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Prisijungimo prie NATO derybų
pradžia — po mėnesio

Šią savaitę Lietuva tikisi pakvietimo
į Europos Sąjungą

Šiame
numeryje:

Vilnius, gruodžio 11 d.

New Yorke koncertuos
iškiliausi Lietuvos
solistai; Jonas Mekas
konsulato renginyje;
vėl Lietuvon išplaukė 2
paramos tapintuvai.

(Elta) — Oficialiai baigti dery
bas su Europos Sąjunga (ES)
dėl narystės Lietuvos dery
bininkai turėtų jau ketvirta
dienį arba penktadienį ryte. Į
Kopenhagoje vyksiantį ES
viršūnių susitikimą penkta
2 psl.
dienį po pietų atvyksiantis
prezidentas Valdas Adamkus
Neskubėkime kasti
numato kalbėtis apie būsimą
Lietuvai duobės — D.
gyvenimą sąjungoje.
Numatoma, jog sėkmin
Bindokienės
gai
derybas
baigusios valsty
vedamasis; pokalbis su
bės
kandidatės
penktadienį
amb. V. Ušacku.
Danijos
sostinėje
bus pa
3 psl.
kviestos tapti visateisėmis ES
narėmis.
Lietuva yra moteris —
„Su didele viltimi ir net
teigia kino režisierius džiaugsmu laukiu šio savait
galio”, trečiadienį ryte kalbė
Vyt. V. Landsbergis;
damas per Lietuvos radiją,
gen. S. Dirmantui —
prisipažino prezidentas. Jis
115 metų.
tvirtino
labai teigiamai verti
4 psl.
nąs valstybės derybininkų
pasiekimus.
Daug dirba PLB pirm.
Sudėti derybų akcentus
Vytautas Kamantas.
bei per artimiausias dienas iš
5 psl.
spręsti paskutinį likusį Ka
raliaučiaus tranzito finansa
vimo klausimą prezidentas
Kalėdiniu sveikinimų
konkursas Čikagos lit. pavedė užsienio reikalų mi
mokykloje; pavykęs LD nistrui Antanui Valioniui, kupokylis; Vytauto klubo
Nauji tapatybės
istorija.
6’ psl.
išduodami po

Sportas
* Trečiadienį ir ketvir
tadienį Vilniaus ledo rū
muose pirmą kartą Lietuvoje

rengiamas dailiojo čiuožimo
žvaigždžių projektas „Ledo
žvaigždės”, kuriame dalyvaus
olimpiniai, pasaulio ir Euro
pos čempionai bei ketverių
olimpinių žaidynių dalyviai
Lietuvos čiuožėjai Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas,
kurie yra ir vieni šio renginio
organizatorių. Žiūrovai galės
stebėti ir pirmąjį Aurimo Radišausko pasirodymą su nau
jąja partnere amerikiete Clover Zatz. Renginyje dalyvaus
ir pajėgiausi Lietuvos solistai
— Gintarė Vostrecovaitė,
Tomas Katukevičius bei
Aidas Rėklys. P. Vanagas
pasidžiaugė, kad užsienio
čiuožėjai, žinodami, jog toks
renginys Lietuvoje vyks
pirmą kartą, sutiko Vilniuje
pasirodyti už kelis kartus
mažesnius honorarus nei
įprasta. Pasak projekto da
lyvių, juos į Lietuvą atvedė
meilė ir pagarba Lietuvos
čiuožėjams M. Drobiazko ir P.
Vanagui.

Taip atrodo naujosios asmens ta
patybės kortelės.

Vilnius, gruodžio 11 d.

(BNS) — Nuo Naujųjų metų
pradedamos išduoti asmens
tapatybės kortelės ir naujieji
pasai, tačiau pirmiausiai juos
gaus 16 metų sulaukę šalies
piliečiai, taip pat tie, kurių se
nasis pasas nustojo galioti ar
ba buvo pamestas.
Nuo 2003 m. sausio 1 die
nos įsigaliojus Asmens tapa
tybės kortelės įstatymui, Paso
įstatymui ir šių įstatymų įgy
vendinimo įstatymams, nu
traukiamas Lietuvos piliečių
pasų išdavimas ir pradedami
išduoti nauji asmens doku
mentai — asmens tapatybės
kortelės ir pasai.

* Lietuva jau turi stoji

mo į NATO derybų delega
ciją.
* Kandidatų į preziden
tus piniginėse — Lietuvos

pramonininkų konfederacijos
prezidento įmonių pinigai.
* Sprendimas privati
zuoti „Klaipėdos laivų re
montą” nustebino jo vadovą

bei didžiausią akcininką.
* „Lietuvos žinioms"
vadovaus buvusi Seimo

pirmininko patarėja Jūratė
Matekonienė.
* Nedarbas Lietuvoje ir
Estijoje lapkritį ūgtelėjo,

Latvijoje — nepakito.
* Vyriausybė per 3 metus
skirs 5.6 mln litų nemokamų

interneto centrų steigimui.

ris trečiadienį Prezidentūroje datės, po susitikimo žurnalis
pristatė Lietuvos derybų deta tams sakė prezidento atstovė
les prezidentui V. Adamkui, spaudai Violeta Gaižauskaitė.
Lietuvos pakvietimo į ES
Seimo pirmininkui Artūrui
Paulauskui ir premjerui Algir išvakarėse premjeras A. Bra
zauskas teigė, jog iš esmės dėl
dui Brazauskui.
Prezidentas tikisi, kad de visko sutarta. „Išsiderėta tik
rybos bus baigtos kiek įmano rai daug. Liko tik nedidelis
ma geresnėmis sąlygomis ir klausimėlis”, sakė jis, turė
kad Lietuva gaus ne mažiau damas galvoje Karaliaučiaus
negu kitos valstybės kandi- tranzitą.

dokumentai bus
Naujųjų metų
Siekiant, kad asmens
dokumentų išdavimas Lietu
vos piliečiams pereinamuoju
laikotarpiu vyktų sklandžiai,
nuo gruodžio 16 dienos pi
liečių prašymai bendra tvarka
išduoti ar pakeisti seno pa
vyzdžio Lietuvos piliečio pa
sus nebebus priimami.
Be to, nuo gruodžio 16 iki
gruodžio 31 dienos bus pri
imami prašymai išduoti ar pa
keisti pasą tik iš žmonių, no
rinčių gauti pasą skubos tvar
ka.
Nuo gruodžio 16 dienos
bus priimami prašymai išduo
ti asmens tapatybės kortelę ir
naujo pavyzdžio pasą bendra
tvarka. Prašymus išduoti pa
są skubos tvarka numatoma
pradėti priimti 2003 metų
sausio antroje pusėje.
Jeigu piliečiui, kuris pri
valo turėti asmens tapatybės
kortelę, ji dar neišduota, pra
šymas išduoti pasą priima
mas tik tuomet, kai kartu pa
teikiamas ir prašymas išduoti

A Pasaulio naujienos
"E7

(Romumus AFP, Reuters. AP, tn#fftex, ITAR.TAS8, BNS
amų agentam pranešimai) ,

JAV

Naujausios
žinios

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) užsienio reikalų ministras Antanas Vi
Seimo pirmininkas Arturas Paulauskas ir prezidentas Valdas Adamkus.

Vašingtonas. Jungtinės
Valstijos trečiadienį pareiškė
pradėjusios diskusijas su Je
menu dėl Arabijos jūroje su
laikytame Šiaurės Korėjos
laive konfiskuoto raketų
„Scud” krovinio. Baltųjų rū
mų atstovas spaudai Scott
McClellan pabrėžė, kad laivas
buvo sulaikytas, JAV mėgi
nant neleisti teroristų finan
suojamoms valstybėms gauti
ginklų. Tačiau paklaustas, ar
Jemenas yra tokia valstybė,
Baltųjų rūmų atstovas spau
dai atsakė neigiamai. Tuo tar
pu su anonimiškumo sąlyga
kalbėjęs JAV gynybos depar
tamento pareigūnas pareiškė,
kad jei Jemenas pirko raketas
iš Šiaurės Korėjos gynybos
tikslais, jos bus jam grąžintos.
„Kol kas laikoma, kad laivas
plukdė kontrabandinį krovinį.

asmens tapatybės kortelę.
Senieji Lietuvos Respub
likos piliečio pasai galioja iki
Nukelta į 5 psl.

, premjeras Algirdas Brazauskas,
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos derybų delegaci
jos vadovas A. Valionis infor
mavo, kad su ES jau yra su
tarta nustatyta suma dėl
tranzito iš ir į Karaliaučiaus
sritį finansavimo 2003 me
tams. Tačiau kol derybos šiuo
klausimu nebaigtos, Lietuvos
pareigūnai neatskleidžia šios
sumos dydžio. Ministro teigi
mu, iki Naujųjų metų turėtų
būti įvardintos pinigų sumos
ir vėlesniems metams, ku
riuos skirs ES išlaidoms, susi
jusioms su ES Karaliaučiaus
tranzitu, padengti.

Didžiosios Britanijos darbo rinka
lietuviams atsivers nuo 2004-ųjų

Vilnius, gruodžio 11 d.
(BNS) — Prisijungimo prie
NATO derybas Lietuva pradės
po mėnesio — sausio 13-ąją
Briuselyje numatytas Lietu
vos derybininkų pirmasis su
sitikimas su sąjungos atsto
vais.
Kaip sakė Lietuvos integ
racijos į NATO vadovas, už
sienio reikalų ministerijos
sekretorius Giedrius Čekuolis,
pirmajame derybų susitikime
bus aptarti stojimo į NATO
politiniai, ekonominiai ir gy
nybos klausimai. Anot „mis
teriu NATO” vadinamo diplo
mato, NATO patvirtintame
derybų tvarkaraštyje Briu
selyje numatytas dar vienas
Lietuvos ir NATO derybinin
kų susitikimas sausio 23 die
ną. Be to, kovo pradžioje įvyks
visų 19-kos sąjungos valstybių
ir Lietuvos atstovų susitiki
mas.
Lietuva tikisi pasirašyti
įstojimo į NATO protokolą
kitų metų kovo mėnesį.
Deryboms su NATO bus
sudaryta delegacija, kurioje
bus Užsienio reikalų, Krašto

rinkimai
Užsienyje esantys
Lietuvos piliečiai jau
gali rinkti
prezidentą

Vilnius, gruodžio 11 d. datėms, išskyrus Kiprą ir Mal
(BNS) — Lietuvos piliečiai tą.
Neuždaryti darbo rinkų
dirbti Didžiojoje Britanijoje
galės nuo 2004-ųjų metų, kuo Lietuvos gyventojams jau
met Lietuva taps Europos Są buvo pažadėjusios keturios ES
jungos (ES) nare, apie tai savo valstybės — Danija, Airija,
laiške premjerui Algirdui Bra Olandija ir Švedija.
Kaip antradienį sakė
zauskui pranešė Didžiosios
Britanijos premjeras Tony Jungtinės Karalystės užsienio
reikalų ministras Jack Straw,
Blair.
Praėjusiais metais Lietuva darbo rinkos atvėrimas darbo
sutiko su ES pasiūlytu 7 metų jėgai bus naudingas valstybės
pereinamuoju laikotarpiu, ri ekonomikai.
Pagal Europos Komisijos
bojančiu laisvą darbo jėgos ju
dėjimą, tačiau su sąlyga, kad 2000 metų spėliones, iš 10
ir Lietuva taikys tokius pat Rytų ir Vidurio Europos vals
apribojimus dabartinių ir bū tybių, esant laisvam darbo jė
simų ES valstybių piliečiams. gos judėjimui, į ekonomiškai
Kartu Lietuva pareiškė, jog ti geriau išsivysčiusias valstybes
kisi 7 metų pereinamąjį laiko per 10-metį emigruotų maž
tarpį sutrumpinti dvišalėse daug 1.8 mln. dirbančiųjų.
Iš Lietuvos ieškoti darbo
derybose.
ES laisvo darbo jėgos ju svetur gali išvykti 2-4 proc.
dėjimo apribojimą pasiūlė tai dirbančiųjų (apie 30,000kyti visoms valstybėms-kandi- 60,000 asmenų).

Lietuvos piliečiai, esantys
užsienyje jau gali atiduoti sa
vo balsus už vieną iš 17 kan
didatų į prezidentus Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse,
konsulatuose, pradedant Va
šingtonu, Melboumu ir bai
giant Krasnojarsku.
Trečiadienį Vyriausioji
rinkimų komisija gavo pra
nešimą apie atidarytą balsa
vimo apylinkę Rusijos Sibiro
mieste Krasnojarske.
Pagal Prezidento rinkimų
įstatymą balsavimas Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse,
konsulatuose trunka ne ma
žiau kaip 10 dienų. Apytik
riais duomenimis, užsienyje
balsuos 11,256 Lietuvos pilie
čiai. Rinkėjų, balsavusių už
sienyje, skaičius gali kisti,
priklausomai nuo to, kiek Lie-

trečiadienį stojo prieš britų
teismą, iš naujo svarstysiantį
jo paleidimą už užstatą, kurį
iš pradžių sumokėjo žmogaus
teisių gynimo aktyvistė, britų
aktorė Vanessa Redgrave. Šis
teismo procesas gali labai pa
kenkti artimiems Didžiosios
Britanijos premjero Tony
Blair ir Rusijos prezidento
Vladimir Putin santykiams.
Belgradas. Serbijos pre
zidento rinkimai antradienį
jau antrą kartą šiais metais
buvo oficialiai paskelbti nega
liojančiais, nes rinkėjų akty
vumas šioje Jugoslavijos res
publikoje vėl pasirodė perne
lyg mažas: rinkimuose daly
vavo tik 45.17 proc. 6.5 mln.
Serbijos rinkėjų. Kad rinki
mai galiotų, juose turi daly
vauti ne mažiau kaip 50 proc.
rinkėjų.
Londonas.
Didžiosios
Britanijos premjero Tony
Blair žmona po žiniasklaidos
pranešimų apie jos ryšius su
teistu sukčiumi antradienį
paskelbė jausmingą praneši
mą, kuriame prašė ją supras
ti. „Aš ne supermoteris. Mano

kasdieninio gyvenimo tikrovė
tokia, kad tenka žongliruoti
daugybe kamuoliukų. Kai ku
rie jūsų turėjote tai patirti”,
sakė Cherie Blair , kuri turi 4
vaikus ir daro sėkmingą advo
katės karjerą. „Stengiantis
būti gera žmona ir motina,
stengiantis būti ministro pir
mininko sutuoktine tiek vals
tybėje, tiek užsienyje, būnant
advokate ir labdaros darbuo
toja, kartais kai kurie ka
muoliukai nukrinta. Paroje
tiesiog per mažai valandų”,
sakė ji. Žiniasklaida užsipuolė
Ch. Blair, kuri, kaip paaiškė
jo, kelis kartus nesakė visos
tiesos apie savo reikalus su
sukčiumi Peter Foster — aus
tralu, padėjusiu jai nusipirkti
du butus pietvakarių Anglijos
Bristolio mieste, kur kolegijo
je mokosi jos sūnus.
Varšuva. Prieš Kalėdas į
Lenkiją iš Baltarusijos per ke
lias dienas mėgins patekti iki
50,000 pabėgėlių. Tokią sen
sacingą žinią paskelbė Len
kijos savaitraštis „Wprost”.
Jo duomenimis, dabar pabė
gėliai yra susitelkę stovyk

milijonų dolerių kainavusį
bandymą.

RUSIJA

Maskva. Susirgus vie
Bet jei raketos pasirodys esąs nam Tarptautinės kosmoso
legalus krovinys, mes nieko, stoties įgulos nariui, atšauk
negalėsime padaryti. Tarp tas gruodžio 12 dieną numa
tautinė prekyba ginklais ne tytas išėjimas į atvirą kosmo
uždrausta. Tik Irakui drau są, pranešė Rusijos skrydžio
džiama pirkti ginklus”, sakė valdymo centro atstovai.
Skrydžio vadovai nepatiksli
Pentagono atstovas.
Vašingtonas. JAV ka no, kuris įgulos narys serga ir
riuomenė trečiadienį pranešė, kokio pobūdžio jo liga. Mano
jog per aštuntąjį priešrake ma, kad tai arba amerikietis
tinės gynybos bandymą „Ray Kenneth Bowersox ar Rusijos
theon Corp.” gamybos „naiki kosmonautas Nikolaj Budanimo ginklas”, turėjęs virš Ra rin. Gydytojai, stebintys įgu
miojo vandenyno numušti los sveikatos būklę, nurodė,
skriejančią tariamą priešišką jog tai medicinos paslaptis,
balistinę raketą, neatsiskyrė bet teigia, kad nieko rimta
nuo raketos pakopos. „Taria Tarptautinėje kosmoso stotyje
ma priešo raketa nebuvo nu nėra.
mušta”, pranešė Pentagono
Priešraketinės gynybos agen
EUROPA
tūros atstovas spaudai Riek
Londonas. Aukšto rango
Lehner. Pasak jo, labai ap
maudu, jog gedimas, neturin čečėnų sukilėlių pasiuntinys
tis nieko bendra su pažan Achmed Zakajev, kuris buvo
giomis raketų technologijo sulaikytas Danijoje ir kurį
mis, pasmerkė nesėkmei 100 Rusija reikalauja išduoti,

1

apsaugos, Finansų ministeri
jų, Valstybės saugumo depar
tamento pareigūnai. Vyriau
sybė jau pateikė prezidentui
Valdui Adamkui nutarimo
projektą dėl delegacijos suda
rymo. Tikimasi, jog artimiau
siomis dienomis prezidentas
paskelbs dekretą, kuriuo pa
tvirtinama delegacijos sudėtis
ir suteikiami įgaliojimai dery
bininkams.
Kovo mėnesį planuoja
muose pasirašyti prisįjungimo
prie NATO protokoluose bus
konkretūs ir detalūs Lietuvos
įsipareigojimai karinėje, sau
gumo ir politikos srityse. Maž
daug per 2 mėnesius tikimasi
šių dokumentų tvirtinimo pra
džios NATO valstybių parla
mentuose.
Patvirtinimo visų 19-kos
NATO valstybių parlamentuo
se bei galiausiai Lietuvos Sei
me tikimasi iki 2004 metų ge
gužės, kai turėtų įvykti kitas
sąjungos viršūnių susitiki
mas.
Jame bus paskelbta apie
pakviestųjų valstybių tapimą
visavertėmis NATO narėmis.

tuvos turistų, nespėjusių ati
duoti savo balso paštu Lie
tuvoje, ateis į Lietuvos diplo
matines atstovybes užsienyje.
Daugiausiai rinkėjų tiki
masi sulaukti Lietuvos diplo
matinėse įstaigose Vašingto
ne, Čikagoje, New York’e, kur
rinkėjų sąrašuose yra įregist
ruota daugiau kaip 2,500 rin
kėjų.
Rusijos Federacijoje Mask
voje, Karaliaučiuje, Sankt Pe
terburge ir Krasnojarske bal
suoti turėtų beveik 2,000
Lietuvos piliečių, Vokietijoje
— daugiau kaip 1,000.
Lietuvos ambasadose Lat
vijoje bei Estijoje įregistruota
beveik po 1,000 asmenų, Di
džiojoje Britanijoje — per 300.
Balsuoti už vieną iš 17
kandidatų į prezidentus rinki
mų teisę turintys Lietuvos
piliečiai taip pat galės Kana
doje, Kinįjoje, Japonijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje, Ka
zachstane.
(BNS, Elta)

lose, tačiau baltarusių pasie
niečiai, milicija ir kariuomenė
gavo nurodymą kelioms die
noms nutraukti sienos apsau
gą ir net padėti migrantams
prasmukti į Lenkiją. Prieš ke
lias savaites Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ka pareiškė, jog „Baltarusi
joje yra 150,000 nelegalių imi
grantų, kurie gali atsidurti
Europoje. Tada europiečiai
maldaus Minską bendradar
biauti kovojant su narkotikais
ir sienos pažeidėjais”.

IRANAS
Teheranas. Iranas pra

šys leidimo susipažinti su Ira
ko ginkluotės deklaracįja, ku
rią Bagdadas pateikė Jungti
nėms Tautoms, trečiadienį
pareiškė vyriausybės atstovas
spaudai Abdullah Ramezanzadeh. Per 1980-1988 metų
kruviną karą „mes labiausiai
nukentėjome nuo Irako che
minių ginklų, todėl Iranui bū
tų normalu turėti Irako masi
nio naikinimo ginklų deklara
ciją”, sakė pareigūnas.
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DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
KANKINS IR AŠAROS KAPITOLIUJE
Sykį prieš porą mėnesių
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė pa
skambino telefonu su prašy
mu (toji rūpestingoji bitelė vi
sad kupina gerų sumanymų,
tačiau kartais sunkiai pasie
kiamų), ar negalime Madison,
Wisconsin, surengti „Kanklių”
koncerto. Išklausiusi, savaimingai
šūktelėjau pagal šio krašto pa
protį — No way! — Ir paaiški
nau, jog Madisone — tik sau
jelė lietuvių. Į metinį pokylį
tesusirenka apie 40 asmenų.
Tik atvykus iš Čikagos, pa
prašyta apskambinti savo prieteliams su kvietimu (iš prie
Milwaukee, Portage, Reedsburg), susirinko apie 70 Sve
čių (tada viena amerikietė pa
vadino kvietėją „secret vveapon”).
Vis tik, padėjus ragelį,
prabilo visad budinti sąžinė:
„O kodėl ne?” Prisidėjo dar
kipšiukas su „kusinimu”. .Aha,
užvertei kelią Lietuvos kul
tūrai! Gėdykis!” Atlikau „išpa
žintį” dukrai. Toji išdėstė rei
kalą Madison-Vilnius miestų
susigiminiavimo (MVMS) di
rektorių tarybos posėdy. Tuč
tuojau pagavo tą mintį viena
direktorių — aktorė Daina
Žemliauskaitė-Juozevičienė,
čia pat tardama, jog bus gali
ma padaryti. Jos rūpesčiu bei
pastangomis gauta nemoka
mai salė Wisconsin univer
sitete ir rytojaus dieną, vėl ne
mokamai, Kapitoliuje — rotundoje dienos metu — vidu
dienį (Daina yra gidė Ka
pitoliuje). Tokiu būdu įvyko
du koncertai Madisone (vien
lietuvių dėka): lapkričio 25 d.,
pirmadienį, 7 v.v., ir lapkričio
26 d., antradienį, dienos metu
— 12 v. (abu renginiai nemo
kamu įėjimu).
Dieną prieš, lapkričio 24 d.
„Kanklės” turėjo labai sėkmin
gą koncertą Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Baigėsi, pub
likai sukilus ant kojų, griaus
mingais džiugesio plojimais! O
vienas kultūringas žurnalis
tas Lietuvių fondo veiklus
narys pastebėjo LF valdybos
pirmininkui: — Reikėjo geriau
duoti LF 25,000 dol. premiją
„Kanklėms”, o ne — styginiam
kvartetui! — Pastarasis visiš
kai sutiko. Vyrai gudriai gal
vojo: styginių kvartetu pasau
lio nenustebinsi — visi pasau
lio kraštai jį turi, bet tokio
„Kanklių” ansamblio niekur
nerasi. Šis ansamblis — vie
nintelis šios rūšies, kitose ša
lyse nežinomas, originalus,
tradicinis, siekiąs gilią senovę,
o taip pat skleidžiąs įvairių
Lietuvos kompozitorių šiuo
laikinę muziką. Ansamblis įk
vepia liaudies instrumentų
sąjūdį Lietuvoje, ugdo patrio
tinę dvasią, liaudies meno kili
mą. Be kanklių ir birbynių,
muzikantai dar pučia skudu
čius, lumzdelius, ožragį, Sek
minių ragelį, groja kitais tra
diciniais liaudies instrumen
tais. Su šiuo talentingu kolek
tyvu yra dainavę visa eilė
Lietuvoje pasaulinių operos
solistų: Virgilijus Noreika, Ire
na Milkevičiūtė, Gintarė Skėrytė, Vytautas Juozapaitis bei kiti.
Šiame rašiny, nepreten
duodama į jokias muzikos ži
noves, neduosiu recenzijos, bet
tik aistringos dainos —
muzikos mėgėjos reportažą.
Ansamblis pavergė amerikie
čius ne tik savo profesionaliu
muzikos atlikimu, bet ir nuos
tabiai puikiais aktoriškais
sugebėjimais sužavėjo juos.
Programa buvo įvairi ir
nenuobodi. Kanklių melodin
giems garsams sklindant, bir
bynės tik papildė ir sustiprino
įspūdį. Čia skambėjo lyg Lie
tuvos vyturėlis padangėje, ten
vėl it piemenėlio dūdelė
Lietuvos ganyklose, išrašan
čios garbės giesmę Aukščiausia

IŠ RYTINIO JAV PAKRAŠČIO
Iškilieji Lietuvos solistai

Virgilijus Noreika, Vladimi
ras Prudnikovas, Edvardas
Kaniava ir Judita Leitaitė
atvyksta į New Yorką birželio
mėn. Jų koncertas Nevv Yorke
įvyks 2003 m. birželio 21 d.
Koncertai dar numatyti Hart
ford, CT, Keamy, NJ, ir Phi
ladelphia, PA.

vių sporto organizacija pa
saulyje. Valdyba jau ruošiasi
šią sukaktį tinkamai pami
nėti. 2003 m. sausio 29 d.
įvyks visuotinis klubo narių

susirinkimas, kuriame bus
išrinkta nauja klubo valdyba
ir aptarti kiti svarbūs reikalai,
ypač Kultūros židinio padėtis,
minėtas jubiliejus ir pan.

jam ir atsimušančios iki už
Atlanto į lietuvių širdis...
„Ne maigi sakalėliai” (Juozo
Tallat-Kelpšos, žodž. Liudo
Giros), operos solistės Joanos
Gedmintaitės puikiai išlavin
Mirus ilgamečiui Lietuvių
tas sopranas stipriai kilo
atletų
klubo (LAK) pirmininaukščiau sakalų sparnų... O
Algimanto Bražinsko pjesė kui Pranui Gvildžiui, naująją
skudučiams „Linksmieji muzi laikiną klubo valdybą sudarė
kantai” savo nepaprastai gyva jaunesnės kartos sporto dar
gaida, tiesiog kėlė žiūrovus iš buotojai. Jie pareigomis pa
vietų, norinčius kartu su siskirstė taip: pirm. — Aldona
vicepirm.
—
muzikantais džiugiai pašok Augylienė,
Teresė
Ivaškienė,
sekretorius
ti... Net pasigirdo iš publikos
— Tomas Lora, iždininkas —
labai džiaugsmingas šūkis!
Juozas
Milukas, sporto direk
Pirmajai — tradicinei da
torius
—
Donatas Augylius,
liai pasibaigus, antroje —
stalo
teniso
reikalams — Pet
šiuolaikinėje dalyje nostalgiš
kai nuskambėjo Balio Dvario ras Savukonis, specialiems
no „Dalios” arija (žodž. Balio projektams — Laura Dulytė ir JAV prezidentas George W. Bush su Detroito LB apylinkės pirmininke
Sonata Petravičiūtė, kultūri
Sruogos).
Nijole Zelvvender 2000 m. pavasarį, kuomet — dar Texas valstijos guber
Ir taip ausys gaudė, ir jaut niai renginiai — Danguolė natorius ir kandidatas į Bukuosius rūmus — George W. Bush lankėsi
riai bei meiliai glaudė Lie Pašytė.
Detroite. Prieš atvykdamas į Detroitą, jis savo kabinete buvo susitikęs su
LAK 2003 metais švenčia LR užsienio reikplų ministru Algirdu Saudargu ir ambasadoriumi Stasiu
tuvos kompozitorių: Jono Šve
do, Vytauto Klovos, Antano savo 100 metų gyvavimo Sakalausku. Šie visi susitikimai neabejotinai turėjo įtakos prez. Bush
Lapinsko, Vaclovo Paketūro, jubiliejų. Tai seniausia lietu apsilankymui Lietuvoje 2002 m. lapkričio 23 d.
Edvardo Balsio, Jurgio Juoza„PASITIKĖK, PASITIKĖK BALTAIS DEBESŲ AVINĖLIAIS”
paičio, Fausto Latėno, Valen
tino Bagdono, Vytauto JuozaLietuvos Respublikos gene gailėta aukšto ir teigiamo įver rankas”, „Sekmadienis”, „Jis
paičio bei kitų kūrinius.
ralinis konsulatas Nevv Yorke tinimo. Tačiau J. Mekas, iš atsigręžė”, „Bičiuliai, draugai”
Dvi devynmetės mergytės pakvietė į susitikimą su poetu, garbinęs kitų valstybių auto ir kt.
— Aura Juozevičiūtė ir Mar filmininku Jonu Meku. Susi rius, Lietuvai geresnio žodžio
Būdamas geru poetu, ne
garita Svvisslee (Dainos Pen- tikimo renginys įvyko konsu pagailėjo. Jis,* gan ironiškai reiškia, kad būsi ir geras skai
kiūnaitės dukrelė, buvusių lato patalpose gruodžio 6 d., kalbėdamas, ten lietuvių lite tovas. Prie tokių reikėtų pri
vašingtoniškių Gražinos ir dr. penktadienį, 6 v. vak.
ratūros neįžiūrėjęs. Betgi ten skirti ir J. Meką. Jo skaitomi
Domo Krivickų produkraitė),
Renginį atidaręs, gen. kon buvo išstatytos ir jo parašytos eilėraščiai būtų daug įtaigiau
abi gražiai kalbančios lietu sulas dr. Rimantas Morkvėnas knygos. Paklausus, ar ir savo pasiekę klausytojus, jei būtų
viškai, apdovanojo kiekvieną paklausęs, kas yra Jonas Me raštuose „lietuvių literatūros” skaitomi labiau patyrusio
ansamblio narį raudona rože; kas ir pats gan išradingai pa nematęs, susilaukta labai skaitovo.
vadovę kanklininkę prof. Liną aiškino. Pakėlęs kartono ga migloto, išsisukinėjančio atsa
Po to buvo apžiūrinėjami,
Naikelienę, kanklininkes Vir balą, kuriame, didelėmtis rai kymo. Atsakęs! dar į kelis pa ant sienų iškabinti minėto dai
giniją Alenskienę ir Aušrą dėmis buvo. įrašyta
Jonas klausimus, skaitė savo poezi lininko A. Varkalio dailės dar
Juškevičienę, birbynininkus Mekas, nuo pavardės nu ją
bai. Jis daugiausia piešia ar
Irmantą Andriūną ir Eugenijų braukęs tris paskutines rai
Prieš pradėdamas skaityti, tapo ant popieriaus. Naudoja
Čiplį, operos solistę Joaną des, o nuo vardo dvi pirmuti susikaupimo idėlei, pakvietė įvairius pieštukus, tušą,
Gedmintaitę. Programą sklan nes, likusius skiemenis: Me ir išklausyti dailininko, muziko rašalą, pastelinius dažus. Rei
džiai angliškai pravedė Daina nas sujungęs, gavo atsakymą Auguste .(kitur vardas rašo kalui esant, nevengia panau
Juozevičienė.
mas Eugenijus) Varkalio su doti net ir kavą, arbatą, vyną
— MENAS.
'
Rytojaus dieną koncertas
Pakviestas „Menas”, pasi kurto - ir jo paties atliekamo, (ne gėrimui, o dailei). Jo dar
vyko Kapitoliuje. Nors užk dalino įspūdžiais iš Frank kūrinio „Pianino improvizaci buose daug kur galima užtikti
lausta vadovė teigė, jog akus furte (Vokietijoje) vykusios jos” įrašą.
skruzdės bei kitus vabzdžius.
tika buvusi geresnė salėje, Knygų mugės. Toje mugėje,
J. Mekas perskaitė ištisą Jis išsireiškė, kad skruzdės jį
tačiau ir čia šauniai sklido į garbės svečio teisėmis, dalyva- eilę savo sukurtų miniatiū- ypač domina, nes primenan
Rotundos
skliautus,’ • • o 11 atsi- , vo> , ir Lietuva v Apie jos pa -.rinių eilėraščių: „Patikėk, pa čios žmonių gyvenimą.
•
mušę krito auksinių žvaigž viljoną vokiečių, bei kitų vals tikėk baltais debesų avinė
Autorines parodas yra tu
delių kruša į godžias klausyto tybių spaudoje buvo nepa liais”, „Jeigu aš turėčiau rėjęs Kaune, Berlyne, Hamjų širdis. Neapsakomas jaus
mas pripildė kiekvieno lietu SOUTHFIELD, MI
vio sielą. Senovinių kanklių
GIESMĖ DIEVO APVAIZDOJE
stygos porino apie vaikystėje
Underys.
Giesmes
Ir vasaros metu nenutilusi pavyzdžiu. O lapkričio 17 d. po Vitas
išgyventą šventę Rambyno
padeda
vargo
kalne ir ten kanklės skrido giesmė Dievo Apvaizdos baž komunijos išgirdome „Žiburio” paruošti
nininkai:
Rita
Giedraitienė,
nyčioje,
rudenį
dar
įvairiau
lituanistinės
mokyklos
moki

prie aukuro tolyn Nemunu, o
žilabarzdis patriarchas Mar suskambėjo. Vieną sekmadie nes, paruoštas mokytojos Jo-, Rimas Kasputis ir Ada
tynas Jankus ir žvaigždėmis nį džiaugėmės Toronto „Dai lantos Jonutytės, kuri ir var Mikštienė. Per Kalėdas ir
žibančiomis akimis Vydūnas nos” vieneto, vedamo Lilijos gonais grojo, ir antriems bal Velykas groja Vidas Nevebėrė ugningas patriotines Turūtaitės, giedojimu prieš ir sams darniai padėjo. Pakal rauskas, mūsų bažnyčioje
mintis. Ir toks graudulys už per mišias. Kaip gražu, kad ir binta paruošti mokinius ir Ka vargonavęs dvidešimt metų.
griuvo širdį, jog ašaros užliejo lengvos muzikos mėgėjai pa lėdų mišioms, sakė, kad tai Ligi šiol Dievo Apvaizdos
akis... Kas anuomet galėjo ruošia gražų giesmių reper priklausys nuo tėvų noro vai bažnyčioj vyravo bendras visų
sudūmoti, kad kanklės atsiras tuarą. Pora Sekmadienių ben kus atvežti ir į repeticijas, ir į dalyvių giedojimas, kuris, rei
kia pripažinti, silpsta, nes
Naujame pasauly, nešdamos drą giedojimą pravedusios bažnyčią.
dainorių
ir giedorių karta sensta,
Nepasiduoda dar ir vyrų
čia Lietuvos kultūrą...? Gau Rita Giedraitienė ir Asta Jursios studentų grupės 3 aukšte gutytė gražiai pagiedojo duetu penketukas per didesnes šven kimsta ir miršta, o vidurinioji
rymojo ant marmurinių „tu naujų, negirdėtų giesmių. tes, pravedantis bendrą giedo ir jaunesnioji karta pratusi tik
rėklų” ir ilgai klausėsi koncer Joms varganais grojo Adą jimą, pagiedantis duetu, trio klausyti. O dar galėtų giedoti,
to, o pirmam aukšte didelės Mikštienė. Kas trečią mėnesio bei keturbalses giesmes. Šis jei prisimintų, kad tai teikia
moksleivių ekskursijos irgi sekmadienį per jaunimui skir vienetas gieda jau visą penk ma ne kam kitam, o Dievui
įdėmiai sekė 2-ame aukite tas mišias psalmes gieda gim metį. Jį sudaro tenorai: Ri garbė. Kas gieda — dvigubai
nazistės Svaja Mikulionytė ir mantas Labeika, Edvardas meldžiasi. Tikėkim, kad gies
kanklių muziką.
.
Vija
Underytė, abi mielai ban Skiotys ir Pranas Zaranką; ba mė mūsų šventovėj dar ilgai
Po koncerto buvo sureng
Pranas Zaranka
tas priėmimas — vaišės Se dančios pasekti senelių ir tėvų ritonai: Linas Mikulionis ir skambės.
nato III aukšte svečių kamba DETROIT, MI
ry, labai elegantiškame Sena
DU TALPINTUVAI IŠPLAUKĖ LIETUVON
te Parlor (marmuro grindys,
„Pagalba Liętuvai” pada-, yra per 410,000 dol. ir „Ceclor”, vertė siekia 72 milijonus dol.
raudoni kilimai, juodos odos
minkštasuoliai — sofose fote linys praneša, kad š. m. lapk kurių vertė yra per 175,000 Vaistai ir medikamentai gau
liai, kėdės — įspūdingi siety ričio 8 d. 91-as ir 92-as talpin- dol. Talpintuve yra ir vaikų vi nami veltui iŠ „Catholic Medi
nai, elektrinės žvakės ant sie tuvąs, abu 40 pėdų ilgio, pa-, taminai, vitaminai su minera cal Mission Board”, Nevv York.
nų, juodos kolonos su paauk aukoti iš „Catholic Medical lais suaugusiems, aspirinas Anksčiau gaudavom iš „Pbarsuotom viršūnėm). Honorarai Mission Board” iš Nevv York, (Tylepol extra strength), vais-. macists Without Borders”
ansambliečiams ir vaišės buvo NY, buvo išsiųsti mūsų vargs-. tai nuo skausmo (Motrin), vaistai Paryžiuje. „Pagalba Lietuvai”
padengtos iš MVMS iždo, o tantiems broliams ir sesėms nuo kosulio (Tussin), antibio užmoka persiuntimo išlaidas.
autobuso bilietus iš Čikagos ir Lietuvoje. 91 talpiųtuvas sve tikai (Amoxicillin, ir įvairūs me Įvairių talpintuvų ir siuntų
atgal nupirko Wisconsin uni ria 12,000 svarų, jo vertė sie dikamentai — marlės, kem finansavimu pasirūpina dos
versiteto Center for Russia, kia per 755,642 dol. Talpin pinės, siūlai žaizdom susiūti nūs visuomenės rėmėjai ir nuo
latiniai aukotojai. Visuomenė
Center Eastern Europe, and tuve yra reįkalingų medika (suturės), kremas (lotions).
visuomet
buvo dosni „Pagalba
„Pagalba
Lietuvai
”
atsto

mentų
—
ortopedinės
įrangos,
Central Asia. Madisono rengė
jai dėkojo visiems prisidė kempinės, švirkštai įr adatos, vas Lietuvoje ir „Caritas” di Lietuvai” darbų rėmėja. Tad
jusiems: prof. Dean Bowles, nusausinami vamzdžiai (drai- rektorius dekanas Balys Stan ir vėl prašome visų telkti bet
Rita Krueger, Kaitlin Bellero- nąge tubes), padėklai (trys),, kus prižiūrės talpintuvų iškro kokią paramą „Pagalba Lie
se, Marijai Remienei. Ansam plastmasinės, pirštinės. 92-sis vimą ir • išdalins Vilniaus tuvai”: telkti aukas ir melstis,
blis savo ruožtu pareiškė talpintuvas sveria 15,000, jo „Carito” vaistinėms, klini kad mūsų pastangos tęstųsi ir
būtų sėkmingos.
padėką Algiui Grigui, GT vertė siekia per 1,839, 732 dol. koms bei ligoninėms.
Regina Juškaitė-Švobienė
Nuo padalinio įsteigimo
International kelionių agen Šiame talpįntuve yra „Indo„Pagalba Lietuvai”
1990
iki
š.
m.
gruodžio
mėn.
methaein
ir
Ipratropium
bro

tūros savininkui už rūpes
pirmininkė
išsiųsta
92
talpintuvai,
kurių
tingą patarnavimą.
S.E.S. mide našai spray”, kurių vertė
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York mieste esančiose meno
galerijose. Grupinėse parodo
se dalyvavo: Vilniuje, Kaune,
Berlyne, Vengrijoje ir Nevv
Yorko galerijose. Dviem fil
mams (avvangard) sukūrė
muziką.
Dail. Auguste Varkalis jau

0918 W. Archer Ava. Ste. 5 k 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
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aštunti metai gyvena Nevv
Yorke.
Malonu pastebėti, kad to
kie, ir panašūs, renginiai kon
sulato patalpose nėra reteny
bė. O tai, su gilia padėka gen.
konsului R. Morkvėnui, tik
džiaugsmą kelia.
P.Palys

NUOSTABUS KONCERTAS
Lapkričio 23 dienos vaka
re Clevelando Dievo Motinos
parapijos salėje susirinko
didokas publikos būrys išk
lausyti Lietuvos Dailės muzie
jaus
muzikos
ansamblio
„Kanklės” koncerto, kuris
labai skoningai suredaguotoje
programoje buvo pavadintas
„Tėviškės spalvos”. Scenoje
matėme trejas kankles ir net
būgną. Programai prasidėjus,
į sceną įžygiavo trys, tauti
niais drabužiais pasipuošu
sios, merginos ir du vyrukai,
nešini birbynėmis, lumzdeli
ais. Po ansamblio vadovės
įžanginio žodžio programa bu
vo pradėta „Subatos va
karėliu”, kurį atliko visas an
samblis. Toliau nuostabaus ir
puikiai išlavinto soprano
savininkė Joana Gedmintaitė
padainavo tris, lietuvių kom
pozitorių sukurtas, dainas,
pritariant visiems instrumen
tams. Sunku buvo atsistebėti,
kaip virtuoziškai buvo groja
ma tais instrumentais. Miklūs
pirštai šokinėjo kanklėmis,
birbynės ir lumzdelio grojikai
nuo jų neatsiliko. Pirmą pro
gramos dalį baigė ansamblio
solistė Joana Gedmintaitė,
dainuodama „Ant kalnelio”.
Po pertraukos scenon

įžengė ansamblio narės, pa
keitusios drabužius, apsiren
gusios baltomis „romėniš
komis” togomis. Visas ansam
blis atliko „Scherzo”, o po to
solistė Gedmintaitė jausmin
gai atliko vokalinį ciklą” „Me
džių tyla”. Toliau girdėjome
visą ansamblį dainuojant
„Skamba lacrimarum”, solistė
labai jautriai dainavo „Dai
nuotinę”, kuriai muziką su
kūrė Valentinas Bagdonas, o
žodžius mūsų iškilusis poetas
Bernardas Brazdžionis. Po
solistės sudainuotos „Vary
varo”, visas ansamblis šoko
Algimanto Bražinsko sukurtą
„Šokį”, o į koncerto pabaigą
dvi dainas padainavo solistė
Gedmintaitė. Koncertui pasi
baigus, mergaitės ansamblio
dalyvius apdovanojo gėlių
puokštėmis, o entuziastinga
publika sustojo ir labai ilgai
plojo.
Koncertui pasibaigus, LB
Clevelando apylinkės valdyba
visus pakvietė į puikias vai
šes. Clevelando lietuviai yra
labai dėkingi vietinei LB
valdybai, suruošusiai tokį
puikų koncertą, kuris dar ilgai
išliks atminty, joje atkur
damas „tėviškės spalvas”.
Aurelija M. Balašaitienė

* Vyriausybės pareigūnai
tikina, jog „Sodros” biu
džete pakaks lėšų mokėti

* Valdžioje esantys Lietu
vos politikai jau dalijasi vie

pensijas dirbantiems senatvės
pensininkams ir neįgalie
siems. Tačiau „Sodra”, biu
džeto perteklių naudodama
minėtoms išlaidoms, nepąjėgs
grąžinti didžiulių skolų. Fi
nansinė našta perkeliama
valstybės biudžetui. (LŽ, Elta)

tas Europos Parlamente. Sei
mo vadovybė nutarė išrinkti
25 parlamentarus, kurie nuo
kitų metų vasario mėnesio
dalyvautų specialiuose iš Sei
mo biudžeto finansuojamuose
mokymuose Europos Parla
mente.
(LR, Elta)

JIS LAIMĖJO LIETUVAI DAUG
DRAUGŲ
Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV-se Vygau
das Ušackas, Wisconsin uni
versiteto pakviestas į Ma
dison, paliko platų susiža
vėjimą amerikiečių ir lietuvių
tarpe.
Laisvai, sklandžiai kalbė
damas angliškai, draugiškos,
šiltos laikysenos, jis laimėjo
Lietuvai daug draugų. Pa
prašytas atsakyti į keletą
klausimų, V. Ušackas malo
niai sutiko.

Vygaudas Ušackas.

— Malonėkite atskleisti
kiek apie save: pasiektus
mokslus, kas paskatino į dip
lomatinę tarnybą?

—1990 m. baigiau Vil
niaus universiteto Teisės fa
kultetą. Tuo metu, kaip ir
daugelis lietuvių, buvau ak
tyviai įsitraukęs į judėjimą už
Lietuvos nepriklausomybę,
buvau vienas Lietuvos Stu
dentų sąjungos įkūrėjų. Uni
versiteto baigimui parašiau
diplominį darbą apie Thomas
Jefferson politinės filosofijos
aspektus. Domėjausi ne tik
vieno iš Amerikos „tėvų įkū
rėjų” — Jefferson filosofija,
bet ir jo sampratą formavu
siais: John Lock, J. J. Rousseau, Montesųuieu. Taip pa
siekiau ir praėjusio amžiaus
liberalios ekonomikos proponentus — F. von Hayek ir M.
Friedman. Nutarus toliau
gilinti politinės filosofijos bei
ekonomikos mokslo žinias bei
laimėjus stipendijas, mokslus
tęsiau Oslo (Norvegija) ir
Arhus (Danija) universitetų
Politinių mokslų institutuose,
kur praleidau pusantrų metų.
Nors ir gyvendamas sve
tur, palaikiau artimus ryšius
su Lietuva, kuri tuo metu iš
gyveno atgimimą. Apie Lietu
vos nepriklausomybės siekį
aiškinau, važinėdamas su
paskaitomis po Skandinaviją.
1991 m. pabaigoje grįžau į
Vilnių ir pradėjau dirbti
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijoje. 1992 m. vasario
mėn. buvau pasiųstas į Briu
selį padėti pirmajam Lietuvos
ambasadoriui Briuselyje Adolfui
Venskui įsteigti Lietuvos mi
siją prie Europos Bendrijos ir

NATO. Ten išdirbau ketve
rius metus. Briuselis buvo
mano pirmieji ir bene labiau
siai įstrigę diplomatinės pa
tirties metai. Į Briuselį po be
veik pusmečio atvyko mano
žmona Loreta su kelių mėne
sių sūnumi Raimundu. 1996
m. iš Briuselio grįžome ne tik
su diplomatine patirtimi, bet
ir su, 1993 m. vasarą gimusia,
dukrele Paula.
— Neseniai Filbright
sąjunga Madison, WI, Jus
pakvietė pagrindiniu paskai
tininku tarptautinei auditori
jai. Kokie Jūsų įspūdžiai bei
nuotaikos, susitikus su val
džios pareigūnais, verslo va
dovais, mokslininkais?

— Lankiausi Wisconsin
universiteto ir vietos Lietuvių
Bendruomenės kvietimu. Tai
buvo dar viena galimybė su
pažindinti auditoriją su Lie
tuva bei jos siekiais stoti į
NATO. Pabrėžiau, kad NATO
plėtra yra geriausias būdas,
siekiant galutinai panaikinti
Šaltojo karo skiriamąsias lini
jas bei atsakyti į naujo po
būdžio grėsmes, kurios iškyla
demokratinei Vakarų visuo
menei. Buvau sužavėtas Lie
tuvių Bendruomenės dėmesiu
ir jos aktyvia veikla Madison.
Tikiuosi, kad ir toliau, veikda
mi išvien, galėsime turtinti
Lietuvos bei JAV ekonomi
nius, politinius ryšius. Lie
tuvą ir JAV sieja istoriškai
susiklostę specifiniai politi
niai santykiai: JAV niekada
nepripažino Lietuvos okupaci
jos, teikė moralinę ir politinę
paramą, išlaikant viltį, jog
vieną dieną Lietuva atgaus
nepriklausomybę. Tikiuosi,
kad po narystės NATO JAV ir
Lietuva išlaikys ir praplės
specialius Lietuvos-JAV san
tykius.
— Madison ir Vilniaus
miestų susigiminiavimo ko
mitetas džiaugėsi Jūsų at
vykimu. Kaip Jums atrodo jo
pastangos Lietuvos atžvilgiu?

— Madison ir Vilniaus su
sigiminiavimas yra vienas
pavyzdinių tiltų Lietuvos ir
JAV sntykių raidai. Manau,
kad, šalia puikių politinių ir
karinių ryšių tarpvalstybiniu
lygiu, mes visi turėtume siek
ti glaudesnio ir aktyvesnio
bendravimo tarp abiejų vals
tybių miestų, taip pat verslo,
kultūros atstovų. Labai džiu
gu, kad Madison susigiminia
vimo komitete yra ne tik
Amerikos lietuviai, bet ir iš
kitų kraštų save kildinantys
amerikiečiai. Manau, jog tai ir
yra Madison-Vilniaus susigi
miniavusių miestų komiteto
jėga. Tai padeda plačiau
įtraukti amerikiečius į veiklą
su Lietuva, geriau ir daugiau
pažinti Lietuvą.
— Kokie Jūsų ryšiai su

— Neseniai grįžau iš Houston, TX, prieš savaitę buvau
Rochester, NY, gruodžio mėn.
pradžioje vyksiu į San Fran
cisco, CA. Nors daugelio mano
vizitų tikslas yra duoti pas
kaitas atskirų valstijų už
sienio politikos ir pasaulio
reikalų komitetuose, susitikti
su senatoriais, Kongreso na
riais, verslininkais, tačiau
taip pat visada stengiuosi susi
tikti su kiek galima didesniu
skaičiumi Amerikos lietuvių.
Jie kaip tik yra brangiausi
Lietuvos ištekliai Amerikoje.
Daugiau nei vienas milįjonas
JAV lietuvių yra tas raktas,
kuris man ir kitiems Lietuvos
pareigūnams padeda pasiekti
JAV politinių veikėjų dėmesį.
Be Jūsų įsitraukimo ir pa
ramos Lietuvai, būtų sunkiai
įsivaizduojamos sėkmingos
diplomatinės pastangos, užsi
tikrinant JAV vyriausybės
paramos Lietuvos narystei
NATO. Labai vertiname ir ti
kimės dar aktyvesnio Ame
rikos lietuvių įsijungimo, sie
kiant į Lietuvą pritraukti
naujas JAV investicijas, pa
skatinti dvišalės prekybos
plėtrą.
— Kokį įvaizdį turite apie
„Draugą”? Jūsų nuomone,
kokiu būdu reikėtų ieškoti bei
kuo vadovautis, skatinant
trečiabangius įsijungti skaity
tojais ir bendradarbiais (pa
čiame „Drauge” jų darbuojasi
daug daugiau, negu anksčiau
atvykusių — iŠ 29 tarnautojų
tik 4 antrabangiai)?

— „Draugą” skaitau regu
liariai. Važinėdamas po Ampriką, pastebėjau, kad „Drau
gas” yra vienas svarbiausių
informacinių saitų tarp tūks
tančių Amerikos lietuvių.
Manau, jog labai svarbu pa
siekti naująją išeivijos bangą.
Man sunku teikti patarimus,
kaip ir ką daryti. Manau, kad
šioje srityje Jūs patys ir Jūsų
bendradarbiai turite žymiai
daugiau patirties. Viena tik
galiu patarti, tai dirbti drauge
su Lietuvos ambasada Va
šingtone ir Lietuvos konsu
latais Nevv Yorke bei Čika
goje. Pavyzdžiui, kitų metų
Kovo 11 proga ambasada pla
nuoja rengti krepšinio varžy
bas tarp jaunosios išeivijos.
Siūlau „Draugui” būti vienu
iš rengėjų. Manau, tai padėtų
sudominti „Draugu” trečia
bangius.
— „Draugo” puslapiuose
regime, kaip energingai vei
kiate politinėse, ekonominėse
bei kitose srityse. O kaip kul
tūrinėse? Kaip mėginate su
pažindinti amerikiečius bei
kitataučius su Lietuvos kul
tūra?

— Kartu su kolegomis,
stengiamės siekti ne tik
NATO narystės, ekonominių
ryšių plėtros, bet ir aktyviai
pristatyti Lietuvos bei kitų,
Lietuvoje gyvenančių, tautų

RUDENS SAVAITGALIS
LIETUVIŲ OMAHOJE
Audronė V. Škiudaitė
Nr. 5

Reivydą Šimėną sutikau pasiryžę grįžti namo. Tai pa
sekmadienio Mišiose. Su jo tvirtino ir Agnė, kai jai už
tėveliu Albertu Šimėnu, buvu daviau tą patį klausimą: „Ar
siu LR Seimo nariu ir Krikš norėtumėt grįžti į Lietuvą?”
- Žinoma, - atsakė ji ne
čionių demokratų partijos
veikėju, Lietuvoje daug metų mirktelėjusi. - Visa mano šei
teko bendradarbiauti. Reivy- ma Lietuvoje - brolis, sesutė,
das studijuoja informatiką. tėtis, mama. Nuo savo šaknų
Prisimenu, kad jis su savo nepabėgsi, visą laiką namo
dviem broliais mokėsi Vil traukia. Tą tuštumą užpildyti
niaus jėzuitų gimnazijoje. nedaug žmonių sugeba. Čia
Reivydas - gabus jaunuolis, susitinkam sekmadieniais per
laimėjęs pirmąsias vietas įvai Mišias, kartu švenčiam gimta
riuose tiksliųjų mokslų kon dienius ir šventes. Lietuviai
kursuose. Gimnazija buvo jį mus priėmė labai draugiškai.
siuntusi pusei metų į Angliją.
Prie stalelio kavinės pa
Kažkokia abejonė krebžda sienyje, matau, Aušrelė jau
viduje, todėl dažno vis pa vėl su kažkuo glėbesčiuojasi.
klausdavau: ar grįši į Lietuvą? To jaunuolio veidas kažkur
Kaip tvirtina Arvydas Urbo matytas. Tai juk Aušrelės se
navičius, kuris tėviškai pa minaristas! Trewor Wedman
globoja studentus, visi jie yra studijuoja Missouri kunigų

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

išeivija?

Seminaristas Trewor Wedman
bando kalbėti lietuviškai.

seminarijoje. Praėjusią vasa
rą „Drauge” buvo jo ir jo
draugų nuotrauka. Aušrelė
grupę seminaristų, kurie
atostogų metu vyksta į Lie
tuvą dirbti su narkomanais,
moko lietuvių kalbos. Trewor
buvo grupės vadovas. Jo
įspūdžiai iš Lietuvos labai
geri, jis net bando kalbėti
lietuviškai. Lietuvoje praleido
7 savaites. Lankėsi Kaune,
Varniuose, Degučiuose prie
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Danutė Bindokienė

Tik neskubėkime
duobės kasti

Lietuviukai Vilniuje džiaugiasi gausiais žiemos krituliais.
K. Vanago (Elta) nuotrauka.

kultūrą, tradicijas, menus.
Neseniai, bendradarbiaujant
su JAV LB, surengėme, pla
čiai nuskambėjusią, lietuviško
gintaro parodą senajame Washington pašto pastate; am
basadoje koncertavo žinomas
Lietuvos populiarios muzikos
dainininkas Andrius Mamon
tovas, vyko Vilniaus žydų
Geto dainų koncertas, tebe
sitęsia senų žydiškų knygų iš
Vilniaus Mattityahu Strashun
bibliotekos paroda, gruodžio 5
d. atidarėme Culpeper mieste
lio, kurio meru yra Amerikos
lietuvis Rimeikis, dailininkų
parodą. Kitų metų pradžioje
vyks
Amerikos
lietuvės,
Rochester LB pirm. Birutės
Litvinienės, meno rinkinių pa
roda. Aktyvi Lietuvos ambasa
dos Vašingtone kultūrinė
veikla, gal ne taip pastebima
kituose JAV miestuose, padėjo
mums įsigyti, pasak „The
Washington Post”, vienos
kultūriniais renginiais turtin
giausių ambasadų vardą.
— Pasigirsta gandai, kad
planuojama Washington, DC,
statyti naują Lietuvos am
basadą. Ar tai tiesa? Dabar
tinė ambasada yra geroje
sostinės vietoje, išeivijai buvo
ir yra simboliu, lyg Lietuvos
žemės kampelis, išeivija pa
dėjo ją išlaikyti okupacijų
metais.

planų, tačiau iki šiol reikiamo
dėmesio ambasados būtinam
remontui neskirta.
Po įvairių svarstymų,
tame tarpe ir naujo sklypo ar
pastato įsigijimo, Lietuvos
vyriausybei pateikiau pasiū
lymą skirti reikiamą sumą
pinigų architektūriniam pro
jektui dėl dabartinio ambasa
dos pastato kapitalinio remon
to. Tikiuosi, kad ši suma bus
skirta 2003 m. Lietuvos vals
tybiniame biudžete. Tai būtų
pirmas konkretus žingsnis
ambasados remonto link. Be
to, tai įgalintų paruošti am
basados remonto projektą
2003 m. bei pradėti remontą
gal jau ir 2004 m. Šiaip
ambasada, dar prieš švęs
dama savo 100-ąjį gimtadienį,
išlaikiusi savo autentišką
fasadą, 1 bei 2 aukštą, atsi
naujintų ir prasiplėštų.
—
Šiomis
dienomis
Fulbright sąjungos narys,
Wisconsin universiteto profe
sorius emeritus Dean Bowles
pranešė
Madison-Vilniaus
susigiminiavimo komitetui,
jog galbūt netolimu laiku
Madison, WI, atsiras iš Lie
tuvos Fulbright stipendi
ninkas studentas. Ar tai Jūsų
apsilankymo Madison pasek
mė?

— Tai labai džiugi nau
jiena. Bendraujant su Ma
dison Wisconsin universiteto
profesūra, kalbėtasi apie stu
dentų mainus. Nors galbūt ir
ne dėl mano vizito, bet visgi į
Madison atvyks Lietuvos Ful
bright stipendininkas. Tikiuo
si, kad kontaktai, kuriuos
padėjau užmegzti su Vilniaus
universitetu, artimiausiais
metais pasitvirtins ir Ame
rikos studentai vyks į Vilnių
2-3 savaičių seminarams.

— Taip, Lietuvos ambasa
da 16-oje gatvėje yra neatsie
jama ne tik išeivijos, bet ir
Lietuvos valstybės istorijos
dalis. Lietuvos ambasados
pastatui 2009 m. sukaks 100
metų. Jo dabartinė būklė, nors
graži išore, reikalauja vidaus
darbų, pamatų sijų sutvirtini
mo, kanalizacijos, šildymo ir
šaldymo sistemų pagrindinio
remonto. Ambasados pastato
vidaus išplanavimas neatitin
— Nuoširdžiai dėkoju už
ka priešgaisrinių ir elemen išsamų pokalbį.
tarių saugumo reikalavimų.
Kai kurie vašingtoniečiai
Kalbėjosi Stasė
skundžiasi, kad buvo daug
Semėnienė
Utenos, Palangoje. Motinai
dovanų parvežė gintaro kry
želį. Klausiu, kas labiausiai
jam įsiminė Lietuvoje.
- Skirtumai, - sako jau
nuolis. - Ūkininkai dirba
šiuolaikinėmis mašinomis, o
greta - su arkliais. Paskui
„Mercedes” automobiliai ir
vargšai...
O skirtumų tarp jaunimo
Lietuvoje ir Amerikoje Trewor
nepastebėjo. Tik lietuviai yra
pastebėję, kad jie, amerikie
čiai, esantys laisvesni žmo
nės, ne tokie susikaustę. Ir
kaip pavyzdį papasakojo atsi
tikimą. Jie Vilniuje lankėsi
netoli vyskupų rūmų ir pa
matė kieme vaikštinėjantį
vyskupą. Kaip pripratę, jie
nutarė jam pasakyti „labas”.
Sutiktas tarnautojas buvo
labai nusigandęs dėl tokio
amerikiečių elgesio. Jis sakė,
kad pas vyskupą reikia
užsisakyti audienciją...
Trevvor juokiasi, kad kai
jie lankydavo parapijų kle

bonus, šie tuojau norėdavo
juos pristatyti tarnauti Mi
šioms, bet jie to daryti dar ne
galėdavo. Trevvor patiko, kad
lietuviai gražiai rengiasi.
Trevvor Wedman yra kilęs
iš Oklahomos. Baigęs moks
lus jis grįš kunigauti į savo
gimtinę. O į Omahą jis buvo
atvykęs lankyti lietuvių stu
dentų, su kuriais susidraugavo.

Jau čia pat Europos Są
jungos valstybių vadų susiti
kimas, kuriame bus spren
džiamas naujų narių pakvieti
mas. Tarp laukiančių užkuli
siuose yra ir Lietuva, bet, kaip
ir kitose valstybėse, girdėti
daug priešingų nuomonių bei
klausimų: ar tai atneš mums
laimėjimą, ar pralaimėjimą?'
Abejojančių nereikia smerk
ti. Kaip ir prieš kiekvieną
svarbų posūkį, žadantį daug
pasikeitimų, rūpintis ir verta,
ir net būtina. Bet nemažiau
svarbu ant svarstyklių sudėti
visus teigiamus ir neigiamus
aspektus, juos sąžiningai pa
sverti ir tik po to daryti lemia
mą sprendimą.
Įstojimas į Europos Sąjun
gą susietas su daug daugiau
nežinomųjų, negu, pavyzdžiui,
narystė NATO. „Senosios” ES
narės yra sudariusios ilgiau
sią taisyklių bei reikalavimų
sąrašą, kurį turi įgyvendinti
laukiančiosios pakvietimo. Ga
lima drąsiai teigti, kad ir da
bartinės ES narės, jeigu šian
dien pretenduotų į kandidačių
eiles, vargiai galėtų visas tas
sąlygas išpildyti. (ES kūrimosi
metu, kažkaip, kone savaime,
nemaža dalis didžiųjų ir tur
tingųjų Europos valstybių joje
atsidūrė.) Penkiolika dabar
tinių ES narių savo prana
šumą remia daugiausia tuo,
kad joms priklauso 95 proc. vi
sos Europos išteklių, o de
šimčiai pretendenčių valsty
bių tenka 5 proc. Ši nelygybė,
be abejo, nepasibaigs su įsi
jungimu į ES, kuris numa
tomas 2004 m. Dabartinės na
rės neatsisako nuomonės, kad
nuo tos lemtingos datos Eu
ropos Sąjunga ir pasiliks pa
dalinta tarp „turinčių ir ne
turinčių”.
„Turinčiosios”, iš aukšto
žiūrėdamos į siekiančias na
rystės Rytų bei Vidurio Eu
ropos valstybes, nenori pri
pažinti fakto, kad jos per paly
ginti trumpą laiką nuo neprik
lausomybės atkūrimo turėjo
ne tik pereiti į vakarietišką
rinkos ekonomikos sistemą
(ne visos dar tai padarė), bet iš
esmės pakeisti savo gyventojų
galvoseną, kovoti su visomis
negerovėmis, kurios paprastai
tokiu pasikeitimo laikotarpiu
pakelia galvas. Jeigu šios vals
tybės jau tiek pažengė, kad
gali galvoti apie įsijungimą į
tą „prestižinį klubą”, tai sa
vaime teigiamas reiškinys.
Galbūt ateis laikas, kai savo
ir veržlumu jos galės net
konkuruoti su tomis „svarbio
mis” ES narėmis, jau labai
patogiai įsitaisiusiomis savimi
pasitikėjimo vežėčiose ir net

nepastebinčiomis, kad kai
kurių ratai pradeda braškėti
(pvz., Vokietijos, Prancūzijos,
kurias kamuoja ekonominės
bėdos).
Lietuvos vadovybei dairantis į Europos Sąjungą, tiek
krašto viduje, tiek užsienio
lietuvių tarpe pasigirsta ne
mažai būgštavimų, kuriuos,
be abejo, kursto, sumaniai
prieš ES nukreipta, kai kurių
partijų bei individų propagan
da. Lietuvoje žmonėms skiepi
jama baimė, kad „užsieniečiai
išpirka visas geriausias že
mes, uždarys Ignalinos AE
jėgainę, perims prekybą, pra
monę, pramogų pasaulį ir
susižers į savo kišenes visą
pelną. Lietuviai paliks tik juo
dadarbiai jų tarnai...” Užsie
nio lietuvių rūpestis kiek
kitoks: tauta visiškai paskęs
svetimose įtakose: nebekal
bės lietuviškai, nemylės savo
tėvynės, kurs šeimas tik su
kitataučiais. Išvada — tauta
pasmerkta išnykti.
Bet su tokia nuomone rei
kia nesutikti! Nejaugi mes tik
tiek tevertiname savo tautą,
tik tiek ja pasitikime? Nejaugi
pamirštame, kad ji išliko gyva
net tada, kai pasaulis Lietuvą
buvo išbraukęs iš Europos
žemėlapių? Reikia nesutikti ir
su nuomone, kad lietuviai
tvirti išlieka tik priespaudos
metu, o gerais laikais pasiduo
da svetimai įtakai...
Lietuvių tauta ne kartą
buvo gundoma gražiais pa
žadais, įtikinėjama, kad len
kai, vokiečiai, prancūzai, ru
sai ar kurie kiti . yra kul
tūringesni, kilmingesni, kad
jų kalba gražesnė, žodingesnė,
o lietuviškoji — tik piemenims
tinkanti, jos net Dievas nenori
klausyti... Žinoma, dalis tau
tos patikėjo tais žodžiais ir
nubėgo paskui svetimus bliz
gučius. Bet pats tvirčiausias
branduolys liko ištikimas ir,
laikui atėjus, suklestėjo, per
davė savo dvasines vertybes
ateities kartoms. Pelus visuo
met nupūsto vėjas, tačiau grū
dai lieka —jie yra augalo atei
tis, iš jų išauga naujas derlius.
Lietuvių tauta atlaikė
lenkinimo laikus, okupacijas,
ji nesuklups ir prieš svetimą
kultūrą, anglų ar kurią kitą
kalbą. Jeigu dalis ir nubyrės,
pati svarbioji išliks. Duokime
pagaliau savo tautai šiek tiek
kredito, pasitikėkime lietuvio
sugebėjimu nepasiduoti sveti
moms įtakoms. Pasitikėkime
meile savo kalbai, savo tėvy
nei. Neskubėkime lietuvių
tautai duobės kasti: Lietuva
amžius išliko, neištirps ir ES
katile.

ir jų gyvenimą, per visą mies
tą ėjo paradai, veikė parodos.
Aktyviai buvo įsijungęs ir
gerokai prasiplėtęs lietuvių
imigrantų telkinys. Pasirodė

choras, kuriam vadovavo Me
čys Leškys, tautinių šokių
grupė (vadovas Mečys Aukš
tuolis).
Bus daugiau

Ryškių ir spalvingų
žmonių miestas

Pakeliui į Omahos Borgan
Mercy slaugos ligoninę Auš
relė pasakoja apie savo seną
bičiulę Mariją Mockienę, ku
rios lankyti ir važiuojame.
Ners ji buvusi savotiško cha
rakterio, bet Aušrelė ją labai
myli. Ji pasakoja apie 1954 m.
Omahos 100 metų sukaktuvių
šventę. Mieste buvusios di
džiulės iškilmės: visų etninių
grupių meniniai kolektyvai
šoko, dainavo, rodė spektak
lius apie pirmųjų imigrantų
pasirodymą šiuose kraštuose

Prie maršų autoriaus Broniaus Jonušo paminklo Evergreen Memorial
Park kapinėse Omahoje.
A. Sakalaitės nuotr.
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Kitu žvilgsniu...

PASLAUGOS

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

LIETUVA YRA MOTERIS
Dažnai per televiziją, radi
ją ar tribūnose matome bei
girdime susirūpinusias poli
tikų, inteligentų ar visuo
menės veikėjų kalbas apie
savo meilę Lietuvai. Bežiū
rint Šias viešai demonstruoja
mas meilės priesaikas, kartais
gali pasirodyti, jog tai, kas
demonstruojama, nėra nuošir
dų, o daroma tik dėl elemen
tarios reklamos.
Tada kyla klausimas — o
kas gi yra ta meilė Lietuvai ir
kaip ji konkrečiai pasireiškia?
Gal yra kokios nors skirtingos
meilės rūšys. Pvz., — meilė
Lietuvai, meilė moterims,
meilė pinigams ir dar kokia
nors kita meilė. O gal meilė
yra toks vientisas jausmas •—
ji tiesiog yra, arba jos nėra...
Ir jeigu jau meilė yra, tai
apima ji ne tik Lietuvą,
moteris ir pinigus. Meilėje tel
pa viskas — Dievas, moterys,
vaikai, seneliai, vyrai, gamta,
kitos valstybės ir tautos, uba
gai ir nusikaltėliai. Tąsyk,
žiūrėdami, kas ir kiek myli
moteris, vaikus, senelius, vy
rus, gamtą, kitas valstybes,
ubagus ir nusikaltėlius, gali
me spręsti, ar myli tas žmogus
Lietuvą, ar nekenčia jos.
O gal tiesiog yra jai abejin
gas.
O gal nori iš jos pasipelny
ti, pardavinėdamas ją it kokią
prostitutę, apgaudinėdamas ją
it kokią naivią mergaitę.
O Lietuva gera, ji visiems
viską atiduoda, nes jai pačiai
nieko lyg ir nereikia.
Bet nereikia užmiršti, kad
Lietuvos nekaltybė 1940 me

tais prievarta buvo atimta. Su
tokio likimo moterimi reikia
elgtis subtiliai, nes gyvenime
kartais atsitinka, kad išprie
vartautos mergaitės išprotėja,
nusižudo arba gyvena depresi
joje, kurią pagydyti be didelės
ir nesavanaudiškos meilės yra
beveik neįmanoma.
Beje — dar apie meilę. Yra
sakoma, kad meilės esti dvi
rūšys — Saulės meilė ir Mė
nulio meilė. Saulė, pvz., vieno
dai myli visus —ji šviečia ir V.
Adamkui, ir M. Burokevičiui,
ir A. Brazauskui, ir R. Ozolui,
ir G. Vainauskui. Ji šviečia ir
visiems, Lietuva nusivylusiems ūkininkams ir jų aug
inamiems cukriniams run
keliams, ji šviečia taip pat ir
bomžams bei menininkams.
Saulė šviečia visiems, o ne tik
tiems, kurie yra geri. Saulei
visi geri.
O Mėnulis šviečia tik tada,
kai jį kas nors apšviečia, t.y.
— jis myli tada, kaip yra kitas
jį sušildantis ir apšviečiantis
(t.y. naudingas) partneris.
Mėnulio meilė yra pragmatiš
ka. Joje susikerta valstybiniai
ir privatūs interesai.
Tad, pritaikant šių dan
gaus kūnų švietimo bei Šildy
mo specifiką, galima kon
statuoti, kad ir meilė Lietuvai
gali būti dvejopa — arba tai
meilė be išskaičiavimo, su pa
siaukojimu, kokį nuo Margirio
laikų iki partizaniško pokario
demonstravo Lietuvai atsi
davę ir nebijantis už ją mirti
žmonės. Taipogi egzistuoja ir
pragmatiška mėnuliška meilė,
kuri mūsuose dabar yra itin

BRIGADOS GENEROLUI
STASIUI DIRMANTUI — 115
Šiemet sukanka 115 me
tų, kai gimė profesorius,
buvęs krašto apsaugos minis
tras, brigados generolas Sta
sys Dirmantas.
Jis gimė 1887 m. lapkričio
2 dieną Raseiniuose. Skaud
vilėje baigęs pradžios mokyk
lą, vėliau aukštesnius mok
slus tęsė Šilalėje ir Varšuvoje.
1908 m. baigė Vilniaus reali
nę gimnaziją. Joje besimoky
damas savo pragyvenimui
užsidirbdavo duodamas pa
mokas turtingiems, bet nega
biems mokiniams. Tais pa
čiais metais savanoriu įstojo į
Rusijos kariuomenę. Jis žino
jo, kad vėliau ar anksčiau bus
pašauktas atlikti karinę tar
nybą, o savanoriai turėjo teisę
pasirinkti karinės tarnybos
vietą ir dalinį. J90S m., turė
damas Rusijos kariuomenės
podporučiko (jaun. leitenanto)
laipsnį, S. Dirmantas įstojo į
Maskvos geodezijos institutą,
kurį pabaigė 1914 m. in
žinieriaus geodezininko diplo
mu. Trumpai dėstytoju dirbęs
Tomsko technologijos insti
tute, prasidėjus I pasauliniam
karui, buvo mobilizuotas į
Rusijos kariuomenę.
1914 m. rugpjūčio 13 d.
karininkas St. Dirmahtas su
savo daliniu peržengė Vo
kietijos sieną ties Virbaliu.
Kautynėse ties Tannenbergu
rusų kariuomenė, įsiveržusi į
Rytprūsius, vokiečių generolo
Hindenburgo buvo sutriuš
kinta. St. Dirmanto dalinys,
kaip ir kitos rusų kariuo
menės dalys, vos spėjo prasi
veržti nuo gresiančio apsupi
mo. Savo atsiminimuose bri
gados generolas St. Dirman
tas apie šį atsitraukimą rašė,
kad rusų kariuomenė trau
kėsi be jokios tvarkos —
„tokia uniformuotu karių
masė pavirto į plėšikų gaują,
kuri viską plėšė, naikino,
degino...” Šiurpūs karo lauko

vaizdai St. Dirmantą taip
paveikė, kad jį apėmė antimilitaristinės nuotaikos.
Į Lietuvą St. Dirmantas
sugrįžta 1918 m. rudenį. Kaip
geras specialistas jis lapkričio
mėnesį skiriamas žemės ūkio
ministerijos įgaliotiniu Uk
mergės ir Vilniaus rąjonams
bei Ukmergės miškų urėdu.
1919 m. sausio pradžioje
jis ėmėsi iniciatyvos ir Kaune
suorganizavo matininkų kur
sus, kuriuose dėstė geodeziją.
Lietuva tuo metu buvo
draskoma priešų — puolė
bolševikai ir lenkai, kraštą
niokojo besitraukiantys vokie
čių kareiviai. Matydamas
tokią padėtį ir grėsmę Lie
tuvos nepriklausomybei, va
sario mėnesį savanoriu įstojo į
Lietuvos kariuomenę ir buvo
paskirtas karo mokyklos
inspektoriumi. Šias pareigas
ėjo iki 1924 metų. 1924 m.
kovo mėn. St. Dirmantas ski
riamas artilerijos, inžinerijos,
topografijos ir karo teisės lek
toriumi, jam suteikiamas ka
pitono laipsnis. Reikėtų pami
nėti, kad 1920 m. pavasarį jis
buvo paskirtas vadovauti ko
misijai, kuri Latvijoje bolše
vikų fronte iškeitė kalinius
komunistus į 1919 m. komisa
ro V. Mickevičiaus-Kapsuko į
Maskvą išgabentus lietuvius
įkaitus.
1924 m. birželio 20-liepos
20 d. Helsinkyje kpt. St.
Dirmantas atstovauja Lietu
vą Pabaltijo geodezinės kon
vencijos steigiamajame suva
žiavime, nes be karinės tarny
bos jis 1921—1922 m. buvo
Aukštųjų kursų Kaune geo
dezijos lektorius, nuo 1922 m.
vasario mėn. Lietuvos univer
siteto technikos fakulteto geo
dezijos katedros vedėjas, do
centas.
1924 m. kovo mėn. skiria
mas Aukštųjų Karo technikos
kursų
viršininku,
jam

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta oarhų kokybė,
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
costrac,,,,

9*1

JmIIb
CONS^UCtIoN

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

Caregivers needed for
Christmas time to work in
Wisconsin. English.
sočiai security, some experience
necessary.
Call Home Care 262-657-8467.
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„Naktinis seansas. Pavasaris/vaaara 2003” — taip vadinasi drabužių dizaineres Ramunės Piekautaitės sukurta
nauja modeliu kolekcija, pristatyta Vilniaus kino teatre „Vingis” gruodžio 8 d. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

populiari — „aš myliu Lietuvą dirkos pastangas su šių laikų
už tai, kad...” Netgi dažnesnis dienraščiais, kurie dažnokai,
variantas — „aš Lietuvos užuot informavę, švietę, mie
nemyliu, nes ji man nedavė...” liau savo puslapiuose suvedi
Skaitytojai savo galvose nėja verslo sąskaitas arba
gali atlikti tokį nedidelį eks smaugia neįtikusius politikus.
perimentą ir išvardinti sau po Alba spausdina gandus, sklei
litikus, verslininkus, inte džiančius pavydą ir neapykan
ligentus, kurie Lietuvą myli be tą...
Jei V. Kudirka nuoširdžiai
išskaičiavimo, tiesiog steng
damiesi savo darbu ir triūsu ją mylėjo Lietuvą ir rūpinosi ja
šildyti. O paskui išvardinti nesavanaudiškai, tai šių dienų
tuos, kurie dirba Lietuvos pagrindiniai dienraščiai daro
„suteneriais” — patys ją iš sunkų nusik iltimą, tyčioda
naudodami arba kitiems per- miesi iš jos, tarsi iš sovietų
kareivio išprievartautos mer
parduodami...
Taipogi skaitytojai gali gaitės, dar stengdamiesi iš to
prisiminti Vincą Kudirką, pasipelnyti. Vis tik ir tų dien
kuris, Lietuvai XIX amžiaus raščių savininkus reikia my
pabaigoje vaduojantis iš cari lėti bei atleisti jiems, nes ir jie
nės Rusijos okupacijos, leido yra aukos, jie yra vaikai tos
„Varpą”, šviesdamas Lietuvos pačios išprievartautos mer
žmones, keldamas jų ūpą dar gaitės...
Jau prasidėjo dvylikti at
bui bei vienybei, aiškindamas
ūkininkavimo pradmenis. Kas kurtos Lietuvos valstybės me
jis — žurnalistas? Ne, jis gydy tai. Ar ne laikas būtų sulaukti
tojas. Palyginkite Vinco Ku jau ir kitokios meilės Lietuvai

suteikiamas majoro laipsnis.
1926 m. sausio mėn. pakelia
mas pareigose ir skiriamas
Karo mokslo valdybos vir
šininku. Šias pareigas eina iki
1927 m. rugpjūčio 26 d., vė
liau paskirtas Karo technikos
skyriaus viršininku, 1928 m.
jam suteiktas pulkininko lei
tenanto laipsnis. Nuo 1929 m.
rugsėjo 30 d. iki 1933 m. rug
sėjo 15 d. jis vadovauja
Aukštųjų karininkų kursams.
Tuo pačiu pik. ltn. St.
Dirmantas aktyviai pasireiš
kė ir visuomeninėje veikloje
— 1927—1933 m. jis Lietuvos
karininkų ramovės tarybos
narys ir vicepirmininkas, kar
iuomenės sporto draugijos
pirmininkas.
1933 m. rugsėjo 15 d.
pulkininkas St. Dirmantas
išeina į atsargą.
Išėjęs į atsargą jis dirba
universitete, kuriame 1930 m.
birželio 1 d. jam buvo suteik
tas ekstraordinatoriaus profe
soriaus mokslinis laipsnis.
1935 m. lapkričio 2 d. pik.
St. Dirmantas kviečiamas į
Prezidentūrą. Po trumpo
pokalbio su prezidentu A.
Smetona jis skiriamas krašto
apsaugos ministru. Būdamas
ministru pagrindinį dėmesį
skyrė Lietuvos kariuomenės
modernizavimo reikalams. Jo
iniciatyva Lietuvos kariuo
menei buvo nupirkti nauji
šarvuočiai, lėktuvai, artileri
jos ir zenitiniai pabūklai,
kulkosvaidžiai... iš Čekijos,
Belgijos, Italijos, Prancūzijos.
1937 m. vasario 16 d. St.
Dirmantui suteikiamas briga
dos generolo laipsnis. Pra
dėjęs su kariuomenės vadu
divizijos generolu St. Raštikiu
kariuomenės reformavimą ir
modernizavimą, brigados ge
nerolas St. Dirmantas pilnai
savo darbo nebaigė. 1938 m.
pradžioje Lenkijos vyriausybė
pateikė Lietuvai ultimatumą,
kurį Lietuvos vyriausybė pri
ėmė. Po šio fakto brig. gen. St.
Dirmantas parašė atsistaty
dinimo pareiškimą, kadangi

pavyzdžių — mylinčios, duo
dančios, Šviečiančios? Juk, kai
žmogus įsimyli, jis gali ir val
gyt mažiau, kad tik kokią
dovaną mylimajai nunešt:kad tik mylimoji nusišypsotų.
O kiek įsimylėjimo metu myli
majai pasakoma komplimen
tų, netgi jei ji truputį negraži
ar neprotinga... Ir net jeigu
mylimąją reikia paauklėti ir
pasakyti, kad jos suknelės
kraštas išsitepęs, tai nesi
tyčiosi iš jos, su žemėmis
maišydamas, o kažkaip subti
liai, su meile apie tai užsimin
si...
O kas liktų iš Lietuvos, jos
žmonių širdyse, sunaikinus
meilę Lietuvai ir išugdžius
abejingų bei piktų žmonių
visuomenę. Niekas. „Jei ne
turėčiau meilės, aš būčiau
niekas” — sako apaštalas
Paulius.
Vytautas V. Landsbergis

(kino režisierius)

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietu vilkai.
IRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654 773-581-8654

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1,800.
Tel. 901-218-7481.

PARDUODA

Assistant Position
SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė —
$35.
1 svarų statinaitė — $21.
Skambinkite:
708-687-5627.

SIŪLO IŠNUOMOTI

Mig and Tig l-'umiture in seareh
of an individual wiih good
English reading and wriiing
skilia. Mušt be organized and
have good Computer skills.
Duties include: Customer
contact, bookkeepmg and
inventory control.
Please fax your resiume:
312-850-0599; e-mall to
migligilklfiiaiUlubalJiit
or call 312-850-0597.

Tel. 847-902-8000.

VVestmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas.
Pirmas mėnuo veltui. Kaina
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.
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Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
Lithuanian American TV, Ine.
14911 1271h Street, Lemont, IL 60439
Phone: 708-639-9022 Fax: 706-639-9070 E-mail: altvOattbi.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 renginmių
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.
Amerikos lietuvių televizijos rudeninis lėšų telkimo vajus
tąsiasil

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.

Brigados generolas Stasys Dirmantas.
ALTV pasilieka teise keisti programų turint ir siužetų rodymo laiką.

nepritarė šiam Lietuvos vy
riausybės žingsniui, nes buvo
atkirčio davimo lenkams ša
lininkas.
Po 27 mėn. pertraukos
1938 m. gegužės mėn. St.
Dirmantas vėl grįžo į univer
sitetą. Tais pačiais metais
dalyvavo Pabaltijo geodezinės
komisijos konferencijoje Kau
ne ir buvo vienas išjos organi
zatorių.
Sovietų sąjungai okupavus
Lietuvą, prof. St. Dirmantas
komisarų nurodymu buvo
atleistas iš universiteto, ta
čiau jau 1940 m. lapkričio
mėn. jis vėl pakviečiamas į
universitetą ir paskiriamas
topometrijos katedros vedėju.
Nacių okupacijos laiko
tarpiu (1942 m. lapkričio 1 d.
iki 1944 m. liepos 7 d.) jis
statybos fakulteto dekanas.
Artėjant antrajai sovie
tinei okupacijai St. Dirman
tas pasitraukė į Vokietiją, nes
pasilikimas Lietuvoje jam
grėsė suėmimu ir tremtimi į
Sibiro lagerius. Kadangi jis
jau buvo įtrauktas į pirmuo
sius lietuvių trėmimo sąrašus,
prasidėjęs II pasaulinis karas
išgelbėjo jį nuo tremties ir gali

mos mirties.
Vokietijoje gyveno Reutlingene. Ten dirbo Visos
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to (VLIKo) vykdomosios tary
bos finansų tarnyboje ir pla
navimo komisijoje. Nuo 1945
metų rudens dėstė lietuvių
technikos mokykloje Wuertingene Schvvarz Gmuende.
Tais pačiais metais buvo iš
rinktas Lietuvai remti komi
teto Reutingeno skyriaus pir
mininku. 1947 m. gegužės 3 d.
Wuertingene įsteigus Lietuvos
profesorių užsienyje sąjungą,
buvo jos pirmininkas.
1950 m. balandžio 4 d. pro
fesorius, brigados generolas
St. Dirmantas atvyksta gy
venti į Čikagą, čia jis tuoj pat
įsijungė į lietuviškų organi
zacijų veiklą. Gana aktyviai
prisidėjo prie Lietuvių Karių
veteranų sąjungos „Ramove”
steigimo ir jos veiklos. Buvo
išrinktas šios organizacijos
Centro valdybos pirmininku.
Kilus idėjai Čikagoje pastatyti
Lietuvos Laisvės kovų paminklą,
generolas dėjo daug pastangų
šią idėją įgyvendinti. Pasta
čius paminklą, buvo išrinktas
vadovauti paminklo saugoji-

mo komitetui. Brig. gen. St.
Dirmantas buvo vienas iŠ ini
ciatorių steigiant Lietuvos
Laisvės kovų muziejų ir
muziejaus steigimo reikalams
paskyrė 500 dol., kas tais
laikais buvo didelė suma.
Profesorius St. Dirmantas
aktyviai reiškėsi Illinois vals
tijos Tremtinių bendruo
menės Centro valdyboje ir
buvo jos vicepirmininkas, Lie
tuvių inžinierių ir architektų
sąjungoje, buvo išrinktas jos
garbės nariu, Lietuvių is
torikų draugijos valdyboje,
nuo 1954 m. PLIAS Centro
valdybos narys. St. Dirmantas
šiuo laikotarpiu parašė daug
mokslinių, istorinių ir tech
ninių straipsnių „Technikos
žodžiui”, „Draugui”, „Lietuvių
balsui” ir kitiems Amerikos
lietuvių leidiniams. Tačiau
pagrindinis brig. gen. St.
Dirmanto raštiškas palikimas
buvo parašytas ir išspausdin
tas Lietuvoje: 1919 m. buvo
išleista „Patrankos ir baterijos
nutaikymas”, 1920 m. —
„Patrankos sviedinys”, 1923

m. — „Topografija”, 1932 m.
— „Nivelyrų konstrukcijos”,
1932 m. — „Techeometrijos
principai ir instrumentai”,
1932 m. — „Pagrindinės pak
laidų teorijos žinios ir jų taiky
mas matavimo rezultatų
derinimui", 1940—1943 m.
„Topometrijos kursai”, eilė
specialių straipsnių buvo išs
pausdinta „Mūsų žinyne” ir
„Kosme”.
Už nuopelnus Lietuvai
brigados generolas Stasys
Dirmantas buvo apdovanotas
DLK Gedimino 2-ro laipsnio
ordinu, Vytauto Didžiojo 3-čio
laipsnio
ordinu,
Šaulių
Žvaigžde, Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių
medaliu, o taip pat Latvijos
Trijų Žvaigždžių 1-mo laipsnio
ir Prancūzijos Garbės Legiono
2-ro laipsnio ordinais.
Profesorius, buvęs krašto
apsaugos ministras, brigados
generolas Stasys Dirmantas
mirė 1975 m. kovo mėnesį
Čikagoje.
Stasys Ignatavičius
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Trumpai apie viską
(Naudojantia „Lietuvos ryto" lLR>, „Lietuvos žinių" (Lt). „Respublikos” <R>,
„Kauno dienos* (KD>. „Klaipėdos* (K) „Valstybės žinių" (Vt) dieni aičių, BNS

ir Eltos infoi macijomia)

Nauji tapatybės dokumentai bus išduodami po
Naujųjų metų
Atkelta iš 1 psl.
juose naudojimo, kaip kelionės do
nurodytos galiojimo datos.
kumento, jau pasiekti su
Asmens tapatybės korte Latvija ir Estija.
lės, naudojamos valstybės vi
Vykstantis į valstybes, su
duje, bus pagrindinis doku kuriomis Lietuvai nepavyks
mentas, patvirtinantis as pasirašyti bevizio režimo su
mens tapatybę ir pilietybę.
tarties, Lietuvos pilietis kaip
Asmens tapatybės kortele kelionės dokumentą privalės
nuo 2003 m. sausio 1 d. bus turėti pasą. Naujojo pavyzdžio
galima naudotis ir vykstant j Lietuvos piliečio pasas kai
užsienio valstybes, su kurio nuos 60 litų.
mis Lietuva yra pasirašiusi
Prašymą dėl naujojo doku
atitinkamas tarptautines su mento išdavimo pilietis pagal
tartis ir susitarimus.
gyvenamąją vietą pateiks vie
Principiniai susitarimai nai iš 256 Lietuvoje jau vei
dėl Asmens tapatybės kortelių kiančių migracijos tarnybų.
* Seime patvirtintas 2003
m. valstybės biudžetas. Už
biudžeto įstatymą balsavo 72
parlamentarai, prieš buvo 43,
o 5 Seimo nariai susilaikė. Fi
nansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė Seimo tribūnoje dvi
valandas pristatinėjo iš Seimo
narių gautus pasiūlymus padi
dinti finansavimą atskiroms
sritims. Iš viso buvo pateikta
beveik 100 tokių siūlymų ben
drai 1,6 mlrd. litų sumai. Be
veik visi pasiūlymai padidinti
asignavimus buvo atmesti vy
riausybės siūlymu. Tačiau kai
kurie parlamentarai aktyviai
gynė savo siūlymus. Ypač
išsiskyrė vadinamieji parla
mentarai agrarininkai. Seimo
posėdį stebėjo žemdirbių at
stovai, vadovaujami Žemės
ūkio rūmų prezidento Jono
Ramono. Po to, kai biudžetas
buvo patvirtintas, jie pareiškė
ketinantys rengti didelius pro
testo renginius prieš kaimo
žlugdymą.
(KD, LR, vž, Elta)
* Dienraščio atliktas ek
sperimentas parodė, jog
moksleiviško lygio testą įvei
kia ne visi kandidatai į prezi
dento postą. Konstitucija nu
mato, kad svarbiausia prezi
dento veiklos sritis — užsienio
politika, todėl pirmiausia kan
didatų pasiteirauta, ar jie
žino, kiek valstybių dabar
priklauso Europos Sąjungai, į
kurią įstosime, kai Lietuvą
valdys šiuose rinkimuose iš
rinktas valstybės vadovas. At
sakymą žinojo ne visi. Beveik
visų kandidatų į prezidento
postą rinkiminėse programose
akcentuojama socialinė politi

a

laukėme nei iš savivaldybės
administracijos, nei iš Aplin
kos apsaugos skyriaus. Prieš
mėnesį dar kartą kreipėmės į
miesto merą, tačiau ir šis
raštas liko be atsako”, teigė
Aplinkos apsaugos departa
mento Kauno miesto agentū
ros vadovas Eugenijus Vainalavičius.
(KD, Eito)
* Saugos tarnybos UAB
„Falek Security” Klaipėdos

filialo direktorius Arvydas
Gaidukevičius sako, kad pir
mieji trys mėnesiai, kai ši tar
nyba saugo mokyklas, darže
lius bei kitas ugdymo įstaigas,
jau leidžia daryti išvadas bei
mokytis iš klaidų. „Falck Se
curity” saugomų objektų są
rašas pasipildė net 102 nau
jais adresais. Apskaičiuota,
kad, atsisakius apie 250 sar
gų, bus sutaupyta apie 1.5
mln. litų per metus. Kur pa
ka. Kandidatai žada, kad per naudoti šiuos pinigus, spręs
artimiausius 5 metus turėtų miesto valdžia. Klaipėdos mo
augti pensijos ir atlyginimai, kymo ir ugdymo įstaigų ap
tačiau, kaip paaiškėjo, dauge saugos projektas — vienas
lis jų tiksliai negali pasakyti, didžiausių Lietuvoje. Dabar,
kokia šiuo metu yra vidutinė kai ryškėja jo nauda, kitų
pensija ar vidutinis atlygini miestų vadovai ketina pasi
naudoti klaipėdiečių patirtimi.
mas.
(KD, Elta)

miestelis” pernai uždirbo 8.5
mln. pelno, o šiemet per pusę
metų - 3.5 mln. litų. (VŽ, Elta)

* Atšalus orams, kai ku
riuose automobiliuose sus
tingo „Mažeikių naftos” ga

* Prieš 4 metus buvo
baigtas pirmasis Nidos oro
uosto pertvarkos etapas. Šiuo

mintas dyzelinas. Naftos pro
duktų pardavėjai teigia, kad
Mažeikiuose negaminami di
deliems šalčiams atsparūs de
galai, o įsivežti vadinamąjį
„arktinį kurą” neapsimoka dėl
1999 m. vyriausybės įvesto 15
proc. importo muito degalams.
Beveik visas Lietuvoje par
duodamas dyzelinas yra paga
mintas „Mažeikių naftoje”.

metu daugiau kaip 5 ihln. litų
valstybės biudžetui kainavęs
objektas merdėja. Tačiau Ne
ringos meras Stasys Mikelis
tikina, kad pinigai nebuvo
iššvaistyti. Tikėjęsis, jog ne
trukus šiame oro uoste vienas
po kito leisis turtingų užsienio
turistų perpildyti lėktuvai,
šiandien meras jo ateitį sieja
su sportinės aviacijos klubais.
* Specialiųjų tyrimų tar
nybai pradėjus domėtis

sporto ir kultūros komplekso
„Girstutis” pirkimo istorija,
Kauno miesto vadovai, siekda
mi išsklaidyti kalbas apie ga
limą korupciją, užsakė dar
vieną turto vertinimo eksper
tizę. Bendrovė „Liturta” pa
teikė pažymą, kurioje šis ob
jektas įvertintas 9.2 mln. litų.
Įdomu, jog per 5 metus kom
plekso kaina padidėjo tris kar
tus: korporacija „Matininkai”
„Girstutį” buvo įvertinę vos 3
mln. litų. Vyriausybės atstovei
Kauno apskrityje Rasai Maslauskienei skirtingos ekspertų
išvados sukėlė nemažai įta
rimų. Ji savo potvarkiu su
stabdė sprendimo vykdymą
dėl „Girstučio” pirkimo.

* Į 1,560 savivaldybių ta
rybų įgaliojimus kandida
tuoja beveik trys šimtai Jonų

* Grupė Kauno Šilainių
mikrorajono
gyventojų
tvirtina atskleidę šilumos

ir per šimtą Irenų. Tai — po
puliariausi vardai tarp kandi
datų į savivaldybių tarybas.
Taip pat į savivaldybių tary
bas kandidatuoja po kelis
šimtus Vytautų, Antanų ir
Juozų, beveik šimtas Nijolių,
Danučių ir Reginų. 34 proc.
kandidatų — moterys. Viduti
nis kandidatų į savivaldybių
tarybas amžius — 45 metai.
Vyriausiam kandidatui — 88
metai, jauniausiems — 20.

tiekėjų suktybę, kuri dau
gumą miestiečių įpareigoja už
šilumą mokėti daugiau nei
priklauso. Miestiečiai įtaria,
* Lietuvos turguose iki
jog „Kauno energija” naudoja šiol veikė veterinarinės sa
nepatikimus šilumos skaitik nitarinės ekspertizės labora
lius, kurių duomenys kartais torijos, kuriose būdavo priva
būna klaidingi. „Kauno die lomai tiriama mėsa. Valsty
nos” redakcijai susidomėjus binės maisto ir veterinarijos
klaidingų skaitiklių veikimu, tarnybos (VMVT) viršininkas
kai kuriuose daugiabučiuose Kaune Ričardas Kliučinskas
namuose akimirksniu įrengi mano, kad toks kontrolės bū
niai buvo pakeisti.
(KD, Elta)
das jau yra kiek pasenęs.
* Atleistas iš pareigų Vil Skerdyklose dirba valstybiniai
niaus Šiaurės miestelio in veterinarijos specialistai, ku
vesticinį parką administruo rie mėsą ištiria ir parašo ati
jančios UAB „Šiaurės mieste tinkamus kokybės dokumen
lis” vadovas Vytautas Galvo- tus. „Turguose mes papildo
nas teigia tapęs politinių žai mai patikrinome apie 50,000
dimų auka. Anot jo, sostinės mėginių ir rezultatų skirtumo
savivaldybės taryba pelningos neradome. Vadinasi, skerdyk
įmonės valdymą patikėjo kon lų veterinarįjos specialistai
servatoriui Eimui Petrikiui, dirba patikimai”, dvigubos
įgyvendindama slaptus miesto kontrolės panaikinimą grindė
(KD, Elta)
vadovų susitarimus. „Šiaurės R. Kliučinskas.

* Kauno pakraštyje, Vaišvydavoje, jau daugiau kaip

dešimt metų riogso pesticidų
krūva. Aplinkai kenksmingo
mis medžiagomis susidomėta
tik praėjusių metų vasarą.
Aplinkos ministerijos Jungti
nių tyrimų centras buvusio
pesticidų sandėlio gaisravie
tėje atliko tyrimus. Rezultatai
patvirtino, jog gruntas smar
kiai užterštas pesticidais.
Kauno regiono aplinkos ap
saugos departamento specia
listai praėjusių metų gruodį
išsiuntė miesto savivaldybės
administratoriui raštą, ku
riame paragino ieškoti būdų
pašalinti pesticidų likučius bei
užterštą gruntą. „Praėjo dau
giau kaip metai, tačiau jokio
atsakymo į šį raginimą nesu-

* „Arvydo galimybės ne
prognozuojamos.
Jis —

Portlando komandos stabilu
mo garantas. Tuo įsitikinau ir
žiūrėdamas "Trail Blazers’
rungtynes, ir bendraudamas
su klubo pareigūnais bei
krepšinio aistruoliais”, sakė A.
Sabonio „Žalgirio” krepšinio
centro generalinis direktorius
Ginas Rutkauskas, dvi sa
vaites viešėjęs JAV. Pasak
pašnekovo, Portlande jam no
rėjosi palyginti Europos ir
NBA klubų sportinės ir ekono
minės veiklos principus, rin
kodarą, viešųjų ryšių siste
mas. Kaunietis buvo susitikęs
su „Trail Blazers” vadybinin
kais. G. Rutkausko nuomone,
„Žalgirio” ir „Trail Blazers”
bendradarbiavimas
galėtų
prasidėti bendromis jaunųjų
krepšininkų varžybomis, jų
trenerių stažuotėmis. (KD, Elta)
* Marijampolės rąjono
apylinkės teismas pripažino

dviejų medikių kaltę per neat
sargumą sunkiai sužalojus
naujagimius dvynius Zdanius.
Marijampolės ligoninės gydy
tojai neonatologei Loretai
Laurinaitienei ir akušerei Ra
sai Dereškevičienei teismas
skyrė po 1 metus laisvės atė
mimo, tačiau, pritaikius am
nestiją, abi moterys nuo baus
mės atleistos. Nuteistosios 2
metus negalės dirbti savo tie
sioginio darbo. L. Laurinai
tienė dabar dirba gydytoja
asistente, o R. Dereškevičienė
iki šiol dirbo akušere. Mažylių
tėvai Vilma ir Gintautas Zda
niai jokių ieškinių medikams
nepareiškė.
(BNS)
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* Šalia uostamiesčio pre- • * Pastaruoju metu invali*
kybos centro „Hyper Maxi- dūmo grupės negauna dvima” jau kitais metais ketina- gubai daugiau žmonių nei

ma atidaryti didžiulį pramogų
pastatyną — dvynį sostinės
,Akropoliui”. Į Klaipėdą atvykę bendrovės „Vilniaus prekyba” atstovai aptarė naujosios
statybos galimybes. Jau pradėtas projektavimas, kurį baigus prasidėtų maždaug 22,000
kv. m ploto priestato, pramogų komplekso, statyba. Investicįjos į šį projektą sieks
apie 50 mln. litų. „Vilniaus
prekybos” grupei priklausančio nekilnojamojo turto susivienijimo „NDX Development”
statybos projektų vadovas
Vladas Mikolaitis sakė, kad
Klaipėdos .Akropolio” statybą
užbaigti tikimasi 2003 m. vasąrą.
(K, Elta)

prieš 5 metus. Valstybinės
medicininės socialinės ekspertizės komisijos vadovė, vyriaušioji ekspertė Genovaitė Vaičiūnienė sakė, kad apie 6 proc.
žmonių, atsiųstų pirmą kartą,
nebūna pripažinti invalidais,
Prieš 5 metus invalidumo
grupės negaudavo apie 3 proc.
visų siųstų žmonių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Neįgaliųjų socialinės integracijos skyriaus
vedėjos Eglės Čaplikienės,
nuo 1990 m. bendrasis invalidumas padidėjo daugiau nei
pusantro karto. Pernai neįgaliųjų, gaunančių invalidumo
pensįją, buvo apie 213,000.
(K. Elta)

A. t A.
ADOLFAS BALIŪNAS
Mirė sekmadienį, 2002 m. gruodžio 8 d., sulaukęs
94 metų.
Gimė Gruzijoje. Gyveno Willowbrook, IL ir Singer
Island, FL.
Nuliūdę liko: duktė Gražina Austin su vyru Ri
chard, sūnus Algis su žmona Patricia, anūkas Algis su
žmona Jillian ir kiti giminės Lietuvoje.
Velionis buvo vyras a.a. dr. Anna Marįja Balio
nienės.
A.a. Adolfas buvo prezidentas Lithuanian Chamber
of Commerce. Secretary, Lithuanian Illinois Savings &
Loap League ir Executive Club of Chicago.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d.
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont
ir šeštadienį, gruodžio 14 d. nuo 9 v. r. iki 10 v.r. Petkus
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71st St., Čika
goje, iš kur a.a. Adolfas bus palydėtas į Švč. Mergelės
Maruos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus
aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
palydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
-

Nuliūdę artimieji.

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

Draugo fondo garbės nariui

PLB PIRMININKAS AKTYVIAI DIRBA
Po sėkmingos nugaros
operacijos per kelis mėnesius
pasveikęs PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kamantas
vėl daug dirba, keliauja ir su
bendradarbiais energingai
ruošiasi ateinančių 2003

- jj.
m* mum w

Our new Airbus goes by the designation A340.
Būt you can just call it Cioud 9.

There are a number of reasons why our nevv Airbus A340 is the ultirrTate
in comfort and convenience. Economy Extra, our nevv class of Service,
offers its own separate cabin vvith plenty of room to vvork or relax. While
every seat in all three classes has been nevvly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of vvell being you’ll feel vvhen
flying on this sophisticated nevv aireraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel

Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

(LR, VŽ, Elta)

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

S/IS

metų renginiams Lietuvoje.
Tai bus lietuvių sporto žai
dynių finalai birželio 28-29 d.,
III Pasaulio lietuvių dainų
šventė birželio 30—liepos 6 d.,
Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo 750 metų jubi
liejus 6 d., Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės XI seimas
liepos 7-11 d., ir XI Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas
(pradžia liepos 11-12 d.) Lie
tuvoje, stovykla liepos 13-17
d. Punske, Lenkijoje, ir studi
jų dienos liepos 19-27 d.
Vasario 16 gimnazijoje, Vo
kietijoje.
Pirm. Vytautas Kamantas
su žmona Gražina lapkričio
7-10 d. dalyvavo Kanados Lie
tuvių Bendruomenės 50—ties
veiklos metų jubiliejaus ren
giniuose Toronte. Ten Krašto
tarybos sesijoje pateikė PLB
valdybos pranešimą, apdo
vanojo KV pirmininkę Rūtą
Žilinskienę, pasveikino naują
LR nepaprastąją ir įgaliotąją
ambasadorę Kanadai Sigutę
Jakštonytę. Po sesijos įsijun
gė į programą penkiasdešimt
mečio rugiapjūtės papročių,
dainų ir žaidimų popietėje
vaikams, jaunimui ir suau
gusiems naujoje Prisikėlimo
parapijos salėje. Vakare iškil
mingo pokylio metu tarė žodį
ir įteikė PLB padėkos žyme
nis Kanados LB ir Kanados
Lietuvių fondui, šventusiam
savo 40—ties metų veiklos
jubiliejų. Sekmadienį kartu
su vyskupais išeivijos lietu
viams Hansu Dumpiu ir
Paulium Baltakiu, OFM, buvo
iškilmingoje akademijoje Ana
pilio salėje Mississaugoje, ten
tarė įžanginį žodį apie didelį
Kanados LB įnašą Pasaulio

A. t A.
STASIUI JOKUBAUSKUI
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame dukrą
JŪRATĘ, sūnų VYTĄ PETRĄ, brolį EDVARDĄ,
jų šeimas, gimines ir draugus.
Draugo fondas

Mielam šeimos draugui

AtA.
Vet. dr. ANTANUI VALIUŠKIUI

Vytautas Kamantas.

Lietuvių
Bendruomenei.
Toronte pasitarė su ten gyve
nančiais PLB valdybos na
riais — kun. Edžiu Putrimu
ir Matu Stanevičiumi, kurie
yra taip pat ir Kanados LB
KV nariai.
Grand Rapids, Mich.,
gyvenantis V. Kamantas lap
kričio 14—23 d. išvažiavęs
dirbo PLB raštinėje Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Ten
susitiko su PLB valdybos na
rėmis Regina Kučiene ir Lai
ma Žliobiene. Aplankė PLB
Lituanistikos katedrą Illinois
universitete ir jos vedėją prof.
dr. Violetą Kelertienę, Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
trą, Čikagoje ir jo vadovą dr.
Joną Račkauską, Pasaulio
lietuvių archyvą ir archyvų
direktorę Skirmantę Miglinienę bei jų bendradarbius.
Dalyvavo Lietuvių fondo tary
bos posėdyje ir vėliau su LF
vadovais tarėsi apie finan
sinę paramą PLB projek
tams.
PLBinf.

mirus, liūdesyje likusius dukrą GAJĄ ir jos vyrą
MICHAEL NEHRING bei jų dukrelę KATERINĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Karolina Kubilienė
Ramunė Kubiliūtė
Audra ir Vitas Dauliai su šeima
Andrius ir Lyana Kubiliai su šeima
Tomas Kubilius
Monika Povilaitienė

AtA
LEOKADIJAI ŽVYNIENEI
mirus, giliai užjaučiame dukteris RIMĄ, VIDĄ ir
jų šeimas, RITĄ ir MYRON BEZDICEK bei kar
tu liūdime.
Phedra, Alex ir Viktoras Sekmakas
Birutė Sekmakas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Penktadienį, gruodžio 13
d., 6 vai. vak., Svč. M. Mer

gelės Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, Brighton Parke,
Mišias aukos Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Po Mišių —
pabendravimas su gerbiamu
svečiu parapijos salėje. Visi
Brighton Parko ir tolimesnių
apylinkių lietuviai maloniai
kviečiami atsilankyti.
AtA ekonomistas Adolfas
Baliūnas, mirė 2002 m. gruo

džio 8 d., 8 vai. ryte, sulaukęs
93 ir pusės metų amžiaus. Gy
veno Floridoje ir Čikagoje.
Bus laidojamas Čikagoje šį
šeštadienį.
Cicero Šv. Antano baž
nyčioje kiekvieną sekmadienį
lietuviškos šv. Mišios laikomos
9 vai. r. Kun. Kęstutis Trima
kas, kuris net keturis mėne
sius darbavosi keliuose Lietu
vos universitetuose, yra grįžęs
pas savo parapijiečius. Gruo
džio 15 d., kartu su arkivysku
pu Sigitu Tamkevičium, aukos
šv. Mišias. Tuoj po Mišių visi
kviečiami užsukti į parapijos
salę, kur vyks šeimyniškas pa
bendravimas. Adventiniame
vainike trečioji žvakutė užde
gama ne violetinės, bet raus
vos spalvos — artėjame prie
šv. Kalėdų. Šv. Antano para
pijos chorui generalinė repe
ticiją, džiugins Kalėdinėmis
giesmėmis. Šiam pasirodymui
kruopščiai chorą ruošia var
gonininkė Jūratė Grabauskieįė, neapleidžia choro ir nuola
tinis talkininkas muz. Marius
Prapuolenis. Pasiklausius gra
žaus choro giedojimo, bus vai
šės, Eleonoros Radvilienės pa
gamintos^
Šeštadienį, gruodžio 14
d., 5 vai. p.p., Svč. M. Mari

Čikagos lit. mokyklos,
veikiančios Jaunimo cent
re, Kalėdų eglutė ruošiama šį
šeštadienį, gruodžio 14 d. Ka
dangi mokykloje tiek daug
mokinių, kad visi kartu negali
švęsti net šios šventės, Eg
lutės renginiai vyks tokia
tvarka: tarp 9 ir 11 vai. r.
Kalėdų eglutė JC kavinėje
bus kiškiams, vaikų darželiui
ir I skyriui; nuo 11 v.r. iki 1
vai. p.p. — didžiojoje salėje
susirinks 2, 3, 4, 5 ir 6 klasės
mokiniai; aukštesnioji mokyk
la tuo pačiu laiku (nuo 11 v. r.
iki 1 vai. p.p.) Kalėdas švęs
apatinėje salėje. Mokyklos
vadovybė kviečia tėvelius, se
nelius, kitus artimuosius ir
lietuvišką publiką dalyvauti
Eglutėje ir pasidžiaugti moki
nių atliekama programa.
Lietuvos Vyčiai, lietuvių
liaudies muzikos ansam
blis „Gabija”, vaikų choras
„Lakštutė” atliks kalėdinę
programą šį šeštadienį, gruo
džio 14 d., 3-4 vai. popiet,
Marųuette Park auditorijoje,
6734 S. Kedzie. Po programos
bus pabendravimas ir pasivaišinimas. Ruošia Chicago
Park District Kultūrinis cen
tras. Daugiau informacijų ga
lima gauti tel. 312-747-6469.
Ypač kviečiami dalyvauti apy
linkių ir iš toliau lietuviai,
juo labiau, kad suspėsite po
programos į arkivyskupo Sigi
to Tamkevičiaus aukojamas, 5
vai. p.p. Mišias Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. J kon
certą įėjimas nemokamas.
Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa ne vien ateiti
ninkus, bet visą lietuviškąją
visuomenę kviečia į Kūčių
šventę gruodžio 22 d., 1 vai.
p.p., Jaunimo centre. Bus ir
šv. Mišios, ir tradiciniai kūčių
valgiai, pagaminti pačios ži
nomiausios
šeimininkės,
Onos Norvilienės. Vietas už
sisakyti prašo pas Oną Dau
girdienę, tel. 630-325-3277. Ar
save laikote labai moderniais?
Užsisakykite vietą elektroni
niu paštu:

Vienas Čikagos lit. mokyklos kalėdinių sveikinimų konkursą laimėjusių
piešinių. Autorė — 3 sk. mokinė Akvilė Zakarauskaitė.

„KALĖDINIO ATVIRUKO”
KONKURSAS ČIKAGOS
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE
Kalėdos — senoji Saulės
grįžimo šventė, buvo žinoma
daugelyje prieškrikščioniškųjų
Europos tautų. Tai žiemos
tamsybių nugalėjimo šventė,
nes nuo Kalėdų Lietuvoje die
na pradeda ilgėti. Kai Saulės
grįžimo šventė buvo pakeista
Kristaus Gimimo švente, lie
tuviai ją priėmė su tokiu pat
entuziazmu ir švęsdavo, laiky
damiesi senųjų papročių. Ka
lėdų naktis buvo stebuklų, bū
rimų ir ateities spėliojimų
naktis. Dabartinėse Kalėdose
galime rasti dar daug senųjų
papročių: kalėdinės eglutės
puošimas įvairiais žaisliukais,
tradicinių lietuviškų kalėdinių
papuošalų darymas, Kalėdų
senelio apsilankymas pirmąją
Kalėdų naktį, padedant dova
nas po eglute. Per šv. Kalėdas
kiekvienas dovanoja vienas
kitam dovanas. Sena tradicįja
yra ir kalėdinio atviruko dova
nojimas savo artimiesiems,
šeimos nariams. Juose mes ra
šome savo norus, viltis, šiltus
linkėjimus ir tikime, kad sva
jonės išsipildys iki kitų šv.
Kalėdų.

jos Gimimo parapijos bažny
čioje, Marųuette Parke, šv.
Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys svečias iš Lietuvos, ar
kivyskupas Sigitas Tamke
vičius, SJ. Visi parapijiečiai ir
lietuviai iš tolimesnių vieto
vių kviečiami dalyvauti Mi
šiose, o po to atvykti į parapi odaugirdas@hotmail.com
jos salę, kur bus vakarienė ir
Vanda Petkus, Saint Peproga pabendrauti su arkivys
tersburg Beach, FL, už „Drau
kupu S. Tamkevičiumi.
go” išleistas kalėdines korteles
Jonas Yčas, Toronto, Ont., atsiuntė 100 dol. auką. Jos pa
Canada, parėmė „Draugą” 80 rama nuoširdžiai įvertinama.
dol. auka. Nuoširdus dėkui.
Dėkojame!

Geriausia kalėdinė dovana
DRAUGO prenumerata!
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
Ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, .kad JOs
užprenumeravote
DRAUGĄ
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė .......... ....... ... .............................. .......................

Adresas ..... -............ ....................................—............—..... —

Miestas, valstija, zip code —...... ..................... -...............................

Dovanoja:

Vardas, pavardė-------- —— _____________________________

Adresas.............................................. ... ............................
Miestas, valstija, zip code............ . ........... ......................................

Premijuotas Kotrynos Staputytė, 1
sk. mokinės piešinys.

Lapkričio 23 dieną Čikagos
lituanistinėje mokykloje įvyko
„Kalėdinio atviruko” konkur
sas. Buvo sudaryta vertinimo
komisija, kuri ir išrinko pen
kias geriausias kalėdines atvi
rutes.
Šio konkurso tikslas — puo
selėti senus lietuvių tautos
Kalėdų šventimo papročius,
ugdyti kūrybingumą, pagarbą
ir meilę Kalėdų tradicijai, jos
istorijai. Įdomu pažinti, kaip
vaikai supranta Kalėdų šven
timą, pamatyti, ką pavaizduo
ja savo piešinėliuose, įvertinti,
kiek svarbi ir reikšminga ši
šventė jų pačių šeimose.
Sužavėjo vaikų nuoširdūs,
mieli „besmegeniai”, papuoš
tos Kalėdų eglutės, papuošti
žiburėliais namai, kuriems
jaukumo suteikia iš kamino
rūkstantis dūmas, na ir žino
ma, jie patys, gerieji vaikai su
nykštukų kaukėmis, pasiruošę
laukti Kalėdų senelio su do
vanomis.
Vertinimo komisija stengėsi
atrinkti kuo įvairesnius, skir
tingų amžiaus grupių, origi
naliausius vaikų darbelius. Į
vertinimo komisiją įėjo: direk
torė Jūratė Dovilienė, admi
nistratorė Virginija Bužėnie-

Premijuotasis darželinuko
Albačinsko piešinys.

GERAI PAVYKĘS LD RUDENS POKYLIS
Ir praėjo, pradundėjo —
Bėgom, nešėm,
Prašėm, rašėm,
Ruošėm balių rudenėlio.
Taigi pokylis pradundėjo ir
Lietuvos Dukterys nejaučia
nuovargio, priešingai, jų vei
duose šypsena. O ją sukėlė
savo brangaus laiko ir aukų
nepagailėję svečiai — jauni,
gražūs, vyresni dar gražesni,
visi šventiškai pasipuošę. Dėl
to Dukterys džiaugiasi ir dė
koja visiems už paaukotus
gražius laimėjimus loterijai,
pinigines aukas, už atsilan
kymą. Labiausiai dėkoja nuo
latiniams mecenatams: Vytau
tui Miceikai, savininkui „Select Wine and Liąuors”, kuris
jau nuo „neatmenamų” laikų
aprūpina pokylio barą gėri
mais. Be jo aukos Dukterų
iždas būtų daug tuštesnis. O
baro nuolatiniai „šinkoriai”
Vitalis Lekeckas ir Algis Če
pėnas nusipelno taip pat di

Roko

nė, šokių mokytoja Nijolė Pu
pienė, tėvų komiteto pirmi
ninkė Dovilė Ruscitti, tėvų ko
miteto nariai Rasa Trečiokie
nė, Mindaugas Bielskus, dai
lės mokytoja, bei kiti. Mokyk
los dailės mokytoja Daiva
Blažiulonienė pastebėjo: „Visi
piešinėliai savaip gražūs, skir
tingai pavaizduoti Kalėdų
šventimo epizodai. Galime pa
sidžiaugti aktyviu vaikų daly
vavimu konkurse, pagirti jų
kūrybingumą irt lakią fanta
ziją”, — sakė mokytoja.
Iš visų buvo atrinkti 23 įdo
miausi atvirukai. Aktyviau
siai dalyvavo vaikai iš ketvirto
skyriaus — 13 atviručių, dar
želio — 9, penkto skyriaus —
7. Komisija išrinko penkias
geriausias kalėdines atviru
tes, kurių autoriai yra: Rokas
Ablačinskas — darželis; Ko
tryna Staputytė — 1 skyrius;
Julija Lukoševičiūtė — 2B
skyrius; Akvilė Zakarauskai
tė, Simona Sidaugaitė — 3
skyrius.
Šie piešinėliai jau išspaus
dinti „Draugo” spaustuvėje.
Kalėdines atvirutes galima
bus nusipirkti šių metų gruo
džio 14 dieną per mokyklos
Kalėdų eglutės renginį. Pel
nas bus skirtas Čikagos litua
nistinės mokyklos mokymo
priemonėms įsigyti.

Šeimyniškiausias lietu
vių
pabendravimas yra

Vitalis Lekeckas (kairėje) ir Algis Čepėnas — Lietuvos Dukterų pokylio
talkininkai.

ĮDOMIOJI SKILTIS
VIKTORAS ALEKNA
„VYTAUTO” KLUBAS

Viktoro
Aleknos
knyga
„Vytauto” klubas — Vytauto
Didžiojo universiteto studentų
ateitininkų sąjungos „Vytau
to” klubo istorija. Tai pasako
jimas, apimantis 1926 - 1940
m. istorinius įvykius. Taip pat
papasakotos visų 174 narių
asmeninės biografijos, papuoš
tos jų studentiškomis ir vėles
nių laikų nuotraukomis.
Knygos pradžioje - ateiti
ninkų himnas (žodžiai A. Žalvario-Tilvyčio).
„Iš pirmo ši knyga gali pa
sirodyti įdomi tik siauram
skaitytojų ratui - tik ateiti
ninkams, ypač studentams.
Tačiau tikrumoje tai yra ne
tik prieškario Lietuvos ateiti
ninkų vytautininkų veiklos
Indrė Bartašiūnienė įdomi kronika, bet ir to meto
kietos ideologijos atspindys.
Skaitant knygos puslapius su
sidaro įspūdis, jog skaitai so
vietmečio ’LKB kroniką’ apie
tikinčiųjų diskriminaciją ir
persekiojimus. Šiuo požiūriu
ši V. Aleknos knyga turėtų
būti įdomi ne tik istorikams,
bet ir žurnalistams. Patiems
ateitininkams knyga duos
daug medžiagos apmąsty
mams ir svarstymams: kodėl
to meto ateitininkai buvo to
kie aktyvūs; kodėl studentai
neapsiribojo tik savo sąjunga,
bet įsijungdavo į ateitininkų
moksleivių, pavasarininkų ir

Skelbimai

Stasys Garliauskas „Drauge”.
Jono Kuprio nuotrauka.

Stasys Garliauskas, anks
čiau gyvenęs Detroit, MI, o da
bar jau tėvynėje Lietuvoje, ap
silankęs
„Drauge”, įsigijo
knygų, pasikalbėjo su redakci
ja ir paliko 50 dol. auką. Malo
nu buvo matyti šį svečią, taip
gerai ir guviai atrodantį. Lin
kime jam geriausios kloties
tėvynėje. Dėkojame už auką.

„Žaltvykslės” dramos bū
relis
nuoširdžiai kviečia į susi
delės padėkos už malonų, vi
rinkimą
gruodžio 21 d.,
suomet su šypsena patarna
vimą. Sunku išvardinti visus šeštadienį, 11 vai. ryte, Jauni
mo centre. Ypač kviečiami ir
ir visas, vienokiu ar kitokiu
laukiami
nauji nariai, kurie
būdu padėjusius, kurie aukojo
norėtų — ir galėtų — prisidėti
laiką, atnešė dovanas, nuste
prie „Žaltvykslės” žibėjimo.
bindami jų gausumu ir įvai
Bus diskutuojamas naujo vei
rumu. Visiems nepaprastas
kalo pastatymas.
ačiū!
Lietuvos Dukterų pokylio
Marija Vaitkienė, Belleprograma šį kartą buvo kiek ville, IL, pasidžiaugusi kalen
kitokia, bet, turint galvoje, doriumi ir kalėdinėmis kor
kad surasti atlikėjus yra labai telėmis, atsiuntė „Draugui”
sunku dėl įvairiausių priežas 100 dol. auką. Ji rašo: „Labai
čių, kartais tenka išmėginti gerai, kad įdėjote kelias kortenaujus šaltinius, nežinant jų lies anglų kalba. Ačiū”. O
pajėgumo ar stiliaus. Ateityje „Draugas” yra labai dėkingas
Dukterys stengsis ieškoti dau M. Vaitkienei už paramą.
giau išbandytų jėgų, kad mū
sų svečiams sukeltų tik malo
Gruodžio 13 d., penkta
nius ir gerus jausmus.
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo*
Dar kartą dėkodamos, Duk centro kavinėje Amerikos Lie
terys taria iki pasimatymo ki tuvių inžinierių ir architektų
tą rudenį, jei, su Dievo palai sąjungos (ALIAS) Čikagos
ma, dar būsime visi stiprūs ir skyrius organizuoja kalėdinį
darbingi.
susirinkimą-vakaronę. Visuo
Irena Gelažienė menininkas žurnalistas Bro
nius Nainys kalbės tema:
„Lietuva pakviesta į NATO.
Kas
toliau?”
Maloniai
kviečiami sąjungos nariai,
techniškų specialybių atstovai
ir visuomenė atvykti pasik
lausyti pranešėjo samprota
vimų apie šią istorinę pergalę
ir jos įtaką Lietuvos ateičiai.
Meninę
programą
atliks
šeimyninis duetas — Jūratė ir
Rimantas Grabliauskai. Po to
visi galės pasivaišinti, paben
drauti. Mašinos bus saugo
mos.

• 27 centai skambinant į
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo

kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

kūčios, kurioms stengiasi su
sirinkti visi šeimos nariai iš
arti ir toli. Jeigu sakome, kad
visa lietuvių tauta yra tary
tum viena šeima, tad dera ir
lietuviams susirinkti, pasida
linti kalėdaičiu, pabendrauti
prie kūčių valgiais apkrauto
stalo. Tokį pabendravimąkūčias ruošia Pasaulio lietu
vių centro renginių komitetas
gruodžio 15 d., šį sekmadienį,
12 vai., didžiojoje centro sa
lėje. Paskambinkite Aldonai
Palekienei tel. 708-448-7436
ir užsisakykite vietą arba visą
stalą.
Tradicinė Kūčių vakarie
nė ruošiama
„Seklyčioje”

gruodžio 23 d., 4 vai. p.p. Te
gul Kūdikėlio Jėzaus Gimimo
šventė suveda visus prie ben
dro kūčių stalo šioje džiaugs
mo šventėje — lyg viena gausi
šeima pasidalinti kalėdaičiais,
palinkėti vieni kitiems taikos
ir ramybės. Norintieji daly
vauti, turi pranešti iš anksto.
Telefonas: 773-476-2655.
kitų organizacijų veiklą; kodėl
subrendę, tai yra, mokslus
baigę ateitininkai, tapę sen
draugiais, kaip tuomet, taip ir
dabar praranda aktyvumą?”
(Petras Plumpa)
Knygos pabaigoje įdėti Klu
bo įstatai ir kun. Mykojo Kru
pavičiaus laiškas vytautininkams.
Knygos kaina 10 dol., pride
dant 8,75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Įsigyti
knygą galite „Draugo” kny
gynėlyje, adresu 4545 West
63rd Street, Chicago, IL
60629. Persiuntimo kaina 3.95
dol. Teiraukitės telefonu 773585-9500.
Parengė Vitalija Pulokienė

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė visus kviečia į tradi

cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 vai.
popiet, Šaulių namuose, 2417
W. 43rd Str. Vietas galima
užsisakyti telefonais: 773434-3713 arba 773-582-1076.
Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas Lietu

voje pakeitė elektroninio paš
to adresus. Jeigu rašysite ne
konkrečiam adresatui, rašy

kite adresu: info@tmid.lt Jei
gu reikalingas konkretus ad
resatas, elektroninio adreso
formulė yra tokia:
vardas.pavarde@tmid.lt (be

lietuviškų raidžių), pvz.,
jonas.rumsa@tmd.lt

Visus elektroninio pašto adre
sus nuo kitos savaitės vidurio
rasite atnaujintame Tautinių
mažumų ir išeivijos depart.
tinklalapyje: www.tmid.lt
Bervely

Shores,

IN,

ir'

apylinkių lietuvių tradicinės
prieškalėdinės pamaldos bus
• Namams pirkti pasko- „ gruodžio 15 d.. 1 vai. p.p., Šv.
los duodamos mažais mėnesi Onos bažnyčioje. Mišias aukos
niais įmokėjimais ir prieina kun. K. Ambrasas, SJ; prieš
mais nuošimčiais. Kreipkitės į Mišias bus klausoma išpa
Mutual Federal Savings, žinčių, o po Mišių — paben
2212 West Cermak Road. dravimas, rengiamas vietos
Tel. (773) 847-7747.
,
Lietuvių klubo. Visi kviečiami.

