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Lietuva keliauja iš Vidurio 
į Šiaurės Europą 

Talinas-Vilnius, vasario 4 
d. (Elta) — Prezidentas Val
das Adamkus teigia, kad Lie
tuva siekia per glaudesnį ben
dradarbiavimą su Skandina
vijos valstybėmis daryti di
desnę įtaką visoje Europoje 
vykstantiems reiškiniams. 

„Lietuva yra tam tikrame 
pereinamajame laikotarpyje 
iš Vidurio į Šiaurės Europą. 
Pats aš asmeniškai esu labai 
suinteresuotas kuo glaudes
niu bendradarbiavimu su 
šiaurės šalimis", interviu Es
tijos laikraščiui „Postimees" 
sakė V. Adamkus. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
dabar palaikomi glaudūs Lie
tuvos ir Lenkijos ryšiai turi 
didelę reikšmę regionio ben
dradarbiavimo kontekste. 
„Lenkijos prezidentas man 
yra pasakęs, kad jis labai ska
tintų bendradarbiavimą tarp 
visų Baltijos regiono valsty
bių. Ta tema esu kalbėjęs ir 
su savo kolega iš Latvijos, 
kuris mąsto lygiai taip pat", 
teigė V. Adamkus. 

Pasak Lietuvos vadovo, Vil
niaus ir Varšuvos bendradar
biavimas vyksta „labai natū
raliai", bet „glaudūs santy
kiai tarp visų regiono valsty
bių, taip pat ir Skandinavijos, 
galėtų įrodyti šio regiono 

svarbą visai Europai ir t am 
t ikra prasme darytų įtaką vi
same žemyne vykstantiems 
procesams". 

V. Adamkus priminė, kad 
Baltijos valstybių bendradar
biavimo idėja yra labai sena 
— ji kilo dar prieš II pasau
linį karą ir tolydžio stiprėjo, 
kol Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo okupuotos. 

Lietuvos vadovo nuomone, 
nėra jokių kliūčių bendradar
biavimui t a rp regiono valsty
bių plėtoti. „O jeigu to ben
dradarbiavimo kai kur mažo
ka, ta i da r nėra tragedija", 
sakė prezidentas . 

Atsakydamas į klausimą dėl 
nesutar imų t a rp Latvijos ir 
Lietuvos jūros sienos nusta
tymo klausimu, prezidentas 
teigė, kad ši problema taip pat 
lengvai išsprendžiama. „Tik 
mes patys tu rė tume būti la
biau iniciatyvūs. Iki šiol pro
blemos sprendimui t rukdė 
Latvijos vidaus problemos— 
parlamento rinkimai, tauti
nių mažumų ir pilietybės 
klausimai. Tačiau jie išspręs, 
todėl galėsime imtis darbo ir, 
manau , kas dar šios vasaros 
pabaigoje niekas neprimins 
Latvijos ir Lietuvos sienų 
ginčo", pareiškė V. Adamkus. 

Vilniuje įvykusioje spaudos konferencijoje Rusijos pareigūnai sakė, jog, jeigu „Mažeikių nafta" sutiktų daugiau-
moketi Rusijai už naftą, Mažeikių gamyklai nereikėtų stovėti be darbo. 

Nuotr . : (Iš kairės) Rusijos ambasados ministras-patarejas Valerij Poliakov, Lietuvoje veikiančios „LUKoil 
Baltija" generalinis direktorius Ivan Paleičik ir Rygoje įsikūrusios verslovės „LUKoil Baltia Group" generalinis 

(Elta) direktorius Chaim Kagan. 

Rusai nepripažįsta savo kaltės dėl 
naftos Lietuvai sustabdymo 

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) „Aš tik ką kalbėjausi su 
— Rusijos kuro ir energetikos Maskva ir galiu pareikšti — 
ministerija kol kas nepateikė jokių papildomų tvarkaraščių 
jokio papildomo naftos tiekimo iš kuro ir energetikos ministe-

Vilnių slegia skolos 
tarptautinėms organizacijoms 

Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 
— Lietuvos nėra tarp valsty
bių, pavyzdingiausiai mokan
čių narystės įmokas Jungti
nėms Tautoms. Bet Lietuvos 
diplomatai siekia, kad per po
rą artimiausių metų būtų ap
mokėtos skolos šiai ir kitoms 
organizacijoms. 

Jungtinės Tautos šią savai
tę paskelbė, kad valstybės-na-
rės pradeda sąžiningiau mo
kėti kasmetines įmokas. Iš 
185 1998 metų įmokas laiku 
sumokėjo 32 valstybės ir tai 
— geriausias rodiklis per pas
taruosius 5 metus. 

Jungtinės Tautos vis tikisi, 
kad kasmet įmokas į biudže
tą šios organizacijos narės su
mokės kiekvienų metų sausio 
mėnesį. Tačiau „garbingiau
siomis narėmis" tampa tik 
nedidelė valstybių dalis. 

Užsienio reikalų ministeri
jos Tarptautinių organizacijų 
vedėja Dalia Kraulytė sakė, 
kad Lietuva jau yra sumo
kėjusi JT dalį 1997 m. mo
kesčio ir visiškai nepradėjusi 

mokėti praėjusių metų įmo
kos. Tačiau ji konkrečiai ne
nurodė, kiek Lietuva skolinga 
JT . Ambasadorius J T Oska
ras Jusys praėjusių vasarą 
sakė, kad Lietuvos skola tuo 
metu sudarė apie 2 mln. dole
rių. 

Beje, Lietuvos diplomatai 
dideliu pasisekimu vadina 
tai , kad finansinis valstybės 
indėlis į pagrindinį J T biudže
tą vis mažėja, šiemet jis suda
ro 0.022 proc. 

Pasak URM skyriaus vedė
jos D. Kraulytės. šiemet iš 
viso numaty ta 20 mln. litų, 
kurie bus panaudoti Lietuvos 
narystės tarptaut inėse orga
nizacijose mokesčiams sumo
kėti. Lietuva šiuo metu moka 
įmokas 45 organizacijoms. 

Diplomatė teigia, kad nė 
vienai tarptaut inei organiza
cijai Lietuva nėra skolinga 
daugiau negu dvejų metų na
rystės mokesčių. URM siekia, 
kad iki 2001 metų Lietuva ap
mokėtų šias skolas. 

tvarkaraščio „Mažeikių naf
tai", pareiškė Rusijos susivie
nijimo „LUKoil" dukterinės 
įmonės Lietuvoje „Lukoil Bal
tija" vadovai. 

„Lukoil Baltija" generalinis 
direktorius Ivan Paleičik 
spaudos konferencijoje trečia
dienį teigė, kad „Mažeikių 
nafta" su Rusijos naftos vers
lovėmis neturi sutarčių dėl 
naftos tiekimo. 

Ūkio ministras Vincas Ba
bilius trečiadienį teigė, kad 
Rusija skyrė Lietuvai papildo
mą 308,000 tonų naftos kiekį. 

rijos mes negavome. Tvarka
raščio nėra, vadinasi. 'LUKoil' 
nestabdo naftos tiekimo. Tai 
a rba šmeižtas, arba bandymas 
nuo žmonių nuslėpti teisybę", 
kalbėjo I. Paleičik. 

Pasak jo, naftos tiekimas 
nutrūko dėl pačios „Mažeikių 
naftos" kaltės. Gruodžio mė
nesį, kada buvc sudaromas 
pirmojo ketvirčio naftos tieki
mo tvarkaraštis, „Mažeikių 
nafta", pirkdama žaliavą, pra
dėjo taikyti naują kainos ap
skaičiavimo formulę, pagal 
kurią už vieną toną naftos ža-

Buvęs „Lietuvos aido" redaktorius 
jau laisvėje 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 
— Po daugiau nei 7 mėnesių 
kalinimo ketvirtadienį iš Vil
niaus sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijos į laisvę 
paleistas žurnalistas ir rašy
tojas Saulius Stoma. 

„Aš noriu visus bučiuoti ir 
sveikinti gyvenimą. Kartais 
pagalvoju, kad laisvėje žmo
nės kartais vaikšto liūdni, ne
laimingi, dėl kažko pergyve
na, iš tikrųjų gyvenimas lais
vėje yra tokia vertybė, kad 
reikia džiaugtis juo", sakė 
žurnalistams S. Stoma. 

Per 3-4 mėnesius jis ketina 
baigti savo naują knygą, ku
rią jau įpusėjo. S. Stoma tei
gė, jog dabar ketina dirbti tik 
kūrybinį darbą. 

„AS tai priimu kaip likimo 
dovaną. Jeigu to būčiau ne
patyręs, būčiau skurdesnis ir 
kaip asmenybė, ir kaip rašy

tojas", apie savo įkalinimą 
sakė S. Stoma. 

J i s teigė, jog kalėti j am bu
vo ne itin sunku, nes nesi
j au t ė ką nors bloga pridaręs. 
J i s teigė, kad kada nors vis
kas paaiškės, nes „tie popie
riai kažkur guli ir kada nors 
kažkas patikrins". 

„Geriau gauti malonę iš to
kio prezidento, negu išteisini
mą iš tokio teisėjo", kalbėda
mas apie teisingumą, sakė S. 
Stoma. 

S. Stoma 1997 metais už fi
nansinius pažeidimus, kai dir
bo dienraščio„Lietuvos aidas" 
vyriausiuoju redaktoriumi, 
buvo nuteis tas kalėti 5 metus. 
Prezidento Valdo Adamkaus 
vadovaujama Malonės komisi
ja sausio 22 dieną patenkino 
S. Stomos malonės prašymą, 
ir prezidento dekretą paskel
bus ..Valstybės žiniose", kitą 

Darbdaviai registruoja buvusius 
KGB darbuotojus 

Viln ius , vasario 4 d. (BNS) Valdas Adamkus tokios komi-
— Ignalinos atominės elek- sijos kol kas neįkūrė, abejoda-
tr inės administracija pateikė mas jos įgaliojimų konstitucin-
Valstybės saugumo departa- gumų ir laukdamas Konsti-
mentui bei Lietuvos gyven- tucinio teismo išvadų. 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
direktorės Dalios Kuodytės 
žiniomis, j au įregistruota 250 
darbdavių pareiškimų apie jų 
pavaldinius, anksčiau dirbu
sius KGB. 

Manoma, kao Lietuvoje da
bar gyvena ap 400 buvusių 
sovietų saugumo pagrindinių 
darbuotojų. 

Eltos duomenimis, darbda
vių išlaidoms dėl darbuotojų 
nušalinimo kompensuoti iš 
Vyriausybės rezervo fondo bus 
skirta pusė milijono litų. 

Priėmus įstatymą „Dėl 
SSRS valstybės saugumo ko
miteto (NKVD. NKGB, MGB, 
KGB) vertinimo ir šios orga
nizacijos kadrinių darbuotojų 
dabartinės veiklos" numatyta, 
kad darbdaviu apskaičiuotos 
darbo užmokesčio sumos dar
buotojams dėl nušalinimo nuo 
darbo kompensuojamos iš val
stybės biudžeto. 

Darbdavys, gavęs išvadą 
apie darbuotojo dalyvavimą 
SSRS saugumo struktūrose, 
privalo nedelsdamas jį atleis
ti. Tačiau jei bendrų išvadų 
atsakingos struktūros pateikti 
negali, darbdavys privalo nu
šalinti darbuotoją nuo parei
gų, kol bus gauta bendra iš
vada. 

Je i Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 
nuspręs, kad darbuotojo ne
reikia šalinti iš pareigų — už 
nušalinimo nuo darbo laiką 
darbuotojui turės sumokėti 
darbdavys. 

tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrui dokumentus 
apie 11 elektrinėje dirbančių 
buvusių KGB pagrindinių dar
buotojų, pranešė „Lietuvos ry
tas". 

Pranešti apie strateginiuose 
objektuose dirbančius buvu
sius sovietų saugumo darbuo
tojus įpareigoja pernai priim
tas įstatymas dėl KGB verti
nimo ir šios organizacijos kad
rinių darbuotojų darbinės 
veiklos. 

Įstatymas ir atitinkamas vy
riausybės nutarimas draudžia 
buvusiems KGB pagrindi
niams darbuotojams 10 metų 
dirbti įvairiose strateginėse 
įmonėse. 

Tačiau IAE direktorius Vik
toras Ševaldinas „Lietuvos ry
tui" sakė neketinąs atleisti bu
vusių KGB darbuotojų, kol 
Konstitucinis teismas nepas
kelbė išvadų dėl minėto įstaty
mo atitikimo Konstitucijai. 

Pasak direktoriaus, buvę 
KGB darbuotojai nevaldo jė
gainės reaktorių ir turbinų. 
„Jie — ne savižudžiai, vyk
dantys diversijas. Tai — pro
tingi, mąstantys žmonės", 
dienraščiui sakė V. Ševal
dinas. 

Įstatymas dėl buvusių KGB 
darbuotojų darbinės veiklos 
apribojimo numato išimčių, 
kurias galėtų suteikti prezi
dento sudaryta trijų asmenų 
komisija. Tačiau prezidentas 

dieną S. Stoma išleistas į lais
vę. 

* Įver t in imo v iz i to \ Uk
r a i n ą i švyko du Lietuvos 
kariniai stebėtojai. Ministeri
jos Tarptautinių ryšių depar
tamento Tarptautinio infor
mavimo skyriaus viršininkas 
Saulius Gasiūnas bei Gynybos 
štabo Informacijos analizės 
skyriau? viršininkas kapito
nas Daivis Petrai' is tikrins 
vieną iš Ukrainos kariuome
nės mechanizuotų puikų.Teisę 
tikrinti karinius dalinius ir 
kariniams tikslams skirtas te
ritorijas suteikia Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos 1994 m. Vienos 
dokumentas dėl pasitikėjimą 
ir saugumą stiprinančių prie
monių. 

* P e r pas tarą j į m ė n e s į 
d a r l ab iau pad idė jo Lietu
vos gyventojų pasitikėjimas 
žiniasklaida, prezidento tar
nyba bei Bažnyčia, rodo 
„Respublikoje" skelbiami 
„Baltijos tyrimų" viešosios 
nuomonės tyrimų rezultatai . 
Pirmauja Lietuvos žiniask
laida, kuria pasitiki 74 proc. 
apklaustųjų. Prezidento tar
nyba pasikliauja 68 proc. gy
ventojų. Trečioje vietoje — 
Bažnyčia, kurios populiaru
mas šoktelėjo nuo 62 iki 66 
proc. Krašto apsauga pasitiki 
45 proc., Lietuvos banku ir 
..Sodra"' — atitinkamai — 44 
ir 41 proc. gyventojų. Savival
dybėmis pasitiki 40 proc.. vy
riausybe — 36 proc . Seimu 
— 29 proc.. policija — 24 
proc, teismais — 21 proc. ap
klaustųjų. 'BNS' 

Lietuvos kariuomenė padidės 
daugiau nei du kartui 

būrys ..Geležinis Vašingtonas-Vi ln ius , vasa pėstininkų 
rio 4 d. BNTS' — Lietuvos už- vilkas", 
sienio reikalų ministras A. 
Saudargas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose pranešė, kad di
dinant išlaidas gynybai, Lietu
vos kariuomenė per 10 meh ; 
padidės daugiau nei d u k a n 
f iki 25,000 karių). 

Prezidento patarėjo pava
duotojas gynybos klausimams 
pulkininkas Algis Vaičeliūnas 
sakė. kad tokie planai numaty
ti Valstybės saugumo stiprini 

Pasak A. Saudargo. Greitoji 
reagavimo būrys bus pasiren
gęs per 24 valandas įsijungti į 
N'ATO operacijas. 

Vašingtone pristatydamas 
Lietuvos pažangą, siekiant 
narystes NATO, A. Saudargas 
pažymėjo, kad Lietuvos vy
riausybė nežino priežasčių, dėl 
kurių Rusija turėtų priešta
rauti Lietuvos narystei sąjun-

mo programoje, kuriai gruodį §°Je- U R ministro nuomone. 
pritarė Valstybės gynimo tarv- sėkmingas Čekijos. Lenkijos ir 

Vengrijos priėmimas į NATO 
galėtų sumažinti Rusijos ne
pritarimą sąjungos plėtrai ir 
pademonstruotų, kad NATO 
nėra priešiškai nusiteikusi or-

liavos buvo mokama viduti
niškai 52 JAV doleriai. Už to
kią kainą gamykla sugebėjo 
nusipirkti tik 120,000 tonų 
naftos. 

Pasak L Paleičik, j au gruo
džio mėnesį buvo aišku, kad 
gamykla sustos. Jos vadovai 
tikėjosi susitarti dėl papil
domų tvarkaraščių, o kai ne
pavyko, apkaltino „LUKoil". I. 
Paleičik spėjo, kad Mažeikių 
įmonė stovės dar du mėnesius. 

„Lukoil Baltija" vadovas 
skeptiškai vertino naftos ža
liavos importo per Būtingės 
terminalą galimybes. Pasak 
jo, 1 tonos importas per Būtin
gę kainuotų ne mažiau kaip 
85 JAV dolerius. 

Lietuvos ūkio ministras V. 
Babilius tikisi, kad nafta į 
Mažeikius pradės tekėti jau šį 
penktadienį, kai Baltarusijos 
teritorijoje bus sutvarkytas 
vamzdyno gedimas. 

V. Babilius teigė, jog „Ma
žeikių nafta" šiandien gali 
išgyventi ir be „LUKoil", kuris 
Mažeikiams pateikia tik apie 
20-25 proc. naftos žaliavos. 

ba. Ši programa nebuvo viešai 
paskelbta. 

„Radio Free Europe/Radio 
Liberty" Vašingtone sureng
tame pokalbyje praėjusią sa
vaitę ministras A. Saudargas ganizacya. 
pranešė, kad Lietuvos kariuo- A. Saudargo teigimu. Lietu-
menė nuo 10 tūkstančių išaugs va ir toliau atnaujins savo ka

rines pajėgas, net jei NATO 
viršūnių susitikime Vašintc-

iki 25,000 karių ir kad numa
toma įkurti keturis būrius — 
Rytų, Centro. Vakarų ir Grei- ne balandį nebus priimtas 
tojo reagavimo. Dabar Lietuvo- sprendimas dėl antrojo sajun-
je yra vienas — motorizuotasis gos plėtros rato. 

JAV teisėsaugos pareigūnas 
— žemos teisinės kultūros 

Vilnius , vasario 4 d. ''BNS; 
— JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus direktoriaus Eli M. Ro-
senbaum abejonės dėl Lietu
vos medikų tyrimo išvadų apie 
įtariamojo karo nusikaltėlio 
sveikatą yra „neaukštos teisi
nės kultūros", pareiškė Lietu
vos Seimo narys Emanuelis 
Zingeris. 

E. Zingeris, vadovaujantis 
Seimo Žmogaus ir piliečio tei
sių bei tautybių reikalų komi
tetui, pasipiktino JAV parei
gūno pareiškimu, kuriame 
Lietuvos gydytojų išvados apie 
žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio bloga 
sveikatą pavadintos „įžeidi
mu". E. Rosenbaum pareiškė, 
kad JAV vyriausybė turi „pa
tikrintos informacijos, nepalie
kančius abejonių, jog Lileikis, 
kurio dalyvavimą nacių reng
tose žydų žudynėse per II pa
saulinį karą įrodė Amerikos 

teismas, simuliuoja ligą ir iš 
tiesų mediciniškai yra oajėgus 
dalyvauti teisme". 

„Jeigu jis abejoja medikų 
komisijos išvadomis, galėjo 
pasiūlyti sukurti tarptautinę 
komisiją, bet ne įtarinėti ne
kompetentingumu", sakė E. 
Zingeris. 

Seimo narys drauge stebė
josi Lietuvos „vangia elgsena 
tiek nacių, tiek sovietų nusi
kaltimų atžvilgiu'". Pasak jo, 
„lietuviai netrukus gyvens at
viroje bevizėje Europos erd
vėje, kur požiūris } Antrąjį pa
saulinį karą yr<° rimtas ir ned
viprasmiškas'. ..Teisinio verti
nimo bei efektyvumo standar
tai privalės nesiskirti nuo esa
mų Lenkijoje, Vokietijoje, Če
kijoje, Švedijoje arba Dani
joje", sakė E. Zingeris. 

Jis ragino Lietuvoje plėtoti 
švietimą a»ie II pasaulinio ka
ro metais vykdytą hoiokaustą 
bei sovietų režimo pasekmes. 

Tautininkai prieštarauja 
Pilsudskio atminimo įamžinimui 
Vilnius , vasario 4 d. ' B] 

— Lietuvių tautininku sąjun
ga priešinasi galimam pamin
klinio akmens I>enkijos dikta
toriui Juzefui Pilsudskiui sta
tymui jo gimtajame kaime 
Švenčionių rajone. 

Švenčionių rajono savival
dybes taryba gavo Lenkijos 
ambasados prašymą leisti 
įamžinti J. Pilsudskio gimimo 
vietą, tačiau taryba patarė 
ambasadai kreiptis į vyriau
sybę. 

Dabar vietoj Zalavo dvare
lio, kur gimė J. Pilsudskis, 
auga tvorele aptvertas ąžuo
las Lenkijos ambasada norėtų 
toje vietoje pastatyti pamink
linį akmenį. Atvykę į Lietuva. 
Zalavą aplanko Lenkijos val
džios pareigūnai ir žymus 
lenkų kilmes visuomenės vei
kėjai. 

„J.Pilsudskio atminimo įam
žinimas būtų Lietuvos istori
jos, žuvusių nepriklausomy
bės kovose savanorių aukų 
atminimo, visų okupacijos nu
žudytų ir kankintų kalėjimuo
se lietuvių patriotų išniekini
mas", sakoma ketvirtadieni 
paskelbtame Tautininkų są
jungos pareiškime. 

1920 metais tuometines 

- J. Pilsuds-
nscenizavo sukilimą Vil

niaus krašte, per kurį buvo 
okupuotas ir prijungtas prie 

• ijos beveik trečdalis Lie
tuvos teritorijos. Sąjungos 
nuomone, „minėtiems aki
brokštams" nebeliktų pagrin
do, jei butų pasirašyta rengtoji 
Deklaracija prie Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties, kurioje bū
tų įvardinta ir įvertinta 1920 
metų Lenkijos agresija pr\:-< 
Lietuva. 

„Tautininkai sieks, kad Lie
tuvoje niekada nebūtų įam
žinami bet kurie Lietuvos 
okupantai, taip pat to sieke 
arba prie šio tikslo prisidėję 
asmenys", sakoma tautininku 
pareiškime. 

Daugiau nei prieš metus 
įamžinti J. Pilsudskio atmi
nimą ketino Druskininkų sa
vivaldybe, tačiau vėliau Kul
tūros ministerija tnkį sprendi
mą panaikino Tautininkų są
junga ir tuomet griežtai pasi-
sake prieš paminklo statymą. 

KALENDORIUS 
Vasario 5 d 5v. Agota: Abrao

mas. GaudVinas. Birutė. 
Vasario 6 d Sv Paulius Miki 

ir draugai; Darata. Teofilis, Alkis. 
Žirilė. 
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1999 M. ŠALFASS-gos 
VARŽYBINIS KALENDORIUS 

Pateikiame 1999 m. ŠAL
FASS-gos varžybinį kalendo
rių, pagal visuotinio ŠAL
FASS-gos suvažiavimo, įvyku
sio 1998 m. lapkričio 21 d. 
Clevelande, nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis var
žybų tebėra planavimo stovyje 
ir jų datos ir vietos dar nenu
statytos. Visų varžybų išsa
mios detalės, pribrendus lai
kui, bus pranešamos klubams 
ir, sutarta forma, skelbiamos 
spaudoje. Šis kalendorius api
ma tik metines ŠALFASS-gos 
ir Baltiecių sporto federacijos 
pirmenybes bei kitokias pla
tesnės apimties varžybas. Apy-
gardinės pirmenybės ir kitos 
mažesnės varžybos neį
trauktos. 

1998-1999 m. sezono Š. 
Amerikos Lietuvių kėglia-
vimo komandinės ir indivi
dualinės pirmenybės vyko 
1998 m. lapkričio 7 d., Toron
te, Ont. Rengė — Toronto LSK 
„Jungtis" suderintai su savo 
tradiciniu „Draugystės turny
ru". Dalyvavo arti 60 kėgliuo-
tojų. 

1999 m. Š. A. Lietuviu 
kalnų slidinėjimo pirmeny
bės vyks š.m. vasario 20 d., 
Mount Sutton, Que., Kana
doje. Vykdo ŠALFASS Kana
dos Sporto apygarda. Globoja 
— Montrealio lietuviai slidi-
nėtojai. Informacija: Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4; tel. 
416-766-2996; faksas: 416-
766-5537; E-mail: 

kuliavas@compuserve.com 
II Floridos lietuvių kvies* 

tinis teniso turnyras, vyks 
š.m. vasario 27 ir 28 d., St. Pe-
tersburg, FL. Informacija: El
vyra Vodopalienė, 5822, 18th 
Ave. South, Gulfport, FL 
33707. Tel. 727-344-1990. Da
lyvauti kviečiami visi lietuviai 
tenisistai. 

1999 m. ŠA. Lietuvių sta
lo teniso pirmenybės vyks 
š.m. kovo 6 d., Clevelande, 
Ohio. Rengia ŠALFASS-gos 
Stalo Teniso komitetas. Infor
muoja: Pranas Gvildys, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, 
NY 10309-3026. Tel. 718-356-
7871; faksas: 718-356-0974; E-
mail: INAPRA@AOL. COM 

1999 m. Š. A. Lietuvių in
dividualinės šachmatų pir
menybės vyks 1999 m. kovo 6 
ir 7 d., Clevelande, Ohio. Vyk
do Clevelando LSK „Žaibo" 
šachmatų sekcija. Informuoja: 
Vytautas Nasvytis, 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Tel. 216-631-0210; faksas: 
216-481-6064. 

1999 m. Š. A. Lietuvių vy
rų senjorų (34 metų ir vyres
nių) krepšinio pirmenybės 
vyks 1999 m. kovo 27 ir 28 d., 
Lemonte, IL. Vykdo — Čika
gos ASK „Lituanica". Infor
muoja: Algis Tamošiūnas, 
1921 Bending Oaks Ct., Dow-
ners Grove, IL 60515. Tel. 
630-435-0619; faksas: 630-
435-0621; E-mail: 

Lituanica@aol.com 
1999 m. Š. A. Lietuvių jau

nučių krepšinio pirmeny
bes vyks š.m. gegužės 1 ir 2 
d., Clevelande, Ohio. Vykdo — 
Clevelando LSK „Žaibas". 
Varžybos vyks berniukams ir 
mergaitėms šiose klasėse: B 
(1983-1984 m. gimimo), C 
(1985-1986 m.), D (1987-1988 
m.), E (1989-1990 m.) ir F 
„molekulių" (1991 m. gim. ir 

jaunesnių). Informuoja: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest 
Home Dr., Mentor, OH 44060. 
Tel. 440-209-0440; E-mail: vi-
das tatarunas@keybank.com 
Faksas: 216-481-6064. Papil
domai: Algirdas Bielskus, tel. 
216-486-0889. 

1999 m. Š. A. Lietuvių vy
rų, moterų ir jaunių bei 
mergaičių A (1980 m. gim. ir 
jaunesnių) krepšinio pir
menybės vyks š. m. gegužės 
14, 15 ir 16 d., Detroite, MI. 
Vykdo — Detroito LSK „Ko
vas". Informuoja: Viktoras 
Memenąs, Jr. 1772 Penistone, 
Birmingham, MI 48009. Tel. 
248-723-1155 namų, 248-371-
8221 darbo; faksas: 248-371-
8080; E-mail: 

vmemen01@lear.com Papil
doma informacija: Vytautas 
Polteraitis, tel. 734-420-3137; 
E-mail: vytop@aol.com 

1999 m. Š. A. Lietuvių 
stendinio (Trap) sportinio 
šaudymo pirmenybės vyks 
š.m. gegužės 15 d., Hamiltono 
LMŽK „Giedraitis" šaudyklo
je. Vykdo ŠALFASS Sportinio 
šaudymo komitetas. Informuo
ja: Kazys Deksnys, 1257 Royal 
Dr., Burlington, Ont. L7P 
2G2. Tel. 905-332-6006; fak
sas: 905-332-7696. 

Tradicinės kviestinės 
Clevelando LSK „Žaibo" 
lengvosios atletikos varžy
bos, vykdomos USATF Lake 
Erie Assoc. pirmenybių rė
muose, numatomos š.m. birže
lio mėnesį, galbūt 12 d., Cleve
lande, Ohio. Tiksli data dar 
nežinoma. Kviečiami visi lie
tuviai ir kiti baltiečiai leng
vaatlečiai. Dėl informacijos — 
kreipkitės į Algirdą Bielskų, 
tel. 216-486-0889. 

Toronto LSK „Jungties" 
14-sis 3-Pitch Softbolo tur
nyras, kuris skaitomas kartu 
ir kaip ŠALFASS-gos pirme
nybės, vyks š.m. rugpjūčio 28 
ir 29 d., Wasaga Beach, Ont. 
Informuoja: Rimas Kuliavas, 
tel. 416-766-2996. 

1999 m. Š. A. Lietuvių gol
fo pirmenybes vykdo Cleve
lando Lietuvių Golfo klubas, 
š.m. rugsėjo 4 ir 5 d., Cleve
lande, Ohio. Informuoja: Algis 
Nagevičius, 10200 Ridgewood 
Dr. # 617-2, Parma, OH 
44130, tel. 440-845-8848. 

1999 m. Š. A. Baltiecių 
lauko teniso pirmenybės 
vyks š.m. rugsėjo 4 ir 5 d., Co-
lumbus, Ohio. Rengia latviai. 
Informuoja: Eugenijus Krikš
čiūnas, ŠALFASS-gos lauko 
teniso vadovas, 105 Anndale 
Dr., North York, Ont. M2N 
2X3. Tel. 416-225-4385. 

1999 m. S. A. Baltiecių ir 
Lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybes vykdo Cle
velando LSK „Žaibas", š.m. 
rugsėjo 11 ir 12 d., Clevelan
de, Ohio. Bus varžomasi vyrų, 
moterų ir visose prieauglio bei 
veteranų klasėse. Informuoja: 
Algirdas Bielskus, tel. 216-
486-0889. 

1999 m. Š. A. Baltiecių 
sportinio šaudymo pirme
nybes vykdo estai, š. m. rug
sėjo mėnesį, Kanadoje: rugsėjo 
11d. — stendinio (Trap) šau
dymo; rugsėjo 18 d. — smul
kaus (.22) kalibro šautuvų ir 
rugsėjo 25 d. — pistoletų. Vie
tovės dar nenustatytos. Smul
kaus kalibro šautuvų ir pisto
letų lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš baltiecių. Informuo-

ŠALFAS s-gos 48-jų metinių žaidynių, 1998 m 
— Clevelando ,,?.aibo" krepšininkai. 

gegužes 22-24 d. vykusių Toronte, vyrų B klases vicečempionai 
Nuotr. S ig . K r a s a u s k o 

ŠALFASS-GOS VYRŲ, MOTERŲ, JAUNIŲ 
BEI MERGAIČIŲ A KREPŠINIS 

1999 m. Š. Amerikos Lietu
vių Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir 
Jaunių bei Mergaičių A (1980 
m. gimimo ir jaunesnių) krep
šinio pirmenybės vyks 1999 
m. gegužės 14, 15 ir 16 d., 
Detroite, Mich. Vykdo — Det
roito LSK „Kovas". 

Vyrų A klasę sudaro iški
lesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žai
džia B klasėje, kur gali daly
vauti ir A klasės komandas 
turinčių klubų antrosios, etc. 
komandos. Vyrų A klasėje gali 
dalyvauti ne daugiau kaip 8 
komandos. Kitose klasėse, ko
mandų skaičius neapriboja
mas. 

Principiniai, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų kla
sėse, jei sąlygos leidžia. 

Klubams, dalyvaujantiems 
su daugiau negu viena koman
da toje pačioje klasėje, ne
leidžiama kaitalioti žaidėjų iš 
vienos komandos į kitą per vi
są žaidynių laiką. 

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems vienetams, atli
kusiems metinę 1999 m. ŠAL
FASS-gos narių registraciją. 

Apytikris tvarkaraštis: 
Penktadienį, gegužės 14 d., 
numatomos tik vyrų A ir B 
varžybos, pradedant apie 5 
vai. p.p. Moterų ir jaunių bei 
mergaičių A varžybos vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Pradinė komandų regist
racija privalo būti atlikta iki 
1999 m. kovo 15 d. imtinai, 
pas Detroito LSK „Kovo" pir
mininką Viktorą Memeną Jr., 
šiuo adresu: Viktoras Meme
nąs Jr., 1772 Penistone, Bir
mingham, MI 48009, tel. 248-
723-1155 namų; 248-371-8221 
darbo; faksas 248-371-8080; 
E-mail: vmemen01@lear. com 

ja: Kazys Deksnys, ŠALFASS 
sportinio šaudymo vadovas, 
tel. 905-332-6006. 

1999 m. Š. A. Baltiecių ir 
Lietuvių plaukimo pirme
nybes bus bandoma pravesti 
platesne apimtimi ir geres
nėse sąlygose negu iki šiol. 
Galimybės tiriamos. Pradinė 
informacija — pas Algirdą 
Bielskų. 

ŠALFASS-gos tinklinio, lau
ko teniso, raketbolo, kovinių 
šautuvų šaudymo ir rankos 
lenkimo pirmenybių datos ir 
vietos dar nenustatytos. 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis j ŠALFASS-gos 
Centro valdybos gen. sekr. Al
girdą Bielskų, 3000 Had-
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122; tel. 216-486-0889; fak
sas: 216-481-6064. 

Kalendoriaus pakeitimai ir 
papildymai bus nuolatos skel
biami. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Po pradinės registracijos bus 
paskelbtas varžybų formatas, 
galutinės registracijos termi
nas ir kitos tolimesnės de
talės. 

Pilnesnę informaciją gauna 
visi ŠALFASS-gos klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausan
tieji vienetai dėl informacijos 
prašomi kreiptis į V. Memeną, 
Jr. 

Papildomi kontaktai: Vytau
tas Polteraitis, tel. 734-420-
3137, arba E-mail: 

vytop@aol.com 
ŠALFASS-gos Krepšinio 

komitetas 
ŠALFASS-gos Centro 

valdyba 

Ž. ILGAUSKAS 
PASIRAŠĖ SUTARTI 

Lietuvos krepšininkas Žyd
rūnas Ilgauskas penktadienį, 
sausio 30 d. pasirašė naują, 
ilgalaikę, Šešerių metų 71 
mln. JAV dolerių vertės su
tartį su „Cleveland Cavaliers" 
klubu. 

Naujoji sutartis įsigalios 
nuo kito sezono, pasibaigus 
dabartinei trejų metų sutar
čiai, pagal kurią lietuvis gau
na 0.8 mln. dolerių per sezo
ną. 

Naujos sutarties suma yra 
maksimali pagal naują NBA 
kolektyvinę sutartį. Pirmai
siais metais Ž. Ilgauskas gaus 
9 mln. dolerių, o vėliau kas
met jo uždarbis padidės 12.5 
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proc. ir paskutiniaisiais me
tais sieks 14.6 mln. 

„Jie suteikė man šansą iš
mėginti save lygoje, todėl esu 
laimingas, kad liksiu Cleve
lande ilgam laikui", — sakė 
krepšininkas. 

23 metų 221 cm ūgio Ž. Il
gauskas pernai žaidė visose 
82 rungtynėse reguliariajame 
čempionate ir „Cavaliers" ko
mandai pelnydavo 13.9 taško 
bei atkovodavo 8.8 kamuolio. 
Jis dalyvavo NBA geriausių 
naujokų rungtynėse ir buvo 
pripažintas naudingiausiu jų 
žaidėju. (Elta) 

APIE Š. MARČIULIONIO MOKYKLOS 
KREPŠININKŲ ATVYKIMĄ ČIKAGON 

Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokyklos Vilniuje admi
nistratorė Aldona Nausėdienė 
praneša, kad keturiolikmečių 
komandos nariai ir palydovai 
jau gavo JAV vizas, o taip pat 
jiems jau nupirkti bilietai ko
vo 6 d. kelionei į Čikagą. 

Taip pat šios mokyklos vado
vybė išreiškė pasigėrėjimą 
anksčiau „Draugo" sporto sky
riuje išspausdintu E. Šulaičio 
aprašymu apie šią neeilinę 
mokyklą ir jos tikslus. 

Tiek Vilniuje, tiek Čikagoje, 
daroma viskas, kad ši išvyka 
būtų sėkminga. Jaunieji krep
šininkai jau kurį laiką rimtai 
jai ruošiasi ir nori nustebinti 

Futbolas Čikagoje 

krepšinio gimtinės atstovus. 
Varžybine išvykos programa 

Čikagoje rūpinasi ASK „Li-
tuanicos" jaunųjų krepšininkų 
treneris dr. Donatas Siliūnas. 
Jis sako, kad šiuo metu klu
bas turi arti 200 jaunųjų žai
dėjų, kurie treniruojasi 4 sa
lėse. Iš šių žaidėjų — 14 metų 
amžiaus krepšininkai išban
dys jėgas su vilniečiais. Vil
niečiai į CVHare aerodromą at
vyks, kovo 6 d., 6 vai. vak. ir 
bus išskirstyti po privačias 
šeimas, daugumoje į turinčias 
jaunus krepšininkus. 

Jau kovo 7 d., sekmadienį, 
PLC bus priėmimas jaunie
siems Lietuvos atstovams, o 
vakare — rungtynės su „Li-
tuanicos" bendraamžiais. Ko-

„LITUANICA" ĮVEIKĖ „LIONS" 5-2 
Sausio 31 d. vėlyvą popietę, 

kai Miami, FL mieste Denve
rio futbolininkai lupo Atlantos 
atstovus, tai Villa Park, IL, 
esančiame Odeum pastate „Li-
tuanicos" vyrai mušė įvarčius 
ukrainiečiams. Skirtumas tas, 
kad pirmųjų rungtynės plačiai 
nuskambėjo po pasaulį, o mū
siškių susitikimo vien tik pa
sekmę paskelbė „Chicago Sun-
Times" dienraštis ir keli sve
timomis kalbomis spausdina
mi laikraščiai. 

Tačiau, kaip čia bebūtų, rei
kia džiaugtis pirmąja mūsiš
kių pergale šių metų pirme
nybėse. O tų laimėjimų kažin 
ar daug bebus. 

Praėjusį sekmadienį „Li-
tuanicos" pergale niekas ne
abejojo, kai pirmame kėlinyje 
mūsiškiai J. Berutti ir V. Žu-
romsko įvarčiais vedė 2-0. Po 
pertraukos mūsiškiai pasek
mę pakėlė iki 4-0, o tik kėli
niui įpusėjus ir ukrainiečiams 
nusišypsojo laimė. Tada vėl 
Urbonavičiaus smūgiu „Li
tuanica" pirmavo 5-1. 

Tačiau paskutinėmis rung
tynių sekundėmis, kai visi 
mūsiškiai norėjo įmušti šeštąjį 
įvartį, turėjo nuryti karčią pi

liulę, nes be apsaugos palikus 
vartus, „Lions" turėjo progą 
pasižymėti antrąjį kartą. 

Po trijų rungtynių „major" 
lygos lentelėje pirmoje vietoje 
stovi „Pegasus" — 7 tšk. (2 
perg., 0 pralaim., 1 lygiosios). 
Toliau eina „United Serbs", 
„Maroons", „Kickers" ir „Eag-
les", turinčios po 6 tšk. (po dvi 
pergales). „Panthers" ir „Li
tuanica" (Liths) turi po 4 taš
kus (1-1-1). 8-je vietoje su tri
mis taškais (pergalė ir du pra
laimėjimai) yra „Schwaben". 
Pirmenybių lentelės gale sto
vi: „Grean-White" — 1 tšk. (ly
giosios) ir „Lions" — dar be 
taško. 

Vasario 7 d., 4:30 vai. p.p. 
„Lituanica" kovos su stipria 
„Eagles" komanda ir prieš ją 
turės gerai susiimti, norint iš
pešti bent vieną tašką. 

Rungtyniaujama Odeum 
pastate, 1033 Villa Ave., Villa 
Park, IL. Prie įėjimo perkant, 
bilietų kainos yra 5 dol. Ta
čiau įsigyjant iš mūsų klubo 
valdybos galima gauti už 4 
dol. ir dalis pinigų lieka mū
siškių reikalams. Dėl bilietų 
reikia skambinti Albertui Gla-
vinskui (630) 323-6302. 

E.Š. 

vo 9 d., 4 vai. p.p., bus žai
džiamos pirmosios rungtynės 
prieš amerikiečius jaunuolius, 
J. Jordan mokyklos krepšinin
kus. Vėliau bus rungtyniauja
ma beveik kasdien. 

Kovo 12-13-14 d. vilniečiai 
žais amerikiečių pradžios mo
kyklų turnyre, vyksiančiame 
North Central kolegijos patal
pose. Spėjama, kad vilniečiai 
turėtų būti šių varžybų nu
galėtojais. 

Kovo 15 d. vakare norima 
jaunuosius Lietuvos krepšinio 
entuziastus nuvežti į „Bulis" 
rungtynes, kuriose Čikagos at
stovai susitiks su Clevelando 
komanda, kurios eilėse žais 
nauja jauna pažiba krepšinio 
pasaulyje — Žydrūnas Ilgaus
kas. 

Kovo 13 d. vakare ASK „Li
tuanica" PL centre rengia 
šaunų pobūvį, irgi jaunųjų 
svečių iš Vilniaus garbei. Į šį 
renginį vietas reikia pasirū
pinti iš anksto, skambinant 
Dainai Siliūnienei, tel. (630) 
852-3204. 

E.Š. 

EUG&EC. DECKER DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortfmestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hls , IL 
Tel. (708) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedaeAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, H'ckory Hils, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS.UD., &C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7716 
Valandos pagl lumsnmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317Fairview, Ste. 6 
Westmont.IL 60559 

630-852-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kapa Betuviskai 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava..Sūria 310 

Naparvirle. IL 80963 
Tel. (630) 527-0080 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Donvnars Grovs, IL 6051S 
Tel. (630) 4360120 

VI Pasaulio l ietuvių sporto žaidynėse, 1998 m. birželio men. pabaigoje vy
kusiose Lietuvoje, kauniečio Egidijaus Reneckio Šaudymo varžybose 
laimėtų medalių užtenka pasipuoiti visai seimai. Kartu su tėvu laimė
jimais didžiuojasi ir medaliais džiaugiasi šonus Matas ir dukrelė Eglė. 
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mailto:tatarunas@keybank.com
mailto:vmemen01@lear.com
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AR LUŽKOVAS PAKEIS 
JELCINĄ? 
ZENONAS PRŪSAS 

Rusijos prezidentiniai rinki
mai turėtų įvykti kitų metų 
birželio mėnesį. J i e gali įvykti 
ir anksčiau: Jelcino sveikata 
yra prasta. J au ir dabar jis be
veik nebeeina savo pareigų, 
daugelį prezidento funkcijų 
yra perdavęs ministrui pirmi
ninkui Primakovui. Jei prezi
dentas greit atsistatydintų ar 
mirtų, jo pareigas laikinai per
imtų Primakovas, kuris po 
trijų mėnesių turė tų pravesti 
naujus rinkimus. Todėl ne
nuostabu, kad Rusijoje ir ki
tur jau yra pradedama spė
lioti, kas bus naujasis prezi
dentas. Dažniausiai yra mini
mi šie kandidatai: Lužkovas, 
Lebed, Ziuganovas, Javlinskis 
ir Primakovas. Politologai su
tinka, kad komunistas Ziuga
novas ir demokratas Javlins
kis neturi daug galimybių. Po 
truputį kyla ministro pirmi
ninko Primakovo vaidmuo dėl 
to, kad jis po Rusijos rublio 
nuvertinimo padėjo išvengti 
ekonominės katastrofos. Jei 
per 1999 metus pavyktų įvesti 
pastovumo į Rusijos ekonomi
nę padėtį, jis pasidarytų labai 
rimtu kandidatu. Bet bent 
šiuo metu dauguma politologų 
sutinka, kad daugiausia gali
mybių tur i Lužkovas. Kadangi 
Rusija yra labai svarbus Lie
tuvos kaimynas, nuo kurio vi
daus politikos įvykių gali daug 
priklausyti mūsų ateitis, gal 
vertėtų truputį susipažinti su 
šiuo politiku. 

Lužkovas yra Maskvos me
ras, 62 metų amžiaus, stam
baus sudėjimo, negeria ir ne
rūko, kas nėra tipiška rusui. 
Jis yra daugiau negu tik 
Maskvos meras; taip pat yra 
šio miesto diktatorius, valdo-

. yas, caras, ar kaip kitaip jį be

pavadintum. Maskvos miestas 
valdo du didelius automobilių 
fabrikus, naftos bendrovę, ke
letą statybos firmų, dalį vie
tinės telefono ir elektros ben
drovės, TV tinklą, maisto 
perdirbimo fabrikus, keletą 
viešbučių, šimtus krautuvių ir 
restoranų. Maskva yra darb
davys daugiau negu pusei 
miesto gyventojų. Miestas yra 
didžiausias gyvenamųjų pa
talpų savininkas ir vien tik už 
butų nuomas gauna apie mili
jardą dolerių pajamų per me
tus. Taip pat Lužkovas pri
žiūri keletą pagrindinių mies
to laikraščių ir dienraščių bei 
Rusijoje antrą didumu spaus
tuvę, todėl kontroliuoja ir laik
raščių spausdinimą. Žinia-
sklaida nedrįsta jo kritikuoti, 
nes bijo, kad Lužkovas nepa
trauktų į teismą. Jau laimėjo 
42 bylas. Politinėje plotmėje 
Lužkovas trumpą laiką lyg ir 
„flirtavo" su komunistų partija 
kaip su galima partnere prezi
dento rinkimuose, bet paskui 
nutarė su komunistais nesu-
sidėti ir 1998 metų lapkričio 
mėnesį įsteigė naują politinę 
partiją, ją pavadindamas „Tė
vyne". J i vengsianti kraštuti
numų ir „pasisavins viską, kas 
yra logiška iš kairės, ir kas 
yra logiška iš dešinės". Atseit, 
atstovaus politiniam centrui: 
gėrybių gamyboje daugiau 
vadovausis kapitalizmo princi
pais, o gėrybių paskirstyme 
socialistiniais principais. 

Lužkovui vadovaujant, 
Maskva pasidarė oaze. kur 
žmonės ekonomiškai labiau 
pasiturintys, negu likusioje 
Rusijoje. Del to per 1996 metų 
mero rinkimus už jį balsavo 
90% rinkėjų. Lužkovas sugy
vena ir su ..oligarchais", bet 

šiems neleidžia pusvelčiui pa
sisavinti valdiškų įmonių ar 
valdiško turto. Pirkėjas turi 
sumokėti visą kainą, ne taip, 
kaip buvo daroma per federa-
linių objektų privatizavimą, 
pravestą Jelcino paskirtų pri-
vatizatorių. Taip pat Lužko
vas sugeba surinkti mokesčius 
iš privatizuotų įmonių ir kitų 
nuosavybių. Antra vertus, at
rodo, kad jis yra labai pragma
tiškas. Je i kam ir pavykę pi
giai įsigyti valdišką nuosavy
bę, jis kartais savininką palie
ka ramybėje, jei tas nuosavy
bę gerai tvarko ir sąžiningai 
moka mokesčius. 

Kaip Lužkovui taip pavyko 
įsitvirtinti Maskvoje? Prie so
vietų jis buvo paprastas che
minės pramonės biurokratas. 
Jį pastebėjo Jelcinas, kai buvo 
Maskvos komunistų partijos 
sekretoriumi. Jelcinas Lužko
vui 1987 metais pavedė pasi
rūpinti vaisių ir daržovių pri
statymu Maskvos miestui. 
Lužkovas rado labai aktyvią 
juodąją rinką. Vaisių ir dar
žovių siunta iš provincijos pa
prastai ateidavo gerame sto
vyje, bet sukti biurokratai ras
davo, kad didelė jos dalis 
„sugedusi", tuomet „sugedu
sius" vaisius per privačius pre
kybininkus parduodavo juo
doje rinkoje, o gautus pinigus 
susižerdavo į savo kišenes. 
Lužkovas su šia situacija el
gėsi labai atsargiai. Pastatė 
naujus sandėlius vaisiams ir 
daržovėms, dėl to pasidarė 
sunkiau juos nurašyti kaip su
gedusius. Pasirūpindavo, kad 
krautuvėse visuomet būtų šių 
prekių. Dėl gero pareigų atli
kimo jam buvo pavesta pa
sirūpinti kooperatyvų ir smul
kių prekių krautuvių tinklų 
sukūrimu. Tai leido ne tik jam 
asmeniškai pralobti, bet ir ge
rai aprūpinti dirbančiuosius jo 
žinioje. Kai buvo išrinktas 
Maskvos meru, jis padarė 
daugumą valdiškų, miesto ri-

Du veiklos ir lietuvių visuomenės vertinami mūsų tautiečiai. Iš kairės: 
neseniai aavo 95 m. sukakti šventęs Jonas Damauskas ir 90 metų 
amžiaus jubiliejų paminėjęs kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC. 

Nuotr. Jūra tės Variakojienės 

Ohio senatoriaus George Voinovich inauguracijos VVashingtone proga, S.m sausio 6 d, jo žmona susitikime su 
klevelandietėmis Iš k. — Lietuvos Respublikos Garbes konsule Inpnda Bublienė. CIevelando lietuvių jai do
vanotais gintarais pasipuošusi Janet Voinovich ir Ada Stunpenė 

bose esančiu įmonių ir nuosa
vybių, Maskvos nuosavybė
mis, kurių dalį jis pradėjo pri
vatizuoti, bet priversdamas 
pirkėjus mokėti gerą kainą. 
Pradėjo ieškoti kelių, kaip pri
traukti užsienio kapitalą ir 
jam tuo keliu pavyko gauti 12 
milijardų dolerių užsienio in
vesticijų. Tai buvo daugiau, 
negu visos kitos užsienio in
vesticijos į Rusiją. Maskvoje 
apie 5,000 užsienio firmų tur i 
savo agentūras. Vienu ar ki tu 
keliu privertė visoje Rusijoje 
veikiančias firmas, turinčias 
savo centrines įstaigas Mask
voje, mokėti mokesčius ne fe-
deralinei valdžiai, o Maskvai. 
Tai, pavyzdžiui, tokia milži
niška bendrovė, kaip Gaz-
prom, pristatanti gamtines du
jas ne tik visai Rusijai, bet ir 
daugeliui užsienio valstybių, 
mokesčius moka Maskvai ir 
šios bendrovės uždarbiai lieka 
Maskvoje. Lužkovas randa ke
lių ir kaip sugyventi su mafi
ja, labai siaučiančia Maskvoje. 
Jei ji neoficialiai jam sumoka 
mokesčius, Lužkovas ją palie
ka ramybėje. 

Atrodo, kad Lužkovas labai 
rimtai ruošiasi prezidenti
niams rinkimams. J au pa
sirūpino, kad jo rėmėjais pa
sidarytų apie 20 regionų gu
bernatorių, daugelis didžiųjų 
fabrikų direktorių, darbo uni
jų vadų ir bankininkų bei kito
kių plutokratų. Buvęs minist
ras pirmininkas Černomyrdi
nas vienu laiku lyg ir žadėjo 
remti Lebed, bet bent dabar 
remia Lužkovą. Lužkovas pra
deda vis labiau elgtis kaip pre
zidentinis kandidatas. Pavyz
džiui, kai šių metų sausio 25 
dieną Maskvoje lankėsi Ame
rikos valstybes sekretorė Ma-
deleine Albright, Lužkovas su 
ja susitiko ir priekaištavo, kad 
Amerik: neatsiklausia Rusi
jos, kai ; ra sprendžiami Irako, 
Jugoslavijos ir kiti klausimai. 
Nors Luzl-vovas ilgą laiką buvo 
Jelcino rėmėju, paskutiniu lai
ku pradėjo reikalauti, kad Jel

cinas greičiau atsistatydintų. 
Kai k a s spėja, kad Lužkovas 
prisibijo galimo Rusijos ekono
minės kr izės persimetimo ir į 
pačią Maskvą. Tuo atveju la
bai nuken tė tų jo kandidatūra. 
Todėl j i s norįs, kad rinkimai 
kuo greičiau įvyktų. 

Ar Lužkovas, būdamas Rusi
jos prezidentu, sugebėtų ją iš
vesti i š ekonominės krizės? 
Yra t u o abejojančių. Rusija 
plotu y r a labai didelė, todėl jai 
visai s u k u r t i ekonominę gero
vę būtų daug sunkiau negu tik 
vienai Maskvai, ypač kai ta 
gerovė buvo iš dalies sukurta 
kitų regionų sąskaita. Nebūtų 
lengva vėl nacionalizuoti j au 
i šda l in ta s įmones ir paversti 
j a s pelningomis, atgaivinti 
žemdirbystę, sumažinti alko
holizmą. Dėl to Lužkovas gal 
ir nesiskubintų su bankruta
vusios Gudijos visišku įjungi
mu į Rusiją. 

Ar Lužkovas yra pavojingas 
Lie tuvai? Sunku pasakyti. Po
rą k a r t ų jis viešai krit ikavo 
Latviją ir Estiją, kad jos 
„skriaudžiančius" t e n gyve
nančius rusus, bet ben t man 
žiniasklaidoje niekur neteko 
užtikti , kad jis būtų kritikavęs 
Lietuvą. Lužkovas labiau 
pragmat i škas , ne karštagalvis 
pol i t ikas , todėl neatrodo, kad 
jis bandytų didinti savo impe
riją, k a d a dabartinė imperija 
vos s tovi ant kojų. J o s aptvar-
kymui n e t ir Lužkovui reikėtų 
daug iau , negu Konstitucija 
leidžiamų dviejų prezidento 
kadencijų (8 metų). Padėtis 
galėtų pasikeisti, je i per tą 
laiką Lužkovas įvestų dik
ta tūrą i r ją pratęstų iki savo 
mir t ies . 

* Premjeras G e d i m i 
n a s V a g n o r i u s į k ū r ė darbo 
grupe, kur i turės pagerinti vy
riausybės darbo organizavi
mą. Pagrindinis šios darbo 
grupės tikslas — įgyvendinti 
vyriausybės pirminių tikslų 
nus t a tymo sistemą bei geriau 
derinti vyriausybės sprendi
mų rengimą. BNS' 

Danutė Bindokienė 

Senatvė: vieniems 
vargas, kitiems nauda 

Amerikoje šiuo metu viena 
dažniausiai valdžios sluoks
niuose diskutuojamų temų yra 
Socialines apdraudos (Sočiai 
Security) reikalai. Prezidentas 
savo kalboje į tautą sausio 
viduryje siūlė konkrečius pla
nus, kaip būtų galima pensijo
mis aprūpinti vyresniąsias 
ateities kartas. Opozicinė res
publikonų partija taip pat 
skelbia savo pasiūlymus, ku
rie ne visuomet sutinka su de
mokratų planais, tačiau nei 
viena, nei kita partija ne
siryžta atvirai išeiti prieš So
cialinės apdraudos programas, 
nes bijo neigiamos balsuotojų 
reakcijos ir rinkimų pralai
mėjimo. 

Vis dėlto visi sutinka, kad 
vyresniųjų gretos šiame kraš
te netrukus labai pagausės — 
ir dėl to, kad žmonės apskritai 
dabar ilgiau gyvena, sulaukia 
ne t gilios senatvės, ir dėl to. 
kad vadinamieji „baby boo-
mers" po dešimtmečio kito 
peržengs pensininko dienų 
slenkstį. Kadangi vyresnieji 
sudaro (ateityje dar labiau su
darys) stambų ir įtakingą — ir 
balsų ir finansų atžvilgiu — 
Amerikos piliečių skaičių, o 
Socialines apdraudos pensijų 
tęst inumas jiems labai svar
bus, politikai vienas per kitą 
verčiasi, besistengdami užtik
rinti, kad ir būsimajame šimt
metyje nei vienas asmuo ne
liks be „Sočiai Security" tei
kiamos apsaugos. Tuo pensijų 
apsaugojimo arkliuku į popu
liarumo aukštumas labai sėk
mingai joja ir prezidentas Bill 
Clinton. 

Išsireiškimas „baby boo-
mers" labai dažnai sutinka
mas žiniasklaidoje ir kitur. 
Kas gi iš tikrųjų tie „baby 
boomers" ir ką jų senėjimas 
turi bendra su JAV ekonomi
ka dvidešimt pirmame šimt
metyje? 

Paprastai tas pavadinimas 
taikomas asmenims, šiuo me
tu sulaukusiems pusės am
žiaus, jau žilstelėjusiomis gal
vomis, linktelėjusiomis nuga
romis ir pastorėjusiais juos-
menimis. Ši karta gimusi tuoj 
po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos, kai, iš visų kraštų 
namo grįžę, Amerikos kariai, 
skubėjo įsijungti į civilinį 
gyvenimą, kuris buvo laikinai 
karo pertrauktas. Buvo kuria
mos šeimos, gimė tiek daug 
kūdikių, kad net visas tas lai
kotarpis gavo „vaikų pagau
sėjimo" epitetą. 

Lietuvoje šiuo metu dažnai 
vartojamas žodis „bumas", ku
riuo norima apibūdinti kaž

kokį staigų pagausėjimą, paki
limą, padaugėjimą 'žinoma, 
daugiausia ekonomine pras
me). Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams tas žodis sukelia 
ne tik pasipiktinimą dar vienu 
bereikalinga barbarizmu, bet 
ir linksmą šypseną, nes mū
siškiai tą „bumą" ištartų „bo-
mas" (pagal anglišką ,.bum" 
— valkata) ir, užuot kažkokio 
pagerėjimo, gautume kaip tik 
nuskurdimą, elgetos, valkatos 
įvaizdį. 

Vyresnio amžiaus gyventojų 
skaičiaus padidėjimą numato 
ne tik Amerika, bet ir daugelis 
kitų valstybių. Labiau išsivys-
čiusieji, turtingesnieji kraštai 
planuoja, kaip reikės aprū
pinti savo žmones, sulauku
sius senatvės, tačiau daug 
daugiau tokių, kurie ir dabar
tinėse sąlygose savo gyventojų 
neįstengia aprūpinti, gydyti, 
suteikti pastogę beglobiams 
seneliams. 

Jungtines Tautos 1999-uo-
sius paskelbė Vyresniųjų as
menų metais, norint atkreipti 
pasaulio dėmesį į beartėjan
čios į senatvės metus visuo
menės problemas. Žinoma, dė
mesio atkreipimas dar ne
reiškia, kad vyresniųjų žmo
nių padėtis daug pagerės da
bar ar ateityje. Viskas dau
giausia priklauso nuo vyriau
sybės pajėgumo ir visuomenės 
sugebėjimo pasirūpinti savo 
nariais, o taip pat nuo krašto 
papročių, tradicijų ir pagarbos 
savo vyresnio amžiaus žmo
nėms. 

Čia ir kyla problema, nes 
daugelyje kraštų vyresniųjų 
žmonių skaičiaus persvarą su
daro moterys. Jos paprastai 
yra neturtingesnės, priklau
siusios nuo savo vyrų pajamų, 
apskritai nelaikomos svarbio
mis visuomenės narėmis ir pa
liekamos Dievo valiai. Kai ku
riose Afrikos žemyno tautose 
senos moterys yra persekioja
mos ir apkaltinamos raganavi
mu, kitur jos tampa dažnų 
užpuolimų, apiplėšimų, įvai
rių išnaudojimų aukomis. Jos 
neturi sveikatos priežiūros, 
pragyvenimo šaltinių, kartais 
net pastogės galvai priglausti. 

Nors visų vyresnio amžiaus 
žmonių gyvenimo saulėlydis 
yra susietas su sunkumais, 
trūkumais, negaliomis, tačiau 
juo labiau tą patiria senos 
moterys. Tvirtinama, kad jau 
ir dabar pasaulyje milijonai 
moterų gyvena ant skurdo ri
bos, o ateityje ši problema dar 
paaštrės, todėl JT paskelbtieji 
Vyresniųjų metai galbūt pa
dės atkreipti dėmesį į šį opų 
reikalą. 
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ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

Tęsinys 

Jei tos vie
tovės sulietuvėjo, tai nuopel
nas mokytojų, kurie su dideliu 
pasišventimu dirbo. Tai buvo 
tikri Prometėjai, nešę šviesą 
po visą Zarasų kraštą. Taip 
pat rusų bolševikų okupacijos 
metu mokytojai drąsiai ir atvi
rai gynė lietuvių kalbos varto
jimą ir tautos garbę. 1919 m. 
mokytojas Balys Urbonas, ki
lęs iš Vozgelių kaimo, Dusetų 
valsčiaus, Mickevičiaus-Kap
suko įsakymu buvo suimtas ir 
ištremtas į Daugpilio kalėjimą 
tik už tai, kad atsisakė dėsty
ti mokykloje rusų kalbą. Štai 
dar ki tas pavyzdėlis, kurį ap
rašė Stasys Juškėnas „Iš ma
no atsiminimų". Jis tame 
straipsnyje taip rašo: 

J i publikos dar pasiprašė 
balso ir užlipo ant estrados 

kaimo mokytojas. Visi kalbėjo 
rusiškai, bet mokytojas prabi
lo lietuviškai. Salėje pasigirdo 
net keliolika balsų: 'Govari po 
ruski' (kalbėk rusiškai). Mo
kytojas paraudo ir pakeltu to
nu pareiškė, kad jis gyvenąs 
Lietuvoje ir turįs pilną teisę 
kalbėti lietuviškai. Jeigu jam 
nebūsią leista lietuviškai kal
bėti, tai j is kreipsis į NKVD". 

Balys Urbonas'gimė 1886 m. 
Vozgelių kaime, Dusetų vals
čiuje. 1919 m. bolševikų buvo 
suimtas ir kalintas Daugpilio 
ir Rusijos kalėjimuose. Vyks
tant su Sovietų Rusija politi
nių kalinių pasikeitimams, jis 
atgavo laisvę ir sugrįžęs į Lie
tuvą, apsigyveno savo tėviš
kėje. 

Mokytojavo savo tėviškėje. 
Yra surinkęs ne tik tautosa

kos, bet ir senovės radinių, 
kurie prisiglaudė Dusetų mu
ziejuje. 

Balys Urbonas buvo savo
tiško būdo. Mokytojas K. Rū
kas jį taip charakterizuoja: 
„Jis buvo geras lietuvis ir ne
blogas mokytojas. Tačiau sa
votiškai keistas. Netikintis.* Į 
gyvenimą žiūrėjo savos filoso
fijos akimis ir truputį keistai. 
Turėjo susikūręs savo moralę 
ir jos laikėsi. Buvo visų val
džių opozicijoje ir nemėgo vir
šininkų. Užtat inspektoriaus 
J. Sama buvo nemėgiamas". 

1940 m. liepos mėn., suėmus 
komunistams Dusetų pradžios 
mokyklos vedėją Petrą Kuz
micką, jis, kaip ateistas, buvo 
paskirtas į jo vietą, bet per 
1941 m. birželio išvežimą buvo 
su šeima suimtas ir išvežtas j 
Sibirą, o liko tik jo duktė, kuri 
mokytojavo kitoje vietoje. Mi
rė Sibire. 

Iš tų dviejų pavyzdėlių, o jų, 
be abejo, buvo šimtai, mato
me, kad pradžios mokyklų mo
kytojai drąsiai ir atvirai gynė 

lietuvių kalbą tiek per pirmą
jį, tiek ir per antrąjį bolševik
metį, nebijodami, kad juos gali 
suimti. 

Didelį tautinį susipratimą ir 
pasiaukojimą dėl lietuvių kal
bos parodė lenkų okupuotoje 
Zarasų apskrities dalyje mo
kytoja Maminskaitė-Jakutie-
nė, E. Jurkevičiūtė, K. Leona
vičius, N. Baliulis ir kiti. O 
darbo s.vygos jiems buvo ne
paprasto; blogos, nes lenkų 
valdžia, kaip tik įmanydama. 
juos per-ekiojo, tardydavo, su
imdavo ir laikydavo Vilniaus 
ar kituose kalėjimuose kaip 
didžiausius nusikaltėlius. La
biausiai nukentėjo Dūkšto 
valsčiau- mokytojai. Už lietu
višką žodį ir veiklą teko kalė
jimuose sėdėti mokytojams: 
Augustinui Lukauskui, Anta
nui Bai 'įliui, Pauliui Petke
vičiui ir Stasiui Racinskui, o 
visi kiti buvo tardyti. 

Reikia pripažinti, kad pa
vergtoje Zarasų apskrities da
lyje ne tik mokytojai, bet ir 
vaikų tėvai parodė didelį su

s ipra t imą dėl lietuviškų pra
džios mokyklų reikalingumo. 
Pavyzdžiui. Ligūmų ir Var-
džiakiemio kaimų, esančių 
Dūkšto valsčiuje, tėvai net ke
lis k a r t u s prašė vietinę lenkų 
valdžią, kad leistų j iems 
įsteigti lietuvišką mokyklą. 
Pirmą prašymą, kurį pasirašė 
per 30 tėvų, Dūkšto viršaitis 
B. J a s i e n sudraskė. Tuomet 
jie pas iuntė kitą prašymą. 
Nors prašymas buvo patvirtin
tas , b e t iš lenkų valdžios mo
kyklai įsteigti leidimo nesu
laukė. Tuomet aštuonių asme
nų delegacija nuvyko į Šven
čionis. Jiems buvo atsakyta, 
kad j ie savo prašyme nereika
lavo mokyklos su dėstoma lie
tuvių kalba. Delegacijai pa
re i škus nepasitenkinimą, visi 
de legata i buvo suimti ir užda
ryti į kalėjimą, kuriame j iems 
teko išsėdėti net keletą dienų. 

Nepriklausomybės metais, 
be lietuviškų pradžios mokyk
lų, d a r veikė 3 žydų ir viena 
lenkų pradžios mokyklos. Žy
dų pradžios mokyklos veikė 

Vilkarafcio kaimo sodyba <Zarasq apskr I 

Zarasų mieste, Dusetose ir Sa
lake, o lenkų — Zarasuose, 
Oswetos name, Vilniaus ir 
Kauno gatvių kampe, netoli 
Gaidamavičiaus — Juodi nio 
malūno. 

Pirmaisiais nepriklausomy
bės metais lenkų mokykloje 
mokytojavo dvi mokytojos. 
Mokyklos vedėja buvo Juoza

pavičienė, kilusi iš Panevėžio. 
Vėliau mokinių skaičiui suma
žėjus, paliko tik viena mokyto
ja Juozapavičienė, kuri, kaip 
ir pirma, ejo mokyklos vedėjos 
pareigas. 1927 m. lenkų pra
džios mokykla buvo uždaryta, 
nes jos veikimui neužteko mo
kinių ir tie vėliau perėjo į lietu
viškas pradžias mokyklas. (B.d> 
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LIETUVIŲ TELKIMAI 
C L E V E L A N D , O H 

LIETUVIAI OHIO 
VALSTIJOS POLITIKOJE 

Ohio valstijos, ypač Cleve-
lando. lietuviai buvo sudarę 
komitetą, aktyviai dalyvauda
mi rinkiminėje kandidato į 
valstijos gubernatorius Bob 
Taft ir į JAV Senatą George 
Voinovich kampanijoje. Kai 
šie kandidatai laimėjo rinki
mus, jų rėmėjai buvo pakvies
ti dalyvauti inauguracijos iš
kilmėse. 

Lietuvių atstovai — Lietu
vos Respublikos garbės kon
sule Clevelande Ingrida Bub
lienė, JAV LB Clevelando apy
linkės vicepirm. specialiems 
reikalams dr. Viktoras Stan
kus, buvusi apylinkės kopir-
mininkė A. Stungienė, dr. S. 
Matas, atstovavęs lietuviams 
verslininkams, džiaugėsi, kad 
Ohio valstijos lietuvių remtieji 
kandidatai buvo inauguruoti 
š.m. sausio 6 d. Vašingtone. 
Be senatoriaus George Voino
vich, į Kongresą buvo dar 
išrinkti Dennis Kucinich, 
Steve LaTourette ir Stephanie 
Tubbs Jonės. 

TRW Inc., pasaulinio masto 
bendrovės, pirm. Joseph T. 
Gorman sausio 5 d. sukvietė 
apie 80 žmonių, kurių tarpe 
buvo George Voinovich gi
minės ir jį rėmę lietuviai, da
lyvauti specialiame priėmime 
„Mansfield Room", kapitoliu-
je. Rytojaus dieną, sausio 6, 
tiek lietuviams (jų tarpe ir 
Michigan lietuvių atstovui 
pik. T. KolpD, tiek kitų tauty
bių atstovams buvo jaudinan
tis momentas stebėti, kaip vie
nas „iš mūsų" — George Voi
novich — buvo JAV viceprez. 
Al Gore prisaikdintas senato
rium, o Janet Voinovich malo
niai lietuvius nuteikė, nes 
iškilmių metu dėvėjo mūsų 
padovanotus gintarinius karo
lius. 

Po priesaikos įvykusiame 
priėmime „Union Station", 
naująjį senatorių sveikino 
Ohio valstijos senatorius Mike 
DeWine, o taip pat buvo ma
lonu matyti demokratų at
stovą Kongrese Dennis Ku-
cinch, šiltai sveikinant respu
blikoną Voinovich. 

Lietuviai dar spėjo aplanky
ti Kongreso nario Kucinch 
įstaigą, pasitarti su jo štabo 
vedėju John Edgell, teisės 
skyriaus vedėja Jill M. John
son, kuri palaiko ryšius su At
stovų rūmų nariu John Shim-
kus, siekiant Lietuvai na
rystės NATO. Šiuos siekius 
tvirtai remia ir George Voino
vich. 

Sausio 11d. Ohio guberna
toriaus Bob Taft inauguraci
joje lietuviams atstovavo gar
bės konsule Ingrida Bublienė. 

Atrodo, kad lietuviai sten
gėsi kiek galima daugiau daly
vauti, aplankyti, pasitarti su 
tais senatoriais ir Kongreso 
nariais bei kitais aukštais pa-
rc-igunais. kurie ne tik rū

pinasi Amerikos reikalais, bet 
atjaučia ir lietuvių rūpesčius. 
Tai buvo galima pastebėti ir 
padėkos laiškuose, kuriuos gu
bernatorius Bob Taft ir sena
torius George Voinovich at
siuntė dr. V. Stankui — ne tik 
įvertindami lietuvių įnašus 
rinkiminės kampanijos metu, 
bet ir pažadėdami nepamiršti 
Lietuvos reikalų. 

Dr. Viktoras S tankus 

CLEVELANDO RADIJO 
LAIDOS GYVUOJA 

Radijo laidos, kai ir kitos or
ganizacijos Clevelande, šiais 
metais žvelgia į pusšimčio 
metų nueitą kelią. Keitėsi jų 
stotys, transliacijų laikas, va
dovai, rėmėjai ir įvairūs talki
ninkai. Margaspalvis genera
cijų kaleidoskopas vaizdžiai 
atskleidė ne tik šio lietuviško 
telkinio nelengvą kelią, bet ir 
žmonių geraširdingumą ir rū
pestį dėl lietuviškojo kamieno 
tirpimo šiame kosmopolinia-
me pasaulyje. Nemažai laimė
ta. Radijo laidos tapo efektin
gu lietuvybės išlaikymo rams
čiu. 

Nuo 1949 m. rugsėjo 9 d. 
čiurlioniečių dainos „Kur giria 
žaliuoja, ten mano namai" 
garsai tebeaidi Clevelando lie
tuviškoje padangėje. Esame 
laimingi, dėkingi tiems, kurie 
padaro mūsų dienas įdomes
nes, praturtina ir praplečia 
mūsų horizontus, primena 
mūsų namus ten, „kur Nemu
nas banguoja". Šią radijo va
landėlės sukaktį planuojama 
atšvęsti š.m. rugsėjo 11d. spe
cialiu koncertu ir pobūviu. 

Aldona Stempužienė — da
bartinė „Tėvynės garsų" trans
liacijų vadovė ir pranešėja. 
Kiekvieną sekmadienį per jė
zuitų John Carroll universite
to radijo stotį 88.7 FM bango
mis nuo 8 iki 10 vai. ryto Cle
velando ir apylinkių lietuviai 
supažindinami su lietuvišku 
pasauliu. .Lietuviais esame 
mes gimę" garsai, žvilgsnis į 
Lietuvos praeitį, lietuviška 
muzika ir daina, naujausios 
žinios iš Lietuvos, Clevelando 
aktualijos — toks „Tėvynės 
garsų" turinys. „Gyvenimo 
varpai" — religinė programa, 
redaguojama Nijolės ' Kerš-
nauskaitės ir kun. Gedimino 
Kijausko, SJ, (šis įrašas per
siunčiamas ir į Lietuvą), Onos 
Šilėnienės „Kalbos kertelė" ir 
Lietuvos vyčių anglų kalba in
tarpas — visa tai susilieja į 
įdomią dviejų valandų eterio 
bangomis siunčiamą progra
mą. 

Kristina Kuprevičiūtė sek
madieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vak. per galingą "^ublic Radio 
stotį 90.3 FM bangomis reda
guoja ir pranešinėja „Tėvynės 
garsų" vakarinę programą. 
Kristina, bendradarbiaudama 
su Aldona Stempužienė, klau
sytojams perduoda gerai at
rinktus lietuvių kompozitorių, 
liaudies ansamblių bei solistų 
atliekamus kūrinius. Lietuvos 
žinios anglų ir lietuvių kalbo

mis taip pat papildo rytinę 
„Tėvynės garsų" transliacijų 
laidą. 

Solistė Aldona Stempužienė 
ir piar'stė Kristina Kupre
vičiūtė — vertinga dovana 
Clevelando lietuviams. Jie 
joms dėkingi! 

REIKŠMINGA 
KONSULATO 

CLEVELANDE VEIKLA 

Lietuvos Respublikos garbės 
generalinė konsule Ohio vals
tijoje Ingrida Bublienė su sa
vo IB Communications firma 
jau aštuonerius metus sėk
mingai dirba su įvairiomis 
Lietuvos firmomis. Darbuojasi 
eksporto-importo srityje, rūpi
nasi gaminių pasiūlos-paklau-
sos reikalais, ieško verslo 
partnerių bei teikia konsulta
cines paslaugas suinteresuo
tiems asmenims. 1996 metais 
jos atstovybė atidaryta Vilniu
je. Ingrida taip pat yra Lietu
vos parodų rūmų „Litexpo" at
stovė JAV. 

1992 metais Clevelande 
„Business & Industry Trade 
2000" parodoje dalyvavo net 
18 Lietuvos įmonių. Lietuvos 
gaminiai buvo pasiūlyti pa
saulinei rinkai. 

1992 metais Ingrida Bublie
nė buvo tarp tų protestuo
jančių, kurie siekė, kad Lietu
vos parodų rūmai neatitektų 
kitiems tikslams, negu jie iš 
tikrųjų skirti, ji vadovavo ge
rai apgalvotai spaudos propa
gandai.. Ir dabar Lietuvos pa
rodų rūmai ne tik puikiai at
lieka šias pareigas, bet savo 
apimtį praplėtė net trimis 
naujais pavilionais. 

IB Communications pagrin
dinė misija — atrasti kuo dau
giau rinkų Lietuvos produk
tams, ieškoti gerų investicijų. 
Konsule Ingrida Bublienė ak
tyviai dalyvauja įvairiose biz
nio organizacijose: Cleveland 
World Trade Association, yra 
patikėtinių tarybos narė; Ro-
tary Club narė; World Trade 
Center narė, International 
Programs tarybos narė. Ji taip 
pat derina projektą, užsimez
gusi tarp įvairių Lietuvos mini
sterijų ir Ohio valstijos depar
tamentų. 

Turėdama tamprių ryšių su 
Lietuvos vyriausybe i; Seimu 
bei dažnai keliaudama į Lie
tuvą, konsule įvairioms orga
nizacijoms bei privatiems as
menims atlieka nuoširdžių pa
tarnavimų. Clevelandas yra 
laimingas ir dėkingas garbės 
konsulei Ingridai. 

S K E L B I M A I 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Eglutes papuošalų korėja Angele Puodžiūniene prie Sv. Andriejaus para
pijos (Philadelphijoje lietuviškos eglutes. Eglute ir šiaudinukų autore 
plačiai apraše milijoninio tiražo dienraštis „The Philadelphia Inquirer". 

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
NEUŽSIDARO SAVAME KIEME 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

VASARIO 16-OJI 
CLEVELANDE 

F'o r)h;o senatoriaus (ieorge Voinovich inauguracijos sausio 6 d. Wa»hing-
•n'\ r H I- k.iirfs I,B atstovas dr Viktoras Stankus, sen. Mike DeVVine, 
mm G«orge Voinovich. 

81-ąją Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį Clevelandas 
minės vasario 13 ir 14 d. šia 
tvarka. 

Šeštadieni , vasario 13 d. 
6:30 vai. v. — sukakties iškil
mės, meninė dalis ir vakarie
nė Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Užsisakyti stalus 
ir vietas prašome, skambinant 
Viktorui Šilėnui, tel. 531-8207 
arba Algimantui Pautieniui, 
tel. 383-8225. Suaugusiems 18 
dol., vaikams — 12 dol. Įėji-
mas be vakarienės — 5 dol. 
asmeniui, vaikams nemoka
mai. 

Meninę šventės dalį atliks 
„Grandinėlės" veteranų ir jau
nųjų šokėjų grupės. Pagrindi
nis kalbėtojas bus Algirdas J. 
Rimas, Jungtinio Baltų komi
teto pirmininkas ir ALTo at
stovas Vašingtone. Po progra
mos — vakarienė ir šokiai. 

Sekmadienį , vasario 14 d., 
10 vai. ryto — 5v. Mišios Die
vo Motinos šventovėje. Gieda 
,J£xultate" choras, vad. muz. 
Rita Čyvaitė-Kliorienė. 

Prieš Mišias vyks vėliavų 
pakėlimas prie Laisvės pa
minklo. Organizacijos kviečia
mos atvykti su vėliavomis ir 
dalyvauti ir salėje, ir švento
vėje. 

Rengėjai: LB 

Prieš šešerius metus, tuome
tiniam parapijos klebonui 
kun. Kajetonui Sakalauskui 
nuo pareigų atsisakius, Phila-
delphijos katalikų arkivysku
pija priėmė nutarimą Šv. And
riejaus lietuvių parapiją užda
ryti. Apie nutarimą buvo in
formuoti parapijiečiai, parapi-
jon buvo atsiųsti arkivyskupi
jos pareigūnai, kad išdėstytų 
parapijos likvidavimo moty
vus. Tačiau parapijiečių vie
ningumas, Pennsylvanijoje 
pas Tėvus Paulinus besidarba
vusio vienuolio kun. Petro 
Burkausko (tada buvusio Tė
vu Timotiejumi) sprendimas 
įsijungti į lietuvių sielovadą ir 
Dievo ranka parapiją nuo už
darymo iSgelbėjo. 

Šiandien parapija didėja, 
sėkmingai burdama naujai iš 
Lietuvos atvykstančius, o taip 
pat net ir ketvirtos kartos šio 
krašto lietuvius. Ji vėl tampa 
religiniu, tautiniu ir kultūri
niu židiniu. O kad ateityje 
bažnytinė vyriausybė nesusi
gundytų Šv. Andriejaus para
piją uždaryti, jos administra
torius kun. P. Burkauskas ir 
parapijos komitetas, vadovau
jamas Jono Puodžiūno, sten
giasi su parapijoje vykstančia 
veikla ir joje puoselėjamomis 
lietuviškomis tradicijomis su
pažindinti ir amerikiečius. 
Trumpai sakant, atsisakoma 

apylinkės valdybos pirminin
kai dr. Raimundas Šilkaitis ir 
dr. Dainius Degesys, nariai: 
Dalia Puškorienė, Viktoras Ši-
lėnas, Algis Gudėnas, dr. Rim
vydas Augis, dr. Virginija Ma
ciulevičienė. ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba: pirm. Algi
mantas Pautienis, Beatričė 
Pautienienė, Vytautas Januš-
kis,v Tauras Juodvalkis, Elena 
Nainienė, Stella Sankalaitė. 

Rengėjai prašo visų dalyvau
ti šventėje ir nedelsiant užsi
sakyti stalus bei vietas šešta
dienio vakarui. 

V.R. 

IŠ RENGINIU 
KALENDORIAUS 

Vasario 13-14 — Vasario 
16-oji. 

Vasario 28 — Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėse. Rengia Clevelando skau-
tija. 

Ba landž io 17 — Abitu
rientų pristatymo pokylis. 

Clevelando Rengia skautai ir ateitininkai. 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas Frunk Zapots ir Of. Mgr. M M 

S Kana kate MuvHkai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Weat96tfiStrwt 
TeL (708)4244864 

(773)581-8664 

užsidaryti savame lietuviška
me kieme! 

Per šv. Kalėdas Šv. Andrie
jaus parapijoje gyvenimas vir
te virė. Lietuviai skautai su
ruošė tradicines Kūčias. Po 
LB skėčiu veikianti V. Krėvės 
vardo lituanistinė mokykla su
ruošė tradicinį mokinių pasi
rodymą — eglute. Nepasidavė 
Šv. Andriejaus parapija, jau 
trečią kartą suruošdama kalė
dinės muzikos koncertą ir taip 
užkariaudama milijoninio ti
ražo amerikiečių dienraščio 
„The Philadelphia Inąuirer" 
pirmąjį puslapį. Šiame 
straipsnyje su skaitytojais sie
kiama pasidalinti Šv. Andrie
jaus parapijos sugebėjimu p a 
garsinti Lietuvą ir lietuvius. 

Imi į rankas Kalėdų dienos 
(gruodžio 25 d.) „Inąuirer" 
laidą. Dienraščio pirmasis 
puslapis šventiškas, papuoš
tas spalvotomis nuotrauko
mis. Pirmoji jų — Šv. Tėvo, 
antrojoje — JAV jūrų pės
tininkai Kuvvaite prie švenčių 
stalo, trečiojoje — Šv. Andrie
jaus parapijos komiteto narė 
Angelė Puodžiūnienė su lietu
viškos eglutės papuošalu — 
šiaudinuku. Pirmajame pusla
pyje pradedamas vienintelis 
šv. Kalėdoms skirtas dien
raščio straipsnis „Lietuvių eg
lutės papuošalai senoviški ir 
naujoviški". Straipsnis ilgo
kas, tad jis nukeltas į kitą 
dienraščio puslapį, kur spaus
dinamos dar dvi nuotraukos. 
Viena — Šv. Andriejaus klebo
nijos eglutė, papuošta lietu
viškais šiaudinukais, kita 
nuotrauka — vėl A. Puodžiū
nienės. Amerikietis žurnalis
tas Ma k Davis aprašo šiau
dinukų istoriją. Jau iš anksto 
kun. P. Burkauskas parapi
jiniams perdavė pageidavimą 
klebonijoje esančią kalėdinę 
eglute papuošti tokiais „šiau
dinukais, kokiais eglutės buvo 
puošiamos Lietuvoje prieš ją 
įjungiant į Sov. Sąjungą". A. 
Puodžiūnienė ryžosi parapijos 
administratoriaus prašymą 
patenkinti ir išmokti šiaudi
nukų gaminimo meno. Žurna
listo žodžiais, tai būta „vienos 
moters noro išlaikyti Lietuvoje 
praleistos vaikystės prisimini
mus". Per „Internet'ą" užsisa
kiusi 10,000 šiaudelių, A. Puo
džiūnienė sugaišo apie 900 va
landų, kad pagamintų 250 
šiaudinukų papuošalų. Jos 
darbuotasi vakarais, šeimai 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

ClflC AGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti U 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iisimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jūs lengvai 
išspręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Apolonijos teL 708-387-2067 

Ieškome subrendusios l ie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

BeikoJiMgi djgfrtuJakri 
statybos darbams — 

^siding". 
TeL 708-728-0208 

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marauette parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476-3950. 

GREIT PARDUODA 

sugulus, besaugojant šešis 
vaikaičius, keliaujant trauki
niu į darboviete, priešpiečių 
metu. Straipsnyje amerikietis 
žurnalistas aprašė lietuviškų 
šiaudinukų grožį, reikšdamas 
nuostabą jų gamintojos kūry
bingumu bei ištverme. 

Laimingo atsitiktinumo dė
ka pasirodė šis straipsnis. 
Kaip minėta, šiaudinukai bu
vo užsakyti per „Internefą". 
Apie lietuviškais šiaudinukais 
papuoštą eglutę dienraščio re
porteris Mark Davis taip pat 
sužinojo, „beklaidžiodamas" 
po Internet'ą'. Klaidžiojimų 
rezultatas — mums palankus 
straipsnis viename iš didžiųjų 
JAV dienraščių, ir dar — pir
mame dienraščio puslapyje. 
Tokios reklamos lietuviškam 
reikalui ir už dešimt tūks
tančių dolerių nenupirktume! 

Antrasis įvykis, netelpantis 
„savojo kiemo" ribose — Šv. 
Andriejaus parapijos tradici
nis religinės muzikos koncer
tas, įvykęs 1998 m. gruodžio 
27 d. Kun. P. Burkausko pas
tangomis prieš trejetą metų 
pradėti ruošti koncertai jau vi
sai įsipilietinę. Tai — dvasinė 
ir kultūrinė atgaiva ne tik lie
tuviams, bet ir platesnei ame
rikiečių visuomenei. Šiais me
tais „tikrieji" amerikiečiai su
darė gerą trečdalį atsilankiu
sios publikos. Kartą į koncertą 
atėję, kitais metais jie atsive
da savo draugų. 

Trumpame įvade, tartame 
koncerto pradžioje, kun. P. 
Burkauskas pažymėjo, kad 
šiuo koncertu Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija pradeda mi
nėti 75-ąją parapijos įkūrimo 
sukaktį. Koncertas buvo pra
dėtas, parapijos chorui gie
dant „Tyliąją naktį" (komp. J. 
Naujalio), „Berneliai, kelkit" 
(komp. J. Švedo), ir .Linksmų 
giesmę" (komp. J. Naujalio). 
Chorui vadovauja Anelė Kau-
linytė, tą dieną vargonavo 

$ 
(773) 
(7*) 45-71* 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
«Nuosavybių Įkainavimas voltui 
> Perkamo ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

NMOECK MALTOM 
7822 SPUMMU Rd. 

. 4386 S-Aichor Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirks namus 
kreipkitės į Danutų Mayer. Ji 
prc4es»nata. sąžrtngai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

WssMagtaa, D.C lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
aarbiataku. Pradine alga S4.fi i vai. 
Vieta gyventi bus pampinu ui $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia teršti 
darbo ksdkoą. Kreiptis: Aks, tai. 282-
244-2373. 

Vyr. amžiau moteris ieško 
darbo, nebūtinai Čikagoje ar 
apylinkėse. Gali prižiūrėti 
vienišą vyr. amžiam žmogų ir 
gyventi kartu. 

TeL: 1-773-869-9668. 

Ieškoma vartota 
ligonio lova su tvorelėmis. 

Skambinti: 
708-848-3376 

arba 708-863-4147. 

Paikos kaaaborys, sveikas 
maistas, inielsfirdinga priežiūra. 

Jeigu jums to reikia, 
paskambinkite Apotoiujai, 

teL 708-387-20*7 

žalią kortelę, neretų prižiūrėti- globoti 
seną Žmogų. Vairuoja automobili, vežt 
pas daktaras, i bankus, parduotuves, 
arba pati superka produktus. Gali 
atvykus išvalyti butą, išvirti pietus. 
SIcamteaiPaaoi, ta: 773-43*4*43. 

kun. P. Burkauskas. Choro at
liktos lietuvių kompozitorių 
giesmės buvo tinkamas įva
das. Tolimesnę koncerto prog
ramą atliko profesionalus aš
tuonių dainininkų St. Marks 
(episkopalų) kamerinis cho
ras, daugiausia choras giedojo 
anglų kompozitorių sukurtas 
kalėdines giesmes, jas su-
skirstydami į penkis posky
rius: „Mesijo pranašystės", 
„Užgimimas", „Nekaltai pra
dėtoji Motina", „Lopšinė nau
jai užgimusiam karaliui", „Pa
garbinimas". Kai kurioms šio 
vokalo atžvilgiu tobulo choro 
atliekamomis giesmėmis pri
tarė Philadelphįjos jaunimo 
choro trimitininkai. Chorui 
vadovauja Donald Nally, var
gonais groja Douglas Tester. 
Džiaugiantis aukšto lygio kon
certu, būtina džiaugtis ir įvy
kusiu katalikų ir episkopalų 
ekumeniniu bendravimu. Įdo
mu pastebėti, kad 1941 metais 
iš Philadelphijos Episkopalų 
vyskupijos lietuvių buvo nu
pirkta bažnyčia, šiuo metu 
žinoma pakeistu Šv. Andrie
jaus vardu. Prieš daugiau 
kaip 130 metų statytame baž
nyčios pastate, po daugelio 
metų pertraukos, giedojo pir
mųjų bažnyčios „savininkų" 
muzikinis ansamblis. 

Po įvykusio koncerto visi 
klausytojai buvo pakviesti į 
erdvią Šv. Andriejaus parapi
jos kleboniją, kad pasigrožėtų 
„The Philadelphia Inąuirer" 
aprašyta nuostabia kalėdine 
eglute ir pasivaišintų. Klebo-
nįjon suėję, radome bendrą 
kalbą, sulaukėme komplimen
tų mūsų lietuviškoms tradici
joms bei paveldui, įsigijome 
naujų Lietuvos draugų. 

http://S4.fi


PRISIMINKIME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS KARIUS 

Lietuvos valstybė ir jos ka
riuomenė — dvi neatskiria
mos sąvokos. Galima ginčytis 
dėl kariuomenės paskirties ir 
jos uždavinių valstybei vys
tantis, tačiau jos būtinumo 
nuginčyti niekas negali. 

Nuo pat valstybės įkūrimo 
valstybę nuo priešų gynė šios 
valstybes piliečiai — kariai. 
Saules ir Žalgirio mūšiai, ko
vos už Nepriklausomybę 1919-
1920 metais, partizaninis pa
sipriešinimas pokario Lietu
voje įrašyti aukso raidėmis į 
Lietuvos istoriją. Tūkstančių 
tūkstančiai Lietuvos sūnų ir 
dukrų paaukojo gyvybes už 
savo tėvų žemės laisvę ir ne
priklausomybę. Niekuomet 
mes nesužinosime vardų tų, 
kurie krito Saulės ir Žalgirio 
mūšiuose. Tai — Nežinomieji 
kareiviai. Tačiau 20-ojo am
žiaus Lietuvos gynėjų vardus 
privalome žinoti. Tai — ne 
vien mūsų žingeidumas. Tai 
— mūsų paminklas savo tė
vams, broliams ir sesėms, 
mūsų padėka už galimybę tu
rėti savo valstybę ir tarp savęs 
kalbėtis lietuviškai. Jei ne tų 
vyrų pasiryžimas ir auka, tai 
Lietuva 1919-1920 metais bū
tų tapusi Litbelo respublika, 
Lenkijos provincija ar Ryt
prūsių dalimi. 

Ne kiekvienas žino, kad 
1919 m. vasario 9 d. žvalgų 
susirėmime nuo bolševikų kul
kos pirmasis kautynėse žuvo 
Lietuvos kariuomenės karys-
savanoris Povilas Lukšys, o 
vasario 13 d. — pirmasis kari
ninkas Antanas Juozapavi
čius. Dar mažiau kas žino, 

' kad dar prieš tai, sausio 11d . , 
vokiečiai Kaune nukovė 2-ojo 
pėstininkų pulko savanorius 
Juozą Kalasiūną ir Antaną 

j Zambacevičių. Ko gero, net re-
' tam istorikui žinoma, kad 

1919 m. rugpjūčio 24 d. kauty
nėse prieš bolševikus netoli 
Balčių dvaro žuvo pirmasis 1-
08io8 Karo mokyklos laidos 
auklėtinis, 1-ojo pėstininkų 
pulko jaunesnysis karininkas 
Jurgis Sidaravičius, praėjus 
tik 49-ioms dienoms po Karo 
mokyklos baigimo. Tarpukario 
Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos ministerijos duome
nimis 1919-1920 metais ko
vose už Lietuvos nepriklau
somybę žuvo 1,444 kariai, 
šauliai ir partizanai, 2,812 
mirė nuo žaizdų ir ligų, 
sužeisti 1,175 kariai. Neabejo
jame, kad šios žinios nėra vi
sai tikslios. Tikslių skaičių 
mes jau niekuomet nesužino
sime. Tai žino tik Aukščiau
siasis. 

Apgynusi savo nepriklau
somybę 1919-1920 metais Lie
tuvos kariuomenė palaipsniui 
stiprėjo, ir ne tik ginkluotė 
nulėmė jos tolimesnį vysty
mąsi. Kariuomenė stiprėjo sa
vo moralinėmis savybėmis. 
Joje tarnavę kariai bei atlikę 
karo tarnybą atsarginiai į kai
mus ir miestus nešė pažangos 
ir kultūros daigus. Tai buvo 
Lietuvos valstybės kariuome
nė, pasirengusi nuo priešų ap
ginti tėvų žemę. Ne jų kaltė, 
kad 1940 m. birželio 15 d. jie 
turėjo paklusti vyriausybės 
bei kariuomenės vadovybės 
įsakymui ir nesipriešinti oku
pantams. Tai Lietuvos kariuo
menės tragedija, aplaistyta 
karių krauju ir pažymėta, o 
dažnai ir nepažymėta, jų kapų 
kryžiais. Tai 1940-1941 metų 
šiurpi Lietuvos kariuomenės 
tragedįja. Šimtai įvairaus 
laipsnio karininkų jau 1940 
metais pateko į sovietinius ka
lėjimus. Tūkstančius jų sovie
tinė teroro mašina sutraiškė 
1941 m. birželio mėnesį. Net 
šiandien Červenės miškuose, 
Butirkų ir Sverdlovsko kalėji
muose, Norilsko ir kituose 
lageriuose girdėti aidai šūvių, 
nutraukusių šimtų Lietuvos 
karių gyvybes. Po šių šūvių 

sukniubo brigados generolas 
Antanas Gustaitis, pulkinin
kai Julius Matulevičius, Adol
fas Lapšys, Balys Giedraitis, 
Juozas Sarauskas, Antanas 
Sidabras, pulkininkas leite
nantas Juozas Lavinskas ir 
dar daugelis, daugelis kitų. 
Mes šiandien nežinome, kur 
palaidoti Lamos, Norilsko, 
Mordovijos ir kituose kalėji
muose žuvę Lietuvos kariuo
menės kariai: jų palaikai ilsisi 
bendruose brolių kapuose. 
Daugelio jų tik simboliniai pa
laikai atvežti j gimtąją žeme ir 
palaidoti vienose ar kitose Lie
tuvos kapinėse. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
du dešimtmečius moraliai ir 
profesionaliai paruošti Lietu
vos kariai sugebėjo sukurti 
partizaninį pasipriešinimą. 
kuris stebino ir stebina pasau
lio visuomenę. Gaila, kad par
tizaninė kova prieš okupantus 
konkrečios paramos iš užsie
nio nesulaukė. 1944-1956 me
tų partizaninis karas Lietu
voje — tai 1919-1920 metų 
Nepriklausomybės kovų tęsi
nys, nusinešęs, sovietinės 
MGB duomenimis, apie 
20,000 partizanų gyvybes. 

Kad iš laiko užmaršties pa
dėtų prikelti Lietuvos karius 
ir partizanus, žuvusius už Lie
tuvos laisvę, taip pat nuken
tėjusius nuo sovietinio ir na
cistinio genocido, įprasmintų 
bei įamžintų jų atminimą, 
1998 m. gegužės 16 d. buvo 
įkurta visuomeninė organiza
cija „Lietuvos kariuomenės 
karių, nukentėjusių nuo sovie
tinio ir nacistinio genocido, ar
timųjų sąjunga" (LKKAS). 

Siekdama savo tikslo, ši or
ganizacija renka istorinę ir 
biografinę medžiagą apie nu
kentėjusių karių tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje ir kovas 
partizanų daliniuose, pasi
traukusius iš Lietuvos dėl so
vietinio persekiojimo 1940-
1944 metais karius bei jų liki
mus, kurių šeimų bei artimųjų 
tremtį ir persekiojimą; rengia 
biografinius ir enciklopedinius 
leidinius spaudai; rengia nu
žudytų žuvusių, mirusių arba 
gyvų Lietuvos kariuomenės 
karių ir Lietuvos kariuomenės 
dalinių jubiliejinius minėji
mus, taip pat padeda įamžinti 
tuos karius ir dalinius; orga
nizuoja paskaitas, konferenci

jas Lietuvos kariuomenės is
torijos klausimais. Pirmasis 
šios organizacijos uždavinys 
— parengti enciklopedinį lei
dinį apie Lietuvos kariuome
nės karininkus, nukentėjusius 
nuo sovietinio ir nacistinio 
genocido. Toks leidinys jau 
rengiamas. 

Kas gali būti LKKAS na
riais? Tai — Lietuvos kariuo
menės kariai ir partizanai, 
nukentėję nuo sovietinio ir na
cistinio genocido, taip pat ka
riai, pasitraukę iš Lietuvos dėl 
sovietinio persekiojimo 1940-
1941 metais, visų šių karių ir 
partizanų šeimų nariai ir arti
mieji (tėvai, žmonos, vaikai, 
vaikaičiai, broliai ir seserys, 
jų vaikai ir vaikaičiai, kiti ar
timieji). Šios organizacijos rė
mėjais, gali būti fiziniai ir ju
ridiniai asmenys bei visuome
ninės organizacijos, prita
riančios LKKAS veiklai. 

Kreipiamės į JAV, Kanadoje 
ir kitose pasaulio valstybėse 
gyvenančius Lietuvos kariuo
menės karius, jų šeimų na
rius, vaikaičius ir prašome 
prisidėti prie mūsų tikslų įgy
vendinimo: atsiųsti mūsų or
ganizacijai žinias apie pasi
traukusių 1940-1944 metais iš 
Lietuvos karių ir jų šeimų liki
mus, jei turite, tai duomenis 
apie jų tarnybą Lietuvos ka
riuomenėje, jų nuotrauką ku
rioje jie būtų pavaizduoti, ap
sivilkę kario uniforma. 

Jus dominančiais klausi
mais galite teirautis: 
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DRAUGAS, 1999 m. vasario 5 d., penktadienis 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCĖ Mickevičiūtė 

PAVILČIENĖ 
, Kai į saulę pasižiūriu. 

Vakaro saulužę, 
Man ji primena kaip gyva 
Mylimą mamužę... 

Vyte Nemunėlis 

Mirė 1974 m. vasario mėn. 12 d. Jau sueina dvidešimt 
penkeri metai, pilni liūdno ilgesio ir gražių prisiminimų nuo 
mūsų mylimos Mamytės ir Senelės mirties. Jos atminimui 
Šv. Mišios bus atnašaujamos vasario mėn. 7 d., 10 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont, Čikagoje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Vincę savo maldose. 

Nuliūdę: duktė Audronė, anūkas Vytas ir žentas 
Medardas. 

Lietuvos jūreiviai. 

LAIŠKAI IR NUOMONES 
VASARIO 16-OSIOS 

ŠVENTĘ ŠVĘSTI 
AR MINĖTI 

Prisimenu, kaip švęsdavome 
Nepriklausomybės šventę Lie
tuvoje. Labiausiai gimnazijos 
laikotarpyje. Išeidavome gim
nazistai ilga rikiuote iš gimna
zijos aikštės. Stipriai žengiant 
pagal dūdų orkestro maršą 
„Nedėlios ryteli...", žvelgiant 
viens į kitą draugišku žvilgs
niu, džiaugsmui nebuvo galo. 
Nė vienas tada dar nepaži
nojome kitokios Lietuvos. Nu
žygiavę į miesto sodelį, prisi
jungdavome prie jau mūsų 
laukiančių šaulių, pavasari
ninkų ir kitų organizacijų su 
gražiomis vėliavomis. Po visų 
ceremonijų, sugrįžę rikiuotėje 
į gimnaziją, dainuodavome, 
eilėraščius sakydavome, Rapo
las ir Bajus smuiku pagrodavo 
pačias romantiškiausias melo
dijas (iš filmo „Kartą pava
sarį...") 

Rusų kariuomenei įžygia
vus, Neprikausomybės šven
tės nebešventėm. Rikiuotės ei
senos būdavo, tik jau ne tokio
mis progomis. Eidavome su 
Stalino, Molotovo paveikslais, 
užkabintais ant ilgų kotų. 
Įspėjus nešantį, kišdavome 
koją, ar kaip „netyčia" pa-
stumdavome. Nešantis žinojo, 
kaip pargriūti. Iš Stalinų, Mo
lotovų likdavo tik skudurai. 
Kai kuriems ir rėmai sutruk
davo. Sugrįžus į gimnaziją, 
prasidėdavo tardymai, kalėji
mas vyresniesiems. 

Pasprukus nuo svetimųjų te
roro, Vokietijos lageriuose 
pradėjome Vasario 16-osios 
šventę minėti. Pasimeldę, pa
siklausydavome kalbėtojų, pa
šokdavome tautinius šokius, 
su liūdesiu padainuodavome 
liaudies daineles. Ir vėl į savo 
barako guolius. Susėdę ant 
kareiviškų lovelių, prisimin
davome, kaip džiaugsmingai 

Vytautas Jasulaitis, P. Vilei
šio 14-5, Vilnius, tel. 344-134; 

Violeta Literskytė-Zabiels-
kienė, Pušų 17-4, Vilnius, tel. 
723-828; 

Valdemaras Michalauskas, 
Taikos pr. 79-15, Kaunas, tel. 
756-238; 

Laima Matulevičiūtė-Kaza-
kevičienė, Birželio 23-osios 14-
4, Kaunas, tel. 798-516; 

Asta Reklaitytė, A. Kača-
nausko 18-7, Kaunas, tel. 734-
218; 

Vytautas Žilys, A. Rama
nausko-Vanago 1-37, Kaunas, 
tel. 724458. 

LKKAS atstovas JAV — Jo
nas Variakojis, 3715 W. 68 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
(773)585-8649. 

Vytautas Jasu la i t i s 
LKKAS pirmininkas 

švęsdavome Nepriklausomy
bės šventę laisvoje Lietuvoje. 

Atvažiavę į Ameriką, tą 
brangią Lietuvos sukaktį mi
nėdavome, panašiai kaip ir 
lageriuose. Kviesdavome val
džios žmones, laukdami išgirs
ti ką geresnio Lietuvos atei
čiai. Linkėdavo nepriklauso
mos Lietuvos, duodavo gra
žius pažadus, ypač prieš rinki
mus... 

Atgavus Lietuvai laisvę, 
mes vis dar Nepriklausomy
bės šventę minime. Tie, kurie 
Lietuvoje šventėme Nepri
klausomybes šventę, žygiavo
me pagal maršo taktą su lietu
viška vėliava, džiaugsmingai 
plakančia širdim, trokštame, 
esant laisvai Lietuvai, Nepri
klausomybės šventę švęsti! 

Rožė Ražauskienė 
Dearborn Heights, MI 

: 
PIKTA IR LIŪDNA 

Perskaičiau Vytauto Gavelio 
laišką „Susidaro tikslus vaiz
das" („Draugas", Nr. 7), pasi
darė pikta ir liūdna. 

Pikta, kad po penkių kelio
nių į Lietuvą žmonės temato 
tik jaunuolius, kurie „atrodė 
apšepę, netvarkingi, triukš
mingi, kalbėjosi tik rusiškai". 
Jų draugė buvo „rudos veido 
spalvos pusnuogė mergina". 
Autobusų stotyje panašūs ti
peliai. Toliau surašytos, daug 
kartų girdėtos, „horror sto-
ries" apie tualetus ir biurokra
tus. 

Nejaugi tai tikslus vaizdas? 
Sena išmintis sako, kad žmo
gus mato tai, ką nori matyti. 

Lietuviškai kalbančio jauni
mo galima išgirsti visai netoli 
nuo autobusų stoties. Jų aps
čiai yra universitetuose, gim
nazijose, bažnyčiose, krepšinio 
aikštelėse. Gatvėse sutinki 
merginas, kurios nėra pusnuo
gės, bet. pagal išgales, gan 
skoningai apsirengusios. Aš 
po vienos kelionės įsiminiau 
tokį vaizdą: Bernardinų baž
nyčia Sekminių vigilija, jauni
mas gieda. Ir jie giedojo visą 
naktį. Lietuviškai. Gal tas 
vaizdas ir netikslus, bet ne
norėčiau jo pakeisti kitu. 

Liūdna, kad V.G. laiškas bu
vo išspausdintas Sausio 13-
osios išvakarėse. Prisiminiau 
tos dienos aukas. Daugiausia 
jaunuoliai, tik pradėję antrą 
dešimtmetį. Kai Lietuvai vėl 
reikės aukų, iš kur jos ateis? 

O mes0 Mes mylėsime Lie
tuvą iš tolo... 

Kazys Katilius 
New Stanton, PA 

LENGVA KITUS MOKYTI 

„Drauge* (sausio 19 d. Nr. 
12) A. Klimas bara visus išei
vius, kad „Myli Lietuvą — iŠ 

Nuotr. Eltos 

tolo". Ir aš esu viena tų „ne
gerų". Nuo 1954 m. siuntėme 
siuntinius į Lietuvą mano ma
mytei, vyro mamytei, jo sesers 
ir dviejų brolių šeimoms. Pa
dedame jiems dar dabar, kai 
yra reikalas. Abi motinos ir 
sesuo jau mirė. Nelėkėme į 
Lietuvą „pasidairyti", nepati
kome ten tūkstančių. Neleido 
aplinkybės. Aš esu 81 m., svei
kata silpna. Vyras 87 m., ligo
nis, reikalingas nuolatinės 
daktarų priežiūros. Mums įsi
kurti Lietuvoje botų sunku. 
Pas jo brolius bei mirusios se
sers vaikus prisiglausti ne
galėtume, nes pas juos nėra 
mums vietos. Čia turime duk
rą, žentą, du suaugusius, dir
bančius vaikaičius, kurie mus 
globoja, mums padeda. Na, tai 
ir „Mylime Lietuvą — iš tolo". 

Kodėl A. Klimas gyvena Ro-
chester, NY, o ne Lietuvoje? 

Aldona Valukonienė 
Glendale, CA 

LIETUVA BE DIEVO! 

Skaičiau Juozo Plačo, jauni
mo auklėtojo kritiką apie auk
lėjimą be Dievo Lietuvoje ir 

čia „Kuo pats kvep, tuo ir kitą 
tep" (sausio 22 d.). Mes tu
rime daug patarlių ir pamo
kymų, bet be Dievo mokslo ir 
Jo išminties, ar nelaikąs grįžti 
prie Šv. Rašto skaitymo ir pa
dėjimo garbingoje vietoje, 
pvz., šeimoje ant valgomojo 
stalo garbingiausioje vietoje. 

Nė viena knyga pasaulyje 
nėra susilaukusi tokio didelio 
pasisekimo kaip Biblija — Šv. 
Raštas. Ji turėjo daug prieši
ninkų, tačiau visuomet buvo ir 
yra tų, kurie ją skaito, brangi
na, myli, platina žmonėse, lai
ko garbingoje vietoje. Krikš
čionys ją skaito kiekvieną die
ną ir sujungia šeimą maldai, 
Dievo malonių padėkai. Šv. 
Raštas yra gairės, kaip įkvėpti 
Dievo žodį šeimoje ir Lietuvai. 
Jo įsakymai yra šventi, nes 
Viešpats myli pasaulį ir moko, 
kaip laikyti Jo žodį, gauti Jo 
išminties. Šv. Raštas turi 
daug išminties ir yra pati to
buliausia knyga pasaulyje. 

Laikas įvesti Šv. Rašto skai
tymą mokyklose: Amerikoje ir 
Lietuvoje — visose mokyklose, 
nuo pradžios mokyklos iki 
aukštųjų. Ypač amatų mokyk
lose, universitetuose ir techni

kos fakultetuose. Šv. Raštas 
turi būti skaitomas su tėvais 
mokyklose, kad tėvai gautų 
daug išminties ir nebūtų be 
žinių apie teisingą Dievo 
mokslą ir auklėjimą. 

Rama Alminienė 
Bloomington, IN 

MARIAUS KATILIŠKIO 
SKAITYTOJŲ DRAUGIJA 

New Yorke po Antro pasau
linio karo atsirado įvairios 
draugijos puoselėti individua
lių rašytojų veikalų skaitymą 
ir nagrinėjimą. James Joyce 
turi net kelias tokias draugi
jas, pradedant specialistais ir 
baigiant naujokais. 

Rudenį PLC Lemonte ma
čiau nuostabų filmą apie Ma
rių Katiliškį. Artimieji ir 
draugai kalbėjo apie rašytoją, 
o taip pat kalbėjo ir pats Ma
rius Katiliškis. Kodėl tai ne-
pratęsti kas mėnesį? Juk Le
monte Katiliškis gyveno ir kū
rė. Juk dar tebėra gyvi jo am
žininkai. Atėjo laikas įsteigti 
„Mariaus Katiliškio skaitytojų 
draugiją". 

Saul ius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

BŪKIME P A Ž Į S T A M I 
MES ESAME JŪSŲ D R A U G A S 

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai. 

• Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu. 

J Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui: 

! | +29c per/min 
'- į LIETUVĄ 
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Adresas 
Užsakymo Paštu Forma 
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Telefonas: 

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito. 
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Patarnaujant Čikagos ir Apyimkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 
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DRAUGAS, 1999 m. vasario 5 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

Sulaukęs 80 metų am
žiaus, trečiadieni, vasario 
3 d., Marijampolėje mirė 
teol. lic. jubil. kun. Pranas 
Šulskis, MIC. Velionis pašar
votas Marijampolės marijonų 
Sv. Arkangelo Mykolo bazili
koje. Laidotuvių Mišios ir pa
lydėjimas į Marijampolės se
nąsias kapines bus šeštadienį, 
vasario 6 d. 

Kun. Pe t ras Barauskis, 
MIC, mirė š.m. vasario 3 d. 
slaugos namuose Danielson. 
Conn, sulaukęs 91 m. 
amžiaus. Š.m. sausio 22 d. jis 
buvo atšventęs savo kuni
gystės 60-ąsias sukaktuves. J 
t. marijonų vienuoliją kun. 
Barauskis įsijungė 1934 m., 
amžinuosius įžadus davė 1938 
m. Baigus t. marijonų Marian 
Hills seminariją Clarendon 
Hills, 111, Kunigu įšventintas 
vyskupo VVilliam O'Brian 1939 
m. Kun. P. Barauskio palaikai 
bus parvežti į Čikagą ir palai
doti Šv. Kazimiero kapinėse, t. 
marijonų sklype. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų valdyba praneša, kad 
yra pakviesta iš Vašingtono 
Centrinės valstybinės medici
nos bibliotekos informatike 
Dalė Lukienė. kuri skaitys 
paskaitą tema „Naujausios in
formatikos žinios medicinoje". 
Paskaita ruošiama kovo 19 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Taip pat bus vakarie
nė ir pasitarimai profesiniais 
reikalais. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Informacijos teikiamos 
tel. (vakarais): 773-434-4545; 
708-386-3454; 773-776-7337. 
Apie dalyvavimą reikia pra
nešti iki kovo 12 d. Kviečiami 
visi kolegos gydytojai. 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų vienuolyne šeštadienį, 
vasario 6 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Rimas Gudelis 
(Mišios bus lietuviškai). 

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, kurią Cice
ro lietuviai minės vasario 6-7 
d., miesto valdyba, viešame 
posėdyje sausio 26 d. priėmė 
atsišaukimą į gyventojus, kurį 
pateikė lietuvių kilmės miesto 
prezidentė Betty Loren-Mal-
tese. Atsišaukime pasakyta, 
kad vasario 6-oji skelbiama 
Lietuvių diena, o Lietuvos 
vėliava bus iškelta visą savai
tę, nuo jos pakėlimo 12 vai., 
vasario 6 d. Pilnoje Cicero gy
ventojų posėdžių salėje buvo 
ir daugiau kaip 20 Cicero lie
tuvių. Cicero Amerikos Lietu
vių tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės vadovybės kviečia 
visus atsilankyti į vėliavos 
pakėlimą prie miesto valdybos 
<50th Ave. ir 25th St.). Ten 
bus pagerbta Cicero miesto 
prezidentė, įteikiant jai lietu
višką lėlę, kurią pasiuvo Albi
na Ramanauskiene. 

Prieš du dešimtmečius, 
Čikagoje švęsdamas savo šim
to metų jubiliejų, Lietuvos 
dailininkų sąjungos, Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
galerijų Kaune ir Čikagoje 
įkūrėjas, profesorius, dailinin
kas Adomas. Varnas (1879-
1979) amerikiečių žurnalis
tams atskleidė ilgaamžiškumo 
paslaptį — mėgstamas dar
bas, nuosaikus gyvenimo bū
das, kasdieniai pasivaikščioji
mai bei žmonos Marijos meilė, 
kuri ir padėjo sukurti įsimin
tiniausius darbus. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje su
kaupta. 116 dailininkų sukur
ta, vertinga 380-ies meno dar
bų kolekcija. Joje yra ir 7 dai
lininko A. Varno tapybos dar
bai. Vasario 12 d., penktadienį 
7:30 v.v., JC Čiurlionio galeri
joje atidaroma paroda, kurioje 
matysime turimus kolekcijoje 
dailininkų, jau nesančių mūsų 
tarpe, darbus — kartos, prieš 
pusę amžiaus buvusios viena 
pagrindinių jėgų ir Lietuvos 
gyvenime. 

„Įvert indama Jūsų kil
naus darbo pastangas, Day-
tona Beach Lietuvių klubo 
valdyba ir šiemet skiria 100 
dol. auką 'Draugo' leidimo 
paramai", — taip mums rašo 
klubo valdybos iždininkė Da
nutė Šilbajorienė. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką. 

Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles, CA, kartu su „Drau
go" prenumeratos pratęsimu 
pridėjo tikrai dosnią 500 dol. 
auką. Tai jau nebe pirmas jo 
geros širdies parodymas vie
ninteliam užsienio lietuvių 
dienraščiui. Tariame nuoširdų 
ačiū! Taip pat verta pažymėti, 
kad gerb. Prelatas yra už
prenumeravęs „Draugą" į Lie
tuvą vysk. A. Vaičiui, kuris 
dienraštį gauna oro paštu 
(metinės prenumeratos kaina 
— 500 dol.). 

„Pensininko" žurnalas 
leidžiamas JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos, redaktorius 
Karolis Milkovaitis gyvena 
Santa Monica, CA, administ
racija yra Čikagoje — admi
nistratorė Elena Sirutienė, 
spausdinamas „Draugo" spaus
tuvėje, balandžio 24 d. šven
čia savo gyvavimo penkiolika 
metų. 

Šį sekmadienį, vasario 7 d. 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba rengia Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Pradžia 10:30 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Per Mišias giedos 
solistas Algimantas Barniškis 
ir jo vadovaujamas parapijos 
choras. Organizuoti su vėlia
vomis dalyvaus šauliai ir Lie
tuvos Vyčiai. Po Mišių mokyk
los salėje vyks akademinė ir 
meninė dalis. Kalbės Povilas 
Vaičekauskas, meninę dalį at
liks Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė ir solistas A. Bar
niškis su jo vadovaujamu cho
ru. 

Muz. Arūnas (Robertas) 
Kaminskas diriguos W. A. 
Mozart operą „The Magic Flu-
te", kurią stato DePaul Operos 
teatras. Spektakliai vyks va
sario 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., ir sekmadienį, vasario 7 
d., 2 vai. p.p., DePaul univer
siteto Merle Reskin teatre, 60 
E. Balbo Dr., Chicago, IL (700 
south). Bilietus galima užsi
sakyti ir telefonu 312-922-
1999. Lietuviai turėtų susi
domėti šiuo pastatymu ir gau
siai dalyvauti. 

Lietuvos Dukterys melsis 
už draugijos steigėją kun. F. 
Gurecką ir pernai Lietuvoje 
mirusį buvusį draugijos kape
lioną kun. J. Juozevičių bei vi
sas mirusias nares ir rėmėjus, 
šv. Mišias vasario 7 d., 10 v. 
ryte, Jėzuitų koplyčioje aukos 
kun. J. Vaišnys, SJ. Po to Jau
nimo centro mažojoje salėje 
vyks draugijos narių metinis 
visuotinis susirinkimas. 

Lietuviu fondo praėjusia
me suvažiavime pakartotinai 
iškilus negalinčių jame daly
vauti LF narių įgaliojimų tei
sėtumo ir jų panaudojimo 
klausimui, suvažiavimas iš
rinko komisiją, įpareigodamas 
ją tą klausimą išaiškinti ir dėl 
to kylantiems dažniems nesu
sipratimams išvengti, paruoš
ti pasiūlymus, svarstytinus 
šiais metais įvykstančiame 
suvažiavime. Komisija, susi
dedanti iš pirm. Viktoro Nau
džiaus, sekr. Broniaus Nainio 
ir nario Prano Jurkaus, pa
siūlymus paruošė ir, pagal su
važiavimo nurodymus, sausio 
27 d. įteikė LF įstatų komisi
jai jos sušauktame posėdyje 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Be įstatų komisijos na
rių, posėdyje dalyvavo kai ku
rie LF tarybos bei valdybos 
nariai. Pateikusi savo nutari
mus šiam posėdžiui, komisija 
siūlė juos įrašyti į įstatų keiti
mo projektą ir pateikti svars
tyti ateinančiam LF metiniam 
suvažiavimui 1999 m. balan
džio 24 d. 

Šiaurės vakaru Indianos 
lietuvių organizacijos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai. p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendricks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti. 

Aleksas ir Aleksandra 
Pabrėžos, Oak Lawn, IL, il
gamečiai Draugo fondo nariai, 
vėl aplankė DF su 200 dol. 
įnašu, pasiekdami tūkstantinę 
ir tapdami garbės nariais. 
Už nuolatinę paramą Draugo 
fondui labai dėkojame. 

KAS NAUJO 
„MARGUTYJE IT 

lija Andrulytė. Iždininkė Bi
rutė Jasaitienė pranešė iždo 
stovį. Didžiausias rūpestis yra 
finansai — kaip išlaikyti 
„Margučio II" laidą. Pailginus 
„Margučio U" radijo laidą iki 
8:45 valandos, susidarė dides
nės išlaidos, o pajamos nepa
didėjo. Dabar „Margutį IT iš
laikyti reikia bent 5,000 dole
rių vienam mėnesiui. „Margu
čio II" valdyba dėkinga rėmė
jams, kurie skelbiasi radijo 
laidoje. Bet rėmėjų skelbimai 
negali padengti visų išlaidų. 
Be dosnių aukotojų, kurie 
klausosi „Margučio II", ir jį 
vertina, atsiųsdami savo pa
ramą, neišsilaikytų. Daug pa
dėjo kalėdinės aukos. O kaip 
bus toliau? Šiame posėdyje 
ypač buvo atkreiptas dėmesys 
į rėmėjus-geradarius, į jų pas
tabas ir pageidavimus. 

Apsvarsčius einamuosius 
reikalus, ilgiau buvo sustota 
prie artėjančio renginio, kuris 
įvyks kovo 14 d., sekmadienį, 
3 v. p.p., Jaunimo centre. Los 
Angeles Dramos sambūris at
vyksta į Čikagą ir vaidins 2-jų 
veiksmų Kazio Sajos komediją 
„Savaitgalio romanas". Veiks
mas vyksta žemaitiškoje Pa
langoje. Grakščių pušų pa
vėsyje. Auksiniame pajūryje 
atgyja, atjaunėja, ištrūkę iš 
kasdienybės ir miesto dulkių, 
vasarotojai. Naujos pažintys, 
viltys... Gyvenimas čia rieda ir 
kunkuliuoja, likimas suveda ir 
išskiria poras. Atvykę į šį 
spektaklį, pamatysite, kas gali 
atsitikti, pasitikėjus ir išlei
dus žmoną vieną į Palangą 
atostogauti. Norint viską išpa
sakoti, reikia būtinai atvykti 
ir pamatyti spektaklį „Savait
galio romanas". Komedija 
meistriškai paruošta režisie
riaus Algimanto Žemaitaičio, 
o ją atlieka patyrę aktoriai: 
Ramunė Vitkienė, Sigutė Mi-
kutaitytė-Miller, Raiša Urba-
nienė, Saulius Stančikas, 
Amandas Ragauskas ir Harol
das Mockus. 

„Margučio i r valdyba nuo
širdžiai kviečia Čikagos ir 
apylinkių visuomenę atvykti 
kovo 14 d. į Jaunimo centrą, 
praleisti malonią popietę ir 
kartu paremti „Margučio II" 
radijo laidą. Bilietus galima 
įsigyti „Seklyčioje". Po spek
taklio bus galima pasigar
džiuoti skaniais cepelinais-
didžkukuliais JC kavinėje. 

Marija Reinienė 

LIETUVOS SPORTO 
ENCIKLOPEDIJOS 

REIKALAS 

Lietuvoje pilnu tempu ruo
šiama Lietuvos Sporto encik
lopedija — pirmasis tokio 
pobūdžio leidinys tėvynėje. Į jį 
norima įtraukti ir užsienyje 
gyvenusius ar gyvenančius lie
tuvius sportininkus, sporto or
ganizatorius, veikėjus, žurna
listus. 

Apie tai daugiau žinių su
teikė 1998 m. gruodžio mėnesį 
čia viešėjęs LSE vyr. redakto
rius dr. Henrikas Sadžius. Jis 
pakvietė Čikagoje gyvenantį 
sporto veikėją, žurnalistą Ed
vardą Šulaitį organizuoti me
džiagą apie Amerikos lietuvių 
sportininkus bei veiklą. 

Taip pat į šį darbą nutarta 
įjungti Sigitą Krasauską, Al-

Esame įpratę 8 vai. vak. at
sisukti radijo stoties AM 1450 
bangą ir klausytis „Margučio 
II" radijo laidos. Iš tolo, atro
do, viskas gerai. Studija per
duoda įdomias laidas, geras 
garsas, be trukdymų ir žinių 
gausybė. Girdime iš Lietuvos 
Kultūros ministerijos ir prezi
dentūros telefoninius praneši
mus. Girdime vietos visuome
ninių, kultūrinių bei įvairių 
organizacijų pranešimus, kvie
timus, skelbimus, įvykius, o 
taip pat muzikos ir lietuviškų girdą Bielskų, Kęstutį Čerke 
dainų melodijas. Už visas mi- liūną, Praną Mickevičių 
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Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos valdyba posėdžio metu. Iž kairės: dr. Arvydas Vanagūnas, dr. Daina Va-
riakojytė, dr. Gediminas Balukas ir dr. Vacys Šaulys. 

VERSLO ŽINIOS 
LBC PREKYBOS 

MISIJA Į LIETUVĄ 

Sausio 26 dieną „Drauge" 
išspausdintame straipsnyje 
„Nuo minčių prie darbų" buvo 
paminėta, kad Lietuvos Verslo 
tarybos nariai kovo viduryje 
ketina vykti į Lietuvą ir 
užmegzti ryšius su Lietuvos 
bei Amerikos valdžios institu
cijomis ir įvairiomis verslo or
ganizacijomis. Kadangi po 
straipsnelio pasirodymo Lie
tuvos Verslo tarybos nariai su
silaukė nemažai klausimų, 
nutarėme kiek plačiau ap
rašyti prekybinės misijos tiks
lus bei programą. 

LBC verslo misijoje ketina 
dalyvauti apie 10 - 15 Ameri
kos lietuvių verslininkų iš Il
linois, Michigan, Ohio, Massa-
chusetts ir Maryland valstijų. 
Verslininkų grupė planuoja iš
vykti iš Čikagos apie kovo 10 
ar 11 ir grįžti apie kovo 20 
dieną. Į šią prekybos misiją 
nebuvo įtrauktos Amerikos 
įmonės, kadangi savo pirmo
joje kelionėje lietuvių versli
ninkai norėtų savo tarpe susi
pažinti su verslo vystymo ga

limybėmis, aptarti bendradar
biavimo perspektyvas ir pasi
tarti dėl problemų su kuriomis 
susiduria kitų kraštų versli
ninkai, bandantys vystyti ver
slus Lietuvoje. 

Birželio mėnesį Illinois val
stijos tarpautinio verslo de
partamentas rengia prekybos 
misiją į šešias Rytų Europos 
valstybes bei Baltijos kraš
tus. Lietuvos Verslo taryba 
buvo pakviesta padėti, ruo
šiant programą Lietuvoje. Lie
tuvių verslininkų misija yra 
lyg ir parengiamasis žingsnis 
šiai programai. 

Lietuvos generalinio konsulo 
Giedriaus Apuoko pastango
mis, LBC misijos dalyviai su
sitiks su Lietuvos Respublikos 
prez. Valdu Adamkumi bei 
JAV ambasadoriumi Lietu
voje Keith Smith. Į programą 
taip pat buvo įtraukti susiti
kimai su USA Chamber of 
Commerce, veikiančiu Lietu
voje, Laisvosios rinkos insti
tuto darbuotojais bei jų prez. 
Elena Leontjeva, Pramoni
ninkų konfederacija, Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų nariais ir jų 
sąjunga Vilniuje. Lietuvos te
levizija ,3altija" ketina pa
ruošti informacinę laidą apie 
Amerikos lietuvių verslininkų 
vizitą į Lietuvą. 

Vizito metu bus pasirašyta 
seserinio bendradarbiavimo 
sutartis su Klaipėdos rūmais, 
kadangi klaipėdiečių vizitas 
paskatino Amerikos lietuvių 
verslininkus įkurti Lietuvos 
Verslo tarybą. LBC kone kas
dien kalbasi ir sėkmingai 
bendradarbiauja su Klaipėda 

ir yra rūmams dėkinga už vi
sokeriopą pagalbą. 

Misijos metu planuojama 
apsilankyti Klaipėdoje kovo 
17-19 d. vyksiančiame Trans
porto Expo, į kurį atvyks ver
slininkų iš Europos, Baltijos 
valstybių, Rusijos. 

Pagal grupės narių pagei
davimus, Klaipėdos Prekybos 
ir pramonės rūmai surengs 
individualius susitikimus su 
pageidaujamomis verslo orga
nizacijomis ar asmenimis. 
Šiuo metu Lietuvos Verslo ta
ryba ruošia dalyvių sąrašus, 
jų atstovaujamų organizacijų 
aprašymus ir informaciją, ko
kių tikslų misijos nariai sie
kia išvykos metu. 

Prie Lietuvos Verslo tarybos 
misijos į Lietuvą gali prisi
jungti visi pageidaujantys. 
Tapti tarybos nariu nėra 
sudėtinga: nario mokestis pa
vieniams asmenims yra 50 do
lerių per metus. Bendrovių 
nario mokestis priklauso nuo 
jų dydžio: nuo vieno iki pen
kių darbuotojų — 75 doleriai, 
nuo šešių iki penkiasdešimt — 
100 dolerių, nuo penkias
dešimt vieno iki šimto — 150 
dolerių, nuo šimto vieno ir 
daugiau — 200 dolerių per 
metus. Jei kas pageidauja tap
ti Lietuvos Verslo tarybos rė
mėju, turi sumokėti 500 dole
rių. 

Daugiau informacijos galite 
gauti, kreipdamiesi į Lietuvos 
konsulatą, taip pat skambin
dami telefonu 847-540-6098 
arba siųsdami faksą 847-540-
6120. Lietuvos Verslo taryba 
mielai padės vystant verslo 
ryšius su Lietuva. 

Angelė Kavakienė 
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Nuntr (Kero Town NeiVS 

nėtas paslaugas „Margutis II" 
nereikalauja atlyginimo, bet 
neatsisako aukų. Valdybos už
mojai yra planingi ir, atrodo, 
praktiškai įvykdomi. 

Bet ne viskas taip sklan
džiai einasi. Vasario 2 d. 
..Margučio II" valdyba, kurią 
sudaro: Matilda Marcinkienė, 
Birutt Jasaitienė, Dalia Sruo-
gaitė, Vaclovas Momkus, Bro
nius Siliūnas ir Marija Re
inienė — pirmininkė, posė
džiavo. Valdybos nariai džiau- siųsti šiuo adresu: E. Šulaitis, 
gėsi pasiekimais, talentingais 1330 So. 51 Ave., Cicero, IL 
programų pranešėjais: Ryčiu 60804, tel. ir faksas (708) 652-
Januška, Dalia Sokienė ir Emi- 6825. E.Š. 

ir 
Petrą Petrutį. 

Reikia pasakyti, kad Lietu
voje medžiaga LSE jau yra be
veik parengta, tad užsienio 
lietuvius atžymėti reikia gali
mai greičiau. Pirmąjį encik
lopedijos tomą norima išleisti 
dar šiemet. 

Turintieji bet kokios retes
nės medžiagos, pvz. apie JAV 
lietuvių sporto klubus ar pa
vienius žymesnius sportinin
kus, kviečiami ją tuoj pat 

HumoristiSkos, žemaitiškos, lengvo 
roko stiliaus Žilvino Žvagulio atlie
kamos dainos patiko klausytojams, 
sausio 26 d. susirinkusiems Willow-
brook salėje. Linksmą koncertą su
ruošė „Show center" grupė. 

Nuotr. Donato Tijūnėlio 

Lietuvių fondas praneša, 
kad 1999 metų švietimo, kul
tūros bei kitiems lietuvybės 
išlaikymo poreikiams remti 
prašymai turi būti įteikti iki 
šių metų kovo 15 dienos. Pra
šymus studentų stipendijoms 
reikia įteikti iki balandžio 15 
d. Prašymų anketas lietuvy
bės išlaikymo paramai bei stu
dentų stipendijoms galima 
gauti Lietuvių fondo raštinėje 
darbo dienomis, nuo 9 vai. iki 
5 vai. p.p., 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439; te
lefonas (630) 257-1616. Užpil
dytas prašymų anketas prašo
ma grąžinti paštu arba įteikti 
asmeniškai Lietuvių fondo 
raštinėje nurodytu adresu. 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV14 JS0 AM. TcL 77*«47-
4903, adresas: 4459 S.Fran-
cisco, Chicago, IL 60632. (sk.) 

• Praleiskite vieną 
savaitę šią žiemą plaukiant 
saulėtoje Karibų jūroje . 
Septynios dienos - 1999 m. 
sausio 31 d. - vasario 7 d. 
Kaina $1,339. First Class 
TraveL teL 847-392-6320 arba 
1-800-470-3368. (sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, teL 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• Lietuvos Dukterų dr-
j o s narių m e t i n i s sus i 
rinkimas laukiamas sekma
dieni, vasario 7 d. Jaunimo 
centre; 10 vai. ryto iv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje kun. F. 
Gurecko, kun. J. Juozevičiaus 
bei kitų mirusių narių ir 
rėmėjų intencija; 11 vai. ryto 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
vyks visuotinis dr-jos susi
rinkimas. Nsrės ir viešnios 
kviečiamos. (ak.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Stephanie 
Laucius iš Elizabeth, New 
Jersey, kuri atsiuntė $500 
auką a.a. Edvvard Lauciaus 
atminimui. Auka skirta LML 
kovai prieš džiovą. Dėkojame 
už dosnumą. (sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai įvertina visus 
rėmėjus ir aukotojus. Su jų 
dosnumu LML gali toliau 
veikti, teikiant visokeriopą 
medicinišką pagalbą Lietuvai. 
LML dėkoja Norman ir Lois 
Karasa , Monument, CO, už 
$200, American Lithuanian 
Club, per Ireną Jadelis iš 
Lakehurst, New Jersey, už 
$100 auką. (sk.) 

• Vanda Prunsk iene , 
Oak Lawn, IL, per "Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetą 
paaukojo Tremtinių Grįžimo 
fondui $10,000. (sk.) 

• Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė ruošia gegužinę 
š.m. vasario 7 d. 12 vai., 2417 
W. 43 St. Bus karštas maistas, 
kava, spurgos, veiks baras, 
laimės šulinys ir kiti paįvai
rinimai. Gros Kosto Rama
nausko orkestras. Visi kvie
čiami atsilankyti. Valdyba. 


