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Nr. 220 
Kaina 50 c. 

T o r o n t o TV stoties 4 
k a n a l a s pradėjo rodyti 
l ie tuvišką programą 
„Toli-art i"; muzikos ir 
dainų popietė Hartforde. 

2psl. 

D a n u t ė Bindokienė 
vedamuoju ir Lietuvos 
pol i t inės part i jos 
p a r e i š k i m u atsiliepia \ 
R. Pav i l ion io siūlomą 
r e f e r e n d u m ą dėl NATO; 
E. R i n g u s komentuoja 
n e r a m u m u s Ukrainoje. 

3psl. 

P a s i e k s i m e ir 2 mln. 
kapi ta lą! - su viltimi į 
a te i t į žvelgia Lietuvių 
fondas , švenčiant i s 40 
me tų ve ik los jubiliejų. 

4 psl. 

„Seklyčioje" bus 
p a s k e l b t a s 2002 metų 
l abda rys ; i š r ink ta 
ka l ėd in iu atviručių 
k o n k u r s o nugalėtoja 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos čempionai 

Vilniaus „Lietuvos ryto" 
krepšininkai antradienį na
muose užtikrintai laimėjo 
FIBA-Europa Čempionų tau
rės Šiaurės konferencijos D 
grupės septintąsias rungty
nes prieš Talino „Kalev" ko
mandą 25 taškų skirtumu — 
87:62 ir toliau žengia be 
pralaimėjimų. 

* North Iowa univer
siteto krepšininkės drau
giškose rungtynėse namie 
105:67 sutriuškino JAV vie-
šinčią Kauno „Laisvės"' mo
terų komandą. Antrąsias vieš
nagės varžybas ..Laisvė" 
55:97 pralaimėjo Iowa „Havv-
keyes" komandai. 

Naujausios 
žinios 

* ES ir Lietuvos Jung
tinis komitetas paragino 
Rusijos parlamentą nevilkinti 
sienos sutarties patvirtinimo. 

* Rusija laimina Lie
tuvos konsulinio tinklo Ka-
raliaučiaus srityje plėtrą. 

* Rusijos ir Lietuvos 
sutartis dėl nelegalių emi
grantų grąžinimo bus pasira
šyta iki 2003 metų birželio. 

* Lietuvos ekonomika 
šiemet augs sparčiausiai iš 
visų Europos Sąjungos kandi
dačių, spėja Europos Komi
sija. 

* Lietuvos žemės ūkio 
visuotinis surašymas vyks 
2003-ųjų birželį. 

* Vyriausybė — už 
smulkiųjų akcininkų teisių 
apribojimą. 

* „Vilniaus energija" 
rems centralizuotu šildymo 
sistemų modernizavimą. 

* Biržoje pirmauja „Lie
tuvos telekomas". 

* Britu kompiuteriu 
chuliganas kaltinamas įsi
laužęs į JAV kariuomenės ir 
NASA kompiuterius. 

Lietuva iš JAV perka greičiau už garsą skriejančias raketas 
Vilnius, lapkričio 13 d. 

(BNS) — Lietuvos ir JAV ats
tovai trečiadienį Vilniuje pa
sirašė sutartį dėl priešlėktu
vinių raketų sistemų „Stin-
ger" pardavimo Lietuvai. 

Pagal sutartį, kurią pasi
rašė Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
John Tefft, už 60 raketų ir 8 jų 
paleidimo įrenginius Lietuva 
per 3 metus sumokės 31 mln. 
JAV dolerių. 

Po pasirašymo ceremonijos 
J. Tefft L. Linkevičiui įteikė 
nedidelį raketos modelį, saky
damas: „tai jūsų pirmasis 
'Stinger'". 

Sveikindamas susitarimą, 
ambasadorius J. Tefft pažy
mėjo, kad, perkant šią raketų 

sistemą, buvo žengtas svarbus 
žingsnis tiek užtikrinant Lie
tuvos žmonių saugumą, tiek 
rengiant ginkluotąsias pajė
gas dalyvauti NATO operaci
jose. „JAV vyriausybe labai 
sveikina šį sprendimą. įsigy
dami 'Stinger', jūs gaunate ge
riausią trumpojo nuotolio oro 
gynybos sistemą, kuri visiškai 
atitiks NATO reikalavimus", 
sake ambasadorius. 

„Stinger" sistemomis per 3 
metus bus apginkluota nuola
tinės parengties brigados „Ge
ležinis vilkas" priešlėktuvinės 
gynybos kuopa, kurios steigi
mas prasidės kitąmet ir turėtų 
baigtis 2005 metais. Raketo
mis apginkluota kuopa sustip
rins ir Ignalinos atominės 
elektrinės, kitų strategiškai 

svarbių objektų ..psaugą iš 
oro. Šių sistemų paskirtis — 
apginti kovos teritorijas, svar
bius objektus nuo oro ant
puolių, naikinti žarnai skrai
dančius sraigtaspa-mus, tran
sporto lėktuvus i- naikintu
vus. Greičiau už garsą skrie
janti raketa pasiekia taikinį, 
esantį už 8 kilometrų. 

Priešlėktuvinės gynybos 
kuopa priklausys dabar kuria
mai Nuolatinės parengties bri
gadai, kuri Lietuvai įstojus į 
NATO bus laikoma sąjungos 
pajėgų kariniu daliniu, kuris 
bus dislokuotas Lietuvos teri
torijoje. Vienas brigados pa
dalinių — Algirdo batalionas 
— yra parengtas veiksmams 
už valstybės ribų kartu su kitų 
valstybių pajėgomis. 

JAV ambasadorius Lietuvoje John Tefft (kairėje) įteikia Lietuvos krašto 
apsaugos ministrui Linui Linkevičiui „Stinger" raketos modelj-rašiklį. 

Gedimino Žiiinsko *E!ta.» nuotr 

Specialiosios tarnybos rengiasi 
JAV prezidento vizitui 

Nors Vašingtonas dar ne
patvirtino, kad lapkričio 22-23 
d. planuojamas JAV preziden
to George W. Bush vizitas į 
Lietuvą tikrai įvyks, šiam vi
zitui kruopščiai ruošiasi spe
cialiosios tarnybos. 

Vadovybės apsaugos de
partamento (VAD) direktorius 
Rimantas Kairys trečiadienį 

sakė, kad departamentas ben
dradarbiauja su JAV ambasa
dos Lietuvoje darbuotojais ir 
iš JAV atvykusiais slaptai
siais agentais iš JAV vadovus 
saugančios „Secret Service". 

Paklaustas, ar užtikrinant 
saugumą, nebus suvaržytos 
Vilniaus senamiestyje gyve
nančių vilniečių laisvės, R. 

Kairys atsakė: ^Stengsimės, 
kad būtų sudaryta kiek įma
noma mažiau problemų vil
niečiams". Planuojama, kad 
G. W. Bush sakys kalbą Rotu
šės aikštėje. 

Kaip sakė JAV ambasados 
Vilniuje pareigūnai, JAV 
Slaptosios tarnybos agentai 
jau įvertino visus faktorius, 
dėl kurių galėtų kilti grėsmė 
jų JAV prezidentui, tačiau 
saugumo Nukelta į 5 psl. 

Dviratininko R. Rumšo šeima grįžo į Lietuvą 
} tėvynę sugrįžęs Lietu

vos dviratininkas Raimondas 
Rumšas dar nepasirašė sutar
ties naujam sezonui. Šių metų 
„Tcur de France" lenktynėse 
III vietą užėmęs lietuvis tre
čiadienį teigė, kad su Italijos 
komanda „Lampre" derybos 
dar nesibaigė. 

„Lampre" atstovė patvir
tino, kad sprendimas dėl lie
tuvio dar nepriimtas, tačiau 
komandos vadovas Giuseppe 
Saroni yra linkęs atnaujinti 
sutartį, nes nėra jokių įrody
mų, kad lietuvis yra kaltas po 
„Tour de France" kilusiame 
dopingo skandale. 

Pasaulio dviratininkų po
puliarumo sąraše 40-ąją vietą 
užimantis R. Rumšas teigė, 
kad jis jau pradėjo rengtis 
naujam sezonui. Treniruotes 
30-metis dviratininkas žada 
pratęsti ir Lietuvoje. Jis dar 
kartą pakartojo, kad vasarą 
Prancūzijoje įrodė esantis 
stiprus ir galintis kovoti su 
pačiais stipriausiais. 

R. Rumšas iš Italijos į Lie

tuvą grįžo automobiliu naktį į 
trečiadienį, o jo žmona Edita, 
kuri spalio 11d. buvo išleista 
iš Bonneville kalėjimo Prancū
zijoje, su trimis vaikais atskri
do iš Vienos. 

Visa šeima susitiko Vil
niaus oro uoste, kur ją pasvei
kino Lietuvos dviračių sporto 
federacijos vadovai. 

R. Rumšas sakė. jog labai 
džiaugiasi, kad šiuo metu visi 
jo šeimos nariai yra kartu ir 
kad yra daug juos palaikančių 
žmonių. 

E. Rumšienė, paklausta 
apie jos bylą. teigė, jog ji ne
turi jokių naujienų. 

R. Rumšų šeima Lietuvo
je praleis 2 savaites. (Elta) 

Rumšu š e ima Vilniaus oro uoste. Gedimino Žilinsko (Elta' nuotr 

P a r e i g ū n ų p r a š o m a 
p a s i a i š k i n t i už e lgesį 

s u čečėna i s 
Vilnius, lapkričio 13 d. 

(BNS) — Grupe parlamentarų 
nusiuntė paklausimą vidaus 
reikalų ministrui Juozui Ber-
natoniui, ar prisiima atsako
mybę už jam pavaldžių pasie
niečių elgesį su čečėnų pabė
gėliais, dėl kurio Lietuvą su
peikė Jungtinių Tautų Vy
riausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biuras. 

Biuras antradienį pareiš
kė susirūpinimą dėl to, kad, 
pažeisdami Lietuvos įstaty
mus ir tarptautines konvenci
jas, pasieniečiai neįsileido į 
valstybę ir sugrąžino į Balta
rusiją dvi čečėnų grupes, keti
nusias prašyti politinio prie
globsčio Lietuvoje. 

Kaip skelbta, 9 čečėnai 
lapkričio 8 d. buvo perduoti 
Baltarusijai po sulaikymo Vil
niaus geležinkelio stotyje, kai 
neteisėtai išlipo iš tranzitinio 
traukinio „Maskva-Kalinin-
gradas". Lapkričio 6 d. pasie
niečiai sugrąžino į Baltarusiją 
pėsčiomis sieną perėjusius 17 
čečėnų. Abiejose grupėse dau
giausia buvo moterų ir vaikų. 

Parlamentarai Jurgis 
Razma, Arvydas Vidžiūnas, 
Vitas Matuzas ir Rasa Juk
nevičienė laiške vidaus reika
lu ministro prašo atsakyti, 
koks aukščiausias pareigūnas 
priėmė šį įstatymams priešta
raujantį sprendimą, ar pri
imant sprendimą buvo įver
tinta aplinkybe, kad tarp su
laikytųjų Nukelta į 5 psl. 

R y š i a i s s u t e r o r i s t a i s 
į t a r t a „ A v i a B a l t i k a " 
k a l t i n a P r e z i d e n t ū r ą 

š m e i ž t u 
Kaunas, lapkričio 13 d. 

(BNS) — Sraigtasparnių re
monto bendrovė „Avia Balti
ka" pagrasino apskųsti teis
mui Prezidentūrą del šmeižto. 

,,Avia Baltika" preziden
tas Jurijus Borisovas teigė, 
esą iš Prezidentūros sklei
džiama šmeižikiška informa
cija teisėsaugos institucijoms 
ir žiniasklaidai apie bendro
vės ryšius su teroristinėmis 
organizacijomis. „Dėl to bend
rovė praranda užsakovus, 
tarp jų ir iš JAV bei Meksikos, 
o iš viso dėl nutrauktų su
tarčių netekome 200 mln. li
tų", teigė J. Borisovas. 

Nukelta į 5 psl. 

ES ir Rusijos susitarime dėl 
Karaliaučiaus — daug 
neatsakytų klausimų 

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus kol kas nesiima 
vertinti šią savaitę Briuselyje 
pasiekto Europos Sąjungos ir 
Rusijos susitarimo dėl Kara
liaučiaus tranzito tvarkos, nes 
pasigedo joje aiškumo. 

„Dar lieka daug neaišku
mų, lieka daug neatsakytų 
klausimų", sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė po trečiadienį įvy
kusio V. Adamkaus susitikimo 
su užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu ir prezidento 
atstovu susisiekimo su Kara
liaučiaus sritimi klausimams 

Gediminu Kirkilu, kurie pri
statė ES ir Rusijos susitarimo 
esmę. 

Tuo tarpu ministras pir
mininkas Algirdas Brazaus
kas teigiamai įvertino ES ir 
Rusijos susitarimą dėl Kara
liaučiaus tranzito per Lietuvą 
tvarkos. „Aš vertinu teigia
mai, nes principiniai klausi
mai yra išspręsti, ir ta tvarka, 
kuri buvo aptarta Briuselyje, 
nebuvo naujiena Lietuvai", 
pareiškė A. Brazauskas . 

URM susitarimą įvertino 
kaip „politinio kompromiso 
paiešką", kuri sudaro „pa
kankamai Nukelta i 5 psl. 

Žemdirbiai pateikė akibrokštą 
Seimui 

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Keli šimtai žemdir
bių, trečiadienį susirinkę Sei
me į Žemės ūkio rūmų ir par
lamentinio Kaimo reikalų 
komiteto konferenciją, išsi
skirstė vos jai prasidėjus. 

Žemės ūkio rūmų pirmi
ninko Jono Ramono siūlymu, 
žemdirbiai išėjo iš konferenci
jų salės Seime, protestuodami 
prieš tai, jog susitikimą igno
ravo vienmandatėse apygar
dose išrinkti Seimo nariai. 

Prasidėjus konferencijai. 
J. Ramonas paprašė konferen
cijoje dalyvaujančių vienman
datėse apygardose išrinktų 
parlamentarų pakelti rankas. 

Paaiškėjus, jog salėje tėra 4 
tokie parlamentarai, Žemės 
ūkio rūmų pirmininkas pa
prašė paskelbti 20 minučių 
pertrauką ir pagrasino nu
traukti konferenciją, jeigu per 
tą laiką į salę neateis mažiau
siai 40 Seimo narių. 

Vienmandatėse apygar
dose yra išrinktas 71 Seimo 
narys. 

„Kiek čia dalyvauja Seimo 
narių? Ar turime su kuo šne
kėtis?", sugrįžęs po pertrau
kos, paklausė J. Ramonas. Pa
matęs, jog po pertraukos Sei
mo narių salėje ypatingai ne
padaugėjo. J. Ramonas pa
siūlė Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(ftemiantk AFP, R«utere, AP. irterfax, ITAR-TASS. BNS 

JUNGTINES TAUTOS 
Irakas trečiadienį paskel

bė sutinkąs su nauja Jung
tinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos rezoliucija, reikalau
jančia Bagdado nusiginkluoti 
ir bendradarbiauti su ginklų 
tikrintojais, nes priešingu at
veju jam grėstų „rimtos pa
sekmės". „Aš įteikiau laišką 
(JT) generaliniam sekretoriui. 
Tai teigiamas atsakymas", sa
kė Irako ambasadorius Jung
tinėse Tautose Mohamed Al-
douri. Irako parlamentas ant
radienį vienbalsiai pasiūlė at
mesti 1441-ąją rezoliuciją dėl 
Irako nuginklavimo, bet teisę 
padaryti galutinį sprendimą 
paliko prezidentui Saddam 
Hussein. 

EUROPA 
Kale, Prancūzija. Be

veik 100 užsienio migrantų, 

įsitvirtinusių Prancūzijos Ka
le uostamiesčio bažnyčioje, 
trečiadienį pareiškė esą pa
sirengę „kovoti, kad galėtų 
(čia) pasilikti", jei policija 
bandys išvaryti juos jėga. Tai 
prieglobsčio prašantys žmo
nės, kurių daugumą sudaro 
Irako kurdai, pareiškė artė
jant vyriausybės paskelbtam 
galutiniam terminui, iki kurio 
jie turi palikti šią bažnyčią. 
Šie migrantai pasiryžę prašy
ti prieglobsčio Didžiojoje Bri
tanijoje. Jie reikalauja, kad 
jiems būtų leista pereiti į ne
toliese esančią Sangatte pa
bėgėlių stovyklą, tikėdamiesi 
vėliau per Lamanšo sąsiaurį 
nuvykti į Britaniją. 

Londonas. Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair trečiadienį nepasinau
dojo gera galimybe paremti 
bendrąją Europos Sąjungos 
(ES) valiutą — į politinės dar

botvarkės pradžią jis prastu
me kovos su nusikalstamumu 
priemones. Per įspūdingą ce
remoniją parlamente karalie
ne Elizabeth II išdėstė T. 
Blair įstatymų leidybos pla
nus ateinantiems metams, ta
čiau nepaminėjo įstatymo pro
jekto dėl referendumo, kurio 
metu britų būtų prašoma iš
reikšti nuomonę dėl euro įve
dimo. Tai nuvylė bendrosios 
ES valiutos propaguotojus. 

JAV 

Vašingtonas. Arabų tele
vizijos kanalas „ai Jazeera" 
antradienį transliavo garso 
įrašą, kuriame girdėti, kaip 
Osama bin Laden pristatomas 
žmogus perspėja JAV sąjun
gininkus dėl paramos „Baltų
jų rūmų skerdikų gaujai". 
Vienas JAV pareigūnas sake. 
kad įrašą turbūt tikrai padare 
,.al Qaeda" vadas. Įraše girdi
si, kaip kalbėtojas giria spalio 
12-osios sprogdinimus Bali 
kurorte, amerikiečių jūrų pės
tininko nužudymą Kuvvait'e. 
prancūzų tanklaivio sprogdi

nimą prie Jemeno krantų ir 
praėjusio mėnesio čečėnų iš
puolį Maskvos teatre, kur 
įkaitais buvo paimti maždaug 
800 žmonių. Kalbantis vyras 
sako. kad šie išpuoliai yra 
„dievobaimingų musulmonų, 
ginančių savo religiją ir vyk
dančių Dievo nurodymus", at
sakomieji smūgiai JAV są
jungininkams. 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį laimėjo svarbią kovą 
JAV Senate, kai trys nuosai
kieji senatoriai pareiškė rem-
sią pataisytą įstatymą dėl 
Valstybinio saugumo departa
mento steigimo. Šis įstatymas 
leis įgyvendinti didžiausią 
JAV vyriausybės pertvarką 
per pusę šimtmečio. Prie nau
jojo departamento visiškai ar
ba dalimis bus priskirtos 22 
esamos federalinės agentūros, 
įskaitant Slaptąją tarnybą. 
Pasienio patruliavimo ir Pa
krantės apsaugos agentūras 

Vašingtonas. JAV karine 
valdžia nagrinėja galimybe 
užsakyti pagaminti nepilotuo
jamų dirižablių aptikti rake

toms, paleistos į JAV teritori
ją. Tuo jau susidomėjo korpo
racijos ..Boeing" ir „Lickheed 
Martin", gaminančios diri
žablius, iš kurių televizijos fil
muoja įvairius sporto rengi
nius. Karinių specialistų nuo
mone, dirižabliuose būtų gali
ma įrengti radarus 20.000 
metrų aukštyje. Dirižablyje 
būtų galima įrengti saules 
energiją naudojančią įrangą, 
ir jis kelis mėnesius sklęstų 
dideliame aukštyje su dau
giau kaip 2 tonų kroviniu. 

KINIJA 
Beijing. Kinijos Komu

nistų partijos suvažiavimo 
delegatai trečiadieni patvirti
no, kad Jiang Zemin atsista
tydins iš partijos vadovo posto 
ir užleis vietą jaunesnes kar
tos politikams. Iš partijos Po
litinio biuro Nuolatinio komi
teto pasitrauks dar 5 vadovai, 
ir tai bus pirmasis taikus val
džios perdavimas komunisti
nės Kinijos istorijoje. 

R U S I J A 
BALTARUSIJA 

Maskva. Valstybes Dūma 
trečiadienį atsisakė teikti 
Rusijos prezidentui klausimą 
dėl valstybės pasitraukimo iš 
NATO programos ..Bendra
darbiavimas vardan taikos". 
Priimti tokį kreipimąsi siūle 
grupė deputatų, išreiškusių 
susirūpinimą NATO plėtra į 
Rytus ir raginančių imtis 
priemonių, kurios, parlamen
tarų nuomone. ..apgintų Ru
siją nuo tokios pavojingos 
grėsmės". 

Minskas. Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka pagrasino nutraukti 
valstybės sienų apsaugą ir 
tūkstančiams nelegalių mig
rantų leisti prasmukti į Vaka
rų Europą, jeigu Čekija neiš
duos jam vizos dalyvauti Pra
hoje vyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime. NATO pa
reigūnai leido suprasti, kad jo 
dalyvavimas yra nepageidau
tinas dėl autokratiško vado
vavimo stiliaus ir jo priešini
mosi NATO plėtrai. 

*v.\, • u~\>m f «*•«»' •w*»*«» -*-*•»•& r. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

... 

TORONTO „DAINA" DETROITE 
Lietuvos Dukterų draugi

jos Detroito skyrius labdaros 
veiklą pradėjo prieš dvidešimt 
septynerius metus ir tebėra 
gyvastingas iki šios dienos. 
Pradžioje, kai Lietuva buvo 
pavergta, skyrius daug padėjo 
sergantiems ir vargstantiems 
lietuviams išeivijoje. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybe, 
skyriaus veikla pagyvėjo, 
gelbstint sergantiems ir į var
gą pakliuvusiems Lietuvos 
žmonėms. Michigan univer
siteto profesoriaus dr. Wil-
liam Wanng vadovaujama 
„Amerikos-Lietuvos invalidų" 
programa labai daug padėjo 
Detroito skyriui efektingai 
pagelbėti mūsų vargstan
tiems tautiečiams Lietuvoje. 
Tada Detroito skyriui vadova
vo Irena Alantiene. o labdaros 
reikalus koordinavo Jūrate 
Pečiūriene. Paraplegijos I pa
ralyžiaus) asociacijos kviečia
mi, dr. \V. YVaring ir J. 

Toronto . .Dainos" vadove rauz. Li
lija Turūtaite. V. Petruševičiaus nuotr. 

Pečiūrienė keletą kartų lan
kėsi Lietuvoje, suteikdami 
medicininę pagalbą ligo
ninėse, senelių globos namuo
se, vaikų gydymo centruose ir 
privačiai gyvenantiems su ta 
negalia. Detroito skyrius ben
dradarbiauja su ^Healing the 
Children Michigan-Ohio" 
organizacija, kuri padeda 
vykdyti įprastinius labdaros 
darbus, siunčiant vaistus, 
protezų dalis, kad ope
ruotiems ligoniams būtų 
grąžinama sveikata. Nepa
mirštinas Detroito dukterų 
skyriaus rūpestis ir pastangos 
suteikus 1999 m. pagalbą 
Lietuvoje gimusiems akliems 
dvynukams Vytautui ir 
Pauliui. 2000 metais jiems 
buvo padaryta labai komp
likuota operacija Amerikoje 
Netrukus dvynukai vėl atvy
ko į Amerika regėjimo 
ekspertų konsultacijai. Leng
va suprasti kiek skyrius tu
rėjo labdaros darbų atlikti. 
Neveltui Detroito skyrius iš
siskiria iš kitų. veikiančių 
lietuvių telkiniuose, savo ini
ciatyva gelbėti sudėtingų 
operacijų reikalingiems Lietu
vos vaikams ir jaunuoliams. 

Dabartinė skyriaus valdybos 
pirmininke Jūrate Pečiūriene, 
visa valdyba ir kiti nariai yra 
verti pagarbos ir padėkos, kad 
nenuilstamai tęsia kilnius ir 
reikšmingus darbus išeivijoje. 
Šalia labdaros darbų skyrius 
yra suruošęs Detroito telki
niui koncertus-vaišes. Tikslas 
— informuoti apie skyriaus 
darbus ir rūpesčius bei su
telkti paramą artimui padėti, 
taip pat lietuviškos kultūros 
meno vienetams išeivijoje 
puoselėti. 

Metinis renginys su vai
šėmis ir menine programa 
įvyko sekmadienį, spalio men. 
20 d. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos kultūros centro 
salėje, Southfield. Michigan. 
Meninę programą atliko cho
ras „Daina", vadovaujamas 
Lilijos Turūtaites. Dvylikos 
asmenų choras pasveikino 
auditoriją R. Morkūno harmo
nizuotum liaudies dainom 
„Giminės" ir .Tėviškėle", ku
rių turinys išreiškė brangius 
giminystes ryšius ir gražius 
tėviškės gamtos vaizdus. 
Liaudies dainos nuskambėjo 
nuostabiais balsais ir nuošir
dumu. Po kiekvienos dainos 
auditorija gausiu plojimu 
sveikino dirigentę, dėkojo jos 
meniniam vienetui už malonų 
ir palankų priėmimą. A. 
Kuprio „Pasiilgau" ir S. Liup
kevičiaus _Verkia beržas" 
dvelkė gyvu pramogines mu
zikos žanru, kuriame žodinės 
ir muzikinės temos yra 
paremtos klasikiniu romanti
niu stiliumi. Abiejų dainų 
turinyje atsispindi meilė 
tėvynei, ilgesys ir gamtos gro
žis, kuriuos choras perteikė, 
frazuodamas vokaline ir 
žodine prasme. Tą. labai retą 
ir brangų chorinį privalumą 
— muzikinį frazavimą, įdiegė 
choro vadove, laisvai ir 
meniškai fortepijonu akom
panavus chorui. Ji dainavo, o 
kaire ranka protarpiais ges
tikuliavo, palaikydama kūri
nių vientisumą tarp vokalo ir 
instrumento. 

Nepamirština jautri daina 
.Mamai", kurią sukomponavo 
savo motinai dirigente. Ji gi
liai paveikė klausytojus savo 
švelniai vingiuojančia melodi
ja ir motinos žodžiais: „Atva
žiuok Lietuvon ir apkabink tą 
beržą, kurį pasodinau, kai tu 
gimei". Vyrų ir moterų choro 
grupės dainavo atskirai. 
Vyrai atliko A. Raudonikio 
_Tu vis tiek ateik" ir „Kas
dieną barės". Vyrų dainose 
buvo sveiko humoro ir geros 
nuotaikos. Moterys sklandžiai 
ir su tinkama ekspresija 
atliko A. Bražinsko „Ar tu 
meni0", nukeldamos daugelį 
klausytojų į gimnazijos bran
gių prisiminimų laikus: „Ar tu 
meni. kai sode balo vyšnios, o 
klasėje jaunystės skleidėsi 
žiedai?". Dirigentei pavyko 
pritraukti auditorijos dainos 
mėgėjus dainuoti kartu rit
mingus ir melodingus prie
dainius, kurie palaikė visų 
gerą nuotaiką. Su chorvede 
duetus atliko O. Kra-

Detro i to L ie tuvos D u k t e r ų ..darbo grupe" , ruošų*: va išes ir puošusi s t a l u s r u d e n s pokyliui. Iš ka i r e s : Milly Griga
l i e n e . S u s a n B u b n e l i e n e . Bi ru te Bacevičienė, Česyte N'aumiene, Elena Alkuviene . Aldona Duobiene. E r n a Mičiu-
n i ene . Viktor i ja V i s k a n t i e n e Rūta Baubly te -Teschker . Roma Radzevičiene ir Danute J a n k i e n e . 

V. Petruševičiaus nuotr 

sauskiene ir V. Mašalas. 
Choras atliko eilę negirdėtų ir 
vertingų pramogines muzikos 
kurinių, iš kurių paminėtini 
L. Turūtaites „Tu uždėjai ra
minančią ranką" ir „Vyturio 
daina", A. Raudonikio „Pa
vėlavusi daina", S. Liup
kevičiaus „Gimtinės vieškelio 
smiltele" ir kitos. Pabaigai 
buvo atlikta Č. Sasnausko 
chorine daina „Karvelėli" ir 
„Miškų gėlė" (autorius nežino
mas). Pabaigai choras nuo
taikingai atliko A. Raudonikio 
„Tu Lietuva", kurioje maršo 
taktu buvo užakcentuoti šie 
žodžiai: „Jei išeini kur, su
grįžti noris, kai sugrįžti — ji 
vėl, kaip sava. Širdyj visuo
met esi brangioji, šalele mano, 
tu Lietuva". Dirigentė ir visi 
menines programos atlikėjai 
apdovanoti gėlėmis ir parapi
jos leidiniais, ovacijomis ir 
audringais plojimais išprašė 
dar vieną negirdėtą, kupiną 
nostalgijos Lilijos Turūtaites 
dainą „Ištikimybe", kuri už
baigiama šiais jautriais žo
džiais: „Priglauskime Lietu
vą, kaip kūdikį brangų, dai
nuokime Lietuvai: Lietuva 
brangi". 

Esame dėkingi valdybos 
pirmininkei Jūra te i Pečiū
rienei ir visoms skyriaus na
rėms, kad meninę programą 
atlikti pakvietė išeivijos chorą 
iš Toronto. Bendra meninės 
programos apžvalga įvertinta 
gerai tautiniu ir muzikiniu 
požiūriu. Lilija Turūtaitė yra 
apdovanota vertingais chor
vedės ir dirigentės priva
lumais, kurie buvo matomi ir 
juntami. Sveikintinas prival
umas — muzikinis talentas, 
padedantis vokalistams įdieg
ti dainavimo stilių bei lietu
višką koloritą. Buvo atkreip
tas dėmesys į choristų har
moninę klausą, santūrumas 
intonacijos vingiuose nepame
tant kontrolės partijų balsų 
balanse. Dirigentė skam
bėjimą praturtino ypatingai 
geru fortepijono akompana-
vimu, išryškindama pras
minius akcentus, išreikalau
dama iš vokalistų dėmesingai 
sekti interpretacinius nurody
mus atliekamam kūriniui. 
Dirigentei Lilijai Turūtaitei 
linkime dar ilgus metus chorą 
vesti į meno aukštumas, 
plečiant repertuarą liaudies ir 
lietuvių kompozitorių chori
nės kultūros kūriniais. 

Stasys Sližys 

DETROIT, MI 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Š.m. kariuomenes įkūrimo 
84-sis minėjimas rengiamas 
sekmadienį, gruodžio 1 d., Šv. 
Antano parapijoje. Progra
moje: 10:30 v.r. šv. Mišios už 
žuvusius karius, savanorius, 
partizanus ir šaulius Šv. 
Antano bažnyčioje, aukojamos 
Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vyriausio kapeliono 
kun. Alfonso Babono. 12:15 v. 
p.p. akademija parapijos salė
je. Žodį tars Šaulių sąjungos 

išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Tema — „Karo akademi
j a prieškarinėj Lietuvoje ir 
dabar". Meninėje programos 
dalyje — bendras dainavimas, 
vadovaujant muz. Stasiui 
Sližiui. Minėjimą rengia 
Detroito ramovėnai, talkinant 
jūrų kuopos šauliams, birutie-
tėms ir Dariaus ir Girėno 
klubui. Visuomenė kviečiama 
atlikti šaulišką pareigą ir gau
siai dalyvauti šv. Mišiose bei 
minėjime. 

Mykolas Abarius 
Detroito ramovenų 

skyriaus pirmininkas 

DRAUGAS 

JAV LB MICHIGAN 
APYGARDOS VALDYBOS PRANEŠIMAS 

Pranešame, kad Detroito 
Lietuviškų organizacijų cen
trui atsisakius ruošti Vasario 
16-tos minėjimus, 2003 metais 
Vasario 16-tos minėjimą De
troite ruoš JAV Lietuvių 
Bendruomenės Michigan apy
gardos valdyba, talkinama 

Detroito ir Lansingo apylinkių 
valdybų. 

Minėjimas vyks 2003 m. 
vasario 16-tą, sekmadienį. 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros centre. 

JAV LB Michigan 
apygardos valdyba 
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1/2 metų 
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$65 00 
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$50 00 

$250.00 
$55 00 

3 men 
$38.00 
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$33 00 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www«enta(fonugeryandbraastfiee0uxrn 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VI2JNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame netuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260 

. MUZIKOS IR SPALVŲ PALETE 
HARTFORDE 
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V. Petruaevi&aua n u o t r a u k a 

Tą rudens dieną krintan
tys žemėn lapai ir įkyrus 
lietus sukėlė liūdną nuotaiką, 
bet renginys, įvykęs spalio 13 
dieną Šv. Trejybės bažnyčios 
salėje, Hartford, CT, pradžiu
gino, praturtino visų susi
rinkusių sielas. Visą dieną 
šios apylinkės gyventojai 

KANADA 

Wasaga vasarvietėje, kur 
yra nemažas būrys lietuvių 
susispietė, pagaliau Algio Ul-
bino dėka įsikūrė choras „Bo
čiai", tai vienetas iš septynių 
moterų ir devynių vyrų. 
Dabar jau pasirodo su daino
mis įvairiuose vietiniuose 
renginiuose. 

A. J. P. Akelaitis sėkmin
gai baigė Western Ontario 
universitetą su „Bachelor of 
Science" laipsniu. Gavo sti
pendiją „University of Wa-
shington in Seattle" ir sieks 
doktorato iš chemijos. 

Toronto televizijos stotis, 
4 kanalas, pradėjo rodyti pusę 
valandos lietuvišką progra
mą „Toli-arti", jai vadovauja 
Stasys Kuliavas ir R. Lauri
navičius, korespondentės: So
nata Laurinavičienė ir Inga 
Pivoriūtė. Filmo gamintojas 

-Vaclovas Verikaitis, buvusio 
solisto sūnus. Numatyta pa
rodyti 13 pusvalandžių. 

Toronto Lietuvių slaugos 
namai jau veikia su 90 lovų ir 
dabar lietuviškoje atmosferoje 
tautiečiai galės praleisti savo 
senatvės dienas. Slaugos na
mai yra arti Prisikėlimo baž
nyčios ir bankelio. Vietoje 
lengvai galės gauti buitinius 
patarnavimus. 

Toronto grupė lietuvių 
mokytojų buvo išvykę į Lie
tuvą pravesti mokytojams 
kursus. Jau kelinti metai va

liuoja vis į naujas Lietuvos 
vietas. 

Toronto policijos virši-

turėjo gerą progą susipažinti 
su gausia dailininkės iš 
Lietuvos, Danguolės Jokubai-
tienės tapybos koliažo techni
ka ir akvarelės darbų paroda, 
pabendrauti su pačia daili
ninke. 

Susirinkusieji klausydami 
Šių eilučių autorės skaitomos 

poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos, paminėjo Tautos dai
niaus išėjimą amžinybėn. 
Skambėjo fortepijoniniai Šopeno, 
Bethoveno, Čaikovskio. Rach-
maninovo kūriniai, atliekami 
gerai žinomo Armėnijoje, 
dabar gyvenančio New Haven. 
koncertmeisterio Grant Sha-
hinyan. 

Muzika, eilės, dailininkės 

nutapytos fantastinės gėlės 
įliejo visus į meno pasaulį, 
sušildė, atgaivino susirinku
sių širdis. Už tai esame dėkin
gi Danutei Grajauskienei — 
Hartford LB apylinkės valdy
bos pirmininkei, ir jos padėjė
jams, surengusiems tokią 
meninę popietę. 

Sigita Šimkuvienė 

Jaunie j i „Aušros" t au t . šokių g rupės šokėjai ir l i tuan is t inės mokyklos vaikučiai , smagiai praleidę laiką Omahfl 
NE, j i e m s suruošto je Kaukių šventėje. A Praičio n u o t r a u k 

ninkas J. Fantino su grupe 
lietuvių policininkų praleido 
kelias savaites Lietuvoje. 
suteikdami policijos tarnybų 
žinias. Jie stebėjosi puikiu 
„Aro" policijos lietuvių grupes 
profesionaliu pasirodymu pra
tybose. 

Kanados Lietuvių fondas 
praeitais metais paskyrė 
Vilniaus ir Kauno universite
tams po 3,000 dol. Suvalkų 
trikampio studentams, studi
juojantiems Lietuvoje. 1.500 
dol., organizacijoms Lietuvoje 
37,562 dol., Kanadoje studi

juojantiems lietuviams po 
500 dol. Nenariai gaus po 250 
dol. Studentai paramą gaus 
tik tada. kada bus įstoję į uni
versitetą. Visos palūkanos, 
gautos už indėlius, išdali
namos lietuviškai veiklai. 

Prisikėlimo parapijos 
bankelis, švęsdamas savo 40 
metų gyvavimo sukakti, su
rengė savo nariams vaišes. 
Gausiai dalyvavo visi nariai. 
Jie dėkingi, kad bankelio 
vadovybe jų nepamiršo. 

Mūsų mirusieji: J. Ma
cijauskas 90 metų. B. Tamo

šiūnas 80 metų. S. Plučas 7 
metų. K. Sapočkinas 84 meti 
P. Palys 93 metų. Vi 
palaidoti Šv. Jono kapinės 
Mississaugoje. Ont. 

Stasys Prakapj 

* Ignalinos atominė ele 
tr inė (IAE) per dešimt š 
metų mėnesių pagami] 
10.960 mlrd. kilovatvalandž 
(kWh) elektros energijos — ! 
proc. daugiau nei pernai ti 
pat metu, kai buvo pagamin 
8.07 mlrd. kWh elektros. (BN 
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NERAMUMAI UKRAINOJE 
E. R I N G U S 

Vakarų pasauliui jau se
niai rūpi Ukrainos ateit is . 
Susirūpinimas augo diena iš 
dienos, kai prasidėjo Bal
tarusijos grįžimas atgal į ru
sišką imperiją. Kad ateitis 
nebus lengva, parodė pirmų 
prezidentinių rinkimų rezul
tatai, kai ukrainiečiai išrinko 
L. Kravčuk, buvusį komunis
tų partijos ideologą. Negeriau 
atrodė, kai antru prezidentu 
tapo irgi buvęs aukštas parti
jos narys L. Kučma. Nepri
klausomos Ukrainos ateitimi 
baiminosi ir Vakarų politikai. 
Todėl tuojau po perestroikos į 
Ukrainą pradėjo plaukti stam
būs finansai. Nei pirmas, nei 
antras prezidentas, nematęs 
kitokio pasaulio, išskyrus 
komunizmą, persiorientuoti 
nepajėgė. Privatizavimas, biu
rokratija, korupcija, užsiliku
sio sovietinio aparato pa
reigūnų boikotas karšto 
ekonomiką privedė prie visiš
ko bankroto. Padėtį pasunki
no nedraugiškas Maskvos el
gesys, sumažinant naftos ir 
dujų tiekimą. Piliečių nepa
sitenkinimas augo kaip ant 
mielių. 

To nepaisant L. Kučma 
buvo perrinktas an t ram ter
minui. Tačiau ant ras laiko
tarpis Kučmai prasidėjo skan
dalingai. Opozicija sugebėjo 
rasti vis daugiau preziden
tinių prasižengimų, spauda 
pradėjo juos skelbti, o prezi
dentas tas žinias slopinti, nau

dodamas nelabai demokratiš
kas priemones. Kova ta rp 
prez idento ir ž iniasklaidos 
a ts tovų pasiekė aukščiausią 
laipsnj 2000 m. rugsėjo 16 d., 
kai Kijevo apylinkėje buvo 
ras tas lavonas be galvos. 

Tyrimai parode, kad nužu
dytas asmuo žinomas Kučmos 
kr i t ikas G. Gongadze. Žurna
listo n u ž u d y m a s suerzino 
pasaulio žurnal is tus ir sukėlė 
reakciją prieš Ukrainos prezi
dentą, kai Vakaruose atsirado 
Kučmos pokalbių juostelė , 
kurioje j is yra inkriminuoja
mas žurnalisto tragedijoje. 
Tą įrašų juostelę į Vakarus 
a tgabeno Kučmos asmeninis 
apsaugos majoras Melničėuko. 
Šis majoras, su daug'uu in
kr iminuojančios m 'džiagos 
dabar gyvena Amerikoje. Mel-
ničenko spaudo^ konferencijo
je pareiškė, kad j i s tur i 1,000 
valandų įrašų. Įrašai buvo 
padaugint i ir išplatinti Ukrai
noje. Nuo tos dienos preziden
to prestižas pradėjo kristi , 
nepas i t ikė j imas juo augt i , 
opozicija s t iprė t i . Prad inės 
oponentų demonstracijos buvo 
gan griežtai gniaužiamos, at
sirado plakatai: . ,Ukraina be 
Kučmos". Žiniasklaida pradėjo 
vis daugiau rasti medžiagos, 
rišančios prezidentą su oligar
chų veikla. Vienas jų, buvęs 
premjeras P. Lazarenko, sė
dintis San Francisco kalėjime 
už kelių šimtų milijonų dol. iš
naudojimą, bus l iud in inku. 

DĖL NATO IR LIETUVOS VISUOMENĖS 
ATEITIES 

Artėja diena, kai Lietuva 
bus pakviesta į tarptaut inę 
gynybos organizaciją — Šiau
rės Atlanto sutart ies sąjungą 
(NATO) ir tai yra istorinės 
reikšmės įvykis mūsų valsty
be.'. Priklausydami šiai tarp
tautinei gynybinei sąjungai, 
mes jau nebebūsime vieni 
įvairių pavojų ir grėsmių aki
vaizdoje, kai įsiveržę priešai 
ne kartą niok; ) mūsų šalį. 

NATO — tai gynybinė 
demokratinių valstybių sąjun
ga, jungianti jas bendrai gyny
bai, jei iškiltų grėsminga 
galia, kuri galėtų pradėti karo 
veiksmus Europoje ar išori
niuose regionuose ir įtakoti 
saugumo politikos procesus 
Europoje. 

Lietuvos žmonės savo 
vieningą siekį, įtvirtinant vals
tybės suverenitetą ir sau
gumą, išreiškė balsuodami 
demokratiniuose Seimo, prezi
dento ir savivaldybių rinki
muose. Per visą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo lai
kotarpį net ir skirtingų pa
kraipų politinės partijos dek
laravo Lietuvos siekį tapt i 
lygiaverte NATO ir ES nare. 
Akivaizdu, kad šiam nacio
naliniam siekiui įtvirtinti re
ferendumas jau nebereikalin
gas. 

Ir todėl šių metų spalio 8 
dieną Vyriausioje rinkimų 
komisijoje įregistruotas prašy
mas skelbti referendumą dėl 
Lietuvos stojimo į NATO yra 
alogiškas, o politiniu požiūriu 
— net žalingas. Šio referendu
mo iniciatorius — LR Seimo 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) frakcijos narys Rolan
das Pavilionis per pasta ruo-
sius rinkimus į Seimą ne
deklaravo r inkėjams savo 
priešiško požiūrio dėl Lietuvos 
stojimo į NATO. 

Tad kokios gi jėgos verčia 
šį Seimo atstovą kvestionuoti 
j au senia i ir neginčijamai 
patvi r t in tus nacionalinio sau
gumo prioritetus realios na
rystės NATO išvakarėse? At
sakyti į šį klausimą kol kas 
pal iekame paties R. Pavilionio 
sąžinei , tačiau pare iškiame, 
kad tai — negarbinga Nau
josios sąjungos ir Seimo nario 
pozicija, kuri daro žalą Lie
tuvos t a r p t a u t i n ė s ir na
cionalinio, saugumo politikos 
t iks lams. 

Pabrėžiame, kad šio refe
rendumo tikslas yra destruk
tyvus, nes siekiama Lietuvai 
sut rukdyt i tapti NATO nare ir 
todėl jo rengimu suinteresuoti 
tik NATO priešininkai. 

Šio referendumo organiza
toriai nesi t iki , kad didesnė 
Lie tuvos žmonių dalis juos 
pala ikys , numatydami , kad, 
pagal referendumo įstatymo 
reikalavimus, neigiamų rezul
ta tų pasiekt i y r a lengviau 
negu teigiamų. J a u vien tokio 
referendumo paskelb imas 
taptų jų laimėjimu, pasklei-
dus abejonę dėl Lietuvos 
aps i sprendimo tap t i NATO 
nare . 

Kviečiame visus sąmonin
gus Lietuvos piliečius nepasi
rašyti šio negarbingo referen
dumo organizatorių lapuose. 

Demokra t in i s judėj imas 
Lie tuvos kel ias , Lietuvos 
sąjūdis, Lietuvos piliečių char
tija, Lietuvos žmogaus teisių 
stebėtojų sąjunga, Lietuvos 
moterų lyga. 

Demokratinis judėjimas 
Lietuvos kelias 

Lietuvos sajodis 
Lietuvos piliečių chartya 
Lietuvos žmogaus teisių 

stebėtojų sąjunga 
Lietuvos moterų lyga 
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kai ateis la ikas . 
Pradinis Amerikos dėme

sys Ukrainai , pradedant antru 
terminu, ėmė silpnėti. Į Va
šingtoną Kučma buvo pakvies
tas tik vieną kartą. Nesku
bama su Ukra inos priėmimu 
į NATO ir Europos Sąjungą. 
Investavimai į Ukrainą ėmė 
mažėti , ne tg i iš Vokietijos. 
Tuo tarpu rusa i , išnaudodami 
Vakarų nusigręžimą pradėjo 
veržtis į Ukra inos rinką. 
Draugystė t a r p Putin ir Kuč
mos pradėjo augti , atsilanky
mai dažnėti . Rusų naftos pra
monės perpirko (privatizavo) 
eilę rafinerijų, al iuminijaus 
fabrikus, bankus . 

Toks Maskvos elgesys 
buvo pastebėtas Ukrainos pa
triotų, kas d a r arčiau suglau
dė opozicijos eiles. Demons
tracijose pradėjo dalyvauti 
vis daugiau žmonių, o Dūmoje 
kilo „pašalinimo procesas". Nors 
reikiamas skaičius balsų kol 
kas nebuvo pasiektas, tačiau 
tikimasi jį sur inkt i netolimoje 
ateityje. Demonstrantų skai
čius gatvėse išaugo iki 20,000 
ir vyko ne t ik sostinėje. Stip
riausias „prieškučminis" ju
dėjimas pasireiškė vakarinėje 
Ukrainoje — Lvove, kur su
sirinko didžiausia minia per 
popiežiaus atsilankymą. 

N e m a ž a s skaičius poli
tologų galvoja, kad šie metai 
gali būti Kučmai paskutinieji. 
Pasipriešinimas tautoje ir par
lamente auga. Reikalaujama 
savanoriško atsistatydinimo, o 
jei ne, pa r l amentas praves pa
šalinimo balsavimą. Tam tiks
lui įkurtas da r vienas judėji
mas: „Kelkis Ukraina". 

Šių me tų rugsėjo 16 d. 
Kijeve įvyko masinės demon
stracijos, sur inkus ios kelias 
dešimtis tūks tančių dalyvių. 
Demonstracijų vadovai: Simo-
nenko (komunistas), Morozov 
(socialistas) ir J. Timošenko 
(savo frakcijos vadovė) turėjo 
įteikti prezidentui atsistaty-

N U B A U D Ė U Ž R A S I N C D I S K R I M I N A C I J Ą 

dinimo raštą. Prezidentas pri
imti negalėjo, nes tą dieną da
lyvavo konferencijoje Zalcbur
ge. Atstovų jis nepriėmė, grį
žęs į Kijevą. Per savaitę, t a rp 
16-23 d., mažesnės demons
tracijos vyko įvairiuose mies
tuose. Tačiau 09.23 d. d a r di
desnės demonstracijos vėl įvy
ko sostinėje. Priėjo net pr ie to, 
kad trys opozicijos vadovai be 
leidimo atvyko į televizijos 
transliacijos kambarį , per
t raukė žinių laidą ir reikalavo, 
kad j iems būtų leista pa
skelbti opozicijos reikalavi
mus. To padaryti tačiau ne
pavyko. 

Rytojaus dieną demons
t r a n t a i apsupo par lamento 
r ū m u s , reikalaudami, kad 
parlamentarai nagrinėtų susi
dar ius ią padėtį ir praves tų 
įstatymą paskubintiems pre
zidento rinkimams. Kita dalis 
demonst rantų nutarė likti 
prezidento patalpose, kol jis 
nepriims jam adresuoto rašto. 

Kol kas rašto Kučma pri
imti nežada. J i s į pagalbą 
šaukia Putin, kuris žada at
vykti spalio pradžioje. 

Kučmos padėtį smarkiai 
apsunkino žinios apie Uk
rainos ginklų prekybą su 
Iraku. Pagal naujausius gan
dus, Ukraina, su Kučmos pri
tar imu, yra pardavusi Irakui 
labai svarbius radaro prietai
sus, kurių pagalba irakiečiai 
galės neutralizuoti Amerikos 
„nematomus" lėktuvus. Po šių 
gandų Amerika sustabdė ža
dėtą finansinę paramą Uk
rainai . 

Ukrainos pavyzdys įspėja 
perr inktus prezidentus r imtai 
t raktuot i rinkėjų pažiūras į jų 
elgesį. 

Maža to, NATO generali
nis sekretorius Robertson 
a tšaukė Ukrainos prezidentui 
kviet imą atvykti į NATO 
suvažiavimą Prahoje lapkričio 
21-22 d. Užuot to, Ukrainos 
NATO reikalai bvs aptar t i už

sienio reikalų ministrų plot
mėje. Toks NATO žingsnis dar 
labiau sumažins Kučmos 
autoritetą ukrainiečių tarpe. 
Opozicija, reikalaujanti Kuč
mos atsis tatydinimo, įgavo 
dar vieną argumentą savo 
naudai. Opozicija be preziden
to a ts is ta tydinimo pradėjo 
reikalauti, kad drauge su juo 
pas i t r auk tų visa dabar t inė 
Ukrainos vyriausybė. 

J opozicijos eiles įstojo dar 
iki šiol neapsisprendusi 
atstovų grupė, kai perskaitė 
naują knygą „Lubianka krimi
nalinių nusikaltėlių grupė". 
Toje knygoje buvęs Kučmos 
apsaugos grupes KGB /PBS/ 
pulkininkas skelbia Putin ir 
Kučmos galimą dalyvavimą 
Kolumbijos narko-verslininkų 
veikloje, kai Putin buvo St. 
Peterburgo vicemeru ir viena 
jo pareigų buvo užsieniečių 
veiklos „priežiūra" šiame 
mieste. 

Prieš NATO grupės daly
vių ir kandidatų posėdžius 
įvyks šaunus pokylis. Tame 
pobūvyje norėtų dalyvauti ir 
Baltarusijos prezidentas A. 
Lukašenka, tačiau jo niekas 
nekviečia. Todėl Lukašenka 
įspėjo Prahos vyriausybę, kad 
jis, jeigu negaus vizos, važiuos 
bejos. Pagyvensim pamatysim. 

Vietiniai ir pasauliniai 
stebėtojai yra susirūpinę susi
dariusia padėtimi Ukrainoje. 
Susiskaldžiusius ukrainiečius 
gali išnaudoti Maskva. Rusų 
žiniasklaidoje vis dažniau ran
dama diskusijų apie Krymo 
pusiasalį, klausiama, kas davė 
teisę Chruščiovui atiduoti 
Krymą Ukrainos respublikai? 
Pagal Kremliaus politikus, 
Krymo gyventojų daugumą 
sudaro rusai ir jų pareiga 
ginti rusakalbių teises, kaip ir 
kitose atsiskyrusiose srityse -
Estijoje, Latvijoje, Kazachstane, 
Pietinėje Osetijoje, Abhazijoje 
ir t.t. 
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Danutė Bindokienė 

Ko vertas referendumas 
dėl narystės NATO 

JBANC INTERNETO DISKUSIJA SU DR 
NATO Plėtros komiteto 

narys, dr. Ronald Asmus, vie
nas pirmųjų pradėjęs agituoti 
už NATO plėtrą bei turintis 
didžiulę įtaką šiam procesui, 
pirmadienį, lapkričio 18 d., 10 
vai. ryto dalyvaus septintoje 
JBANC Interneto diskusijoje: 
jbanc.org/studio.html 

Tos pačios savai tės pa
baigoje NATO šalys susirinks į 
Prahą aptar t i NATO plėtros. 
Tikimasi , kad suvažiavimo 
metu bus įteikti pakvietimai 
net septynioms NATO kandi
datėms t a rp jų ir Lietuvai. Dr. 
Asmus ap ta r s NATO plėtros 

eigą, jos ateities perspektyvas 
bei Baltijos šalių rolę, tapus 
šios organizacijos nare. 

Nuo rugsėjo 1-os R. As
mus, kurio knyga „Opening 
NATO's Door" pasirodys kny
gynuose jau šį lapkritį, dirba 
vyr. bendradarbiu Vokietijos 
Marshal l fonde Jung t inėse 
Valstijose. Dr. Asmus ta ip pat 
y ra vyr. bendradarbis Už
sienio reikalų konsulate, Wa-
shington, D.C. 

Praeityje R. Asmus dirbo 
Amerikos Valstybės departa
mento antrojo valstybės sekre
toriaus Strobe Talbott patarė-

RONALD ASMUS 
ju Europos klausimais. Savo 
knygoje „The Russia Hand" S. 
Talbott pažymi, kad R. Asmus 
buvo labai svarbus, įtakojant 
NATO plėtrą, bendradarbiau
jant su Baltaisiais rūmais ir 
Pentagonu bei plėtojant dviša
lius santykius tarp Amerikos 
ir Rusijos. 

Diskusija vyks nuo 10 iki 
11 vai. ryto (standartiniu rytų 
laiku). Po įžanginio pranešimo 
R. Asmus atsakys į klausytojų 
klausimus, kuriuos galite 
pateikti internetu 

httpJ/jbanc.org/studio.htm 
1 arba e-mail jbanc@jbanc.org 

IRAKAS — IŠ KUR, KADA IR KAIP? 

Lapkričio pradžioje Japo
nijos Sapporo regiono teismas 
priteisė vieną Hokkaido salos 
privačios vasarvietės savi
ninką sumokėti 25,000 dol., 
nes jis tris baltosios rasės 
vyrus neįleido pasinaudoti na

tūral iųjų karštųjų versmių 
vandenimis. Maudyklės turėjo 
užrašą - ..Tik japonams", o 
savininkas tvirtino, kad trys 
girti rusai jūr ininkai ats isakė 
laikytis nus ta ty tų taisyklių, 
todėl buvo pašalinti . 

Opozicija prieš karą pa
sikeitė ir Amerikoje, o prez. 
Bush r inko kar ines jėgas 
pradėt i puolimą išlaisvinti 
Kuvvait, tuo pačiu vis dar tikė
damas, kad Saddam kariauną 
išstums iš Kuwait be karo, 
vien tik ekonominėmis sankci
jomis. Tai neįvyko. 

Pagaliau, pagal JT nutari
mą, 1991.01.16 Amerikos karo 
aviacija pradėjo nepaprastai 
smarkų Irako, ypač Bagdado, 
puolimą galingomis ir taik
liomis raketomis, ir vadina
momis „protingomis" bom
bomis, į ta i tuojau . atsiliepė 
Irakas. Sausio 18 Irako rake
tos pataikė į Tel Aviv ir Haifą. 
Kaip niekada savo istorijoje ir 
„akis už akį" politikoje. Izrae
lis nekerši jo, kai Amerika 
paprašė jo nekeršyti, aiškin
dama, kad toks keršto smūgis 
galėsiąs pakenk t i sąjungi
ninkų koalicijai. Amerika pa
siuntė savo „Patriot" vardo ra
ketas , ap t a rnau jamas pačių 
amerikiečių, kad numuštų 
virš Saudi Arabijos Izraelio 
link sk rendanč ias I rako 
„Scud" rake tas . 

Po ilgo ir smarkaus ne
gailest ingo, daugiau ka ip 

ALEKSAS V I T K U S 

mėnesį trukusio, bombardavi
mo vasrio 23 d. prasidėjo vadi
namas is „Dykumos audros", 
arba kitaip — 100 valandų 
karas . Amerikos gen. H. Nor-
man Schwarzkopf vedami , 
270,000 amerikiečių, anglų ir 
prancūzų karių, veržėsi per 
vakar inį Iraką, a tk i rsdami 
Irako jėgoms atsi traukimą į 
Bagdadą. Pagrindinis kelias 
ta rp Basros ir Bagdado buvo 
keliose vietose visiškai subom
barduotas. Irakiečiai negalėjo 
gerai pasipriešinti i r buvo 
visiškai sumušti per ketur ias 
dienas. Apskaičiuojama, kad 
žuvo apie 85,000 Irako karių, o 
175,000 buvo paimta į be
laisvę. Paliaubų sus i ta r ime 
Irakas sutiko sunaikinti visus 
savo cheminius bei biologinius 
ginklus, ir įsileisti JT inspek
torius tikrinti, kaip tie ginklai 
bus naikinami. Sankcijos tu
rėjo tęstis, kol Irakas išpildys 
visas paliaubų sutart ies sąly
gas. 

Po to Irakui taip nelaimin
go karo krašte kilo įvairūs, 
ypač kurdų, suki l imai , ku
riuos Saddam Hussein žiau
riai užgožė. 1992 metais įleis
tos J T grupės tuos žiaurumus 

šiek tiek pristabdė, bet 
padėties viešpačiu visgi liko j 
Saddam Hussein. „Dykumos ! 
karas , — tvirtino nusivylęs, 
kad Amerika nevedė karo iki 
sėkmingo galo Amerikos sen. 
Tom Harkin, — tai kaip nepri
tyrusio jaunuolio sekso epizo
das. Per greitai pradėjo, ir per 
greitai baigė". Nesutar imai 
vyko ir toliau. 1993.06.26 
Amerikos raketos buvo paleis
tos į Irako saugumo rūmus 
Bagdade. Amerika pateisino 
tokį puolimą, kaltindama, kad 
Irako saugumo agentai plana
vo nužudyti buvusį prez. 
Bush, kai j is 1993 metų 
balandį lankėsi Kuwait. 

Naujojo Amerikos prezi
dento Bill Clinton vyriausybė 
nebuvo daug agresyvesnė. 
Tiesa, kai 1994 metų spalį 
Irakas vėl sutraukė nemažai 
savo kariuomenės prie Kuvvait 
sienos, prez. Clinton ten nusiun
tė Amerikos dalinius ir paleido 
keletą raketų j Bagdado pusę 
Bet ir j is atsisakė užbaigti 
I rako problemą Saddam 
Hussein nuvertimu nuo sosto 
ir valdžios. Neapsisprendęs 
prez. Clinton vengė kietos 
politikos, nežinodamas, ar tai. 

Kažkada atrodė, kad 2002 
m. lapkri t is n iekuomet ne
ateis, o juo labiau lemtingosios 
dienos, kurių j au tiek metų 
visi l ietuviai laukė. NATO 
viršūnių suvažiavimas Pra
hoje — ką jis mums žada. ko 
Lietuva gali tikėtis? 

Kai valstybė pasiskelbia 
nepr ik lausoma, jai svarbu, 
kad užsienio valstybės, ypač 
galingosios, didžiosios, pri
pažintų tą tautos valios pa
reiškimą. Tuomet j au galima 
tikėtis pastovesnio ir sauges
nio gyvenimo savojo kraš to 
viduje. Po 1990 m. Kovo 
11-osios akto užsienio didieji 
nelabai skubėjo ištiesti ranką 
ir pripažinimą mažutei tauta i , 
pasiryžusiai žengti tokį lem
tingą žingsnį į laisvę pro 
netikėtai atsiradusį plyšį ge
ležinėje uždangoje. Iš tikrųjų 
kai kurios, įskai tant JAV-es, 
elgėsi taip, ta ry tum lietuvių 
laisvės siekiai y ra kažkoks 
nesus ip ra t imas , pas t a t an t i s 
jas į nemalonią padėtį: tarp 
noro sveikinti apsisprendimą 
už laisvę, ir baimės suerzinti 
rusiškąją mešką. 

Netrukus tos pačios vals
tybės vėl buvo pastatytos prieš 
„nepatogų nutarimą": Baltijos 
tautos ir kitos, išsilaisvinusios 
iš sovietinių varžtų, pradėjo 
vis garsiau belstis į ta rptau
tinių organizacijų — NATO, 
Europos Sąjungos — var tus , 
ne vien prašydamos, bet tie
siog reikalaudamos, įsileisti. 
Jos sutiko išpildyti visas sąly
gas, nepaisant, kiek pastangų 
ir darbo tai pareikalautų, kol 
pagaliau didiesiems pritrūko 
pasiteisinimų: var tus prižadė
jo atidaryti... 

Tiesa, optimizmo vandenis 
dar tebesistengia t a r ša la i s 
sudrumsti Rolandas Pavilio
nis su žūt būt norimu tautoje 
pravesti referendumu dėl 
narystės NATO. Keistos tai 
pastangos, kai apsisprendimą 
siekti narystės rodo visos socio
loginės apklausos, už tai yra 
pasisakiusi didžioji dalis par
tijų, Seimas, Vyriausybė ir 
kiekvienas, bent kiek smege
nų tur in t i s , pol i t ikas. Kad 
buvęs Vilniaus univers i te to 
rektorius savo siekių negrin-
džia paprasčiausia logika, 
kažkas kažkur nemaloniai 
dvelkia... 

Vilties žvaigždelė, kad 
narystė NATO kone laimėta, 
tiesa, jau labai skaisčiai tvis
ka rudeniškoje lapkričio pa
dangėje, bet dar ji nepasiekta, 
dar ne kišenėje. Juo arčiau toji 
lemtingoji suvažiavimo diena, 
tuo baugiau darosi: kad tik 

greičiau praeitų, kad tik galė
tume pasakyti — „atlikta!" ir 
žengti pirmyn. Tai nereiškia, 
kad daugiau nebereikės rū
pintis ar stengtis, ypač, kai 
narystės patvirt inimas turės 
ateiti iš Vašingtono, kuris 
dabar užsiėmęs kitais 
reikalais ir mažų Europos 
tautų likimas galbūt nėra pir
menybių sąraše. 

Visame tame lūkesčių ir 
rūpesčių sūkuryje neturėtume 
pamiršti , kad maždaug po 
mėnesio nuo NATO viršūnių 
konferencijos Prahoje, Lietuva 
išeis balsuoti — rinkti prezi
dentą būsimiems penkeriems 
metams. Rinkiminė kampani
ja tęsiama, propaganda už tą 
ar kitą kandidatą tirštai tepa
ma, kaip uogienė an t kasdie
ninės duonos riekės. Kiek jos 
pavyksta a ts ikąs t i eiliniam 
piliečiui, a r j is pajunta tos 
„uogienės" skonį, a r juo tiki? 

Pagal spalio pabaigoje 
vykdytus „Baltijos tyrimų" 
apklausos duomenis, paskelb
tus dienraščio „Lietuvos ži
nios", visgi prezidentas Valdas 
Adamkus y ra populiariausių 
politikų sąrašo viršuje su 26,4 
proc. Nei vienas k i tas asmuo 
tokio lygio nepasiekė, tačiau 
savotiškai įdomu, kad antroje 
vietoje yra ministras pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas 
su 14,6 proc. parodyto gyven
tojų pasitikėjimo. Palyginus 
su rugsėjo mėnesiu, pastarojo 
populiarumas krito 3,4 proc. 

Trečioje vietoje yra Seimo 
pirmininkas Ar tūras Paulaus
kas (10,9 proc.), nors ir jo 
žvaigždelė prigesusi 1,2 proc. 
nuo rugsėjo. Ketvirtąją vietą 
užima Kazys Bobelis, pra
radęs 1,7 proc. pasitikėjimo 
(tai palyginti dar nedaug, pri
simenant, ka ip įdomiai j is 
„raitė" atsakymus apie Lie
tuvos ir JAV pilietybės klau
simus). Po to kiti rikiuojasi 
maždaug taip: Rolandas Pak-
sas, Eugenijus Gentvilas, Ka
zimiera Prunskienė, dar to
liau Kęstutis Glaveckas... Ver
tas dėmesio ir sąrašo galas, 
kuriame į tupdytas Česlovas 
Juršėnas, Stanislovas Buške
vičius ir ... krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. 
Nelabai daug aukščiau paki
lęs ir konservatorių vadas Vy
tautas Landsbergis (2,2 proc.), 
ir Andrius Kubilius (1,6 proc.), 
na, o jiems į kompaniją įrašy
tas Vytautas Šustauskas (1,5 
proc.). 

Norime tikėti ir linkėti, 
kad Lietuvos žmonės referen
dumą dėl narystės NATO ig
noruos, nes tik to j is vertas! 

kas vyks S a d d a m pa
sitraukus, bus Amerikai pri
imtiniau negu jo pirmtakas . 
Bijojo Clinton ir visiško chaoso 
Irake. 

Kai 1995 metais kilo ne
mažas kurdų sukilimas šiau
riniame Irake, CIA prie to 
prisidėjo. Kaip pasakoja CIA 
vyr. agentas Robert Baer. jau 
tam sukilimui neblogai ple
čiantis, kažkas Vašingtone 
sustabdė CIA pagalbą. Kitais 
metais Saddam brutal ia i 
su t ramdė ir Irako armijos 
kar ininku pučą. Likusius 
gyvus karininkus CIA išgel
bėjo ir išsiuntė į Guam salą. 
Ar čia neprisimena nelaimin
gas Amerikos prez. Kennedv 
bandymas nuverst i Castro 
Kuboje, ir jos gėdingas pa
s i t raukimas iš ..The Bay of 
Pigs" įlankos? 

Kaip ten bebūtų. J T 
inspektoriai vis dėlto sugebėjo 
Irakui sutrukdyti pagaminti 
branduolinius ginklus. Tačiau 
Saddam toliau nesustojo tęsti 
cheminių ir biologinių ginklu 

programą. Kai tai programai 
vadovavęs Saddam žentas 
Hussein Kamei staiga pabėgo 
iš Irako į Jordaną, daug kas 
paaiškėjo. Deja, Kamei kaž
kodėl grįžo į Iraką, ir ten tuo
jau buvo budelio nužudytas. 

Saddam tęsė savo žaidimą 
su J T inspektoriais, kol galuti
nai nusivylę, negalėdami 
vykdyti savo uždavinio, jie 
1998 metų gruodį iš Irako 
pasitraukė. Amerikos ir Ang
lijos lėktuvai keturias dienas 
bombardavo Iraką, bet, nesu
laukę iš Saddam jokios reakci
jos, tą bombardavimą sustab
dė. Tęsėsi tik įvairūs politiniai 
manevrai, kol t ik šių metų 
vasarą Amerikos prezidentas 
George W. Bush. pirmojo pre
zidento Bush sūnus, paskelbė 
naują Amerikos doktriną — 
pulti priešą, kol j is tavęs ne
užpuolė Tai vadinama „pre-
iniptivo artion" Tos doktrinos 
pasekėjų ir oponentų pasisa
kymai būtų medžiaga jau ki
tam straipsniui. 

Pabaiga 

http://jbanc.org/studio.html
mailto:jbanc@jbanc.org
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SU VILTIMI Į ATEITĮ 
Lietuvių fondo 40 m. sukaktį švenčiant 

Mūsų visuomene 40 metų 
žmogų laiko dar kone jau
nuoliu, bet to paties amžiaus 
institucija ar organizacija, 
ypač savo ižde priskaičiuojan
ti apie 15 milijonų dolerių, 
vadinama jau brandžia, verta 
pagarbos. Tad ir kiekviena tos 
organizacijos švente bei su
kakt is susi laukia nemažai 
dėmesio: tiek iš dėkingumo už 
suteika paramą, tiek ir iš tam 
t ikros ..savisaugos'" — kas 
žino. kuomet prireiks kreiptis 
su paramos prašymu... 

Tokia tai buvo Lietuvių 
fondo keturiasdešimtojo gim
tadienio švente, vykusi š.m. 
lapkričio 9 d. Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte. Atrodo, 
kad ir pati gamta buvo 
palankiai jai nusiteikusi, nes 
pasistengė savo kraičio skry
nioje surasti malonų ir šiltą 
„indėnų vasaros" kaip šiame 
krašte tas netikėtas atšilimas 
po pirmųjų šalnų vadinamas! 
vakarą. Tik vargiai žvarbus 
oras ar kuri kita priežastis 
būtų suardžiusi šios šventės 
nuotaiką, nes daug darbščių 
ir talentingų rankų įtemptai 
dirbo, kad susirinkę svečiai 
pasijustų atvykę į neeilinį 
renginį. 

Puota i r sielai, ir ausims 

Sukaktuvinė LF šventė 
prasidėjo koncertu, vykusiu 
Lietm-iu fondo salėje apatinia
me PLC aukšte. Paprastai cia 
skardena teisėjo švilpukas, 
trenerių instrukcijos, dunksi 
krepšinio sviedinys ir 
sportinių batų aidas į žvil
gančias grindis. Bet buvo 
sunku net prisiminti eilinę 
salės paskirtį: gražiai pusra
čiais sustatytų kėdžių eilės, 
didžiulės raudonu rožių 
puokštes, aukštos žvakidės su 
laibų, elegantiškų žvakių pul
ku, juodai uždengtas pakili
mas , ant kurio — keturios kė
dės , stovai gaidoms ir ne
kantrus susirinkusiųjų lauki
mas , prapliupęs džiauesmin-
gomis ovacijomis, kai tas kė
des užėmė Valstybinis Vil
n iaus kvar te tas : Audrone 
Vainiūnaitė, Augustinas Va
s i l iauskas , Artūras Šilalė, 
Girdutis Jakait is . 

Ne atsitiktinai Lietuvos 
Nacionalinės filharmonijos 
Valstybinis Vilniaus kvarte
tas tą vakarą koncertavo 
Lemonte. Tai 2002-ųjų metų 
Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo premijos laure
atas , atvykęs į LF sukaktu
vinę šventę ir šios premijos 
įteikimo iškilmes. 

Nuščiuvusioje susikaupu
sios publikos kupinoje, salėje 
nuaidėjo pirmuiji koncerto 
garsai — Juozo Naujalio 
..Svajonė". Šis kūrinys labai 
re ikšmingas kvartetui , tai 
tarytum jo himnas — kaip 
vėliau prisipažino A. Vasi

l iauskas. Kvartetas čikagie-
čiams ir priemiesčių lietu
viams jau pažįstamas iš anks
tesnių apsilankymų, bet kiek
vieną k a n ą laukiamas ir įver
t i n a m a s . Laukiamas j is ir 
kituose pasaulio kraštuose — 
per pas taruos ius šešer ius 
miestus koncertavęs 13-os vals
tybių 70 miestų, žavėdamas 
klausytojus ne tik pasaulinio 
masto muzikos kūriniais, bet 
t a ip pat a t s t ovaudamas i r 
savo tautiečių muzikai, su
pažindindamas kitataučius su 
lietuvių kompozitoriais. 

Be Juozo Naujalio, kvarte
t a s klausytojams dar padova
nojo Ludvvig von Beethoven 
• Kvartetas Nr. 11, f-moll. op. 
95 — Allegro con brio: 
Allegretto ma non t roppo. 
Allegro assai vivace, ma se-
noso; Larghet to espressivo. 
Allegro agitato) ir VV'olfgang 
Amadeus Mozart (Mažoji nak
ties muzika. KV525. G-dur: 
Allegro: Romanza; Menuetto; 
Rondo; kūr in ius . Nereikėjo 
būti muzikos žinovu, kad 
suprastum kvarteto atlikimo 
vir tuoziškumą, kad suvok
tum, jog von Beethoven kū
riniai skambėjo taip, kaip jų 
genialus kūrėjas būtų norėjęs 
(gal dar geriau), o Mozart 
žaismingumas ir precizišku
mas galėjo pa tenk in t i m t 
išrankiausią klausytoją. Visgi 
reik'U pagirti ir susir inkusią 
publiką — ji sėdėjo lyg užke
rėta tobulų garsų, sklindančių 
nuo tos mažos, improvizuotos 
scenos, ir nei vienas nerei
kalingas nekantraus gerbėjo 
rankų pliaukštelėjimas nepa
sigirdo trumpose pauzėse t a rp 
kūrinių, kol atlikėjai nedavė 
subtilaus ženklo, kad laikas 
prapliupti plojimams... 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

2002-ųjų metų Lietimų fondo stipendininkai sukaktuviniame LF pokylyje. Pasaulio lietuviu centre lapkričio 9 d. 
V. Jas inevidaus nuotr. 

Kamona Steponaviciute-Žemaitio-
ne. vadovavusi LF sukaktuvinio 
pokylio programai. 

Kai sukaktuvininkas 
dalina dovanas 

Amroji šventes dalis vyko 
PLC didžiojoje salėje, kur i 
ta ip pat buvo šven t i ška i 
papuošt i — žydėjo havajie-
tiškų geiių puokštes a n t stalų. 

šviečiančių skoningais spalvų 
deriniais, o priekyje — vėl 
žvakides ir rožės su dviem 
sukak tuv in i a i s tortais. Tai 
Ramonos Žemaitienės. Sigitos 
Balzekienės, Judy Sidrienės. 
Gitanos Vanakojienės. Astos 
Razmienes ir jų gausių tal
kininkų nuopelnas. Kiekviena 
detaie kruopščiai suplanuota -
i r at l ikta, net lieknos šampa
nui taurės , .pažymėtos Lietu
vių fondo simboliuku. (Beje, 
šias t aures kiekvienas galėjo 
pasiimti šventės atmirimui). 

Kai publika tarpusavyje 
paklegėjo, pabendravo. Ramo
ną Žemaitienė, sumaniai va
dovavusi puotai, visus paragi
no susirasti savo vietas prie 
stalų. Tai šiek tiek užtruko. 
nes. kaip LF šventės rengėjai 
tvir t ino, daivvavo per 360 
svečių vdaugiau net ir tilpti 
nebūtų galėję/. Prieš vaka
rienę prasmingą, kaip j am 
jprasta. invokaciją sukalbėjo 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionas kun. Algirdas 
Pal iokas. SJ . Kas dažniau 
atsilanko į PLC salėse vyks
tančius renginius, žino, kad 
kun. Paliokas liepia maidai 
parodyti pagarbą atsistojimu, 
tad ir šį kar tą tie ..žinovai", 
net neraginami atsistojo; ki
t iems kunigas turėjo pri
minti, kad pakiltų nuo kėdžių 
ir susikauptų. 

Svečiams pasiūlyta „iš
bandyti" LF simboliu pažymė
tas taureles ir pakeiti šam
pano tostą už sukaktuvininką 
— Lietuvu; fondą. Padainuota 
ir ..Ilgiausių metų", ir sušukta 
..valio!" Vakar ienę paruošė 
žinoma šeimininke, Aldona 
Šoliūnienė, o jauni patarnau
tojai pasirūpino, kad niekam 
nieko nepri trūktų. 

Vienas sukaktuvinis tor
tas buvo „apsodintas" 40-čia 
degančių žvakučių, kur ias 
užpūsti pakviest i Lietuvių 
fondo pradininkai ir pirmieji 
puoselėtojai: dr. Antanas Raz
ma, dr. Gediminas Baiukas. 
dr. Jonas Valaitis, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Ferdinandas 
Kaunas. J ie . sudarę ratuką 
apie tortą ir susikabinę ran
komis, nelaukė net programos 
vedėjos raginimo — taip sma
giai pūstelėjo, kad visos 
žvakelės bematant savo liep
sneles prarado.. . 

Neapsieita be sveikinimų 

Kokios gali būti sukaktu
vės be sveikinimų? Nors kar
tais tie sveikinimai nuobodo

ki, bet tai visgi svarbi šventės 
dalis, tad publika buvo pa
siruošusi visų išklausyti. Tik 
šį kartą nereikėjo! Iškviestas 
prie puito. Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas visų pirma perskaitė LR 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą: Sveikinu 
visus, kam ši šventė brangi ir 
artima, ir tikiu, kad j i tradi
ciškai vyks brangiausių tau
tinių vertybių, šilto bendravi
mo ir lietuvybės dvasia. Turiu 
pagrindo taip teigti, nes šios 
nuostatos buvo ir tebėra svar
bi, ir neatskiriama Lietuvių 
fondo veiklos dalis. Jūsų geros 
valius bei ilgamečių pastangų 

Vasaičio. Dar iaus Polikaičio ir 
Stasio Baro: trijų Lietuvoje: 
dr. Onos Narbu t i enės , pianis
to Roko Zubovo ir prof. 
Algirdo Ambrazo. 

Balsų d a u g u m a premiją 
nu ta r t a ski r t i kva r t e tu i . 
Kartu su premijos čekiu, dr. J . 
Valait is l a u r e a t a m s įteikė 
plakėte, „kad j ie žinotu, jog 
Čikagoje gyvena lietuvi*: i, 
kurie myli muziką.. ." 
Kvarte to v a r d u dėkojo 
Augus t inas Vas i l i auskas , 
p r i s ipaž indamas , kad j a m 
lengviau groti , ka ip kalbėti 
publikai. Tačiau nuoš i rdus 
padėkos žodis buvo 
susirinkusių šiltai su t ik tas ir 

Prie sukaktuvinio Lietuvių fondo torto, pasiruošę „įveikti" 40 žvakučių. 
LF kūrėjai — iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis. dr. Ferdinandas Kaunas, 
dr . Gediminas Baiukas, dr. Jonas Valaitis ir dr. Antanas Razma. 

V. Jaainevi&aus nuotr. 

Valstybini - ' i iau.» kvartetai Lietuviu fonde salėje lapkričio 9 d Iš ka: 
' i i n ! . ' i - . J . i - • . ir \ .tustinas Vasiliauską*. 

•s Audrone Vainiūnaitė, Arturas Šilale. 
• Vytauto Js'sinevii'iHUR nuotrauka 

dėka. buvo įgyvendintas ne 
vienas lietuviškosios kultū
ros, mokslo ir švietimo suma
nymas, ne vienas išeivijos 
žmogus sunkiu metu pasijuto 
tvirčiau ir drąsiau, ne vienam 
buvo sust iprinta viltis ir 
pasitikėjimas tiek savo 
jėgomis, tiek tautiečių ben
druomene. Tai ir materialinė, 
ir moraline parama lietuvy
bei, jos tradicijų tąsos per
davimas jaunajai išeivijos 
lietuvių kartai..." Prezidentas 
linkėjo „Lietuviu fondui pras
mingų darbų, o visiems, jo 
telkiamiems, geros valios tau
tiečiams — malonaus ir atvi
ro bendravimo, šilto ir dvasin
go buvimo kartu..." 

Gerą žodi konsulas G. 
Apuokas tarė ir savo vardu, o 
pranešėja Ramoną paminėjo, 
kad dar gauti sveikinimai iš 
Vytauto Didžiojo un- to Kau
ne rektoriaus V. Kaminsko, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. V. Kamanto, 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininko A. Gečio ir kai kurių 
kitų. 

Dalintasi laimėtojų 
džiaugsmu 

Kulminacinis sukaktu
vinio vakaro taškas buvo, be 
abejo, Dr. Antano Razmos 
vardo premijos (25,000 dol.* 

• įteikimas šių metų laureatui 
— Valstybiniam Vilniaus 
kvartetui. Premija dar visai 
jauna — šiemet įteikiama tik 
antra kartą (pernai ji skirta 
švietimui — laimėjo Vasario 
16-osios gimnazija; kitąmet 
planuojama skirti medicinos 
mokslui). Muzikine premiją 
skirti sumanymą iškelo dr. 
Jonas Valaitis. Sudaryta ko
misija iš šešių asmenų — trijų 
šiame krašte: muz. Alvydo 

ELEKTROS 
ĮVEDIM AI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PI MPLTIS 

Al H AK JM JU NAM* SVMKAKKIK 
GYVYBES HttLDMAS 

Asentas Hrank Zapolis irOtf Mgr. 
Auk*: S Kar.e kalba lietuiKkai 

FRANK ZAPOl.IS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DF.CKYS 

1 B L 773-585-6624. 

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 
amtractor 

ZjL 
312-388-8088; 

773-254-0759,312-493-8088 

SIŪLO DARBĄ 

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

Atlyginimas nuo 
S1.500 i k i $1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Wil| train. Mušt 

have vahd dnver's license and trans-
portation. Mušt be tluent in Enclish. 
L A McMahon Window Wasrang. 

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

Reikalingas žmogus, galintis 
remontuoti namus ir butus: 

lubas, grindis, sienas. 
Privalo turėti 2 metų sienų 

špakhavimo patirtį. 
Tel.773-719-4142, Paulius. 

SIŪLO DARBA 

66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su apšildymu ir virtuvės 
įrengimais. 

Tel. 708-425-7160. 

O a k L a w n išnuomojamas 
kambarys moteriai. 

Labai geras susisiekimas. 
Tel. 773-502-1181. 

gausiais plojimais palydėtas. 
Žodį t a r ė dr. A. Razma, 

kurio va rdu pavadinta ši kul
tūrinė LF premija: sveikino ir 
dr. Vala i t i s , pas idž iaugda
mas, kad jo pasiūlytoji idėja 
buvo įgyvendin ta : š iemet 
paskirta muzik inė premija. 

Daug svečių pokylio pra
džioje a tkre ipė dėmesį į gausų 
būrį jaunuol ių , susir inkusių į 
šią šventę. Tai daugiausia LF 
st ipendininkai , nors netrūko 
ir kitų j a u n o amžiaus šventes 
dalyvių — ypač j aunų profe
sionalų, j a u savo įnašais 
pra tur t inus ių Lietuvių fondą. 

S t ipend in inkams FL če
kių įteikimui vadovavo Kęs
tutis Ječ ius , šmaikščiu, sklan
džiu žodžiu išskaičiavęs sti
pendijų skyrimo komisiją (A. 
Ostis, R. Žemait ienė, V. Na
rutis. A. Vi tkus , V. Janušonis , 
V. Bieliauskas...), o paskui iš
šaukęs s t u d e n t u s ir įteikęs 
j iems L F dovanas . S tuden
tams iš Lietuvos LF 2002 m. 
paskyrė 113,239 dol., išeivijos 
s tudentams — 58,350 dol. Sti
pendijas gavo šie jaunuoliai: 
V. Aleksandrav ič iū te , A. 
Ažuolaityte, D. Ažuolaityte, Ž. 
Bielskutė, R. Budvytytė, S. 
Gedr imai tė . N. Grėbl ikai tė , 
M. Grigaitė, S. Jakubauska i 
tė, R. Karbauska i tė . M. Kli
mavičiūtė. T. Kubilius. R. Lu-
kauskai tė . V. N'ivinskas, J . 
Remeikaitė, D. Reneckis, M. 
Sadauskas . S. Skripkauskai-
tė. N. Š m e r a u s k a s . J . Staniu-
lytė, L. Va ičekauska i t ė , E. 
Viršila. Visi j ie salėje buvo, 
visi žvaliai prie scenos atėjo ir 
su dėkingumu savo stipendi
jas priėmė. O padėkoti gavu
siųjų va rdu garbė teko Mildai 
Grigaitei, kuri t a rp kitko pa
žymėjo, kad visiems jaunuo
liams ver ta — ir būt ina — 
tapti Lietuvių fondo nariais. 

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

14911 1271h Street Lomont.IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax 708-839-9070 E-mail: arlvOatlbi.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 
vajus! 

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 teise keisti programų turinį ir siužetų rodymo laiką. 

nes iš tų įnašų stipendijas 
galės ateityje gauti kiti. 

Gražiu ir simbolišku būdu 
dėkingumą Lietuvių fondui už 
nuolat inę paramą lietuviška
j a m švietimui visų remiamų 
v a r d u išreiškė Čikagos lit. 
mokyklos mokiniai, pagaminę 
„trispalvių paukščiukų sodą" 
(nežinia, net kaip kitaip tą 
kūrinį būtų galima pavadinti) 
ir įteikę jį LF valdybos pir
mininkui Povilui Kiliui, ku
r i a m oficialiosios pokylio 
dalies pabaigoje priklausė ir 
užsklandos žodis. 

Pasieksime ir 2 mln. kapitalo 
suma... 

„Šie, 40-ieji — metai 
Lietuvių fondui yra rekordi
niai , — kalbėjo P. Kilius. — 
Mes pasiekėme ir perviršijome 
15 mln. dol. vertės kapitalą. 
P e r 40 metų lietuvybės iš
la ikymo s t ipr inimui jau 
paski r ta per 11 mln. dolerių 
suma . Ypatingai noriu pami
nėt i , kad šių metų įnašai buvo 
t i k ra i rekordiniai , nes jie 
siekia jau 2 mln. 400.000 dol. 
... Taigi. Lietuvių fondo kapi

t a las sparčiai auga, mūsų 
narių, kuriems aš noriu 
išreikšti didelę padėką, dėka. 
Dabar kas metai galime skirti 
1 mln. dol. lietuvybei remti. ... 
LF kapitalo suma ir toliau 
kopia į viršų, visų mūsų sva
jonė yra pasiekti 20 mln. dol. 
kapitalo sumą, tuomet lietu
vybei kasmet galėsime skirti 
2 mln. dol. Aš galiu užtikrinti, 
kad LF pasieks tą sumą 
netolimoje ateityje..." 

LF valdybos pirmininkas 
dėkojo pokylio rengėjams, vi
siems atvykusiems į šią šven
tę , visiems, bet kuo prisi
dėjusiems prie LF veiklos, o 
ypač Valstybiniam Vilniaus 
kvar te tu i už tokį nuostabų 
koncertą... 

Kaip A. Vasiliauskas vė
liau paminėjo, kvartetas 2003 
m. sausio 5 d. yra pakviestas 
atlikti koncertą Carnagie Hali 
New Yorke, o sausio 11 d. — 
San Francisco, CA. Tad yra 
daug galimybių, kad tarp šių 
dviejų koncertų sausio pra
džioje kvartetą galėsime dar 
kartą išgirsti ir Čikagoje. 

http://Lomont.IL
http://arlvOatlbi.com
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ES ir Rusijos susitarime dėl Karaliaučiaus — 
daug neatsakytų klausimų 

Atkelta iš 1 psl. prielaidų riuos gauti bus lengviau ir pi-

Specialiosios tarnybos rengiasi 
JAV prezidento vizitui 

Atkelta iš 1 psl. sumetimais 
numatomų priemonių neko
mentavo. 

JAV ambasados pareigūnų 
nuomone, tikėtina, kad JAV 
prezidento vizito Lietuvoje 
proga į Vilnių dar iki šio vizito 

gali atvykti keli šimtai svečių. 
Išankstiniais apskaičiavimais, 
už viešbučių paslaugas, auto
mobilių nuomą, maitinimą ir 
kitus patarnavimus svečiai 
Lietuvoje paliks apie 1 mln. 
dolerių. 

tolesnėse derybose pasiekti 
Lietuvai naudingiausią rezul
tatą". 

ES ir Rusijos viršūnių su
sitikime pirmadienį sutarta, 
kad Rusijos piliečiai galės 
tranzitu per Lietuvą keliauti į 
Karaliaučiaus sritį ir iš jos su 
vadinamaisiais supaprastin
tais keliones dokumentais, ku-

giau, nei vizas. 
UR ministro A. Valionio 

teigimu, susitikime su prezi
dentu buvo apsvarstyta stra
tegija, kaip Lietuva" turėtų 
dirbti, kad susitarimai būtų 
įgyvendinti ir kad tai nesu
trukdytų Lietuvai prisijungti 
prie Šengeno sutarties kartu 
su pirmąja naujų narių grupe. 

Pareigūnų prašoma pasiaiškinti 

Žemdirbiai pateikė akibrokštą Seimui 
Atkelta iš 1 psl. žemdirbiams kaitis pareiškė manąs, jog tai 

Atkelta iš 1 psl, 
moterys ir maži vaikai. 

Konservatorių teigimu, 
pasieniečiai „persistengė", o 
jų veiksmai nesuderinami ne 
tik su elementariomis žmoniš
kumo normomis, bet ir kertasi 
su įprastomis elgesio pana
šiais atvejais taisyklėmis, kai 
žmonės gelbstisi nuo persekio
jimų ir mirtino pavojaus. 
„Žmogus turi ne tik teisę gin
ti, gelbėti savo ir savo vaikų 
gyvybes, bet ir tautinio apsi
sprendimo teisę, teisę ginti sa-

už elgesį su čečėnais 
buvo nėščios vo tėvynę", rašoma konserva

torių pareiškime. 
Tuo tarpu Valstybės sie

nos apsaugos tarnybos (VSAT) 
pareigūnai tvirtino, kad spe
cialių vadovybės nurodymų 
sugriežtinti prieglobsčio sutei
kimo sąlygas nebuvo. Atidžiau 
kontroliuoti Lietuvos valsty
bės sieną pasieniečiams buvo 
nurodyta po to, kai spalio pa
baigoje Maskvoje ginkluota 
čečėnų teroristų grupe įkaitais 
paėmė per 700 teatro lankyto-
jū-

išsiskirstyti. 
Žemdirbių neįtikino ir 

Kaimo reikalų komiteto pirmi
ninko Gintauto Kniukštos pa
siteisinimas, jog dauguma 
parlamentarų tuo metu daly
vavo Seimo komitetų posė
džiuose. 

..Tai negi mes su savimi 
turime kalbėtis? Mes net į Sei
mą atvykome, o jie tingi iš ka
binetų ateiti", piktinosi J. Ra
monas. 

Į salę po pertraukos at
skubėjęs Seimo pirmininko 
pavaduotojas Vytenis Andriu-

yra „tam tikras politinis žaidi
mas". 

Žemės ūkio rūmų pirmi
ninko nuostatai nepritarė ir 
kai kurie konferencijos daly
viai žemdirbiai, pareiškę, jog jį 
reikėtų paduoti į teismą ir pa
reikalauti atlyginti nuostolius 
už sugaištą laiką ir sudegin
tus degalus. { konferenciją bu
vo pakviesti žemdirbių atsto
vai iš visų 60 savivaldybių. Jo
je turėjo būti svarstomi kitų 
metų biudžeto projekte nu
matytos lėšos žemės ūkiui bei 
Europos Sąjungos parama. 

Ryšiais su teroristais įtarta „Avia Baltika" 
kaltina Prezidentūrą šmeižtu 

Atkelta iš 1 psl. „Mes kas pateiks įrodymų, jog bend-
turime įrodymų, kad mūsų 
konkurentai iš 'Helisotos' ben
drovės davė 15,000 JAV dole
rių kyšį prezidento patarėjui 
gynybos klausimais Dariui 
Kalibatui, kad šis organizuotų 
visą tą šmeižto kampaniją", 
teigė J. Borisovas. 

D. Kalibatas šiuos „Avia 
Baltika" vadovo kaltinimus 
pavadino „absurdiškais pa
reiškimais". 

Pulkininko leitenanto D. 
Kalibato vertinimu, kaltini
mai Prezidentūrai yra susiję 
su „politiniu šou", kuriame jis, 
kaip karininkas, negali daly
vauti. 

„Avia Baltika" neseniai 
pažadėjo milijoną litų tam, 

rovė tiekė karinių sraigta
sparnių dalis valstybėms, įta
riamoms ryšiais su teroristais. 

Spaudos žiniomis, tai, kad 
kariniai sraigtasparniai ir 
naikintuvų detalės per Lietu
vą buvo gabenamos iš Rusijos 
į valstybes, kurios gali būti su
sijusios su tarptautiniu tero
rizmu, nustatė JAV specialio
sios tarnybos. 

Karinės technikos judėji
mas yra griežtai kontroliuoja
mas, tačiau, spaudos teigimu, 
„Avia Baltika" tą kontrolę ap
eidavo, naudodamasi tuo, kad 
kai kurių modelių Rusijoje pa
gaminti sraigtasparniai gali 
būti naudojami ir karinias, ir 
civiliniais tikslais. 

* Nors aukščiausi Baž
nyčios hierarchai ne kartą 
yra pareiškę, kad dvasiškiams 
nedera bažnyčioje reikšti savo 
politinių simpatijų, dar ne
prasidėjus oficialiai rinkimų 
kampanijai kai kurie dva
siškiai parapijiečius ragina 
palaikyti konkrečius kandida
tus ar politines partijas. Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas tokį elgesį vadina ne
etišku, bet sako, kad agitaci
ja bažnyčioje Lietuvoje nėra 
draudžiama jokiais teisės ak
tais. Pasak jo, tokia rinkimų 
agitacijos forma iki šiol la
biausiai vyrauja kaimo vie
tovėse. (KD, Elta) 

* Seimo narys konserva
torius Jurgis Razma krei
pėsi į Vyriausiąją tarnybinės 
etikos komisiją siūlydamas 

įvertinti, ar vyriausybei spalio 
pradžioje svarstant Dirbtinio 
apvaisinimo įstatymo projektą 
premjeras Algirdas Brazaus
kas nenusižengė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymui. 
Parlamentaras įsitikinęs, kad 
šis įstatymas yra naudingas 
premjero žento Algirdo Usonio 
vadovaujamai Vaisingumo kli
nikai, kurioje dirba ir A. Bra
zausko duktė Audronė Uso-
nienė. (Lž, Elta) 

* Vidaus reikalų mi
nistras Juozas Bernatonis 
Seime aiškinosi dėl žmonos 
paskolos grąžinimo aplinky
bių. Ministras atmetė kaltini
mus, jog praeityje galėjo su
kelti viešųjų ir privačių in
teresų konfliktą dėl paskolos 
grąžinimo. „Nei paimant, nei 
grąžinant -'kreditą, aš asme

niškai jokia forma nedalyva
vau", teigė ministras. Su Va
karų Lietuvos pramonės ir fi
nansų korporacija susijusi 
bendrovė „Itilija" 1996 m. ap
mokėjo dabar jau bankrutavu
siam Vakarų bankui J. Ber-
natonio žmonos Vilmos pa
imtos paskolos dalį - 163,000 
litų. Iš viso 1994 m. V. Berna-
tonienei buvo išduota 45,000 
JAV dolerių paskola. J. Ber
natonis taip pat teigė, jog jo 
žmonos paskola „Vakarų ban
kui" buvo grąžinta nepažei
džiant įstatymų. (KD, LR, Elta) 

* Nuo šių mokslo metų 
įsigaliojus Aukštojo moks
lo įstatymo pataisoms, uni
versitetų dieninių skyrių pir
makursiai pirmieji patyrė 
naujos finansavimo tvarkos 
netolygumus. Įvedus fiksuotą 
studijų įmoką, 66 proc. pirma
kursių studijos apmokamos 
valstybės lėšomis, o likusieji 
34 proc. stojusiųjų, turėję že
mesnius konkursinius taškus, 
privalomą studijų įmoką susi
mokėjo patys. Kad studen
tams tie 500 litų nebūtų ne
pakeliama našta, jiems nu
matyta teikti valstybės pasko
las. Tačiau aukštųjų mokyklų 
profesūra ir studentai abejoja, 
ar valstybės kreditus gaus visi 
norintieji. (KD, Elta) 

* Transporto policija ti
r i a neįprastą įvykį, kai du 
chuliganai bandė užgrobti 
tarptautinį keleivinį traukinį 
Gudagojis-Vilnius. Lapkričio 1 
d. du ginkluoti neblaivūs ke
leiviai užpuolė traukinio kon
duktorę ir mašinistą, revolve
rio rankena mušė mašinistui 
per galvą, reikalavo grįžti į 
Baltarusiją. Laimė, sužeisto 
mašinisto vairuojamas trau
kinys grįžo į Vilnių. Buvo su
laikyti įtariamieji: Gintaras 
Misevičius ir Dmitrijus Suvo-
rovas, abu Vilniaus rajono gy
ventojai, pažįstami policijos 
pareigūnams. Užpuolimo mo
tyvai pareigūnams kol kas ne
žinomi. (R, Elta) 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis 

ALGIRDAS J. RIMAS 
Penktadienio naktį dauge

lis ėjome gulti, tikėdamiesi, 
kad netrukus išauš gražus 
šeštadienio rytas, geresnis už 
vakar dieną, atnešiąs daug 
nuostabių akimirkų. Tačiau 
ne visiems naujos dienos rytas 
išaušo linksmas ir ryškus. 

Spalio 19 dieną, prieš 
brėkštant, netekome puikaus 
žmogaus, nuostabaus vadovo, 
sąžiningo ir kruopštaus ben
dradarbio, mylimo ir mylinčio 
vyro, rūpestingo tėvo, atidaus 

sūnaus, gero draugo. Eidamas 
62 metus, savo namuose, 
globojamas artimiausių šei
mos narių, po sunkios ligos 
mus paliko Algirdas J. Rimas. 

Algirdas J. Rimas gimė 
1941 metais sausio 31 dieną. 
Vilniuje. Pasibaigus II Pasau
liniam karui, su tėvais atvyko 
į JAV. Užaugo ir subrendo 
Niujorke, kur baigė mokslus, 
įgydamas politinių mokslų 
bakalaurą, vėliau magistrą 
ekonomikos mokslų srityje. 

Tarnavo JAV kariuomenėje 
leitenantu, 1967 m. įstojo į 
JAV Valstybės departamento 
diplomatinę tarnybą. Diplo
matinėje tarnyboje daugiausia 
darbavosi tarptautinės ekono
mikos ir politikos srityje. Dir
bo JAV, Gvijanoje, Vokietijoje, 
Ekvadore, Islandijoje, Airijoje 
ir Kanadoje, nuo 1991 iki 1994 
m. tarnavo JAV ambasadoje 
Lietuvoje. Išėjęs į pensiją, 
grįžo į JAV, Vašingtoną, kur 
įsijungė į aktyvią lietuvišką 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

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

Flnd out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can earn miteage credit 
wtth Untted's Miteage Plus# or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

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

It's Scandinavian 

veiklą, padedančią Lietuvai 
tapti visaverte laisvojo pa
saulio šalimi. 1994-1997 
metais vadovavo JAV Lie
tuvių Bendruomenės Ekono
minių reikalų tarybai, organi
zavo konferencijas bei semi
narus, supažindinančius su 
investavimo galimybėmis Lie
tuvoje. 1998 m. tapo Amerikos 
Lietuvių tarybos atstovu Va
šingtone bei ALTo atstovu 
Jungtiniame Amerikos baltų 
komitete (JBANC). 2001-2002 
metais buvo išrinktas JBANC 
pirmininku. 

Nuo 2000 m. gruodžio 
Algirdas J. Rimas buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų tarybos pir
mininku ir vadovavo Visuo
meninių reikalų įstaigai, 
Restone. Daugiausia jo darbai 
buvo nukreipti koordinuoti 
išeivijos pastangas bei padėti 
Lietuvai, siekiant narystės 
NATO. 

Algirdas J. Rimas buvo 
vienijanti grandis tarp įvairių 
JAV Baltijos šalių organizaci
jų. Jis tikėjo, kad, tik dirbant 
kartu, bus galima pasiekti 
bendrų tikslų. Jo dėka, šioje 
srityje buvo daug pasiekta. 
2002 metų spalio 16 d. už 
aktyvų ir nenuilstamą darbą 
JAV Lietuvių organizacijose 
Algirdas J. Rimas buvo 
apdovanotas Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino Riterio 
kryžiumi, kurį spalio 7 dienos 
dekretu paskyrė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 

Kaip JAV Lietuvių Bend
ruomenės Visuomeninių rei 
kalų įstaigos stažuotoja, no
rėčiau šiek tiek gyviau pn 
statyti šį nuostabų žmogų bei 
patikinti, kokią didelę netektį 
išgyvena šeima, išeivija ir 
visa Lietuva. 

Pradėjus stažuotis JAV 
LB Visuomeninių reikalų 
įstaigoje, susidurdavau su 

įvairiausiais klausimais. į 
kuriuos, kaip naujokė, ne vi
suomet rasdavau atsakymą. 
Algirdas J. Rimas visuomet 
mane padrąsindavo, saky
damas: 

— Niekad nebijok klausti, 
nes visi žmonės supras, kad 
turi užduotį ir nori ją gerai 
atlikti. 

Šie žodžiai visuomet liks 
mano atminty, kaip gyvas 
Algirdo J. Rimo, globojančio 
vadovo, prisiminimas. 

Algirdas J. Rimas buvo 
ypač sąžiningas ir kuklus 
žmogus. Jis niekad nenorėda
vo likti kam nors skolingas, 
greičiau — atvirkščiai — su
tikdavo, kad jam būtų skolin
gi kiti. Per Gedimino ordino 
įteikimo ceremoniją, nors jau 
būdamas gana silpnos svei
katos, Algirdas pasakė gražią 
ir kartu daugelį dalyvavusių 

A. t A 
ANTANUI RAUCHUI 

staigiai iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame jo žmonai ALDONAI ir dukrai 
LINAI, jo seserims — NATALIJAI VAZNELIE-
NEI su vyru JONU ir REGINAI DAPKIENEI su 
vyru ALGIRDLT bei jų šeimoms. 

Su liūdesiu 

Stefa ir Petras Kisieliai 

A t A 
JUOZUI CIBUI 

iškeliavus į Amžinybę, žmoną SOFIJĄ, sūnų 
ROBERTĄ, dukras AUŠRĄ ir RAMUNĘ su jų 
šeimomis bei kitus gimines ir artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Remkite dr. Kazį Bobelį į prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. J ie netūpčios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį 
atgauti, nes Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eleksiras. Visi, 
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybe pavertė 
visus ubagais ir toliau nori juos tokiais laikyti. Jie rūpinasi tik 
savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. 

Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva yra senoji slavo moti- * 
na. fsiverždami į Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000.000 
lietuvių protestantų ir 4 mln. austrų protestantų. Dabar yra 
Jums laikas atitaisyti padarytą klaidą. Ištraukite visą atominį 
laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą beatominę zoną. 
{vykdant tą uždavinį Jūs būsite triskart garsesnis, kaip Petras 
Didysis Tarptautinio masto. O mes iš savo pusės suruošime Tra
kuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bušą ir Jus 
dalyvauti toje puotoje. 

Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingu žmogumi. 

Dearbom, MI. 
Ben N o r k ū n a s 

sk. 

sugraudinusią kalbą. Jis 
padėkojo už suteiktą garbe, 
gailėjosi, kad nelabai ką gali 
daugiau nuveikti ir paabejojo, 
kad galbūt nėra vertas šio 
apdovanojimo. Argi gali žmo
gus, paskutinius 8 metus 
pašventęs visuomeninei veik
lai tėvynės labui bei tiek daug 
nuveikęs būti nevertas šio 
apdovanojimo! 

Algirdas J. Rimas buvo ne 
vien tik pirmininkas ar įstai
gos vadovas, jis buvo artimas 
draugas ir kartu kaip antras 
tėvas. „Ponas Algirdas", taip 
kreipdavausi į jį, niekad 
nepamiršdavo paklausti, kaip 
man sekasi, ar viskas gerai, o 
prireikus, visuomet ištiesdavo 
pagalbos ranką. 

Dar vienas gražus prisi
minimas, kurio su vyru 
Andriumi niekuomet neištrin-
sim iš savo atminties — 
Padėkos dienos šventimas 
Kimu namuose. Čia mes susi

pažinome su nuostabia Al
girdo žmona Ramune, kuri ir 
dabar mums yra lyg antra 
mama. Šventė buvo nuostabi 
— šilti šeimininkai, supažin
dinimas su šventės istorija, 
naujai sutikti žmonės, tra
diciniai, šventiški patiekalai. 
Mes radome tai, ko trūksta 
daugeliui, į svetimą kraštą 
atvykusiems, žmogeliams ir 
buvom priimti, kaip artimi 
savi bičiuliai. 

Taip, jis išėjo ir niekad 
nesugrįš. Mes liūdime kartu 
su gedinčia šeima: žmona 
Ramune, sūnumis Algirdu ir 
Andriumi, marčia Laura, 
vyresniojo sūnaus sužadėtine 
Julija ir senute Algirdo J. 
Rimo mama Brone, brangin
dami kiekvieną jo atminimą. 

Parengė: 
Jūratė Mikiėnienė 

JAV LB įstaigos stažuotoja 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

A^A P r a n a s Gvi ldys, gyv. 
Staten Island. NY. mirė š.m. 
lapkričio 13 d., sulaukęs 73 
m. amžiaus. J i s buvo žinomas 
ir veiklus visuomenininkas. 
Kultūros židinio tarybos pir
mininkas. Atletų klubo-pirmi
ninkas, todėl New Yorko lie
tuvių telkinys ir apskritai 
lietuviškoji visuomenė JAV-se 
Velionio labai pasiges. 

„ P a v a s a r i s rudenį" litera
tūros vakare , lapkričio 15 d., 
penktadienį, 7 vai. vak., Jau
nimo centro kavinėje savo kū
rybą skaitys Nijolė Jankutė , 
Irena Gelažienė, Sigutė Lu-
kauskai tė , Teresė Pautieniū-
tė-Bogutienė. Vilimantas Za-
blonskis, Vilija Vakarytė, Ri
čardas Spitrys, Eglė Juodval-
kė, Linas Umbrasas, Violeta 
Pakalniškienė, Laimutė Tor-
nau, Audra Kubiliūtė-Daulie-
nė, Kornelijus Jazbutis, kun. 
Rimvydas Adomavičius. Prog
rama neužsitęs ilgiau kaip 1 
vai. 30 min. Visus kviečia Lie
tuvių rašytojų draugija. 

PLC Lemonte , lapkričio 
17 d., 12:30 vai. p.p., centro 
didžiojoje salėje vyks madų 
paroda. Gražiausios ir naujau
sios rudens ir žiemos sezonų 
mados. Tema: „Einame į sve
čius". Stalus ar vietas reikia 
užsisakyti pas Žibutę Pranc-
kevičienę 630-257-0153 arba 
pas Dainą Siliūnienę 630-
852-3204. Kviečia PLC Rengi
nių komitetas. 

Kalėdinėje mugėje, kurią 
gruodž io 7 ir 8 d. Pasaulio 
lietuvių centre ruošia to cen
tro renginių komitetas. ..Sau
lu tė ' . Lietuvos Vaikų globos 
būrelis kviečia sustoti prie jos 
prekystalio. Lankytojų lauks 
šaunūs laimėjimai. Valterio 
Raško ir Juzės Daužvardienės 
knygos, kalėdiniai žaisliukai, 
papuošalai ir kitos įdomybės. 
Kiekvienas ..Saulutės" už
dirbtas centas skiriamas alka
niems, vargstantiems vai
kučiams Lietuvoje paremti. 

Jau atskrenda pirmosios 
ž inios , kad visur, kur vyko 
..Kanklių" koncertai, publika 
buvo sužavėta iki ašarų! 
Lapkričio 9 d. koncertuota 
New Britain. CT. JAV LB 
Connecticut apygardos 50 me
tų sukakties proga. Dalyvavo 
apie 300 žmonių. Lapkričio 10 
d. „Kanklės" koncertavo Phila-
delphia, PA, Šv. Andriejaus 
lietuviškoje parapijoje. Daly
vavo arti 200 žmonių. Publiką 
žavėjo naujas repertuaras. 
Dalis programos buvo specia
liai ansambliui sukurti Lietu
vos kompozitorių kūriniai. 
Ansamblio stiprybė yra ne tik 
atlikėjų profesionalumas, bet 
ir liaudies bei šiuolaikinių 
kūrinių muzikalus derinys 
harmonizuotos koncertiniams 
kanklių ir birbynių instru
mentams bei solistei. Ansamb
lio dalyviai: Lina Naikelie-
ne (vadovė), Virginija Alens-
kienė, Aušra Juškevičienė, 
I rmantas Andriūnas. Eugeni
jus Čiplys ir sol. Joana Ged-
mintaitė. 

ĮDOMIOJI SKILTIS 
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KANADOJE 

Angelės Laučiūtes pasakoji
mas apie sudėtingą lietu
vaitės kelią į Kanadą mūsų 
laikais, atkūrus Lietuvos ne

priklausomybę, apie imigran
tės gyvenimą ir artimo žmo
gaus sunkią ligą bei mirtį. 

..Veržiausi į Laisvę, sku
bėjau pas savo brangius tėvy
nainius - į išsvajotą svetimą 
šalį, kurioje buvau 'pakrikš
tyta', kaip ir daugelis dabarti
nių imigrantų iš Lietuvos, 
nauju vardu - Barakuda -
plėšrūne žuvimi", rašo autorė. 

Dienoraščio forma parašy
toje knygoje gausu Kanados 
ligonių kasdienybės vaizdų, 
tenykštes medicinos praktikos 
realijų. 

Knygos kaina 13 dol., pride
dant 8,75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol.. už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galite 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street. Chica
go. IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

NAUJA MEDŽIAGA MEDICINOS 
MUZIEJUI 

Tai būry* labai svarbių asmenų — nuolatinių ..Draugo" talkininkų. Kai reikia kažką atlikti: laiškus, kalendo
rius, sveikinimų korteles išsiųsti, šventėse padėti, šie uoheji geradariai visuomet atsiliepia į kvietimą ir paau
koja dal( dienos savo ištikimajam ..Draugui". Lapkričio 12 d., susirinkę t. marijonų salėje, jie skaitytojams 
išsiuntė kalėdinių atvirukų rinkinį. Tikimės, kad visiems jis patiks ir pasitarnaus, sveikinant su šventėmis 
savo artimuosius Atvirukus siuntė šie asmenys: Danguole Ilginyte. Jurgis Vidžiūnas. Nijole Užubaliene. Sta
sys Žilevičius. Algirdas Čepėnas. Pranas Totoraitis, Aleksas Smilga. Ona Gradinskiene. Viktorija Valaviėiene. 
Juoze lvašauskiene. Adele Lietuvninkiene. Salomėja Dauliene. Danute Jakovickiene. Vacys Jakovickas. Kazys 
Majauskas. Elena Majauskiene. Aldona Totoraitiene, Aldona ir Vitalius Lekeckai, Aurelija Kriaučiūniene. An
tanas Valavičius. 

KARIUOMENES ŠVENTE 
Čikagos ramovenai. talki

nant birutietėms ir šauliams, 
rengia 84 m. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties pa
minėjimą Šaulių namuose. 
Čikagoje. Minėjimas prasidės, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus 10 vai. ryte t. 
jėzuitų koplyčioje. Jas aukos 
ir pamokslą pasakys kun. K. 
Ambrasas. SJ. giedos Vilija 
Kerelytė. vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų — apeigos prie Lais
vės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, gi
nant Lietuvos laisvę. Minė
jimas Šaulių salėje prasidės 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— Algis Regis, o meninę dalį 
atliks Algimantas Barniškis. 

Kviečiame organizacijas at
sinešti vėliavas, o visuomenę 
gausiai minėjime dalyvauti ir 
pagerbti Lietuvos kariuome
nės 84 m. sukaktį. Po mi
nėjimo oficialios dalies — už
kandžiai ir kavutė. 

Juozas Mikulis 

IŠRINKTA KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ 
KONKURSO NUGALĖTOJA 

Šių metų balandžio mėnesį 
..Draugo" redakcija paskelbė 
kalėdinių atviručių konkursą. 
Dalyviai buvo suskirstyti į 
tris amžiaus grupes: vaikų 
(iki 12 metų), paauglių i 12 -
18 metų* ir suaugusių. Reika
lavimai atliekamam kūrybi
niam darbui neįspraudė auto
rių į rėmus. Atvirutė galėjo 
būti piešta spalvota grafika ar 
kita spalvota technika, galėjo 
būti spalvoto popieriaus apli
kacija. 

Nugalėtojo lauke 25 dol. pri
zas ir 100 išspausdintų atvi
ručių. Vai Ramonis, „Lithua-
nian Heritage" žurnalo redak
torius ir įkūrėjas, paskatino 
menininkus papildomu 50 
dol. prizu. 

Gausiai reiškėsi visų am
žiaus grupių kūrėjai. Dalyva
vo menininkės: Audronė Da-
mašius (JAV), Aušra Tama-
liūnaitė 'Kaunas), Zita Len
kaitė - Maslei i JAV) bei No
meda Lukoševičienė (JAV). Po 
specialiai sudarytos meni
ninkų komisijos atrankos, 
laimėtoja išrinkta Kristė Jan-

Kalėdos. 
nė. 

Kristė Jankutė-Zomborie-

kute - Zomborienė. priklau
siusi suaugusiųjų amžiaus 
grupei. Rašalu ir spalvotais 
pieštukais piešta atvirutė, 
vienbalsiai buvo pripažinta 
geriausiu darbu. 

„Džiaugiuosi, kad rengiate 
šį konkursą! Ačiū už progą 
pasireikšti", sakė konkurso 
laimėtoja. 18 - mete Kriste. 

Profesorius ir darželinukai l': 'i Vytautui Landsbergiui šio rudens 
pradžioje lankantis fikagoje. atsirado proga -aisipazmti su lietuviškųjų 
mokyklų veikla bei mokiniais Nors profesorius pratęs prie kitokio 
amžiaus studentų, bet jis gyvai domėjosi ir Čikagos t it mokyklos įvei
kiančios Jaunimo centrei pačių jauniausių moksleiviukų darbais 

Nuostabūs tie „Draugo" 
skaitytojai — vis atranda 
progų paremti savo dienraštį, 
sumažinti jo leidybos išlaidas 
ir užtikrinti, kad ..Draugas" 
dar ilgai džiugintų savo apsi
lankymu. Pastaruoju metu 
daug aukų atplaukia, kaip 
padėkos už 2003 m. ..Draugo" 
kalendorių, kuris tikrai gra
žiai išleistas, papuoštas Lietu
vos vienuolijų pastatų bei baž
nyčių spalvotomis nuotrauko
mis. 

Po 50 dol. auką, gavę 
..Draugo" kalendorių, atsiuntė 
šie mūsų geradariai: 

Vito V. Vai. Oak Brook, II: 
Dr. Vida ir Viktoras 

Puodžiūnai. Lemont. IL: 
Veronika Pleskus, St. 

Pete Beach. FL: 
Ignas Balbatas, Cleveland. 

OH: 
S. Kiršinąs. Toronto. Ont. 

Canada: 
Zita Juškienė . Huntlev. 

IL: 
Dr. J o n a s Valaitis, Wes-

tern Springs. IL: 
Henrikas Paškevičius. 

Thunder Bay, Ont. Canada: 
Gabriel Misevic, M.D.. 

Kankakee. IL: 
Algirdas Olšauskas. Los 

Angeles. CA; 
Alfonsas Lukas. Dearborn. 

MI: 
Bernard Gasparai t is , Ta-

marac, FL 
..Draugas" yra nuoširdžiai 

dėkingas savo geradariams ir 
linki visiems, kad kiekviena, 
kalendoriuje pažymėta, diena 
būtų sveika, maloni ir laimin
ga! 

Dėkojame Irenai ir Euge
nijui Vilkams, Valencija, CA; 
Daliai R. Šaulys, Chicago, 
IL. kurie, gavę naująjį 2003 
m. „Draugo" kalendorių, at
siuntė po 40 dol. auką. 

J Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro medicinos muziejų 
Raminta Rudaitytė-Marcher-
tienė prof. dr. Jonui Račkaus
kui perdavė, kruopščiai su
rinktą ir paruoštą didesniam 
studijavimui, savo tėvo dr. 
Zigmo Rudaičio archyvinę is
torinę medžiagą. 

Medicinos muziejus jau sau
go dr. Z. Rudaičio dokumen
tus, fotonuotraukas ir daktaro 
instrumentus, dabar Raminta 
paruošė visą dokumentų ir fo
tonuotraukų rinkinį bei įdėjo 
išspausdinusi tėvelio, žmonos 
bei žento prisiminimus. Per
rašydama tėvelio rankraštį, 
Raminta suskirstė į skyrius, 
davė jiems pavadinimus ir kai 
kur puslapio apačioje įdėjo 
įvykių ir dokumentų paaiški
nimus. 

Dr. Zigmas Rudaitis gimė 
1896 m. Obšrutų kaime, Šakių 
apskrityje. Studijavo Charko
vo Medicinos institute Ukrai
noje, institutą baigė 1922 m. 
1923—1930 m. buvo Pane
vėžio apskrities ligoninės asis
tentas, dirbo kartu su dr. An
tanu Didžiuliu. Specializavosi 
Paryžiuje. 1932-1936 m. buvo 
Šiaulių miesto ligoninės trau
matologijos ir ortopedijos sky
riaus vedėjas. Dirbo Kauno 
karo ligoninėje. 1944 m. pasi
traukęs į Vokietiją, dirbo gy
dytojo darbą IRO sanatorijose 
ir ligoninėse. 1949 m. atvyko į 
JAV, kur dirbo Dixon State 
Hospital, 1953 m. išlaikęs 
praktikos egzaminus toliau 
dirbo Čikagoje pagal savo spe
cialybę, bendradarbiavo lietu
viškoje ir prancūzų medicinos 
spaudoje. 

Dr. Z. Rudaitis, dirbdamas 
Panevėžyje, pas prof. Praną 
Mažylį susipažino su akuše
rijos ir ginekologijos klinikos 
sesele Marcele Kavarskaite. 
„Atrodo, kad mudu vienas ki
tam patikom, todėl po neilgo 
piršimosi, kokių 8 ar 10 mė
nesių, 16-tą birželio 1928 me

tais, paėmėme šliubą Kaune, 
Šančių parapijos bažnyčioje 
pas kun. Lubį..." Išaugino tris 
vaikus: dukras Genovaitę ir 
Ramintą, sūnų Teodorą. Mirė 
1976 m. Čikagoje. 

Dukra Raminta Rudaitytė-
Marchertienė, baigdama savo 
tėvelio prisiminimus rašyti, 
baigiamajame žodyje rašo: 
„...po aštuonerių metų gyveni
mo Kaune, tenka viską palik
ti, bėgant nuo rusų komunistų 
pavojaus, kurie antrą kartą 
artinosi prie Lietuvos. Pirmą 
kartą rusams okupavus Lie
tuvą, Rudaičių šeima buvo 
įtraukta į išvežtinų šeimų į Si
birą sąrašą. ..." Rudaičiai pasi
traukia į Vokietiją, tikėdamie
si greit grįžti į Lietuvą, nes 
nemanė, „kad Lietuva bus pa
likta komunistams..." Dr. Zig
mas Rudaitis Vokietijoje dirbo 
pagal savo specialybę. „Ten 
dirbdamas, labai gražiai užsi
rekomendavo, kaip patikimas 
daktaras su labai plačia patir
timi". Atvykęs į JAV, dr. Z. 
Rudaitis apsigyveno savo gi
minių, atvykusių į JAV dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
namuose. Čikagoje pradeda 
darbą Edgevvater ligoninėje. 
„Darbas dieną ir naktį, per 
šimtą valandų į savaitę. Tė
velis vis mokosi iš naujo medi
ciniškus, jau kiek primirštus, 
dalykus, dabar vartodamas 
dar vieną kalbą — anglų, ir 
ruošiasi egzaminams...". 

„1968 metų gale tėvelis atsi
gula į ligoninę patikrinimui..." 
Atrandamas vėžys inkstuose, 
„...pamatęs savo plaučių nuo
trauką, tėvelis ramiai paaiški
na, kad tos rūšies inkstų vė
žys paprastai keliauja iš inks
tų į kaulus ir tada į plaučius, 
ir kad jam liko metai su puse 
gyventi..." 

Skirmantė Miglinienė 
Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro archyvų 

direktorė 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS 

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba gruodžio 7 d., šešta
dienį rengia „Seklyčioje" tradi
cinį Labdaros vakarą. Vakaro 
metu bus pranešta laimėtojo 
pavardė ir laimėtojas bus ap
dovanotas. Prelatas dr. Juozas 
Prunskis įsteigė savo vardo 
fondą, kurį globoti pavedė So
cialinei tarybai, o gautus pro
centus padovanoti išrinktam 
2002 metų asmeniui už krikš
čionišką, labdaringą veiklą. 
Visuomenė kviečiama įsijung
ti į kandidato parinkimą. Siū
lant kandidatą, prašome nuro
dyti vardą, pavardę, telefono 
nr., adresą. Suglaustai nuro
dyti jo-jos darbus, kodėl siūlo
ma tai premijai. Pasiūlymai 
turi būti siūlytojo pasirašyti. Į 
nepasirašytus siūlymus nebus 
kreipiama dėmesio. 

Pasiūlymus siųsti šiuo adre
su: Juozas Žygas, 9604 So. 
Karlov Ave. #303, Oak Lawn, 
IL 60453-3260, iki lapkričio 30 
d. pašto antspaudas. 

J.Ž. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje būna lietuviškos 
šv. Mišios kas trečią kiekvieno 
mėnesio sekmadienį. Į jas su
sirenka gausus būrys vietos ir 
apylinkių lietuvių. Ir šį sek
madieni, lapkričio 17 d., 1 vai. 
p.p., kun. K. Ambrasas, SJ, 
aukos čia šv. Mišias. Visi kvie
čiami. 

Lapkričio 23 d., 6 vai. po
piet, Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Ave, Chicago. ati
daroma dailininkės-tekstili-
ninkės Liucijos Aniūlaitės-
Kryževičienės akvarelės paro
da ,,Hga kelionė per žolynus". 

Ateitininkų Kūčių šventė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 22 
d., 1 v. p.p. Jaunimo centre. 
Visi kviečiami! Registruotis 
pas Oną Daugirdienę 630-
325-3277 arba elektroniniu 
paštu 

odaugirdas@hotmail.com. 
Nerijaus Šmerausko, 

Šventosios liturgijos akolito ir 
lektoriaus, teologijos magistro 
studijų paramos pietus ruošia 
Nekaltojo Prasidėjimo Brigh-
ton parko lietuvių parapija šį 
sekmadienį, lapkričio 17 d.: 
10:30 ryto lietuviškos Mišios, 
11:30 ryto pietūs, pabendravi
mas ir filmas apie Pasaulio 
jaunimo dienas Toronte. Gros 
A Barniškio vokalinis instru
mentinis ansamblis. Parapijos 
adresas 2745 West 44th 
Street, Chicago. Apie dalyva
vimą prašome pranešti telefo
nu 708-212-0198, arba po 6 v. 
vakaro 773-737-8400. 

Manganą 
• 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. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaite, 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 tarptauti
niuose ryšiuose. 

Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Į LAISVĘ... 

Skaitytojus pasiekė ketvirta
sis šiais metais žurnalas, kurį 
leidžia „I laisvę" fondo Lietu
vos filialas, lietuviškų studijų 
centras (Center for Lithuani-
an Studies, Inc.) Čikagoje. 

Aldona Žemaityte, žurnalo 
redaktorė, švietimo plėtros 
klausimą Lietuvoje apibūdina 
rašinyje „Lietuvos piliečio pa
veikslas". Prezidentūroje buvo 
surengtas plataus spektro 
švietimo specialistų susitiki
mas ryšium su švietimo gai
rių, Lietuvos švietimo plėtotės 
strateginių nuostatų, projekto 
pristatymu. Švietimo reforma 
yra vienas kertinių Preziden
to V. Adamkaus vidaus politi
kos taškų. 

Modernus švietimas - mo
derni ateities Lietuva. Švieti
mo reforma neišvengiama. Ly
ginant su kitomis Europos 
šalimis, Lietuvos žmonių pa
veikslas nepatrauklūs. Nepa
sitikintys, niūrūs, nevisuome-
niški, besiilgintys komunisti
nės tvarkos, aklai tikintys ko-
mercializuota ir užsakymus 
vykdančia „nepriklausoma" 
spauda... Kaip šie mūsų pi
liečiai atrodytų tarp demokra
tiškų Vakarų valstybių pi
liečių? Štai kodėl taip 
reikalinga švietimo reforma, 
reikalingas kuo skubesnis 
naujai mąstančio, iniciaty
vaus, pažangaus ir intelektua
liai dinamiško žmogaus for
mavimas. Per mokymą - vaikų 
ir suaugusių. 

Pagrindinė žurnalo mintis -
laikas ir idėjos. Kaip išlaikyti 
tautinę tapatybę daugia-
kultūrinėje aplinkoje, aktu
alus ir labai sudėtingas klau

simas. Dr. Petras Kisielius 
mąsto apie tai savo rašinyje 
„Trys išeivijos bangos". Apie 
PLB susiformavimą ir indėlį į 
Pasaulio paveldą Antanas 
Tyla savo straipsnyje " Lietu
vių bendruomenės kitose vals
tybėse". 

Renginių apžvalga ir naujų 
knygų pristatymas rubrikoje 
Knygų lentyna. Šių metų va
sarą Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras bei Valstybės saugu
mo departamentas išleido is
toriko Severino Vaitiekaus 
knygą „Tuskulėnai: egzeku
cijų aukos ir budeliai (1944 -
1947)". Knygą recenzavo isto
rikai dr. A. Anusauskas ir dr. 
V. Brandišauskas. Gausiame 
knygų sraute išsiskiria prieš
kario Lietuvos policijos tar
nautojo Kazimiero Čapliko 
knyga „Saugojau žmonių gy
vybę ir turtą". 
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