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Valstybės kontrolieriaus 
vieta tuščia. Kas laimės: 
Seimas ar prezidentas? 

Viln ius , sausio 20 d. (Elta) 
— Konservatoriai yra linkę į 
nuolaidą ir pasirengę derėtis 
dėl kitos kandidatūros į vals
tybės kontrolierius, teigia šios 
partijos valdybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Alfon
sas Bartkus. 

Trečiadienio spaudos kon
ferencijoje, komentuodamas 
premjero Gedimino Vagno
riaus teiginį, kad dėl valstybės 
kontrolieriaus kandidatūros 
bus ieškoma susitarimo, A. 
Bartkus sakė, kad konservato
rių frakcija jau pasakė savo 
nuomonę dėl prezidento pa
teiktos teisininko Kęstučio La
pinsko kandidatūros. Pirmą 
kartą balsuojant Seime, kon
servatorių frakcija buvo prieš 
šią kandidatūrą. Prezidentas 
Valdas Adamkus pakartot inai 
pateikė Seimui svarstyti tą 
patį kandidatą. 

Tuo ta rpu prezidentas at
metė konservatorių siūlymus 
dabar ieškoti kito kandidato, 
atsisakant K Lapinsko kandi
datūros. „Prezidentas pakar
totinai pateikė Seimui siūly
mą skirti K. Lapinską naujuo
ju valstybės kontrolieriumi ir 
neketina atsisakyti šio siūly
mo. Dabar valstybės vadovas 
laukia Seimo sprendimo šiuo 
klausimu", trečiadienį sakė 

prezidento patarėjas sociali
nės politikos klausiniais Da
rius Kuolys. 

„Prezidentas tikisi, kad pa
teiktoji kandidatūra bus svar
s toma Seime, parlamenta
r a m s atkreipiant dėmesį į 
anksčiau K Lapinsko išdės
tytą valstybės kontrolės tobu
linimo programą. Prezidentas 
t a ip pat tikisi, kad Seimo na
r iai prieš balsavimą šiuo klau
s imu pasitars su savo rinkė
jais", sakė D. Kuolys. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius ketina ar
t imiausiu metu susitikti su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
ir aptar t i su juo valstybės kon
trolieriaus paskyrimo klausi
mą. „Mes turime ieškoti būdų, 
kaip išeiti iš susidariusios si
tuacijos. Tam reikalingos in
tensyvios konsultacijos su pre
zidentu", sakė premjeras. 

„Vyriausybė negali diktuo
t i prezidentui, kokį kandidatą 
j i s tur i pasirinkti. Tačiau bū
t ina ieškoti sutar imo ta rp val
stybės vadovo ir Seimo", tvirti
no j is . Paklaustas , ar, jo nuo
mone, K. Lapinskas yra poli
t iškai patikimas žmogus, G. 
Vagnorius atsakė: „Nematau 
jokio K. Lapinsko politinio an
gažuotume". 

JAV prezidentas pristatė plataus 
užmojo ateities programą 

Sausio 6 dienų Važmėtom' tvyko Ohio valstijos senatoriai - auiuguracij.i, kurio;.' daiyvavo ir l'ievelando. OH. 
lietuvių organizacijų atstovai visuomenininkai. 

Nuotr.: Inauguracijos iškilmėse susitiko iš kaires) Ckveiando lietuviai — JAV LB Krašto valdybos Cleve-
lando apylinkes atstovė Ada Stungiene, dr. Stepas Matas, buvęs Ohio gubernatorius, lietuvių reikalais ir prob
lemomis besirūpinantis senatorius George Voinovich ir Lietuvos Garbės konsule Clevelande Ingrida Bublienė. 

Krašto apsaugos lėšų teks ir 
statyboms, ir mokslo tyrimams 

Politkaliniai padėkojo premjerui 
už grąžintus indėlius 

sakoma Vi ln ius , sausio 20 d. (BNS) 
— Buvę sovietmečio politiniai 
kaliniai ir tremtiniai iš Kai
šiadorių ats iuntė padėką 
premjerui už nuvertėjusių in
dėlių grąžinimą, pavadinę jį 
žmogumi, „dar nepraradusiu 
sąžinės, proto ir širdies". 

„Mes, buvę politiniai kali
niai ir tremtiniai , išsilaisvinę 
iš sovietinės okupacijos, tu
rėjome dar patirt i didžiulę 
skriaudą ir neteisybę, kai mū
sų nelaisvės sąlygomis už
dirbtos santaupos ir padėtos į 
banką nepriklausomoje Lietu
voje buvo nusavintos", sako
ma padėkoje premjerui Gedi
minui Vagnoriui, kurią pasi
rašė beveik 30 buvusių kali
nių ir tremtinių. „Bet, š tai , 
mūsų karčioje neviltyje įvyko 
stebuklas. Lietuvos vyriau
sybėje pasirodė žmogus, da r 
nepraradęs sąžinės, proto ir 
širdies. J is 'negalimus' daly-

Politinėms 
partijoms skiriami 

milijonai — tik 
graži svajonė 

Viln ius , sausio 20 d. (Elta) 
— „Nereikėtų turėt i iliuzijų, 
kad, priėmus Politinių partijų 
finansavimo įstatymą, par t i 
joms pasipils pinigų lietus iš 
biudžeto", spaudos konferenci
joje sakė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) val
dybos pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Alfonsas Bart
kus. 

Visiškai nepagrįstais j is lai
ko teiginius, esą politinėms 
partijoms finansuoti bus ski
riami 6 ar 7 milijonai litų. 

A. Bar tkaus teigimu, įsta
tyme numaty ta nuosta ta poli
tinėms partijoms skirti 0.1 
proc. biudžeto lėšų geriausiu 
atveju sudarytų tuos 6 a r 7 
milijonus ir tai tik su sąlyga, 
kai būsime turtingi. Pasak A. 
Bartkaus, tikrovėje ši s u m a 
būtų 8 ar net 10 kartų mažes-

kus padarė galimais ' 
padėkoje. 

Prėjusių metų lapkričio vi
duryje I grupės invalidams, 
t remtiniams ir politiniams 
kaliniams, 85-rių metų sulau
kusiems asmenims bei nu
kentėjusiems per 1991 m. 
sausio ir vėlesnius įvykius bu
vo pradėti grąžinti dėl didelės 
infliacijos iki 1993 metų nu
vertėję indėliai. 

Vilnius, sausio 19 d. (Elta) 
— Paga! NATO reikalavimus 
sudarytame Lietuvos krašto 
apsaugos biudžete daugiau 
nei pusė lėšų tenka darbuoto
jams ir šauktiniams išlaikyti, 
taip pat nemažai išlaidų teks 
statybos darbams bei pastatų 
ir technikos naudojimui. Šių 
metų krašto apsaugos biu
džetas — 1.15 proc. bendrojo 
vidaus produkto, arba 724 
milijonai litų. Tai yra maž
daug šimtu milijonu litų dau
giau nei buvo numatyta praė
jusių metų biudžete. 

Beveik 53 proc. šiai sričiai 
numatytų lėšų teks kariškių 
algoms, socialiniam draudi
mui, dienpinigiams, maistui, 
drabužiams, medicinos išlai
doms. Įvairioms kitoms išlai
doms numatyti pinigai — 16 
proc. viso krašto apsaugos 
biudžeto lėšų — bus panau

doti pastatams remontuoti, 
šildyti, apšviesti, transporto 
priemonėms ir įvairiai techni
kai išlaikyti. 

Šiemet Lietuvos krašto ap
sauga numato pirkiniams 
skirti 11 proc. savo biudžeto. 
Pasak krašto apsaugos vice
ministro Povilo Malakausko, 
toliau bus perkama prieš
tankinės ginkluotės, ryšio 
technikes, karhttį transporto 
priemonių, lengvosios šaulio 
ginkluotės. 

Tuo tarpu statyboms bus 
skiriama beveik 20 proc. 
biudžeto lėšų. fš daugiau kaip 

140 milijonų litų pusė lėšų 
teks kareivinių remontui, 
nemaža dalis teks Rukloje 
baigiamam įrengti mokoma
jam pulkui. Reikės lėšų ir 
naujam batalionui Pabradėje 
įkurdinti. 

520,000 litų ati teks mokslo 
tyrimams. Viceministro P. 
Malakausko žodžiais, už šias 
lėšas atlikus mokslo tyrimus, 
bus siekiama pagerinti kariš
kų maisto davinių laikymo 
technologijas, gaminti šaulio 
treniruoklius ir taip pat nori
ma patobulinti kariškių uni
formoms siūti naudojamą au
dinį. Ketinama sukurti tokį 
audinį, kad jis būtu neper
šlampamas, tvirtesnis 

Konstituciniam teismui 
apskųstas šių metų biudžetas 

Lietuvos stebėtojus nustebino 
rusų karių atvirumas 

K a r a l i a u č i u s , sausio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos karinių 
stebėtojų grupės vadovas Vik
toras Liepinis patenkintas 
darbu Karaliaučiaus srityje, 
kur tikrino Rusijos pateiktą 
informaciją apie Karaliau
čiaus srities karinius objek
tus . 

Nuo pirmadienio Karaliau
čiaus srityje esantys stebė
tojai — majoras V. Liepinis, 
kapitonas Daivis Petraitis ir 
lei tenantas Saulius Sabaitis 
— susipažino su Rusijos Bal
tijos laivyno jūrų pėstininkų 
brigada, iš sraigtasparnio ap
žiūrėjo Chmeliovkos poligo
ną, susitiko su sraigtasparnių 
karinės dalies ir aviacijos nai
kintuvų pulko Nivenskoje va-

nė. 
Konservatorių partijos val

dybos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas nemano, kad yra 
blogai, kai valstybė, jos pilie
čiai gali suteikti paramą poli
t inėms partijoms, nes tik per 
partijas įgyvendinama demok
ratija. 

* M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
Gediminas Vagnorius antra
dienį grįžo į darbą po daugiau 
kaip 2 savaites trukusių atos
togų. Pasak spaudos, didžiąją 
jų dalį vyriausybės vadovas su 
žmona Nijole Vagnoriene pra
leido egzotiškoje saloje Indijos 
vandenyne. IBNSI 

dais, lankėsi viename iš 
Maskvos ir Minsko divizijos 
pulkų. 

Lietuvos karo stebėtojai do
mėjosi Rusijos karių socia
linėmis ir buities sąlygomis, 
ar pastoviai mokami atlygini
mai, kaip aprūpinami maisto 
produktais, sprendžiamos 
būstų problemos ir kaip visa 
tai atsiliepia kovinei pareng
čiai. 

„Mes labai gerai vertiname 
Rusijos karių atvirumą. Kari
nių dalių vadai ir kariai išsa
miai atsakė į užduotus klausi
mus", trečiadienį žurnalis
tams Karaliaučiuje sakė V. 
Liepinis. 

Pasitikėjimo ir saugumo 
stiprinimo Europoje priemo
nių sutartis, kuria grindžiami 
panašūs karinių stebėtojų vi
zitai, buvo pasirašyta 1990 
metų kovo 9 dieną Vienoje. 
Prie jos jau prisijungė 55 val
stybės, įskaitant Lietuvą ir 
Rusiją. 

Vienos sutartimi įtvirtinta 
įprastinės ginkluotės tarpusa
vio kontrolės sistema, taip pat 
galimybė kiekvienai šių val
stybių nusiųsti savo atstovus į 
ginkluotųjų pajėgų junginių ir 
dalių įprasto dislokavimo tai
kos metu vietas. Per patikri
nimą vertinama tikrinamos 
valstybės pateikta informaci
ja, stebimi kariniai mokymai 
ir kariuomenės judėjimas. 

Vi ln ius , sausio 20 d. (BNS) 
— Grupė Seimo narių, social
demokratų paraginti, kreipėsi 
į Konstitucinį teismą, prašy
dami ištirti, ar šių metų vals
tybės biudžeto įstatymas ne
prieštarauja Lietuvos Kons
titucijai, trečiadienį spaudos 
konferencijoje pranešė vienas 
socialdemokratų vadovų Vy
tenis Andriukaitis. 

Kreipimąsi į teismą pasi
rašė 35 Seimo nariai, atsto
vaujantys Socialdemokratų. 
Centro, LDDP. Jungtinei ir 
Nepriklausomai frakcijoms. 

Pasak Vytenio Andriukai
čio, kreipimasis pagrįstas 
Konstitucijos nuostata, kad 
negalima mažinti įstatymu 
nustatytų išlaidų, kol tie įsta
tymai nepakeisti. Anot social
demokratų, „kadangi biudže
to išlaidos tarpusavyje yra or
ganiškai susijusios, tai, bent 
vienu atveju nesilaikant val
stybės biudžetą tvirtinančio 
įstatymo priėmimo procedū
ros reikalavimu, kaip prieš
taraujantis Konstitucijai, ne
galiotų ir jis visas". 

V. Andriukaičio teigimu, 
kreipimosi rengėjams atrodo, 
kad Konstitucijai prieštarau
ja šių metų biudžete su
mažintos, palyginti su ank
stesniais įsipareigojimais, 
išlaidos sveikatos apsaugai, 
valstybinei žemės ūkio plė
tojimo programai ir su tuo 
susijusioms sritims — švieti
mui, valstybinėms pašal
poms ir kt. 

Seimo narys taip pat teigė, 
kad Konstitucinio teismo dar 
nenustatyta bylų nagrinėjimo 
tvarka „reikalaujanti keiti
mo". „Yra bylų. kurios nacio
naliniu požiūri- yra aktua

lios, ir jų nesavalaikis išsp
rendimas gali sukelti neigia
mas pasekmes dėl to, kad jos 
buvo ilgai sprendžiamo, sakė 
V. Andriukaitis. 

Jo teigimu, net jeigu minė
tasis klausimas bus svarsto
mas metų pabaigoje, „bus ir 
kitų metų biudžetas". 

Vaš ing tonas , sausio 20 d. 
(AP-Reuters-CT-BNS) — JAV 
prezidentas Bill Clinton ant
radienį sakė svarbią metinę 
kalbą apie padėtį valstybėje. 
Savo kalboje jis ragino laikytis 
„dvipartystės ir mandagumo" 
bei pateikė drąsų pasiūlymą 
nemažinti mokesčių, o panau
doti didžiulį biudžeto lėšų per
teklių valstybinių pensijų ir 
sveikatos apsaugos progra
moms. 

Demokratui B. Clinton po jo 
kalbos pagarbiai atsistoję plo
jo tiek jo partijos, tiek ir Kong
reso respublikonai, nors abi 
puses ir skaldo nesutarimai 
dėl prezidento apkaltos. 

Šią dramatiškos įtampos 
dieną Senate prezidento advo
katai pradėjo gynybos kalbas, 
teigdami, kad jis yra nekaltas 
dėl melagingo liudijimo ir 
trukdymo vykdyti teisingumą, 
ir „neturi būti pašalintas iš 
pareigų". Po ilgo posėdžio se
natoriai perėjo į Atstovų rū
mus, kur abejų rūmų nariai 
turėjo klausytis prezidento. 

Apsiaustyje atsidūręs prezi
dentas buvo žvalus ir kupinas 
pasitikėjimo savimi, tarsi Se
nate nė nevyktų jo apkalta. 

„Svarbiausi dalykai pir
miausia", sakė prezidentas, 
pristatydamas socialinio aprū
pinimo planą, kuriam neprita
ria daugelis respublikonų. 

Bill Clinton buvo šiltai su
tiktas, kai pakartojo naujojo 
Atstovų rūmų pirmininko 
Dennis Hastert prašymą lai
kytis dvipartiškumo principo. 

„Mūsų sąjungos padėtis yra 
stipri", pareiškė B. Clinton, 
sukeldamas audringus ploji
mus. 

B. Clinton prašė skirti mili
jardus dolerių naujoms vidaus 
programoms, geresniam ka
riuomenės parengimui, taip 
pat padėti Rusijai atsikratyti 
branduolinių ginklų. 

J i s ragino 1 dol. daugiau į 
valandą padidinti minimalų 
atlyginimą, taip pat paskelbė, 
kad Teisingumo departamen
tas paduos į teismą JAV taba-

Bill Clinton advokatai atmeta 
jam pareikštus kaltinimus 

V a š i n g t o n a s , sausio 20 d. 
'Reuters-BNS) — Baltųjų rū
mų advokatai antradienį pra
dėjo JAV prezidento Bill Clin
ton gynybą Senato surengta
me apkaltos teisme. Jie kriti
kavo pačią iškeltą bylą ir tei
gė, kad pateikti kaltinimai ne
pakankami, norint prezidentą 
nušalinti nuo pareigų. 

Baltųjų rūmų advokatas 
Charles Ruff šimtui prisieku-

* Į m o n ė s „L ie tuvos ene r 
gija" vadovai ketina siūlyti 
nuo liepos mėnesio padidinti 
elektros energijos įkainius. 
Naujasis įmonės generalinis 
direktorius Juozas Virmantas 
Jurgaitis spaudos konferenci
joje antradienį sakė, kad vi
dutinis elektros energijos 
įkainis galėtų būti padidintas, 
nuo 15.41 cento iki maždaug 
18 centų už kilovatvalandę 
(kVVhj. Anot jo, jei būtų nu
trauktas elektros energijos ek
sportas į Baltarusiją. įkainį 
reikėtų didinti net pusantro 
karto. ..Lietuvos energija" 
nuolat kritikuojama už tai, 
kad negaudama iš Baltarusi
jos pinigų, vis tiek i;- tiekia 
energiją. 1998 m. i.i< ..nnas iš
augo 110 proc., nors skola Lie
tuvai viršija 400 mln litų.BNs 

šiųjų senatorių pareiškė, jog 
B. Clinton neturi būti nušalin
tas už melagingą liudijimą ir 
trukdymą vykdyti teisingumą 
— nusikaltimus, kuriuos jis 
neva padarė, kai buvo tiria
mas prezidento romanas su 
buvusia Baltųjų rūmų sta
žuotoja Monica Lewinsky. 

„William Jefferson Clinton 
yra nekaltas dėl jam pateiktų 
kaltinimų. Jis nedavė mela
gingų parodymų. J is netrukdė 
vykdyti teisingumo. J i s neturi 
būti pašalintas iš pareigų", 
tvirtino Ch. Ruff. Pasak jo, net 
jeigu šie kaltinimai būtų įro
dyti, jie vis tiek neatitiktų tos 
konstitucinio „valstybinių nu
sikaltimų ir pažeidimų" sudė
ties, kuri leidžia nušalinti pre
zidentą. 

„Negi mes priėjome tą 
siaubingą savo istorijos aki
mirką, kai mūsų sąjungą gali 
išgelbėti tik toks žingsnis, ku
rį jos kūrėjai laikė paskutine 
priemone?", klausė Ch. Ruff. 

Ch. Ruff įžanginės pasta
bos buvo nukreiptos į silpną
sias bylos vietas. Gynėjas gin 
čijo tai , kaip 13 kaltintojų iš 
Kongreso Atstovų rūmų aiš
kino įkaičius, taip pat svertus. 
kuriuos jie taikė pažeidimų 
sunkumui įvertinti. 

ko pramone, reikalaudamas 
padengti milijardines išlaidas 
rūkančiųjų sveikatos apsau
gai. 

.Augant biudžeto pertek
liui, plečiantis mūsų ekonomi
kai, kylant mūsų pasitikėji
mui savimi, mūsų kartai da
bar atėjo laikas įvykdyti isto
rinę pareigą XXI amžiui. Eime 
prie darbo", ragino preziden
tas. 

Jis pasiūlė papildomai skir
ti 12 mlrd. dol. karinėms iš
laidoms. Tai būtų dalis 110 
mlrd. dol. karinio biudžeto pa
didinimo, kurį numatyta įgy
vendinti per ateinančius šeše
rius metus. 

B. Clinton pasiūlė 70 proc. 
arba 4.2 mlrd. dolerių padidin
ti išlaidas programai, kuria 
siekiama sumažinti Rusijos 
branduolinio ginklo grėsmę, 
nukreipti rusų mokslininkų 
pajėgas nuo karinės pramonės 
prie civilinių tyrimų. Pagal šią 
programą, būtų skirta papil
domai lėšų padėti Rusijai atsi
kratyti kovinių galvučių ir pa
vojingų medžiagų, taip pat pa
spartinti užsienyje esančios 
rusų kariuomenės išvedimą. 

Kadangi JAV ekonomika 
kyla, tai, pabrėžė B. Clinton, 
„mūsų sąjungos padėtis tvir
ta. Amerika vėl veikia. Ateitis 
mums žada be galo daug. Ta
čiau mūsų viltys įgyvendinti šį 
pažadą žlugs, jeigu leisime, 
kad mus užliūliuotų dabarti
nis klestėjimas". 

Kalbėdamas apie užsienio 
politiką, B. Clinton sakė, kad 
JAV ir toliau stengsis sutram
dyti Irako prezidentą Saddam 
Hussein. „Mes dirbsime, kad 
ateitų diena, kai Irakas turės 
savo žmonių vertą vyriausy
bę", sakė prezidentas. 

Reaguodamas į Serbijos Ko-
sovo provincijoje įvykusias 
masines albanų žudynes, B. 
Clinton sakė, kad JAV ir jų 
sąjungininkė NATO „spau
džia Serbijos vyriausybę nu
traukti žiaurumus Kosove, ra
gina ją patraukti kaltuosius į 
teismą ir suteikti Kosovo žmo
nėms savivaldą, kurios jie nu
sipelno". 

Kalbėdamas apie dar per
nai iškeltus pasiūlymus „pir
miausia išgelbėti socialinį ap
rūpinimą", B. Clinton pasiūlė 
ateinančius 15 metų skirti 60 
proc. biudžeto pertekliaus vy
riausybinei pensijų progra
mai. Numatoma, kad šiai pro
gramai tektų 2.7 tūkstančių 
milijardų dolerių, ir ji nenus
totų reikšmes net iki 2055 me
tų. 25 proc. šio biudžeto per
tekliaus vyriausybė gali inves
tuoti biržoje, tikėdamasi dar 
didesnių pajamų. 

* P e r u a m b a s a d o r i u s 
Lie tuvai Eduardo Losa Lar-
rabure pageidauja, kad Lietu
voje reziduotų Peru Garbės 
konsulas. Susitikime su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu trečiadienį diplomatas 
sakė. kad konsulo paskyrimas 
skatintų glaudesnį abiejų val
stybių bendradarbiavimą eko
nomikos ir kultūros srityse. 
Skiriamuosius raštus prezi
dentui Valdui Adamkui įteik
siantis E. L. Larrabure nuolat 
reziduoja Stokholme. BN"S' 

KALENDORIUS ~ 
Sausio 21 d Šv. Agniete. Epi-

fnnas. Garse. Rungaile 
Sausio 22 d : Šv. Vincentas 

kankinys; Anastazas, Gaudentas. 
AuSrvs. Skaiste. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T ^ U 

IŠKILMINGAI 
PAMINĖTOS DVI 

SVARBIOS SUKAKTYS 

Klaipėdos krašto atvadavi
mo 1923 m. sausio 15 d. — 
76-oji ir Kruvinojo sausio 13 
d. sekmadienio Vilniuje aš
tuntoji, sukaktys praėjusį sa
vaitgalį iškilmingai paminė
tos Detroito lietuvių telkinyje. 

Sekmadienį, sausio 10 d. ir 
17 d. trumpai, bet įspūdingai 
tos sukaktys paminėtos 
„Amerikos lietuvių balso", o 
antradienį, sausio 13 d. „Lie
tuviškųjų melodijų" radijo 
programose. 

Sekmadienį, sausio 17 d., 
minėjimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Anta
no bažnyčioje (užprašė šau
liai, ramovėnai ir birutietės). 
Šv. Mišias aukojo ir gilios 
minties pamokslą pasakė 
LŠSI vyriausias kapelionas 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Organizacijos dalyvavo su sa
vo vėliavomis, jų eisenai baž
nyčion vadovavo „Švyturio" 
jūrų šaulių vado pavaduoto
jas Juozas Kinčius. Mišių 
skaitinius skaitė Antanas Os-
teika. Aukojimui aukas nešė 
Onutė Abarienė ir Leonas 
Petronis. 

Po Mišių parapijos salėje 
susirinko gražus būrys daly
vių. Minėjimą pradėjo Ra-
movėnų Detroito skyriaus pir
mininkas Mykolas Abarius. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. Alfonsas Babonas. Buvo 
prisiminti ir pagerbti Klaipė
dos vadavimo kovose žuvu
sieji, o tai pat ir mirusieji sa
vanoriai (jų tarpe LŠSI gar
bes šaulys, buvęs Stasio But
kaus šaulių k-pos pirminin
kas, a.a. Vincas Tamošiūnas). 
Žvakių, kaip šviesos ir 
laisvės simbolio uždegimu, 
pagerbiant Klaipėdos vada
vime žuvusius, pakviestas 
vyr. kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas 1991 m. Vilniuje sau
sio 13-ją žuvusius pagerbti 

15 d. jo atvadavimą ir prisijun
gimą prie Lietuvos. 

Su liūdesiu prisimename 
1991 sausio 13-ąją, kai drąsūs 
lietuviai Vilniuje aukojo savo 
gyvybes gindami 1990 m. kovo 
11 d. aktą. Tą dieną Lietuva 
antrą kartą skelbė pasauliui 
savo nepriklausomybę. 1990 m. 
kovo 11 d. dar ir tuo svarbi, 
kad Europoje norima tą dieną 
laikyti Sovietų Sąjungos griu
vimo pradžia. Todėl lenkiame 
galvas mūsų didvyriams, žu
vusiems 1991 m. sausio 13 d. 

Benediktas Norkūnas trum
pai paminėjo Karaliaučių. Po 
to vyko visų dalyvių bendras 
dainavimas, vadovaujant muz. 
Stasiui Sližiui. Buvo sudainuo
ta „Už Raseinių ant Dubysos", 
„Ant marių kranto", „Pajū
riais" ir „Brangiausios spal
vos". 

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. Al
fonsui Babonui už šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, vėlia
vų tarnybai, Jonui Šostakui 
už paskaitą, sesei šaulei Onu
tei Abarienei už vaišes, vi
siems prisidėjusiems prie mi
nėjimo rengimo ir jame daly
vavusiems. Minėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Tautos himną. 

Po minėjimo vyko vaišės, 
pabendravimas, Alfonsas 
Rimbą parūpino maršų mu
ziką. Minėjimą ruošė ra
movėnai, Stasio Butkaus ir 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
bei Detroito birutietės. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Detroito Lietuvių organiza
cijų centras (DLOC) jau 59 
metus iš eilės rengia Vasario 
16-osios minėjimus. DLOC 
praneša, kad minėjimas bus 
ruošiamas sekmadienį, vasa
rio 7 d., 12 v. p.p., Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, 
25335 West Nine Mile Road, 
Southfield, Michigan. Taip pat uždegant antrąją žvakę, pak 

viestas Stasio Butkaus kuopos pranešama, kad DLOC kartu 
vadas Jonas Šostakas. Pagarba su Lietuvos Vyčių padaliniu 
pareikšta ir Detroito apylinkės .Pagalba Lietuvai", rengia, 
vieninteliam savanoriui kūrė- koordinuoja ir kviečia visus 
jui Stasiui Šimoliūnui, kuris atsilankyti į 81-ąjį Lietuvos 
dėl šalčių ir blogo oro šiame Nepriklausomybės minėjimą, 
minėjime negalėjo dalyvauti. šv. Mišios bus aukojamos 

Mykolas Abarius perskaitė abejose Detroito apylinkės lie-
Balio Gaidžiūno eiles ir iš
vardino visus žuvusius 1991 m. 
sausio 13-ąją Vilniuje. Jų tarpe 
buvo ir du 17 metų amžiaus 
šauliai. 

Detroitas gali didžiuotis, nes 
savo laiku turėjo net 7 Klai-

Detroito LB apylinkes valdyba Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre pristatė Lietuvos televizijos kolekcijos 
vaizdajuostes. Susidomėję žiūrovai, Danutė Jankiene, Vitas Rugienius ir Algis Lapšys, peržiūri vaizdajuosčių 
kolekcijos pavadinimus. 

tuvių parapijose 10:30 v.r. Vi
sos organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis. Prieš 
minėjimą svečiai galės pasi
gardžiuoti skaniais lietuviš
kais patiekalais ir namuose 
keptais pyragais bei tortais. 

pėdos krašto vaduotojus. 6 jų Pagrindinė minėjimo kalbėto
jau mirę. Jonas Mikalavičius, ja bus „Draugo" vyr. redaktorė 
Juozas Augaitis, Vincas Tarno- Danutė Bindokienė. Progra-
šiūnas, Bronius Tatarūnas, 
Kazimieras Špakauskas ir Pe
tras Bliūdžius. Vienintelis liko 
ilgo amžiaus sulaukęs Stasys 
Šimoliūnas, Nepriklausomybės 
kovų savanoris kūrėjas. 

LŠSI vado pavaduotojas ir 
Stasio Butkaus kuopos vadas 
Jonas Šostakas atliko išsamią 
istorinę apžvalgą apie Klai
pėdos kraštą ir 1923 m. sausio 

mos meninę dalį atliks „Žibu
rio" mokyklos šokėjai, vado
vaujami Lėlės Viskantienės. 

Aukos Amerikos Lietuvių ta
rybos (ALTas) ir „Pagalba Lie
tuvai" veiklai paremti bus ren
kamos prie abiejų lietuviškų 
parapijų ir prie įėjimo Kultū
ros centre prieš minėjimą. Au
kas galima siųsti paštu: Aid to 
Lithuania, 4457 Fainvay 

Court, Waterford, MI 48328-
3482 (čekius rašyti: Aid to 
Lithuania: aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių). Au
kas galima siųsti ALTui šiuo 
adresu: Cėsys Šadeika, 28975 
Wellington Rd., Farmington 
Hills, MI 48334. Čekius rašyti 
ALT vardu. 

D.L.O.C. valdybą sudaro: 
pirmininkas — adv. Kęstutis 
Miškinis, vicepirmininkas — 
dr. Algis Barauskas ir. nariai 
— Eugenija Bulotienė, Regina 
Juškaitė-Švobienė, Šarūnas 
Mingėla, Petras Pagojus, Ona 
ir Cėsys Šadeikai ir Algirdas 
Vaitiekaitis. 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į Kęstutį 
Miškinį, tel. (248) 967-2040. 

Regina Ju ška i t ė 
Švobienė 

ĮDOMUS PRANEŠIMAS 

Audronė Tamulionytė Lenz, 
JAV AON Konsultantų įstai
gos vadovė Vilniuje, gruodžio 
mėn. pabaigoje buvo atvykusi 
praleisti šventes savo šeimos 
tarpe, Southfield, Michigan. 
Prieš septynetą metų, Grosse 
Point „Human Resources" spe
cialistų įstaiga numatė, kad 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir siekiant laisvos rinkos 
ekonomijos, Lietuvai ir ki
tiems Rytų kraštams bus rei
kalingi specialistai, kurie įver
tintų, patartų ir padėtų įvai
rioms įstaigoms. Audronė Ta
mulionytė buvo paskirta Vil
niaus įstaigos vedėja. Sausio 
16 dienos „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės laidoje 
Audronė supažindino Detroito 
lietuvius su jos įstaigos veikla 
ir kvietė klausytojus, kurie 
turi patirties įvairios pagalbos 
žmonėms srityje atvykti į Lie
tuvą ir padirbėti savo specia
lybėje. Lietuvos įmonės pra
dėjo vertinti ir noriai naudoja
si AON konsultatų paslaugo
mis. Lm 

DAYTONA B E A C H , F L 

I NAUJUOSIUS METUS 
— RYŽTINGAI 

Gražiame Daytona Beach, 
FL, lietuvių telkinyje nestoko
jame kultūrinės bei kitokios 
veiklos. Čia gražiai sutarda-
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Detroito skautų Kuciose kalėdinių giesmių giedojimui vadovavo Vilija 
Zubnckienė Virga Šimaitytė ir Manvydas Šepetys. 

Idzelytė, Regina Puikorienė, Kristina 

mos veikia kelios lietuviškos 
organizacijos: Lietuvių klubas, 
LB apylinkė, „Saulutė", choras 
„Sietynas", BALFas, Tėvynės 
sąjungos — Lietuvos Konser
vatorių skyrius. 

Kiekviena organizacija ren
gia savo renginius, telkia lė
šas, padeda kitoms organizaci
joms tiek Amerikoje, tiek ir 
Lietuvoje. Naujuosius 1999 
metus pradėjome ryžtingai, 
savo mažame telkinyje pla
nuodami gražių ir naudingų 
darbų. Organizacinė veikla 
džiugina čia gyvenančius vy
resniojo amžiaus tėvynainius. 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona Beach apylinkės val
dyba, vadovaujama energin
gos pirmininkės Birutės Koži-
cienės, šiais, kaip ir ankstes
niais metais ruošia Vasario 
16-tosios minėjimą, kitus ren
ginius. Čia taip pat kiekvieno 
mėn. pirmąjį trečiadienį Hom-
mers restorane vyks ir LB pa
bendravimo pietūs. 

Pirmieji šių metų pietūs įvy
ko sausio 6 d. Dalyvavo apie 
40 žmonių. Valdybos iždinin
kas Donatas Stukas, vadova
vęs programai, pasveikino 
bendruomenininkus su Nau
jais metais, palinkėjo laimės, 
sveikatos ir gražios veiklos. Is
torija besidomintis Nariman
tas Karaša apibūdino Trijų 
Karalių šventę, jos papročius, 
kurių laikytasi ir Lietuvoje. 
Kalbėtojas papasakojo apie 
Lietuvos politinio, ekonomi
nio, visuomeninio gyvenimo 
įvykius, paruoštus pagal Lie
tuvos spaudą. Tai buvo labai 
įdomus pranešimas, ypač ma
žiau sekantiems spaudą. Po to 
Donatas Stukas rinko LB so
lidarumo mokestį, informavo 
apie šių metų LB apylinkės 
veiklą, kvietė į kitus pietus. 

LIETUVIU KLUBAS VĖL 
PASIRUOŠĘS DIRBTI 

Sausio 10 d. įvyko Daytona 
Beach Lietuvių klubo narių 
metinis susirinkimas. Klubui 
jau daug metų sėkmingai va
dovauja Jonas Daugėla, o jam 
talkina darbštūs valdybos na
riai. 

Tą dieną Prince of Peace Or-
mond Beach bažnyčioje įvyko 
lietuviams skirtos pamaldos. 
Šv. Mišias aukojo kun. Ričard 
Grasso. Jis pamoksle prisi
minė lietuvių telkinio veiklą, 
pasveikino su Naujais metais, 
palinkėjo sveikatos, laimės, 
gražaus gyvenimo, padėkojo 
chorui „Sietynui" ir jo vadovui 
muz. Antanui Skriduliui už 
gražų giedojimą pamaldų me
tu. „Sietynas", muz. Antanui 
Skriduliui vadovaujant, pa
maldas praturtino labai gra
žiomis kalėdinėmis giesmė
mis, šv. Mišių skaitymus atli
ko Kazimieras Barūnas, au
kas nešė klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla, narės Olga 
Kreivėnienė ir Ona Darzins-
kienė. Tuojau po pamaldų sa
lėje vyko klubo metinis narių 

susirinkimas. Jį pradėjo pir
mininkas Jonas Daugėla, da
lyvius pasveikinęs ir visiems 
palinkėjęs Naujaisiais metais 
sveikatos, laimės ir gražios 
kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos. J. Daugėla prisiminė 
1998 m. iš šio telkinio amži
nybėn išėjusius 7 tėvynainius, 
jų šviesus atminimas buvo pa
gerbtas tylos, susikaupimo 
minute. 

Pirmininkas Jonas Daugėla 
savo pranešime paminėjo- vi
sus klubo ruoštus renginius, 
atliktus darbus, o jų buvę ne
mažai. Buvo suruošti minėji
mai, ekskursija į St. Peters-
burgą, „Exultate" choro kon
certas, „Sietyno" choro 15 me
tų veiklos minėjimas, Lietuvos 
vėliavos iškėlimas prie savi
valdybės. Praėjusių metų klu
bo veikla buvo išsamiai ap
rašyta „Drauge". Pirmininkas 
dėkojo savo valdybai, visoms 
organizacijoms už gražų, su
tartinį bendradarbiavimą. 

Susirinkimui vadovauti J. 
Daugėla pakvietė Vytautą Ab-
raitį, būti sekretore — F. Dip-
pel, kuri perskaitė praėjusių 
metų susirinkimo protokolą. 
Šis — puikiai parašytas, pri
imtas vienbalsiai. Po to klubo 
valdybos nariai skaitė prane
šimus. Vicepirmininkė Anice
ta Mažeikienė trumpai padė
kojo valdybos narėms ir vi
soms moterims, kurios savo 
darbu prisidėjo ruošiant klubo 
renginius. Klubo darbščioji 
iždininkė D. Šilbajorienė per
skaitė kruopščiai paruoštą 
klubo finansinę apyskaitą. 
Klubas turi 100 narių. Iš jų 92 
susimoka nario mokestį. 1998 
m. į klubą įstojo 5 nariai. 
Apyskaitoje išvardintos paja
mos ir išlaidos. 1998 m. klu
bas turėjo 5,375 dol. pajamų ir 
4-,992 išlaidų. Klubo valdyba 
parėmė spaudą, „Saulutę", 
vyskupo P. Baltakio fondą, 
APPLE kursų stipendininkus, 
rėmė ir kitus organizacijų dar
bus. Kasoje šiuo metu klubas 
turi 2,848,39 dol. Danutės 
Šilbajorienės paruoštą apy
skaitą susirinkimas priėmė 
vienbalsiai, o kontrolės komi
sijos aktu Narimantas Karaša 
visa tai patvirtino. 

Juozas Bartkus pasakojo 
apie pamaldų metu surinktas 
aukas. Juoze Daugėlienė, 
„Sietyno" valdybos pirminin
kė, trumpai apibūdino choro 
veiklą, padėkojo maestro A. 
Skriduliui ir choristams už pa
siaukojimą ir meilę giesmei ir 
dainai. 

Susirinkime buvo renkama 
dalis valdybos narių. Kaden
ciją baigę Jonas Daugėla, Ani
ceta Mažeikienė ir Algirdas 
Šilbajoris sutiko pasilikti ki
tiems dviems metams, o susi
rinkimas jų sutikimą audrin
gais plojimais patvirtino. Tai
gi klubo valdyba ta pati. Gera. 
Jonas Daugėla padėkojo už 
pasitikėjimą, pažadėjo klubo 
veiklą išlaikyti gyvą. Dėkojo ir 
prezidiumui už gerą vadovą-
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vimą susirinkimui. Vytautas 
Abraitis palinkėjo valdybai 
sėkmingos veiklos. 

J u r g i s Januša i t i s 

S E A T T L E , W A 

FILMASAPIE I 
MARIJA GIMBUTIENE 

Kanadoje veikianti filmų ga
minimo bendrovė ruošia filmą 
apie archeologės Marijos Gim
butienės nepaprastą gyveni
mą. Garsioji aktorė Olympia 
Dukakis sutiko dalyvauti fil
me. Būrys Seattle lietuvių 
lapkričio 20 d. nuvyko į Van-
couver dalyvauti šventėje, kur 
buvo pasakojama apie filmą. 
Marija Gimbutienė 1989 me
tais sakė pagrindinę kalbą 
Seattle lietuvių Vasario 16-tos 
dienos minėjime. 

P ianis ta i Dain ius i r Asta 
Vaičekoniai , ryšium su Seat
tle miesto centre naujai pasta
tytos Benaroya Hali salės ati
darymo švente, kuri tesėsi iš
tisą savaitę, koncertavo rugsė
jo 23 d. Be to Dainius buvo 
vienas iš keturių laimėjusių 
Septintosios metinės muzikų 
konkurencijos, University of 
VVashmgton, lapkričio 23 d. 
Dainius pelnė teisę koncertuo
ti su universiteto simfoniniu 
orkestru, vasario 4 d. Vaiče
koniai neseniai pirko namą 
Lake Forest Park apylinkėje, 
netoli Seattle. Lapkričio 21 d. 
jie surengė šaunias įkurtu
ves. Sveikiname ir linkime ge
ros kloties! 

P ian i s t ė J ū r a t ė Audėjai-
t ienė laimėjo stipendiją 
University of Washington 
siekti muzikos magistro laips
nį. Nors dalyvavo nemažai 
konkurentų, atrinkos komisija 
aukštai įvertino Jūratės talen
tą ir skyrė jai stipendiją. Jū
ratė dabar lanko universitetą 
pilnu laiku, o vakarais tebe-
mokytojauja savo muzikos 
studijoje. 

J ū r a t ė i r Remigijus Au-
dėjaičiai spalio 24 d. susi-
kvietė lietuvius į savo namus 
susipažinti su muziku Roku 
Zubovu, kuris buvo atvykęs iš 
Čikagos skaityti paskaitą Uni
versity of Washington apie sa
vo prosenelį, menininką bei 
kompozitorių, M. Čiurlionį. 
Susipažinimo vakare Zubovas 
kalbėjo apie Čiurlionio meno 
bei muzikos sąveiką, ir skam
bino savo prosenelio kūrinius. 
Visi svečiai džiaugėsi išgirdę 
puikų koncertą. (Zubovo pir
masis koncertas/paskaita 
Seattle vyko universiteto pa
talpose.) Jeigu nežinojote apie 
koncertą Audėjaičių namuose 
ir norėtumėte ateityje daly
vauti panašiuose kultūri
niuose įvykiuose, prašau 
pranešti Jūratei, tel. 206-760-
1243, arba elektroniniu paštu 
zuikis@aol.com. 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chkago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6822 
4149W.63rd.Sl 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RobertsRd,HictaiyHle,IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ava. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.798i Ave, Hfckory Hsa*. i . 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDASVBNAS,kLD^&a 
Specialybė-Vidaus ligų gydytoja* 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel 773-686-7766 
VsJsndospsortsusSjrtmą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C 
4847 VV. 103 St, OsJt L«wn, IL 
Pianai apyi. su Northwestsm un-to 
dspiotnu, tatuviams sutvarkys dantis 

už prieinama, kainą. Pacientai 
pHJrtiemJ abtoiiuffsj punMtsalai 

Susitarimui (kabėti angUkai) 
TeL 708-422-8280 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAmS.O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave., Sutts 310 

NspSfyls. H. 60563 
TeL (630) 587-0090 
3825 HkjTssnd Avi., 
Towsr1,Su*j»3C 

OovmeraOrove, IL 60515 
Tel. (630) 4350120 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairviev*. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-862-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

Apie 80 draugų susirinko 
Aušrelės ir Ričardo Rama
nauskų namuose lapkričio 14 
d. pasveikinti Zitą Petkienę 
jos jubiliejaus proga. Zitai ren
ginys buvo tikra staigmena, ir 
ji džiaugiasi turėdama tokius 
gerus draugus. 

Kovo 7 d. — Valytė Spar-
kytė (tel. 425-865-0078) vėl 
organizuoja metinę „Mano ke
lionė į Lietuvą" keleiviams tai
kytą informacijos pasikeitimo 
popiete, Bellevue Community 
College, sekm. 1-4 vai. p.p. 

Kovo 20 d. Kviečiame į 
ataskaitinį bendruomenės su
sirinkimą Remio ir Jūratės 
Audėjaičių namuose, Sešt., 
6:30 vai. vak. 4221 South 
Hudson, Seattle (tel. 206-760-
1243). Rinksime naują valdy
bą bei aptarsime veiklą. Bus 
suneštinės vaišės. Malonėkite 
pranešti šeimininkams apie 
dalyvavimą. 

-• 

mailto:zuikis@aol.com
http://4149W.63rd.Sl


DEŠIMT JAV SENATORIŲ 
SUSIPAŽINO SU LIETUVOS 

GYNYBOS PADĖTIMI 
JONAS KRONKAITIS 

Krašto apsaugos viceministras 
Viceministro Jono Kronkaičio pranešimas 

JAV Senato delegacijai 

Pereitų metų lapkričio 18 
dieną aštuoni JAV senatoriai 
(W. Roth, DE, delegacijos va
dovas; Warner, VA; C. Grass-
ley, IA; D. Bumpers, AR; G. 
Smith, OR; D. Akaka, HI; T. 
Hutchinson, AR; M. Enzi, VVY) 
lankėsi Lietuvoje ir susipažino 
su mūsų ekonomikos bei gyny
bos padėtimi. Kai kurie šių 
senatorių balsavo už NATO 
plėtros pertrauką. Senatorius 
J. Warner buvo iniciatorius re-
zoliucijos, kuri, jeigu būtų bu
vusi priimta, sustabdytų ku
riam laikui NATO plėtrą. Se
natorius Warner mano, kad 
NATO plėtra pakenktų NATO 
gynybinei padėčiai. Praleidau 
privačią valandėlę, vaikščio
damas po Vilniaus senamiestį 
su senatorium Warner ir įsiti
kinau, kad jo pažiūra yra 
pragmatiška ir pakeičiama. 
1998 m. gruodžio 12 d. dar du 
JAV senatoriai (C. Hagel, NE 
ir J. Reed, RI) lankėsi tuo pa
čiu tikslu. 

Manau, kad skaitytojams 
būtų naudinga žinoti, ką sve
čiams pranešėm ir tuo pat 
metu bent trumpai susipažinti 
su Lietuvos gynybos padėtimi 
ir planais. 

- Nacionalinio saugumo ir 
gynybos politika 

Lietuvos valstybinio saugu
mo politikos tikslas yra stip
rinti demokratiją, sukurti pa
lankias sąlygas ekonomikos 
plėtrai ir sumažinti grėsmes 
individams bei valstybei. 

'" Visuomenė ir besąlyginė 
gynyba 

' Prieš 58 metus dėl tragiškų 
įvykių Lietuvos gyventojų 
skaičius sumažėjo beveik vie
nu trečdalh Iš šio skaudaus 
mūsų istorį, >s laikotarpio bu
vo pasimokyta. Jei Lietuvos 
valstybei (suverenumui) iškil
tų pavojus, mes ginsime savo 
kraštą besąlygiškai su mūsų 
draugų pagalba, ar be jos. Pa
grindinis Lietuvos gynybos 
principas yra visuotinė ir be
sąlyginė gynyba, grindžiama 
karinėmis ir nekarinėmis 
priemonėmis. Saugumo politi
kos tikslas yra paruošti visuo
menę ir ginkluotąsias pajėgas 
bendrai gynybai bei integruoti 
Lietuvą į Vakarų saugumo ir 
gynybos struktūras. Jau ir da
bar mūsų daliniai, kaip Dani
jos pajėgų dalis NATO misi
joje, dalyvauja taikos palaiky
mo operacijose Bosnijoje. Lie

tuvos kariai šią vasarą daly
vavo „Partnerystė vardan tai
kos" pratybose Albanijoje. Mes 
pasiūlėme savo pajėgas, įgy
vendinant Jungtinių Tautų 
sankcijas Irakui. 

Mes palaikome visus proce
sus, kurie prisideda prie mūsų 
integracijos į NATO. Naryste 
NATO yra pats efektyviausias 
būdas užtikrinti mūsų saugu
mą, kadangi NATO vadovau
jasi kolektyvinės gynybos są
voka ir yra sukūrusi krizių 
sprendimo bei taikos palaiky
mo mechanizmus. NATO ver
tybės yra ir Lietuvos vertybės. 
Sprendimas siekti NATO na
rystės regionui turi politinių 
privalumų, nes" skatina mus 
tobulinti krašto gynybą. Visų 
pirma leiskite paminėti tris 
svarbesnius politinius prana
šumus: 

1. Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių priėmimas į aljansą 
praplėstų pastovumo zoną Eu
ropoje ir panaikintų pilkąją 
zoną. 

2. Integracija į NATO padė
tų garantuoti vidinį politinį 
pastovumą ir stiprintų pasi
tikėjimą ekonominiam vysty
mui jaunose demokratijos 
valstybėse, kaip Lietuva. 

3. Netgi dar tik numatoma 
narystė NATO jau pradėjo pa
gerinti santykius tarp Vidurio 
ir Rytų Europos valstybių. Pa
vyzdžiui, nuo 1993 metų žymiai 
pagerėjo Lenkijos ir Lietuvos 
santykiai. Lenkija ir Lietuva 
dabar viena į kitą žiūri kaip į 
strateginius partnerius, todėl 
pradėjome kurti ilgalaikius 
projektus: Lietuvos-Lenkijos 
batalioną, kuriame Lietuvos ir 
Lenkijos kariai yra kartu ap
mokomi. 

Leiskite paminėti keletą 
Lietuvos strateginių prana
šumų: 

1. Lietuvos žmonių pasiry
žimas ginti savo šalį. 

2. Neužšąlantis uostas, ge
ras kelių tinklas, puikios rytų-
vakarų, šiaurės-pietų magist
ralės. 

3. Strateginės oro bazės. 
Viena mūsų oro bazių turi du 
pakilimo takus; vienas 3 km, o 
kitas 3,5 km. Ši bazė buvo 
pastatyta tarybiniams AVVACS 
ir kosminiams oro laivams. 
Bazė turi 49 žeme užpiltus an
garus, galinčius priimti lėktu
vus, kurių sparnų plotis gali 
būti iki 33 pėdų. NATO pajėgų 
AVVACS jau naudojo šį oro 
uostą. 

4. Lietuvoje yra rengiamas 

Danutė Bindokienė 

IVrnai vasarą Lietuvos kariuomene 
rijos Gynybos ministerija. 

Regioninis oro erdvės stebėji
mo koordinacinis centras (Re
gionai Air Surveillance Coor-
dination Center). Kitais me
tais jis pradės dirbti ir galės 
teikti informaciją, pavyzdžiui, 
NATO išankstinio perspėjimo 
sistemai (Early warning Sys
tem). JAV finansavo, o Lock-
heed-Martin Corp. montuoja 
centro elektroniką. Iš mūsų 
metinio biudžeto dvi JAV 
bendrovės montuoja strate
gines ryšių linijas ir oro erd
vės stebėjimo radiolokacines 
stotis. 

Gynybos struktūra 

Mes kuriame ginkluotąsias 
pajėgas pagal Vakarų modelį 
taip, kad jos galėtų būti kartu 
integruotos į NATO ir veikti 
nepriklausomai, jeigu mums 
tektų vieniems gintis. Fak
tiškai, mes turime dvigubą 
karinės gynybos strategiją, 
viena iš jų nekonvencinis ka
ras. 

Jau pasiekti du svarbūs 
NATO narystės poreikiai, įgy
vendinta civilinė ginkluotųjų 
pajėgų kontrolė ir priimta 
valstybinio saugumo sąvoka, 
pagal kurią keičiama karinė 
strategija ir kuriama nauja 
ginkluotųjų pajėgų struktūra. 

pasipildė 100 /.šovininių transporto automobilių, kuriuos dovanojo Sveica-
Nuotr. Eltos 

Jonas Kronkaitis 

Pagal 1998 m. gegužės 5 d. 
priimtą įstatymą, valstybės 
prezidentas ir Krašto apsau
gos ministras sudaro Naciona
linių ginkluotųjų pajėgų va
dovybę (National Command 
Authonty) ir vykdo operacinę 
bei administracinę ginkluo
tųjų pajėgi: kontrolę. Seimas 
kontroliuoja, priimdamas val
stybės biudžetą ir įstatymus. 
Pagal įstatymus, Krašto ap
saugos ministras ir vicemi
nistrai yra civiliai asmenys, o 
ginkluotųjų pajėgų vadas yra 
pavaldus ministrui. 

Norėdami optimizuoti pada
linių valdymą ir kontrolę, stip
rinti jų kovinį potencialą, su
trumpinti reagavimo laiką, at
siradus nenumatytoms aplin
kybėms ir pagerinti suderina
mumą su ' NATO valdymo ir 
operacinėmis struktūromis, 
priėmėme Bendro vadovavimo 
(Unified Command) sąvoką. 
Norėdami užtikrinti nepri
klausomą dalinių veikimą, su
korėme Teritorinės gynybos 
modelį, kuriame numatyti 
trys kariniai regionai. Ši teri
torinė gynybos struktūra turi 
lanksčią gynybą. Ji palengvins 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų įtraukimą į Karinę gy
nybos strategiją. Krašto ap
saugos savanorių pajėgos yra 
panašios į JAV Tautinę gvar
diją (National Guard). Tai 
žmonės, kurie atsiliepė į šau
kimą prisidėti prie krašto gy
nybos, kai pasitraukė Rusijos 
armija. Žinoma, savanorių už
duotis sk riasi nuo JAV Tau
tinės gvardijos. Svarbu pami
nėti, kad regioninė sąvoka lei
džia vykdyti nekonvencinę 
(partizaninę) gynybą per re
gioninius štabus. Regionų sie
nos yra tik administracines, 
bet ne taktinės. 

Gynybos pajėgumai 

Dabar ".orėčiau apibūdinti 

Žadėti žadėjo, bet ar 
turės laiko ištesėti? 

mūsų pastangas, stiprinant 
karinius pajėgumus. Lietuva 
toli pažengė, plėtodama in
frastruktūrą, kurdama aiškią 
ir efektyvią vadovavimo gran
dį, formalizuodama planavi
mo, programų ir biudžeto su
darymo procedūrą, ruošdama 
vadus, stiprindama karinį pa
sirengimą, gerindama karių ir 
karininkų gyvenimą, įsigyda-
ma karinę techniką. 

Karių ir karininkų apmoky
mas bei rengimas vykdyti sa
vo užduotis yra svarbiausias 
pasiruošimo dėmuo. Todėl 
mes įkūrėme Mokymo ir dokt
rinos valdybą (Training and 
Doctrine Command), kuri yra 
įpareigota organizuoti, koordi
nuoti ir planuoti karinį paren
gimą bei apmokymą. Tai leis 
paruošti aukštos kvalifikacijos 
karininkus ir kareivius. Bazi
nio apmokymo centro moder
nių pastatų statyba baigsis 
1999 m. vasario mėnesį. Mo
kamasis pulkas ( Basic Trai
ning Regiment) pradės veikti 
1999 m. kovo mėnesį. Britų 
karininkai ir puskarininkiai 
jau prieš tris mėnesius pradė
jo pirmųjų lietuvių instrukto
rių apmokymą ir paruošimą 
Vakarų doktrinos ir mokymo 
metodais. 

Kurti institucijas be partne
rių pagalbos būtų labai sunku. 
Danų ir britų karininkai regu
liariai apmoko mūsų karinin
kus Vakaruose įprastų vado
vavimo principų, o britai įsi
pareigojo padėti paruošti ka
riūnus Lietuvos Karo akade
mijoje. Pirmoji kariūnų klasė 
spalio mėnesį sėkmingai baigė 
pirmuosius vadovų kursus, 
kuriuos pravedė britų karinin
kai ir puskarininkiai. Atsilie
pimai apie šią programą yra 
labai teigiami. 

JAV „kariškiai kariškiams" 
komanda ir Pennsylvania 

(Nukelta į 5 psl.) 

Antradienio vakare į tautą 
kalbėjo JAV prezidentas. Ki
tu atveju tai būtų įprastas 
čionykščio valstybinio gyveni
mo reiškinys, nes kiekvienų 
metų pradžioje prezidentas 
apžvelgia atliktus darbus ir 
pateikia ateities planus. Kol 
kraštas nebuvo apjungtas te
levizijos tinklu, prezidentai 
kalbėdavo per radiją, o dar 
anksčiau — žmonės tik spau
doje galėjo pasiskaityti jų min
tis, planus, rūpesčius. 

Kalbos laikas nėra nustaty
tas, jį dažniausiai pasirenka 
pats prezidentas. Bill Clinton 
pasirinko į tautą kalbėti kaip 
tik tą pačią dieną, kai Senate 
"prasidėjo jo bylos gynimas, 
tad salėje jo kalbos metu sė
dėjo ir kaltintojai, ir gynėjai, 
ir teisėjai — ir šalininkai 
(daugiausia demokratų parti
jos žmonės ir artimiausio ka
bineto nariai), ir priešininkai. 
Publika buvo aštriai pasidali
nusi į šias dvi dalis ir tik ret
sykiais, ir tik labai trumpai, 
labai nenoromis, susijungė. 

Nepaisant, ką kas sako apie 
dabartinį JAV prezidentą, ne
galima paneigti, kad jis moka 
labai įtikinančiai kalbėti. Tai 
galbūt jo didžiausia stiprybė. 
Atsistojęs prie mikrofono, 
ypač jausdamas publikos dė
mesį ir pritarimą, Bill Clinton 
galėtų eskimams šaldytuvus 
pardavinėti — ir jie mielai 
pirktų. O tą dėmesį ir prita
rimą pasistengė suteikti salėje 
susitelkusi demokratų pusė ir, 
žinoma, viceprezidentas Al 
Gore, kuris kartais priminė, 
čia krepšinio ar futbolo rung
tynėse pasirodančius jaunuo
lius, kurie su nenuslopinamu 
entuziazmu skatina savo ko
mandą geriau žaisti, o prita
riančią publiką — ploti. 

Prezidentas kalbėjo labai il
gai — kone pusantros valan
dos, tačiau nei puse žodžio 
neužsiminė, kad jo likimo dra
mos paskutinis veiksmas dar 
tebevyksta Senate ir vargiai 
įmanoma atspėti, kuo pasi
baigs. Iš tikrųjų Clinton kal
bėjo taip, tarytum ateitis Bal
tuosiuose rūmuose tebepri
klauso tik jam ir dėl to bus lai
ko įgyvendinti pažadus save 
tautai — ir pasauliui. 

Ką jis pranešė ir ką žadėjo? 
Viską, ko tik Amerikos gy

ventojų širdis geidžia... Jeigu 
i tie pažadai galėtų įvykti, 
dvidešimt pirmojo amžiaus gy
venimas čia būtų tikras rojus. 
Nėra abejonės, kad preziden
tas (arba jo patarėjai) „namų 
darbus" buvo gerai atlikęs — 
vykusiai susumavo dabartinį 
valstybės stovį, paminėjo, kas 

pasiekta, atlikta, pagerinta, o 
jeigu nebuvo padaryta, tai 
metė atsargų kaltinimą Kon
gresui, kad nepriėmė ankstes
nio pasiūlymo, neįteisino jo 
įstatymu. Nenuostabu, kad 
Amerikos gyventojai mažai 
kreipia dėmesio į prezidento 
nusižengimus, už kuriuos 
svarstoma jį pašalinti iš pa
reigų, o vis tiek tvirtai prita
ria jo darbams. Praėjusią sa
vaitę Bill Clinton populiaru
mas buvo aukštesnis negu bet 
kuomet anksčiau (Clinton tie
siog lenktyniauja su mūsų 
Valdu Adamkum, kurio popu
liarumas irgi sparčiai lipa 
aukštyn). To negali nepaste
bėti ir kaltintojai, ir gynėjai. 

Prezidentas taip pat labai 
gerai supranta, kas ameri
kiečiams daugiausia rupi. to
dėl savo kalboje stengėsi ap
imti visas opiausias sritis, nu
raminti visas baimes. Ei
namųjų reikalų sąrašo viršuje. 
be abejo, buvo — ir turėjo būti 
— socialinė apdrauda. sveika
tos rūpyba, švietimas, uždar
biai ir valstybės mokesčiai, 
užsienio politika ir krašto ap
sauga, nusikalstamumai. 

Artėjant prie naujo šimt
mečio slenksčio ir vis daugiau 
Amerikos gyventojų persiri-
tant per savo amžiaus vidurki. 
socialinės apdraudos. (Sočia! 
Security) pastovumas ir tvirta 
ateitis turi labai daug reikš
mės. Prezidentas, daug kartų 
kalboje pabrėžęs, kad pirmą 
kartą po daugelio metų vals
tybės biudžetas ne tik suba
lansuotas, bet atsiradęs mili
jardinis dolerių perteklius, 
siūlė 60 proc. to pertekliaus 
skirti, kad nei vienas pilietis 
neturėtų rūpintis savo pragy
venimu, sulaukęs senatvės. 
Respublikonai tam .. dolerių 
pertekliui ir socialinės ap
draudos reikalams turi kito
kių planų, bet tautai kur kas 
arčiau širdies bus prezidento 
siūlymas. Panašiai ir su svei
katos rūpyba, kuriai jis norėtų 
skirti daugiau kaip 6 milijar
dus dol. iš to biudžetinio per
tekliaus, sustiprinant Medi-
care programas. 

Su panašiu įsitikinimu Bill 
Clinton išskaičiavo kitus savo 
pasiūlymus, nuolat pasi
stengdamas kreiptis į opozici
ją, kviesdamas ,,pamiršti skir
tumus, kartu dirbti tautos ge
rovei". Ar ta kalba padės jam 
išvengti kilpos, kuri šiuo metu 
kabo virš galvos? Stebint pre
zidentą ir klausant kalbos, bu
vo sunku nepastebėti jo pasi
tikėjimo savimi ir savo ateiti
mi prezidentūroje. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr. 108 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 
— Ne vienas. Mano kaimynė padeda. Arčiau tei

sybės bus, jei pasakysiu, kad kepa ji, o jis parodo, kur 
kas yra. Tokioje visokių moksliškų išmonių kirbe-
lynėje ji pasijuto, kaip džiunglėse pasiklydęs turistas. 

Čia jau nusijuokė ir ji, ir ištiesė ranką. 
— Kazio draugai, mano draugai. 
To neužteko. Iškvotė iš kur atvažiavau, ką ten dir

bu, kokia šeima. Nenustebo, kad esu nevedęs, net iš
dėstė savo teoriją, kad intelektualams ir verslo žmo
nėms taip geriausia. Šių dienų profesija tiek daug iš 
profesionalo reikalauja, kad vaikams auginti nebelie
ka laiko. Tą darbą tegu dirba tie, kurie aštuonias va
landa atidirbę nebeturi ką veikti, — rimtai išdėstė ir 
pridėjo: 

— Aš nebeturėčiau kada. Kazys irgi neturėtų. Vai
kai būtų našlaičiai. I kažin ką užaugtų. 

Ir dar pasakė, kad juodu su Kaziu kaip ir giminės. 
Jis iš Lietuvos ir jos senelis iš Lietuvos, iš Vilniaus. 

Išsišnekėję nuėjom pažiūrėti, ka anuodu veikia. 
Kol sėdėjo mašinoje, man atrodė lyg maža mergytė. 
bet išlipusi išsitiesė į beveik lygų ūgį su manim. Tik 
jau tokia plonytė kaip smilga. Kai terasoje Kazys pa

sitikęs apsikabino, ji jo glėby skęste nuskendo. 
Žuvis buvo gatava. Ir gera. Riva valgė ir gyrė nesi

gailėdama žodžių. Sakė, jeigu kada būsianti misų 
pusėje, būtinai iš anksto paskambinsianti ir papra
šysianti, kad Aldona pagamintų tokios žuvies ir ja pa
sikviestų. 

— Ko gera kada abu su Kaziu atlėksim. 
Visi trys per vienas kitą plepėjom, tik Aldona buvo 

tyli. Kaziui vėl sugrįžo šiur/štumas. Prie žuvies jis 
atnešė vyno ir alaus. Vokiško. Amerikietiškas sakė 
vandeniu atskiestas. Jis ir gėrė. Aš dar pusės butelis 
nebuvau išgėręs, o jis jau baigė ketvirtą. 

— Gera žuvis nori ir gerai paplaukioti, — sakė 
Riva ir Aldona gėrė vyną. Man atrodė, kad Aldona 

geria, lyg būtų labai ištroškusi. 
Po ketvirto butelio Kazys patogiai atsilošė, net kė

dė subraškėjo ir ėmė sakyti, kad už viską, ką čia ma
tom ir už tai, ko čia nematom nėra niekam skolingas 
nė mažiausio linktelėjimo. 

— Net nė Rivai? — įterpiau. 
— Tiek pat, kiek ir ji man. Abudu plakamės l;>-žu-

vius iškišę, tai ir turime. Aš moku padaryti, ji moka 
parduoti. Manai, kad mudu nesipešam. Ir dar kaip Ar 
ne teisybę sakau? Ei, Riva. ar negirdi? 

Ji tuo tarpu kažin ką pasakojo Aldonai ir turbūt 
tikrai neišgirdo, kad pasuko akis į jo pusę, o jis pakar
tojo. 

— Sakau, kad mudu irgi pešamės. Ar ne? 
— O kas gali su tavim dirbti nesipešes, — numetė 

ji. bet jis, lyg neišgirdęs, atsisuko į mane. 

— Tai matai ir pats. Bet gyvenam. Ji Bostone, aš 
tuo tarpu čia. Toks čia gyvenimas. Nežinau, gal tas 
kas kada kam ką ir davė, man niekas nieko. Užtat ir 
aš kaip ežys. Pašiaušiu dyglius, kad niekas nė artyn. 
Žinau, kad visi rupūžės, tai kam man nebūti tokia pat 
rupūže. Prisipažinsiu, bičiuli, kad niekas, joks rupūžė 
elgeta nieko iš manęs nėra gavęs. Niekas ir negaus! 
Už ką? Už pasilaižymą. Neduodi, supyksta. Ir tegu. 
Tegu paverda. tegu paplepa savo pačių košėje. Kai turi 
atiduok, o kai neturėsi, galėsi ir pasikarti, niekas ta
vęs nematys. 

Mačiau, kad alus atveria jame visai kitokį žmogų. 
Net kitoniškesnį negu pajūry, kad šnekėjo apie aną 
mano dviračiu vežtą mergaitę. Ėmė pagunda priminti 
tą niekuo dėtą dviratį, bet nuvijau, tik gavęs progos 
įsiterpti į jo srautą, leptelėjau: 

— Ar taip ir nesijauti niekam už ką nors bent 
dėkingas? Tiek daug pasiekęs. Niekur nė vienam? 

Jis jau buvo besižiojąs ką sakyti, bet užsičiaupė ir 
valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis. Net prisimerkęs. Jeigu 
pradžioje nuo jo griaudėjimo ėmė nejaukumas, tai da
bar iš įtampa prisotintos tylos kaip tvaikas ėmė kilti 
baimė. Net ėmiau laukti, kad štai tuoj tek.š savo sun
kia letena, ir aš nuriedėsiu dailiu raštu išdėtomis tera
sos grindimis. Kas buvo viduje, niekada turbūt nesu
žinosiu, bet veido įtampa iš lengva ėmė atsileisti. 
Truktelėjo pečiais ir net nusišypsojo. 

— Teisybę pasakei. Jaučiuosi, kaip nesijausiu. 
Jaustis kartais gal ir nebebūtų ko, bet užmiršti negali. 
Kai žinai kaip buvo. kartais pasijunti nei šiaip, nei 

taip. Bet tai ilgos istorijos. Jeigu nenuobodu svetimų 
istorijų klausyti, galėsiu papasakoti visokių. Ir pasi
juokti, ir gal net susigraudinti, o gal net ir pasipiktin
ti. Bet jų čia nė vieno nėra. Būtų, ne vieną apkabin
čiau. Su kai kuriais nesunku būtų net dalintis kuo tu
riu. Bet tie! Supranti tie, kur manęs nė kreiva akim 
nematė. Tie visokie vienuolynai, visokie fondai, viso
kios šventės, visokie rupūžių rupūžes, visokie ubagų 
ubagai! Už ką jiems? Ką jie man padare? Nors ma
žiausią lašelį kokio gero? Pasakyk, už kokį gerą aš 
jiems turiu savo kišenes tuštinti? A? 

Dabar įsispyrė net išsprogusiomis akimis. 
Reikėjo ką pasakyti. 
— Suprantu ką sakai, bet ir nesuprantu, — kiek

vieną garsą pratęsdamas pradėjau. Jis neužšoko ir 
mano minties nenutraukė. — Suprantu, kad nieko ne
nori duoti tiems, kurie tau nėra nieko davę, bet nesu
prantu anų. kuriems nieko nebuvai davęs, o jie davė 
tau. Sakei, kad net ilgokai reikėtų anas i.-torijas pasa
koti. Ar neateina į galvą, kad už tau kada nors pada
rytą gerą, reikėtų gera ir kitam padaryti. Ar tai ne
būtų lyg gero estafetė, daug šviesos nešanti į tamsias 
mūsų dienas? 

— Riva! Riva. ar girdi?! — sugriaudė atsisukda
mas i ją. — Mano pragmatiškas bičiulis tapo misijo-
nierium. Net mane. taip surupūžėjusį taikstosi atvers 
ti. Kai buvo pasirengęs už savo krašto laisvę gyvybę 
padėti, jis liepė rūpintis tik savo galva. Net paskutinį 
dviratį tarp kojų įspraudė, kad ko greičiau ir ko toliau 
nulėkčiau. (Bus daugiau) 



PRANEŠIMAS APIE LOS 
ANGELES LIETUVIŲ RADIJĄ, 

JO TĘSTINUMĄ IR 
PERSPEKTYVAS 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Jonas Damauskas 

LIETUVIŠKOJO SPAUSDINTO 
ŽODŽIO MYLĖTOJAS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagietis Jonas Damaus
kas — tai be galo įdomi, nepa
kartojama asmenybė: visas jo 
veikios sritis nelengva išskai
čiuoti, o juo labiau apžvelgti. 
Daugumas mūsų jį pažįstame 
kaip teisininką, istoriką, pub
licistą, bibliografą, paskaiti
ninką, mokytoją... Tačiau tai 
tik dalele jo darbų. 

Į J . Dainausko nuveiktus 
darbus man pačiam turbūt 
pirmą kartą kiek plačiau teko 
pažvelgti prieš 5 metus, kuo
met jubiliatas minėjo savo gy
venimo 90-metį. Ir dabar be
veik kiekvienais metais, jo 
naujajam gimtadieniui artė
jant, visuomet prisimenam šią 
neeilinę asmenybę. 

1999 m. sausio 21 d. J. Dai-
nauskas jau švenčia savo 95-
ąjį gimtadienį. Šią sukaktį jis 
pasitinka dar pilnas kūrybi
nių polėkių, būdamas gana 
darbingas ir sveikas. Daugelis 
žymiai jaunesnių žmonių gali 
sukaktuvininkui pavydėti 
jaunatviško nusiteikimo, ener
gijos ir kūrybinės ugnelės. 

Tačiau mane labiausiai žavi 
didelė J. Dainausko meilė lie
tuviškai knygai, spausdintam 
žodžiui. J . Dainauskas dabar 
tėra likęs vienintelis „didžiojo 
kertverto" atstovas. „Didysis 
ketvertas" — tai panašaus, 
kaip ir J. Dainausko nusiteiki
mo žmonės, kurių trijų — Juo
zo Kreivėno, Broniaus Kviklio, 
dr. Kazio Pemkaus jau netu
rime gyvųjų tarpe, nors jie ir 
buvo gerokai jaunesni už su
kaktuvininką. Dviejų paskuti
niųjų autorių surinktieji litua
nistikos archyvai jau yra nu
keliavę į Lietuvą, ir jais nau
dojasi tėvynėje gyvenantieji 
mūsų tautiečiai. 

Jau ne pirmus metus su su
kaktuvininku tenka bendrau
ti, dalintis iš Lietuvos gauna
ma periodine literatūra, kny
gomis. Šiuo metu J. Dainaus
kas. turbūt, daugiausia turi 
Lietuvoje leidžiamos periodi
kos, negu bet kas kitas Šiau
rės Amerikoje. N'uvežus jam 
nauja tėvynėje išleistą leidinį, 
jis tuoj pat nudžiunga ir sku
ba įtraukti jį į savo kartoteką. 
O tokių leidinių kortelių jis 
turi gerą tūkstantį . 

J. Dainauskas gimė 1904 
m., sausio 2 1 d . Kaune. Šiame 
mieste jis mokėsi „Saulės" ir 
„Aušros" gimnazijose. Iš pra
džių studijavo statybą ir ar
chitektūrą. Jau buvo bebai
giąs šiuos mokslus, kuomet 
nusprendė tapti teisininku. 
Todėl 1929 m. J. Dainauskas 
perėjo studijuoti į Teisės fa
kultetą, kuri baigė 1933 m. 
1937-39 metais jis dėstė Aukš-
tesnioje policijos mokykloje, o 
1941-44 m. advokatavo ir mo
kytojavo Kauno suaugusiųjų 
gimnazijoje. 

•J Damauskas ne tik mokėsi 
ir dirbo, bet ir buvo veiklus 
Lietuvių Skautų sąjungos na
rys 'nuo 1919 metų*, o taip 
pat priklausė Lietuvos Šaulių 
sąjungai (nuo 1922 m.). Jis 

yra buvęs vienas Lietuvos 
Universiteto studentų skautų 
draugovės organizatorių, o 
taip pat „Vyties" filisterių 
skautų steigėjas. 

1923 m. J. Dainauskas akty
viai dalyvavo Klaipėdos suki
lime. Buvo didelis šaudymo 
sporto entuziastas: priklausė 
Lietuvos Šaudymo sąjungos 
centro valdybai, teisėjavo 
tarptautinėse šaudymo varžy
bose Helsinkyje. 

Nacių ir rusų okupacijos, 
nutraukė aktyvią J. Dainaus
ko veiklą gimtinėje. J a u 1941 
m. jį kalino naciai, o 1944 m., 
bėgdamas iš Lietuvos, J . Dai
nauskas paimtas į vokiečių 
kariuomenę pagalbiniams dar
bams. 1945 m. Lenkijoje j is 
pateko į sovietų nelaisvę, iš 
kurios pabėgęs iki 1957 m. gy
veno Lenkijoje. 

Tada J . Dainauskas atvyko į 
Prancūziją, kur 4 metus laukė 
vizos, kad atvyktų į JAV pas 
savo šeimą. Paryžiuje tuščiai 
laiko neleido, bet pasinėrė į 
įvairias studijas, o, be to, dir
bo žurnalistinį darbą. 

1961 m. atvažiavęs į Čikagą, 
J . Dainauskas daugiausia lai
ko praleido dirbdamas Tarp
tautinių Santykių bibliotekoje 
bibliotekininku ir kataloguoto
ju. J is taip pat rašė į lietuviš
ką spaudą (daugiausia į 
„Draugo" laikraštį), spaudoje 
bendradarbiauti pradėjo dar 
Lietuvoje 1918 metais. Iš 
Prancūzijos jis siųsdavo 
straipsnius į JAV leidžiamą 
lietuvių spaudą. Dar ir dabar 
galima užtikti jo rašinių 
„Draugo" dienraštyje. 

Žvelgiant į įvairias J . Dai
nausko redaguotas ar sudary
tas knygas, reikia pažymėti jo 
77 parengtų bei išleistų "Lie
tuvos istoriografijos" sąsiuvi
nių. J. Dainauskas taip pat 
parengė ir suredagavo „Lietu
vos išeivijos spaudos biblio
grafiją" (nuo 1970 metų). 1991 
metais išleistas stambus jo 
veikalas „Lietuvos bei lietuvių 
krikštas ir 1387-ieji metai", 
kuriam medžiagą rašytojas 
rinko apie 40 metų. 

Čia dar reikėtų pažymėti, 
kad nuo 1968 m. J . Dainaus
kas darbuojasi Pedagoginiame 
Lituanistikos institute Čika
goje, kur dėsto Lietuvos ir lie
tuvių kultūros istoriją. Jis 
taip pat yra vienas iš Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
ro Čikagoje steigėjų. Turi gau
sią asmeninę biblioteką, kurią 
laiko savo bute Brighton Par
ko lietuvių telkinyje bei Jauni
mo centro rūmuose, ten tam 
reikalui yra skirta didžiulė pa
talpa. 

Tikiuosi, kad man nors ke
liais bruožais pavyko nutapyti 
sukaktuvininko J . Dainausko 
kūrybines veiklos portretą. 
Bent šiomis kukliomis eilutė
mis noriu pagerbti šį daug lie
tuvių tautai nusipelniusį as
menį. O taip pat norisi j am 
palinkėti neišsemiamos ener
gijos bei sveikatos. 

Laikas nuo laiko mūsų kul
tūriniame gyvenime įvyksta 
pasikeitimai, kur ie diktuojami 
realaus gyvenimo aplinkybių. 

Kalifornijos Lietuvių radijo 
klubas yra įpareigotas Kalifor
nijos valstijos įstatymų — ku
rie reikalauja vieną kartą me
tuose šaukti metinį narių su
sirinkimą, išrinkti naują val
dybą, revizijos komisiją ir ap
tar t i ateities veiklos gaires. 

1998 m. kovo mėnesį meti
nio susirinkimo metu buvo 
išrinkta valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: Vy
tau tas Šeštokas — pirminin
kas, Albinas Markevičius — 
vicepirmininkas, Rolandas Ra
gauskas — an t ra s vicepirmi
ninkas, Regina Gasparonienė 
— sekretorė, Tina Petrušytė 
— kasininkė, Genovaitė Plu-
kienė — valdybos narė — pa
rengimams, Laisvė Laurinkie
nė — valdybos narė, Asta 
Budginienė — valdybos narė, 
Nemyra Enck — valdybos 
narė. 

Vėliau, padaugėjus darbo, į 
valdybą buvo kooptuotas Ge
diminas Leškys. 

Radijo valandėlės valdyba 
metų eigoje atliko daug darbų. 
Surengė puikų rudeninį kon-
certą-pokylį su soliste Jan ina 
Čekanauskiene ir Los Angeles 
Vyrų kvar te tu . Išvystė didelę 
propagandą finansiniam radi
jo stoviui pagerinti . Surinko 
daug aukų įvairiomis progo
mis. 

Faktas , kad LA lietuvių ra
dijas yra išlaikomas tik radijo 
klausytojų ir aukotojų lėšo
mis. 

Kiekvienas visuomenės dar
bas turi savo niuansų, sėkmių 
ir nepasisekimų, o — svar
biausia — užtarnautos ir ne
užtarnautos kritikos. 

Ironiška, kad valdybą kriti
kuoja ne š imtai radijo klausy
tojų, bet tos pačios valdybos 
nariai, kurie kaišioja „baslius 

tariami telefonu. Tai yra pigu, 
lengva ir negaištamas laikas, 
važinėjant ilgas distancijas. 

Visų šių neigiamų ir darbo 
neįvertinimo aplinkybių pa
veiktas, aš nuo 1999 metų 
sausio 1 dienos atsisakau iš: 
valdybos pirmininko, koordi
natoriaus ir redaktoriaus pa
reigų. 

Remdamasis Kalifornijos 
Viešųjų priemonk radijo tai
syklėmis, pirmini:.ko, koordi
natoriaus ir reda.-aoriaus pa

reigas pavedu Radijo klubo 
vicepirmininkui redaktoriui 
Rolandui Ragauskui, iki naujo 
metinio susirinkimo š.m. ba
landžio mėnesį, kuris išrinks 
naują valdybą ir pasiskirstys 
pareigomis. 

Baigdamas šį pareiškimą, 
noriu širdingai padėkoti vi
siems mano radijo laidos klau
sytojams, kad per 15 metų 
klausė mano balso, kuris buvo 
nuoširdžiai tartas. Daugelis 
klausytojų man už tai pareiš
kė padėką. 

Radijo valandėlės klausyto
jai ir aukotojai, tiktai J ū s savo 
dėmesiu ir nuolatine parama 
sugebėjote išlaikyti šią vienin
telę radijo valandėlę Pacifico 
pakrantėje. Linkiu ir toliau 
likti šio radijo klausytojais, 
puoselėti lietuvybę radijo ban
gomis. 

S K E L B I M A I 
ĮVAIRŪS NEKlLiNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

H GYVYBES ORAUOMAS. 
Agentes Fiank Zapofe Ir Off. Mgr. Auks* 

S. Kans kaba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

?-RE/MAX 
REALT0RS 

(773) SSS-S968 
(7M) 425-7110 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Los Angeles Lietuvių lautinių namų pirmininkas Jonas Petronis (kairėje) 
kalbasi su su radijo redaktoriumi Vytautu Šeštoku, 

VENTOS FRONTO PRISIMINIMAI 
1944 m e t a i 

•ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

/ • V - t — , KMECKREALTOM 
\jr**Kjl 7922 S.PiaasU Rd. 
—-£^*T"at l . 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

, • 
Antrojo pasaulifcio karo pa

baigoje per Lietuvą ėjęs ir ją 
smarkiai sužalojfs rytų fron
tas paliko šiurpiu? prisimini
mus abiejose fronto pusėse ko
vojusiems l ietuviais . Sovieti
niuose plotuose, Kfertu su Rei
cho armija, ten kovėsi lietuvių 
savisaugos bataliotiai. Sovietų 
armijos Kuršo fronte kovėsi 
16-ji šaulių divųnja, kurios 
daugumą sudarė ^mobilizuoti 
lietuviai. Raudonajai armijai 
pralaužus rytų frontą ir vokie
čių armiją atstūruus į Žemai
tiją iki Ventos, jos] vakarinia
me k r a n t e kovojorT-ėvynės ap-

į ratus". Tas trukdo • aldybai saugos rinktinės pirmojo pul-
tvarkingai atl ikti einamąsias ko kar ia i , greta vokiečių ver

machto. 
Tėvynės apsaugos rinktine 

1944 metų liepos'antroje pu
sėje sudarė apie .2,000 gink
luotų savanorių ^dalinys iŠ 
Aukštaitijos ir ^Žemaitijos. 
1944 m. rugpjūčio". 4 d. sufor
muotas pirmasis lietuvių sa
vanorių pulkas užėmė kovos 
pozicijas prie Ventos, nuo Lat
vijos sienos iki Telšių miesto 
pietinės ribos. Tuo metu Tėvy
nės apsaugos rinktinės dali
niai, k a r t u su vermachto pajė
gomis, sulaikė bolševikų verži
mąsi į vakarus. Du mėnesius 
(nuo 1944.08.10 iki 10.07) 
Ventos fronte buvo ramu. 
Abiejose pusėse vyko persigru-
pavimas ir žval^;;. ba su mažais 
pasišaudymais. Tarp žmonių 
plito kalbos, kad vokiečiai su 
naujais ginklais ;iereis į ofen
zyvą ir bolševiku-; iš Lietuvos 
išstums. 

Persitvarkymą- vyko ir Tė
vynes apsaugos rinktinėje, ga

vus vokiečių karinės vadovy
bės sutikimą TAR įteisinti 
kaip Lietuvos savanorių pul
ką, su dviem batalionais po 5 
kuopas. Visi pulko kariai gavo 
vermachto uniformas ir leng
vuosius ginklus bei amuniciją. 
Buvo pažadėta ir sunkioji 
ginkluotė. Deja, pažadai ir li
ko pažadais, fronto liniją prie 
Sedos i r Barstyčių paliekant 
ginti lietuviams su šautuvais, 
kulkosvaidžiais, keliais „pan-
zerfaustais" ir minosvaidžiais. 

Sovietai staigiu tankų, arti
lerijos i r pėstininkų puolimu 
spalio 7 d. pralaužė Ventos 
frontą. Tėvynės apsaugos 
rinktinei teko skubiai trauk
tis, paliekant apie 100 žuvu
sių. Dalis jų pateko sovietams 
į nelaisvę, dalis, besitraukda
mi su vermachto daliniais, pa
siekė Vokietiją, dalis, numetę 
vokiškas uniformas, pasislėpė 
ir, frontui praėjus, grįžo namo. 

Ventos fronto kautynės ir jo
se žuvę TAR savanoriai buvo 
prisiminti tik po 50 metų, Lie
tuvai besidžiaugiant atgauta 
nepriklausomybe. Sedos kau
tynių prisiminimai pasirodė 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje. 
Tų kautynių dalyvis Vladas 
Kazlauskas savo atsiminimus 
sudėjo į du leidinius: „Viskam 
pasiryžę" ir „Kovos dvasia", o 
1998 m. redagavo savo ir ketu
rių kitų Sedos kautynių daly
vių prisiminimus 272 psl. kny
goje „Ventos frontas", išleisto
je 2,50O tiražu Vilniuje Lietu
vos Šaulių sąjungos. 

Knygoje savo prisiminimus 
pa te ikn Augustas Mylė, Juo
zapas Paūžuolis. Linas Janu-

lionis, Vladas Kazlauskas ir 
Vincas Seibutis, spalvingai 
aprašydamas kautynių eigą, 
traukimąsi į Vokietiją, apsu
pimą prie Karaliaučiaus ir so
vietų belaisvio kelią. Jo atsi
minimų atkarpą 1998 m. at
spausdino Rietuvių balsas" 
Čikagoje. Labai įdomūs ir kitų 
knygos autorių prisiminimai, 
Juozo Kuckailio aprašytas 50 
metų paminėjimas ir žuvusių
jų pagerbimas Sedoje. 

Šią knygą „Ventos frontas" 
galima užsisakyti Draugo 
fonde, tel. (773) 585-9500, ar
ba pas Bronių Juodelį, tel. 
(630)986-1613. _ „ 

Br . J u o d e l i s 

MIESTAS BE ATEITIES 

Apytuštės gatvės, namai 
vaiduokliai, kuriuose glau
džiasi asocialios šeimos — 
taip dabar atrodo prieš 49 me
tus Karpėnų kaimo vietoje per 
dešimtmetį pastatytas Naujo
sios Akmenės miestas. Išliku
sios didelės statybinių me
džiagų bendrovės jau nebe
pajėgia išlaikyti 14 tūkst . 
Naujosios Akmenės bei -23 
tūkst. likusių rajono gyvento
jų. Be statybos pramonės, 
Naujojoje Akmenėje nieko kito 
nėra. 

Akmenės rajono meras Ani
cetas Lupeika „Lietuvos rytui" 
sakė, kad metų pradžioje ne
darbo lygis rajone buvo di
džiausias Lietuvoje — 16 
proc. Tačiau ir šie skaičiai 
nėra realūs, mat iš 21 tūkst . 
rajone gyvenančių darbingų 
žmonių dirba tik 9 tūkst., dar 

pareigas. 
1998 m. rugsėjo 28 dieną sa

vanoriškai iš Lietuvių radijo 
valdybos pasi t raukė vicepir
mininkas Albinas Markevi
čius. Aš esu j am dėkingas už 
ilgametį darbą, už radijo va
landėlės materialinį, taip pat 
ir moralinį rėmimą. 

Iš Los Angeles radijo istori
jos — 45 metų eigos matyti, 
kad pirmininko ir koordinato
riaus pareigos yra atsakin
giausios. Kad būtų patrauk
lesnės radijo laidos klausyto
jams ir patenkintas daugu
mos skonis, man teko koordi
nuoti ir padėt i paruošti radijo 
laidas visiems redaktoriams. 
Šiuo metu talkininkauju, Lie
tuvos Vilniaus radijui, paren
giu įrašus iš egzodo rašytojų 
gyvenimo. 

Los Angeles radijo valandė
lės 10 metų buvo įrašomos 
Tautinių namų pirmininko Jo
no Petronio įstaigos kabinete, 
Albino Markevičiaus įstaigoje, 
Pauliaus Jasiukonio filmų 
įstaigos kabinete ir Rolando 
Ragausko namuose. Per šį 
laiką radijo įrašo — techniko 
darbą su manimi dirbo Vladas 
Gi lys. 

Už šį ilgametį bendradarbia
vimą reiškiu širdingą padėką 
Jonui Petroniui ir Vladui Gi
liui. 

Praeities valdybos susirinki
mai nebūdavo dažni, nes tam 
ir nebuvo būtino reikalo. Val
dybos susirinkimai vykdavo 
vakare, Albino Markevičiaus 
įstaigos patalpose, nepatogiu 
laiku. Daugelis valdybos narių Kun. Vytauto Bagdanavitiaus. MIC, 90-tajį gimtadienį Švenčiant Jaunimo centro kavinėje pernai lapkričio 20 d. 
negalėdavo dalyvauti. Mažiau I« kaires: N|jole Ujubalienė, Algimantas Kezys, Ramut* Plioplyt*. sukaktuvininką* kun Bagdanavittua, dr 
reikšmingi reikalai buvo ap- Juozas Meškauskas, dr. Kazys Ambrozaitis. Nuotr. Zigmo D«guclo 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos auto kainos! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo ttandien! 
(630)207 2748 

3 tūkst. registruojasi darbo 
biržoje, o likę 9 tūkst . neaišku 
kaip verčiasi. 

Pasak rajono mero, labai at
pigo butai. Gerai įrengto buto 
Naujojoje Akmenėje kaina tik 
4-5 tūkst. litų. Didžiausia bė
da — masiškai plūstantys 
didžiųjų miestų gyventojai — 
asocialūs asmenys. Per porą 
metų tokių asmenų Naujojoje 
Akmenėje apsigyveno 800... . 

Meras A. Lupeika sako, kad 
nedarbą išspręstų privačių 
žmonių iniciatyva, tačiau be 
valstybės paramos verslo Nau
jojoje Akmenėje pradėti ne
įmanoma. Paprastas pavyz
dys: kad paimtum kreditą iš 
banko, reikia užstato. Žmogus 
galėtų užstatyti butą, tačiau 
jo karna — 4 tūkst . litų. No
rint gauti 20,000 litų kreditą, 
reikėtų užstatyti 5 butus. 
Prieš žmogų pastatoma siena. 

Prieš porą metų Naujojoje 
Akmenėje buvo 4 bankai. Da
bar likę tik taupomojo ir Že
mės ūkio bankų atstovybes, ir 
tos pačios liko tik rajono me
rui įsikišus ir pažadėjus, kad 
miesto savivaldybė biudžeto 
lėšas laikys abiejuose ban
kuose. 

Pagrindinė žmonių maitin
toja — bendrovė „Akmenės ce
mentas". Tačiau ir si anksčiau 
buvusi didžiausia Baltijos 
šalyse cemento gamintoja 
žada atleisti dar 600 žmonių. 
Kitų fabrikų nėra. Žemės ūkis 
kol kas gelbsti trijų hektarų 
savininkus nuo bado, tačiau 
čia nėra nė vienos perdirba
mosios pramonės įmones. Ak-
meniškių užauginti grūdai ga
benami į Joniškį, mėsa ir pie
nas — į Mažeikius, o cukriniai 
runkeliai parduodami Paven
čiams. 

Šiemet žlugo paskutinė vil
tis ištempti miestą iš be
dugnės. Muitinė nusprendė, 
jog Naujosios Akmenės Vege
rių muitinės postas, kuriuo 
1990 1992 metais vyko aktyvi 
prekyba su Latvija, Lietuvai 
nereikalingas. 

R i m a J a k u t y t ė 

• Pasaulis yra ka ip scena, o 
dauguma žmonių nori užimti 
kritikų kėdes. 

Anonimas 



AR TAIP GINAMI LIETUVOS 
INTERESAI? 

Kai pernai vasarą buvo pa
skelbtos Europos Sąjungos ko
misijos išvados apie Lietuvos 
nepasirengimą deryboms dėl 
narystės, krašto vyriausybė ir 
politikai pasipiktino tokiu 
sprendimu. Vyriausybė gar
siai pažadėjo, kad kitais me
tais, t.y, šiemet, komisijos iš
vada neišvengiamai bus pa
lanki ir Lietuva atgaus pra
rastą prestižą. Taip neatsiti
ko. Tačiau antrasis Europos 
komisijos „antausis" Lietuvai 
davė progą pamąstyti apie tik
ruosius krašto interesus bei 
ramiau pažvelgti į tikrąją ša
lių-kandidačių lenktynių dėl 
greitesnės derybų narystės 
Europos Sąjungoje pradžios 
prasmę. Tačiau ar Lietuvos 
vyriausybė pati žino, kokie in
teresai yra tikrieji valstybiniai 
interesai ir ar galima juos su
derinti su greita integracija \ 
Europos Sąjungą. 

Europos Sąjungos komisijos 
išvados apie Lietuvos nepasi
rengimą pradėti derybas dėl 
narystės krašte, visų pirma 
„politiniuose sluoksniuose", 
sukėlė nemenką sumaištį. Pir
moji valstybės pareigūnų re
akcija į Briuselio biurokratų 
parengtą raportą apie Lietu
vos ekonomikos ir valstybinių 
institucijų būklę buvo aiškiai 
neigiama. Nuoskaudos ir ne
pasitenkinimo neslėpė nei Už
sienio reikalų ministras, nei 
vyriausybės vadovas, nei dau
guma kitų valdančiosios koali
cijos politikų. Opozicijos verti
nimai, kaip ir galima buvo ti
kėtis, pasižymėjo visai kitais 
akcentais ir spalvomis — dėl 
Lietuvos nesėkmės buvo kal
tinama pati vyriausybė ir par
lamentinė dauguma. Spaudoje 
taip pat netrūko priekaištų 
Lietuvos atsakingiems parei
gūnams ir politikams, kurie, 
žiniasklaidos nuomone, ir yra 
tiesioginiai neigiamų EK 
sprendimo kaltininkai. Žino
ma netrūko priekaištų ir ES 
komisijai, kurią kai kas net 
ėmė vadinti bjauresne už 
Maskvą. Kita vertus, po kurio 
laiko, praėjus pirmajam įkarš
čiui, krašto pareigūnų tonaci
jos, kalbant apie komisijos 
sprendimą, ėmė kisti. Vis daž
niau akcentuojama Lietuvos 
pažanga, kurią pripažino ir 
komisijos ekspertai, bei pasi-

drąsinimai dirbti geriau ir iš
taisyti nurodytus trūkumus. 
Tuo pačiu giliau susimąstoma 
apie tikruosius Lietuvos vals
tybės ir jos žmonių interesus 
Europos Sąjungoje. 

Užsienio reikalų ministras, 
kalbėdamas apie Lietuvos dip
lomatijos uždavinius, pabrėžė 
valstybinių interesų gynimo 
būtinybę, kaip pagrindinį šios 
tarnybos pirmumą (apie tai 
kalbėsime vėliau). Tuo pačiu 
pradėta formuluoti mintis 
apie tai, kad narystės sąlygos, 
o ne data yra rungtynių dėl 
Europos Sąjungos esmė. Be 
abejo, tai labai sveikas ir svei
kintinas požiūris, tačiau iki 
šiol atrodė, kad būtent klausi
mas kas pirmasis pasieks de
rybų starto gairelę ir yra „di
džioji nacionalinė dilema". Po 
pirmojo antausio, kai Lietuva 
buvo pavadinta prastesne už 
Estiją ir nepakviesta pradėti 
ES narystės derybų su pir
muoju „šešetuku", sekė antra
sis. Pasirodė, mes prastesni 
net už latvius. Kai kam tai 
buvo panašu į pliaukštelėjimą 
„slapia mazgote per veidą". 
„Žengimo į Europą" lenktynės 
yra tapusios daugiau ar ma
žiau, tačiau visai tautai bent 
kiek svarbia idėja. Iš čia tas 
skausmingas reagavimas, kai 
išgirstama sakant, „ne, tu dar 
netinki Europai". Tačiau dau
giausia įsipareigojimų greitai 
integracijai į ES yra padariusi 
vyriausybė, kuri visą laiką 
kartojo, kad mes tikrai būsime 
pakviesti derybų jau šiais me
tais. Taigi šis antrasis „ne", 
nors ir suvyniotas į „žymios 
pažangos" pripažinimo vatą, 
yra rimtas pasikėsinimas į 
vyriausybes ir jos vadovo pres
tižą bei patikimumą. Matyt, 
siekiant apsaugoti šį prestižą, 
Lietuvos visuomenės akyse, ir 
buvo užsipulta ES komisija 
dėl „nekonkrečios politinės iš
vados". Tačiau tam, kad būtų 
galima teigti, jog komisijos iš
vados yra „politinės", o ne da
lykinės, reikalingi įrodymai. 
Neišspręstas Ignalinos Ato
minės elektrinės klausimas 
čia labai „parankus", juolab, 
kad patys komisijos pareigū
nai, atrodo, nepakankamai 
aiškiai išdėstė savo poziciją 
dėl Ignalinos AE uždarymo 
terminų ir procedūrų. Nors 
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Europos Sąjungos išplėtimo 
darbo grupės vadovas Van der 
Pasas tvirtina, kad Ignalina 
nebuvo lemiamas priekaištas 
Lietuvai, tačiau Lietuvoje abe
jojama šio tvirtinimo nuošir
dumu: primenamas Europos 
komisijos Įgaliotinio Van den 
Bruk laiškas, kuriame prie
kaištaujama dėl atominės jė
gainės ir atmetamas Lietuvos 
pasiūlymas sukurti ekspertų 
komisiją. Atsižvelgiant į Igna
linos AE nepaprastą svarbą 
Lietuvos ūkiui, galima supras
ti mūsų visuomenės neprita
rimą tokiems reikalavimams. 
Todėl vyriausybė, siekdama 
komisiją apkaltinti politiniu 
spaudimu, stengiasi sudaryti 
įspūdį, kad Ignalinos AE yra 
vienintelė rimta kliūtis Lietu
vos narystei sąjungoje. Ir tai 
jai neblogai pavyko: visuome
nėje sukilo gan didelis pasi
piktinimas Europos Sąjungos 
biurokratų reikalavimais ir 
vis dažniau girdėti balsai, kad 
Jei taip, tai mums nėra ko į tą 
sąjungą prašytis". R. Smetona 
gali džiaugtis: pagaliau Lietu
voje sukilo tikra priekaištų 
banga. Paradoksalu, tačiau 
dėl to kalta ir mūsų vyriausy
bė, kuri skelbiasi visiškai pri
tarianti europinės integracijos 
idėjai. Apie komisuos atsako
mybę bei mažėjančią, pasak 
Algirdo Saudargo, Europos 
Sąjungos politinę valią plėstis 
į rytus, reikėtų kalbėti atski
rai. Tačiau, kadangi mes var
gu ar kaip nors rimčiau ga
lime įtakoti vidinius sąjungos 
procesus, verčiau susitelkime 
ties savo kiemo reikalais. Ar iš 
tiesų jame viskas taip gerai, 
kaip teigia vyriausybė? 

Jeigu Lietuva gavo antausį, 
tai tokiu antausiu reikia lai
kyti priekaištus dėl neišgy
vendintos korupcijos ir valdi
ninkijos darbo neefektyvumo. 
Kas Lietuvoje galėtų teigti, jog 
šie priekaištai neteisingi? Ma
nau, greičiau jau daugelis at
sidus su palengvėjimu, saky
damas, ačiū Dievui, kad yra 
kas paspaudžia lietuvišką biu
rokratiją. Jei vyriausybė ma
no, kad priekaištaujama be 
pagrindo, o korupcija visame 
pasaulyje egzistuoja, tegu at
sako, ką per šiuos metus nu
veikė savivaldybių reikalų ir 
valdymo reformų ministerija? 
Kur tos reformos, apie kurias 
išdidžiai skelbia ministerijos 
pavadinimas? Ne tik komisijos 
biurokratams, bet ir Lietuvos 
piliečiams taip pat reikėtų pa
aiškinti, kokiais pasiekimais 
gali pasigirti Ūkio ministerija. 
Nepaslaptis, kad po vizito Lie
tuvoje šių metų vasaros vidu
ryje Europos Komisyos įgalio
tinis Van den Brukąs išsivežė 
ne per geriausius įspūdžius. Ir 
dėl to kalčiausias, ko gero, 
buvo pramonininkų statytinis 
ministras Vincas Babilius. 

Dar keletą žodžių apie „tik
ruosius" valstybės interesus. 
Žiniasklaidoje jau buvo užsi
minta, kad Lietuvos nesuge
bėjimas įstoti į Pasaulio pre
kybos organizaciją (WTO), ga
lėjo lemti prastesnį nei Latvi
jos, kuri ne per seniausiai ta
po WTO nare, mūsų valstybės 
vertinimą komisuos išvadose. 
Lietuvos derybininkai pareiš
kė, kad, jei norėtume, mes net 
rytoj galėtume įstoti į WTO. 
Latviai, atseit, politinio efekto 
vardan, atsisakė ginti savo 
krašto interesus derybose su 
WTO, o lietuviai — „rėmėsi 
racionalia ekonomine logika" 
ir stengėsi apsaugoti valstybi
nius interesus. 

Ar tikrai taip? WTO derybi
ninkus papiktino Lietuvos 
sprendimas padidinti importo 
muitus kai kurioms, į kraštą 
įvežamoms, prekėms. Tame 
tarpe ir cheminėms trąšoms. 
Tai irgi „valstybinis intere
sas"? 

Tačiau galbūt už visų šių 
žingsnių slypi aiškus Lietuvos 
vadovų planas, kuriuo siekia
ma įgyvendinti ilgalaikius 
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Atkelta iš 3 psl. 
Tautinė gvardija buvo pirmie
ji, mums padėję, kuriant Pus
karininkių mokyklą. Mes di
džiuojamės šia mokykla. Kiek
vienas karininkas-žino, kad 
geri puskarininkiai yra geros 
kariuomenės pagrindas. Iš 
JAV tarptautinių karinio pa
rengimo fondų yra apmokami 
mūsų kariniai" JAV karo 
mokyklose. Lietuvos karinin
kai dalyvavo pėstininkų kari
ninkų vadovavimo, žvalgų, 
pėdsekių, reindžerių, ryšinin
kų, transportavimo ir logistų 
kursuose. Mes turime karinin
kų, gavusių diplomus iš JAV 
Vadų ir Generalinio štabo ka
rininkų rengimo kolegijų 
(Coramand and General Staff 
College). Šiuo metu keturi 
kariūnai mokosi JAV karo aka-
demįjose. Daugiau nei 500 
karinio personalo mokėsi ilga
laikiuose ir per 140 trumpalai
kiuose kursuose užsienyje. 
JAV International Military 
Education and Training 
(IMET) fondas buvo naudoja
mas, kuriant anglų kalbos 
klases Lietuvoje, kurias dabar 
aprūpiname iš savo išteklių. 
Visi mūsų Karo akademijos 
kariūnai privalo išlaikyti ang
lų kalbos egzaminą ir gali mo
kytis prancūzų arba vokiečių, 
kaip antrąją užsienio kalbą. 
Mes dėkojame už visą JAV 
ekspertų techninę ir materia
lią pagalbą, teikiamą Baltijos 
regioniniams ir Lietuvos pro
jektams. 

Mes ruošiame kvalifikuotus 
karininkus ir puskarininkius 
ir tuo pat didiname šaukia
mųjų į kariuomenę skaičių. 
Nuo 1996 m. iki 2001 jų skai
čius padidės nuo 2,300 iki 
7,700 per metus. 

įskaitant pagalbinį persona
lą, mūsų reguliarios pajėgos 
2008 metais bus didesnės ne
gu 23,000 žmonių. Šaukiamie
ji sudarys apie 48% visų regu
liarių pajėgų. Mes neturėtume 

krašto interesus. Gal iš tiesų 
mūsų narystė ES iš principo 
jau garantuota ir tai tik laiko 
klausimas? Todėl svarbiausia, 
ne kada, bet kaip, mes įsijung
sime į Europos Sąjungą. Ki
taip sakant, kokius išside
rėsime savo rinkos apsaugos 
mechanizmus, ar apsaugosime 
savo energetikos sektorių nuo 
eurobiurokratų užmačių, ar 
užsitikrinsime ne tik europie
čių, bet ir amerikiečių strate
ginę draugystę. 

Jeigu iš tiesų egzistuoja to
kia strategija, tai mūsų vals
tybės vadovus reikia tik pa
sveikinti ir palinkėti sėkmės, 
ją įgyvendinant. Nors reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, jog ne
įmanoma pasiekti visų šių 
tikslų vienu metu: užsitikrinti 
ilgalaikius „valstybinius inte
resus" ir greitai integruotis į 
ES. Todėl ir vyriausybei ne
reikėtų daryti tokių iškilmin
gų pasižadėjimų, koks buvo 
paskelbtas praėjusių metų pa
baigoje, jog Lietuva jau šiais 
metais bus pakviesta stojimo 
derybų, kad po to nereikėtų 
įsivelti į beprasmius ir poli
tiškai žalingus ginčus su Eu
ropos Komiška ir pačia ES bei, 
stengiantis išvengti atsakomy
bės už padarytas klaidas vi
suomenėje, kurstyti prieš Eu
ropos Sąjungą nukreiptas nuo
taikas. 

Lietuvos piliečiai laukia eu
ropietiškų permainų ir aiškių 
politikų paaiškinimų apie tai, 
kaip ir kokius valstybinius in
teresus rengiasi ginti mūsų 
vyriausybė: Europos Sąjungo
je ir su Europos Sąjungos pa
galba. 

Aivaras Prancūzaitis 

• Ant savęs nieko nemato, 
ant kito vežimą sukrato. 

Lietuvių patarlė 

problemos sukurti profesinę 
kariuomenę, bet mums reika
lingi šauktiniai, kad galėtume 
apmokyti Lietuvos jaunimą ir 
tuo sukurti dideles rezervo pa
jėgas. 

Valstybės gynybos taryba, 
kuriai pirmininkauja valsty
bės prezidentas ir į kurią įei
na ministras pirmininkas bei 
Seimo vadovas, įsipareigojo 
1998 m. skirti 1,5% bendro 
valstybes produkto (BVP) gy
nybos reikalams, o iki 2001 
metų gynybos biudžetui bus 
skirta 2,0% BVP. Nuo 1996 m. 
gynybos biudžetas, pinigine 
išraiška, padidėjo tris kartus. 

Norint pasiekti mūsų pla
nuojamą pajėgų lygį iki 2008 
m. ir įsigyti reikiamą ginkluo
tę, tinkamai paruošti regulia
riąją kariuomenę ir aktyviojo 
rezervo pajėgas, numatoma 
2005 m. prašyti padidinti gy
nybos reikalams skirtas lėšas 
iki 2,5% BVP. Jei infliacijos ir 
ekonomikos augimo lygis bus 
toks, koks numatytas, mūsų 
tikslas bus pasiektas. 

Mes pirkome prieštankines 
ginkluotes iš Švedijos. Poten
ciali tankų atakos grėsmė yra 
sunkiai įveikiama, Naudoda
mi JAV skirtų Varšuvos ini
ciatyvos 1997 m. fondus, iš 
JAV Harris korporacijos pir
kome ryšių įrangos, o dabar 
įgyvendiname programą iš sa
vo pačių lėšų. Radijo ryšių 
aparatai yra naujausios tech
nologijos ir atitinkantys 
NATO reikalavimus. Pagal 
„Pertekliaus perdavimo gyny
bai" (Excess Defense Articles) 
programą mes gavome iš JAV 
Vokietijoje buvusius 130 nau
dotų visureigių, CUCV. Šiais 
metais, naudodami mūsų fon
dus, iš General Motors pir
kome to paties modelio sanita
rinius automobilius, o dabar 
deramės dėl kilnojamų vada
viečių (command post commu-
nication vehicles). 1999 me
tais planuojame pirkti dau
giau tokio modelio pėstininkų 
transporto priemonių. 

Santrauka 
Galutinį mūsų pastangų 

įvertinimo rezultatą JAV ats
tovas pateikė prieš keletą sa
vaičių čia, Vilniuje, vykusiame 
„Partnerystės vardan taikos" 
seminare „Baltijos gynybinės 
struktūros", kuriame dalyvavo 
19 valstybių atstovai. Ši įver
tinimo santrauka yra JAV ka
rinių ekspertų komandos, va
dovaujamos mjr. gen. Kieven-
nar iš JAV Gynybos departa
mento, pasekmė. Jų analizė 
buvo paskelbta šių metų pra
džioje. „Lietuva turi siektiną 
planą, kuris palaikomas mate
rialiai ir gerai įgyvendina
mas". (Karininkai iš JAV Gy
nybos departamento, Valstybi
nio gynybos universiteto ir 
JAV Europos Kariuomenės 
valdybos štabo atliko generolo 
Kievennar analizę. Ši grupė 
aplankė visas tris Baltijos res
publikas ir atliko savo įverti
nimą nuo 1997 m. lapkričio 
iki 1998 m. gegužės mėn.). 

Lietuva kuria savo gynybi
nes pajėgas. Mūsų suverenite
to gynyba yra besąlygiška. 
Mes kuriame pajėgas, galin
čias integruotis į NATO ka
rines struktūras. Jei priimsite 
mus į Šiaurės Atlanto gynybos 
sąjungą, mes priimsime rei
kiamus valstybės narės įsipa
reigojimus. Mes norėtume, 
kad suprastumėte mūsų atei
ties tikslus. Tarybinės okupa
cijos metais Lietuva buvo la
bai nusiaubta. Dabar daug ką 
reikia ištaisyti ir atkurti. Mes 
kūrėmės ne nuo pamatų arba 
tuščio popieriaus lapo, bet, 
kaip sakė pik. Pocius, mūsų 
Savanorių pajėgų vadas, mes 
pirmiausia turime nušluoti 
griuvėsius, nuvalyti lentelę ir 
tik tada pradėti kurti. Mes 
nebųome to darbo ir ateities 
sunkumų. 

A.tA. 
JUZĖ VAITKIENĖ RAMIENĖ 

Mataitytė 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. sausio 20 d. 5:30 vai. ryta 
sulaukusi 90 metų. 

Gimė Lietuvoje, Palangoj. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Vytas ir Rimas su šeimomis. 
Velionė buvo žmona a.a. Juozo Vaitkaus ir a.a. Stasio 

Ramaus. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir klubų. 
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 22 d. nuo 2 iki 8 

vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.) 

Laidotuvės šeštadienį, sausio 23 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a.a. Juzė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. 

7600. 
Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

KAZIMIERUI RIŠKUI 
mirus, liūdesyje likusią žmoną dr. STASĘ RIŠKIENĘ 
TRAŠKEVIČIŪTE, dukrą ALDONĄ, sūnus KĘSTUTĮ 
POVILĄ ir JURGĮ su šeimomis bei visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiu. 

Stasys Surantas 

A.tA. 
VYTAUTUI DIJOKUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnui JONUI, giminėms 
Lietuvoje, svainei TERESEI SIMUTIS, MARYTEI ir 
ALFONSUI ALEKSIEJŪNAMS ir ROBERTUI SIMUČIUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

A Balulis 
E. Kiaupa 

N. ir A Martinkai 
A. ir A. Mikučiauskai 

R. Simutis 
J. ir E. Zubrickai 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

K. Beinoras ir šeima 
Z. Degutis 

N. Matulienė 
S. ir A. Naujokai 

T. Simutienė 
A ir A Sūnaičiai 

A.tA. 
ALINA SKRUPSKELIENĖ 

Jau suėjo penkeri metai, kai mirė Mama, Sesuo, Senelė ir 
Prosenelė. Jos netekom 1994 m., sausio mėn. 24 d., sulaukusios 
beveik 90 metų. Ji palaidota Aušros Vartų kapinėse, Putnam, 
CT. Šią liūdną sukaktį minint, Šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujamos Nekaltai pradėtosios Marijos seselių vienuolyne, 
Putnam, CT. 

Prašome prisiminti Velionę savo maldose. 
Skrupskelių šeima 

Jr sunkio* metų dulkes kai užkrinta 
Blakstienų džiugesį kaip vakaro migla. 
Man visa tai, kas buvo miela, šventa 
Be žodžių kalba vakaro tyla". 

B. Brazdžionis 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
dr. ALFONSAS AŽUBALIS 

1989 m. sausio 23 d. mūsų mylimas Tėvelis ir Senelis 
atsiskyrė su mumis. Nors ilgesio dienos pavirto metais. Jo 
atmintis liks šviesi mūsų širdyse. 

Prašome visus artimuosius prisiminti a.a. dr. Alfonsą maldose. 

Liūdintys: duktė Dalia, žentas Cas, anūkai Gintaras ir 
Algis Woss. 

http://www.inkllanafWMrw.cofn
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nebūtų jokių galimybių Lietuvių karių veteranų 
pasiteisinti, jeigu nenuvyk- sąjunga „Ramovė" Čikagos 
tumėte į „Dainavos" ansam
blio koncertą šį sekmadienį, 
sausio 24 d., 3 vai. popiet, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos ' 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
„Dainavos" koncertų lygis — 
visiems žinomas. Kito tokio 
ansamblio Amerikoje (gal tik 
su viena išimtimi) tikrai netu
rime. Vadovauja jaunas muzi
kas, dainuoja daug jaunimo, 
daugiausia čia gimusio ir au
gusio. Nors „Dainava" jau 
šventusi 50 metų sukaktį, bet 
tai jaunatviškiausias ansam
blis — mūsų, t.y. užsienio lie
tuvių — ansamblis, todėl visi 
tie, kurie nuolat murma, kad 
dabar meniniai vienetai per 
dažnai kviečiami iš Lietuvos, 
turi jausti pareigą dalyvauti 
„savo" ansamblio koncerte, 
neseniai atvykusius tautiečius 
raginame dalyvauti koncerte 
ir įsitikinti, ką užsispyrė ir 
pasišventę neprofesionalai 
„saviveiklininkai" gali pasiek
ti. 

Jaunos seselės Aušra ir 
Laima, neseniai atvykusios iš 
Lietuvos, kalbės apie palai
mintąjį Jurgį Matulaiti 
Čikagos bei apylinkių Nekal
tai Pradėtosios M. Marijos se
serų rėmėjų ruošiamame pa
laimintojo Jurgio 72 metinių 
paminėjime sausio 24 d., sek
madienį. Minėjimas pradeda
mas Mišiomis Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje 10:30 vai. 
r., tęsiamas parapijos salėje. 
Minėjimas ilgai neužsitęs ir 
pakaks laiko dalyvauti „Dai
navos" ansamblio koncerte, 
kuris vyks 3 vai. p.p. šios pa
rapijos bažnyčioje. Kviečiami 
visi rėmėjai ir svečiai. 

Tėviškės 
nešimu, 
dienomis 

skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Prašome ateiti į talką — 
šeštadienį, sausio 23 d., 10 
vai. ryto į talpintuvą bus 
kraunami „Saulutės", Lietu
vos Vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Renkamės 9:45 v.r. apa
tinėje mašinų aikštelėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te. Bus apie 300 dėžių. „Sau
lute" yra dėkinga už pagalbą 
surenkamiems suaukotus 
daiktus, juos skirstantiems ir 
pakuojantiems bei padedan
tiems sukrauti išsiuntimui. 
Pakavimą tvarko Raminta 
Marchertiene, tel. '630) 243-
9488. 

Atvykusieji į „Dainavos" 
ansamblio koncertą sekma
dienį, sausio 24 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, galės pastaty
ti automobilius Maria aukš
tesniosios mokyklos aikštėje 
(įvažiavimas iš 67tos gatvės, 
tuoj į rytus nuo California Ave 
ir 67th sankryžos). 

Aldona Andriušis, Dor-
chester, MA, kartu su prenu
meratos mokesčiu dar at
siuntė 105 dol. auką. kuri 
labai įvertinama. Esame dė
kingi. 

Pedagoginio lit. instituto kūčių dalyviai Jaunimo centro kavinėje pernai gruodžio 19 d. 

Pedagoginio lit instituto kūtiose gruodžio 19 d. Iš kairės: instituto direk
torė Stase Petersonienė, dr Arvydas Zygas, buvęs šio instituto studentas 
ir vėliau lektorius, 2urn Zuzana Juškevičienė. 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 31 d., sekma
dienį, 11 vai., Šv. Antano baž
nyčioje, kun. dr. K. Trimakas 
atnašaus šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius skyriaus aukoto-

Amerikoje šiomis jus ir darbuotojus. Giedos sol. 
lankosi Lietuvos L. Stepaitienė ir choras, var-

parapijos pra-

Evangelikų-liuteronų Bažny- gonuos M. Prapuolenis. Tuo-
čios vyskupas dr. Jonas Kai- jau po pamaldų (12 vai.) para-
vanas, jn. Šalia visų kitų nu- pijos salėje bus susirinkimas 
matytų įsipareigojimų, vysk. 
Kalvanas, jn, savo apsilanky
mo metu numato sausio 24 d., 
10:30 vai. r., pasakyti pa
mokslą lietuvių evangelikų-
liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje. 

Algimanto Kezio fotogra
fijų parodos „Būties frag
mentai" atidarymas yra sau
sio 23 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Paroda tęsis iki 
vasario 28 d. 

Čikagoje steigiamas lie
tuvių teatras! Vasario 3 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., Jauni
mo centro kavinėje įvyks or
ganizacinis teatro steigimo su
sirinkimas. JAV LB Kultūros 
taryba kviečia susirinkime 
dalyvauti įvairių, su teatru 
susijusių, talentų žmones: sce
nos darbuotojus, apšvietėjus, 
aktorius... Rus sudarytas tea-

ir užkanda. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti pamaldo
se ir susirinkime. 

Sušildykite žiemą roman
tiška nuotaika! Sonatos De-
veikytės-Zubovienės koncertą 
„Romantinės miniatiūros" 
PLC vasario 7 d. 1 vai. popiet 
rengia Lietuvių dailės muzie
jus. 

LIETUVOS VYČIU 112 
KUOPOS VEIKLA 

Čikagos Marąuette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje veikia 112-ji Lietuvos 
Vyčių kuopa. Ilgus metus šios 
kuopos nariai rinkdavosi kas 
mėnesį. Daugeliui narių apsi
gyvenus tolimuose priemies
čiuose, kilo sunkumai lankyti 
dažnus susirinkimus, todėl 
buvo nutarta susirinkimus 
šaukti kas 4 mėnesiai. Bet ir 
dabar, kai susirinkimai reti, 

ne visi nariai įjuos atvyksta ir 
del to nukenčia bendra kuopos 
veikla. 

Pirmame 1998 m. rudens su
sirinkime, vykusiame rugsėjo 
15 d. buvo išrinkta nauja kuo
pos valdyba; kuopos pirminin
kas — Edvardas Deksnis, 1-
mas pavaduotojas — Aleksan
dras Mockus, 2-ra padėjėja — 
Ellie Kasputis, 3-čia pavaduo
toja — Maria Deksnis. Kuopos 
pirmininko padėjėjai vykdo ir 
kitas su kuopos veikla susiju
sias pareigas. Sekretorės pa
reigas apsiėmė Gerrie Chap-
lin, o valdybos narių posė
džiams sekretoriauja Julia Za-
karka. Pranešimų sekretore 
— Alvina Giedraitis. Naujų 
narių priėmimo pareiškimus 
ir narių mokesčius surenka 
Terri Vaitkus. Kuopos iždinin
kės pareigas atlieka Dolores 
VVainauskas. 

Kontrolės komisijos nariai 
Lorraine švelnis ir Mickey 
Petrošius. 

Tvarkdarių pareigos teko: 
Vince Petrošiui, Ed. Pociui. 
Ed. Balchunui ir Ant. Paužuo-
liui. 

Lietuvos reikalų vedėja yra 
ses. Angelą Balchunas. Jvairių 
apeigų vedėja — Julia Zakar-
ka. Žurnalo „Vytis" korespon
dencijomis rūpinasi ses. Ange
lą Balchunas, o visas kores
pondencijas angliškai atlieka 
Aldona Brazis. Koresponden
tas lietuvių kalba — Antanas 
Paužuolis. Visus Lietuvos Vy
čių įvykius fotografuoja ses. 
Tercisia. Ryšius su visuomene 
ir kitomis organizacijomis de
rina Estelle Rogers. 

Antras 112 kuopos susirin
kimas vyko gruodžio 15 d. Šis 
susirinkimas buvo skirtas lėšų 
telkimui kuopos veiklai. 

Susirinkimą pradėjo pirm. 
Edv. Pocius. Pirmininkauti 
buvo pakviestas A. Mockus. 
Kiekvienas v-bos narys atliko 
savo veiklos pranešimą. Pra
nešimai buvo trumpi dėl vyks
tančio kuopos pabendravimo. Į 
šį kalėdinį pabendravimą gau
siai susirinko nariai ir jų sve
čiai. Kiekvienas susirinkimas 
pradedamas ir baigiamas mal

da. Kuopos dvasios vadovo pa
reigas atlieka kun. Rimas Gu
delis. 

Šis susirinkimas buvo pa
įvairintas kalėdinėmis gies
mėmis, kurias akordeonu pri
tardamas, pravedė muz. Faus
tas Strolia. Maisto ruošimui 
labai daug prisidėjo Petrošių 
šeima, talkinant Juliai Zakar-
kai, Mariai Deksnis ir Anelei 
Pocius. 

I susirinkimą atsilankė pa
rapijos klebonas kun. Mykolas 
Jakaitis, kiti kunigai ir kelios 
ses. kazimierietės. Kitas susi
rinkimas š.m. kovo 16 d. vyks 
parapijos salėje. Visiems pa
linkėta Dievo laiminamų Nau
jųjų Metų. 

Ant Paužuolis 

ŠEIMOS KLUBE — 
KOSMETOLOGE IR 

ATEITININKU VEIKĖJA 

Taip jau įvyko, kad Šeimos 
klube žmonės susirinko ne 
tradiciškai — ne paskutinį 
mėnesio šeštadienį, o pirmąjį. 
Mat Padėkos dieną daugelis 
žmonių išvažinėjo kas kur, kai 
kurie su savo šeimomis valgė 
kalakutą, tad nesinorėjo tokį 
savaitgalį rengti Šeimos klubo 
susitikimo. 

Taigi gruodžio 5 d. vakarą į 
Jaunimo centrą susirinko ne 
per daugiausiai žmonių. Da
bar galiu pasakyti, kad tie, 
kurie patingėjo ar negalėjo, 
daug ką prarado. Ir per „Stu
diją R", ir „Drauge" skelbėme, 
kad į šį susitikimą pakviestos 
dvi pranešėjos: kosmetologe 
Alvyda Gudėnienė ir kliniki
nės pedagogikos magistrė, ži
noma ateitininkų veikėja Lai
ma Šalčiuviene. 

Tam tikslui A. Gudėnienė bu
vo parengusi įvairios informa
cijos, kurią susirinkusiems iš
dalino. Visi galėjo čia pat įvai
rių lentelių pagalba išsinagri
nėti, kas ką turi — riebią nosį 
ar riebų smakrą, ar sausą, 
pleiskanojančią kaktą. Žino
ma, čia truputį juokauju, vis
kas buvo kur kas rimčiau. Nu
sistatę, kokiam odos tipui pri
klauso veido oda — riebiam, 
sausam, normaliam ar miš
riam, kalbėjome apie kremų-
maitintojų prasmę, paskirtį. 
Įdomu buvo išgirsti, ar sveika 
maitinti odą įvairiomis natū
ralių daržovių, vaisių kau
kėmis. Buvo aiškinama, kaip 
galima kuo ilgiau išlaikyti 
gražią, elastingą odą, nepai
sant senėjimo, ir ką reiškia 
tas žodis „peeling". Klausimų 
susilaukta daug (bene nuo 
moterų neatsiliko ir vyrai...), 
atsakymų — taip pat. Pokal
bio pabaigoje visi gavome po 
suvenyrines kremo tūteles ir 
visi dalyvavusieji buvome pa
kviesti į nemokamą „peeling" 
seansą. Na, ar ne smagu susi
laukti tokio siurprizo?! Atro
do, kažkas pasinaudojo šiuo 
kvietimu. 

skambinti pianinu! Svajoja 
apie gitarą. Mama pyksta, 
priekaištauja. Kaip spręsti 
šią, atrodytų lyg ir mažytę, 
problemą? Diana, kuri Lietu
voje net dvi muzikos mokyklas 
baigė, nejaučia jokio potraukio 
tiems dalykams ir yra įsitiki
nusi, kad tėvai tik be reikalo 
tiek daug laiko atėmė iš jos 
gyvenimo, nors ir gero norė
dami. Sako, prarastas laikas. 
Štai tik kelios situacijos ta 
pačia tema — versti toliau 
skambinti pianinu ar ne. Įdo
mu buvo paklausyti paties Ka
rolio aiškinimų, tėvų ir mūsų 
visų nuomonių, žinoma, taš
kus sudėliojo Laima Šalčiu
vienė, lyg ir pasiūliusi raktą 
tolesniems sprendimams. 

Visi narpliojome klausimus 
apie tarpusavio santykius šei
moje, įvairių problemų, prob
lemėlių sprendimą. Viskam 
pritrūko laiko. Koks įdomus ir 
naudingas buvo šis pokalbis 
rodo ir tai, kad tik 9:30 va
landą vakaro susigrizbome, 
jog jau laikas ir namo būtų. 
Gerai, kad buvome atsinešę 
šio bei to užkasti, tad nepra-

alkome ir, įdomiai pabendra
vę, išsiskirstėme. Sutarėme, 
kad kovo mėn., Laimai Šal
čiuvienei grįžus iš Lietuvos, 
pokalbį pratęsime, o sausio 
mėn. Šeimos klubo susitikime 
rasime kitą pokalbio temą. 
Kaip visada, mūsų vyrai ap
dovanojo . paskaitininkes pui
kiomis rožėmis, nes kitokio at
lygio niekas negauna. Tik mū
sų padėką. 

Šiandien, kai jau įpusėjęs 
sausis, susitikau Karolio tėtį, 
o jis sako man: „Žinai, leisime 
Karolį mokytis gitaros į Le
monte veikiančią Meno mo
kyklėlę". Kas laimėjo šioje si
tuacijoje? Net neabejoju, kad 
tam padėjo pokalbis Šeimos 
klube. Atrodytų smulkmena, 
bet ji sutaupo mūsų nervus. 
Kaip gerai, kad kartais galime 
išsikalbėti... 

Noriu padėkoti JStudįjos R" 
redaktoriams Ramunei ir Rai
mondui Lapams ir „Draugo" 
redaktorei Danutei Bindokie-
nei už labai geranorišką ir ne
mokamą Šeimos klubo propa
gavimą. Ačiū. 

Ligija Tautkuvienė 

ikago^ lituanistines mokyklos dartelio klases mokiniai 
Vaičikoniene Kalėdų eglutes šventėje. 

mokytojomis Jolanta Gudinsite ir Kristina 
Nuotr. Vlado Žukausko 

Kosmetologe Alvyda Gudėnienė. 

Alvyda Gudėnienė trumpai 
pristatė savo veiklą Lietuvoje. 
Ji turėjo privatų kosmetikos 
kabinetą, dėstė Kauno medici
nos mokykloje, o šiuo metu 
JAV (atvyko, laimėjusi Žalią 
kortelę) yra bepradedanti kos
metologijos praktiką kartu su 
dr. K. Juču. Jos paskaitos pa
grindinė tematika — veido 
odos priežiūra. Na, o tam, kad 
prižiūrėtume odą, reikia pir
miausia žinoti, kokia ji yra. 

Ateitininkų veikėja Laima Šalčiu
vienė. 

Laimos Šalčiuvienės paskai
tos laukiau daugiau nei pus
metį — užsiėmusi moteris, be
veik nepagaunama — tai Lie
tuvoje, tai vėl kur išvykusi ar 
su ateitininkais dirbanti. Bet 
galų gale sutarėme datą ir 
turėjome puikią progą įsitikin
ti, kaip svarbu buvo pasi
kalbėti. L. Šalčiuvienė atkelia
vo su didžiausiu klausimynu 
— apie 20 klausimų buvo su
rašyta jos anketoje. Atsakėme 
net į 9 klausimus. Tiek vi
siems buvo svarbu atsiverti. 
Tada ir pagalvojau, gal ir ge
rai, kad ne itin daug mūsų 
dalyvavo šiame Šeimos klube 
— nė dvidešimties nebuvo — 
nes kalbėti norėjo visi. 

Kaip ir buvo skelbta, pokal
bis vyko kartu su vaikais, štai 
Karolis, kuriam ką tik suėjo 
12 metų, prieš porą metų susi
galvojo mokytis skambinti pia
ninu. Tėvai, kad ir ne taip se
niai Amerikon atkeliavę, pi
nigų per daug neturėdami, 
savo vaikų lavinimui, žinoma, 
pianiną nupirko. Kas atsitiko 
dabar — Karolis nebenori 

• Narnama pilieti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l Sav ings , 
2212 West Cėrmak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. teL. 
630-267-8662, nemokamas 1-
888-615-2148. (sk.) 

• Pinigai, siuntiniai, teL 
korte lės , automobiliai ir 
perkraustymai į Lietuvą 
TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
TeL 1-773-838-1050. (sk.) 

• Aldonos ir Mindaugo 
Klygių, Oak Brook, IL, vedy
binės sukaktuvių puotos metu, 
vietoje dovanų, artimieji 
draugai aukojo Lietuvos naš
laičiams: Dana ir Vilius Baziai, 
Irena ir Gediminas Bliūdžiai, 
Birutė ir Romas Butkūnai, dr. 
Janina Jakševičienė, Irena ir 
Petras Kazlauskai, Regina ir 
Algirdas Osčiai, Marytė Re
inienė, Leonora Bareikienė, 
Birutė ir Liudas Vanagai. Viso 
Lietuvos našlaičiams suaukota 
$375. Sveikiname sukak
tuvininkus Aldoną ir Mindau
gą Klygius, linkėdami jiems 
dar daug sukaktuvių sulaukti, 
o aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! 

P.S. sausio 14 d., ketvir
tadienį, įdėtame skelbime -
padėkoje buvome padarę klai
dą - sumaišę pavardes ir sumą 
pinigų. Atsiprašome už klaidą 
sukaktuvininkų ir aukotojų. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
St , Chicago IL 60629. (sk.) 

• Prie 66 St ir Kedzie Ave 
išnuomojamas 3 kamb. butas. 
Kreiptis: teL 708-425-7160. (sk) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų paramai, 
per Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: Po 
$100 - Regina Malcanaitė 
Petrauskienė; Mindaugas 
Vygantas. $30 - Irena Rauli-
naitienė. $25 • Gailė Ja
nušonis. Po $15 - Dr. Kazys J. 
Bobelis; Ramūnas Kondratas; 
Jonas Puodžiūnas; Stasys ir 
Elena Mickai. $10 - Pranas ir 
Ona Michelevičiai. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
k r a š t o l ietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. (sk.) 

• A.a. vyro J u o z o 
Peckaičio atminimą pagerb
dama, Anelė Peckaitienė, 
Chipley, FL, atsiuntė $150 -
metinę paramą Lietuvos naš
laičiui. Dėkojame! „Lietuvos 
N a š l a i č i ų globos" komi
te tas , 2711 West 71 st St., 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• A.a. dr. Jono Reinio 
dvejų metų mirties sukakti 
minint, šv. Mišios bus atna
šaujamos ši s ekmadien i , 
s a u s i o 24 d. 10 vai. ryto 
Tėvų Jėzui tų koplyčioje. 
Prašome draugus ir pažįs
tamus prisiminti a.a. dr. Joną 
maldoje. Šeima. 

• Lietuvos Dukterų dr-
jos narių metinis susirin
k i m a s šaukiamas sekma
dienį, vasario 7 d. Jaunimo 
centre; 10 vai. ryto šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje kun. F. 
Gurecko, kun. J. Juozevičiaus 
bei kitų mirusių narių bei 
rėmėjų intencįja; 11 vai. ryto 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
vyks visuotinis dr-jos susirin
kimas. Narės ir viešnios kvie
čiamos, (sk.) 


