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Siame
numeryje:
Dr. Adomavičius
pataria, kaip
pensininkai gali
išvengti išprotėjimo;
artimo meilės stebuklas
2psl.
Padėkos dienos šaknų
ieško ir prasmę aptaria
ses. O. Mikailaitė
vedamajame;
JAV prezidentą Lietuva
sujaudino — pokalbis
su R. Narušiene. Rašo
A. Škiudaitė.
3psl.
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Sportas
* Sekmadienį L u x e m b u r g e vykusių Tarptauti
n ė s sportinių šokių federa
cijos varžybų nugalėtojais
klasikinių šokių programoje
tapo kauniečiai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė.
* Praėjusį š e š t a d i e n į
Vilniuje iškovojusi šeštąją
pergalę 117:72 prieš Bulgari
jos komandą Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė pirmauja
2003 m. Europos čempionato
A pusfinalio grupėje. Krep
šininkai yra arti savo tikslo —
patekti į finalinį turnyrą Šve
dijoje. Liko trejos atrankos
rungtynės.
*
Lietuvos
moterų
krepšinio rinktinė Čekijoje
su šios valstybes komanda
žaidė 2003 m. Europos čem
pionato atrankos turnyro D
grupės rungtynes ir pralaimė
jo rezultatu 62:89. Lietuvėms
siekiant patekti į Europos
čempionato finalo turnyrą, li
ko vienas kelias — trečiadienį
išvykoje nugalėti Belgijos
rinktinę.

Naujausios
žinios
* Lietuva prašys Rusi
j o s pateikti papildomos in
formacijos dėl raketinio kuro
gabenimo iš Karaliaučiaus.
* Europos
Komisija
s k i r s Lietuvai beveik 107
mln. litų paramą.
* Lietuva toliau derasi
su ES dėl kvotų ir atnaujina
derybas dėl dirbamos žemės
pardavimo.
* VRK įspės k a n d i d a t e į
p r e z i d e n t u s K. Prunskienę
nenutylėti savo bendradarbia
vimo su KGB.
* Etikos komisija pali
k o S e i m u i g a l v o s ū k į dėl
dvigubos pilietybės parlamen
taro Romano Sedlicko.
* Nedarbas Vilniuje —
v i e n a s didžiausių iš Baltijos
ir Šiaurės valstybių sostinių.
* Vilniaus b e n a m i a m s
policijos budėtojai suteiks
būtiniausią pagalbą.
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JAV prezidentas: Lietuvos priešas taps Amerikos priešu
V i l n i u s , lapkričio 23 d.
(BNS) — „Baigėsi ilga ir tamsi
baimės, netikrumo, vienatvės
naktis. J u s įsiliejate į stiprią ir
augančią NATO šeimą. Mūsų
sąjunga yra pasiryžusi ginti
savo nares. Tie, kurie pasi
rinktų Lietuvą savo priešu,
taptų ir Jungtinių Amerikos
Valstijų priešu", sake George
W. Bush, kreipdamasis į Vil

niaus Rotušes aikštėje susirin
kusius žmones.
Prezidentas pažymėjo, kad
drąsiems Lietuvos, Latvijos ir
Estijos žmonėms „niekada ne
beteks agresijos akivaizdoje
kovoti vieniems".
Šiuos prezidento žodžius
aikštėje susirinkę žmones
palydėjo plojimais ir skanda
vimu ..ačiū". Besišypsančiam

JAV vadovui į anglu kalbą V.
Adamkus išvertė, ką tai reiš
kia.
JAV prezidentas sake, kad
NATO valstybės atvėrė Lietu
vai ir kitoms 6 valstybėms du
ris į sąjungą. J i s pažymėjo,
kad JAV visada pi.pažino tik
nepriklausomą Lieruvos vals
tybę ir visada tikėjo, kad ..šis
žemynas nebus padalytas per

amžius" ir žinojo, kad „bus pa
naikintos dirbtinės padalini
mo linijos, kurias sukūrė dik
tatoriai". „Šiandien susiskal
dymas j a u praeityje. Daugiau
jokių miunchenų, daugiau jo
kių jaltų", pabrėžė JAV vado
vas.
„ J ū s reikalingi NATO. J ū s
stiprinsite mūsų saugumą, ta
čiau NATO jėga remiasi ne ka

riuomenes galia, o paprastų
moterų ir vyrų būdo tvirtybe",
sakė JAV prezidentas. Jis pa
žymėjo, kad „turime būti pa
sirengę duoti tvirtą atkirtį su
sidūrę su blogiu ir drąsiai
veikti pavojaus akivaizdoje".
J ū s patyrėte žiaurią pries
paudą ir jai nepasidavete.
Jus buvo pavergusi imperija.
N u k e l t a \ 5 psl.

JAV p r e z i d e n t a s George \V. B u s h
k a l b a Lietuvos žmonėms

Karaliauč i a u s
tranzitas negali
pažeisti L i e t u v o s
suverenumo

Mintys Kariuomenės
šventės proga; ALRK
moterų sąjunga
paminėjo Vėlines.
4 psl.
LR generalinis
konsulatas praneša
prezidento rinkimu
tvarką; Lietuvos Vyčiai
pagerbė mirusiuosius;
iškilmingi pietūs
PLC, Lemonte;
ruošiama kalėdinė
mugė, koncertas,
Advento susikaupimas.
6 psl.
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Prezidentas Valdas A d a m k u s dovanų iš Vilniuje viešėjusio JAV preziden
to George W. B u s h gavo kamuolį s u vieno žymiausių NBA krepšininkų
Michael J o r d a n autografu. Dovana Prezidentūros nenustebino — Lietuva
Amerikoje ir Europoje k a r t a i s p r i s t a t o m a kaip valstybė, kurioje krepšinis
laikomas „antrąja religija". V. A d a m k u s (dešinėje) JAV prezidentui įteikė
garbingą apdovanojimą — V y t a u t o Didžiojo ordino Didijį kryžių ir gintaro
s k u l p t ū r ą „Baltijos vejas".vaizduojandą burlaivį, supamą Baltijos jūros
bangų.
Kęstučio Vanago I ELTA) nuotr.

JAV vadovą į Vilnių atgabeno
„skraidantis Ovalinis kabinetas"
Vilnius, lapkričio 22 d.
(BNS) — Vilniaus oro uoste
penktadienį
pirmą
kartą
Lietuvos istorijoje nusileido
JAV prezidento
lėktuvas
„Boeing 747-200B", atskraidi
nęs JAV prezidentą George W.
Bush.
Trijų aukštų 70.7 metro il
gio, 19.3 metro aukščio JAV
prezidento lėktuve įrengti pre
zidento ir jo žmonos aparta
mentai, konferencijų salė, Bal
tųjų rūmų administracijos pa
reigūnų kabinetai, poilsio pa
talpos, o, esant reikalui, ir li
goninė.
Visas vidaus grindų plotas

siekia daugiau kaip 300 kv
metrų, tačiau niekas tiksliai
nežino, kaip viduje yra išdės
tytos patalpos.
„Skraidančiu Ovaliniu ka
binetu" pramintu lėktuvu gali
skristi iki 70 keleivių ir 26
įgulos nariai.
Beveik 400 tonų sveriantis
lėktuvas skrenda daugiau
kaip 900 kilometrų per valan
dą greičiu. Su pilna kuro talpa
jis gali nuskristi pusę kelio ap
link Žemę. be to. turi galimybę
pasipildyti kuru ore.
Ryšiui su pasauliu pa
laikyti lėktuve įrengtos per 80
telefonų
Nukelta į 5 psl.

Įgyvendinant busimą Ka
raliaučiaus tranzito tvarką,
negali būti pažeista? Lietuvos
suverenumas — tokią JAV
prezidento George YV. Bush
nuostatą, anot Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus, jis iš
girdo per judviejų susitikimą
šeštadienį Vilniuje.
„Negali būti jokio klausi
mo dėl Lietuvos suverenių tei
sių bet kokio paaukojimo",
JAV prezidento požiūrį spau
dos konferencijoje pakartojo
V. Adamkus.
Pasak V. Adamkaus, JAV
prezidentas linkėjo Lietuvai
konsultacijose su Rusija sėk
mingai išspręsti techninius
būsimos Rusijos piliečių tran
zitinių kelionių į Karaliaučių
tvarkos klausimus.
V. Adamkus sake patiki
nęs JAV prezidentą, kad Lie
tuvos užsienio politika nu
kreipta į gerų santykių su Ru
sija puoselėjimą, tuo pačiu
užsitikrinant saugumą ir pas
tovumą šiame regione.
„Prezidentas G. W. Bush
ne tik pasidžiaugė, bet ir pa
dėkojo, kad Lietuva užėmė
labai konstruktyvią poziciją",
sakė Lietuvos vadovas.
Lapkričio pradžioje ES ir
Rusijos viršūnių susitikime
buvo sutarta, kad Rusijos pi
liečiai galės tranzitu per Lie
tuvą keliauti į Karaliaučiaus
sritį ir iš jos su supaprastin
tais kelionės dokumentais,
kuriuos gauti bus lengviau ir
pigiau, nei vizas.
(BNS)

Rotušės aikštėje s u s i r i n k u s i u s s v e i k i n a 'iš kaires) J A V p r e z i d e n t a s George \V. Bush su žmona L a u r a ir Lietuvos
p r e z i d e n t a s Valdas A d a m k u s su žmona Alma.
Kęstučio Vanago 'Eltai nuotr.

Lenkijos prezidentas sveikino Lietuvą
su pakvietimu į NATO
Vilnius, lapkričio 24 d.
(BNS) — Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski
Vilniuje šventė ne tik Lietu
vos pakvietimą į NATO, bet ir
23-ąsias savo vestuvių meti
nes.
Šeštadienio popietę į Vil
nių atvykęs Lenkijos vadovas
su žmona Jolanta tos pačios
dienos vakare dalyvavo priė
mime, skirtame Lietuvos pa
kvietimui į NATO, vėliau
drauge su Lietuvos preziden
tu Valdu Adamkumi vaka
rieniavo restorane „Žemaičių
smuklė".
Sekmadienį ryte preziden
tai k a r t u pusryčiavo, vėliau
Prezidentūroje kalbėjosi apie
dvišalius santykius, šią sa
vaitę vykusį NATO viršūnių
susitikimą, kuriame Lietuva
buvo pakviesta prisijungti
prie sąjungos.
Po susitikimo surengtoje

spaudos konferencijoje V.
Adamkus džiaugėsi, kad dvie
jų valstybių pastangos, sie
kiant Lietuvos narystės NA
TO, buvo apvainikuotos Vil
niuje. Lietuvos vadovas džiau
gėsi, kad A. Kwasniewski, ku
rį jis pavadino ..vienu didžiųjų
Lietuvos rėmėjų'1, šiuo ypatin
gu šaliai momentu lankosi
Vilniuje.
A. Kwasniewski teigė, kad
istorinis sprendimas Prahoje,

be kita ko, buvo priimtas ir
todėl, kad abi tautos labai gra
žiai bendradarbiauja. Pasak
j " , ..Lietuvos ir Lenkijos san
tykiai turi tvirtus pamatus".
„Sąjungai labai svarbus yra
saugus ir pastovus mūsų re
gionas", pažymėjo A. Kwasniewski.
1999 metais NATO nare
tapusią Lenkiją Lietuva laiko
svarbia savo rėmėja kelyje į
sąjungą.

JAV v a d o v o vizitas — istorinis įvykis j a u n o m s v a l s t y b ė m s
Vilnius, lapkričio 23 d.
(BNS) — Susitikimą su Vil
niuje šeštadienį viešėjusiu
JAV prezidentu George W.
Bush Baltijc valstybių prezi
dentai vadina istoriniu, labai
svarbiu jaunoms valstybėms.
Vilniaus oro uoste išlydė
jęs JAV prezidentą, Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus
žurnalistams sakė: „Aš tikrai
esu be galo laimingas, kad
šiuo tokiu net ir kritišku me
tu, kada pasaulis turi reikalų
kovojant su terorizmu, Lie
tuvai irgi yra suteikta galimy
bė išreikšti save ir parodyti
solidarumą su visomis kito
mis laisvę mylinčiomis tau
tomis".
Kalbėdama apie Preziden
tūroje įvykusį keturšalį JAV
ir Baltijos valstybių preziden
tų susitikimą, Latvijos prezi
dentė Vairą Vykė-Freiberga
sakė, kad tai buvo labai nau
dingas pokalbis apie trijų Bal
tijos valstybių ateitį NATO.
„Gavome patikinimą, kad bet
kokia ataka, bet koks Lietu
vos priešas taip pat yra NATO
sąjungininkų ir Jungtinių
Valstijų priešas. Ir. žinoma,
tai liečia kaimynines valsty
bes — Latviją ir Estiją",
pažymėjo V. Vykė-Freiberga.
„Galime jaustis daug sauges
ni nuo šios dienos", sakė

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Valdas A d a m k u s 'dešinėje ir A l e k s a n d e r
Kwasniewski Operos ir baleto teatre įvykusiame iškilmingame minėjime
Lietuvos pakvietimo Į NATO proga.
Od;mino Žilinsko !ELTA' nuotr

Amerikos lietuviai jaučiasi
išgirsti

Lietuvos Prezidentūroje susitiko Estijos. JAV, Lietuvos :r Latvijos prezidentai
George W. Bush. Valdas Adamkus ir Vairą Vykė F r e i b e r g a

Latvijos prezidentė.
vijos ir Estijos prezidentai.
Estijos prezidentas Arnold
„Lietuva prisiima visus
Ruutel sake, kad tai yra istori įsipareigojimus eiti su laisvuo
nė diena Baltijos valstybėms. ju pasauliu potis petin, spren
„Susitikimas Lietuvos žemėje džiant tiek Europos, tiek pa
reiškia, kad jis buvo visų mū saulio saugumo k l a u s i m u s ,
sų trijų Baltijos tautų svečias. kiek to reikės kovoje prieš te
Aš manau, kad tai didžiulis rorizmą", sake V \ d a m k u s
pokytis Baltijos tautų ir vals
Latvijos pn•/. iontė V. Vy
tybių gyvenime", sake A. ke-Freiberga pabrėžė, jog Lat
Ruutel.
vijos pozicija yra „identiška".
Baltijos valstybes nenusi- Estijos prezidentas A. Ruutel
gręš nuo galimo prašymo pri taip pat pareiškė ogpakvieti
sidėti prie karines operacijos mas į NATO reiškia ir įsipa
Irake, pareiškė Lietuvos, Lat reigojimų prisiėmimą.

' i š kaires) Arnold R u u t e l ,
Kc>«tuč;o Vanago (Elta- nuotr.

Studentas grasino
sprogimu per JAV
prezidento vizitą
Valstybes saugumo depar
tamentas nustatė asmenį, ku
ris per JAV prezidento George;
W Rush vizitą Vilniuje šešta
dienį
melagingai
grasino
sprogimu.
Pasak VSI) p r a n e š i m o ,
šeštadienį į įvairių Lietuvos
dienraščiu žurnalistu mobi
liuosius telefonus anoniminis
grasintojas N u k e l t a i B psl.

Vilnius, lapkričio 25 d.
(Elta) — Lietuvos pakvietimas
stoti po NATO skėčiu, netru
kus po to Vilniuje nuskambė
jęs JAV prezidento George V7.
Bush pažadas ginti Lietuvą
nuo priešų išpildė svetur gyve
nančių lietuvių ilgai puoselė
tus lūkesčius.
..Tiek metų mes laukėme
šių JAV prezidento žodžių:
'Lietuvos priešai nuo šiol yra
ir Amerikos priešai' ". prisipa
žino JAV Lietuvių Bendruo
menes Tarybos pirmininke
Regina Narušiene Eltai at
siųstame laiške.
Siekdami tokio JAV prezi
dento pažado, „penkiasdešimt
Lietuvos okupacijos
metų
Amerikos lietuvių išeivija,
taip pat ir Lietuviu Bendruo
mene, tūkstančiais demonst
ravo prie Amerikos valdžios
įstaigų, surinko milijonus pa
rašų, vykdė {taigojimo akcijas
laiškais, telegramomis, asme
niškai lanke Kongreso narių
įstaigas, reikalaudami Lietu

vos okupacijos nepripažinimo,
nepriklausomybes atkūrimo
pripažinimo ir prašydami pa
dėti Lietuvai atsistoti po NA
TO skėčiu", primine R. Naru
šiene. kuri prezidento Valdo
Adamkaus delegacijoje pra
ėjusią savaite vyko į Prahą su
tikti istorinio Lietuvai įvykio
— pakvietimo į Šiaurės At
lanto sąjungą.
..Kai prezidentas G. W.
Bush kreipėsi į lietuvių tautą
nuo Vilniaus Rotušes laiptų,
aš pirmą kartą buvau tokia iš
didi, kad esu lietuve ir kad esu
amerikiete", prisipažino JAV
T.B pirmininke
..Man visada Lietuva buvo
tarsi motina, nes Lietuvoje aš
gimiau, o Amerika buvo tarsi
s. kuris man suteikė gyimą. Stovėdama ant Rotu
šes laiptų, as galvojau: paga
liau mano šeima yra kartu,
pagaliau mes esame išgirsti,
pagaliau mano t a u t a t u r ė s
ramų gyvenimą ir galės kurti
savo ateitį".

DRAUCAS, 2002 m. lapkričio 26 d., antradienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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PENSININKŲ IŠPROTĖJIMO
IŠVENGIMAS
J O N A S A D O M A V I Č I U S , M.D.
Polinkis išprotėjimui ir jo
d a ž n u m a s didėja dėl dviejų
priežasčių: dėl ląstelių sme
genyse sunykimo ir jų krau
jagyslių priskretimo. kai gyve
n a m a ilgiau kaip 70 metų.
D a b a r , žmonių amžiui ilgė
j a n t , abu čia minėti būdai iš
kyla į didžiąją blogybę pa
saulyje. Keleto atliktų gyveni
mo ilgio tyrimų pirmieji duo
menys nurodo, kad padidintas
po kelių metų ar keletos de
šimtmečių kraujospūdis pri
lenkia asmenis prie protavimo
s u m e n k i m o ir išprotėjimo —
demencijos. Kraujospūdžio su
n o r m a v i m a s iki mažesnio a r
lygaus 140 prie 90 mm Hg gali
sumažinti tokius atsitikimus.
Toks pastebėjimas toliau tiria
mas.
Išprotėjimui — demencijai
b ū d i n g a s yra gerokas išsi
vystymas intelektualinio ir ki
tokių protavimo t r ū k u m ų ,
kaip vis gausėjantis atminties
s u m e n k i m a s , nesiorientavimas vietoje ir laike, savaran
k i š k u m o netekimas ir jausminis-emocinis išasmenėjimas.
Labiausiai dokumentuota
išprotėjimo forma yra alzheimerinė ir arterijų priskretimo
sukeltoji santykyje kaip 2:1.
J o m s polinkis ir j ų dažnu
m a s stipriai gausėja, gyve
n a n t daugiau kaip 70 metų, ir
sudaro didelį vargą žmonijai.
Tai natūrali pasekme ilgaam
žiškumo. Padidintas kraujo
spūdis čia groja pirmuoju
smuiku.

Padidėjęs kraujospūdis
isprotdna
J a u tikrai susekta, k a d
padidintas kraujospūdis pri

sideda prie nemažo smegenų
sunykimo; lygiai lauktina jo
talka smulkesniam smegenų
apnykimui per smulkių arteri
jų priskretimą, kas ilgainiui
veda prie protavimo pasilpimo
ir pagaliau prie visiško išpro
tėjimo.
Padidinto kraujospūdžio
sunormavimas iki 140/90 yra
labai svarbus, nes kas trečias
per 70 metų su padidintu
kraujospūdžiu katastrofiškai
išprotėja. Todėl reikia nor
muoti visiems kraujospūdį, iš
skyrus tik nenorinčiuosius
taip tvarkytis.
J a u daugybė atliktų ty
rimų nurodo, kad nesunormuotas kraujospūdis veda
visus senesniuosius į nesiorientavimą. Iš vaistų dabar
naudojami dveji: šlapimą varą
ar beta — blokeriai. Jiedu
mažiau veiklūs negu Dihydropyridine CCB (Nitropine).
Padidinto kraujospūdžio
nesigydimas žmonių, ypač
lietuvių, turi liautis. Gydykimės jį visu 100 proc. bent
per 6 mėnesius be vaistų: svo
rio sunormavimu. druskos iš
vengimu, lietuvišku darbštu
mu, per gerus darbus nervinimosi paliovimu, sklerozės
pažabojimu, česnako iki trijų
galvučių kasdien nurijimu ir
įvairiopų nesinuodijimu —
gyvenimo be kofeino, nikotino,
taukų, alkoholio ir birzgalų.
Tik tada po 6 men.. jei reikės.
Nitrodipine padės. Žinok, ir jis
negelbės, jei pats sau minėtai
nepadėsi. Budėk: nuo išpro
tėjimo šalinkis jau dabar, o ne
kai seniu besmegeniu tapsi.
Sėkmės.
Šaltinis: „Archives of
Internal Medicine". January
22, 2001.

TA PATI PANELE, TIK NAUJA
SUKNELĖ
Amerikoje gydytojų talki
namos, motinos žudo savo
negimusius vaikus operacijos
pagalba. Dabar vaikžudes
savo kūdikius žudys tabletės
pagalba. Tai ta pati panele, tik
su nauja suknele. Ta pati
vaikžude. nes tokia tapo nuo
m a ž e n s neišsiauklėjus būti
išmintinga — normalia, tai
yra. nepajėgiančia nekenkti
sau ir kitam, net savo vaikui
iki jo nužudymo, nors yra ge
riausia apsauga nuo nenorimo
pastojimo.
T a s p a t s vyksta su neiš
mintingais žmonėmis visame
pasaulyje. Lietuvoje nenor
m a l ū s jaunuoliai įvairiopai
žudosi, nors galima gerinti
gyvenimą.
* **
O a r ne tas pats ir su
širdies bei smegenų žudikais
per cholesterolio gausą, kada
yra puikiausia galimybe nu
stoti save taip žudžius: liautis
nesveikus valgio recr-ptus lsvies
tas, mėsa, cukrus, tryniai...'
mūsų spaudoje skelbus.
Visi įsiminkite, kad nor
malus
kraujospūdis
yra
130/80. o normalus cholestero
lio kiekis yra mažiau 200 mg
proc.. ingliceridų norma 200.
gerojo cholesterolio 45-75; blo
gojo 0-130. Užteks mums ir
toliau per savo aplaidumą

ATITAISOME
Dr Danieliaus Degėsio
straipsnyje ,.Ne visi riebalai
blogi", i š s p a u s d i n t a m e lap
kričio 5 d. laidoje, pasitaikė
st.imhi klaida: užuot 45-67

anksti žūti cholesterolio gausa
— riebiu kąsniu, kaip motinos
kad žudo savo vaikus su
tabletėmis. Reikia mūsų Lie
tuvai ir mums naujos panelės,
kuri nedėvės senos suknelės, o
imsis taip pildyti dabartinės
medicinos nurodymus, ypač
širdies atakos ir smegeninio
paralyžiaus — stroko pašalini
me liesu kąsniu sunormavus
cholesteroli, kurio perviršis —
virš 200 kaip pašėlęs žudo
širdį ir smegenis.
Sunormavimas
krau
jospūdžio iki 130/90 suteiks
širdžiai ir smegenims kur kas
linksmesnius Naujus Metus.
Tokią dovaną sulauks kiek
vienas žmogus, išbridęs iš
savo dabartinio gyvenimo
liūno ir ėmęs žingsniuoti sveikaton — Tiesos, Džiaugsmo.
Gėrio ir Išminties keliu. Taip.
savo gyvenime išeikime iš
skrandžiui pasitenkinimo pa
rengimo ir nuvykime į širdžiai
ir smegenims suruoštą pobūvį
Aišku, gimstant atsineštas
širdies ir smegenų kraitis
daug lemia, už tai mes. vienas
kitą pralenkdami, įsigykime
visas čia minėtas dovanas, o iš
prigimimo susilpusieji tų
dovanų susikaupkime tiek,
kad jų mūsų širdims ir
smegenims užtektų per visą
mūsų gyvenimo šimtmetį.
Sėkmės.

gramų riebalų, išspausdinta
4567 gramai Kadangi „Drau
gas'' maketuojamas kompiute
riu, trumpieji iperkelimoi
brūkšneliai dar kartais „dings
ta" ir atsiranda klaidos. Atsi
prašome'

Erikas M c C a r t h y iš pat m a ž e n s p r a t i n a m a s darbuotis savo a r t i m o gerovei — lapkričio 2 d. j i s „padėjo" k r a u t i į
talpintuva siuntinius, k u r i u o s ..Saulutė", Lietuvos vaiku globos b ū r e l i s p a r u o š ė v a r g s t a n t i e m s tėvynėje.
IndrM TjjOnėlienėa nuotr.

NETIKĖTĄ PAGALBĄ VADINA STEBUKLU
„Mažeikių naftoje" dirban
tis Antanas Cicėnas, „San
tarvėje" perskaitęs apie ne
lengvą Olgos Žulpienės li
kimą, kartu su kolegomis iš
„Mustang Baltic" nutarė pa
dėti mažeikiškei.
Seni apsamanoję šiferio la
pai suskeldėjo, lyjant vandenį
praleisdavo, kaip rėtis. Šian
dien namas Klaipėdos gatvėje
švyti dailiu cinkuotos skardos
stogu. N'e menkiau švyti ir
sodybos šeimininkės Olgos
Žulpienės veidas.
— Stebuklas, tikras ste
buklas! — kartoja ji. — Nie
kada nebūčiau patikėjusi, kad
gyvenime taip gali atsitikti.
Praeitį pamiršti sunku
Apie 83-iąjį gimtadienį
rugsėjo mėnesį pažymėjusios
mažeikiškės nelengvą gyveni
mo kelią papasakojau straip
snyje ..Ostarbeiterė" iš Beržų
tako („Santarvė", Nr. 101,
2002.09.07).
Politinių kalinių ir trem
tinių bendrijos n a r ė Olga
Žulpienė niekad nepamirš ver
giškų priverstinių darbų, ku
riems per Antrąjį pasaulinį
karą ji buvo išvežta į hitlerinę
Vokietiją.
Nesvetingo Trečiojo reicho
metalo, kartono fabrikuose
teko „viešėti" nuo 1943 spalio
21 iki 1945 birželio 27 d.
Iš Mažeikių Beržų tako
gatvelės jauną moterį lauko
žandarmerijos kareiviai į
nelaisvę išginė kartu su kū
dikiu, dar nė dvejų neturėju
siu, Vincuku. Karo siaubą,
badą ir šaltį iškentėjusiai
moteriškei likimas ir pokariu
nebuvo labai palankus.
Senatvė nesigaili
Daugelis
mažeikiškių
Žulpienę mena, kaip „išvežiojamosios prekybos" veteranę,
vasarą ar žiemą gatvėse par
davinėjusią gazuotą vandenį
ir girą. ledus ir bandeles, ka
riavusią su pigaus alaus troš
kulio kamuojamais vyrais prie
garsiosios „Olės bačkos".
Nelaukta atskubėjo se
natve, apniko ligos, prigeso
akys. Negali senoji pamiršti
pernykščio lapkričio, kai. jos
„turtų" pasigviešę. plėšikėliai
nakčia įlindo pro langą,
primušę leisgyvę paliko, var
g a n u s pensijos litus atėmė.
Nepridėjo sveikatos toks žiau
rumas — be medikų pagalbos,
be ampulių, tablečių senoji
nebeapsieina.
— Baisu, kad šalia tokių
piktų žmonių gyvename, —
negali pamiršti Olga. — Ale
gerųjų pasaulyje daugiau. Va,
kad ir ponas Antanas.
Iš pradžių pamanė, kad
juokauja
Olga Zulpiene pasakoja
man apie stebuklą, kuriuo t a s
geradaris Antanas praskaidri

no jos senatvę:
— Paskambino vyriškis ir
ėmė teirautis, k a i p gyvenu,
kokios bėdos spaudžia. I r apie
tą mano kiaurą stogą be
žinąs... Sako. n o r ė t ų atva
žiuoti, gal kuo padėtų. Pagal
vojau — k a s nors ant juoko
telefonu iš senos moters šai
posi. Bet n e , kitą dieną su
laukiau svečio. Toks stambus,
malonus, sako a m e r i k o n a s
esantis. O kalba lietuviškai,
prisistatė, kad A n t a n a s Ci
cėnas yra. Apžiūrėjo mano
namelį, išklausinėjo viską, o
paskui ir sako: „Žinai, galėsiu
tamstai pagelbėti. Naują stogą
tai tikrai parūpinsiu". Neap
gavo! Girdi, ir d a b a r virš lubų
meistrai bilda...
Iš tikrųjų, kai apsilankiau
pas ją, prie namo darbavosi
stogdengiai, e l e k t r i k a s
iš
akmeniškio Romo Kontučio
įmonės. Vyrai papasakojo, kad
s u t a r t a užerengti naują stogą,
padaryti kitokių d a r b ų už
5,500 litų.
— Kaip ir apsimokėsi, ger
biamoji? — pasiteiravau tada
šeimininkę.
— Aš ta u ir sakau, k a d ste
buklas! Buvau pasiskolinusi
p e n k i s šimtus litų iš pus
seserės Vilniuje, dar sutau
piusi šiek t i e k turėjau. Stogui
r i n k a u . Taisyti jį verktinai
reikėjo, dar 1974 metais amži
natilsį vyras Anastazas šiferio
lapus buvo suklojęs... O tas
ponas Antanas ir p a s a k ė : „Ne
sirūpink, nereikės t a m s t a i nė
cento mokėti!" Apsidžiaugusi
ir skolą giminaitei jau atida
viau.
Senoji pagyvėjusi, žada
r u o š t i s į daržą. Kopūstų
galvos gražiausios tebestovi,
burokus, morkas reikia susi
nešti, o cibules, va, kažkas
svetimas nusirovęs... Neleng
va pačiai lankstytis, geros
kaimynės padėsiančios.
Paa mnžeikižkf senute
atvedė straipsni*
Pirmadienio rytą O . Žul
pienės kambarėlyje susitikau
su tautiečiu iš Amerikos
A n t a n u Cicėnu. „Mažeikių
naftoje" dirbantis vamzdžių
dizaineris mielai sutiko pa
tenkinti m a n o žurnalistinį
smalsumą.
Pasirodo, pas mažeikiškę
s e n u t ę jį k a i p tik minėtasis
straipsnis „Santarvėje" atve
dęs.
— Pasakojimas apie sun
kią buvusios karo tremtinės
senatvę mane giliai sujaudino.
Laikraštyje jos a d r e s o nenurodėte Paprašiau, kad mū
sų asistentė — vertėja Asta
Valienė sužinotų, kur Olga
Žulpienė gyvena. Kai aplan
kiau senutę ir pažadėjau jai
pagelbėti, toji pati Asta ėmėsi
ieškoti rangovo. Patiko Akme
nės statybinės firmos siūlytos
sąlygos. Greit s u t a r i a u , kad
Komo Kontučio meistrai už
dengtų mažeikiškes n a m u i

stogą, — paaiškino A. Cicėnas.
— Labdarai skyrėte ne
menką sumą. Ar vien iš savo
kišenės?
— Ne. Tiek mano draugai
Paul Smith, Tyrie Hucy, Jesus
Rayana, George Garsija, tiek
ir aš, e s a m e Houston ben
drovės „Mustang engineers"
dukterinės firmos „Mustang
Baltic" į Mažeikių gamyklą
komandiruoti specialistai. Jos
viršininkas labdarai nepa
gailėjo 1,000 dolerių, mes dar
sudėjome po 500 litų. Beje, bū
čiau šiai moteriškei padėjęs ir
pats vienas... Ketiname dar
įrengti žaidimų aikštelę ma
žeikiškių vaikams. Dėl šio su
manymo tarsiuosi jūsų se
niūnijoje su architektais. Įdo
mu, ko miesto tėvai pagei
daus.
Mažeikiuose — nuo
liepos mėnesio
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VIDASJ.NEMICKAS.M.D.
KARDCLOGAS-ŠffttES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tol. 77^471-3300
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
DR. 2IBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 3*2^87-1285

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKJU UGOS-CHRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

— Puikiai kalbate li«ftuviškai, tik akcentas svetim
šalio. Gal trumpai apie save...
— E s u JAV pilietis. Į
Valstijas patekau 1950-aisiais, dar paauglys. Rusams
a n t r ą k a r t atėjus į Lietuvą,
pasitraukėme į Vokietiją. Esu
iš Zarasų krašto, iš Stelmužės,
garsios savo seniausiu lietu
višku ąžuolu. Mokslą baigiau
Čikagoje, kur buvo daug lietu
vių išeivių. Nepamiršti gimto
sios kalbos labiausiai skatino
amžinatilsį motina.
Su žmona aire Patricija
išauginome sūnų Alaną. Jis
įgijęs mašinų mechaniko spe
cialybę. Gaila, lietuviškai ne
moka, yra tikras amerikonas...
Gyvename
Lake
Jackson
mieste, už 40 mylių nuo Hous
ton, netoli jūros.
Nuo liepos mėnesio dirbu
„Mažeikių naftoje". Pasiėmiau
t r u m p a s atostogas, abu su
apsilankiusia žmona pavažinėjome po Lietuvą.
— Kokie įspūdžiai' 7
—Manoji gimtine labai
gražus kraštas. Didžiulį įspūdį
Patricijai ir man paliko Kryžių
kalnas, puikiai tvarkomos
Kretingos kapinės, žinoma,
Baltijos j ū r a . Malonūs, drau
giški žmonės.
Dėl daug ko ir širdis su
s k a u s t a . Kone sustabdytas
didžiulis lietuviško cemento
fabrikas Akmenėje, nebevei
kiančių gamyklų yra kitur.
Girdžiu apie didelę bedar
bystę. Mačiau vyrų ir moterų,
besirausiančių šiukšlių kon
teineriuose. Bet ir kai kurie
žmonės mažai tesistengia savo
bėdas įveikti. Mačiau, kaip iš
parduotuvės Mažeikiuose jau
aštuntą valandą ryto keletas
jaunų vyrų išėjo glėbiu alaus
butelių nešini. Ar berūpės tą
dieną jiems ką nors svarbaus
nuveikti?
Padėti skatina tėvų
pavyzdys
— Prisimenate seną lietu-

Tel. 815-741-3220

EDMUNDAS VClNAS, MD„ SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6618 W Archer Ave. Ste 5 r 6
Chicago. IL 60638

Tel.77Sr-229-9965

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punKtualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai,
4647 W. 103 St, Oak. Lavm, IL
Tel. 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūsles, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopine chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Mažeikiete Olga Žulpienė ir j o s geradaris A n t a n a s C i c ė n a s .

vių patarlę: „Ir arklys arklio kad tautiečiai išsirinktų tikrai
dykai nekaso?" Tikriausiai vertą, energingą valstybės
esate turtingas žmogus, nesi vadovą. J u k reikia j u m s vi
siems kažką daryti, kad gyve
gailėdamas pinigų labdarai?
— Turtuolis nesu, mūsų nimas k r a š t e gerėtų.
Turiu pasakyti, kad siekiu
šeima gyvena pasiturinčiai.
Esu katalikas, labdara užsi susigrąžinti ir Lietuvos pilie
imu ir Amerikoje. Tam skati tybę. Jau padariau kai kurių
na tėvų pavyzdys. Mano žingsnių. Manau, kad tai leis
tėvelis, beje. rusų desantinin padaryti nuo kitų metų pra
kų nušautas per karą, buvo džios įsigaliosiantis naujasis
Lietuvos savanoris. Kaip sa Pilietybės įstatymas.
vanoriui, valdžia jam paskyrė
Šitų žmonių niekada
dvylika hektarų žemės. Buvęs
nepamirs
tolerantiškas, visada padėdavęs vargšams. Savo ne
dideliuose hektaruose jis at
Na, o Olga Žulpienė sake
gyvenimo
matavo vietos ir katalikų, ir iki paskutiniųjų
protestantų kapinaitėms įrengti. dienų nepamiršianti Antano
Gaila, atvažiavęs j Lietuvą, tė Cicėno ir jo draugų gerumo.
vo kapo ne žymės neberadau, To gerumo, kurio kartais taip
trūksta mūsų kasdienybėje, ir
buvo su žeme sulygintas...
nesavanaudiškos
— Ar Jus domina politika? didesnis
— Dabar seku Lietuvoje atjautos žingsnis atrodo lyg
prasidėjusia prezidento rin tikras stebuklas.
kimu kampaniją. Norėčiau,
Jonas Stankus
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LIETUVA SUJAUDINO AMERIKOS PREZIDENTĄ
Vilniuje
viešėjo
JAV
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos pirmininkė Regina Narušienė. Ji dalyvavo LR Seimo
ir JAV LB atstovų komisijos
posėdyje. Lietuvos delegacijos
sudėtyje buvo nuvykusi į Pra
hą, į NATO viršūnių susiti
kimą, ir turėjo progos iš arti
stebėti JAV prezidento Geor
ge W. Bush vizitą Lietuvoje.
„Draugo"
korespondentė
Audronė V. Škiudaitė paprašė
Reginą Narušienę pasidalinti
tų istorinių dienų įspūdžiais.
— Išvykdama i i Čikagos
nepranešėte, kad dalyvausite
oficialioje Lietuvos delegacijo
je NATO viršūnių susitikime.
— Tada aš to nežinojau.
Planavau dalyvauti lapkričio
18 d. Vilniuje prasidėsian
čiuose Lietuvių Bendruome
nės ir LR Seimo komisijos
posėdžiuose, kadangi mano,
kaip Tarybos pirmininkės, pa
reiga stebėti, kaip jie vyksta.
Pagalvojau, kad jeigu jau čia
esu, norėčiau nuvažiuoti į
Prahą, kur turėjo vykti neeili
nis įvykis mūsų gyvenime.
Nusipirkau lėktuvo bilietą,
užsisakiau vietą viešbutyje ir
tada sulaukiau skambučio iš
Lietuvos ambasadoriaus Ame
rikoje Vyganto UŠacko. J i s
pranešė, kad prezidentas Val
das Adamkus kviečia mane
kartu su juo skristi į Prahą.
Nors bilietą jau turėjau, bet
nutariau vykti su delegacija,
tai patogiau ir maloniau.
Prieš sėsdama į lėktuvą ga
vau knygutę su LR delegacijos
maršrutu. Ten buvo surašyti
ir delegacijos nariai. Ir tik ta
da pamačiau, kad esu įtrauk
ta į delegacijos sudėtį. Nors
man tai buvo didelė garbė, bet
aš supratau, kad tai ne as
meniškas pagerbimas, o Lie
tuvių Bendruomenės indėlio,
ilgo darbo ir pastangų pripa
žinimas.
— Kas dar dalyvavo ofi
cialioje LR delegacijoje?
— Užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis, krašto
apsaugos ministras Linas
Linkevičius, kariuomenės va
das Jonas Kronkaitis, prezi
dento patarėjas Albinas J a 
nuška, Seimo užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Gedi
minas Kirkilas, ambasadorė
prie NATO Gintė Damušytė ir
kt., iš viso 19 žmonių. Turiu
pasakyti, kad pirmiausia ma
ne nustebino pati knygelė,
įteikta delegacijos n a r i a m s .
Joje buvo nurodytas detalus
.maršrutas: pradedant nuo to,
kc-la mes įlipame į lėktuvą,
išskiondame, kada į kokią
mašiną sėdame, kas važiuoja
į kokį renginį ir t.t. Aš nebu
vau mačiusi tokio gražaus in
formacijos pateikimo. Teko
matyti, kaip atrodo JAV dele
gacijos maršruto aprašymai
— a n t paprasto popieriaus

lapo, o čia buvo pagaminta
maža knygutė ir joje patalpin
ta visa reikiama informacija:
Lietuvos ambasados Čekijoje
adresas, visų pareigūnų tele
fonai, netgi ir delegacijos na
rių viešbučio kambario tele
fonai. Tai rodo nepaprastai
kruopštų, rimtą pasiruošimą
ir man padarė gerą įspūdį.
Apskritai lietuviai moka la
bai gražiai viską organizuoti,
pateikdami malonių staig
menų.

•JAV LB Tarybos pirmininkė Regina Narušienė.

— Na, ir kaip {vykiai klos griežta apsauga. Kadangi tu
rėjau delegato leidimą, galė
tėsi Prahoje?
— Kadangi Prahoje j a u jau įeiti ir į NATO suvažiavi
buvau užsisakiusi viešbutį, mo patalpą, kai NATO vado
nusprendžiau jame ir pasi vas skaitė pareiškimą. Kai
likti. Nesu aukštas Lietuvos pamačiau tą didžiulį apvalų
pareigūnas, kad galėčiau kal stalą, pagalvojau: kokia čia
bėti už Lietuvą ir supratau, galybė sėdi. Ir mes prie vieno
kad esu pakviesta tik norint stalo, vienam kambary. Nie
pagerbti Lietuvių Bendruo k a d netikėjau, kad taip gali
menę. Turėjau ir savo progra būti: ta mūsų maža Lietuva
galingiausių
mą. Prahoje mus sutiko Lie su pasaulio
tuvos ambasadorius Čekijoje kraštų vadovais. Atrodė neį
Romualdas Kozyrovičius su tikėtina, nors mačiau savo
štabu ir ambasadoje surengė akimis. Tuo momentu net ne
labai gražią puotą su puikiais galėjau suvokti visos momen
lietuviškais patiekalais. Daly to svarbos, bet buvo nepapras
vavo ne tik 19 žmonių dele tai džiugu. Po to vėl turėjau
gacija, bet ir televizijos stočių, grįžti į „Laisvosios Europos"
laikraščių žurnalistai ir kt. radiją ir perteikti savo naujus
Vakarą praleidome labai ma įspūdžius.
loniai. Ketvirtadienio, lap
Išvažiuodama iš Amerikos
kričio 21-osios, rytą vyko pre žinojau, kad NATO vadams
zidento susitikimas su spau buvo pristatytas lietuvis kur
da, specialus priėmimas pre santas, kuris mokosi West
zidentams tų valstybių, ku Point karo akademijoje. Mes,
rios dar nebuvo pakviestos, tai — generolas Jonas Kron
bet kurios nori stoti į NATO. kaitis, Lietuvos ambasadorius
Man nebuvo reikalo dalyvauti Čekijoje Romualdas Kozyrovi
šioje konferencijoje, todėl ap čius, Asta Banionytė, keletas
žiūrėjau Prahą. Be to, buvau kitų susiradom kursantą ir
paprašyta duoti pasikalbė tuos jaunuolius, kurie atvyko
jimą „Laisvosios Europos" į NATO konferenciją ir suren
radijui. Dalyvavau jaunimo gėm jiems priėmimą.
konferencijoje apie NATO va
Kitą rytą grįžtant į Vilnių
dovavimą. Iš Talino, Rygos ir lėktuvas jau buvo pilnesnis,
Vilniaus autobusu buvo at nes prez. Valdas Adamkus
vykusi ir pabaltiečių jaunimo buvo pakvietęs kartu vykti
delegacija. Konferencijoje su- kai kuriuos Amerikos parei
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Kai kartais j a m t e n k a
ilgiau darbe užtrukti, ji pa
skambina ir liepia eiti namo.
Pramokęs ir daugiau lietu
viškų žodžių, nors kai kurie iš
jų čia nespausdintini. Pasi
rodo, jo žmonos lietuviškasis
leksikonas irgi nedaug plates
nis, nes jau bene ketvirtos
kartos lietuvaitė esanti. Rei
kia pastebėti, kad išmokti lie
tuviškai t a r p tokių lietuvių
susidomėjimas paskutiniais
metais yra pakilęs. Štai, kad
ir mūsų telkinio šeštadienio
mokykloje prakaituoja bent
pustuzinis suaugusių, ieškan
čių savo lietuviškų šeimų
šaknų. Ten jie ne tik kalbėti,
bet ir dainuoti pramoksta
Minėjimuose girdėjau juos su
visais traukiant
„...Žemėj
Lietuvos ąžuolai žaliuos, ąžuo

tikau 3 lietuvių atstovus.
Susipažinau su jais, išklau
siau Gruzijos prezidento Še
vardnadzės kalbą apie gruzi
nų tautos norą tapti NATO
nare. Paskui skubėjau į vir
šūnių susitikimą, k u r turėjo
būti perskaityti pakvietimai į
NATO. Į NATO būstinę nuve
žė „Laisvosios Europos" radi
jo oficialus transportas, nes
taksi nevažinėjo, galima buvo
judėti tik su delegacijos auto
mobiliu, — buvo nepaprastai

lai žaliuos žemėj Lietuvos..."
Geras pavyzdys y r a vyras,
pavarde Day. Jis visuomet
manė, kad jo mama, mergau
tine pavarde Gregot, buvo
vokiečių kilmės. Per Internet
vėliau surado, kad mamos
tėvas, gimęs Tauragės apskri
ty, iš tiesų buvo kilęs iš
Grigaičių giminės, kuo j i s
labai didžiuojasi ir užtai ban
do lietuviškai pramokti, kad,
nuvažiavęs į protėvių žemę,
nesijaustų nevietoj. Genys
margas — pasaulis dar margesnis!
Dr. Jurgis ypatingų žmo
nos sveikatos pasikeitimų ne
rado. Jai pasiskundus kairės
akies paraudonavimu, pasiūlė
aplankyti akių specialistą, o
del kojų odos paraudonavimo
eiti pas odos specialistą.

Dešimtmečio mūsų pensininkystės laikotarpiu aplankėme
aibes specialistų, kurie, savo
ruožtu, siuntinėjo pas kitus
specialistus, kol nuspręsdavo,
kad nieko blogo su mošų
sveikata nėra. Pradingo laikai,
kada šeimos daktaras, ne tik
stetoskopu
mokėjo
pasi
klausyti kas dedasi krūtinėje
ar nugaroje, bet ir nebijodavo
nuo odos nudeginti įvairius
nereikalingus augmenis, iš
plauti ausis, atstatyti išnarin
tą pirštą, išpjauti apendicitą ir
net trūkį išoperuoti. Tokį turė
jau prieš dr. Jurgį. O dėl
žmonos akies daktarui papa
sakojau, kaip Lietuvos kaime
buvo gydomas miežis. Rei
kėdavo spjauti į miežiu ap
krėstą akį, tariant „š... ne mie
žis" ir tas užkrėtimas pranyks.
Žinoma, nei dr. Jurgis, nei
mano žmona su tokia terapija
griežtai nesutiko.
Po žmonos patikrinimo,
man pasiskundus retkartiniais skausmais krūtinėje, jis
stetoskopu stropiai išklausė

gūnus, kurie bu\o atvažiavę į
NATO viršūnių
susitikimą.
Tai buvo prezidento Bush šta
bo žmonės, su kuriais mes
dirbome ilgą laiką.
— Po to, žinoma, ypatingi
dalykai prasidėjo Lietuvoje.
— Mūsų lėktuvas nusilei
do 5 vai. po pietų Prezidentas
Bush su delegacija atskrido 7
vai. Jis su žmona nuvažiavo į
viešbutį, o Amenkos pareigū
nams Lietuvos verslininkai
surengė gražią puotą Dailės
galerijoje. Tarp verslininkų
buvo Vilniaus banko pirmi
ninkas, „Omnitel" preziden
tas, buvęs krepšininkas Šarū
nas Marčiulionis, kiti stam
būs verslininkai. Malonu bu
vo su amerikiečiais, su ku
riais mes dirbome nuo 1994
m., pabendrauti. Ir jie džiau
gėsi, kad galų gale tai įvyko.
Šeštadienio rytui, 8 vai., ga
vau pakvietimą į Preziden
tūrą. Man teko būti
prez.
Bush apdovanojimo Gedimi
no ordino Didžiuoju kryžiumi
liudininke. Mačiau, kad tai
jam padarė dide-lį įspūdį. At
kreipiau dėmesį, kad jau tada
prez. Bush pradėjo jaudintis.
Norint pajusti, kas mes esam,
suprasti mūsų kultūrą ir mū
sų žmones, reikia čionai at
važiuoti. Aš manau, kad jis
pajuto, jog lietuviai yra labai
šilti žmonės. Tai jis pirmiau
buvo pajutęs ir iš paties prez.
Adamkaus. Prezidentų žmo
nos — ponia Aima ir ponia
Laura t a i p pat labai šiltai
bendrauja. Tai buvo labai gra
žus, didingas įvykis. Paskui
mus autobusu nuvežė į Ro
tušę. Kitaip mes nebūtume
ten patekę. Nors į Roštušės
aikštę buvo išdalinta apie
7,000 leidimų, bet ir su pakvie
timais žmonės negalėjo ten
patekti. Vien dėl to, kad buvo
per maža kontrolės punktų.
Kai kurie nusivylę grįžo na
mo, nepatekę į aikštę. Todėl
buvo daug tuščios vietos. La
bai gaila, kad taip įvyko.

tangom buvo tiek daug pa
siekta". Be galo malonu buvo
tai išgirsti: jis pripažino Lie
tuvių Bendruomenę.
Kol Amerikos prezidentas
kalbėjosi su Latvijos, Estijos
prezidentais ir prof. Landsber
giu, mes išėjome ant Rotušes
laiptų. Ten paskui
išklau
sėme prez. Bush kalbą.
— Atrodo, kad prie Ame
rikos prezidento kalbos rašy
mo turėjo rankas pridėti koks
nore lietuvis, nes prez. Bush
kalbėjo tai, ką mes norėjonc
išgirsti?
— Nereikia pamiršti, kad
prezidentas pats nusprendžia,
ką jis sakys. J a m tik pateikia
pasiūlymus įvairūs jo patarė
jai. Kai kurie jų turi lietu
viškas šaknis. Jis savo bū
simą kalbą iš anksto per
skaito, kai ką paprašo pa
keisti, kai ką pridėti ir t.t.
Kadangi aš stovėjau netoli jo,
kai jis skaitė savo kalbą, ma
čiau, kad kai kuriose vietose
jis nežiūrėjo į tekstą. Paste
bėjau, prezidentas pasižiurėjo
žemyn ir pamatė minioje ver
kiančius žmones. Aš norėjau,
kad jis pasakytų: „nuo šiol
Lietuvos priešai yra Amerikos
priešai", bet bijojau, kad jis to
nepasakys, kad tai gali pa
sirodyti per daug pasakyta.
Bet jis pasakė. Tai žmogus,
kuris turi savo vertybes, žmo
gus, kuris tiki į Dievą. Tai ge
ras žmogus. Ir man atrodo,
kad vadovui to užtenka. O
žmonės tai jaučia. Lietuviai
yra j a u s m o žmonės. Maty
dama jojo veidą ir matydama
žmonių, stovinčių apačioje,
veidus—jaučiau, kad tarp jų
buvo stiprus ryšys, kad jie
vieni kitus suprato. Tuo mo
mentu aš labai didžiavausi.
kad esu lietuvė, bet, žiūrėda
ma į prezidentą Bush, aš taip
pat jutau, kad man garbė va
dintis ir amerikiete. Tuo mo
mentu aš, kaip Amerikos lie
tuvė, jaučiausi arčiau Lie
tuvos.

Rotušės fojė laukėme pre
zidento Bush, atvykstančio po
pokalbio su prez. Adamkum.
Čia buvo Latvijos, Estijos pre
zidentai, šių kaimyninių vals
tybių parlamentarai, Vilniaus
meras, buvusi disidente Ni
jolė Sadūnaitė. kai kurie vers
lininkai, prof. Vytautas Lands
bergis... Neoficialiai sužino
jau, kad prez. Bush norėjo nu
sifotografuoti sn prof. Lands
bergiu. Mes visi su prez. Bush
nusifotografavome. Įspūdin
giausia, kad kai m u s pristatė
prezidentui Bush, aš nepasa
kiau savo pavardės, tik pri
sistačiau, kad atstovauju JAV
Lietuvių Bendruomenei. Ta
da jis atsisuko ir pašaukė
žmoną: „Lora. prieik. Aš no
riu pristatyt: Lietuvių Ben
druomenės Amerikoje atsto
vę. Tai tie žmonės, kurių pas

Aš visuomet jaučiau, kad
Lietuva y r a mano motina,
nes aš čia gimiau, ir kad Ame
rika yra mano tėvas, nes jis
man aprūpino gyvenimą. Ir
ant Vilniaus Rotušės laiptų
mane buvo apėmęs jausmas:
mano šeima susiėjo. Mano tė
vas ir mano mama tapo vie
na. Visada iki šiol Lietuvoje
man sakydavo, kad aš ame
rikietė, Amerikoje sakydavo,
kad aš lietuvė. Visada buvau
nevisas žmogus. O ant Ro
tušes laiptų jaučiau: klau
syk, mes dabar kartu, mes jau
šeima. Tas jausmas buvo toks
stiprus. „Nuo šiol Lietuvos
priešas bus ir Amerikos prie
šas"... Kaip ilgai — 50 metų —
mes norėjome tai girdėti. 50
metų mes dėl to .meldėmės.

visa, kas priderėjo išklausyti
ir pasakė, kad su tokia Širdimi
aš turėčiau išgyventi 106 me
tus. Tik nepasakų, kiek kiti mano
kūno organai leis gyventi.

tuvo išsitraukiau iš nuo seno
užsilikusio vienintelį „Kalna
pilio'' alaus butelį. Pirkau jį su
visa dėže Čikagoje, kažkur
Cicero Ave. Tą dieną labai
gerai prisimenu, nes tai buvo
diena po lemtingosios 2001 m.
rugsėjo 11-osios, kada po gimi
naičio vestuvių Clevelande,
paviešėję porą dienų pas gi
mines Kanadoje, su žmona
keliavom namo. Pervažiuoti
per tunelį iš Windsor truko tik
dvi valandas, kur normaliai tą
dieną reikėjo šešių, dėl labai
stropaus
tikrinimo.
Mat,
mums per „apsirikimą" pa
vyko įvažiuoti į kilometrines
eilės vidurį, kryžkelėje poli
cininkui susimaišius rankų
signalų
padavimą.
Laimė
nusišypsojo mums tą dieną. Ir
pasieniečiai — muitininkai su
mumis daug negaišo — matyt,
nebuvom panašūs į teroristus.
Po pietų ir popietinio
pogulio prasidėjo fizinio veiks
mo dalis. Daugiau kaip pusė
dienos jau praleista „bindzinėjant". beveik nieko reikšmingo
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Darbai apie namus
Iš daktaro sugrįžome jau
gerokai po vidurdienio ir
išalkę, tad p:rmas žingsnis
buvo prie šaldytuvo. Laimei,
ten dar radome likučių nuo
pereitos dienos v a k a r o mano
gimtadienio „puotos". Atrodo,
kad antrojo gimtadienio proga
niekas nei nepagalvojo ruošti
ką nors iškilmingesnio. Ir
gerai, nes aš visiškai neture'jau ūpo švęsti per klaidą pri
mestos gimimo d a t o s , ypač
balandžio pirmąją.
Tegul
melagiai ją švenčia. Liekanos,
berods, kiaulienos kotletai,
„mikrobanginyje" pašildyti, su
juoda duona iš lietuvių kepyk
los, buvo visiškai pakenčiami
pietūs Simboliškai paminėti
savo kitą giniM lieni. iš saldy
'

Ses. Ona

Padėkos
Amerikoje
gyvendami
daugiau kaip penkiasdešimt
metų. esame apsipratę su šio
krašto papročiais bei šven
tėmis. Viena gražiausių ir
prasmingiausių, tai Padėkos
diena.
Padėkos diena nėra vien
tik derliaus švente, ji turi
gilias šaknis Amerikos kūrėjų
istorinėje bei religinėje pasau
lėžiūroje. Vadinamieji puri
tonai, Anglijoje žinomi kaip
separatistai, kalvinistų atska
la, buvo persekiojami. Kurį
laiką jie prisiglaudė Olandi
joje. Galop 1620 m. jie susior
ganizavo laivą ir iš Plymouth
uosto išplaukė rugsėjo 16 d.,
norėdami pasiekti Naująjį Pa
saulį — Ameriką.
Puritonai
buvo
labai
pamaldūs ir religingi žmonės.
Jie suvokė istoriją kaip dirvą,
iš kurios Dievas p a š a u k i a
savo šventuosius, juos išgelbė
damas nuo pasmerkimo ir
apreikšdamas jiems
savo
valią. Aistringai
tikėdami
savo išrinkimu, šie žmonės
sugebėjo kentėti ir drauge
vykdyti savo užduotis su
nepaprastu pasišventimu bei
ištverme. J ų
apokaliptinė
mąstysena davė jiems drąsos
iškeliauti į tolimą ir nežinomą
šalį, k u r jie tikėjosi Dievą
garbinti savo būdu.
Piligrimų*, kaip juos vėliau
praminė amerikiečiai, kelionė
buvusi be galo sunki, tiesiog
siaubinga. Audringu Atlantu
jie plaukė 65 dienas — iš viso
102 vyrai, moterys ir vaikai.
Tik vienas asmuo pakeliui
mirė ir vienas kūdikis gimė,
tad Amerikos žemyną vis vie
na pasiekė 102 asmenys. Vėjų
nublokšti daug toliau į šiaurę,
jie savo „Mayflovver" laivui
rado šiokį tokį natūralų uostą
toj vietoj, kur dabar yra Provincetown miestas Cape Cod
smaigalyje. Jų atvykimo data:
lapkričio 21 d. Gruodžio mė
nesį jie šiaip taip įsikūrė žie
mai, tačiau nepaprastai žvar
būs šalčiai ir pūgos juos taip
išvargino, jog pavasario su
laukė vos 50 žmonių.
Vietiniai Massassoit gen
ties indėnai, gyvenantys Cape
Cod smėlynuose, tada apaugu
siuose miškais, atvykėliams
padėjo.
išmokydami
juos
medžioti, žvejoti, auginti ku
kurūzus, moliūgus ir pupas.
1621 m. rudenį, William
Bradford
tapus
kolonijos
gubernatoriumi, nes pirmasis
vadas 1620 m. mirė. pagal se
nas tradicijas, paskelbė pa
dėkos dieną lapkričio mėnesio
antroje pusėje, daugmaž jų
atvykimo s u k a k t i e s dieną.
Bradford, tarp kitko, rašė šios
Plymouth kolonijos istoriją.

Mikailaitėl

diena
P a d ė k o s dienos tikslas
buvo Dievą pagarbinti ir j a m
dėkoti už J o Apvaizdos globą:
„Tegu jie garbina Viešpatį, nes
J i s y r a g e r a s ir Jo gailestingu
m a s a m ž i n a s . Taip tegu Dievo
išgelbėtieji parodo, kaip jis
juos išvadavo iš pavergėjo ran
kos", t a i p rašė Bradford,
p a s i n a u d o d a m a s psalmių žo
džiais. Savo istorijoje jis dar
pridėjo: „Kas gi kitas būtų
galėjęs j u o s palaikyti, jei ne
Dievo dvasia ir Jo malonė?"
Pasikvietęs indėnų vadą
su savo genties nariais, iš viso
apie 90 asmenų, Bradford pra
dėjo puotą. Indėnai dovanų at
nešė savo sumedžiotos stir
nienos, o vyrai kolonistai buvo
p a r n e š ę laukinių k a l a k u t ų .
Valgymas vyko lauke ir, ka
dangi j a u buvo lapkritis ir šal
ta, užkurti keli milžiniški lau
žai puotaujančius sušildyti.
P a v a l g i u s indėnai su kolo
nistais pravedė įvairius žai
dimus, sportą, dainas. Šventė
buvusi labai sėkminga. Taigi
netiesa, kad puritonai nepa.kentė jokių pasilinksminimų.
Malonu
šią
pirmosios
Padėkos dienos idiliją prisi
minti. Ir mes, lietuviai, poka
rio metais atvykę į šį kraštą,
save laikėme savotiškais pili
grimais, tremtiniais. Glausda
miesi vienas prie kito, sten
gėmės išsilaikyti ^svetimoje
žemėje. Šventėme savas šven
tes, o ypač lietuviškas Kūčias,
kurios t a i p pat yra religinė ir
šeimos švente, kaip Padėkos
diena. M ū s ų tremties poetas
B e r n a r d a s Brazdžionis 1950
m. išreiškė mūsų nuotaikas,
r a š y d a m a s įvadą į pirmąjį
J A V leidžiamą lietuvių vai
k a m s laikraštėlį pavadintą
„Eglutė". Vaikams ir tėvams
jis sakė: „Nežinome šiandieną
tėvynėj likusių likimo, neži
nomos nei mūsų ateities die
nos. Esam išsiblaškę po visą
pasaulį. Tik mintimis tegali
me grįžti į ankstyvuosius
advento r a r o t u s , a r susėsti
prie šeimos Kūčių stalo..." Ir
štai d a b a r , po pusės šimto
metų. a u g i n a m e ketvirtąją
išeivijos kartą. Savo mirusiuo
sius palaidojome šioje žemėje.
Prisiglaudę šiame svetin
game k r a š t e , turime d a u g už
ką dėkoti. Praeities prisimini
mai dėkingumu sušildo širdį.
J u k Dievo Apvaizda ir mus
vedė. globojo. Bendraudami su
nauja lietuvių ateivių karta,
šiltai juos priimkime. Galbūt
labiau j a u č i a m e tarpusavio
s k i r t u m u s negu panašumus,
bet visgi m u s jungia bendros
lietuviškos šaknys. Ištieskime
a r t i m o meilės ranką, prisi
mindami, jog ir mes esame
buvę ateiviai.
laidą, p a v a d i n ę s ją „lugan"
nuolaida. Mat žinojo mane lie
tuviu esant. Taip ir parsitem
piau net keturis gabalus, su
sikrovęs a n t savo senos, bet
p a t i k i m o s Toyotos. Laimei,
tvora visai atitiko žmonos sko
niui — ypač, kad juoda. Ir var
gau aš prie jos. Roviau seną,
tvirtai žemėje įaugusią, vielinę
su a p r ū d i j u s i a i s stulpeliais,
įkasinėjau naujus, daug tvir
tesnius, gręžiau skyles naujai
tvorai pritvirtinti. Nelengvas
t a i d a r b a s jau beveik tris
ketvirtis šimtmečio amžiaus
pasiekusiam senukui. Kartais
dantis s u k a n d u s reikia stumti
grąžtą, ypač kai jis labai grei
tai atšimpa — Kinijoje padary
tas. Su tvora ir pradėjau ap
rašomosios dienos fizinį darbą*,
beveik t a š k a s taškan pagal dr.
Meškausko p a t a r i m u s . Susi
ieškojau reikiamus įrankius,
kas normaliai t r u n k a mažiau
siai pusvalaodį laiko, laukan
išsinešiau G E. ir kibau prie
darbo.
Bus daugiau

nenuveikus. Tuo tarpu namie
lauke aibės pradėtų, bet ne
užbaigtų darbų. Nors d a r
ankstyvas pavasaris, kiemo
žolė jau pradėjus kupstais ža
liuoti ir laukia motorinio dal
gio. Daržui skirtas gabalėlis
žemės dar tik pusiau sukastas
—: laukia kastuvo. Dar ir me
talinė tvora, prie kurios dirbau
j a u bene porą savaičių, irgi
riogso nepabaigta. Norėjau
toje vietoje pastatyti medine
užtvarą, bet žmona griežtai
nesutiko, tiesiog piestu stojos
prieš mano planą. Jos idėja —
turi būtinai būti geležinė
tvora, juodai nudažyta. Tikra
žemaite! Nusileidau.
Kartą, užsukęs į vartotų
statybinių medžiagų krautu
vę, užtikau d a r visai gerą,
penkių pėdų aukščio, dešim
ties ilgo sunkaus metalo ga
balų tvorai. Ir dar juodais da
žais nupurkšti. Sandelio sa
vininkas paprašo m a ž d a u g
perpus pigiau negu nauja
tvora kainuotų. Dar, kaip
pensininkui, davė mažą nuo
\
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KARIUOMENĖ — NEATSKIRIAMA
VISUOMENĖS DALIS
IGNAS MEDŽIUKAS
Kasmet lapkričio 23 d. pri
simename 1918 m. kariuo
menes (kūrimo sukaktį. Tai
labai svarbi data. nes Lietuvos
kariuomenes pastangomis ir
aukomis kraštas du dešimt
mečius galėjo kurti ekono
mines bei kultūrines vertybes
ir džiaugtis laisve. Po pusės
šimtmečio niūraus laikotarpio
ir patirtų aukų vei išsilaisvi
nome. Tada vėl imta kurti
kariuomenę, nors okupacine
kariuomene dar nebuvo išves
ta iš Lietuvos teritorijos.
Kai Atkuriamasis Seimas
priėmė kariuomenės atkūrimo
aktą. prasidėjo sunkus ir var
gingas kariuomenės telkimo
laikotarpis. Valstybė neskyrė
pakankamai iešų. Nuo 1992
iki 1996 m. buvo vykdoma
nepalanki kariuomenei orga
nizuoti politika. Tačiau tuo
metu daug padėjo draugiškos
Vakarų valstybes. Karininkai
ir puskarininkiai mokėsi sve
timų kalbų bei karinių žinių.
Atkuriant savo kariuomenę,
turėta tikslas: prisidėti prie
tarptautines taikos ir kaupti
patirtj. kuri gali būti reikali ga krašto gynybai.
Nuo 1997 m. Lietuvos ka
rinis biudžetas buvo smarkiai
padidintas (apie 50 proc), nes
buvo siekiama tinkamai pa
sirengti "NATO narystei. Lie
tuvos krašto apsaugai buvc
skinama 1,5 proc. bendro vi
daus produkto. NATO nares
sunkiosios ginkluotės gynybos
reikmėms išleidžia 2 ar 2,5
procento.
Kariuomenėje
siekiama
sudaryti palankias sąlygas,
reikalingas šiuolaikiniam jau
nam žmogui, pašauktam ka
rinei prievolei. Tęsiamos seno

sios Lietuvos kariuomenes
tradicijos, prisimenamos ir
skleidžiamos tarp jaunų ka
rių, kad jie susipažintų su ka
riuomene, 1919—1920 m. ap
gynusią Lietuvą nuo gausių
priešų.
Kariuomenėje įamžinama
žymių kunigaikščių ir karių
vardai. Panevėžio batalionas
turi Karaliaus Mindaugo var
dą. Alytaus batalionas — di
džiosios kunigaikštienės Birutes
vardą, štabo batalionas Vil
niuje gavo LDK Gedimino var
dą. Vardo suteikimas sieja bata
lioną su tais pulkais, kurie
prieš karą turėjo tą vardą. Da
bartiniai batalionai perima tų
pulkų tradicijas, ženklus, ka
riai supažindinami su jų
istorija.
1944—1953 m. buvo. gar
bingas Lietuvos istorijos laiko
tarpis — partizanines kovos su
okupantais. įrodžiusios didelį
herojiškumą. Tam atžymėti
narsiųjų vadų vardais pavadi
namos karinės institucijos.
Pvz., Karo akademijai suteik
tas Jono Žemaičio v a r d a s .
Nepamirštama ir partizanų
apygardos bei jų pasižymėję
vadai. Karžygių a t m i n i m a s
turi būti pavyzdys mūsų jau
niems kariams.
Ruklos mokomajam pulke
šauktiniai gauna pagrindinį
karinį apmokymą, trunkantį
11 savaičių, kaip n u m a t y t a
Vakarų mokymo doktrinoje.
Ruklos mokomasis pulkas yra
geriausias bazinio apmokymo
centras visoje Centrinėje Eu
ropoje. Tai pripažįsta apsilan
kę užsienio kariniai ekspertai.
Karių tėvai, čia apsilankę, džiau
giasi, kad kariuomenes vado
vybė rūpinasi jų vaikais. To

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE

Al.KK Moterų sąjungos nare? po šv. Mišių Vėlinių proga. Iš kairės:
B*>rnice N'edzveckas. Mary Anna Gercius ir Donna Žilis, 75 kuopos
pirmininke.

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 75
KUOPOS VĖLINIŲ MIŠIOS
Labai nesunkiai suran
damoje Čikagos vietoje, netoli
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių. 111-os ir Christiana gat
vių sankirtoje. 1921 m pas
tatyta Šv. Kristinos raudonu
plytų bažnyčia su smailiu
bokštu priekiniame fasade.
Prie Šv. Kristinos baž
nyčios pa r apijos 1958 m.
įsikūrė
Lietuvių
Romos
Kataliku moterų sąjungos 75
kuopa, organizatorė Uršulė
Rasteinis. o pati sąjunga įkur
ta 1914 m. Ši kartą veiklių
pirmininkes Donnos Žilis.
vicepirmininkes Bernice Nedzveckas ir komiteto narių
dėka, 2002 metų lapkričio 9
dieną buvo sukviesti tikintieji
paminėti Vėlines. Organiza
tores pasistengė
paruošti
rengir.; labai
iškilmingai.

Suvažiavo daugybė lengvų
mašinų, iš kurių viena po
kitos lipo moterys, vilkėdamos
nuostabiais mūsų tautiniais
drabužiais, išsipuošusios gin
taro karoliais, segėmis, apy
rankėmis, žiedais arba šiaip
mažyčiu, tviskančiu
kaip
saule, gintaro gabalėliu. Buvo
pakviesti ir „Kolumbo vyčiai".
Prasidėjus Mišioms, su
vėliava garbingai pražygiavo
Kolumbo vyčiai, apsivilkę
įspūdingomis juodomis unifor
momis, su puošniomis kepu
rėmis. Toliau už jų ėjo Ame
rikos Lietuvių Romos Ka
talikų moterų sąjungos proce
sija, kurią vedė sąjungos cen
tro valdybos sekretorė Sabina
Henson su dviem asistentėmis
iŠ šonų. nešinos šios sąjungos
vėliava. Amerikos vėliavą

SIŪLO DARBA

ĮVAIRIOS PASLAUGOS

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlveinimas nuo
$1.500 iki S 1.800.
Tel. 901-218-7481.

ALTUvaKJANVM^SVOCVTtKK
GYVTO5 DRUMVIAS
Agentas Hrank Zapolis ir Otf Mgr
Aukse S. Kane kalba lietus iskaj
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654. 773-581-8654

Window YVashers Needed!
40.(XK) per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have \alid dnver"s license and tran>portation. Mu>t be fluem įn Engli.\h.
L.A. Mt'Mahon Window Wasfiing.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.
ELRO-AMERICAN CLLB
reikalingos merginos ir moterys:
modeliai, šokėjos, masažistės.
Uždarbis S350 ir daugiau į dieną.
Tel. 847-312-1426; 847-3121532. Kviesti Maiką.

SIŪLO IŠNUOMOTI
Išnuomojamas 3 kambarių
butas su šiluma. Šalia parko.
66 St. ir Kedzie Ave. Kaina
$420. Tel. 708-425-7160.
Lietuvos karo aviacija pirmosios nepriklausomybes melais.

mano. kad rei.Kalui esant, ka
riuomenės išlaikymo ir pa
ruošimo išlaidos gali būti pa
didintos. Teigiamai krašto ap
saugą vertina daugelis a p 
klaustųjų įvairaus amžiaus ir
lyčių asmenų. 65 procentai
apklaustųjų pasisakė, kad nuo
1996 m. pasitikėjimas kariuo
mene žymiai pakilo.
Daliniuose esantiems ka
riams treniruojantis tenka iš
šauti per tarnybinius metus
500-600 kartų. Bet profesio
nalių dalinių kariai, kaip jėge
riai, taikos palaikymo kuopų
nariai iššauna 1,250 kartų.
Geriausios kareivinės yra
Ruklos ir Klaipėdos bataliono
dragūnų, jos tikrai pavyzdi
nės. Sakoma, kad ten ir da
boklės įrengtos kaip sanatori
jose. Naujokai apmokomi 3
mėnesius Mokomajam pulke.
Iš čia perkeliami į batalionus,
kai b ū n a jau a p s i p r a t ę su
karine tarnyba ir fiziškai su
stiprėję. Vadovybė nepaneigia,

nebuvo sovietinėje kariuo
menėje, kur j a u n i kariai buvo
muštruojami žiauriai, neretai
pavartojant smurtą. Tie laikai
j a u pasibaigė su sovietų dali
nių išvykimu.
J a u daugiau kaip 1,200
Lietuvos karininkų ir puska
rininkių studijavo a r studijuo
ja JAV. Didžiojoje Britanijoje,
Vokietijoje, Danijoje ir kitose
NATO valstybėse.
Lietuvos gyventojai pradė
jo visai kitaip vertinti savo ka
riuomenę. Šiuo metu dabar
tinę Lietuvos kariuomenę tei
giamai vertina du trečdaliai
gyventojų, kaip rodo visuo
menes apklausa. T r y s ketvir
tadaliai sako, kad dabartinė
Lietuvos k a r i u o m e n ė labai
skiriasi nuo sovietinės. Sep
tyni iš dešimties mano, k a d
kariuomenė k r a š t u i reikalin
ga, nes joje jaunuoliai paren
giami krašto gynybai. Tarny
ba kariuomenėje — jaunuolio
pareiga. Trečdalis apklaustųjų
nešė Bernice Nedzveckas, o
Lietuvos —• Anelė R a m a 
n a u s k a s . Dar dalyvavo centro
iždininkė Mary Anna Gercius,
laikanti simbolinį trijų spalvų
— geltona, žalia, raudona —
apvalų vainiką. Jubiliejines
25 ir 50 metų šios organizaci
jos knygas turėjo nenuilstanti
Palmera Breidenbach. Nepa
miršo ir m a r g a s p a l v ė s t a u 
tines juostos organizacijos
prezidente Dale Murray. Taip
iškilmingai pražygiavo mote
rų procesija. Mišias koncelebravo lietuvių kilmės kunigas
Anthony M a r k u s ir Wayne
Svida. vargonavo Steven Rigik. solistės: Connie Klauba ir
Vida Radick. Bažnyčios suo
luose radome padėtus lapelius
su Mišių maldomis ir popu
liariomis mūsų lietuvių kom
pozitorių giesmėmis. Nuošir
džiai besimeldžiantiems talki
ninkavo skaitovės Mary Anna
Gercius ir Angelą Leščinskas.
Žvakutes uždegė mirusių
narių atminimui:
1-os kuopos — Centro są
jungos sekretorė Sabina M.
Henson,
3-čios kuopos pirmininkė
Angelą Leščinskas,
20-os kuopos pirmininkė
S t a s e Viscius,
75-os kuopos pirmininkė
Donna Žilis.
Lietuvoje Vėlinės švenčia
mos dažniausiai po Visų Šven
tųjų dienos, tai yra lapkričio
mėnesio antrąją dieną, kai
k u r prieš Visus Šventuosius,
a r b a n e t visas t r i s d i e n a s .
Žiaurios komunistų okupaci
jos metais ši šventė ir pagarba
mirusiems nebuvo pamiršta.
Daugelyje miestų ir miestelių
ji įgauda%o politinį atspalvį,
kurį suteikdavo giedamos
u ž d r a u s t o s Maironio, Straz
delio eiles ar lietuvių kompozi
torių Naujalio, Šimkaus ir kt.
giesmės, net Lietuvos himnas.
Tai t u r b ū t buvo vienintelė
vieta, k u r s a u s a k i m š o s ka
'

pinės atvirai ryždavosi šiam
žingsniui.
Degančios žvakės lieps
nelės simbolizavo troškimą
tiesos ir laisvės, o po mirties
— amžinosios šviesos ir ramy
bės.
Mišių metu skaitovė Ber
nice Nedzvdfckas (savo atas
kaitoje) paminėjo apie Ame
rikos Lietuvių Romos katalikų
moterų
sąjungos
veiklą.
K r i s t a u s žodis neatskiriamas
nuo gailestingumo ir meilės
artimui. Todėl be kitų darbų
šios organizacijos moterys
daugel metų rinko a u k a s ir
šelpė vargstančius.
Po iškilmingų
Vėlinių
Mišių su procesija bažnyčios
viduje, maldų už mirusius ir
paminėjimo mirusias sąjungos
seses buvo užsakyti p i e t ū s
pabendravimui, palygint ne
toli nuo bažnyčios esančiame
restorane, kur susiriko pilna
salė
lietuvių,
gyvenančių
M a r ą u e t t e P a r k e , Brighton
P a r k e , prie Šv. Kristinos
bažnyčios, Wisconsine i r iš
k i t ų vietų. Buvo t r u m p a i
atsiskaityta ir padėkota už šį
renginį.
Kaip reikia tautos vie
ningumo, išlikimo, pagarbos ir
paramos vienas kitam. Džiau
giame ;, kada taip yra.
Irena Antanina
Suveizdienė

*
Kauno savivaldybės
Š v i e t i m o ir u g d y m o s k y 
r i a u s sumanymu buvo su
rengtas televizijos tiltas, kurio
metu vyko diskusija „Švietimo
reforma ir gimnazijos". S,u
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos,
Utenos ir Visagino savivaldy
bių švietimo vadovais bei gim
nazijų direktoriais apie mo
kyklų
refprmą
diskutavo
švietimo ir mokslo ministras
Algirdas Monkevičius, kiti
ministerijos specialistai.
(KD, Elta)

kad kariuomenėje chuliganiz
mas jau išgyvendintas, bet
t a m daromos didžiausios pas
tangos, kad kariai būtų per
auklėti ir taptų kultūringais.
Dar ir dabar šaukiamojo
amžiaus jaunuoliai stengiasi
išvengti karinės tarnybos,
ypač susiradę darbą. Tačiau
tikras dalykas, kad, atitarna
vę kariuomenėje, turi dvigubai
daugiau galimybių susirasti
darbus negu netarnavę. Cha
rakteringa, kad apie 70 pro
centų šauktinių stengiasi likti
toliau karinėje tarnyboje. De
ja, priimama ne daugiau kaip
500 vyrų. Spaudoje rašoma,
kad būna atvejų, kai Seimo
narys tarpininkauja ir prašo
priimti liktiniu jo rinkėjo sūnų.
Į Karo akademiją yra labai
didelis norinčių patekti skai
čius. Deja, po medicininio ap
žiūrėjimo patenka ten tik at
rinkti geriausieji.
Ministras Linas Linkevi
čius sako, kad taikos palaiky

mo daliniuose yra dalyvavę
apie 1,000 karių, kurie sudaro
vakarietiškų standartų kariuo
menės branduolį. Pasak vice
ministro J. Gečo, pakilti į
aukštesnius karininkų laips
nius kaip majoro, reikalauja
ma aukštų kvalifikacijų — tu
rėti aukštojo mokslo diplomą,
išsilavinimą užsienyje, mokėti
anglų ar prancūzų kalbą.
Kariuomenė yra visuome
nės dalis, todėl palaikomi ry
šiai su organizacijomis: šau
liais, skautais, savanoriais kū
rėjais, 1941 m. sukilimo daly
viais, maironiečiais ir kt. Ka
riai padeda ruošti jaunimo va
saros stovyklas, tvarkyti ka
pus, transportą. Stovyklos bu ;
vo suruoštos Varniuose, Piva
šiūnuose. Merkinėje, Alsėdžiuo
se — tose vietose, kur žmonės
Lietuvos karių nebuvo matę
nuo prieškarinių laikų.
Iš KAM priklausančių lėšų
mokykloms perkami kompiute
riai, nes vaikai, užaugę į jau
nuolius, ateis tarnauti į ka
riuomenę.

Gedimino paminklas Katedros aikštėje, Vilniuje.

ELEKTROS
[S EDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
Kariuomenė ir taikos me
tu duoda naudą. Išminuotojai
nukenksmina aptiktus sprog
menis. Nemuno deltoje atlieka
gelbėjimo darbus, ypač Juozo
Vitkaus inžinerinio bataliono
kariai. Čiurlionio tiltas dažo
mas Kaune, naudojant šio ba
taliono pontonus. Praėjusiais
metais Anykščių rajone per
Šventąją buvo pastatytas pontoninis tiltas, veikęs iki lap
kričio mėnesio. Stoniškių se
niūnijoje per Kamanos upelį
buvo pastatytas naujas tiltas.
Kariuomenės pasiruoši
mas — raktas į NATO. Dvyli
ka Lietuvos politinių partijų su
sitarė dėl gynybos politikos
2001—2004 m. Lietuvos kariuo
menė, vadovaujama gen. mjr.
J. Kronkaičio, gerai apginkluota
ir paruošta pagal NATO stan
dartus. Apie tai yra labai gerai
atsiliepę JAV ir kitų Vakarų
valstybių kariuomenių atsto
vai, turėję progos susipažinti
su jos organizacija, lanky
damiesi Lietuvoje.

G. Žilinnko (Elta) nuotr

POSĖDIS DĖL PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ATSTATYMO
Spalio 3 d. pirmą kartą
posėdžiavo naujai suformuo
tas 14 asmenų Kauno Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios
atstatymo komitetas. Posėdyje
dalyvavęs Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo sveikinimo žody
je komiteto n a r i a m s linkėjo
sėkmės ir Dievo malones. Jis
sakė, kad tokios grandioziškos
statybos pasmerktos tęstis
ilgus metus, t u r i n t galvoje
didelius statybų kaštus ir ribo
tas tiek miesto valdžios, tiek
pačios Bažnyčios finansines
galimybes. Vis dėlto S. Tamkevičius teigė negalįs pasaky
ti, kad šalies Vyriausybė iki
šiol skyrė pakankamą dėmesį
šiam ne tik maldos namų, bet
ir Tautos vienybės simbolio
bei Kauno istorinės, architek
tūrinės reikšmės paminklo at
statymui. Jis teigiamai verti
no naujai paskirto parapijos
klebono Vytauto Grigaravi
čiaus pastangas. Pasak arki
vyskupo, jo energingo ir su
manaus vadovavimo dėka dar
bų eiga įgauna naują pagreitį.
Komiteto pirmininkas, pa

rapijos klebonas Vytautas Gri
garavičius posėdžio dalyvius
supažindino su esama staty
bos bei finansinių atsiskai
tymų padėtimi, pateikė toles
nes statybos planų gaires. Kle
bonas akcentavo, kad finan
sinės apskaitos srityje būtinas
visiškas skaidrumas ir tiks
lumas. Pasak pirmininko, bū
tina, kad ir statybos rangovų,
ir rėmėjų pastangos bei indė
liai susilauktų tinkamo žiniasklaidos dėmesio ir būtų
reikiamai išreklamuoti. Tei
giami šios krypties pavyzdžiai
— j a u pasirodė publikacija
apie atstatomąją
bažnyčią
tarptautiniame žurnale „Busi
ness & Exhibitions". Rengia
mas informacinis bukletas.
Artimiausioje ateityje planuo
jama suaktyvinti informacinę
veiklą per radijo stotis bei
televiziją ir kt. Posėdžio dar
botvarkės vienas svarbiausių
akcentų — Prisikėlimo bažny
čios atvirumo visuomenei
idėja. Pastebėta, kad disku
tuojant su miesto ir šalies poli
tikais, kultūros, verslo atsto
vais, vis labiau ryškėja per

spektyvinė Prisikėlimo baž
nyčios, kaip iškilaus miesto
architektūrinio paminklo, ben
druomenės ir tautos solidaru
mo simbolio, o artimoje ateity
je — ir kultūros bei turizmo cen
tro, vizija. Nutarta griežčiau
kontroliuoti statybos eigą. Nu
spręsta techninę statybos dar
bų kontrolę už sutartinę kainą
pavesti bendrovei „Miestprojektas", atstovaujamai direkto
riaus Algirdo Alijošiaus, o arti
miausiu metu įsteigti viešąją
įstaigą „Kristaus Prisikėlimo
bažnyčia", patvirtinti įstatus,
suformuoti valdybą ir stebėto
jų tarybą.
Komiteto nariai vienbal
siai pritarė parapijos klebono
Vytauto Grigaravičiaus 2003
m. sausio mėnesį planuojamai
kelionei į JAV, kur jis pakvies
tas Lietuvių Bendruomenės.
Vizito metu planuojama popu
liarinti Prisikėlimo bažnyčios
atstatymo svarbą, užmegzti
naujus ryšius, r i n k t i lėšas.
Kelionės išlaidas
apmoka
kviečiančioji pusė.
Ba&iyCk* JdnioR. 2002 m. Nr 20
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Studentas grasino
sprogimu per JAV
prezidento vizitą

Trumpai apie viską
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JAV prezidentas: Lietuvos priešas taps A m e r i k o s
priešu
Atkelta iš 1 psl. bet jūs
išgyvenote, o ji žlugo. Jūs, ku
rie sumokėjote laisvės kainą,
gerai žinote jos verte", sakė G.
W. Bush.
Jo teigimu, Lietuva ištiki
ma geriausioms valstybės de
mokratinėms, pakantumo ir
religijų laisvės tradicijoms.
,.Tuo jūs užsitarnavote mano
tautos ir visų tautų pagarbą",
pažymėjo JAV prezidentas.
Pasak jo, šiandien pasau
lis susidūrė su anksčiau nepa
tirtais išmėginimais, atsiradu
siais kilus naujoms baisioms
grėsmėms. „Nacizmas ir ko
munizmas praeityje, o teroriz
mas šiandien siekia m u s
sunaikinti ir valdyti mūsų
gyvenimą. Bet laisvos tautos
priešinsis teroristams, kaip
jos priešinosi nacistams bei
komunistams ir teroristai bus
nugalėti", kalbėjo G. W. Bush.
Jis prisiminė, kaip prieš
dešimtį metų šimtai tūkstan
čiai lietuvių, latvių ir estų su
sikibo rankomis ir sujungė
Taliną, Rygą ir Vilnių, išreikš
dami savo laisvės siekį. „Šią
kovą už laisvę mena prie Ka
tedros aikštės stovintis ak
muo, kuriame įrašytas vienas
žodis - stebuklas", sakė prezi
dentas. „Iš tiesų naujoji Bal
tijos valstybių istorija tikrai
yra stebuklas. J ū s atgavote
laisvę, jūs iškovojote nepri
klausomybę, šiandien jūs sto
jate į didžią sąjungą ir stebuk
las tęsiasi. Šią didžią dieną te
laimina Dievas visų Lietuvos
* Narystė NATO k a i n u o s
Lietuvai sąlyginai n e d a u g
— metinis mokestis šiai orga
nizacijai sieks apie 12 mili
jonų litų. Bet, pasak diplo

patriotų ir laisvės kovotojų,
kurie nesulaukė šios dienos,
atminimą. Tegul laimina Die
vas visus drąsius, laisvus Lie
tuvos žmones", b a i g d a m a s
pažymėjo JAV vadovas.
Rotušės aikštėje pristaty
damas JAV prezidentą G. W.
Bush, V. A d a m k u s jį pavadi
no „didžios, m u m s labai svar
bios valstybės vadovu". ,,Ir
varge, ir džiaugsme Amerikos
valstybė rėmė, buvo ištikima
Lietuvos sąjungininkė. J ū s ų
šalis, pone prezidente, nieka
da nepripažino Lietuvos oku
pacijos. J ū s ų valstybė r ė m ė
nepriklausomybę a t k ū r u s i o s
Lietuvos p a s t a n g a s įtvirtinti
demokratiją. Pone prezidente,
ši jūsų p a r a m a m u s įkvėpė ir
drąsino žengti į geresnę ir sėk
mingesnę ateitį", kalbėjo V.
Adamkus.
Pasak jo, d a b a r Lietuvos
lūkesčiams l e m t a išsipildyti
— integracija į Europą ir euroatlantinę šeimą — tai t r u m 
piausias kelias į Lietuvos sau
gumą ir gerovę.
Po sveikinimo kalbos G.
W. Bush k a r t u su Lietuvos
prezidentu ir k a r t u su prie j ų
prisijungusiais Latvijos ir Es
tijos prezidentais — Vairą Vyke-Freiberga ir Arnold Ruutel
mojavo aikštėje s u s i r i n k u 
siems piliečiams. Vėliau G. W.
Bush nusileido laiptais n u o
pakylos ir spaudė r a n k a s žmo
nėms.
Jį sveikino apie 10,000 vil
niečių ir sostinės svečių.
matų, būdama visateise są
jungos nare Lietuva iš NATO
struktūrų galės gauti gerokai
didesnę techninę ir konsultaci
nę paramą.
( KD, Elta)

LIETUVA SUJAUDINO...
Atkelta iš 3 psl.
Lietuvos miškuose žūdavo
mūsų jaunimas, mūsų gimi
nės mirdavo Sibire, o mes
Amerikoje buvome bejėgiai.
Ar begalėjom tikėti, kad kada
nors toks dalykas įvyks? Bet
štai Amerikos prezidentas sto
vi ant Rotušės laiptų, vienoje
pusėje stovi Lietuvos vėliava,
kitoje — Jungtinių Amerikos
Valstijų vėliava, ir jis ištaria
tuos žodžius. Man dar šian
dien sunku tuo patikėti, bet aš
jau žinau, kad Dievas išgirdo
mus.
Paskui vyko prezidentų
pietūs, kur aš taip pat buvau
pakviesta. Ten buvo Ameri
kos, Latvijos ir Estijos atsto
vų, vakare vyko koncertas.
Prieš koncertą kalbėjo Len
kijos, Latvijos, Estijos prezi
dentai, premjeras Algirdas
Brazauskas^ Artūras Paulaus
kas ir prof. Vytautas Lands
bergis. Profesorius išvystė
pui-kią mintį: mes nebuvom
lais-vi iki šiol, nes žmogus,
kuris nėra saugus, kuris bijo,
nėra laisvas. Vienas dalykas
yra fizinė okupacija, kitas —
dva-sinė. Kariuomenė išėjo,
bet dvasia žmonės dar nebuvo
laisvi. Gal žmonės nebebijojo
taip, kaip anksčiau, bet ne
saugumas jiems neleido lais
vai vystytis. Aš pasakyčiau
dar toliau negu profesorius:
kol žmogus nesijaus, kad jis
gali pats apspręsti savo ateitį,
kol jis žiūrės į valdžią, kuri
padėtų jam pragyventi, kol jis
nerealizuos tų dovanų, kurio
mis jį Dievas apdovanojo: pro
to, energijos, sveikatos, fizinės
stiprybės, — tol jis nebus lais
vas. Laisvė yra pačiame žmo
guje. Bet su NATO apsauga
ateis investicijos, ir aš manau,
kad dabar Lietuva žengs spar
čiai pirmyn.
— Rusiškos „Laisves' ra
dijo laidos koreapondent* i i

Vilniaus pranešė klausyto
jams, kad jai vienas Bush ap
linkos žmogus neoficialiai pa
sakė, jog Amerikos preziden
tas pasirinko Lietuvą dėl to,
kad „čia prasidėjo audringas
ir gyvybingas demokratijos
kelias". Ar Jums teko išgirsti
iš Amerikos pareigūnų aiški
nimą, kodėl Amerikos prezi
dentas pasirinko Lietuvą šiam
vizitui?
— Jo paties nuomonės
negirdėjau, bet girdėjau Ame
rikos valdžios atstovų
nuo
monę (Vašingtone m a n teko
būti dvi dienas prieš kelionę
į Vilnių): Bush važiuoja pa
gerbti Lietuvos ir jos žmonių,
kadangi jie yra geriausiai pa
siruošę. Prezidentas s u p r a t o ,
kad t a s p a s i r u o š i m a s d a u g
kainavo žmonėms ir kad jie
turėjo t a m pasiaukoti. J a m
buvo svarbu ne vien tik pasi
kalbėti su prez. A d a m k u m ,
bet ir su Lietuvos žmonėmis,
pripažinti j ų p a s i a u k o j i m ą .
(Deja,
Lietuvoje apie t a i
mažai kalbama). P e n s i n i n k a i
gavo mažesnes pensijas, ūki
ninkams t r ū k o pinigų pragy
venimui ir t.t.) Didelius ruošimosi į NATO k a š t u s padengė
tas p a p r a s t a s žmogus, g a u 
nantis mažą algą ir mokėjęs
didelius mokesčius. 2 proc.
nacionalinio p r o d u k t o eili
niam piliečiui d a u g kaštuoja.
Jeigu valstybė būtų turtinga,
tos aukos n e b ū t ų
tokios
didelės. B u s h , pagerbdamas
lietuvius, turėjo omeny, kad
Lietuva nusipelnė NATO, nes
pakvietimas veltui neatėjo.
Vašingtone buvo a i š k u ,
kad a u k š č i a u s i a s kriterijus
yra vadovai, nes jie n u s t a t o
valstybės eigą ir kryptį. J e i g u
patys valdžios atstovai nėra
demokratiški, jeigu jie leidžia
vystytis korupcijai ir t.t., tai j ų
nėra ko kviesti, nes jais
ne
galima pasitikėti. Kai aš pa

Vilniuje viešėjusio Jungtinių Valstijų prezidento žmona Laura Bush,
tuo metu kai jos vyras Prezidentūroje susitikinėjo su Baltijos valstybių va
dovais, apsilankė Vilniaus universitete L. Bush lydėjo prezidento Valdo
Adamkaus žmona Alma (kairėje). Universitete L. Bush buvo parodyta bib
lioteka, kur jį apžiurėjo pirmąją lietuvišką knygą — Martyno Mažvydo
„Katekizmą". Beje, prieš ištekėdama už George W Bush Laura Bush buvo
bibliotekininkė ir iki šiol domisi šia sritimi, remia įvairiu knygų festivalių
organizavimą, taip pat daug dirba vaikų švietimo srityje
^

Kęstuč: Vanago ' Elta > Duotr.

JAV vadovą į Vilnių atgabeno „skraidantis
Ovalinis kabinetas"
Atkelta iš 1 psl. linijų, mo
derni radijo ir palydovinė ry
šio sistema. Visa elektronika
yra apsaugota nuo elektro
magnetinių trikdžių, kuriuos
gali sukelti branduolinis spro
gimas. Lėktuvą taip pat saugo
raketų aptikimo ir apsaugos
nuo jų sistema.
Manoma, jog lėktuvas turi
ir daugiau apsaugos priemo
nių nuo galimo užpuolimo, ta
čiau jos neskelbiamos.
Kai kurie šaltiniai nurodo,
jog JAV prezidento lėktuvas
kainuoja apie 330 mln. JAV
dol. (1.155 milijardo litų).
Prezidento lėktuvai dislo
kuoti karinių oro pajėgų bazė
je prie Vašingtono. JAV prezi
dento lėktuvas dažnai vadina
mas „Air Force One", tačiau
tai yra ne lėktuvo pavadini
mas, o radijo šaukinys, kurį
naudoja kiekvienas lėktuvas
gabenantis J A V prezidentą.
JAV viceprezidentą gabenan
tis lėktuvas naudoja šaukinį
" , A i r Force Two".
sižiūriu į Lietuvą, matau,
kad mūsų prezidentas gyveno
demokratijoje ir j a m nereikia
aiškinti, k a s tai yra demo
kratija. Lietuvai tai yra didelis
pliusas. Lietuva parinko karo
vadą Joną Kronkaitį. Jis gerai
supranta, kokia turi būti ka
riuomenė, nes jis tarnavo
Amerikos kariuomenėje. Bet
k u r y r a k r e d i t a s Lietuvos
žmonėms, kad jie juos išrinko.
Lietuvos prezidentą išrinko
žmonės, o Lietuvos preziden

J Vilnių taip pat buvo
a t g a b e n t a s JAV prezidento
sraigtasparnis .Sikorskv VH60N", kuris būtų panaudotas
ekstremaliu atveju.
Vilniaus oro uoste JAV
prezidentas įsėdo į „tvirtove
ant ratų" vadinamą šarvuotą
limuziną „Cadillac DeVille'".
Automobilio kėbulas nuo stogo
iki dugno padengtas specialiu
12.7 centimetro storio metalo
lydiniu, saugančiu keleivius
nuo šūvių ir sprogimų. Visiš
kai sandarus salonas saugo
nuo dujų ar cheminės atakos.
Limuzinas nesustos ir kul
koms suvarpius jo padangas.
Automobilyje sumontuota
moderni palydovinio ryšio sis
tema, kuria galima palaikyti
ryšį su Baltaisiais rūmais ir
Pentagonu.
Limuzinu be prezidento
gali važiuoti dar šeši žmonės.
JAV prezidentas turi kelis to
kius automobilius, kurių vie
nas nuolat naudojamas prezi
dento kelionėse į užsienį.
tas parinko kariuomenės vadą.
— Girdėjome, kad šešta
dienį vyko dar vienas apdova
nojimų įteikimas ir kad Jums
taip pat jis buvo įteiktas.
— Prez. Valdas Adamkus
Gedimino ordinais apdovanojo
kai kuriuos mūsų žmones,
paskui jis įteikė
specialius
pakvietimo į NATO žymenis
— atminimo medalius. Juos
gavo Amerikos ambasados
aukšti pareigūnai, kurie rengė

Atkelta iš 1 psl. atsiuntė ži
nutę, kurioje teigiama, kad
„viename iš Didžiosios gatvės
namų
padėtas
sprogmuo
sprogs 10.00". Žinutė buvo iš
siuntinėta 10-čiai žurnalistų
apie 9.00 valandą ryte. Ją pa
sirašė „Afganistano laisvės
rėmėjų grupe".
VSD, atlikęs tyrimą, po
valandos nustatė asmenį, iš
kurio mobilaus telefono buvo
pasiųstos šios žinutės. Tai
padare 27 metų Gintautas Šimonėlis, registruotas Uteno
je. Jis Klaipėdos universiteto
III kurse studijuoja politologi
ja
Tokie veiksmai vertinami
kaip nusikaltimas numatytas
BK 226 1 straipsnyje - mela
gingas pranešimas apie visuo
menei gresiantį pavojų. Už to
kią veiką gresia laisvės atėmimas iki 2 metų.
(BNS)
* J A V p r e z i d e n t o George
W. Bush vizito m e t u Vil
niaus viešbučiuose buvo užsa
kyta maždaug 3,000 nakvy
nių, už kurias sumokėta dau
giau kaip 1.7 mln. litų. Dau
guma svečių gyveno sostinės
senamiesčio ir centro viešbu
čiuose. JAV ambasados Lietu
voje duomenimis, pagrindi
niai viešbučiai buvo „Radisson
SAS
Astoria",
„Narutis",
„Centrum", „Holiday Inn Vil
nius". Iš šio vizito uždirbo ir
automobilių nuomos bendro
vės. Bene didžiausią užsaky
mą vykdė bendrovė „Avis", ku
rios sutarties suma gali būti
apie 200,000 litų.
<v2, Elta)
* Šalia V i l n i a u s Rotušės
aikštės e s a n č i o s e kavinėse
ir baruose j a u ketvirtadienį
buvo ruošiamasi klientų ant
plūdžiui. Dar savaitės pra
džioje apskaičiuota, kad mies
to svečiai per porą dienų išleis
apie milijoną dolerių.
'LR, Elta)

Bush vizitą, taip pat ir Baltųjų
rūmų vyriausiasis protokolų
vedėjas, kuris į Lietuvą ruošti
vizitą atvyko prieš kokią sa
vaitę. Turėjome garbės gauti
šį apdovanojimą
ir mes su
Audrone Pakštiene, buvusia
JAV LB visuomeninių reikalų
tarybos direktore. Man tai bu
vo staigmena, bet vėlgi, tai bu
vo ne mano ar Audronės ap
dovanojimas, o Lietuvių Ben
druomenės, kuriai atstovavome.
Dėkojame už įdomų pokalbį.

There are a number of reasons wh\ : / new Airbus A340 is the uttimate
in comfort and convenience Econc". Extra, our new class of service,
offers its own separate cabin with c e " y of room to work or relax. VVhile
every seat in all three classes has beer nevvly designed and features an
mdividual video screen. Of course. the sense of well bemg you'H feel when
•flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities tt's also the result of an enhanced
quality of service you'll find only on SAS To find out more caH your Travel
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

It's Scandinavian

SAS

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 26 d., antradienis

A-tA.
MEČISLOVUI SKRUODŽIUI
m i r u s , nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai
P R A N U T E I ir v a i k a m s s u š e i m o m i s .
Stasys

ir Justina

Smaižiai

N e t e k u s b r a n g a u s brolio

A. t A.
JUOZO SABALIAUSKO,
mūsų mielam draugui ANTANUI SABALIAUS
KUI, jo žmonai GENEI ir jų šeimai bei gi
minėms reiškiame gilią užuojautą.
Violeta ir Vytas Kriščiūnai
Aušrelė ir Rimas Izokaičiai
Aušrelė Gruodienė
Onutė ir Kęstutis Paulikai
Gražina ir Jonas Rimkūnai

Remkite dr. Kazį Bobelį į prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. Jie netūpčios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį
atgauti, nes Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eleksiras. Visi,
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybė 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, {siverždami 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 beatomine zoną.
Jvykdant 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.
Ben Norkūnas
Dearbom, MI.
sk.

Lietuvos partizanų šalpai aukojo:
$500 dr. Renata (Variakojis) ir dr. Vincas Staniškiai,
Burr Ridge, IL.
$250 Genovaitė ir Kazys Trečiokai, Union, NJ (viso
$1,325).
$200 Rima Aukštikalnis-Cibas ir Valerija Aukštikalnienė, Boston, MA (viso $900); Leokadia ir Victor
Milukas, Plainview, NY (viso $1,200).
$100 dr. Augustinas Laucis, Mt. Olive, IL (viso $600).
$50
Romas Jagminas, Bridgewater, MA (viso $250);
Apol Varnelis, Dowagiac, MI (viso $750).
$25
Zita Deveikienė, Darien, IL; Antanas ir Anicet
Januškos, Milton, MA; Marija Kriščiūnas, Collinsville, IL (viso $325); Antanas ir Emilija Paužuoliai, Chicago, IL (viso $125).
$20
Marija Barienė, Chicago, IL; Juozas ir Sniegą Masiuliai, Elmhurst, IL.
Genovaitė Narbutas, Vista, CA (viso $30).
$10
$5
Uršulė Astrienė, Grand Rapids, MI.
P a g e r b d a m i mirusių atminimą, Lietuvos partiza
nų šalpai aukojo:
a.a. J u o z o Katiliaus atm.: Lietuvos karių veteranų
sąjungos „Ramovė", Los Angeles skyrius per pirmininką
Antaną Mažeiką $500; Vitalis Lembertas, Santa Monica,
CA $100 (viso $950); Vincas ir Dalia Anelauskai, Los An
geles, CA $50 (viso $360); Paul ir Irena Aras, Santa Mo
nica, CA $50; Aušra Bulotienė, Los Angeles, CA $50; Lai
mutis ir P r a n a s Dovydaitis, Los Angeles, CA $50; Anta
nas ir Dalilė Polikaičiai, Westlake Village, CA $50;
Gražutė Sirutienė, Santa Monica, CA $50 (viso $780);
Bronius Stančikas $50 (viso $450); Vytautas ir Elena Vi
dugiriai, Rancho Palos Verdes, CA $50 (viso $1,810); Va
lerija Reklaitytė-Hale ir Adelė Reklaitytė, Northridge,
CA $40; Paulius ir Dalia Jasiukoniai, Los Angeles, CA
$30; Anna Vaičiūnas, Los Angeles, CA $30; Danutė Bal
tutienė, Los Angeles, CA $25; Donna Kaškelis, Los An
geles, CA $25; Alfonsą Pažiūrienė, Oak Park, CA $25;
J ū r a t ė Venckienė, La Crescenta, CA $25; Vladas Gilys,
San City, CA $20; Aleksas ir Laima Kulniai, Rancho Pa
los Verdes, CA $20 (viso $70).
a.a. P e t r o Navicko atm. dr. Teodora Tamulis, Joliet,
IL $100.
a.a. Sofijos Grybinaitės-Tėvelienės (partizano
Fausto Aleksandro Grybino sesuo), tragiškai žuvusios
K a u n e atm.: Dalia Grybinaitė-Lee $50; Vitalija Kemežienė $50.
Bronė Karaškienė aukoja $50 savo tėvelio ir brolio at
minimui, kurie 1944 m. buvo areštuoti ir dingę be žinios.
L i e t u v o s partizanų globos fondo valdyba širdingai
dėkoja visiem aukotojams už gausias aukas.
Mirusių šeimoms bei artiruiesiems mūsų nuošir
džiausia užuojauta.
Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo fed.
mokesčių (Tax I.D. #36-3163350).
Aukas prašome siųsti: L.P.G. Fund, 2711 We«t 71at
Street, Chicago, D 60629.
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Geriausia kalėdinė dovana
DRA UGO prenumerata!

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi
Šios s a v a i t ė s
ketvirta
d i e n į , lapkričio 28 d.. Ameri
koje švenčiama Padėkos diena
— yra valstybine švente.
..Draugo" redakcija, adminis
tracija ir s p a u s t u v e nedirbs
ketvirtadienį ir penktadienį,
lapkričio 29 d. Dienraštis su
šeštadieniniu
priedu 'išlei
džiamas trečiadienį, lapkričio
27 d. L i n k i m e visiems šven
tiškos ir džiaugsmingos Pa
dėkos dienos: lietuviams tik
rai yra kuo džiaugtis ir dėkoti
Dievui, nes Lietuva pagaliau
sulaukė pakvietimo į NATO.
J a u n i m o centro metinė
v a k a r i e n ė vyks gruodžio 1 d.,
sekmadienį, šia tvarka: 3 vai.
p.p. Mišios t. jėzuitų koply
čioje, po Mišių vakariene ir
menine p r o g r a m a Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Užsa
kymai p r i i m a m i tel. 773778-7500 a r b a 708-409-0216.
Gerai žinoma šeimininkė
O n a N o r v i l i e n ė pagamins
tradicinius kūčių valgius atei
tininkų kūčių šventei, kuri
vyks gruodžio 22 d.. 1 vai.
p.p., J a u n i m o centre. Užsaky
m u s priima O. Daugirdienė
tel. 630-325-3277.

AtA
Bronė
KanvtėR i m i e n ė , gyvenusi Brooklyn.
NY. mirė Matulaičio slaugos
namuose. Putnam. CT, 2002
m. lapkričio 21 d., sulaukusi
93 metų amžiaus. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau.
R a s a P o s k o č i m i e n ė , Pal.
Jurgio Matulaičio misijos cho
ro chormeistere. nuoširdžiai
dirba su muzikos vadove
J ū r a t e Lukminiene. ruošdama
chorą
tradiciniam
Kalėdų
koncertui, kuris vyks gruo
džio 8 d.. 1:30 vai. p.p.. misi
jos bažnyčioje. Bilietus galima
įsigyti sekmadieniais — gruo
džio 1 ir 8 d. — bažnyčios
prieangyje. Bilietų užsaky
mai priimami ir telefonu:
815-836-1845. Visuomene ma
loniai kviečiama atvykti, pa
siklausyti ir net kartu pagie
doti.
Karaliaučiaus
kraštas.
y p a č š i u o l a i k u , yra pasau
lio dėmesio akiratyje. Mažo
sios Lietuvos Rezistencinis
sąjūdis kviečia Čikagos ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į
Tilžės Akto 84-osios sukakties
paminėjimą šių dienų tik
rovėje. Minėjimas sekmadie
nį, gruodžio 1 d.. 2 vai. p.p..
Šaulių namų salėje. Po iš
kilmingosios dalies bus ir
įdomi meninė programa, ka
vute bei pabendravimas. Visi
laukiami.
B i r u t ė i r A l g i m a n t a s Bub
l i a i , gyvenantys Bloomfield
Hills, MI, atsiuntė 50 dol. au
ką, skirtą paremti a.a. rašyto
jo Jurgio Jankaus knygos
„Pušis" išleidimui. Aukas gali
ma siųsti Lith. Writers Association vardu c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak
Lawn, IL 60453.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
G r u o d ž i o 9 ir 10 d. —
pirmadienį v a k a r e 7 vai., ir
antradienį ryte 10 vai., Kauno
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius aukos šv.
Mišias t. jėzuitų
koplyčioje.
Tuo metu jis vadovaus prieš
kalėdiniam dvasiniam Adven
to susitelkimui
(rekolekci
joms). Prieš p a m a l d a s klausys
išpažinčių.
pabendraus
su
žmonėmis. Visi kviečiami.
„Draugo"
knygynėlyje
g a u t o s kelios neseniai ..Tyto
alba" leidyklos Lietuvoje iš
leistos Aloyzo Barono knygos
..Sodas už horizonto" 'apie šią
knygą prieš porą savaičių
buvo r a š y t a ..Draugo"' šeš
t a d i e n i n i a m e priede). Kviečia
me pasinaudoti proga ir kny
gą įsigyti.
N e l a n k a n č i u s lit. m o k y k 
los v a i k u s t a i p pat ir suau
gusius* Pirmajai komunijai ir
kitiems s a k r a m e n t a m s ruošia
seselės L a i m u t e ir Danutė.
Teirautis telefonu: 630-2431070.

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ
jų vardu.

Lietuviškiems
dirbiniams
iš š i a u d ų bus skirta spe
ciali ..Field Museum" ir Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus programa gruodžio 8 d.,
pavadinta ..Transforming the
Evervday to CeremonV. Et
nografė Stasė Griganavičiūtė
papasakos apie šiaudinukų
meno tradicijas, demonstruos
savo sukurtus kūrinius, pa
aiškins jų technologiją ir sim
boliką. Bus ir tradicinės lietu
viškos vaišes. Pradžia 12 ir 4
vai. popiet. Rezervacijos būti
nos — skambinkite į ..Field
Museum" tel. 312-665-7474
arba susisiekite elektroniniu
paštu: ccuc@fmnh.org
Daugiau informacijos suteiks
ir Balzeko muziejus, skam
binkite tel. 773-582-6500.
O n a B a g d o n i e n ė . Chicago.
IL. ..Draugui" padovanojo ke
letą vertingu paveikslų. Esa
me dėkingi.
P a s a u l i o lietuvių centro
kalėdinė mugė vyks gruodžio
7 ir 8 d. Gera proga įsigyti
neeilinių dovanų savo bran
giesiems.

Lemento LB apylinkes valdyba su talkininkais. ruošu-:ais iškilmingus pietus

V. Jasinevičiaus nuotr.

laimėjimas teko Juozui Ali
šauskui, kuris žadėjo nuo šios
sumos skirti auką LB.
Antanas Terleckas neatvyko
į šiuos pietus, kaip buvo skelb
ta spaudoje, bet Partizanų glo
bos pirm. Leonas Maskaliūnas
pasakė, kad jis iš Kanados ne
gavo įvažiavimo vizos į Ame
riką, tad teko tik apgailestau
ti.

Lemento LB apylinkes vicepirm. Rimantas Dirvonis su pirmininke Nijole
Nausėdiene.

IŠKILMINGI PIETŪS
JAV Lemonto apylinkė LB
ruošia kasmetinius tradicinius
iškilmingus pietus su didžiąja
loterija. Jie visada ruošiami
sekmadienį po LF pokylio, tad
salė būna gražiai išpuošta.
Esame labai dėkingi LF. o
ypač Alei Razmienei. kuri
mums padaro tokią paslaugą.
Kiekvienas stalas buvo išda
bintas nuostabiomis tropikinių kraštų gėlėmis su žvakidėmis. tad ir suteikė pietums
visą iškilmingumą.
Pirm. Nijolė Nausėdienė pa
sveikino susirinkusius, supa
žindino su šių pietų programa
ir pakvietė kapelioną Algirdą
Palioką. SJ. sukalbėti invokaciją. J i s maldoje prašė Dievo
palaimos Bendruomenei ir vi
siems, siekiantiems gėrio bei

Dėkojame Nijolei Martinaitytei-Nelson. Chicago. IL.
atsiuntusiai 40 dol. auką
..Draugui".
Vincas K e z i n a i t i s , Hamilton. Ont.. Canada, parėmė
..Draugą" 40 dol. auką. Jam
reiškiame padėką.
Valerija Č e p a i t i e n ė , Chi
cago, IL, atsiuntė 25 dol. au
ką, skirtą paremti a.a. rašyto
jo Jurgio J a n k a u s knygos
„Pušis" išleidimui. Estera Alšėnienė, gyvenanti Brecksville. OH, atsiuntė tam pačiam
reikalui 20 dol. Aukas galima
siųsti Lith. VVriters Association vardu c/o Stasys Džiugas,
5729 Edge Lake Dr.. Oak
Law, IL 60453.

Amerikos Lietuvių tarytai l>er.(iradarbiai džiaugiasi sėkmingu 62-uoju ALTo suvažiavimu, vykusia gruooV.io
pradžioje Balzeko Lietuviu KJ iros muziejuje I.* kaires: (Vtras Buchas, Irena Di
Žemaitienė,
o nuotrauka.
Matilda Marcinkiene Kai PM rniukiene. Evelina Ozeliene ir Lucille Kilkus

tiesos. Pietums patarnavo pa
tys valdybos nariai su nuola
tiniais talkininkais. Tai: Leo
nas J u r a i t i s , Rimantas Dirvo
nis. Eugenijus ;r Genutė Stasiuliai. Laima ir Rimantas
Žukai, Arvydas Žukas, Algir
das ir Genė Razumai. Stasė ir
Vytautas Jagminai. Natalija
ir Mečys Mažeikai, Monika
Cvilikaite ir Rita su sūneliu
Tomu. Pietus labai skaniai pa
ruošė Aldona Soliūnienė.
LB
iždininkas Eugenijus
Stasiuiis traukė loterijos pir
mąjį bilietą. Kęstutis Girdvai
nis laimėjo 75 dol.. kitas lai
mingasis buvo J. Liubinskas
iš Oak Law. kuris nedalyvavo
pietuose, bet čekis jam bus
persiųstas. Vytautas Aukštuo
lis laimėjo 300 dol.. o 500 dol.

Po pietų prasidėjo linksmoji
dalis, kurią atliko Stasės Jagminienės vadovaujama ..Tė
viškes*' kapela. Lemonto LB
yra dėkinga šios sudėties atli
kėjams: smuikininkui Faustui
Stroliai. birbynininkui Vytau
tui Zeleniui. trimitininkui Vy
tautui Jurevičiui. Arvydui Pilibaičiui. Vytautui Jagminui.
Stasei Jagminienei ir mūsų
valdybos ..lakštingaloms" Lai
mai Žukienei bei Genutei Razumienei už taip gražiai atliktą
programą, f dainą ..Žemėj Lie
tuvos*" įsitraukė kartu visa sa
lė. Lemonto LB tik gali pasi
džiaugtu o kartu ir pasidi
džiuoti kad savo valdyboje
turi tokį stiprų muzikinį vie
netą.
Džiugu buvo stebėti, kad
žmones nesiskirstė taip grei
tai į namus, dar ilgai sėdėjo ir
šnekučiavosi.
Kitas Lemonto LB valdybos
ruošiamas renginys bus Vasa
rio 16-tosios pokylis, pasiseki
mą nulems kaip tik trečiabangininkai, tad į juos bus
daugiausiai
kreipiamasi.
Lauksime visų. nes tai mūsų
šventė, dėl jos mes kovojome
vienodai. Ačiū visiems.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:
Vardas, pavardė _

Adresas
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas pavarde.
Adresas
Miestas, valstija, zip code

LR GENERALINIS KONSULATAS
ČIKAGOJE KVIEČIA REGISTRUOTIS LR
PREZIDENTO RINKIMAMS

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje tę
sia rinkėjų registraciją Lietu
vos Respublikos prezidento
rinkimams, kurie įvyks š.m.
gruodžio 22 d. Registruotis tu
ri visi, pageidaujantys rinki
muose dalyvauti LR piliečiai,
nepriklausomai, ar jie dalyva
vo ankstesniuose rinkimuose,
ar ne. Pagal Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimų
įstatymą, Lietuvos Respubli
kos piliečiai, nuolat gyvenan
tys ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir rinkėjai, kurie
balsavimo paštu laikotarpiu ir
rinkimų dieną negali sugrįžti į
Lietuvą (šiuose
rinkimuose
tas laikotarpis yra nuo 2002
Nijolė N a u s ė d i e n ė m. gruodžio 17 iki 2002 m.
gruodžio 22 d.), balsuoja Lie
tuvos Respublikos diploma
tinėse atstovybėse ir konsu
LIETUVOS VYČIAI PAGERBĖ MIRUSIUS linėse įstaigose.
Registraciją LR prezidento
Lietuvos Vyčiai yra sena vi Faustas Strolia.
rinkimams
vykdo Lietuvos
Po Mišių dalyviai rinkosi į Respublikos ambasada Va
suomeninė organizacija. Ji pa
pasisvečiavimui. šingtone bei LR generaliniai
laiko artimus ryšius su kito „Seklyčią**
mis lietuviškomis ir nelietu Prieš pradedant valgyti, kun. konsulatai Čikagoje ir New
viškomis organizacijomis, ku A. Zakarauskas pagyrė L. Vy York. Kviečiame visus Lietu
rių tikslai ir siekiai yra priim čius už gražų paprotį pasimels vos Respublikos piliečius, rin
tini Lietuvos Vyčių organizaci ti už mirusius narius, nes ne kimų metu būsiančius JAV,
jai. L. Vyčiai, šalia visuome visos organizacijos tą daro.
registruotis Lietuvos Respub
ninės veiklos, turi būti ka
Mirusių pagerbimas ir pa likos prezidento
rinkimams
talikai, dalyvauti veikloje ir bendravimas praėjo labai iš pagal jūsų gyvenamąją vietą
laikytis doros dėsnių.
kilmingai. Nuoširdus ačiū 112 JAV. Generaliniame konsula
Kiekvienais metais L. Vyčių kuopos valdybai už įdėtas pas te Čikagoje kviečiame regis
Vidurio apygarda suruošia sa tangas, jį ruošiant.
truotis piliečius, gyvenančius
vo narių, mirusių šiais metais,
A n t a n a s P a u ž u o l i s Illinois (IL), Ohio (OH), Michipaminėjimą. Paminėjimų pravedimas yra paskiriamas ats
kirų kuopų valdyboms. Šiais
metais garbė teko 112-tai kuo
pai, esančiai Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje.
Šios kuopos pirmininku yra
Leonas Paukštė. Prie ruošimo
daug prisidėjo Estelle Rogers,
Julie Zakarka ir dar kelios ki
tos valdybos narės.
Šv. Mišias aukojo ir pasakė
įspūdingą pamokslą kun. An
tanas Zakarauskas. Giedoji
mui vadovavo kazimieriete
seselė Johaną Shainauskas,
veikli L Vyčių narė. Mirusių
pagerbimą ir skaitinius atliko
Suzana Binkis. Ji iškvietė
žvakių uždegėjus iš dalyvau
jančių kuopų atstovų.
Už visus I. Vyčių mirusius,
pasklidusius po visą Ameriką,
uždegė pirmininkas Robert
Martin.
Skaitinius pravedė Susan
Glenn Pemtis. Lietuvos Vyčiu vidurio Amerikos apygardos pirmininkas,
Binkis, o aukas atnešė Pau
ir Diana Martin Lietuvos Vyrių ..Lietuvos prisiminimų" pokylyje, vyku
lius Binkis, Glen Perutis ir
siame vasario 3 d. Martinique pokyliu salėje .Jono Tamulaičio nuotr

gan (MI), Indiana (IN) ir Wisconsin (WI) valstijose.
Minėtose valstijose gyvenan
tys Lietuvos Respublikos pi
liečiai, užsiregistravę rinki
mams, iš LR generalinio kon
sulato Čikagoje iki š.m. gruo
džio 17 d. paštu g a u s rinkėjo
pažymėjimą, rinkimų biulete
nį ir detalią informaciją apie
balsavimą paštu.
Balsuoti galima p a š t u arba
atvykus į vieną iš šių balsavi
mo apylinkių:
1. LR Generaliniame konsu
late Čikagoje, 211 E a s t Ontario Street, Suite 1500, Chica
go, IL 60611, Tel.: 312-3970382.
2002 m. gruodžio 10-13 d.,
nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. po pie
tų; 2002 m. gruodžio 16-20 d.
nuo 1 v. p.p. iki 5 vai. p.p. Bal
savimo dieną, t.y. 2002 m.
gruodžio 22 d., ši balsavimo
apylinkė nedirbs.
2. Pasaulio lietuvių centre
Lemonte, 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439.
2002 m. gruodžio 22 d., nuo
8 vai. p.p. iki 3 vai. po pietų.
Gen. konsulato infor.
Prez. Valdo A d a m k a u s
r ė m ė j ų komitetas maloniai
visus tautiečius kviečia į ren
giamą pokylį lapkričio 27 d.,
trečiadienį. 7 vai. vak., Willowbrook salėje. 8900 S. Ar
cher, Willow Springs. IL. Bus
pietūs, prez. A d a m k a u s žodis
ir jo susitikimas su George W.
Bush video įraše, be to, įspū
dinga programa, kurią atliks
Andrius Mamontovas.
Bus
taip pat proga visiems k a r t u
džiaugsmingai atšvęsti Lietu
vos pakvietimą į NATO. Bilie
tus įsigyti ar rezervuoti galite
tel. 708-839-1000.

* 27 centai s k a m b i n a n t į
Lietuvą, 5.5 c n t J A V , 2 4
vai. per para, 7 d i e n a s p e r
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. T R A N S 
POINT — p a t i k i m i a u s i a s
rygys su L i e t u v a b e i v i s u
pasauliu!

