui, turėda
vome savo vietą užleisti ka
reiviams ir palaukti, kol atsi
ras vietos kitame traukinyje. 
Keliaujančių žmonių buvo 
daug, vagonai prigrūsti, ju
dėjimas vyko visu tempu. Vie

darbą. Vėliau jie pamirštami 
arba suvokiama, kad popu
listinės reformos tegali per
dažyti fasadą, bet nekeičia 
esmės. Populiarus pasiūlymas 
— apriboti Seimo galias ir 
daugiau valdžios sutelkti 
prezidento rankose. Taigi iš 
esmės siūloma keisti Lietuvos 
politinę. sistemą iš parla
mentinės į prezidentinę. Deja, 
visiškai neaišku, kaip toks 
pakeitimas prisidėtų prie 
įstatymų kokybės. Valdymo 
reforma pareikalautų mil
žiniškų investicijų, reikėtų 
sukurti didžiulį Prezidentūros 
aparatą. Prabangą vykdyti 
tokias reformas galbūt gali 
sau leisti klestinčios valsty
bės. Lietuvai tokia reforma 
užkrautų dar didesnę naštą.

Dar vienas siūlymas — 
mažinti Seimo narių skaičių. 
Taip tikimasi sutaupyti lėšų. 
Deja, demokratija visuomet 
kainuoja. Tačiau tas, kuris 
taupo demokratinių instituci
jų sąskaita, vėliau moka duok
lę tironijos drakonui. Šiandien 
Seime darbo tikrai užtenka 
visiems — 141 nariui. Prob
lema ta, kad dalis Seimo narių 
nenori vykdyti tiesioginių savo 
pareigų. Ne vienas Seimo 
narys net per visą kadenciją 
nesugeba pasiūlyti,jokio pro
jekto. Tačiau ar sumažinę par
lamentarų skaičių atsikra
tysime veltėdžių? Gal kaip tik 
prarasime darbščius, bet 
prasčiau gražbyliaujančius 
politikus? Jei iš tiesų būtų 
įgyvendinti planai mažinti 
Seimo narių skaičių, kartu 
būtinai tektų didinti jų 
padėjėjų aparatų. Taigi 
sutaupyti vargu ar pavyktų.

Tai, ką iš tiesų būtina 
įgyvendinti — nustatyti 
griežtesnius posėdžių lanko
mumo bei darbo komitetuose 
reikalavimus parlamenta
rams. Nenormalu, kai vaka
riniuose posėdžiuose įstaty
mus priiminėja keliasdešimt 
Seimo narių. Dar vienas

noje geležinkelio stotyje teko 
ilgiau palaukti. Belaukiant ir 
bestebint žmonių judėjimą, 
teko visko pamatyti. Matėme 
vokiečių kareivius, grįžtančius 
iš rytinio fronto. Kareivių bal
tos žieminės uniformos, labai 
išryškino jų kruvinas žaizdas. 
Vieni kareiviai buvo be kojos, 
kiti be rankos, dar kiti suriš
tomis galvomis, o dar kiti 
aprištomis akimis. Vieni buvo 
nešami, kiti ėjo, vienas kitą 
paramstydami. Tai nebuvo tik 
keli kareiviai, bet atvažiuoda
vo ilgiausi traukiniai, pilni 
tokių sužalotų karo aukų. 
Tada vaikui tokie neįprasti ir 
žiaurūs vaizdai buvo tik įdo
mumo ir smalsumo patenkini
mas, jokio gailesčio ir užuojau
tos jiems nebuvo.

Iš geležinkelio stotyse 
praleisto laiko užsiliko vienas 
šviesus prisiminimas. Tai bu
vo garvežys. Su didžiausiu ma
lonumu ir pasigėrėjimu žiūrė
davau į tą juodą, įspūdingą 
garvežį. Gražiausias vaizdas

dalykas — kadencijos pradžio
je visi Seimo nariai turi iš
klausyti specialius valstybės 
valdymo ir administravimo 
kursus. Kiekvienas parlamen
taras privalo turėti bent mini
malias žinias apie valstybės 
sąrangą, ekonomines kate
gorijas. Tol, kol jis ar ji 
neišlaikys specialaus egza
mino, turėtų būti neleidžiama 
įsijungti į įstatymų leidybos 
procesą.

Seimas — visuomenės 
atspindys?

Apie Seimo privalumus ir 
trūkumus galima kalbėti be 
galo. Svarbu suvokti, kad 
Seimas visuomet yra vi
suomenės atspindys. Jei vi
suomenėje įprasta vogti, me
luoti, taip elgsis ir Seimo na
riai. Taigi, kartoju, tikras 
reformas visuomet reikia 
pradėti nuo savęs. Deja, 
paprastai iš kitų reikalaujame 
daug daugiau nei iš savęs. 
Mes turime galią „pataisyti” 
Seimą, balsuodami už tinka
mus kandidatus. Deja, labai 
retas rinkėjas prieš balsuo
damas daugiau domisi, už ką 
iš tiesų balsuoja. Paprastai 
balsuojama už gražesnį, turin
tį simpatiškesnę žmoną ar 
daugiau žadantį. Tai gal ne
verta keikti, kad mūsų išrink
ti gražuoliai nesugeba tvar
kyti valstybės reikalų? 
Didžiausias pilietinės visuo
menės pavojus — nuostata, 
kad mano balsas nieko ne
reiškia. Nuvertindami demo
kratinį pasirinkimą, mes atve
riame duris populistams, 
kurie kompromituoja valdžią. 
Tuomet pasigirsta kalbos, kad 
politika esą purvina ir mūsų 
gyvenimą pradeda lemti tik 
tiek, kurie mėgsta purvą. 
Ydingas ratas užsidaro, bet šis 
ratas tikrai nėra neįveikia
mas.

Andrius Navickas

buvo tada, kai jis pradėdavo 
važiuoti. Didžiuliai jo ratai 
pamažu pradeda suktis, iš po 
jo nasrų šnypščia, balti garai, 
juodi kamino dūmai, kaip 
dideli debesų kamuoliai, kyla į 
viršų ir dundesiu pradeda 
judėti ilgiausia virtinė vagonų. 
Arba nakties tamsoje pasirodo 
dvi didžiulės, šviečiančios 
akys ir, pasislėpęs garų ka
muolyje, kaip magikas, staiga 
išnyra didžiulis, juodas metalo 
tvarinys. Ir dar dabar, pa
mačius senuose filmuose trau
kinį, prisimena tie įspūdingi 
er karą matyti garvežiai, 
iandieniniai garvežiai nebe

turi tos magikos — nei dūmų,
nei garų, nei kamino.

Prisivažinėję traukiniais ir
pervažiavę per tokius miestus, 
kaip Weimarą, Erfurtą (kur 
teko matyti garvežį, kaip žais
liuką, užmestą ant didžiulio 
namo stogo), Gothą, pasie
kėme mažą miestelį Bebrą, ne
toli Kasselio. Čia mus 
pasitikęs vokietis kelias die
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[ Danutė Bindokienė

Matys, kad nebijom, ir 
turės nustoti...

Galbūt tai geriausias bū
das kovoti su teroristais. Nors 
jo pasekmės, kaip parodė pra
ėjusios savaitės įvykiai Ru
sijoje, kartais labai skaudžios, 
bet visgi ilgainiui gali būti 
veiksmingesnės, negu pasi
davimas baimei ir nevilčiai. 
Tiesa, su tarptautiniais tero-* 
ristais panašiais būdais mė
ginta susidoroti praeityje, tik 
mažesniu mastu. Užuot kapi
tuliavusios bei nuolaidžiavu
sios, valstybės, kurių gyvento
jai (savoje teritorijoje arba 
užsienyje) smurto veiksmais 
terorizuojami, trenkia smūgį 
tiesiai į tų teroristų kilmės 
lizdą arba kraštą-globėją, tuo 
pakertant terorizmo šaknis 
ten, kur jos prasideda. ’

Po pernai rugsėjo 11-osios 
smurto veiksmų Amerikoje, 
Vašingtonas neilgai delsė: 
pradėjo karą Afganistane, 
kad sunaikintų teroristų ruo
šimo stovyklą ir jos vadą Osa
ma bin Laden. Ar ta akcija bu
vo sėkminga? Kol kas dar ne
lengva pasakyti. JAV valdžios 
tvirtinimu, atsakymas teigia
mas, nors pastangos suimti „ui 
Qaeda” vadą nepavyko, nors 
Afganistane dar nenurimo 
kautynių šurmulys, nors ne
aišku, kada Amerikos (ir kitų 
sąjungininkų) kariuomenė 
galės palikti tą kraštą sa
varankiškai tvarkytis, kada 
bus atstatyti sugriauti mies
tai, kaimai, o gyventojai galės 
jaustis saugūs... Taigi, karas 
laimėtas?

Dabar Vašingtonas sten
giasi įtikinti ne tik savo val
stybės gyventojus, bet ir už
sienį, ypač Europą, kad kitas 
didžiausias taikos pasaulyje 
priešas yra Irakas: negalima 
laukti, kol jo diktatorius 
Saddam Hussein pripildys 
savo ginklų sandėlius pačiu 
moderniausia masinio naikinimo 
technika ir pajudės iš „savo 
urvo”, nešdamas mirtį bei 
sunaikinimą... Nors Afga
nistano karui po akivaizdaus 
teroristų išpuolio New Yorke 
ir Vašingtone, pritarimo tiek 
užsienyje, tiek savame krašte 
netrūko, su nauju karu Irake 
kiek kebliau: sąjungininkai 
nelabai nori mokėti kuinos, 
kurios tokia akcija parei
kalautų.

„Esame pasiruošę kirsti 
mirtiną smūgį tarptautiniam 
terorizmui ir valstybėms, ku
rios jį globoja”, šiomis die
nomis vėl girdime tuos pačius 
žodžius. Tik ne iš Vašingtono, 
o iš Maskvos. Kas galėjo prieš 
dešimtmetį manyti, kad tarp
tautinis terorizmas tokiu 
skaudžiu būdu sujungs dvi, 
dar taip neseniai priešų vaid

nas globojo mokyklos patalpo
se. Paskui nuvežė į dar mažes
nį miestelį — Sontrą. Matyt, 
nebeturėję kur mus dėti, ir nu
sibodus mus važinėti, atvežė į 
mažą kaimelį Weissenkassel, 
prisiglaudusi, gražioje kalnų 
papėdėje. Tai buvo 1945 metų 
vasario pradžioje.

Šioje gražioje vietoje 
gyvenome ilgesnį laiką. Netoli 
šio miestelio, ant kalniuko, 
buvo karo belaisvių stovykla. 
Vokiečiai mus atvežę į šią 
stovyklą, patalpino viename 
barake, kuris buvo pastatytas 
atokiau nuo kitų stovyklos ba
rakų. Šioje stovykloje radome 
italų, prancūzų, lenkų, ukrai
niečių ir rusų belaisvius. 
Dauguma belaisvių buvo ita
lai. Į šį tautų mišinį prisi
dėjome ir mes lietuviai. Nors 
mes nebuvome belaisviai, bet 
pabėgėlių šeimos — vyrai, 
moterys ir vaikai, kaip likimas 
lėmė, turėjome kartu gyventi 
su belaisviais.

Begyvenant šitame atski

menis vaidinusias, valstybes 
— JAV ir Rusiją. Prez. Vla
dimir Putin, kaip ir prez. 
George W. Bush, ruošiasi ka
rui. Iš pirmp žvilgsnio to būsi
mo karo priežastys panašios: 
teroristiniai išpuoliai. Bet tuo 
panašumai baigiasi.

Galima sakyti, kad Ame
rika tiesiogiai nėra nusikal
tusi musulmonų kraštams, 
išskyrus galbūt Irakui, kuris 
pralaimėjo Persų įlankos ka
rą, turėjo pasitraukti iš oku
puoto Kuveito ir tebevaržomas 
įvairių sankcijų, įvestų po to 
kuro. Tačiau ne viena Ame
rika kariąvo, tad kodėl Irako 
diktatoriaus neapykanta dau
giausia nukreipta į šį kraštą? 
Prileiskime, kad Vašingtono 
akivaizdus palankumas Izrae
liui yra šios problemos dalis, 
kadangi musulmonai pales
tiniečiai stengiasi atgauti 
Izraelio okupuotas savo žemes 
ir sukurti nepriklausomą vals
tybę, o žydai nepripažįsta pa
lestiniečių siekių.

Tačiuu Rusįja šiuo atžvil
giu yra taip pat agresorė, nuo 
pat Sovietų Sąjungos sugriu
vimo (ir dar anksčiau) įvai
riais būdais spaudusi Čečėniją 
atsisakyti nepriklausomybės 
ir tapti pavaldžia Maskvai. 
Prieš trejus metus tas pats 
Vladinur Putin ryžosi čečėnus 
ginklu „išmokyti paklusnu
mo”.

Nesunku buvo į karą Če
čėnijoje įsivelti, bet jį garbin
gai užbaigti — tai jau kitas 
reikalas. Šis karas visiškai su
ardė čečenų gyvenimą, sugrio
vė miestus ir kaimus, pa
reikalavo daug žmonių gyvy
bių. Bet jis buvo nuostolingas 
ir Rusijai, ypač jos prestižui 
(Užsienio akyse. Nors Kremlius 
nuolat tvirtina, kad čečėnai 
seniai „sutvarkyti", tačiau ži
nios apie naujus susirėmimus 
ir abipusius nuostolius, sako 
ką kita. Rusijos prezidentas 
visgi kiek atsižvelgė į pasaulio 
nuomonę ir su čečėnais sten
gėsi susidoroti tyliai, bet iš
puolis Maskvoje tai pakeitė. 
Po priedanga, kad eis medžioti 
teroristų jų tėvynėje, Putin 
jau gali mesti karinę jėgą į 
Čečėniją, ir niekus jam ne
prieštaraus. Argi ne taip el
gėsi Amerika bei jos sąjun
gininkės Afganistane, urgi 
prez. Bush nesiruošia pulti 
Irako? Kad Rusija yra agreso
rė Čečėnijoje, skirtumo nepa
darys.

Galbūt ir teroristai, pla
nuodami kitus išpuolius, pa
galvos apie tų veiksmų pa
sekmes, nes terorizmo au
komis netiesjogiai gali tapti ir 
jų tauta.

rame barake, aš labai sunkiai 
susirgau. Mat, bekeliaujunt 
traukiniais susigrūdę keleiviai 
mane taip buvo prispaudę prie 
vagono lango, kad piano viena 
rankovė su ranka buvo pri
šalusi prie vagono lango stiklo. 
Matyt, labai sušalau ir po to 
susirgau. Kas ta liga buvo, nė 
šiandien nežinau. Prisimenu, 
katį turėjau aukštą tempera
tūrą, neturėjau apetito ir taip 
buvau nusilpusi, kad iš lovos 
nepajėgiau išlipti. Kadangi 
mūsų pastatas neturėjo visų 
patogumų, reikėjo eiti į atski
rą namelį, mane nešte nuneš
davo. Girdėdavau mūsų kam
bario moteris kalbant, kad ta 
mergaitė ilgai negyvens. Bet, 
kaip matyti, tų moterų „pra
našystė” neišsipildė. Neprisi
menu, kas tada nuėjo pas sto
vyklos komendantą ir pasakė 
apie mano ligą, nes vieną dieną, 
pasišpuošęs juodu uniforma, 
jis atėjo j mūsų kambarį, pasi
žiurėjo į mane ir išėjo.

Bus daugiau
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„LIETUVA PASAKĖ ‘GALIU 
PADARYTI4, IR PADARĖ”

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

ARTĖJIMAS PRIE EUROPOS VEIKIA IR 
MŪSŲ KULTŪRĄ

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS

Tokia antrašte amerikie
čio laikraštininko Davė Zwei- 
fel straipsnis buvo atspaus
dintas spalio 2 d. Madison 
dienraštyje „Capital Times”.

Pradžioje jis pareiškė, jog 
pralėkė daugiau negu 10 metų 
nuo jo apsilankymo Lietuvoje, 
kurios sostinė Vilnius ir 
Madison yra „sister city”. Ša
lis tada vos kėlėsi iš Sovietų 
Sąjungos, kurios vadovybė lai
kė Baltijos kraštus (Lietuvą, 
Latviją ir Estiją) griežčiausia- 
me režime nuo pat Antrojo pa
saulinio karo pabaigos, še
šėlio.

„Kai aš 1991 m. rudenį 
lankiausi Lietuvoje, faktiškai 
buvo praėję net mažiau negu 
vieneri metai po to, kai Lie
tuvos žmonės taikingai sukilo 
prieš sovietus ir paskelbė savo 
nepriklausomybę”, rašė jis.

„Tikra tiesa, tai buvo So
vietų Sąjungos pabaigos pra
džia”, tęsia jis toliau. „Lie
tuvos gyventojų vieningumas 
paskatino ir kitus priešintis 
sovietijos komunistų geležinio 
kumščio valdymui!”

Tačiau jis guodėsi, jog 
tuomet vykti vienam buvo toli 
gražu nelengva. Jis prisiminė 
tuščias .maisto parduotuves, 
ilgas eiles prie benzino kolo
nėlių, silpną viešąjį susi
siekimą bei aplamai ten 1991- 
aisiais metais buvusį begalinį 
skurdą. „Vis dėlto sugrįžęs į 
Madison aš rašiau daug 
straipsnių apie lietuvių nuos
tabų nusiteikimą. Nepaisant 
tamsios buities, jie buvo labai 
tvirtai pasiryžę pasiekti kraš
to gerovės. Niekad, jie tvirti
no, nebesugrįš į senas vėžes!” 
— rašo Amerikos žurnalistas.

Jis papasakojo apie Lie
tuvos ambasadoriaus JAV ir 
Meksikai Vygaudo Ušacko at
vykimą į Madison, kur jis 
buvo pakviestas Fulbright są
jungos kalbėtojų priėmime 
kalbėti mokslininkams bei 
mokytojams. Ambasadorius 
aplankė keletą įstaigų univer
siteto teritorijoje, o vėliau 
buvo pakviestas į priėmimą, 
kurį surengė labai veiklus Ma- 
dison-Vilnius „sister rities” 
komitetas Betty Zeps namuo
se.

V. Ušackas buvo malonus 
(korespondento žodžiais ta
riant), kartu su šeimininku, 
Wisconsin universiteto eme
ritu švietimo profesoriumi 
Dean Bowles, sustojo D. Zwei- 
fel raštinėje ir „apšvietė” jam 
dabartinę padėtį krašte, ku
riuo jis (D. Z.) liko taip sužavė
tas!

Šiandien Lietuva puikiai 
darbuojasi, kalbėjo ambasado
rius. Žinoma, dar yra svarbių 
problemų, bet maisto parduo
tuvės kupinos, pilna prekių 
krautuvėse ir žmonės nestovi 
eilėse prie benzino. .

Ūkininkai vėl mokosi ūki
ninkauti! Kraštas tapo ketvir
tuoju didžiausiu sūrio

Svečiai JAV LB Tarybos sesijos pokylio metu, š. m. rugsėjo 21 d., 
VVashington, DC. Iš kairės: buvęs Vašingtono LB apylinkės pirm. Algis 
Lukas ir pik. Algimantas Garsys, kuris buvo pagerbtas Lietuvos ka
riuomenės žymeniu. Elvyros Vodopalienės nuotr.

eksportuotoju į JAV. Išmetus 
rusiškąjį rublį ir pakeitus lie
tuviška valiuta, neliko inflia
cijos, kurios kai kurie taip 
bijojo. Dabar statomi namai 
vienai šeimai gyventi, nes šei
mos apleidžia savo buvusius 
sovietinius butus, panašius į 
barakus.

O demokratija - gyva ir ji 
puikiai vykdoma. Valstybėje 
vyksta sveikos lenktynės tarp 
politinių partijų. Be to, 
pavažos greitam įsijungimui į 
Europos Sąjungą bei NATO 
yra pateptos!

D. Zvveifel pasisakė, jog jis 
užklausė ambasadoriaus V.- 
Ušacko nuomonės apie tarp
tautinius ginčus dėl Jungtinių 
Amerikos Valstijų galimo 
įsiveržimo į Iraką. „Žinoma, 
jis yra diplomatas, todėl nekri
tikavo prezidento Bush plano 
vykdyti tai vienam pačiam”.. 
Bet tikrai būtų mums visiems 
sveika turėti kiek tiktai gali
ma didesnę koaliciją, įskaitant 
ir NATO”, atsakė ambasado
rius į paklausimą.

„Rugsėjo 11-oji sukėlė di
dingą vieningumą visame pa
saulyje”, pastebėjo ambasado
rius. „Drausminant Saddam 
daug reiškiama simpatijos 
JAV”.

„Tačiau, tuo tarpu, Lie
tuva žygiuoja pirmyn, parody
dama visam pasauliui, jog ji 
galėjo sukurti veikiančios val
stybės įvaizdį”. „Permainai 
malonu pranešti geras nau
jienas”, — sakė amerikietis 
korespondentas Davė Zvveifel 
ir baigė savo straipsnį šiais žo
džiais: „Lithuania said ‘can
do’ - and did”.

Perskaičius kitataučio 
mintis apie Lietuvą bei pa
mačius jo susižavėjimą Lietu
vos žmonėmis, o taipogi besi
didžiuojant jauno, bet diplo
matiškai svaraus mūsų amba
sadoriaus Vygaudo Ušacko 
konkrečiais pareiškimais, no
risi it papūgai pakartoti žor- 
nalisto žodžius: koks didelis 
malonumas -skaityti geras 
žinias apie Lietuvą!

„Williams” nešvankus, tar
tiufiškas poelgis su Lietuva 
prislėgė ilgam ir visu sunku
mu. Giliai ir skaudžiai nuo
taiką paveikė didžiulio gintaro 
(beveik 4 kg.) vagystė iš Gin
taro muziejaus Tiškevičiaus 
rūmuose Palangoje. O šis 
straipsnis, lyg gydantis balza
mas paglostė širdį ir dar la
biau sutvirtino įsitikinimą - 
Lietuva jau daug padarė, bet 
savo pasiryžimu ir kietu 
žemaitišku „užsispyrimu” ji 
dar daugiau pasieks! Garbė 
Lietuvos žmonėms už jų vie
ningumą, pasiaukojimą, did
vyrišką ryžtą, atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę! Da
bar jų tikslas - išvesti Lietuvą 
į plačiuosius, derlinguosius 
žmonių gerovės laukus! O 
išeivija visada bus kartu ir 
padės! Gero vėjo!

Čikagoje su privačiu vi
zitu vieši Lietuvos kultūros 
viceministras, kompozitorius 
Juozas Širvinskas. Ap
silankęs „Draugo” redakcijoje 
jis atsakė į keletą klausimų 
apie Lietuvos kultūros aktu
alijas.

Jono Kuprio nuotraukoje (iš kairės): GT International kelionių agentūros 
savininkas Algis Grigas, „Draugo” valdybos pirmininkė Marija Remienė 
ir LR kultūros ministerijos viceministras Juozas Širvinskas.

- Ilgai „Draugąs" rašė 
apie tai, kaip buvo ruošiamasi 
ir kaip vyko Frankfurto 
knygų mugė. Jau praėjo šiek 
tiek laiko po mugės, kaip 
vertinate šį Lietuvos kultūros 
įvykį šiandien?

- Prieš mugę buvo visokių' 
interpretacijų, ginčų ir dis
kusijų. Frankfurto mugė tu
rėjo didelės įtakos Lietuvos 
kultūros įvaizdžio formavimui 
Europoje, ir tai ne tik mano 
nuomonė. Atsiranda naujas 
požiūris, nauja reklama, nau
jas mūsų kultūros analizavi
mas. Bet pagaliau juk leidyba 
nėra vien kultūra, tai ir viena 
iš ekonomikos sričių. Many
čiau, kad susitikimai su Lie
tuvos kultūros žmonėmis pa
liko vokiečiams gerą įspūdį. 
Sprendžiant pagal jų spaudą 
ir atsiliepimus, kurie mane 
pasiekė, šis renginys pavyko, 
ir mes esam labai patenkinti.

- Pristatykite savo Kultūros 
ministerįjoje kuruojamą sritį.

- Tai praktiškai visas pro
fesionalusis menas kinas, 
teatras, dailė, muziką ir su 
menu susijusios įstaigos (kon
certų, teatrų, parodų rūmai, 
kūrybinės sąjungos ir kt.) ir 
visi su tuo susiję įstatymai, 
įstatymų pakeitimai, nor
miniai aktai ir, žinoma, valdy
mas. Antra sritis - tai autori
nė teisė, kuri yra gana su
dėtinga, svarbi ir reikalinga, 
tuo labiau galvojant apie sto
jimą į Europos Sąjungą. Ten 
intelektinės nuosavybės srity
je keliami labai rimti rei
kalavimai. Aišku, Europoje 
samprata yra kiek kitokia ne
gu Amerikoje, bet ir čia, ir Eu
ropoje intelektinė nuosavybė 
yra aktyviai ginama. Trečia 
dalis - tarptautiniai . santy
kiai, ypač audiovizualinėje 
srityje - tai televizija, kinas ir 
kt. Yra ir smulkesnių veiklos 
sričių.

- Jūs pats į kultūros 
administravimo sritį atėjote 
Lietuvos laikais. Ką veikėte 
anksčiau?

- Esu muzikantas, bai
giau Vilniaus valstybinę kon
servatoriją (dabar akademiją) 
pas prof. Eduardą Balsį. Daug 
metų - beveik 30 - dirbau 
kine. Esu parašęs turbūt dau
giausiai iš visų Lietuvos kom
pozitorių muzikos meniniams 
kino filmams (per 20 filmų). 5 
metus buvau Operos teatro 
meno vadovu, po to pakvietė į 
Kultūros ministeriją vicemi
nistru, ir štai čia jau dirbu 6 
metai.

- Kaip atsitiko, kad suge
bėjote įtikti keliams valdžioms?

- Ne taip lengva.
- Ar keičiantis valdžioms, 

keičiasi kultūros politika?
- Yra tam tikrų niuansų, 

kurie skiriasi, bet iš esmės nė 
viena valdžia negali atmesti 
profesionalaus meno, niekas 
be jo negali egzistuoti. Kul
tūra plačiausia prasme 
atsispindi kūrėjų darbuose -

ar tai būtų aktorius, ar tai 
būtų dailininkas, ar kino 
režisierius, dainininkas, diri
gentas.

- Menininkai visus tuos 
dešimt Lietuvos nepriklau
somybės metų dejavo, kad jie 
yra skriaudžiami, jais nesi

rūpinama. Štai praėjusį sa
vaitgalį Čikagos Lietuvių te
levizija rodė pokalbį su filmo 
„Daumantas” (apie Lietuvos 
partizanus) režisierium Jonu 
Vaitkum. Jis skundėsi, kad 
yra ir Kultūros ministerijos 
kaltės, jog filmas pasirodys 
tik po 7 metų gamybos. Kokia 
Jūsų nuomonė šiuo klausimu?

- Vaitkus galvoja apie 
savo vieną filmą, man tenka 
galvoti apie visus menininkus 
ir jų darbus. Nesakau, kad 
pinigų yra perdaug, kultūrai 
pinigų niekada nebuvo per
daug’ Tokios valstybės nėra, 
kur labai daug pinigų būtų 
skirta kultūrai. Jeigu valsty
bėje yra problemų, pirmiausia 
nukenčia kultūra, švietimas. 
Minėto kino filmo atvejį gerai 
žinau. Jo statytojai iš Kul
tūros ministeirijos pinigų gavo 
daugiau negu prašė, ir dabar 
jis dar tebefinansuojamas. 
Bėda ta, kad statytojai ti
kėjosi gauti daugiau paramos 
iš šalies, bet parama neatėjo, 
todėl ir tokie rezultatai. Kinas 
yra brangus menas. Bet šis 
filmas bus baigtas, juosta jau 
sumontuota ir jau garsinama.

- Ar profesionalai meni
ninkai gali Lietuvoje išgyven
ti iš savo profesijos?

- Žiūrint kokios srities 
menininkai. Žinoma, sudėtin
ga išgyventi iš savo profesijos, 
ypač rašytojams, kompozito
riams (neįtraukčiau komerci
nės muzikos, kuri taip pat yra 
kultūros dalis). Visi paprastai 
turi kitus darbus, kaip ir 
visame pasaulyje. Tiesa, kaip 
tik dabar ruošiam paramos 
menininkams, kurie dirba pa
gal autorines sutartis savo 
srityje, įstatymą. Norime, kad 
jie būtų socialiai apginti, kad 
jiems eitų darbo stažas, kad iš 
valstybės būtų mokama mini
mali pensija. Jeigu yra ta
lentingas žmogus, kad jis 
galėtų dirbti toje srityje. 
Nuostolis valstybei, kai talen
tingi žmonės negali atsiduoti 
savo profesijai.

- Išeivijoje ypač skaus
mingai priimamas faktas, kad 
iš Lietuvos išvažiuoja daug 
jaunų žmonių, jų tarpe ir 
manininkų.

- Išvažiuoja labai įvairių 
profesijų žmonių. Žinoma, tai 
tam tikras nuostolis. Kita ver
tus, kiekvieneriais metais 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
išleidžia vis naujas laidas, o 
vietų orkestruose, teatruose ir 
kt. nedaugėja. Ir kaita yra per 
lėta, kad jaunas žmogus iš 
karto po mokyklos patektų į 
teatrą ar kitą kolektyvą. Ši 
problema yra mūsų dėmesio 
centre. Daugiausiai išvažiuoja 
dainininkų ir muzikantų. 
Dabar pasikeitė Operos teatro 
vadovybė, manau, kad teatrui 
pagaliau pavyks įgyvendinti 
seną svajonę - įkurti studiją. 
Tai turėtų sumažinti jaunų 
talentingų žmonių išvykimą į 
užsienį. Jie prie teatro galės

stažuotis ir tuo pačiu pradėti 
teatre veiklą. Kalbamės su 
Vyriausybe, kad studija būtų 
finansuojama. Joje dirbs 
žymūs solistai-pedagogai. Bet 
ne visi menininkai išvažiuoja 
dėl to, kad neturi darbo. Kiti 
ieško naujų idėjų, naujų 
įspūdžių, pažinčių, impulsų 
savo kūrybai. Viso pasaulio 
menininkai važinėja. Kodėl 
Lietuva turi būti ta šalis, kuri 
laikytų menininkus už ge
ležinės uždangos?

- Ar pasikeitė Kultūros 
ministerįjos funkcijos, lygi
nant su sovietinių laikų?

- Dar ne tiek daug metų 
praėjo, kad viskas pasikeistų, 
bet, kita vertus, gal ne viską 
reikia ir naikinti. Pvz., yra 
susidariusi teatrų sistema: 
teatrai veikia Klaipėdoje, 
Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, 
Šiauliuose. Čia dirba aktoriai, 
jie turi savo žiūrovų. Tegu jie 
ir toliau gyvuoja. Atsirado 
naujas požiūris formuojant ir 
ieškant kelių, kaip kurti 
kultūros politiką: valdžia turi 
būti decentralizuojama. At
sirado savivaldos išlaikomų 
kultūros įstaigų (kino teatrai, 
mėgėjų kolektyvai ir kt.). Val
dymas iš vieno taško nebėra 
aktualus.. Kultūros ministeri
jos funkcija tapo ne valdyti, o 
kurti bendrą kultūros per
spektyvą. Pats gyvenimas 
diktuoja darbo kryptis. Štai 
atsiranda tokie teatrai kaip 
Eimunto Nekrošiaus, Oskaro 
Koršunovo. Tai viešosios įs
taigos, ir nors jos mums ne
priklauso, mes jas remiame, 
nes tai talentingi menininkai, 
kurie į Lietuvos kultūrą įneša 
ženklų indėlį.

- Bet valstybės remiamų 
kultūros įstaigų ddr, ’ atrodę, 
yra nemažai.

' - Tradicija. Amerikoje yra 
kita sistema. Čia yra daug 
fondų, kurie remia kultūrą. 
Amerikoje valstybės paramą 
gaunančių kultūros įstaigų 
tikriausiai nėra daug, bet 
Europoje yra. Ten mišri sis
tema - remia ir savivalda, ir 
vyriausybė. Mes irgi einame 
tuo keliu, bet patys kul
tūrininkai bijo savivaldybės 
priklausomybės, nes savival
dybių biudžete finansų viene- 
riais metais gali būti, kitais - ne.

- Ar daug tokių drąsuolių 
kaip Nekrošius ar Koršuno
vas, kurie kuria savo kultūros 
įstaigas?

- Yra, pvz., pantomimos 
teatras, A. Masalskio teatrėlis 
Kaune. Ten yra net 4 tokie 
teatrai. Juos iš dalies išlaiko 
savivaldybė, kuri finansuoja 
teatrų pateikiamus projektus. 
Tokį teatrą, kur nereikia 
išlaikyti aktorių trupės ir 
administracijos personalo, leng
viau išlaikyti. Kita vertus, 
jiems reikia galvoti apie koky
bę, jie turi nuolat skaičiuoti, 
kiek užsidirbs. Ir tai labai 
sveika praktika.

- Kokie ryškesni Kultūros 
ministerįjos ateities bruožai?

— Svarbus momentas taip 
pat ir kultūros sričiai yra tai, 
kad Lietuva 2004 m. stos į 
Europos Sąjungą. Atsiranda 
struktūriniai fondai, progra
mos (kaip dabar veikianti eu
ropinė „Kultūra-2000”). Ruošia
mės stoti į programą „Media 
plius”, kur bus galima gauti 
paramos kino gamybai. Tai 
didžiulės programos. Rupšia- 
me nedidelius centrus, kurie 
koreguotų visos Lietuvos kul
tūrininkų ruošiamus projek
tus europinėms programoms, 
teiktų informaciją, mokytų. 
Vyriausybės vienas iš priori
tetų yra informacinės visuo
menės kūrimas. Bus kompiu
terizuojamos bibliotekos, mu
ziejai, kad visiems būtų priei
nama visa informacija. Dirba
me ir ta linkme.

, Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

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.
312-388-8088;

773-254-0759;312-493-8088

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasning. 

Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

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

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

Tel. 901-218-7481.

SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojamas 2 mieg. 
„basement” įrengtas butas 
vyresnio amžiaus žmonėms

Archer ir Pulaski rajone.
Tel. 773-218-4351.

išnuomojamas kambarys 
šiauriniame Čikagos 

priemiestyje.
Tel. 847-219-3224.

♦

„Draugo" skelbimų 
skyrius

Tel. 1 773 585 9500

. Išnuomojamas 1 mieg.,
I aukšte, 73 Str. ir Kedzie Avė. 
butas. Yra skalbykla. Apmoku 

už dujas. Kaina $500 per mėn. +
„security”.

Tel. 773.254-4322.

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

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
, Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altv@attbl.com

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

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

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

Prasidėjo Amerikos lietuvių televizijos rudeninis lėšų telkimo 
vajusl

Išlaikykime lietuvišką televiziją Čikagoje ir toliau ketvirta
dieniais žiūrėkime žinias iš Lietuvos, o sekmadieniais — 
pasakojimus apie lietuvius Čikagoje ir apylinkėse bei įvairias 
kultūrines, istorines ir muzikines programas.
šį ir kitą mėnesį ALTV dar rodys siužetus, atostogų metu 
nufilmuotus Lietuvoje. Žiūrovų laukia pažintis su 
„Panoramų" vedėjais, nekilnojamojo turto pirkimu Lietuvoje, 
archyvų darbu ir kiti pasakojimai.

ALTV pasilieka teisų keisti programų turini k siužetų rodymo laiką.

JAV LB Tarybos pirm. Regina Narušienė VVashington, DC, tarybos sesijo
je įteikė padėkos žymenį JAV prezidento Bush vyriausiam patarėjui 
Europos reikalams Dan Fried už jo paramą Lietuvos reikalams. Rimo 
Gedeikos nuotr.

AlJIUMDHDK V NAMŲ, SVEIKATOS IK 
GYVYBES DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Medžio darbai, elektra, 
santechdlka, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
conlmctor CONSTRUCT

ZSL
iuctIon

mailto:altv%40attbl.com


n□ Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto’ (LR), „Lietuvos žinių" (Lfc), „Respublikos*. (R), 
„Kauno dienos” (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės Žinių" (VŽ) dienraščių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

* Didžioji Britanija ieško, 
kur perkelti gamybą, ir
tampa vis patrauklesne vals
tybe Lietuvos eksportuoto
jams. Didžiosios Britanijos ga
mybos nuosmukiu ypač sėk
mingai pasinaudojo tekstili
ninkai, tarp jų — ir mažieji 
gamintojai. Lengvosios pramo
nės gaminiai sudaro 52.7 
proc. Lietuvos eksporto į šią 
valstybę. UAB „Garlita” gene
ralinio direktoriaus pavaduo
toja Rita Norvilienė sako, kad 
užsakovai iš Didžiosios Brita
nijos „Garlitos” produkcija do
misi labiau nei kiti užsienie
čiai, nes, Britanijoje didėjant 
atlyginimams ir mažėjant kai
noms, įmonės gali išlikti tik 
perkėlusios gamybą kitur. 
„Garlita” į Didžiąją Britaniją 
eksportuoja apie 60 proc. ga
minamų megztinių. {VŽ, Elta)

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blin- 
kevičiūtė pasirašė skandalin
gomis atostogomis išgarsėju
sio „Sodros” direktoriaus Da
liaus Prevelio atsistatydinimo 
pareiškimą. „Sodros” vadovas 
atsistatydinimo pareiškimą 
ministrei įteikė kilus skanda
lui dėl „Sodros” kompiuterių 
priežiūros konkurso, kuriame 
laimėjo bendrovė „Etnome- 
dija”, ir paaiškėjus, kad „Sod
ros” vadovą D. Prevelį su šios 
bendrovės akcininku Jurijumi 
Nacvalovu sieja ne tik dalyki
niai, bet ir asmeniniai ryšiai.

(LR, Eite)
* Vyriausybė pritarė Ad

ministracinių teisės pažei
dimų kodekso (ATPK) kai 
kurių straipsnių pakeitimams 
ir papildymams, atsižvelg

. ffc
19d/ m., paminint lietuvių 

legendarinį lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skry
džio per Atlanto vandenyną 
ir žūties 4-ąsias metines, 
Kaune, miesto kapinėse, daly
vaujant Respublikos preziden
tui A. Smetonai, ministrų ka
bineto nariams, aukštie
siems kariuomenės vadams, 
organizacijų atstovams ir 
miesto visuomenei, buvo iškil
mingai atidengtas architek
to V. Landsbergio-Žemkalnio 
suprojektuotas mauzoliejus, į 
kurį tolimesniam poilsiui bu
vo patalpinti balzamuoti kūnai.

1935 m. Čikagoje išleistoje
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From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

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

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

It’s Scandinavian

dama į tai, kad didžioji dalis 
nuo narkotikų priklausomų 
asmenų vartoja iš Lietuvoje 
užaugintų aguonų pagamintas 
narkotines medžiagas. Dabar 
už aguonų auginimą ATPK 
numato įspėjimą arba baudą 
nuo 25 iki 50 litų. Pasak 
pranešimo spaudai, šios sank
cijos yra per mažos ir ne
įgyvendina administracinės 
nuobaudos tikslų. Todėl ATPK 
pakeitimais griežtinama at
sakomybė — siūloma baudą 
didinti iki 300 litų, panaiki
nant minimalią 25 litų baudą.

* Lapių sąvartynas Pa
kaunėje laikomas vienu 
moderniausių Lietuvoje, ta
čiau jis iki šiol neatitinka Eu
ropos Sąjungos reikalavimų. 
Prieš kelerius metus prabilta, 
kad jame būtina pastatyti 
dujų perdirbimo įrangą. Nese
niai bendrovės „Kauno švara” 
valdyba pradėjo derybas su 
bendrove „Imliteksas”. Pasak 
„Kauno švaros” valdybos pir
mininko Giedriaus Buine- 
vičiaus, šiuo projektu domėjosi 
ir daugiau firmų. Bendrovė 
„Imliteksas” atstovauja vienos 
Čekijos firmos interesams, 
kuri dujų perdirbimo įrangą 
yra pastačiusi įvairiuose Euro
pos sąvartynuos. Prelimina
riais apskaičiavimais, į Lapių 
sąvartyną verslininkams teks 
investuoti apie 8 mln. litų. 
Planuojama, kad dujų įranga 
jie galės naudotis apie 15 
metų. (KD, Elta)

* Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korpora
cijos vadovai vis dar tvirti
na, kad korporacijos viduje jo
kio skilimo nėra, nors tai jau

UŽMIRŠTAS DIDVYRIŲ MAUZOLIEJUS
žinomo istoriko bei publicisto, 
lietuvių žurnalisto veterano, 
aviacijos kapitono Petro Jur- 
gėlos/Jurgelevičiaus knygoje 
„Sparnuoti lietuviai Darius ir 
Girėnas” rašoma: „Atskren- 
dančių didvyrių Kauno aero
drome laukė 25 tūkstančiai 
žmonių ir kiekvieno lietuvio 
nerami širdis. Negyvųjų lakū
nų aerodrome laukė 50 tūks
tančių, laidojo iš viso apie 100 
tūkstančių, o giliai raudojo — 
ašarojo apie 5 milijonai lietu
vių. Daugelis kitataučių 
ašarojo —' ir kitos tautos susi
graudino. Ar buvo panašiai ir 
taip nuoširdžiai apraudotas

akivaizdus faktas. Korporacija 
skyla į keturias nelygias dalis, 
iš kurių anaiptol ne pati pel
ningiausia tenka Antanui Bo
sui, prieš dešimtmetį suge
bėjusiam suartėti su Rusijos 
„Gazprom” vadovais ir „atsi
sėsti ant dujų vamzdžio”. Ta
čiau simpatijos keičiasi, ir 
„Gazprom” perstatė pagrin
dines korporacijos figūras, A. 
Boso vietą užėmė Rimantas 
Stonys. „Didysis verslas grin
džiamas ne tik finansinidis ir 
ekonominiais rodikliais, bet ir 
asmeniniais santykiais”, pri
pažįsta A. Bosas. (R, Elta)

* Vienas turtingiausių 
Kauno verslininkų, „Kauno 
grūdų” bendrovės generalinis 
direktorius, Tautvydas Barš- 
tys nusprendė siekti ir politi
ko karjeros — rinkimuose jis 
sieks Kauno miesto tarybos 
nario įgaliojimo. Kaunietis tei
gia, kad jis dar nenusprendė, 
kokios partijos kandidatų są
raše norėtų matyti savo pa
vardę, tačiau tikrai netapsiąs 
jokios partijos nariu.

(LR, R, Elta)
* Respublikinės Vilniaus 

universitetinės vaikų ligo
ninės Pediatrijos centre pri
statytas naujas projektas. Vai
kai, sergantys kraujo vėžio 
ligomis, jų tėvai bei globėjai 
galės skambinti nemokama 
telefono linija. Prie telefono 
budės psichologas, onkohe- 
matologas ir socialinis darbuo
tojas. Lietuvoje yra apie 300 
vaikų, sergančių onkohemato- 
loginėmis ligomis. (LŽ, Elta)

* Kauno dramos teatro 
aktorių pagalbos šauksmą 
išgirdusi kultūros ministrė 
Roma Dovydėnienė miesto 
savivaldybėje susitiko su tea
tralais. Konfliktas teatre 
įsiplieskė spalio 18 d., teatro 
vadovui Vidmantui Bartuliui 
parašius įsakymą, kuriuo, kei

kitas kuris pasaulio galiūnas, 
karžygys ar genijalus moks
lininkas, kurio ir svetimos 
tautos taip gailėtųsi?!

Raudok, tauta, ii- veik džiaugs
mo ašaromis, nes laiminga 
esi, kad tokių didvyrių turi! 
Tumo-Vaižganto žodžiais — 
garbė didvyriams, kurie dėl 
Tėvynės žuvo, ir garbė Tė
vynei, kad yra kam dėl jos 
žūti!”

Tuometinė Lietuvos Vyriau
sybė, norėdama įamžinti spar
nuotųjų didvyrių atminimą 
ateities kartoms ir juos atitin
kamai pagerbti, nusprendė: 
„dulkių žemynui neatiduoti

JJJ
Scandirnvltn Airlines

čiamos darbo sąlygos dvide
šimčiai trupės narių. 10 akto
rių paliekama po pusę etato, o 
dar 10 — po ketvirtį. Seniau- 
siame Lietuvos teatre numa
tyta pertvarka sujaudino ak
torius, kurie šiame vadovybės 
žingsnyje įžvelgia jų socialinių

Liberalai ir modernieji krikščionys 
demokratai kuria centro dešinės 

santalką
Vilnius, spalio 30 d. 

(BNS) — Opozicinės Lietuvos 
liberalų sąjunga ir Modernių
jų krikščionių demokratų są
junga trečiadienį pasirašė me
morandumą „Dėl bendrų 
veiksmų telkiant vidurio de
šiniąsias partijas”.

Dokumente kalbama apie 
moderniųjų krikščionių de
mokratų ir liberalų bendra
darbiavimą Seime, bendrų 
kandidatų sąrašų sudarymą 
savivaldybių tarybų rinki
muose ir galimą partijų susi
jungimą.

„Taip, judama partijų su
sijungimo link. Aš manau, kad 
tai mes turime pasakyti per 
2004 metų Seimo rinkimus”, 
sakė LLS pirmininkas Euge
nijus Gentvilas. Pasak jo, libe-

Lietuvos regionų
plėtrai bus skiriamas didesnis dėmesys

Atkelta iš 1 psl. didėja so
cialiniai bei ekonominiai skir
tumai, nevienodai pasiskirsto 
bendrasis vidutinis produk
tas, tenkantis vienam gyven
tojui.

Seimas jau patvirtino Lie
tuvos teritorijos bendrąjį pla
ną, turintį tapti pagrindiniu 
planavimo dokumentu, regu
liuojančiu valstybės teritorijos 
naudojimo ir tvarkymo strate
giją iki 2020 metų.

Plane nurodoma, kad iki 
2020 m. 72-75 proc. Lietuvos

padangių valdovų liekanų, su 
kuriomis tauta nenori skirtis. 
Brangūs tautai sužalotieji 
Dariaus ir Girėno kūnai su
tvarkyti, atitaisyti, išbalza
muoti ir išstatyti amžinai pa
garbai. Jie laikomi stikliniuo
se karstuose ir bus padėti 
garbingiausioje tautos šven
tykloje šalia istorinės amžinos 
reikšmės brangenybių”.

Vykdant Lietuvos Vyriau
sybės sprendimą, 1937 m. 
Kauno miesto kapinėse (dabar 
Ramybės parkas) ir buvo pa
statytas mauzoliejus, į kurį 
patalpinti stikliniai karstai su 
balzamuotais Dariaus ir Girė
no kūnais.

Prie mauzoliejaus įvairių 
švenčių ir iškilmių metu, pa
minint legendarinių lakūnų 
gimimo datas ir skrydžio me
tines, buvo dedamos gėlės, 
vainikai, stovėdavo garbės 
sargybos, mauzoliejus buvo 
bene labiausiai lankomas 
kauniečių ir miesto svečių, 
buvo visų gerbiamas. Tačiau 
neilgai Lietuvos lakūnai — 
didvyriai gulėjo pagarboje 
stikliniuose karstuose šiame 
mauzoliejuje. Sovietinė oku
pacija sutrikdė jų ramybę. Kū
nai su karstais buvo iškelti 
apsaugant nuo okupantų pa
niekinimo, ir paslėpti, o mau
zoliejus paliko dūlėti, vienas, 
tačiau tautiečių buvo gerbia
ma vieta.

1958 m. sovietinė valdžia 
nutarė panaikinti miesto ka
pines. Mauzoliejus buvo nu
griautas ir buldozeriu užlygin
tas. Po kiek laiko tik miesto 
senbuviai prisimindavo čia 
užkastas Dariaus ir Girėno 
mauzoliejaus liekanas.

Prasidėjus Atgimimui ir 
atkūrus Lietuvos valstybin
gumą, buvo atstatomi sovieti
nės okupacijos sunaikinti 
paminklai bei kiti istoriniai 
statiniai. Nebuvo užmirštas 
ir Atlanto nugalėtojų mauzo
liejus. 1996 metais mau

garantijų pažeidimus. Mi
nistrė pažadėjo, kad derybas 
abiem pusėms palengvins 
Kultūros mintsterijos juristas, 
atvyksiantis į teatrą, o finan
sinės ir ūkinės veiklos niuan
sus įvertins patikrinimas.

(KD, R, Elta)

DRAUGAS, 2002 m. spalio 31 d., ketvirtadienis 5

ralai ir modernieji krikščionys 
demokratai savo pozicijas ke
tina derinti ir 2004 metais 
Lietuvoje numatomuose rinki
muose į Europos Parlamentą.

Šiuo metu modernieji 
krikščionys demokratai Seime 
sudaro Jungtinę frakciją su 
centristais ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovais.

Neatmetama galimybė, jog 
trys Seime esantys MKDS 
atstovai gali prisijungti prie 
Liberalų frakcijos. Tokiu atve
ju Jungtinė frakcija negalės 
egzistuoti, nes joje liks mažiau 
nei septyni parlamentarai. 
Seimo Statutas numato, jog 
frakciją sudaro ne mažiau 
kaip 7 Seimo nariai.

Liberalų frakcija Seime 
vienija 23 narius.

A. t A.
VIKTORAS SAVĖNAS 

SAVIČIUS
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2002 m. 

spalio 9 d. St. Joseph, MI, mirė Viktoras Savėnas, su
laukęs 88 metų. ,

Gimė Amerikoje. Užaugo Lietuvoje, Jurbarke. Bai
gė Karo mokyklos XX laidą.

Į Ameriką atvyko 1947 m. ir su šeima gyveno So
dus, MI.

Nuliūdę liko: žmona Valeria, sūnus Leonas su žmo
na Joy, sūnus Viktoras su žmona Carolyn, anūkai Jen- 
nifer ir Eric bei kiti giminės.

Laidotuvės įvyko spalio 14 d. St. Joseph, MI.

A. f A.
ALGIRDUI RIMUI

per anksti iškeliavusiam pas Viešpatį, reiškiu 
giliausią užuojautą jo mylimai mamai BRONEI 
RIMIENEI ir šeimai.

Janina Jarašienė

gyventojų turėtų gyventi 
miestuose.

Lietuvoje turėtų likti vie
nas europinio tarpvalstybinio 
masto centras — Vilnius ir 
Kaunas. Manoma, kad atski
rai Vilnius ir Kaunas tokio ly
gio centru negalėtų tapti dėl 
gyventojų trūkumo.

Plane rašoma, kad valsty
bės plėtrą labiausiai stabdo 
prasta demografinė situacija, 
nedarbas, nusikalstamumas, 
mažos investicijos ir gyventojų 
pajamos.

Oldenburg, Unterm Berg stovyk- 
los mokslo draugei LIUCIJAI ŠES- 
TAKAUSKAITEI-ŠATINSKIENEI 
mirus, su visa šeima dalinuos netek
ties skausmu.

v
Liuda Širmulytė-Germanienė

zoliejus atkastas, išvalytas ir 
uždengtas stogu. Miesto gy
ventojai tikėjosi, kad mauzo
liejus bus padengtas orga
niniu stiklu, remontuotos 
kriptos ir kt., tačiau darbi
ninkai baigė savo darbus ir 
išvažiavo, o mauzoliejus liko li
kimo valiai. Po mauzoliejaus 
stogu pamėgo rinktis vietiniai 
mėlynanosiai „iškliurkinti” vie
ną kitą flakoną, pasinaudoja
ma atlikti ir gamtinius rei
kalus, kai kam į vidų įmesti 
šiukšlių ir t.t. Nemanau, kad 
mes nemokame įvertinti savo 
garbingos praeities, tačiau 
Dariaus ir Girėno mauzo
liejus, atrodo, užmirštas, nes 
jau „išgaravo” mauzoliejų ap
rašantis užrašas, suskaldytas 
betoninis Vyčio ženklas, ant 
kurio buvo šis užrašas. Beje, 
užraše buvo skelbiama, kad 
mauzoliejų konservuoja kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento įmonė „Pali
kimas”. Gal nevertėjo skubėti 
su mauzoliejaus atkasimu ir 
pradėti „konservavimą”, jeigu 
numatyto tikrojo konservavi
mo negalima įvykdyti dėl lėšų 
stokos ar kitų priežasčių. O 
muziejus gal bus toliau taip 
„globojamas” vietos valkatų.

Šiemet sukako 65 metai 
nuo iškilmingo mauzoliejaus 
atidengimo, tačiau nei miesto 
valdžia, nei kariškiai, nei 
miesto visuomenė neatsiminė 
prieš 65 metus įvykusio ati
dengimo. O juk netoliese yra 
įsikūrę karinių oro pajėgų ir 
KASP Kauno II Dariaus ir 
Girėno ATGR štabai. Kitais 
metais Lietuvoje minėsime 
70-ąsias Dariaus ir Girėno 
skrydžio bei žūties metines. 
Ar bus prisimintas Kauno Ra
mybės parke esantis buvęs 
šių Lietuvos didvyrių mauzo
liejus? Nejaugi jis nėra Lie
tuvos istorinis ar architektūri
nis paminklas?

Stasys Ignatavičius

Mūsų mielai narei

A. f A.
LEOKADIJAI LAURIENEI

mirus, sūnui JUSTUI, dukrai DANGIRAI su vy
ru IGNU BUDRIAMS, anūkams, proanukams ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

Lietuviškų knygų leidimo išeivijoje pradininkui

A. f A.
ANTANUI URBONUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
VANDAI, dukrai TERESEI, sūnui EDVARDUI 
ir giminėms Lietuvoje.

Velionis Antanas buvo pirmasis leidėjas išei
vijoje išleidęs poetų Bernardo Brazdžionio, Alės 
Rūtos, Jurgio Baltrušaičio ir kitų žymių lietdvių 
rašytojų knygas 1945—1947 metų laikotarpyje. 
Prisimindami Jo vertingą knygleidybos darbą, 
sakome, ilsėkis Ramybėje.

Antano Urbono knygų leidyklos bičiuliai

Dariaus ir Girėno mauzoliejus

http://www.scandlnavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
6 SVEČIUOSE PAS ATSTOVĄ 

JOHN M. SHIMKUS

Ilgametė „Draugo” redaktorė Irena 
Regienė.

„Dainavos” ansamblio kon
certas lapkričio 3 d., 12:30 vai. 
p.p., Lietuvių fondo salėje, Pa
saulio lietuvių centre^ Išgirsi
me daug naujų, gražių dainų 
ir susipažinsime su nauju dai
nų įrašu juostelėje ir kompak
tinėje plokštelėje. Po koncerto 
vaišės su „Dainava”. Viskas už 
tą pačią labai mažą kainą. Vi
sus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas.

Vaikų Mišios Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misi
joje bus lapkričio 3 d., sekma
dienį, 9 vai. r. Mišių metu 
giedos Dariaus Polikaičio vado
vaujamas „Vyturio” choras. 
Pamokslą pasakys seminaris
tas Patrikas Skrudupis iš 
Mundelein seminarijos. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Visų Šventųjų šventėje, 
lapkričio 1 d., penktadienį, 
lietuviškos Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
bus 7:30 ir 9 vai. ryte. Ang
liškai — 8 vai. ryte ir 6:30 vai. 
vakare. Visi katalikai tą dieną 
privalo dalyvauti Mišiose.

Vėlinių dieną — šeštadie
nį, lapkričio 2 d. Prisimin
kime savo mirusiuosius ir 
tuos, kurių jau niekas nepri
simena. Pagal lietuvišką (ir 
katalikišką) tradiciją, kilnu 
dalyvauti šv. Mišių aukoje, 
aplankyti kapines. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke, Vėlinių 
Mišios lietuvių kalba bus 7:30 
ir 9 vai. ryte. '

Cicero telkinio LB valdy
ba lapkričio 3 d., sekmadienį, 
tuoj po 9 vai. Mišių, parapijos 
salėje rengia rudeninį paben
dravimą. Koks gi būtų pasi
svečiavimas, jei nebūtų vaišių? 
Visi lietuviai mėgstame cepe
linus, tad rengėjai jais ir 
vaišins svečius. Užtikrinda
mi, kad cepelinai bus tikrai 
skanūs, širdingai kviečia už
sukti į salę. Po vaišių bus pro
gramėlė, kurią atliks Janutė 
Pestininkienė-Casey. Ji pa
skaitys rašyt. Aloyzo Barono 
(buvusio ciceriečio) kūrybos.

„Kilnojama paroda — 
iliustruota paskaita” —
taip būtų galima apibūdinti 
unikalų renginį Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, ku
ris bus sekmadienį, lapkričio 
3 d., 2 vai. p.p. Kolekcionierė 
ir pramoninio dizaino specia
listė Viktorija Kašubaitė-Mat- 
ranga papasakos, kąip, laikui 
bėgant, keitėsi XX a. ameri
kiečių namai. Tai gera pramo
ga visai šeimai. Juk įdomu 
palyginti buitinę techniką 
JAV-se ir Lietuvoje; sužinoti, 
ilgas ar trumpas buvo daiktų 
kelias į mūsų kasdienybę, 
pamatyti, kiek išradėjų ir pra
monininkų paskyrė savo gyve
nimą, kad gyventume pato
giau ir gražiau. Registracija ir 
informacija tel. 773-582-6500.

ATSISVEIKINOME SU 
IRENA REGIENE

Po daugiau kaip 22 metų 
darbo „Draugo” redakcijoje, 
nuo š.m. spalio 31 d. pasi
traukia į tikrai užtarnautą 
poilsį. Tačiau ji ir toliau reda
guos skautų puslapį trečia
dieniais, todėl prašo visų 
sesių ir brolių skautišką me
džiagą siųsti jos namų adresu: 
2652 W. 65 Str., Chicago, IL 
60629, tel. 773-476-7089. Taip 
pat Irena Regienė sutiko pasi
likti pagalbine redaktore, tad 
iš „Draugo”, kuriam ji skyrė 
tiek daug darbo, rūpesčio ir 
dėmesio, iš esmės nepasi
traukė. Redakcija, adminis
tracija ir visi darbuotojai linki 
redaktorei Irenai poilsingų ir 
saulėtų dienų!

Skaudi žinia iš Cicero.
Ankstų praėjusio sekmadienio 
rytą Šv. Antano bažnyčioje 
įvykęs gaisras sunaikino pa
laimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio relikviją — bažny
čioje saugotą jo kepurėlę. Tai 
tikrai nelaiminga netektis. Ti
kimės, kad vienas gabalėlis, 
nors labai sudegęs, bus ek
spertų analizuotas ir patvir
tintas, kad tai palaimintojo 
arkivyskupo relikvijos dalis. 
Šv. Antano bažnyčią pašven
tino arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis, tuo metu lenkęsis 
JAV-se.

Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėnus šv. Mi
šios bus aukojamos lapkričio 2 
d., šeštadienį, 5 vai. vak., Jė
zuitų koplyčioje. Ramovėnai, 
jų šeimos nariai, birutietės, 
šauliai ir visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Bus apsauga 
mašinoms.

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 
vyks sekmadienį, lapkričio 3 
d. Prie šių kapinių Steigėjų 
paminklo 12:30 vai. p.p. bus 
trumpos religinės ir visuome
niškos apeigos. Visi mūsų tau
tos mirusieji bus prisiminti 
dvasininko malda, pasauliečio 
visuomenininko žodžiu, Vėli
nių žvakės uždegimu, vainiko 
padėjimu ir visų dalyvių gie
dama giesme ir Tautos himnu. 
Iškilmes daug metų ruošia 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas ir Kapų savininkų 
draugija, garbės sargyboje su 
vėliavomis dalyvaujant unifor
muotiems šauliams ir ramovė
nams. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti šiose mirusiųjų pri
siminimo iškilmėse ir po jų 
aplankyti Šv. Kazimiero ka
pinėse palaidotus artimuo
sius, draugus ir lietuvių tau
tai nusipelniusius asmenis.

Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje seniausia pasau
lyje lietuvių organizacija, 
švenčianti 116-sius veiklos 
metus, šaukia 67-jį seimą, ku
ris įvyks 2002 m. lapkričio 8, 
9, 10 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus salėje. Seimo 
vizija: „Subėkime į krūvą visi, 
susikabinkime širdingomis 
rankomis ir kurkime didįjį lie
tuvių susivienijimą, remkime 
L. Bendruomenės ir ALTo 
pradėtą veiklą. SLA kviečia 
svečius — savi pas savuosius 
— gelbėkime ir gelbėkimės! 
Tegu sublyksi lietuviška širdis 
vienu ritmu”.

Elenutė Bradūnaitė-Ag- 
linskienė, gyv. Havajuose, at
naujindama „Draugo” prenu
meratą, pridėjo ir 100 dolerių 
auką. Tai tikrai dosni parama 
vieninteliam lietuviškam 
dienraščiui, leidžiamam už 
Lietuvos ribų. Nuoširdžiai 
dėkojame!

Spalio 18 d. popietę į valsti
jos sostinę Springfield auto
mobiliu pajudėjo Illinois lietu
vių respublikonų lygos atsto
vai: Anatolijus Milunas, Min
daugas Baukus, Vytautas Ja- 
sinevičius ir Leonas Maska- 
liūnas dalyvauti Kongreso na
rio John M. Shimkus perrinki
mo veiklai paremti renginyje. 
Kadangi kelionė trunka netoli 
trijų valandų, bendrakelei
viams buvo gera proga išsikal
bėti apie Amerikos lietuvių 
politinę veiklą, tai veiklai ro
domą ar nerodomą lietuvių vi
suomenės dėmesį ir apie ats
tovą Shimkų bei jo atliktus 
darbus per paskutinius ket
verius metus JAV Kongrese.

O jo atlikta daug. Jis įvai
riom progom kalbėjo už Lie
tuvą ir jos reikalus JAV Kong
rese, siūlė įvairias rezoliucijas 
ir Atstovų rūmuose suorgani
zavo Baltic Caucus — tai ko
mitetas iš abiejų partijų ats
tovų, kurie bendrai rūpinasi 
trijų Pabaltijo valstybių reika
lais, o jis tam komitetui pats 
vadovauja. Vėliausias jo pasie
kimas: pravedimas jo pasiūly
tos rezoliucijos Atstovų rū
muose „No. 116”, kurioje pasi
sakoma už trijų Pabaltijo vals
tybių pakvietimą į NATO.

Ne be reikalo Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, įver
tindamas atstovo Shimkaus 
nuopelnus Lietuvai, apdova
nojo jį Gedimino ordinu, o Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
ga jį paskelbė „Metų lietuviu” 
ir išrinko lygos Garbės nariu. 
Aptarta ir John M. Shimkaus 
perrinkimo kampanija, ir jam 
talka. Nors Illinois lietuviai 
respublikonai bandė atkreipti 
lietuvių visuomenės dėmesį, 
kad pagalba šiam atstovui yra 
būtina, deja, susilaukta labai 
mažai dėmesio.

Taip besisielojant ir bedis- 
kutuoj ant, atvykome į Spring
field. Renginys vyko istori
niame senajame kapitoliuje 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Svečiai 
buvo vaišinami vynu ir užkan
džiais kapitoliaus rotundoje, o 
visos patalpos buvo atidarytos 
svečių apžiūrėjimui. Įvairios 
įstaigos ir salės per kelis 
aukštus — gubernatoriaus 
įstaiga, Illinois valstijos aukš
čiausio teismo salė, Senato ar 
Atstovų rūmų salės ir kitų pa
reigūnų kambariai — apstaty
ti tų laikų baldais ir apšviesti 
žvakių šviesa, traukė svečių 
dėmesį. Kiekvienoje patalpoje 
budėjo tų laikų drabužiais ap
sirengusios moterys ir vyrai, 
ir mielai aiškino kambarių 
paskirtį bei istoriją.

Apie septintą valandą sve
čiai buvo pakviesti vykti į Illi
nois Atstovų rūmų salę ir

„KANKLIŲ” KONCERTAI

Lapkričio 9 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. New Britain, Ct;

lapkričio 10 d., sekmadienį, 
1:30 v. p.p. Philadelphijoj, PA; 

lapkričio 16 d., šeštadienį, 7
vai. v. Maspeth, NY; 

lapkričio 17 d., sekmadienį,
2 vai. p.p. Baltimorėje, MD; 

lapkričio 23 d., šeštadienį,
6:30 vai. v. Cleveland, OH; 

lapkričio 24 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Lemonte, IL; 

lapkričio 25 d., pirmadienį,
8 vai. v. Madison, WI Univer
sity of Wisconsin, WI;

lapkričio 26 d., antradienį, 
12 vai. Madison, WI sostinės 
kapitoliuje.

Antanas ir Dalilė Poli- 
kaičiai, gyv. Westlake Vil- 
lage, CA, Draugo fondo rudens 
vąjui atsiuntė 100 dolerių, 
prie ankstyvesnių 900 dol. 
įnašų ir tapo garbės na
riais. Sveikiname naujus gar
bės narius ir dėkojame už 
Draugo fondo auginimą.

užimti vietas. Kas žino, kas 
tose kėdėse sėdėjo, nes čia ka
daise buvo ir prezidentas Lin
coln, ir kiti svarbūs Illinois is
torijoje politikai.

Netrukus į salę atvyko 
Kongreso narys John M. 
Shimkus, lydimas JAV Ats
tovų rūmų pirmininko (Spea- 
ker of the House) Dennis Has- 
tert, kurie su entuziazmu bu
vo sutikti dalyvių. Prie mikro
fono buvo pakviesta penkerių 
metų mergytė, kuri gražiu 
balseliu, be jokių klaidų, su
giedojo Amerikos himną ir su
silaukė daug stiprių aplodis
mentų.

Atstovų rūmų pirm. Dennis 
Hastert savo žodyje daug kal
bėjo apie John M. Shimkaus 
pasiekimus Kongrese ir prašė, 
kad visi padėtų jam grįžti ki
tam terminui į Kongresą. Jis 
minėjo, kad yra labai sunku 
dirbti Atstovų rūmuose ir ką 
nors pravesti, kada turima vos 
penkių balsų persvara.

Pasibaigus jo kalbai, lietu
viai respublikonai pasveikino 
atstovą Shimkus, ir, reikš
dami padėką už jo atliktus 
darbus Lietuvos labui, įteikė 
prezidento Reagan nuotrauką 
su jo iškeltu lipinuku „Aš my
liu lietuvius”. Si nuotrauka at
kreipė ir Atstovų rūmų vadovo 
Dennis Hastert dėmesį. Atsto
vas Shimkus dėkojo už jam 
parodytą paramą ir taipogi ža
dėjo, jog gauta nuotrauka ka
bės jo kabinete.

Kalbantis su Atstovų rūmų 
vadovu, paminėtas ir galimas 
prezidento George W. Bush vi
zitas į Lietuvą. Užklaustas, ar 
gal planuoja kartu vykti, ap
gailestavo, kad negalės, tačiau 
užsiminė, kad „mielai norė
čiau susitikti su mano draugu 
Valdu Adamkum”.

Dar kiek pasisvečiavus, 
atėjo laikas pagalvoti apie ke
lionę atgal, kuri, deja, jau bu
vo kitokia, nei atvažiuojant. 
Didesnę kelio dalį pylė tiesiog 
lietaus liūtys, kad vos vos ke
lią tegalima buvo matyti. Tad 
mašinoje nutilo visos diskusi
jos ir visos keturios poros akių 
įtemptai stebėjo kelią, kiek jo 
ten bebuvo matyti nakties 
tamsoje, per lietaus užpiltą 
langą.

Tačiau, privažiavus arčiau 
Čikagos, lietus pradingo, ke
liai sausi ir atsidusome, kad 
kelionė baigėsi laimingai.

Džiugu buvo matyti, kad 
Kongreso narys Shimkus pa
juto, jog lietuviai vertina jo 
darbą ir remia. Tikėkimės, 
kad jo perrinkimas bus sėk
mingas, nes būtų labai gaila, 
jei mes prarastume savo balsą 
JAV Kongrese.

Anatolijus Milunas

Dėmesio autoriams, ku
rie atsiuntė veikalus JAV
LB Kultūros tarybos skelbtam 
dramos konkursui: rankraš
čiai, norintiems juos gauti, 
bus grąžinti tuojau po premi
jos paskyrimo.

Susitikime su JAV Kongreso nariu John M. Shimkus, Springfield, IL. Iš 
kairės: atstovas Shimkus, Lietuvių respublikonų lygos pirm. Anatolijus 
Milunas ir Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert.

V. Jasinevičiaus nuotrauka

„Dainavos” ansamblio nariai su į repeticiją atsilankiusiu prof. Vytautu Landsbergiu ir ansamblio vadovu muz. 
Darium PolikaiCiu. Dainaviečiai turėjo progos garbingam svečiui pasididžiuoti, kad ruošiasi koncertui ir jame 
bus pristatytas naujas dainų įrašas.

„GELEŽINIO VILKO” ISTORIJOS RATELIS
Lemonto Maironio lituanis

tinės mokyklos istorijos rate
lio „Geležinio vilko” šių metų 
veikla prasidėjo žvelgiant į 
gintaro praeitį. Globėja, istori
jos mokytoja Gražina Sturo
nienė, sudarė sąlygas ratelio 
nariams apžiūrėti iš Lietuvos 
atvežtą gintaro parodą ir pa
bendrauti su gintaro kolekci
jos savininkais Virginija ir Ka
zimieru Mizgiriais.

K. Mizgirio gintaro ekspo
natų apibūdinimas nejučiom 
virto įdomia paskaita apie gin
tarą. Sužinojome ir pamatėme 
skirtumą tarp jūroje ir žemėje 
rasto gintaro. Išgirdome ginta
ro susidarymo eigą ir kokios 
gamtos sąlygos suteikia ginta
rui jo spalvą. Galima rasti net 
250 spalvos rūšių gintaro. Pa
rodoje buvo balto, geltono, mė
lyno, žalio bei kitų spalvų gin
taro. Brangiausi gintarai įkai
nojami ne dėl spalvos, bet dėl 
inkliuzų — gamtos elementų 
(vabalai, augalai ir t.t.), kurie 
pakliuvo į pušies sakus. Taip 
pat išgirdome, kaip gintaras 
yra kasamas iš žemės ir kaip 
jį renka jūroje tam pritaiky
tais tinklais.

Kalbėdamas apie gintaro 
istoriją, K. Mizgiris net palietė 
laikus prieš Kristų, Aleksan
dro ir Romos imperiją. Lietu
viai prekiaudavo gintaru. Tai 
įrodo įvairios senienos: amule
tai, skydai, papuošalai. Pasa
kojo, kad visuomt su savim 
reikėtų turėti gintaro gaba- 
biukų, nes gintaro energija su
teikia laimę ir apsaugo nuo vi
sokio blogio.

Apie gintaro papuošalus ir 
meninius dirbinius mums pa
pasakojo Virginija Mižgirienė. 
Liaudies menininkai ir profe
sionalai apdirba gintarą. Jį 
reikia pirma nušlifuoti, tada 
spalva matyti ir galima nu
spręsti ką kurti. Sunkiausiai 
yra išgauti apvalų gintarą, 
nes daug gintaro susinaudoja. 
Gintaras yra minkštas, tai jį 
apdirbant, reikia tai daryti su 
meile.

Lankytojai dar galėjo apžiū
rėti parodą ir pateikti klausi
mų, o jau 9 vai. turėjo atsi
sveikinti ir eiti į pamokas. Is
torijos ratelis susirinkimams

renkasi kartą per mėnesį, va
landą prieš pirmą pamoką. 
Spalio 5 d. gintaro parodą ap
lankė ne tik istorijos ratelis, 
bet visi Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Atrodo, 
kad tą šeštadienį kiekviena 
klasė kalbėjo apie gintarą. 
Septintokai pasisakė, kiek iš 
jų prie Baltijos jūros rado gin
taro. Daugiau kaip dešimt ga
baliukų rado: Aleksandras 
Strikas, Andrius Watson, Ar
nas Sadkevičius, Robertas 
Senkevičius, Martynas Matu- 
liauskas, Kęstutis Žilys, Saulė 
Grybauskaitė, Liucija Balčiū
naitė; o mažiau rado: Audrius 
Aleksiūnas, Dainius Kuodis, 
Paulius Valaiša, Gediminas 
Gaidamavičius ir Raimundas 
Kazlauskas. Penktos klasės 
mokiniai rašė apie gintarą. 
Štai vienas iš tų rašinėlių:

„Gintaras atsirado prieš 50 
mln. metų. Gintaras atsirado 
iš pušų sakų. Sakai yra kaip 
medžio kraujas. Bėga iš me
džio ir sudžiūna. Kartais mu
sės ir visokie vabalai įstringa

Šis gintaras - tai vienas iš Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro kolek 
cijos eksponatų Iš Lietuvos atvežta Mizgirių gintaro paroda, kurioje dau 
giau kaip 400 unikalių pavyzdžių.

KNYGOS IŠ ČIKAGOS Į LIETUVĄ
Šiomis dienomis, Stasio 

Džiugo rūpesčiu, vėl buvo iš
siųsta per Transpak siuntinių 
firmą nemažas skaičius ver
tingų knygų ir įvairių leidinių 
į Lietuvą. Šį kartą Lietuvos 
Nacionalinei Martyno Mažvy
do bibliotekai išsiųstos visos 
„Nida” knygų klubo knygos, 
išleistos nuo 1954 metų, o taip 
pat ir visi literatūros metraš
čio „Pradalgė” leidiniai. Suda
ro daugiau kaip 150 vienetų. 
Kartu siunčiama senų knygų 
ir žurnalų, išleistų pokario 
metais Vokietijoje ar kitur, 
nnygos ir leidiniai gerame sto
vyje, nes iki šiol buvo laikomi 
Džiugo nuosavoje bibliotekoje. 
„Nida” knygų klubas buvo 
įsteigtas ir leido vertingas 
knygas ir leidinius Didžiojoje 
kad prie persiuntimo išlaidų

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

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

ir jie vadinami inkliuzais. 
Toks yra pats brangiausias 
gintaras ir pats sunkiausias 
surasti. Galima iš gintaro pa
daryti karolių, žiedų, auskarų 
ir visokių brangenybių. Gin
tarų gali būti visokių spalvų 
— geltonų, raudonų, baltų ir 
turbūt dar daugiau. Šiandien, 
jeigu važiuotumėt prie jūros, 
turbūt rastumėt gintaro. Gin
taras dar gali būti kaip koks 
mažas globėjas. Tik reikia ne
šioti ant kaklo, kišenėje arba 
kur nors kitur”.

Elviną Vidugirytė 
Istorijos ratelio vardu norė

čiau tarti ačiū gintaro kolekci
jos savininkams Virginijai ir 
Kazimierui Mizgiriams už to
kią gražią parodą, įdomius pa
aiškinimus ir malonų bendra
vimą su mumis. Ačiū ir JAV 
Kultūros tarybos pirmininkei 
Marijai Remienei, kad leido 
rateliui ir Maironio mokyklos 
mokiniams aplankyti gintaro
parodą prieš atidarymą.

Lina Rauchaitė
Istorijos ratelio narė

Britanijoje, išsilaikė nuolati
niais prenumeratoriais — klu
bo nariais.

Lietuvos Rašytojų sąjungai 
ir Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutui išsiųsta „En- 
cyclopedia Britannica” su vi
sais priedais ir daug kitų ver
tingų leidinių. Gera paminėti, 
sumažinimo prisidėjo Čikagos 
Filisterių skautų sąjungos, 
projektas remiamas Lietuvių 
fondo. Projekto sumanytojas 
yra LF pelno skirstymo komi
sijos pirmininkas inž. Kęstutis 
Ječius.

St. D.

Skelbimui

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




