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Ministro išteisinimas nepakeitė 
prastos prezidento nuomonės 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 
— Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos (VTEK) 
sprendimas, kad ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio elgesys 
per vizitą Maskvoje nesukėlė 
viešųjų ir privačių interesų 
konflikto, nepakeitė neigia
mos prezidento nuomonės 
apie šį vyriausybės narį. 

Kaip pranešė dabar Meksi
koje atostogaujančio preziden
to Valdo Adamkaus patarėjas 
Darius Kuolys, prezidentas 
yra informuotas apie komisi
jos išvadas ir Liberalų frakci
jos Seime paramą savo parti
jos nariui E. Maldeikiui. 
Tačiau, anot patarėjo, „V. 
Adamkus jau anksčiau yra 
neigiamai įvertinęs ministro 
elgesį, ir savo nuomonės ne
keičia". 

Trečiadienį VTEK paskelbė, 
kad ūkio ministro Eugenijaus 
Maldeikio elgesys per vizitą 
Maskvoje nesukėlė viešųjų ir 
privačių interesų konflikto, 
tačiau pažymėjo, kad minis
tras pažeidė vizitų organizavi
mo bei vedimo tvarką, numa
tytą vyriausybės nutarime, vy
riausybės įstatymo straipsnį 
bei Užsienio reikalų ministeri
jos nuostatų reikalavimus. 

Seimo Liberalų frakcija, dar 
nežinodama VTEK sprendimo, 
pareiškė remianti liberalą E. 
Maldeikį. Kaip žurnalistams 
sakė Liberalų frakcijos se
niūno pavaduotojas Klemen
sas Rimšelis, frakcija vienbal
siai parėmė ministrą ir pa

dirbti. 
E. Maldeikis pastaruoju me

tu buvo prezidentūros, opozici
jos ir žiniasklaidos dėmesio 
centre, paaiškėjus, kad organi
zuojant jo vizitą į Maskvą ir 
kai kuriuose susitikimuose su 
Rusijos naftos ir dujų bendro
vių vadovybe dalyvavo priva
taus verslo atstovai, norintys 
privatizuoti bendrovę „Lietu
vos dujos*. 

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas po Vyriau
siosios tarnybinės etikos komi
sijos išvadų nepakeitė savo 
nuostatos dėl ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio ir ne
abejoja, kad moralinė atsako
mybė apsunkins jo veiklą. Dar 
praėjusią savaitę A. Paulaus
kas buvo pareiškęs, kad dėl 
prieštaringai vertinamo vizito 
į Maskvą kritikuojamas ūkio 
ministras E. Maldeikis turėtų 
atsistatydinti. Anot parlamen
to vadovo, „iškilus viešumon 
neetiško elgesio faktams, rei
kia iš karto dėti pareiškimą, 
nesukeliant problemų nei sau, 
nei kitiems". 

* Ūkio ministras Eugeni
jus Maldeikis penktadienį 
žada apsilankyti pas gydyto
jus. Jeigu jie nustatys, kad 
ministras pasveiko, veikiau
siai pirmadienį jis pradės 
dirbti. Nuo sausio 24 d. ūkio 
ministrą pavaduoja aplinkos 
ministras Henrikas Žukaus
kas. Ūkio ministro sveikata 
pašlijo tuomet, kai kilo neaiš-

reiškė norą, kad jis liktų kūmų dėl jo vizito į Maskvą. 

Buvęs Kauno meras atsikerta už 
kritiką dėl antisemitizmo 

Vilnius, vasario 1 d. 
(BNMS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ketvirta
dienį kreipėsi į Seimo Etikos 
ir procedūrų komisiją, pra-

centristų neva kurstomą anti
semitizmą. 

Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis patvirtino, kad abu pa

šydamas įvertinti parlamenta- reiškimai — ir Centro sa
ro, Lietuvos Laisvės sąjungos jungos, ir V. Šustausko — yra 
(LLS) vado pasisakymus bei gauti ir bus išnagrinėti 
jų atitikimą teisinėms nor
moms ir etikos reikalavi
mams. A. Paulausko nuo
mone, V. Šustausko kalbos 
daro žalą Lietuvos įvaizdžiui 
pasaulyje ir kursto tautinę ne
santaiką. 

Keletas Seimo narių jau 
anksčiau pareiškė pasipikti
nimą V. Šustausko antisemi
tiniais pareiškimais, kuriuos 
jis pareiškė interviu Švedijos 
televizijai. 

V. Šustauskas ketvirtadienį 
taip pat išplatino pareiškimą 
spaudai, kuriame skelbia, kad 
visada smerkė ne tik žydų, bet 
ir visų kitų tautybių žmonių 
žudymą per nacių okupaciją. 
Jis taip pat teigia, kad kri
tiškai vertina „kai kurių lietu
vių tautybės ir žydų tautybės 
žmonių dalyvavimą sovietinės 
okupacijos metu represinių 
struktūrų darbe", tačiau to 
nesutapatina su visa lietuvių 

Centro sąjungos valdybos ar žydų tauta, nes Joks nusi-
pirmininkas Algis Čaplikas ir kaitimas negali būti siejamas 
centristas Seimo narys Virgi- su tautybe". 
nijus Martišauskas trečiadienį 
partijos vardu kreipėsi į ge
neralinį prokurorą bei Teisin
gumo ministeriją, prašydami 
įvertinti LLS pirmininko anti
semitinius pareiškimus. Cen
tristai paprašė Teisingumo 
ministerijos, remiantis Politi
nių partijų ir politinių orga
nizacijų įstatymu, sustabdyti 
Lietuvos laisvės sąjungos 
veiklą, nes jos vadas V. Šus
tauskas savo pasisakymais 
kursto tautinę nesantaiką ir 
smurtą. 

Tuo tarpu V. Šustauskas su
manė atsikirsti centristams 
panašiu bodu — ketvirtadienį 
jis pareiškė, jog kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą bei 
Teisingumo ministeryą dėl 
Centro sąjungos veiklos su
stabdymo. Agentūrai BNS 
savo prašymą jis aiškino sam
protavimais apie kažkokį 
JKGB agentą Petrą-Povilą", 
dabar neva esantį Centro 

* Trys Kauno miesto ta
rybos frakcijos paragino 
atsistatydinti iš tarybos anti
semitizmu pasižymėjusį Lietu
vos laisvės sąjungos vadą, Sei
mo narį Vytautą Šustauską. 
Kaip teigiama frakcijų pareiš
kime, taryboje susiklosčiusi 
padėtis yra „nenormali ir so
cialiai grėsminga". Pareiškimą 
pasirašė tarybos Centro, Li
beralų bei Konservatorių frak
cijų atstovai. Pasak pareiški
mo, dėl V. Šustausko elgesio 
Kaunas vis labiau įgyja užda
ro, atsilikusio, besipriešinan
čio pertvarkoms bei užsienio 
investicijoms miesto įvaizdį. 

* Vilniaus savivaldy* 
bėję bus panaikinti 88 eta
tai bei įsteigti 3 etatai kai ku
rioms naikinamų pareigybių 
užduotims vykdyti. Savivaldy
bės pareigūnų teigimu, atei
tyje tai leistų sutaupyti apie 

Sausio 31 dieną Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla paminėjo *avo eiklos 10-metj Sukaktuviniame vak*re dalyvavo 
ir garbingiausi leidyklos autoriai — valstybinių kultūros ir meno pr-mijų laureatai 

Nuotr.: (Iš kaires Lietuvos rašytojų sąjungos iLRS; leidyklos rviaktonus Vytautas Girdzijauskas, LRS pirminin
kas Valentinas Sventickas, LRS leidyklos redaktoriaus pavaduot jas Saulius Repeška ir LRS leidyklos direktorė 
Giedre Šarienė. VTadinuro Gulevitiaus 'Eltai nuotr 

Lietuva pasirengusi priimti 
Europos iššūki 

Briuselis-Vilnius, vasario Kalbėdamas apie Lietuvos 
1 d. (Elta) — Europos Sąjun- santykius su kaimyninėmis 
gos plėtra yra kaip iššūkis Eu-* valstybėmis, R. Paksas pabrė-
ropos valstybių žmonėms, ku
ris turi būti priimtas ir įgy
vendintas. Toks yra visų tam 
pritariančių valstybių bendras 
tikslas, ketvirtadienio susiti
kime su Lietuvos ministru pir
mininku Rolandu Paksu pa
brėžė Europos Sąjungos Tary
bos generalinis sekretorius ES 
užsienio ir saugumo politikai 
Javier Solana. 

R. Paksas išdėstė pagrindi
nius Lietuvos užsienio politi
kos tikslus — siekti narystės 
ES ir NATO. Premjeras sakė, 
kad Lietuvos narystė šiose or
ganizacijose nėra savitikslis 
uždavinys, o priemonė, kuri 
užtikrins Lietuvos žmonių 
ekonominę gerovę ir valstybės 
saugumą. R. Paksas patikino, 
jog Lietuva taip yra pasiren
gusi aktyviai dalyvauti ku
riant ES gynybinę politiką. 
Pasak premjero, Lietuva įdė
miai stebi vidines ES diskusi
jas dėl bendros saugumo ir gy
nybos politikos stiprinimo ir, 
kaip asocijuota ES narė, nori 
iš pat pradžių dalyvauti ES 
gynybos plotmėje ir naujose 
kuriamose struktūrose. 

regiono ir visos Europos eko
nominio bendradarbiavimo 
planus. 

Lietuva taip pat stengiasi, 
kad nebūtų atskirta Baltaru
sija, nes tai niekam nėra nau
dinga. 

Baigiantis susitikimui, R. 
Paksas padovanojo J. Solana 
Lietuvos žemėlapį, kuriame 
atsispindi, kaip skirtingais is
torijos tarpsniais keitėsi Lie
tuvos valstybės sienos. 

Konservatoriai sunerimę dėl 
energetikų susitarimų 

žė, kad Lietuva vykdo prag
matišką politiką Rusijos at
žvilgiu ir deda visas pastan
gas, kad geografiškai nuo Ru
sijos nutolusi Karaliaučiaus 
sritis būtų įjungta į bendrus 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 
— Seimo konservatorių frakci
ja siūlo pataisyti kai kuriuos, 
jų nuomone, abejotinus susita
rimo dėl Baltijos valstybių, 
Rusijos ir Baltarusijos energe
tikos sistema lygiagretaus 
darbo punktus. 

Vyriausybė praėjusią savai
tę leido bendrovei „Lietuvos 
energija" pasirašyti susitari
mą su Baltarusijos „Belener-
go", Latvijos „Latvenergo", Ru
sijos „Jedinanaja energetičes-
kaja sistema Rosiji" ir Estijos 
JSesti Energia". 

Konservatorių frakcijos se
niūno Andriaus Kubiliaus ke
tvirtadienį išplatintame krei
pimesi į vyriausybę rašoma, 
kad susitarimo projekte yra 
nuostatų, kurios gali trukdyti 

Avariją padariusiam ministro 
patarėjui gresia nemalonumai 

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) galvą. 

530,000 litų biudžeto lesų per 
sąjungos vadovybėje ir pačių metus. ,BN8) 

— 1 Vilniaus Greitosios medi
cinos pagalbos ligoninės Neu
rochirurgijos skyrių ketvirta
dienį po pietų buvo pa
guldytas užsienio reikalų mi
nistro patarėjas Egidijus Bič
kauskas. 45 metų E. Bič
kauską Greitosios medicinos 
pagalbos medikai į ligoninę 
atvežė iš Vilniaus kelių polici
jos pastato Giraitės gatvėje. 

Ketvirtadienį apie vidur
dienį, jau antrą kartą tą dieną 
atvykęs į Kelių policiją aiš
kintis dėl išvakarėse padary
tos autoavaryos, E. Bičkaus
kas, eidamas koridoriumi, su
smuko ant betoninių grindų. 
Kaip sakė Vilniaus miesto 
kelių policijos vadovas komi
saras Juozas Blaževičius, E. 
Bičkauskas buvo netekęs są
monės. 

E. Bičkauską apžiūrėjęs 
neurochirurgas paguldė jį į li
goninę. Medikai nepanoro 
žurnalistams pasakyti, dėl ko 
buvo nuspręsta E. Bičkauską 
paguldyti į ligoninę. Gali boti, 
kad griūdamas jis susižalojo 

Trečiadienio pavakarę E. 
Bičkausko viaraojamas vi
sureigis „Land Rover" Kalva
rijų gatvėje rėžėsi į pirmojoje 
eismo juostoje stovėjusį ne
naują „Volkswagen Passat" ir 
jį sulamdė. Visureigio vairuo
tojas iš įvykio vietos išvažiavo. 
Tačiau ant gatves liko nuo 
„Land Rover" priekio nukritęs 
valstybinis numeris JLRS 
152". Pagal šį numerį kelių 
policija nustatė, kad paspru
kęs automobilis priklauso bu
vusiam Seimo nariui, Kovo 
11-osios akto signatarui, da
bar — UR ministro patarėjui 
E. Bičkauskui. Nuvykę pas E. 
Bičkauską į namus, kelių po
licininkai norėjo apžiūrėti jo 
automobilį, bet šeimininkas to 
neleido. Pareigūnai ministro 
patarėjui įteikė šaukimą se
kančią dieną apsilankyti kelių 
policijoje. 

E. Bičkauskui dėl pabėgimo 
iš įvykio vietos gresia piniginė 
bauda ir vairuotojo pažymė
jimo praradimas. 

Lietuvai įgyvendinti strategi
nius energetikos pertvarkymo 
darbus — įjungti ją į Vakarų 
Europos, energetikos sistemą, 
palaipsniui nutraukti Ignali
nos atominės elektrinės 
veiklą. Konservatoriai teigia, 
kad susitarime nėra jokių 
paaiškinimų, ar Lietuva galės 
įgyvendinti šiuos strateginius 
darbus tuomet, kai susitarimo 
šalys nesusitars dėl priemonių 
arba nesuderins veiksmų, vie
nai šalių atsisakius tai pada
ryti. 

Konservatoriams taip pat 
neaišku, ar tokiu atveju Lietu
va neturės atlyginti tariamų 
nuostolių, jeigu kuri nors šalis 
to pareikalaus. 

Pasak spaudos, susitarimas, 
kurio tuometinė konservatorių 
valdžia bendrovei neleido pa
sirašyti dar 1999 metais, gali 
būti pasirašytas jau kito 
mėnesio pradžioje. Dėl nepasi
rašyto dokumento Rusija su
daro kliūtis Lietuvai ekspor
tuojant elektros energiją per 
Baltarusiją į Vidurio Europą. 

1999-aisiais susitarimą pasi
rašė visos minėtos bendrovės, 
išskyrus „Lietuvos energiją". 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 

* „Lietuvos energijos" va
dovai žada nepasiduoti Va
karams, kurie skubina apsi
spręsti dėl Ignalinos atominės 
elektrinės II bloko likimo ne
laukiant 2004 m. Eita. 

* Kauno organizuoto nu
sikalstamumo tyrimo tarny
ba sausio 3-osios vakare sunai
kino trijuose butuose įrengtą 
pogrindinę dokumentų leidy
bos ir gamybos įmonę. Ji dirbo 
aukščiausio rango Kauno nu
sikaltėliams. <Elta> 

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos posėdyje 
klausimą dėl parlamentarų, 
pasinaudojusių mašinų ga
mintojų ir pardavėjų suteikto
mis nuolaidomis, etikos spren
dė ir keli tomis pačiomis leng
vatomis pasinaudoję komisijos 
nariai. (£iu> 

* Centro sąjunga (CS) 
neįvykdė savo įsipareigojimų 
iki sausio pabaigos grąžinti 
partijos skolas, tačiau jas žy
miai sumažino. Kaip sakė CS 
pirmininkas Kęstutis Glavec
kas, pasibaigus laikui, iki ku
rio centristai buvo įsipareigoję 
grąžinti skolas, jie vis dar yra 
skolingi daugiau kaip 20,000 
litų. CS po Seimo rinkimų tu
rėjo apie 165,000 litų skolų ir 
paskelbė visuotinę rinkliavą. 
Iš kiekvieno partijos nario 
prašoma po 10 litų. Dalį sko-

,los įsipareigojo padengti buvę 
partijos vadovai. Buvęs parti
jos vadas Romualdas Ozolas ir 
buvęs jo pavaduotojas Egidi
jus Bičkauskas sumažino sko
lą nuo 40,000 iki 20,000 litų. 
Pasak K. Glavecko, tik Vid
mantas Staniulis kol kas nėra 
sumokėjęs savo skolos dalies, 
tačiau žada tai padaryti. <BNS> 

* Prie Kauno savival
dybės ketvirtadienį įvyko 
dar vienas renginys, palaikan
tis Kauno miesto merą Gedi
miną Budniką. Apie 100 pen
sininkų, invalidų ir net nacio
nalsocialistų atstovų pareiškė 
norį, kad Lietuvos laisvės są
jungos statytinis G. Budnikas 
liktų meru. Stovėdami prie
šais Kauno miesto vadovų lan
gus skandavo jam „valio!", o 
vicemero konservatoriaus Ka
zimiero Starkevičiaus pavardę 
savo ruožtu lydėjo žodžiai „gė
da!", „lauk!". (Eitai 

* Seimo narys, sociallibe
ralas Algimantas Indriūnas 
siūlo pakeisti Vietos savival
dos įstatymo nuostatą dėl me
ro ir jo pavaduotojų atleidimo. 
Jo nuomone, norint atleisti 
juos iš pareigų, už tokį spren
dimą turėtų balsuoti du treč
daliai tarybos narių. Šiuo me
tu galioja įstatymo nuostata, 
kad atleidžiant merą ar jo pa
vaduotoją, užtenka daugiau 
nei pusės savivaldybės tary
bos narių pritarimo. „Dažnas 
merų keitimas keliose šalies 
savivaldybėse sudaro situaci
ją, kai merai negali normaliai 
dirbti. Nuo to kenčia pačios 
savivaldybės ir jų bendruome
nės", sakė A. Indriūnas. (Eitai 

* Lietuvos krikščioniu 
demokratų partijos vadas 
Algirdas Saudargas įsitikinęs, 
kad LKDP ir Kazio Bobelio 
vadovaujamos Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjungos su
sijungimas turėtų įvykti dar šį 
pavasarį. <Eita> 

* Vilniaus banko žinovai 
spėja, jog šiais ir kitais me
tais Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas turėtų augti kiek 
daugiau nei 4 procper metus, 
tačiau to nepakaks nedarbo 
lygiui sumažinti. a*w 

* Leisti is privatizavimo 
fondo lėšų, numatytų smul
kiam veršiui remti, panaudoti 
iki 1 mln. litų ginklams savi
gynai įsigyti kaime gyvenan
tiems žmonėms — tokį kreipi
mąsi į Seimą ir vyriausybę 
perdavė Lietuvos žemės ūkio 
bendrovių asociacijos prezidiu
mas. Kreipimesi pabrėžiama, 
kad kaimo žmonėms, ypač vy
resnio amžiaus ir gyvenan
tiems vienkiemiuose, iškilo di
delis pavojus gyvybei dėl gre
siančių plėšikavimų ir smurto. 
Be to, pastaraisiais mėnesiais 
kaimo vietovėse ypač pagau
sėjo metalo vagysčių. Vagiami 
ne tik elektros laidai, žemės 
ūkio padargai, bet ir pieno in
dai, šakės ir kirviai. (Eita> 

* Anykščiuose surengta
me Seimo Ekonomikos ko
miteto išvažiuojamajame po
sėdyje šio komiteto pirminin
kas Viktoras Uspaskichas ra
gino rajono savivaldybę maiš
tauti ir netvirtinti metų biu
džeto. Jam pritarė Krikščionių 
demokratų sąjungos vadas 
Kazys Bobelis: „Jei visos savi
valdybės vieningai gins savo 
teises, Finansų ministerija 
niekur nedings". Anykščių ra
jono biudžetą šįmet sudarytų 
34 mln. litų. tuo tarpu savival
dybės bei jos įmonių skolos ir 
investicinės paskolos siekia 
beveik 42 mln. litų. Pasak ra
jono mero, LDDP atstovo Leo
no Alesionkos, vykdydama vi
sus prisiimtus arba primestus 
finansinius įpareigojimus, sa
vivaldybė su Seimo jai numa
tytu biudžetu išgyventų tik iki 
vasaros. Finansų ministerijos 
Mokesčių departamento mo
kesčių administravimo sky
riaus viršininkas Mindaugas 
Palijanskas, nepaisydamas 
Seimo narių agitavimo maiš
tauti, nežadėjo nuolaidų, IBNSI 

* Žinomam automobiliz
mo verslininkui Stasiui 
Brundzai teko parduoti preky
bos „Volkswagen" ir „Audi" 
automobiliais verslą Norvegi
jos bendrovei „Moller Group". 
Norvegai nupirko EVA, „Eva 
Auto" ir „Stasio Brundzos au-
tocentras" įmones, nors dalį 
akcijų valdė jau nuo 1996 m. 
Manoma, kad S. Brundza bu
vo priverstas verslą parduoti, 
nes „Volksvvagen" susivieniji
mas jau senokai nebuvo pa
tenkintas EVA veikla. OBM 

* Policijos departamento 
pareigūnai apskaičiavo, jog 
praėjusiais metais Lietuvos 
gyventojai narkotikams pirkti 
išleido nuo 200 iki 300 mln. li
tų. Atimtų ir sunaikintų nar
kotikų kaina siekia beveik 60 
mln. litų. „Tikroji padėtis dėl 
narkotikų išplitimo gali būti 
daug blogesnė", sakė vyresny
sis komisaras Algis Kvainic-
kas, kuris pripažino, kad poli
cijos surinkta statistika nėra 
išsami. OBM 

* Socialliberalu vadovai 
akademiko Eduardo Vilko 
nušalinimą iš Privatizavimo 
komisijos pirmininko pareigų 
pateikia kaip neišvengiamą 
faktą. (Eitai 

* Kauno nusikaltėliu pa
saulio autori te tas Henrikas 
Daktaras tapo pirmu Lietuvos 
piliečiu, kuris bandė užprotes
tuoti Europos Žmogaus teisių 
teismo sprendimą. Pernai ru
denį šis teismas paskelbė 
sprendimą, kad Lietuva pa
žeidė H. Daktaro žmogaus tei
ses, neužtikrinusi nešališko 
teismo, bet nerado jo nekaltu
mo prielaidos pažeidimo. Net 
ir laimėjęs prieš Lietuvą, šių 
metų išvakarėse Vilniaus 
griežtojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje kalintis 43 metų 
H. Daktaras vėl kreipėsi į 
Strasbūro teismą. Nepaten
kintas nuteistasis prašė, kad 
septynių teisėjų kolegijos 
sprendimą dėl nepažeistos ne
kaltumo prielaidos persvars
tytų Didžioji septyniolikos tei
sėjų kolegija. (BNS) 

KALENDORIUS 
Vasario 2 d.: Kristaus Paaukoji

mas. Kantvydas. Kornelijus, Kotry
na, Valdemaras, Vandene. 

Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus. 
Šv. Ansgaras; Asta. Blažys, Oskaras, 
Radvilas, Radvile. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

PASAULIO LIETUVIŲ 
SLIDINĖTO JŲ SĄSKRYDIS IR 

VARŽYBOS 
Pasaulio Lietuvių Slidinėto-

jų sąskrydžio, „World Lithua-
nian Ski Summit" paruošia
mieji darbai vyksta pilnu in
tensyvumu. Kaip žinoma, šį 
sąskrydį rengia Kalifornijos 
Lietuvių sporto klubas „Ban
ga", 2001 m. kovo 24-30 d., 
Mammoth Mountain slidinėji
mo kurorte, Kalifornijoje, 
JAV-se. 

Lietuvos Kalnų slidinėjimo 
federacijos ir ŠALFASS-gos 
centro valdybos bei Slidinė
jimo komiteto pritarimu ir pa
vedimu, šio sąskrydžio apim
tyje bus vykdomos VII Pasau
lio Lietuvių kalnų slidinėjimo 
varžybos ir kartu 2001 m. 
ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Varžybinėje programoje — 
slalomo ir didžiojo slalomo 
rungtys, vyrams ir moterims, 
įvairiose grupėse, pagal daly
vių amžių. 

Bendras sąskrydžio 
tvarkaraštis: 

Kovo 23 d. — Atvykimas į 
Mammoth Mountain Ski Area 
(MMSA) ir registracija (po 4 
vai. p.p.). 

Kovo 24 d. — Laisvas sli
dinėjimas. Vakare 6:30 v.v. 
susipažinimo vakarienė, są
skrydžio atidarymas. 

Kovo 25 d. — Slidinėjimo 
diena. Supažindinimas su tra
somis, etc. — praveda MMSA 
pareigūnai. 

Kovo 26 d. — Laisvas sli
dinėjimas. Vakaronė su vynu 
ir sūriu, pramogos — ruošia 
MMSA. 

Kovo 27 d. — Laisvas sli
dinėjimas. Trijų valandų lenk
tyniavimo treniruotė — prave
da MMSA instruktoriai. 

Kovo 28 d. — VII Pasaulio 
Lietuvių slidinėjimo varžybos 

SLIDINĖJIMO STOVYKLA KANADOJE 
5-ji tradicinė Montrealio lie

tuvių slidinetojų žiemos sto
vykla 2001 m. kovo 8-11 d. 
vyks Mont Garceu slidinėjimo 
vietovėje, Saint Donat, Que-
bec, Kanadoje, maždaug 150 
km į šiaurę nuo Montrealio. 

Stovykla prasidės kovo 8 d., 
ketvirtadienio vakare, susipa
žinimo vakaru. 

Kovo 9 d., penktadienį, nu
matyta slidinėti „Mont Tremb-

ir ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Po varžybų bus iešminė, o va
kare — nusileidimas-paradas 
su šviesomis. 

Kovo 29 d. — Atsarginė 
varžybų diena arba laisvas sli
dinėjimas. 

Kovo 30 d. — Slidinejam l/2 
dienos ir išsiskirstom. Sudieu! 

Dalyvauti kviečiame lietu
vių kilmės slidinėtojus iš viso 
pasaulio. 

Pakartotinai .primename, 
kad išankstinė dalyvių re* 
gistracija atliekama iki ko* 
vo 7 d. imtinai, pas org. k-to 
vadovą Algi Šėką, šiuo adre
su: 

Algis Šėkas, 20291 Deer-
vale Lane, Huntington 
Beach, CA 92646, USA- Tel. 
714-968-8124; Faksas 805-
527-4675; E-mail: 

LTSKISUMMIT2001@AOL. 
COM 

Daugiau informacijos? Se
kite Website: 

www.lithuaniaweb.com/ 
skisummit/ 

Kur apsistoti? Yra rezervuo
ti kambariai ir butai „Mam
moth Mountain Inn" tel. 800-
MAMMOTH (800-626-6684). 
Užsisakyti reikia iki vasario 
10 d. Užsisakant paminėkite, 
kad priklausote „Lithuanian 
Ski Summit" grupei. Pasku
bėkite! 

Susidomėjimas šiuo sąskry
džiu diena iš dienos auga. Iki 
sausio 25 d. jau užsiregistravo 
daugiau 100 slidinetojų iš Lie
tuvos, JAV, Kanados ir Aust
ralijos. Tikimasi, kad iki regis
tracijos termino, kovo 7 d., ši 
skaitlinė gerokai padidės. Iš
naudokite šią retą progą. Kali
fornija jūsų laukia! 

Kalifornijos LSK „Banga" 
ŠALFASS Centro 

valdyba 

lant Centre". 
Kovo 10 d., šeštadienį, bus 

slidinėjimo varžybos ir „Brom-
mball" žaidimas „Mont Garceu 
Centre", Saint Donat. 

Penktadienį ir šeštadienį 
bus bendros vakarienės. 

Oficialus viešbutis: Auberge 
de Saint Donat, 350 route 329, 
Saint Donat, Quebec JOT 
2CO, Canada. Tel/faksas: 
(819) -424-7504/424-4955. Ga-

ASK „Lituanicos" jauniausieji krepšininkai — ..molekules" intensyviai 
ŠALFASS-gos metinėse jaunučių krepšinio pirmenybėse. 

2001 M. ŠALFASS-gos JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

ruošiasi dalyvauti (ir laimėti) 
N'uotr I n d r ė s T i j O n ė l i e n ė s 

Futbolas Čikagoje 
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2001 ra. Š. Amerikos Lietu
vių Jaunučių Krepšinio Pir
menybės įvyks 2001 m. ba
landžio 28 ir 29 d., Čikagoje, 
IL. Vykdo — Čikagos ASK „Li
tuanica". 

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: Jaunių B (1985 m. gi
mimo ir jaunesnių), Jaunučių 
C (1987 m. ir jaun.), Jaunučių 
D (1989 m. ir jaun.), Jaunučių 
E (1991 m. ir jaun.) ir Jau
nučių F „molekulių" (1993 m. 
ir jaun.). 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams 
ar kitokiems sporto viene
tams, atlikusiems metinę 
2001 m. ŠALFASS-gos narių 
registraciją. Jaunesnių klasių 
žaidėjams yra iš principo lei
džiama žaisti kartu ir vyres
nėse klasėse. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau neatvirkščiai. 
Komandų skaičius neapribo
tas visose klasėse. 

Pradinė komandų regist
racija privalo būti atlikta 
iki 2001 m. vasario 28 d, 
imtinai, šiuo adresu: 

Dr. Donatas Siliūnas, 5116 
Illinois Ave., Lisle, IL 60532. 
Tel. 630-852-3204 namų; Fak
sas: 630-852-4026; E-mail: 

dsiliunas@aol.com Web site: 
www.lituanica.org 

Pasibaigus pradinei regist
racijai, bus paskelbta galutinė 

Įima gauti kambarių įvairio
mis kainomis, pradedant 49 
Can. dol. Užsisakant, paminė
kite, kad priklausote lietuvių 
slidinetojų grupei. 

Daugiau informacijų galima 
gauti iš Ryčio ir Vilijos Bu
lotų, adresu: Mrs. Vilija Bulo
ta, 4550 Miller Ave., Mont-
real, Que. H3W 2E3, Canada. 
Tel. (514)-344-8256. E-mail: 
viliabulota@hotmail.com 

Rengėjai 

programa, formatas, galutinės 
registracijos data ir kitos de
talės. 

Pilnesne informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠAL-
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai. Informacijai prašo
ma kreiptis į dr. Donatą Si-
liūną. 

Šios varžybos yra dalis 51-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
žaidynių, kurių pagrindinė da
lis, apimanti 8 sporto šakas, 
vyks š.m". liepos 4-7 d., Toron
te. Ont. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Žiemos futbolo pirmenybėse 
„Lituanicos" vyrams pagaliau 
pavyko sugriebti visus tris 
taškus. Tai atsitiko sausio 28 
d. popietę, kada mūsiškiai nu
galėjo lenkų „Centrum Sporto" 
3-1. 

Po pralaimėjimo ir dviejų 
lygiųjų lietuviams labai reikė
jo pergalės, norint užsitikrinti 
išlikimą geriausiųjų Čikagos 
ir apylinkių komandų tarpe. 
Atrodo, kad mūsų vyrai tai ži
nojo ir žaidė labiau susikaupę 
negu anksčiau. 

Pirmojo kėlinio pradžioje 
(ketvirtoje minutėje) J. Bėruti 

ILGAUSKAS RYŽOSI PĖDOS OPERACIJAI 
zoną, šiame sezone Ž. Ilgaus
kas buvo įgavęs gerą sportinę 
formą. Per 24 rungtynes jis 
vidutiniškai pelnė 11.7 taško 
ir atkovojo 6.7 kamuolio. Rytų 
konferencijos Centriniame po
grupyje pirmavęs Clevelando 
klubas su Ž. Ilgausku laimėjo 
15 rungtynių ir patyrė 7 pra
laimėjimus. Netekęs pagrindi
nio vidurio puolėjo „Cavaliers" 
dabar užima 4-ąją vietą po
grupyje — 20 pergalių ir 23 
pralaimėjimai. Šis klubas Ž. 
Ilgauską įsigijo 1996 metų 
NBA naujokų biržoje. Dvide
šimtuoju pašauktas lietuvis, 
debiutinį 1996-1997 metų se
zoną praleido dėl pėdos trau
mos. Lygoje Ž. Ilgauskas de
biutavo 1997-1998 metų sezo
ną, per kurį nepraleido nė vie
nerių rungtynių. Tąsyk lietu
vis buvo pripažintas NBA „Vi
sų žvaigždžių" savaitgalio ly
gos naujokų rungtynių nau
dingiausiu žaidėju. 

1999 metais „Cavaliers" pa
sirašė su Ž. Ilgausku šešerių 
metų 70.9 mln. JAV dolerių 
(283,6 mln. litų) sutartį. Ta
čiau 1999-2000 metų sezone 
lietuvis sužaidė vos penkerias 
NBA rungtynes, kadangi jam 
lūžo tas pats kairiosios pėdos 
kaulas, dėl kurio krepšininkas 
nebegali rungtyniauti ir šį se
zoną. 

Iš viso Ž. Ilgauskas per savo 
karjerą NBA dėl traumų pra
leido 225 rungtynes iš 338. 

(BNS) 

G«ra nuotaika ir persi rengimo kambaryje vyravo ,.Lituanicos" futbolmink, 
prie* ..Centrum S|»rt" lenkų komandą. 

ims sausio J8 d laimėjus nunjt.vne.-
Nuoti Ed. Sulaičio 

Žydrūnas Ilgauskas 

NBA lygos Clevelando „Ca
valiers" klubo vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas, kurio 
sėkmingai karjerai lygoje nuo
lat trukdo kojų traumos, ap
sisprendė kitą savaitę operuo
ti gruodžio 22 dieną rungty
nėse su „Miami Heat" klubu 
lūžusią kairiąją pėdą. 

Po konsultacijų su keturiais 
specialistais per sausio mėne
sį, Ž. Ilgauskas nusprendė 
operaciją atlikti pas dr. Mark 
Myerson Baltimorės Union 
Memoml ligoninėje. 

„Cavaliers" vyriausiasis tre
neris Randy Wittman teigė 
nežinąs, ar Ž. Ilgauskas 
svarstąs galimybę užbaigti 
krepšininko karjerą. „Esu 
įsitikinės, jam tikrai nelengva 
visa tai įveikti", sakė treneris. 
Pasak R. Wittman, visi keturi 
medikai Lietuvos krepši
ninkui rekomendavo operaci
jas, tačiau Ž. Ilgauskas pagei
davo garantijų, jog ateityje 
dar galės žaisti krepšinį. 

Tai bus penktoji (2 m 21 cm 
ūgio ir 25-erių metų pėdų) 
operacija Lietuvos krepšinin
kui, kuris dėl traumų nežaidė 
beveik visus du ankstesniuo
sius NBA sezonus, o per trejus 
paskutiniuosius metus dalyva
vo tik 2y rungtynėse. Per pen
kerius metus NBA lygoje Ž. Il
gausku i kiekvienos pėdos kau
lai lūžo po du kartus 

Praleidęs visą praėjusi se-

* Puolėjas Robertas Poš
kus gali tapti pirmuoju Lie
tuvos futbolininku, žaisiančiu 
Italijoje. Lietuvos jaunimo rink
tinės narys šią savaitę turėtų 
išvykti į peržiūrą Italijos „Se-
rie A" komandą „Lecce". IEIUI 

* Lietuvos rinktinės fut
bolininkas Tomas Danilevi
čius gali būti deportuotas iš 
Didžiosios Britanijos, jei pa
aiškės, kad jo Graikijos pilie
čio pasas yra padirbtas. D. 
Britanijos migracijos tarnybos 
aiškinasi su futbolininko pasu 
susijusias detales. IEIUI 

įmušė gražų įvartį. Tačiau to
liau „Lituanicos" vyrai atsipa
laidavo ir tokia pasekmė išliko 
iki kėlinio pabaigos. O po per
traukos antroje minutėje len
kai įstengė išlyginti, kuomet 
mūsiškiai žaidė, turėdami vie
ną futbolininką mažiau. Bet 
tada ir vėl pakilo „Lituanicos" 
vyrų pasiryžimas. Tomas Ma
čiulis netrukus ženklino 2-1, o 
likus kiek daugiau negu septy
nioms minutėms iki baigminio 
švilpuko, Laimis Bytautas pri
dėjo ir trečiąjį. 

Šį kartą mūsiškiai turėjo la
bai daug gražių progų, tačiau 
jos taip ir liko neišnaudotos. 
Smagu buvo matyti mūsiškių 
entuziazmą ir norą laimėti. 

Dabar su 5 taškais pirmeny-
binėje lentelėje „Lituanica" 
gali šiek tiek atsikvėpti. Ta
čiau dar reikia maždaug 
dviejų pergalių (6 taškų), no
rint ir toliau žaisti „major" di
vizijoje salės pirmenybėse (jos 
nieko bendro neturi su lauke 
vykstančiomis pirmenybėmis, 
kur „Lituanica" šiuo metu dar 
rungtyniauja žemesnėje — I 
divizijoje). 

Po sekmadienio susitikimo 
su lenkais, „Lituanica" lente
lėje dalinasi 6-8 vietas. Pir
moje vietoje stovi „Kickers" su 
12 taškų, o paskutinėje — 10-
oje „Centrum Sporto", turinti 
tik 1 tašką. Priešpaskutinėje 
— 9-oje vietoje stovi kita len
kų komanda „Eagles", surin
kusi tik 2 taškus. Su šia ko
manda lietuviai rungtyniaus 
ateinantį sekmadienį, vasario 
4 d., 4:30 vai. p.p. Šį susiti
kimą būtinai reikia mūsiš
kiams laimėti, nes kitos ko
mandos ateityje bus stipres
nės. Tai bus jau penktasis pir-
menybinis ratas. IŠ viso reikės 
sužaisti 9 rungtynes, taigi, jau 
pirmenybes persirita į antrąją 
jų pusę. 

Kviečiami lietuviai žiūrovai 
gausiau lankytis šių pirmeny
bių rungtynėse. Nuo 3 valan
dos kiekvieną sekmadienį ga
lima pamatyti visas geriau
sias Čikagos futbolo koman
das vienoje vietoje. „Major" di
vizijos komandų susitikimai 
vyksta „Odeum" pastato pie
tinėje salėje. Tuo pačiu metu 
šiaurinėje patalpoje rungty
niauja Pirmos divizijos ko-

EUGENEC. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 698-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai , 
6918 W. Archer Ave. Sts. 9 ir 6 

Chicago. IL 60638 I 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽLIOBĄM.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

mandos, o antrame aukšte — 
žaidžia jauniai. 

„LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

ŽAIDŽIA IR KITOSE 
PIRMENYBĖSE 

Sausio mėn. 30 d. „Litua
nicos" futbolininkai pradėjo 
rungtyniauti ir kitose salės 
futbolo pirmenybėse. Jos vyks 
kiekvieno antradienio vakarą 
Dolton, IL, esančiose Willy 
Roy Soccer Dome pastate. 

Pirmajame susitikime lietu
viai net 14-3 rezultatu su
triuškino amerikiečių „Re-
bels". Atrodo, kad dauguma 
komandų šioje lygoje yra silp
nokos, tad mūsiškiams čia ne
bus daug sunkių rungtynių. Iš 
viso dalyvauja 12 komandų, 
tai bus 11 susitikimų. 

Reikia manyti, kad „Litua
nicos" vyrams neišblės entu
ziazmas žaidžiant dviejose 
pirmenybėse. 

E. Š. 

Odeum Sportą ir Expo pastatas Villa Parke, kuriamo iki kovo 4 d rungty
niaus „Lituanicos" futbolininkai Nuotr Ed. Sulaiclo 

http://www.lithuaniaweb.com/
mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:viliabulota@hotmail.com


ALKOHOLIZMAS RUSIJOJE 
ZENONAS PRŪSAS 

Rusų tauta dabar mažėja be
veik vienu milijonu gyventojų 
per metus. Demografai numa
to, kad tas mažėjimas tęsis ir 
ateityje. Tai daugiausia vyk
sta dėl labai sumažėjusių gi
mimų skaičiaus ir sumažėju
sios gyvenimo trukmes, ypač 
pas vyrus, kuriems ji yra nu
kritusi iki 57 metų. Viena 
svarbesniųjų priežasčių yra la
bai paplitęs alkoholizmas, 
ypač vyrų tarpe. Skaičiuoja
ma, kad iš 145 milijonų Rusi
jos gyventojų, 20 milijonų yra 
alkoholikai. Iš jų kasmet tarp 
25,000 ir 40,000 miršta vien 
nuo apsinuodijmo alkoholiu. 
Rusijoje dabar alkoholio su
naudojimas gėrimui yra apie 
15 litrų gryno alkoholio žmo
gui per metus. Kadangi ir Lie
tuvą vargina tos pačios ne
galės, gal vertėtų peržvelgti, 
kaip su tuo kovojama Rusijoje. 

Per didelis alkoholio sunau
dojimas Rusiją yra varginęs ir 
carų laikais. Kartais tai buvo 
skatinta, kad gautų daugiau 
pajamų į valstybės iždą. Tik 
per I pasaulinį karą, caro val
džiai suvaržius alkoholio ga
mybą, jo sunaudojimas buvo 
sumažėjęs, bet tik laikinai. Po 
bolševikų revoliucijos 1917 
metais alkoholio pardavimas 
vėl pradėtas skatinti, kad pa
pildytų pustuštį iždą. Prie 
Stalin. Chruščiov ir Brežnev 
žmonės buvo žiauriai bau
džiami, jei, būdami girti, įvyk
dydavo fizinius nusikaltimus, 
bet šiaip girtavimas nebuvo 
laikomas visuomenine grės
me, nes ir patys vadai mėgda
vo išgerti. Be to, alkoholyje 
mirkstanti visuomenė yra po
litiškai mažiau pavojinga. 
Gorbačiov antialkoholizmo 
programa buvo nesėkminga. 
Jelcin. pats būdamas beveik 
alkoholiku, buvo prastas pa
vyzdys, norintiems atsikratyti 
alkoholizmo. Vladimir Putin 
yra kritikavęs savo biurokra
tiją dėl per didelio alkoholio 
gėrimo, bet nėra paskelbęs jo
kios programos, kaip sumažin
ti alkoholizmą. Jo padidinti 
mokesčiai alkoholiniams gėri
mams davė neigiamus rezulta
tus: dėl apsinuodijimo alkoho
liu per pirmuosius 2000 metų 
penkis mėnesius mirė 45 proc. 
daugiau žmonių, negu per tą 
patį laiką 1999 metais. Tai gal 
buvo dėl padidėjusio namų ga
mybos ir kitoms paskirtims 
pagaminto pramoninio alkoho
lio vartojimo. 

Kiek daug vilčių Rusijoje 
duoda iš Vakarų atėjusi AA 
(Alkoholies Anonymous) orga
nizacija? Šiuo metu ji 90-tyje 
miestų, išsimėčiusių po visą 
Rusiją, turi 180 skyrių. Buvo 
užmegzti ryšiai su alkoholio 
įpročio specialistais Vakaruo

se, ypač Amerikoje, pagal ku
rių patirtį buvo įvestos 12 
punktų programos. Jų pagrin
das: pagalba sau pačiam su 
kitų AA narių parama. AA al
koholizmą laiko liga, kaip ir 
kitas ligų rūšis. Daromi gana 
dažni narių susirinkimai, kur 
nariai pasidalina savo patirti
mi, kovojant su šia liga. 

Deja, šios organizacijos pa
stangos Rusijoje susiduria su 
daugeliu kliūčių. Valdžios pa
reigūnai ir pati visuomenė ne
laiko alkoholizmo liga, o tik 
paprastu žmogaus silpnavališ
kumu ir disciplinos neturėji
mu. Todėl Rusijos medikai te
bebando gydyti psichologinė
mis priemonėmis, taip pat 
duodant vaistus, nuo kurių 
pacientas pradeda nebenorėti 
alkoholio, jo purtosi. Kol kas 
šis metodas nebuvo sėkmin
gas. 

Kiek geriau sekasi su alko
holikais, turinčiais darbą, šei
mą ir draugus, bet ne su pra
sigėrusiais bedarbiais, netu
rinčiais šeimų. Yra sunku 
įtraukti į AA programą medi
cinos profesiją, nes paprastai 
jie tam neturi intereso. Daž
nai į AA organizaciją jie žiūri, 
kaip į savo konkurentą, dėl 
kurios nukenčia jų uždarbis. 
Kova su alkoholizmu reikalau
ja daug išlaidų, kurių nepa
dengia nei valstybinis, nei 
savivaldybių biudžetai. Rusi
jos ortodoksų bažnyčia nėra 
palanki AA judėjimui, nes kai 
kurių jos dvasininkų jis yra 
laikomas religiniu kultu. Visgi 
1993 metais patriarchas Alek-
siej II yra apie AA judėjimą 
teigiamai pasisakęs, bet ne 
visi dvasininkai tuo klausimu 
su juo sutinka. 

Gorbačiov nepasisekimas su 
jo antialkoholizmo programa 
Rusijoje rodytų, kad alkoholiz
mo negalima nugalėti tik „įsa
kymais iš viršūnės". Sėkmin
gesnis metodas yra paties al
koholiko apsisprendimas ir to 
apsisprendimo vykdymas su 
kitų alkoholikų šia liga kovo
jančių pagalba, naudojant 
dvylikos punktų programą. 
Daugelio metų patirtis Vaka
rų pasaulyje, ypač Amerikoje, 
parodė, kad, einant šiuo keliu, 
galima pasiekti neblogų rezul
tatų. Aš pats Amerikoje asme
niškai gerai pažįstu porą alko
holikų, kurie AA organizacijos 
dėka dabar visai negeria nė 
lašo alkoholio ir veda normalų 
gyvenimą. Gal ir Lietuva tu
rėtų daug daugiau susidomėti 
šia organizacija. 

' ALTo ir JAV LB Kražto valdyboe pareigūnų pasitarimas Lemonte. Iš kairės: J. Krutulis, P. Buchas, J. Polikai-
tis, ALTo pirm. S. Kuprys, JAV LB Krašto valdybos pirm. A Gečys, J. Ardys. T. Gečienės nuotr. 

SEN. HELMS REMIA LIETUVIŲ 
PASTANGAS 

P a n a u d o t a l i teratūra: Pa-
tricia Critchlow. First steps: 
AA and Alcoholism in Russia. 
Current History, Oct. 2000 p. 
345-349. 

Įtakingas JAV Senato Už
sienio reikalų komiteto pirm. 
sen. Jesse Helms sausio 11 d. 
pranešė skatinsiąs prez. 
George W. Bush vyriausybę 
pasirūpinti, kad visos trys 
Baltijos valstybės būtų 2002 
m. NATO viršūnių konferenci
jos pakviestos tapti NATO 
narėmis. Sen. Helms priminė 
gausiai publikai, susirinkusiai 
į American Enterprise Insti
tute renginį, Vašingtone, kad 
JAV niekados nebuvo pripa
žinusi sovietų įvykdytos Balti
jos valstybių aneksijos. Jis 
stipriai pasisakė, kad Rusija 
tol grasins Baltijos valsty
bėms, kol jos nebus visiškai 
integruotos į demokratinių 
Vakarų šalių gretas. 

Tarp renginio dalyvių buvo 
daug JAV politikų, žurnalistų, 
užsienio diplomatų ir įvairių 
organizacijų vadovų. Iš lietu
vių dalyvavo Lietuvos amba
sados JAV politinių reikalų 
patarėjas Darius Degutis ir 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. bei ALTo atsto
vas Vašingtone Algis Rimas. 
Pastarasis už tokį pareiškimą 
padėkojo sen. Helms Ameri
kos lietuvių vardu. 

Ši sen. Helms parama lietu
vių ir kitų baltų pastangoms 
patekti į NATO sutapo su 
naujom lietuvių pastangomis 
sustiprinti politinę veiklą, re
miančią Lietuvos naryste 
NATO. Neseniai JAV LB val
dyba šio krašto žiniasklaidai 
paskelbė savo susirūpinimą 
dėl Rusijos branduolinės gink
luotės, dislokuotos Karaliau
čiaus srityje, ir priminė, jog 
prieš 10 metų tragiški sausio 
įvykiai liudija, kad Maskvos 
metodai grasinti ir vartoti 

smurtą nepasikeitė. Todėl Lie
tuvai būtina įstoti į NATO. 
JAV LB įstaiga Vašingtone 
taip pat paruošė ir išsiun
tinėjo į visas JAV LB apy
linkes medžiagą su pasiū
lymais, kad Vasario 16 minė
jimuose būtų priimtos rezoliu
cijos bei proklamacijos NATO 
klausimu ir rašomi JAV politi

kams atitinkami laiškai. 
Ypač svarbus projektas 

buvo pradėtas šių metų pra
džioje, kai pradėjo veikti nau
jai sukurta Vidurio ir Rytų 
Europos koalicijos darbo gru
pė, propaguojanti NATO plė
trą. Šią koaliciją sudaro 19 
JAV-se veikiančių organiza
cijų, atstovaujančių 22 milijo
nams savo tautiečių, kilusių iš 
Vidurio ir Rytų Europos šalių. 
Tarp tų organizacijų yra JAV 
LB ir ALTas. 

Koalicijos NATO darbo gru
pėje, be JAV LB ir ALTo, vei
kia lenkų, slovakų, čekų, 
vengrų, latvių, estų organiza
cijos, įskaitant JBANC. Gru
pei sutiko vadovauti JAV LB 
tarybos pirm. Regina Naru-
šienė. Ypatingas patarėjas 
NATO klausimais šios grupės 
sudėtyje sutiko būti buvęs Lie
tuvos Krašto apsaugos vice
ministras Romas Kilikauskas. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba ir LB įstaiga Vašing
tone suteikia pagrindinę para
mą ir koordinuoja darbą. Dar
bo grupė dabar rengia savo 
veiklos planus, kaupia žinias. 
Ilgainiui ši grupė ketina 
įtraukti visuomenines JAV or
ganizacijas*!- karų veteranus, 
profesines sąjungas ir kt., ku
rios remtų NATO plėtrą. Ši 
veikla priklauso nuo dalyvau
jančių JAV organizacijų inicia
tyvos ir ji jjra tų organizacijų 
finansuojama. 

Galutinis tikslas, kad visos 
devynios demokratinės vals
tybės, kuria 2000 m. gegužės 
mėn. Vilniąje pareiškė norą į 
NATO įstoti kartu, būtų 2002 
m. NATO viršūnių konferenci
joje pakviestos kandidatėmis. 
Aišku, kiekviena pakviesta 
valstybė turi būti atitinkamai 
pasiruošusi narystei NATO. 
Pageidaujama, kad visos pasi
ruošusios Baltijos valstybės 
būtų pakviestos, bet, jei nors 
viena patektų, laimėtų visos. 
Šiuo laiku Lietuva laikoma 
geriausiai pasiruošusi. 

Kadangi JAV vyriausybė 
turėtų iki šio rudens nuspręs

ti, ar ji rems NATO plėtimą 
2002 m., koalicinė NATO dar
bo grupė ir joje veikiančios or
ganizacijos turės dėti ypatin
gas pastangas, kad veikla bū
tų skubiai ir darniai suderin
ta, vykdoma. Jau numatyta 
nemažai įvairių renginių Va
šingtone ir kituose miestuose. 
Pvz., jungtinis JAV Baltų 
komitetas kovo 8-10 d. Va
šingtone rengia seminarus 
saugumo ir kitais klausimais. 
Platesnių žinių netrukus bus 
internete ir spaudoje. Numa
toma, kad internete netrukus 
bus keletas naujų puslapių, 
nors šiuo metu galima kreiptis 
į šiuos: 

javlb.org 
jbanc.org 
expandnato.org 

Algis Rimas 

* Siekiant sumažinti 
vandens užterštumą, riboti 
pavojingų aplinkai cheminių 
medžiagų kiekį skalbimo prie
monėse bei sumažinti atliekų 
kiekį, skalbimo priemones Lie
tuvoje siūloma ženklinti aplin
kai nepavojingo gaminio ženk
lu. Aplinkos ministerija pa
rengė aplinkai nepavojingo 
gaminio ženklo suteikimo 
skalbimo priemonėms reikala
vimus ir pradės išdavinėti tokį 
ženklą. Toks gaminių ženkli
nimas padeda vartotojams at
pažinti mažiau aplinkai kenk
smingus, o gamintojai ir im
portuotojai skatinami vartoto
jams tiekti palankesnius ap
linkai produktus. <BNS> 

* Lietuvoje bus rengia
mos tarptaut inės pratybos 
„BALTICO - 2001", kuriose 
dalyvaus apie Italijos kariai. 
„BALTICO - 2001" yra organi
zuojamos pagal 2001 m. Lietu
vos ir Italijos karinio bendra
darbiavimo planą. Pratybos 
vyks kovo 1 - balandžio 10 die
nomis Pabradės Centriniame 
poligone. Jose kartu su Lietu
vos Karaliaus Mindaugo moto
rizuoto pėstininkų bataliono 
kuopa dalyvaus iki 1,000 Itali
jos kariuomenės karių su 
transporto priemonėmis, gink
luote ir amunicija. <BNS> 
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Danutė Bindokienė 

Visos aukos dar negreit 
bus suskaičiuotos 

Jau netoli savaitė praėjo 
nuo baisaus žemės drebėjimo 
Indijoje. Ne tik šios valstybės, 
bet ir užsienio pastangos kol 
kas nedaug palengvino išliku
siųjų dalią, dar mažiau ne
laimingųjų išgelbėjo iš po 
griuvėsių, kur pagalbos šauks
mai kasdien aidėjo vis tyliau, 
silpniau. Šiandien turbūt nei 
vieno nebepasigirsta. 

Ir kaip kitaip, kai žmonės 
plikomis rankomis arba pri
mityviais įrankiais stengiasi 
nuvartyti didžiausias mūro at
laužas, žemės drebėjimo su
verstas ant nelaimingųjų. Su
naikinimas yra toks visuo
tinis, gelbėjimo darbas toks 
milžiniškas, kad daugelis ne
žino, net nuo ko pradėti. 

Joks karas, jokie teroristų 
veiksmai negali prilygti tam 
sunkiai įsivaizduojamam cha
osui, kurį padarė, vos porą 
minučių trukęs, žemės pa
judėjimas. Argi reikia stebė
tis, jog pačioje žmogaus pri
gimties gelmėje slypi baimė, 
kad gali atsiverti žemė ir gyvą 
praryti... Net ten, kur iš es
mės tikrieji žemės drebėjimai 
niekuomet neįvyksta, pavyz
džiui, Lietuvoje, liaudis pa
čiais baisiausiais prakeiks
mais laiko tokius: „Kaip tave 
šventa žemė nešioja!"; „Kad 
tu skradžiai žemę nueitum!"; 
„Kad tave žemė prarytų!" Ka
dangi buvo tikima, kad pra
keiksmai gali išsipildyti, se
novės lietuviai tik „paskuti-
niausiu" atveju juos drįsdavo 
ištarti. Tiesa, ir Lietuvoje kar
tais pasitaiko tam tikrų „že
mės pajudėjimų", bet jie jau 
kitokios kilmės ir vargiai tokie 
pavojingi. Galima tad prileisti, 
kad žiliausios mūsų senovės 
protėviai, prie Baltijos jūros 
atsidūrę iš ten, kur dabar In
dija, žemės drebėjimo baimę 
su savimi atsinešė ir būsimo
sioms kartoms — bent pra
keiksmų forma — paliko... 

Kaip neseniai San Salva
dore, taip ir Indijoje, žemės 
drebėjimo padarytos žaizdos 
negreit užgis. Jau dabar spė
liojama, kad Indijoje galėjo 
žūti apie 100,000 žmonių, nors 
kol kas iš po griuvėsių teiš-
traukta mažiau kaip 20,000 
lavonų. Stebint išlikusiųjų, 
ypač sužeistųjų, vargą, kan
čias, baimę, galima net teigti, 
kad žuvusieji yra laimingi: jų 
vargai pasibaigė. Gyvųjų, ku
rie prarado visą savo turtą ir 
net artimus žmones, dar lau
kia daug skausmo, sunkumų. 

Apskritai Indijoje netrūksta 
skurdo, vyrauja kastų ir kla
sių nelygybė, o valdančiuo
siuose sluoksniuose — korup

cija. Neseniai Indija šventė 50 
m. nuo savos valstybės su
kūrimo, išsivadavus iš Angli
jos valdžios. Tūkstančiai džiū
gaujančių ir nusižeminusių 
žmonių, iš viso krašto susirin
ko prie šventosios Ganges 
upės ...nuplauti viso gyvenimo 
nuodėmes, padėkoti dievams". 

Indija savo teritorijoje turi 
apie šeštadalį visų mūsų pla
netos gyventojų. Kai daugiau 
negu milijardas žmonių susi-
spietęs į palyginti nedidelį že
mės plotą, bet kokia stichinė 
nelaimė visuomet pareikalau
ja gausių aukų. Juo labiau, 
kad daugelis, ypač miestuose, 
gyvena labai susikimšę, pras
tai pastatytuose daugiabu
čiuose, daugiaaukščiuose na
muose, kurie, žemei pasijudi
nus, subiro lyg kortų name
liai. Kadangi Indija nepatyrė 
didesnio žemės drebėjimo jau 
apie pusšimtį metų, statybi
ninkai, ieškodami greito pasi
pelnymo ir skatinami nuolati
nio gyvenamojo ploto trū
kumo, pradėjo nebekreipti 
dėmesio į pastatų saugumą, o 
valdžios įstaigos, turėjusios 
tuo saugumu pasirūpinti, sta
tybininkų nerūpestingumo 
„nematė". Tik dabar pradeda
ma badyti pirštais ir tuos. ir 
kitus, ieškant kaltininkų, dėl 
to visuotinio sunaikinimo. 
. Čia iš esmės nieko naujo: to
kie kaltinimai anksčiau pasi
girdo iš Meksikos, Turkijos, 
net Japonijos, kur naujesnieji, 
modernesnieji pastatai žemės 
drebėjimo metu labiau nuken
tėjo, kaip senesnieji. Šios gali
mybės taip pat diskutuojamos 
Kalifornijoje, kuriai gresia pa
našūs pavojai. Tačiau žmonės 
ir su įvairiomis blogybėmis ne
trunka apsiprasti — kai tik 
pavojus praeina, o netekties 
skausmą kiek apmalšina lai
kas, visi perspėjimai ir apsi
saugojimo priemonės išgaruo
ja iš kasdienybės. Iki kito kar
to... 

Ar gali žmogus suprojektuo
ti ir pastatyti dangoraižį, ku
rio „iš šaknų" neišverstų pa
judėjusi žemė? Architektai įsi
tikinę, kad atsakymas yra tei
giamas. Kol kas ši teorija dar 
tiksliai patikrinta nebuvo, 
tačiau vis tik, mažesnių dre
bėjimų atveju, tokie pastatai 
neblogai išlieka. Reikia tik 
linkėti, kad Kalifornijoje, ar 
bet kur kitur, niekuomet ne
pasitaikytų tokio stiprumo 
žemės drebėjimo, kaip dabar 
Indijoje. O šiuo metu pagrindi
nis, ne tik Indijos, bet ir viso 
pasaulio, rūpestis yra kaip 
galima greičiau pasirūpinti 
gyvaisiais. 

• 
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Šimėnas daug dirbo su politiniais 
kaliniais ir tremtiniais. Aš jo labai prašiau padėti man 
surasti tėvelio pėdsakus. 

Palyginus greitai jie paskambino iš Panevėžio ir pa
sakė, kad tėvelio gyvo nėra ir patarė kreiptis į Vilniuje 
gyvenantį Stasį Jameikį. Pasakė jo adresą. Šimėnas 
Panevėžyje organizavo tėvelio pusbrolio, buvusio trem
tinio laidotuves ir iš jo dukros sužinojo apie mano 
tėvelio likimą. Aš net nežinojau, kad mūsų giminių gy
vena Panevėžyje. 

Nors abejodama, bet papasakojau broliui šią versiją. 
Abu sėdome į traukinį. Nupirkome gėlių ir neramia 
širdimi atvykome į Vilnių pas Jameikį. 

Jis mus labai maloniai priėmė ir išsklaidė visas abe
jones. Stasys Jameikis mums papasakojo apie tragiš
ką tėvelio likimą. 

Dėkoju Aukščiausiajam, kad suteikė Stasiui jėgų ir 
ištvermės išgyventi tą visą siaubą ir dar spėjo papasa
koti mums apie tėvelio kančias. Jo paties sveikata jau 
buvo palaužta. Mes radome jį, rašantį prisiminimus 
apie siaubo lagerį. P. Stasys žadėjo išleisti prisimini
mų knygą ir mums padovanoti. Savo apsakymą pava
dino JEšelonas rieda į nežinią", bet nespėjo užbaigti — 

netrukus mirė. 
Profesorius Dumčius 1994 m. žurnale „Metai" išleido 

jo apysaką. 
St. Jameikis mums papasakojo, kad 1941 m. birželio 

16 d. jie kartu su tėveliu važiavo gyvuliniame vagone į 
nežinią. Vagone buvo sugrūsta 63 „dūšios". Juos vežė į 
šiaurę, į Kareliją. Tik silpnesni pasikeisdami sėdėjo 
ant grindų, visi kiti stovėjo, nes nebuvo vietos atsisės
ti. Jie važiavo 5 dienas. Išlaipino juos Medvežegorsko 
stotyje, išrikiavo penketukais ir skaičiavo. Ešelone 
buvo apie 1,500 žmonių, už 9 km nuo stoties, prie Or.e-
gos ežero jų laukė koncentracijos stovykla. Ir kaip Sta
sys pasakojo, iš tų 1,500 vyrų jis liko vienintelis gyvas 
liudininkas. 

Ketvirtos dienos rytą juos išvarė į darbus prie Or.e-
gos ežero. Ten buvo suverstas didžiulis kalnas rinkti
nių Karelijos rąstų. Kaliniams reikėjo rąstus paruošti 
plukdymui. Tas darbas buvo tikra katorga, atsižvel
giant į tai, kad dauguma buvo nepratę prie fizinio dar
bo. 

Tame lageryje jie gyveno tik savaite. Paskui juos 
sugrūdo į milžinišką baržą ir Onegos ežeru vežė tolyn. 

Vėl rikiavo kolonimis ir vedė per dykvietes į nežinią. 
Kaliniai daug daiktų išmetė, nes sunku buvo nešti. 
Juos vedė vis gilyn į šiaurę. 

Kankino baisus nuovargis, be to, prasidėjo dizenteri
ja. 

Taip ėjo 12 parų; jų apskaičiavimu apie 600 km, ir 
atsidūrė prie Vologdos Archangelsko geležinkelio Ple-

secko stotyje. Čia susodino į atviras platformas ir nu-
bildino dar 40 km į taigos gilumą, j vieną iš daugelio 
Puksoozero lagerį. Jie tada dar nežinojo, kad čia jų 
laukė katorga ir kapai. 

Po maratono pailsėti neleido. Davė į rankas nega
ląstus kirvius ir prieštvaninius pjūklus. Reikėjo kirsti 
mišką. O iš darbo grįžusiems — gabalėlis duonos ir 
kaušas grubiai pjaustytų kopūstų lapų, pliki gultai ir 
malkų pliauska po galva, — žiaurus režimas, nuola
tinės kratos, patikrinimai net vidurnakčiais. Šiurkš
tus žmonių stumdymas ir tyčiojimasis, palydimas 
keiksmažodžiais. Dar žmones pradėjo atakuoti parazi
tai — blakės ir utėlės. O kirtavietėse ėsdavo uodai ir 
mašalai. Sušlapusių drabužių niekas nedžiovino. Žmo
nės krito, kaip pakirsti ąžuolai. Jau pirmais rudens 
mėnesiais daug kalinių apleido šį pasaulį. O žiemos 
pūgoms užėjus, kai reikėjo išbadėjusiems bristi pusni
mis, gretos dar labiau praretėjo. 

Ten „valdžia" vadovavosi tokia nuostata: juo aukš
tesnis išsilavinimas, tuo didesnis nusikaltėlis. Kadan
gi ne visi kaliniai buvo nuteisti, patys viršininkai pra
dėjo sudarinėti sufabrikuotas bylas ir teisti. 

J pirmąją grupę pakliuvo 13 vyrų su Jonu Masiliūnu 
priešakyje (buvęs neprikl. Lietuvos vyriausybės susi
siekimo ministras). Grupė buvo apkaltinta ruošimusi 
perbėgti iš lagerio į vokiečių pusę. 

Antros grupės vadu buvo gydytojas Jankus. Tas 
grupes išlaikydavo izoliatoriuje 2-3 mėnesius, o paskui 
paskelbdavo nuosprendį — sušaudyti. 

Visi lietuviai stengėsi bendrauti ir vienas kitam 
padėt. P. Jameikis aprašė daug ten buvusių žmonių, 
kad jų vaikai, anūkai žinotų, kokius kryžiaus kelius 
perėjo, kaip baigė savo gyvenimą jų tėvai, seneliai ir 
proseneliai. 

1941 m. gruodžio pradžioje kalinius nuvarė pėsčio
mis į lagerį, kuris vadinosi .Juodasis ežeras". N" u va re 
palyginti dar gausius, bet jau pusgyvius žmonių liku
čius. Čia jau nuo pat pirmų dienų kiekvieną rytą iš
veždavo po kelis mirusiuosius. 

Išaušo Kūčių rytas. Lietuviai susitarė vakarienes 
metu valgykloje prie vieno stalo pažymėti Kūčias. Ka
dangi iš darbo grįžo vėlai, Kūčias suruošė barake. 

Vienintelį stalą nuklojo pušų šakelėmis- ir sudėjo 
savo vakarienės davinius. Prie Kūčių stalo sedejo ke
turiolika tautiečių: Masiliauskas, Linartas, Merkelis, 
Mickevičius, Žagūnas, Dumčius, Kastonaitis. Žalnie-
raitis, Lengvenis, Dailydė, Stasiūnas. Laurinaitis ir 
Navasaitis. Staiga žydas Juozas Blodnas ant stalo pa
dėjo mėsos konservų dėžutę iki šiol išlaikytą. Šven
tiška vakarienė ilgokai užtruko. Pasižadėjo: ka*- liks 
gyvas būtinai praneš giminėms apie kiekvieno likimą 
Staiga į baraką įsiveržė režimo viršininkas" su tinipf 
kareivių, kurie apsupo stalą ir visus ten sėdėjusius 
išvarė į karcerį. Sugrūdo į belangę kamera, kunoje 
gultų nebuvo. 

Taip baigėsi pirmosios ir paskutinės šios vyrų gru-
pės Kūčios. , B Ą , 

http://javlb.org
http://jbanc.org
http://expandnato.org
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MININT SAUSIO 13-OSIOS 
DEŠIMTMETI 

Nors jau praėjo 10 metų, ta
čiau kiekvieno doro Lietuvos 
žmogaus širdyje iki šiol skam
ba 1991 m. sausio tragiškų 
įvykių pavojaus varpai, dega 
laužai, aidi tautos vienybes 
šūkis J^ietuva, Lietuva".. 

Nei dešimtmečiai, nei šimt
mečiai negali iš tautos istori
jos išdilinti šių kovos už mūsų 
valstybės laisvę įvykių, negali
ma pamiršti 14 Lietuvos lais
vės gynėjų, kurie ant mūsų 
tėvynės nepriklausomybės au
kuro padėjo savo gyvybę, ne
galima užmiršti sovietinių ag
resorių žiaurumo ir nekaltai 
pralieto lietuviško kraujo. 

Pažymint 1991 m. sausio 13 
dienos dešimtmetį, Lietuvoje 
įvyko daug renginių, skirtų 
šiai datai atminti. 

Jau sausio 7 d. vilniečiai ir 
miesto svečiai rinkosi į Vil
niaus arkikatedrą baziliką, 
kurioje choras „Polifonija" ir 
solistai atliko B. Jankausko 
dainų-giesmių ciklą „Negrįžu
sių kapai yra tėvynė". Kon
certe dalyvavo Lietuvos Res
publikos prezidentas V. 
Adamkūs, Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas, Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas, Seimo na
rys profesorius V. Landsber
gis, Prezidentūros, Seimo ir 
vyriausybės nariai. Sausio 11 
d. Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje buvo 
atidaryta V. Jasinevičiaus pa-
roda_„199l. metų sausis Lietu
vos širdyje"'. Parodos lankyto
jai iš eksponuojamų 
fotonuotraukų galėjo prisimin
t i n i m. sausio įvykių raidą. 

Rytojaus dienos renginiai 
prasidėjo prezidentūroje, kur, 
dalyvaujant garbingiems sve
čiams iŠ užsienio valstybių ir 
Lietuvos, beveik 120-čiai Lie
tuvos, .laisvės gynėjų Respubli
kos prezidentas V. Adamkus 
įteikė Sausio 13-osios atmini
mo medalius. Savo kalboje V. 
Adamkus pažymėjo, kad gynė
jų pasiaukojimas ir pasiryži
mus lėmė, jog buvo išsaugotas 
Lietuvos valstybingumas. 
Nors agresoriai praliejo ne
kaltų tautiečių kraują, tačiau 
tautos vienybė buvo stipresnė 
už sovietinę kovos mašiną. 
Nprisi paminėti, jog per devy
nerius metus Sausio 13-osios 
atyninimo medaliu buvo apdo
vanoti apie 3,000 Lietuvos ir 
užsienio valstybių piliečių. 

Vėliau Seime buvo surengta 
tuometinių Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų gynėjų rikiuotė, 
į kurią iš visų Lietuvos kam
pelių susirinko daugiau kaip 
5(J0 buvusių gynėjų, tarp ku
rių apie 100 Lietuvos šaulių iš 
visų Šaulių sąjungos rinkti
nių. Pagerbti gynėjus į šį susi-
tikimą-rikiuotę atvyko prezi
dentūros, Seimo ir vyriausy
bes nariai. 

Į susirinkusiuosius kreipėsi 
Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas. Jis pareiškė, kad šiuo 
žodžiu visi gynėjai, pasiryžę 

apginti valstybes nepriklau
somybę, visada liks įrašyti is
torijoje. „Tie, kurie lemtingą 
naktį, savo vargingus ginklus 
atrėmę j smėlio maišus, nudė
jote parlamento viduje, turbūt 
puikiai žinojote, kad nesuge
bėsite ilgiau pasipriešinti pro
fesionaliems puolimo grupes 
'Alfa' smogikams. Juk niekas 
neturėjote patirties stovėti 
prieš šarvuočio kulkosvaidį ar 
automato vamzdį... Artėjančių 
tankų vikšrų žiegėjimas ir šū
vių aidas daugeliui atsiliepė 
širdyje šaltu šiurpu, bet dau
guma išlaikėme šį spaudimą, 
nes buvome kartu, kad ir prie 
skirtingų objektų ir skirtin
gose vietose", — kalbėjo Sei
mo pirmininkas A. Paulaus
kas. Jis pažymėjo, kad Parla
mento gynėjams neteko išban
dyti jėgų su sovietine kariau
na, kuri neišdrįso pulti tūks
tančių Lietuvos žmonių, gyvu 
skydu apjuosusių Aukščiausio
sios Tarybos rūmus. 

Tuometinis Aukščiausiosios 
Tarybos — Atkuriamojo Sei
mo pirmininkas V. Landsber
gis savo kalboje pabrėžė, kad 
1991 m. sausio mėnesio įvy
kiai buvo istorijos išbandymas 
ne, sovietinei imperijai, o Lie
tuvai ir tautai. Visas pasaulis 
stebėjo šiuos įvykius ir lūku
riavo, kuo viskas baigsis. Sa
votiškas „Būti ar nebūti". 

V. Landsbergis akcentavo, 
kad ginti Aukščiausiosios Ta
rybos rūmus buvo pasiryžę ne 
tik vyrai, bet ir kelios dešim
tys moterų, kurios nevykdė 
griežto tuometinės Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
įsakymo palikti rūmų, ir iki 
galo įvykdė savo pareigą tėvy
nei. V. Landsbergis padėkojo 
gynėjams už pasiaukojimą ir 
ryžtą apginti tautos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Po rikiuotės gynėjai ir Sei
mo svečiai galėjo apžiūrėti 
Seimo fojė atidarytą fotografi
jos parodą, kurios fotonuo
traukos liudijo tuometinius 
įvykius, buvo proga paben
drauti bendražygiams, prisi
minti įvykius, budėjimus, ap
tarti problemas ir kt. Tuo pa
čiu Seimo rūmuose buvo ati
daryta Lietuvos Nacionalinio 
muziejaus įrengta ekspozicija, 
kurioje lankytojai galėjo pa
matyti eksponuojamus tuome
tinius Parlamento gynėjų 
ginklus — senus Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo gink
lus, butelius su padegamuoju 
skysčiu (taip vadinamus „Mo
lotovo kokteilius"), metalinius 
strypus, medinius vėzdus ir 
kt. 

Vakarop prie Seimo rūmų 
suliepsnojo laužai, prie kūnų, 
kaip tą atmintiną 1991 m. 
sausį, susirinko tūkstančiai 
žmonių. Prie laužų skambėjo 
patriotinės, partizaninės ir 
liaudies dainos, susirinku
siems dainavo garsūs Lietuvos 
atlikėjai, didžiuliame ekrane 

S K E L B I M A I 

Par l amen to gynėju r ik iuotė Lietuvos Seimo rūmuose š.m. sausio 13 d Romo Kidukevieiaus nuo t rauka . 

S a u s i o 1,1-osios medalio ( teikimas Lietuvos Respublikos prezidentūroje 
R o m o Eidukevičiaus n u o t r a u k a 

buvo galina matyti archyvi
nius kadrus apie sovietinių 
desantininkų siautėjimą Vil
niuje... Ilgai prie Seimo rūmų 
negeso laužai, skambėjo dai
nos, muzika, klegėjo žmonių 
balsai. 

Tuo pačiu metu Šv. Jono 
bažnyčioje prasidėjo Lietuvos 
ir Norvegijos atlikėjų koncer
tas Laisvei. Koncerto metu, 
diriguojant S. Sondeckiui ir 
M. Honeck, giedojo ir dainavo 
choras „Jauna muzika", solis
tai M. Persson, R. Stene, C. 
Stabell, J. Taylor, eiles skaitė 
aktorius V. Bagdonas. Visas 
koncertas buvo transliuoja
mas Eurovizijos televizijai. 

Vakare į koncertą, skirtą pa
gerbti laisvės gynėjams, Tele
vizijos bokšto konferencijų sa
lėje pakvietė chorai „Ave Mu-
sica" ir „Kamertonas". Tai bu
vo netekties, susikaupimo, vil
ties ir pergalės koncertas. 

Sausio 13 dieną renginiai 
Vilniuje prasidėjo laisvės gy
nėjų atminimui medžio paso-
dinimu, ką atliko Kovo 11-
osios Nepriklausomybės Akto 
signatarai, ir iškilmingu Sei
mo posėdžiu, skirtu Laisvės 
gynėjų dienai. 

I Seimo posėdį buvo pakvies
ti ir dalyvavo šalies vadovai, 
buvę ir dabartiniai Seimo na
riai, signatarai, diplomatai, 
dvasininkijos atstovai, sausio 
13-ąją žuvusiųjų artimieji, 
svečiai iš užsienio, kariuome
nės vadai, gynėjai. 

Respublikos prezidentas V. 
Adamkus Seimo posėdyje pa
brėžė, kad tautos meilė laisvei 
ir vienybė sausio mėnesį buvo 
jėga, galingesnė už sovietinės 
imperijos brutualią prievartą. 
Tą naktį kiekvienas, atėjęs 
prie Televizijos bokšto, Parla
mento, radijo ir televizijos ko
miteto pastato ar kitų valsty
bės strateginių objektų, jautė 
savo pareigą tėvynei ir ją 
įvykdė, nors nebuvo apsieita 
be nekalto kraujo praliejimo. 
Jis kalbėjo, kad prieš 10 metų 
niekas negalėjo mus apginti. 
Dabar niekas už mus negali 
sukurti klestinčios mūsų vals
tybės ir gerovės. „Būdami iš
tikimi Sausio 13-osios sie
kiams ir žuvusiųjų atminimui, 
šį darbą privalome padaryti 
patys". 

Siekti teisingumo Sausio 13-
osios žudynių byloje ragino 
buvęs Atkuriamojo Seimo pir
mininkas. Seimo narys prof. 
V. Landsbergis. Jis apgailesta
vo, kad iki šiol už kruvinus 
nusikaltimus bausmės išvengė 
nusikaltėliai, gyvenantys Ru
sijoje, Baltarusijoje ir kitur 
Nors buvęs Rusijos preziden
tas B Jeicin ir pažadėjo išduo
ti Lietuvos teisėtvarkai žudy
nėmis kaltinamus asmenis, 
tačiau pažadas liko netesėtas. 

Vidurdienį Nepriklausomy
bes aikštėje Laisvės gynėjų 
dienos proga suplevėsavo Lie
tuvos valstybinės vėliavos. Ty
los minute buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Ce
remonijoje dalyvavęs šalies 

prezidentas V. Adamkus 
džiaugėsi, kad prieš dešimt
metį buvo pasiekta istorinė 
pergalė, apginta laisvė ir vals
tybė. Valstybė ir tauta neuž
mirš tų dienų didvyrių. 

Tuo pačiu metu keletas šim
tų bėgikų, padėję gėles prie 
paminklo Sausio 13-osios au
koms, pradėjo tradicinį bėgi
mą „Gyvybės ir mirties keliu" 
— nuo Antakalnio kapinių iki 
Televizijos bokšto. Visi bėgimo 
dalyviai buvo apdovanoti at
minimo dovanėlėm. 

Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje buvo aukojamos šv. Mi
šios už 1991 m, sausio mė
nesio aukas. 

Pusė trijų dienos pagerbti 
žuvusiuosius šalies vadovai 
atvyko į Antakalnio kapines. 
Gėles prie Laisvės gynėjų pa
minklo padėjo įr prie devynių 
žuvusiųjų didvyrių kapų gal
vas nulenkė prezidentas V. 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas, premjeras R. 
Paksas, Seimo ir vyriausybės 
nariai, kariuomenės vadai, už
sienio svečiai. Maldą už žuvu
sius ir gyvus laisvės gynėjus, 
visus Lietuvos žmones sukal
bėjo Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas A. J. Bačkis. 

Prezidento, Seimo ir vyriau
sybės vardu savivaldybių 
atstovai padėjo gėlių ant žu
vusiųjų kapų Kaune, Alytuje, 
Marijampolėje, Kėdainiuose ir 
Rokiškyje. įgalioti Seimo na
riai padėjo gėlių Medininkų 
žudynių ir pasieniečio, šaulio 
G. Žagunio žuvimo vietose. 

Vakare Kongresų rūmuose 
įvyko, majoro J. Jonušo vado
vaujamo, Lietuvos kariuome
nės motorizuotos pėstininkų 
brigados „Geležinis vilkas" 
garbės sargybos orkestro kon
certas. 

Kaune Sausio 13-osios de
šimtmečio renginiai prasidėjo 
šv. Mišiomis arkikatedroje ba
zilikoje. 

Šaulių sąjungos Garbės bū
rio šaulių Vytauto Didžiojo 
vėliavos pakėlimu 13 vai. 
prasidėjo minėjimas-pagerbi-
mas Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje, į kurį at
vyko miesto meras G. Budni
kas, pirmas mero pavaduoto
jas K. Starkevičius, mero pa
vaduotojas J. Kameneckas, 
apskrities ir miesto administ
racijų atstovai, prieš 10 metų 
žuvusiųjų artimieji, gynėjai, 
kariškiai, savanoriai, šauliai, 
politinių partijų ir visuomeni
nių organizacijų atstovai, dva
sininkai, skautai, studentai, 
moksleiviai, miesto gyvento
jai. Po vėliavos pakėlimo ir pa
sisakymų buvo padėtos gėlės 
prie Laisvės paminklo ir Ne
žinomojo Kareivio kapo. 

14 vai. Kauno atstovų klu
bas pakvietė gynėjus į miesto 
savivaldybės salėje surengtą 
Sausio 13-osios prisiminimų 
popietę. 

Dienos metu vyko įvairūs 
koncertai Kultūros rūmuose, 
Girstučio klube, arkikatedroje 
bazilikoje, Šv. Jurgio bažny

čioje. Vytauto Didžiojo univer
sitete. 

19 vai. iškilmių organizato
riai pakvietė jaunimą ir vyres
nio amžiaus kauniečius į Vie
nybes aikštę, kur įvyko Sausio 
13-osios dešimtmečio minėji
mo Kaune kulminacija — kon
certas „Rokas už laisvę". Aikš
tėje buvo uždegta 10 laužų, 
simbolizuojančių pažymimą 
dešimtmetį, paskelbus žuvu
siųjų pavardes, tylos minute 
buvo pagerbtas jų šviesus at
minimas, buvo rodomi doku
mentiniai filmai apie 1991 m. 
sausį, savo karinę techniką 
pademonstravo ir šventės da
lyvius arbata vaišino Kauno 
atskirojo Vytauto Didžiojo jė
gerių bataliono kariškiai. Do
nelaičio gatve prariedėjo šar
vuočiai su Lietuvos simbolika. 
Visi tikimės, kad mūsų miestų 
gatvės karinės technikos su 
okupantų simbolika, daugiau 
nematys. Baigiantis koncer
tui, Prisikėlimo bažnyčios 
bokšte sušvito tūkstančiai 
krintančių liepsnelių fontanų. 

Šimtai kauniečių ir aplinki
nių gyvenviečių gyventojai 
rinkosi prie televizijos re
transliacijos stočių Juragiuose 
ir Sitkūnuose, dalyvaujant 
Kauno rajono savivaldybės at
stovams, dvasiškiams, savano
riams, šauliams, įvairiems sa
viveikliniams kolektyvams, 
buvo pašventinti ir atidengti 
paminklai, skirti Laisvės gy
nėjams. Juragiuose iškilo 
skulptoriaus V. KruŠnos ak
meninis „Rūpintojėlis", Sitkū
nuose — tautodailininko R. 
Puškoriaus sukurtas medinis 
paminklas. 

Daugybė renginių, skirtų 
dešimtmečiui, tomis dienomis 
vyko visuose Lietuvos mies
tuose, daugelyje miestelių, 
išeivijos lietuvių tarpe. Tomis 
dienomis tauta vėl parodė sa
vo vienybę, susikaupimą, norą 
gyventi laisviems, pagarbą ag
resijos aukoms ir Laisvės gy
nėjams. Kova už laisvę, aukų 
kraujas amžiams išliks tau
tiečių širdyse. 

Iki šiol atsimenu šiuos 
10 metų senumo įvykius. 

Prasidėjus neramumams 
Vilniuje, tuometinis Krašto 
apsaugos departamento direk
torius A. Butkevičius kreipėsi 
į tuometinį LŠS vadą G. Jan
kų su prašymu paskirti šau
lius padėti palaikyti tvarką 
prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų, kadangi galimos pro
vokacijos. Rytojaus dieną Vil
niaus ir Kauno rinktinių šau
liai jau buvo prie AT rūmų ir 
kiek galėjo padėjo AT apsau
gos ir KAD vyrams. Kadangi 
grėsmė ir įtampa augo, Saulių 
sąjungoje buvo paskelbta ne
paprastoji padėtis ir sausio 9 
dieną prie AT rūmų papildo
mai atvyko Panevėžio, Šiau
lių, Marijampolės, Alytaus, 
Varėnos, Gargždų, Rokiškio 
šauliai (apie 180 vyrų). Šau
liams drauge su karininkų 
kursų klausytojais, vadovauja-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 
AUTOMOOLIO.NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapotis ir Ott. Mgr. Auksė 

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3206 1/2 W « t 95th Street 
Tai. (7081424-8654 

(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Brighton Park i šnuomojamas 
butą*. 
Oak Lawn i šnuomojama* butą* 
— $600 į mėn. su šiluma ir elektra. 
Beverly i šnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 masinu garažas. 
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ra
mioje vietoje parduodamas „town-
house" — 4 miegamieji. 2 vonios. 
Yra didelis dviejų mašinų garažas. 
Arti golfo laukas, baseinas, parkas. 
Skambinti: 773-767-2400, First 
Rate Real Estatc , Auš ra Padali
no. 

Reikalingi darbininkai naktiniam 
ir dieniniam parduotuvių valymui 

Illinois ir gretimose valstijose. 
Kai kur galima važinėti iš Čikagos. 

TeL 773-476-2247; 
773-251-6101; 773-612-6136. 

Del ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu i 
savo namus gyvenu prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

GREIT PARDUODA 

ySL RE/MAX 
y REALTORS 

OFFC. 773-229-8761 
HOm 170B1 425 - 7160 
MOOL rmi 590-0205 

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

<5515* MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655; mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

C^etTtU0£ rffitsi 

miems tuometinio kursų vir
šininko, laikinai pareigas ei
nančio LŠS vado pulkininko 
B. Vizbaro, ir būreliu pasie
niečių buvo patikėta II korpu
so apsauga. Visi gynėjai iki 
šiol atsimename, kokiomis są
lygomis teko mums vykdyti 
svarbiausią piliečio pareigą — 
ginti valstybės Laisvę. Dalis 
Vilniaus rinktinės šaulių sau
gojo savivaldybę ir Gedimino 
pilį, budėjo prie Televizijos 
bokSto. Deja, prie Televizijos 
bokšto žuvo Vilniaus Kara
liaus Mindaugo rinktinės Ge
ležinio Vilko kuopos šauliai 
Darius Gerbutavičius ir Ignas 
Šimulionis. Dešimtis šaulių 
budėjo šalies strateginiuose 
objektuose savo vietovėse. 

Iškilus daug rimtesnei grės
mei, buvo. imtasi priemonių 
apsiginkluoti rimčiau, nes iki 
to laiko šaulių, kaip ir kitų 
gynėjų, rankose buvo tik gele
žiniai strypai, guminės lazdos 
ir mediniai kuolai. Sausio 11-
14 dienomis, po kelių išvykų į 
Kauną, Panevėžį, Alytų ir ki
tus miestus (tai buvo padaryti 
labai sudėtinga ir pavojinga, 
nes kelius kontroliavo sovieti
niai desantininkai), šauliams 
buvo atvežta visa turėta gink
luotė (dauguma medžiokliniai 
šautuvai), nemažai ginklų (I ir 
II pasaulinių karų laikų) šau
liams padovanojo prie AT rū
mų besibūriuojantys žmonės. 

Šauliai nepalūžo tomis die
nomis, savo pareigą atliko ir 
rūmų apsaugoje išbuvo iki va
sario 15 dienos, kuomet AT 
pirmininko prof. V. Landsber
gio sprendimu AT rūmų ap
sauga buvo patikėta sausio 17 
d. įsteigtai Savanoriškajai 
krašto apsaugos tarybai ir Č. 
Jezersko mokomajai kuopai — 
LKB „Geležinis vilkas" užuo
mazgai. Per šį laikotarpį AT 
rūmų apsaugoje pakaitomis 
dalyvavo virš 300 šaulių, per 
30 šaulių iš rūmų neišvyko 
nuo sausio 9 d. iki vasario 15 
d. Kovo mėnesį, suderinus su 
KAD direktoriumi A. Butkevi
čiumi, šauliai vėl tęsė budėji
mus AT rūmuose iki rugpjūčio 
26 dienos. Už pasižymėjimą 
per 200 šaulių buvo apdovano-

New Vision 
Bus. 08-361-0800 
Vok* Ms* 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SUSIRŪPINO 
AUGMENIJOS 
NAIKINIMU 

Prezidento Valdo Adam
kaus įgaliotas, prezidentūros 
Teisės departamento vadovas 
Armanas Abramavičius krei
pėsi j Valstybės kontrolę, pra
šydamas ištirti Lietuvos ža
liųjų judėjimo (LŽJ) pirminin
ko Rimanto Braziulio prezi
dentūrai perduotą medžiagą 
dėl Kauno miesto žaliųjų zonų 
naikinimo. 

Neseniai V. Adamkus su
sitiko su Kauno miesto žaliųjų 
zonų naikinimui besiprieši
nančiais piketuotojais sostinės 
S. Daukanto aikštėje. Prezi
dentas išklausė piketuotojų 
pareiškimą d; '., jų nuomone, 
neleistino ir netoleruotino žel
dinių niokojimo Kaune. V. 
Adamkus pasveikino aktyvią 
visuomenės, o ypač jaunimo 
nuostatą aplinkosaugos klau
simais ir išreiškė savo solida
rumą su ekologines problemas 
keliančiais piliečiais. 

Pernai lapkričio pabaigoje 
LŽJ surengė renginį .Apgin
kime medžius nuo tešlagal
vių'. Žalieji protestavo dėl me
džių iškirtimo lapkričio 9 d. 
Kaune, Pramonės prospekte 
(100 uosių buvo iškirsti netu
rint leidimo). 

LŽJ pirmininko teigimu, 
tuomet surengtas renginys 
„buvo nesankcionuotas, nes 
buvo nesankcionuotas ir me
džių iškirtimas". 

Už piketo surengimą šį 
trečiadienį Kauno apylinkės 
teismas R. Braziulį nubaudė 
100 litų pinigine bauda. LŽJ 
pirmininkas sakė esąs įsitiki
nęs, kad šią baudą sumokės 
prezidentas V. Adamkus. 

V. Adamkus, prieš grįžda
mas į Lietuvą ir tapdamas 
prezidentu, buvo JAV aplinko
saugos agentūros regioninio 
padalinio vadovu. (BNS) 

ti Sausio 13-osios atminimo 
medaliais. 

Paruošė Stasys 
Ignatavič ius 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PAAIŠKINKITE 

Maniau, kad moku skaityti 
ir suprasti laikraščių straips
nius. Deja, pastebėjau, kad 
kartais labai klystu. „Drauge", 
2000.1.20 pirmame puslapyje 
„Kalbininkai..." yra žodis 
„transkribuotas". Sukau gal
vą, klausiau žmonos, kalbė
jausi su kitais ir atsakymo ne
gavau. Spėliojome visi. Sako, 
kad toks žodis dabartines Lie
tuvos žodyne yra. 

Nejaugi eilinis skaitytojas 
turi turėti po nosimi lietuviš
ką ir anglišką žodynus, kad 
pajėgtų skaityti „Draugą"? Ar 
įmanoma būtų kur nors 
„Drauge" išaiškinti, ką reiškia 
„transkribuotas" ar „transkri
buota rašyba"? Ne tik aš, bet 
ir daugelis „Draugo" skaity
tojų, būtų dėkingi už paaiš
kinimą. 

Kęstutis Ječius 
Villa Park, IL 

DVIEJŲ PARAPIJŲ 
ISTORIJA 

Neseniai „Drauge" (pasku
tiniame puslapyje) buvo iš
spausdintas straipsnelis apie 
ketinimą Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje pa
keisti sumos laiką, nes var
gonininkas Ričardas Šokas 
išsikelia kitur ir negali 10:30 
vai. r. atvykti į bažnyčią, va
dovauti parapijos chorui. 

Galima tik sveikinti Ričardą 
Šoką, tęsianti savo darbą Či
kagos arkidiecezijos St. Rich-
ard parapijoje, kurioje sekma
dieniais aukojamos 5 Mišios (7 
vai. r. angliškai, 8:30 — len
kiškai, 10 — angliškai, 11:30 
— angliškai ir 1 vai. p.p. — 
lenkiškai). Jis tikrai bus už
imtas. St. Richard parapija 
jam pasiūlė choro vadovo 
etatą su apie 40,000 dol. meti
niu atlyginimu, tad, supranta
ma, muz. Šoko pirmoji pareiga 
bei atsakomybė yra tai parapi
jai. 

Garbinga, kad muz. Šokas 
nori sugrįžti į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapiją akompanuo
ti ir diriguoti chorui 10:30 vai. 
r. Mišioms. Bet kyla klausi
mas: ar suspės? Kaip matome, 
sekmadieninių Mišių tvarka
raštis užpildo visą rytą ir dalį 
dienos. Mes turime į tai at
sižvelgti, prieš keičiant mūsų 
lietuviškų Mišių laiką savo 
parapijoje. Reikia dar prisi
minti ir Šventosios savaitės, 
Velykų sekmadienio apeigas, 
kaip svarbius liturginius įvy
kius. Dalindamiesi klebonu, 
kuris tik dalį laiko dirba mūsų 
parapijoje, dabar turėsime dar 
dalintis ir vargonininku... 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biudžetas artėja prie 
pusės mln. dol., iš jų daugiau 
kaip 250,000 dol. išleidžiama 
mokytojų ir kito personalo al
goms. Kodėl negalime surasti 
žmoniško atlyginimo choro va
dovui? St. Richard parapija 
(5032 S. Kostner) iŠ esmės tar
nauja lenkų imigrantams, ji 
nėra turtinga, tačiau vertina 
liturgines apeigas, suteikda
ma savo choro vadovui galimy
be dirbti su visu etatu. Mūsų 
parapijos bažnyčia sekmadie
niais Sumos metu pilna para
pijiečių, kurių daugumą suda
ro naujieji lietuviai imigran
tai. Argi negėda, kad lietuviš
ka Šiluvos Švč. Mergelės šven
tovė negali turėti visalaikio 
klebono, kunigo vikaro ir cho

ro vadovo? 
Laikas parapijai imtis pa

ieškų Čikagoje, jos apylinkėse 
ar Lietuvoje. Laikas surasti 
lietuvišką personalą mūsų lie
tuviškoms liturginėms reik
mėms. 

Juozas Kulys 
Chicago, IL 

AR MŪSŲ LAUKIA 
CICERO LIKIMAS? 

Paskaičius š.m. „Draugo" 
sausio 30 d. laidoje straipsnelį 
„Svarbi žinia lietuvių parapi
joje Marąuette Parke", tary
tum krūptelėjau: nejaugi jau 
prasideda ir čia Šv. Antano 
parapijos Ciceroje įvykiai? Kai 
pradedama kaitalioti Mišių 
tvarką, kad prisitaikytų prie 
vieno asmens reikalavimų ar 
patogumo, aiškiai regėti pavo
jaus ženklas. Kaip amerikie
čiai sako: jei nesugedęs, ne
pradėk taisyti. 

Suma Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje sekmadie
niais 10:30 vai. r. yra jau apie 
50 metų. Visi į tą įpratę, o da
bar tiek daug neseniai atvyku
sių — su šeimomis, su vai
kučiais, jaunimu — į tas Mi
šias atsilanko. Tiesiog gera 
matyti, kaip vėl atgijo senoji 
mūsų parapija. 

Jau anksčiau pastebėjome, 
kad parapijoje „verda" kaž
kokie nesklandumai, nepasi
tenkinimai. Dėl Dievo meilės, 
nesugriaukime paskutinę Či
kagoje dar visai lietuvišką pa
rapiją. Kur švęsime tautines 
ar bažnytines šventes, kur 
prisiglausime, giedosime, mel
simės, jeigu neteksime ir šios 
parapijos? Gal manote, kad 
visi suvažiuos į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koplytėlę 
Lemonte? Nėra abejonės, kad 
mums būtina turėti lietu
viškai kalbantį kleboną, kuris 
tik ta parapija rūpintųsi (kaip 
mes pasigendame kun. Jono 
Kuzinsko!). Ir Šv. Rašte pasa
kyta, kad neįmanoma tarnau
ti „dviem šeimininkams". O 
dabar, atrodo, ir vargoninin
kas susirado kitą šeimininką. 

Marija P . Saudargienė 
Chicago, IL 

KITAS LIETUVOS 
VEIDAS 

Pagal lietuviškąją žinia-
sklaidą ir pagal iš Lietuvos 
gaunamus laiškus, atrodytų, 
kad Lietuvoje yra labai blogai. 
Ypač blogai stovi ekonomija. 
Taip pat pas žmones labai 
trūksta patriotizmo, ypač pas 
jaunąją kartą. Dėl to lietuvių 
tautos išlikimas per trečiąjį 
tūkstantmetį atrodo labai 
miglotas. Ar yra kita medalio 
pusė? 

Atrodo, kad yra. Su malonu
mu perskaičiau Audronės V. 
Škiudaitės straipsnį, pavadin
tą: „Sausio 13-osios tauta" 
(„Draugas", sausio 16). Jame 
ypač mane nudžiugino du iš
kelti aspektai. Vienas jų: au
torė, sausio 13 dienos išvaka
rėse aplankiusi įvairias Vil
niaus vietoves, laužus, nega
lėjo nustatyti, ar tarp labai 
gausių tos dienos paminėjimo 
dalyvių buvo daugiau jaunų, 
ar daugiau senesnio amžiaus 
žmonių. Bent man tai rodytų, 
kad kosmopolitizmas dar nėra 
užkariavęs jaunimo širdžių. 
Kitaip Lietuvos jaunimas ne
būtų domėjęsis šiuo įvykiu, 
kaip kad ir mūsų jaunimas ne-

DRAUOAS, 2001 m. vasario 2 d., penktadienis 

Š.m. sausio 6 d. susirinko nemažas būrys savanorių padėti krauti ..Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio, 
siuntinius vaikams Lietuvoje Į sunkvežimį sudėta 610 siuntinių. Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS JUBILIEJUI 

PAMINĖTI 
2001 metų vasario 16 d. su

eina du šimtai metų nuo vys
kupo Motiejaus Valančiaus, 
vieno didžiųjų devynioliktojo 
šimtmečio Lietuvos asmeny
bių, gimimo. Tamsiausiu ir 
tragiškiausiu Lietuvai metu, 
kai caro valdžia engė žmones, 
juos trėmė į Sibirą už lietuviš
ką žodį ir raštą, griovė bažny
čias, persekiojo tikinčiuosius, 
bruko slavizmą ir stačiatiky
bę, jis stojo į darbą Bažnyčiai 
ir žmogui. Valančius ir jo įta
koje išauklėti jauni kunigai 
mokė žmones krikščioniškųjų 
vertybių ne valdžios-rusiška 
ar ponų-lenkiška, o kaimo 
valstiečių — lietuviška kalba. 
Tuo jis išreiškė pagarbą pa
prastam žmogui, jo kilmei, 
kultūrai, kalbėjo iš širdies į 
širdį, kėlė dvasią, gydė nuo 
širdies žaizdų ir nuo pragaiš
tingų įpročių. Nenuostabu, 
kad jis susilaukė daugybės pa
sekėjų. Pastebėjęs, kad di
džiausią nelaimę žmogaus gy
venime neša alkoholizmas, 
Valančius prie parapijų steigė 
Blaivystės brolijas. Sutapati
nęs blaivybę su krikščioniš
komis dorybėmis, čia pritrau
kė daugiau kaip keturis penk
tadalius katalikiškosios kraš-

labai domisi lietuviškais mi
nėjimais Amerikoje. 

Straipsnyje paminimas ir ki
tas klausimas: ar Lietuvos 
ekonominė padėtis yra tokia 
beviltiška? Autorė kategoriš
kai atsako, kad ne. Mini visą 
eilę lietuvių savininkų val
domų pelningų įmonių, dau
gelį eksportuojančių savo pa
gamintas prekes į užsienį. Tik 
šių įmonių dėka yra beveik 
padengiamas Lietuvos biudže
tas, išmokant algas valdinin
kams ir pensijas pensinin
kams bei išlaikant kariuome
nę, universitetus, ligonines. 
Taip pat, tiesiogiai ir netiesio
giai, jų dėka Lietuvos keliais 
važinėja vienas milijonas au
tomobilių. Vien tik šis faktas 
rodytų, kad Lietuva nėra tik 
vargšais apgyventas kraštas. 
Tiesa, vargšų ten yra nema
žai, bet jų yra ir Amerikoje, 
kuri nepriklausomybe ir de
mokratija naudojosi net 225 
metus. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2212W«tCennikRMd, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
SteptMD M. Oksas, Prtrldent 

tlmmmtįm ČB*mlrAfjtbiUąLitt*t1mu Dengimi Kaip 95 Matus. 

to gyventojų dalies ir didelį 
skaičių kitatikių. Valančius 
tapo švyturiu, kuri> rodė kelią 
iš degradacijos ir alkoholio liū
no į prasmingesnį, vertingesnį 
ir laimingesnį gyvenimą. Žmo
nės atgavo savigarbą, pasiti
kėjimą, viltį. O kai akys pa
mato geresnį rytojų, kojos ran
da kelią, rankos pakelia naš
tą. Pakilusi žmonių dvasinė 
būklė, kultūrinis lygis ir tauti
nis susipratimas ilgainiui at
vedė tautą į savarankišką, ne
priklausomą gyvenimą, tapo 
akstinu Lietuvos valstybingu
mo atkūrimui. 

Valančiaus ganytojiška veik
la siejosi su jo pastangomis 
žmonių švietimo, analfabetiz
mo naikinimo, raštingumo kė
limo, spaudos, istorijos ir folk
loro gaivinimo, srityje. Tapęs 
vyskupu, jis ėmė smarkiai plė
toti pradinį mokymą lietuvių 
kalba, prie parapijų steigė mo
kyklas. Suorganizavo lietuviš
kų knygų spausdinimą Ryt
prūsiuose, materialiai ir orga
nizaciniai sudarė sąlygas jas 
platinti Lietuvoje, rėmė biblio
tekas, padėjo knygnešiams. 
Tuo tikslu pats parašė ir iš
leido nemažai knygų religinė
mis, istorinėmis ir didaktinė
mis temomis. Verti prisiminti 
jo beletristiniai kūriniai „Pa
langos Juzė", „Mikė Melagė
lis", „Guvus Vincė", „Geroji 
Onelė" bei kit. prozos raštai. 
Jis rašė papnstai, patrauk
liai, labai vaizdingais liaudies 
žodžiais bei išs reiškimais. Įdo
mus ir reikšmingas jo tautosa
kos rinkinys — posakiai, pa
tarlės, papročių aprašymai. Jo 
tvirtinimu, „listuvių liaudies 
kultūra yra ne tik savarankiš
kas ir gyvybingas reiškinys, 
bet ir tvirčiausias tautinės 
kultūros pamatas, be kurio 
neįmanomas i" pačios tautos 
atgimimas". 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba šiam jubiliejui 
paminėti suktrė keletą pro
jektų. Jų tiksas yra plačiau 
atskleisti M Valančiaus 
krikščioniškąsias ir humanis
tines idėjas bei iškelti jo ska
tinamas vertybes, kurios kėlė 
žmonių dvasią, tvirtino jų cha
rakterį, junge juos \ bendra 
tikslą ir tuo padėjo pagrindą 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymui bei įtvirtinimui, PLB 
įsteigė dvi vienkartines sti
pendijas išeivijos studentams 
— už disertaciją ir už rašinį — 
mokslinę studiją apie vysk. 
Motiejų Valančių pasirinkta 
tema. Pavyzdžiui, M. Valan
čiaus asmenybė bei laikmetis; 
jo vieta, veikla ir įtaka Lietu
vos formavimosi procesui, jo 
įnašas, kuriant ir formuojant 
tautinę švietimo sistemą; jo 
literatūrinis palikimas. Me

džiagos rinkimas turėtų būti 
atliktas Lietuvoje. Studentus 
globoti sutiko Lituanistikos 
katedros Illinois universitete 
Čikagoje prof. dr. Violeta Ke
lertienė ir Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius. Vertinimo 
komisijoje taip pat sutiko da
lyvauti prof. dr. Giedrius Su
bačius. Stipendijoms skiriama 
3,000 dol. už disertaciją, 1,000 
už studiją — mokslo darbą. 

PLB taip pat įsteigė premiją 
už išeivijoje sukurtą originalų 
darbą laisva tema apie vysk. 
Motiejų Valančių, jo kūrybą 
ir/ar propaguotas idėjas. Pa
vyzdžiui, „Blaivybė M. Valan
čiaus raštuose"; jo apysakų 
įscenizavimas; literatūrinių 
veikėjų posakiai su iliustraci
jomis; jo kalbos žodyno, vaiz
dingų išsireiškimų paaiškini
mai — pamokos; tautosakos, 
patarlių iliustracijos; to laik
mečio — knygnešių, pasiprie
šinimo lenkponiams. žandaru 
pergudravimo nuotykiai, atsi
spyrimas nudvasinimui ir nu-
tautimui, istorijos —geogra
finių vietovių iliustracijos bei 
kita. Tai galėtų būti elektroni
nis puslapis. CD-ROM. vaiz
dajuostė, kompaktinis diskas, 
muzikos, teatro ar rašyto žo
džio kūrinys, plakatų-reklamų 
serija, netgi Jkomikų"' knygelė 
ar kitas originalus darbas, 
iškeliantis M. Valančiaus ska
tintas moralines vertybes. Šią 
1.000 dolerių premiją skiria 
Labdarių draugija, vadovauja
ma dr. Lino Sidrio, nes šios or
ganizacijos veikla taip pat pa
grįsta M. Valančiaus krikščio
niškosiomis, humanistinėmis 
ir tautiškosiomis idėjomis. 

Darbai turi būti atlikti iki 
mokslo metų pabaigos, 2003-
čių metų birželio mėnesio. To
limesnes informacijas teikia 
Gabrielius Žemkalnis, PLB at
stovybė Lietuvoje, Gedimino 

A t A 
v.s. ANTANAS JARŪNAS 

Mirė 2001 m. sausio 24 d. 
Velionis buvo ilgametis Lietuvių Skautų Sąjun

gos Lituanikos tunto narys Čikagoje ir Lietuvių 
Skautų Brolijos tiekimo skyriaus vadovas bei Tary
bos narys. 1994 m. — 1996 m. kadencijoje buvo Tary
bos Pirmijos iždininkas. Brolis Antanas buvo rūpes
tingas, sąžiningas, širdingas ir kuklus skautas. Jis 
visiems padėjo ir niekad neatsisakė darbo bei pa
reigų. 

Lietuvių Skautų Sąjunga liūdi praradus mylimą 
brolį skautininką ir nuoširdžiai prašo visus draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė 

AtA 
ONAI PENKAUSKAITEI 

GIRNIUVIENEI 

mirus, jos sūnums — dr. RAMŪNUI ir šeimai, dr. 
KĘSTUČIUI ir šeimai, dr. SAULIUI ir visiems gi
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir pergyve
name netektį kartu su Jumis. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Stefa ir Petras Kisieliai 
Alė ir Antanas Razmai 

A.tA 
STELLA CHAPAS.MALESH 

Gimė 1905 m. Šiauliuose. 
1921 m. a.a. Stella emigravo į JAV kartu su tėvais, 

broliais, seserimis. Amerikoje išmoko anglų kalbą, bai
gė grožio mokyklą ir valdė nuosavą kirpyklą Roselando 
apylinkėje 1930-1950 metais. 

Nuliūdę liko: duktė, anūkai David Briggs su žmona 
Lynette ir Julie, sesuo Josephine Tanis, artimieji, drau
gai bei jų šeimos. 

Velionė buvo žmona a.a. Peter Zaks, su kuriuo tu
rėjo vieną dukrą Noreen Briggs, kurios vyras Thomas, 
taip pat buvo žmona a.a. Anthony Chapas. 

A.a. Stellos draugai ir artimieji ją prisimins kaip 
sunkiai dirbusią, stiprią ir sumanią. Velionė labai my
lėjo savo šeimą ir Ameriką. 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 3 d. nuo 
10:30 iki 11 v.ryto Hills Ltd laidojimo namuose, 10201 
S. Roberts Rd. (8000 W.) Palos Hills IL. 

Laidotuvių apeigos įvyks Tautinėse lietuvių kapi
nėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Alzheimer's Associa-
tion, 4709 Golf Road, Suite #1015, Skokie IL 60076. 

Nul iūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Hills Funeral Home, Ltd. Tel. 

708-598-5880. 

pr. 53, LR Seimo III rūmai, 
Vilnius 2002, Lt, e-mail: 
plbav@rc.lrs.lt . ir Laima 
Žliobienė, 1500 Lake Shore 
Dr. South, Barrington, IL 

6O010, USA, e-mail: 
lzlioba@hotmail.com. 

Laima Žliobienė 

Motiejaus Va lanč iau* medal ionas . Petras Rimša. 1904 m. Bronsa. 

• Panevėžys. Advento pra
džia buvo pažymėta Caritas 
iniciatyva — Gerumo savaite. 
Prie vyskupijos Caritas įsikū
ręs „Vaikų ir jaunuolių užim
tumo centras" surengė rank
darbių parodą ir koncertą. Jau 
trečius metus šia proga pa
nevėžiečiai sukviečiami į „Šal
tinėlio" vaikų biblioteką. Svei
kinimo žodį susirinkusiems 
tarė vyskupas Juozas Preik
šas, kalbėjo Caritas reikalų 
vedėja Gražina Kacevičienė. 

• Šiauliai. Gruodžio 1-2 d. 
Šiaulių vyskupijos tikybos mo
kytojams rekolekcijas vedė 
kun. Vytautas Brilius, MIC. 
Penktadienio vakare visus su
sirinkusiuosius rekolekcijų va
dovas pakvietė pamąstyti apie 
nuodėmę ir jau nuo Ievos ir 
Adomo laikų žmogaus nenorą 
paklusti Dievui. Po mąstymo 
buvo adoruojamas Švenčiau
siasis. Antrąją dieną rekolek
cijos prasidėjo šv. Mišiomis, 
vėliau gvildenta puikybės te
ma, atsakinėta į rekolekcijų 
dalyvių klausimus. 

mailto:plbav@rc.lrs.lt
mailto:lzlioba@hotmail.com


6 DRAUGAS, 2001 m vasario 2 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Užvakar buvo išsiųsti 
„Draugo" vasario mėnesio pir
mieji ir gruodžio mėnesio ant
rieji prenumeratų paragini
mai. Dovanokit, jei jūsų mo
kestis prasilenkė su šiais pa
raginimais. Jei turėtumėte 
klausimų, visų pirma pasitik
rinkite lipinuką, kuriame už
rašyta prenumeratos atnauji
nimo data, o po to skambinki
te į „Draugo" administraciją. 

Dr. Gediminas Balukas, 
aktorė Audrė Budrytė, litera
tūrologas Titus Antanaitis — 
visi jie dalyvaus Eglės Juod-
valkės knygos „Cukraus kal
nas" sutiktuvėse ir aptars lite
ratūrines bei autorės pastan
gas nepasiduoti šiai ligai. Po
pietė bus paįvairinta kanklių 
garsais. Šios knygos sutiktu
vės vyks vasario 4 d. 12:30 v. 
PLC, Lietuvių dailės muzieju
je. Prieš programą svečiai bus 
pavaišinti kavute. 

Jau beveik 69-erius me
tus gyvuojantis ..Margutis" 
vėl kviečia savo klausytojus į 
kasmetinę lėšų telkimo vaka
rienę. Be klausytojų paramos, 
sunku būtų gyvuoti, taigi at
vykdami į „Margučio" šventę, 
tuo pačiu paremsite lietuvišką 
žodį ir muziką, kuri kas vaka
rą skamba per VVCEV radijo 
stotį 1450 kH banga. Kovo 10 
d. 6 vai. atvykite į jaukią Jau
nimo centro didžiąją salę, ku
rioje svečius linksmins S. Jag-
minienės liaudiškos muzikos 
„Tėviškės" kapela. Bilietus 
jau galite įsigyti „Seklyčioje". 

In te rne to svetainė, skirta 
naujai į Ameriką atvykusiems 
tautiečiams -

www. lietuviai.net 

Pavasaris j au čia, bet tik 
trumpą laiką - nuo vasario 3 
iki kovo 11 dienos Lincoln 
Park ir Garfield Park gėlių 
šiltnamiuose vyks azalijų, ka
melijų, tulpių, hiacintų paro
da. Azalijos - Šiaurės Ameri
kos ir Azijos gėlės, visuomet 
žydinčios ankstyvą ir vėlų pa
vasarį, dabar gėlių šiltna
miuose savo pumpurus iš
skleis reguliuojant dirbtinę 
šviesą, šilumą ir drėgmę. Ka
melijos, pavadintos garsaus 
Moravijos botaniko G. J. Ka
mei vardu, gali užaugti net 
iki 50 pėdų aukščio. Yra išau
ginta daugiau negu 30,000 
šių nuostabių gėlių rūšių. Gė
lių parodos atidarymas Čika
goje vyks vasario 4 d., sekma
dienį, nuo 2 iki 5 val.v. Gar
field Park Conservatory, 300 
N. Central Park Avenue. Vai
kai čia taip pat bus užimti. 
Gėlių paroda visą mėnesį vyks 
ir Lincoln Park Coservatory. 
kurios adresas - 2400 N. 
Stockton Drive. Šios dvi gėlių 
oranžerijos veikia 365 dienas 
per metus, įėjimas į jas - vi
sada nemokamas. Daugiau ži
nių tel. 312-746-5100. 

įvairių smulkmenų apie 
naująjį imigracinį Life įstaty
mą galėsite klausti advokato 
Paul Costranovo, kuris vasa
rio 4 d., sekmadienį, po 10:30 
val.r.Šv. Mišių kalbės Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Bus verčiama į lietuvių 
kalbą. Susitikimą rengia para
pija ir JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. 

%SmSu 

Holy Cross ligoninės direktorių ta
ryba ir seseles kazimierietes nau
juoju Holy Cross ligonines prezi
dentu išrinko Philip G Dionne. Šj 
seniai ligoninėse dirbant} tarnauto
ją ypač patraukė katalikiška ligoni
nės kryptis ir tamprūs seselių ka-
zimienečių ryšiai su vietos bend
ruomene. 

PAGALBOS 
ŠAUKSMAS — 2 

Mūsų lietuvių tarpe yra 
nuostabiausių žmonių, kurie 
atvėrė savo širdis, suprato, 
kad reikalinga padėti devynio
likmetei Žanetai per Jos mir
ties ir gyvybės prašymą. Ačiū 
visiems, kurie iki šiol skambi
no ir pasisiūlė finansiškai pa
dėti. Finansiška pagalba šio 
reikalo yra ir moralinė pagal
ba — koks bus džiaugsmas 
Žanetai, kad ji galės panaudo
ti pinigus gydydama nepagy
domą ligą — limfoblastinę leu
kemiją. 

Noriu paminėti, kad iki 
džiaugsmo ašarų sujaudino 
vienos daug metų pažįstamos, 
čia gimusios moters balsas ir 
pasiūlymas nuo sertifikato 
paskirti dividendus 20,000 do
lerių. Žaneta ir Lithuanian 
Mercy Lift nariai labai apsi
džiaugė šitokiu stebuklu. 
Šeima prašė neskelbti pavar
dės. Esame labai dėkingi 
jiems. 

Iš Vilniaus gautas laiškas 
pranešė, kad Žanetos specia
liai skirtoje banko sąskaitoje 
yra 7,000 JAV dolerių. Dar 
Seimas teberenka aukas ir su
ma paaiškės už poros dienų. 
Džiugu, kad pradeda prigyti 
Lietuvoje labdaros svarbumas 
ir žmonės mato reikalą padėti 
viens kitam. 

Kitus aukotojus Vida Jonu
šienė paskelbs vėliau, kai su
sirinks daugiau aukų. Tuoj po 
ketvirtadienio laidos, šeštadie
nį, rado 4 laiškus. O iš viso rei
kia 60,000 JAV dolerių. 

Pranė Šlutienė 

Paroda, pavadinta ,Ar ne
galėtum pasakyti, kaip nusi
gauti iki Sesame gatvės?", 
pradės veikti nuo vasario 3 d. 
Čikagos vaikų muziejuje (Chi
cago Children's Museum, 700 
E. Grand Ave, Navy Pier Fa
mily Pavilion, tel. 312-527-
1000). Muziejus dirba kasdien 
nuo 10 vai.r. iki 5 vai.p.p., iš
skyrus pirmadienį, ketvirta
dieniais - iki 8 val.v. Nemoka
mas įėjimas - ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 val.v. 
iš arti Ir *oif 

VAŠINGTONE — 
JAUNIMO SĄSKRYDIS 

Tęsiant tradiciją, JAV Lietu
vių jaunimo sąjungos Va
šingtono ir Baltimores skyrius 
kartu su Lietuvos ambasada 
Vašingtone kviečia lietuvių 
jaunimą dalyvauti Vašingtono 
jaunimo sąskrydyje, kuris 
įvyks 2001 metų kovo 10-11 
dienomis Vašingtone. 

Planuojama sąskrydžio pro
grama: kovo 10 d., šeštadienį 
— susirinkimas/diskusijos va
karonė; kovo 11 d., sekmadie
nį — susitikimas ambasadoje. 

Planuojamos diskusijų te
mos: „Pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacijos — ar norime 
burtis?", „Studijos JAV: Reali
jos, dilemos ir perspektyvos". 

Kviečiame jus aktyviai įsi
jungti ir dalyvauti diskusijose. 
Prašome informuoti, ar pla
nuojate atvykti ir kokioje dis
kusijoje (-ose) norėtumėte da -
lyvauti. Norintys pasisakti, 
praneškite mums iš anksto ar
ba atsiųskite pranešimą raštu, 
jei negalėsite dalyvauti asme
niškai. Mūsų adresas: 
SASKRYDIS@FTNETWORK 
COM Atsakymus į jūsų klau
simus ir išsamesnę informa
ciją atsiųsime antroje vasario 
mėnesio pusėje, gavę jūsų at
siliepimus ir pageidavimus dėl 
diskusijų, apgyvendinimo 
reikmių ir panašiai. 

Kovo 9-10 dienomis Vašing
tone taip pat vyks Joint Baltic 
American National Committee 
(JBANC) konferencija. Dau
giau informacijos galime rasti 
www.jbanc.org puslapyje. 
Konferencijos organizatoriai 
sutinka jaunuosius konferen
cijos dalyvius atleisti nuo re
gistracijos mokesčio. 

Žadame linksmą ir turi
ningą savaitgalį draugų būry
je JAV sostinėje. 

Marius Pe t rušonis , 
Vašingtono/Baltimorė 

Lietuvių jaunimo sąjunga 

S. STASIULJENE 
KVIEČIA VAIŠINTIS 

Be abejo, dar daug „Drau
go" skaitytojų prisimena anks
čiau reguliariai spausdintą 
skyrelį šeimininkėms, kuria
me Stefanija Stasiulienė pa
teikdavo įvairių patiekalų re
ceptų ir kitų naudingų pata
rimų. Ne kartą lokio skyrelio 
ir dabar pasigendama. Tačiau 
S. Stasiulienė neseniai išleido 
puikų tokių receptų rinkinį, 
knygą „Kviečiu vaišintis". Ją 
pavarčius, ne vienara „pradės 
seilės varvėti" ir tikrai kils no
ras pamėginti naujų patiekalų 
receptus. Juo labiau, kad S. 
Stasiulienė rašo labai papras
tai, suprantamai, net nelabai 
įgudusiems kulinarijos paslap
tyse receptai nesudarys sun
kumų. Knyga gražiai išleista, 
iliustruota (net spalvotomis 
nuotraukomis), apima labai 
platų patiekalų sąrašą — nuo 
užkandėlių, gėrimų, iki salotų, 
mėsų, sriubų, saldumynų. 
Kaina 15 dol., su 4 dol. per
siuntimo išlaidomis. Galima 
užsisakyti šiuo adresu: S. Sta-
sas, 18112 Windward Rd., 
Cleveland, OH 44119. Tai 
gera dovana ir sau, ir artimie
siems. 

m '' fettittJH m 

Rugsėjo 1-OJI Vaidotai, 1999 m rugsėjo 1 d Diojos Gundo* Barysaitės nuotrauka Šios Lietuvos prezidentū
ros fotografes nuotraukos apie prezidentūrą ir prezidento Valdo Adamkaus keliones bus eksponuojamos kasme
tinėje Vasano Ifvosios parodoje, kurios atidarymas vyks vasario 10 d , seAt.adieni. 4 vai p p Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje Galbūt atvyk* ir patą prezidentas Visi maloniai kviečiami 

Pr ieš isiraivdami į bran
gų sveikatingumo klubą, pasi
tikrinkite - galbūt šalia jūsų 
namų, viename iš 50 Čikagos 
parkų, veikia puikus sveika
tingumo centras, į kurį įėji
mas tekainuoja tik 1 ar 2 do
lerius? Chicago Park Disctrict 
praneša, kad šiuose tvarkin
guose centruose, veikia šiuo
laikiniai sportavimo ir treni
ravimosi prietaisai, dviračiai, 
o profesionalūs treneriai pasi
ruošę patarti ir padėti jums. 
Štai keletas adresų, kur galite 
sportuoti: Scottsdale Park 
(4637 W. 83rd Street), Ridge 
Park (9625 S. Longwood Dri
ve), Austin Town Hali (5610 
W. Lake Street). Kitus centrus 
galite susirasti, skambindami 
tel. 312-742-7529 arba Inter
nete 
www .chicagoparkd istrict.com 

IM s»r*l ir troli" 
SKELBIA VAJŲ 

Popiežiaus Leono XIII fon
das, kuris daugiausia remia 
krikščioniškosios demokratijos 
veiklą Lietuvoje, pradeda va
jų. Aukas prašome siųsti iž
dininkui Petrui Jokubkai ad
resu: 420 64th Ave. Apt#903E, 
St. Petersburg Beach, FL 
33706. 
„MAIRONIO" MOKYKLOS 

JUBILIEJAUS ŠVENTE 
New Yorko ,.Maironio" lit. 

mokykla primena abiturien
tams ir visiems, kad „Mai
ronio" lit. mokyklos New Yor-
ke 50 metų jubiliejinis pokylis 
ruošiamas š.m. gegužės 5 d., 7 
vai. vak., Kultūros židinyje. 
Daugiau informacijų bus pa -
skelbta vėliau 

SJcmlbimat \ 
• Amerikos Lietuvių ra-

dąjaa, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r, 
per WCEV 14.50 AM. Tel, 
773-847-4903, adresas: 4458 
S.Francisco, Chicago, IL 60632 

http://lietuviai.net
http://www.jbanc.org
http://istrict.com


Apšilimas prieš dainuojant. Meno mokyklėlės mokiniai su savo mokytoja Loreta Umbrasiene „Draugo" geguži
nėje praėjusią vasarą. Jono Kuprio nuotr. 

MENO MOKYKLĖLĖ 
Meninis ugdymas užima 

svarbią vietą vaiko gyvenime. 
Vaikas, kuris domisi menu, 
skirtingai nei bendraamžis, 
turi įvairesnį pasaulio, spalvų, 
garsų, judesio supratimą. Me
no mokyklėlėje ir stengiamasi 
ugdyti vaikų meninius suge
bėjimus. 

Mokyklėlės tretieji mokslo 
metai jau įpusėjo. Kai kurių 
skyrių darbas nusistovėjo. 
Gaila, kad šiais mokslo metais 
sumažėjo kankliuojančių mer
ginų. Pati ištikimiausia kank
lių muzikai liko Aušra Bužė-
naitė, o nuo rugsėjo kankliavi
mo paslapčių mokosi dar vie
na išeivijos atžala — Indrė 
Bielskutė. Su mergaitėmis 
kantriai dirba dėstytoja Genė 
Razumienė. Dainavimo sky
riuje turime dvi grupes, ku
riose vyrauja mergaitės, ta
čiau po truputį „turtėjame" ir 
vyriokais. Dainavimo skyriaus 
dėstytoja Loreta Umbrasiene 
daugiausia moko moksleivius 
šiuolaikinių lietuvių kompozi
torių dainų, kai kurias jų ir 
pati kartu dainuoja. Tačiau 
niekada neturime pamiršti, 
kad gyvename svetur, o mūsų 
tautos meninis palikimas — 
dainos, šokiai, muzika, išgyve
nę lenkinimą, rusinimą, išliko 
mūsų senelių ar tėvų pastan
gomis gyvi, todėl mes visi, dir
bantys su vaikais ar paaug
liais, studentais, turime šven
tą pareigą — tęstinumą — 
perteikti moksleiviams nors 
dalį to palikimo. 

Choreografijos skyriaus ba
leto (dėst. Virginija Dargytė) 
ir sportinių šokių (dėst. Ligija 
Tautkuvienė) grupės nėra 
gausios moksleiviais. Sporti
nių šokių klasėje trūksta ber
niukų. Tikimės, sėkmingi pa
sirodymai žiūrovams pri
trauks ir daugiau norinčių la
vintis šokio mene. O dabar 
yra, kaip yra. 

Gausiausiai moksleiviai lan
ko dailės skyrių. Dėst. Irena 
Šaparnienė pirmoje mokslo 
metų pusėje daug dėmesio 
skyrė vaikų vaizduotės lavini
mui — daugiausia vartojo ko
liažo formą įvairių projektų 
įgyvendinimui — kalėdinė eg
lutė, akvariumas ir kt. Ant
rame pusmetyje moksleiviai 
mokomi suprasti perspektyvos 
sąvoką praktiškai, dirbti su 
paprastu pieštuku. Daugiau
sia dėmesio bus skiriama mo
kytis lieti akvarelę, tapyti 
guašu. Meno mokyklėlės pla
nuose — mokslo metams bai
giantis surengti moksleivių 
darbų parodą. 

Nelabai sekasi dramos sky
riaus (dėst. Apolonija Stepo
navičienė) moksleiviams. 
Mokslas, prasidėjęs spalio 
mėn., vyksta su trūkčiojimais 
dėl objektyvių priežasčių — 
dėstytojos užimtumo, ligos. 
Darbą trukdo prastas mokslei
vių lankomumas, skirtingas 
amžius ir t.t. Matyt, kuriam 
laikui teks nutraukti šias pa
mokėles, kol nesusidarys gru
pė tikrai norinčių pažinti vai

dybinio meno paslaptis ir at
siduoti darbui. Juk nepakan
ka tik norėti „vaidinti"... 

Fortepijono klasėje pamokė
lės kol kas nutraukiamos — 
dėst. Jurgita Bach susilaukė 
šeimos pagausėjimo. Tikimės 
vasario antroje pusėje pamo
kėles tęsti. 

Rugsėjo-spalio mėn. turėjo
me keletą koncertų — dalyva
vome „Draugo" pokylyje, su
rengėme atviros pamokėlės 
vakaronę. Bene svarbiausių 
įvykiu reiktų laikyti dalyva
vimą Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupės programoje ^Lie
tuviškų šv. Kalėdų tradicijos". 
Šiam koncertui, kuris vyko Či
kagos Mokslo ir pramonės mu
ziejuje, parengėme, kaip ir de
ra, grynai liaudišką, tradicinį 
dainavimą „Kalėda", o jį atliko 
kanklininkės su dainavimo 
skyriaus moksleiviais. Cia pir
mą kartą solo folklorinėmis 
kanklytėmis skambino Indrė 
Bielskutė, susilaukusi šiltų 
žiūrovų katučių. Dar keliuose 
renginiuose kankliavo Aušra 
Bužėnaitė ir dėst. Genė Razu
mienė, bet, deja, rengėjai sten
gėsi neįvardinti Meno mokyk
lėlės, lygiai kaip ir laikraš
čiuose buvo neįvardinamos, 
nors spausdinamos („Lietuvių 
balsas") nuotraukos, kur kon
certavo Meno mokyklėlės 
moksleiviai. Kažkaip keistai 
atrodo tas noras vis „neatpa
žinti" mūsų. 

Rudenį, moksleiviai, kurie 
mokosi Čikagos Jaunimo cent
ro patalpose, buvo supažindin
ti su M. K Čiurlionio kūryba-
muzika — buvo klausomasi 
simfoninių poemų „Miške" ir 
„Jūra" įrašų, kartu peržiūrint 
tapybos ciklą „Jūros sonatą" 
bei kiius. 

Čikagos Jaunimo centro pa
talpose mokosi 20 moksleivių. 
Iš tėvų mokesčio už mokslą 
turime sumokėti dėstytojams 
už darbą. Kai kurie skyriai 
nesurenka to minimalaus kon
tingento, reikalingo sumokėti 
dėstytojui už darbą. Tačiau 
gausesnis moksleivių skaičius 
kituose skyriuose padeda su
durti galą su galu. Problema
tiška tampa patalpų nuoma, 
k'uri yra pakankamai aukšta 
tokiai mažai mokyklėlei. 

Lemonte turime irgi 20 
moksleivių. Ketvirtadieniais 
pradėjo veikti sportinio-buiti-
nio šokio pamokos paaug
liams, kurias lanko 11 moks
leivių. Tikimės, kad jų pagau
sės. Nuo vasario 13 d. (antra
dieniais) pakviesime mokslei
vius nuo 3.5 metų į naujai ati
daromą baleto klasę (dėst. 
Diana Gudavičiūtė). 

Nė vieno fondo neparemta, 
Meno mokyklėlės veikla ba
lansuoja ant ribos — nesumo
kėsite mokesčių — jums bus 
parodytos durys. 

Giliai Įsitikinusi, kad šian
dieninis vaikas yra rytdienos 
Lietuvių Bendruomenės na
rys. Patraukdami į tokią me
ninę lietuvišką veiklą (visos 
pamokos vyksta lietuvių kal

ba), ilgiau išlaikome vaikus, 
paauglius lietuvybėje. Nusiri
tusi kalbų banga — mokyklėlė 
privati, o privačios privalo iš
silaikyti pačios, tėra tik eilinis 
kažkieno blogos valios pakir-
šinimas. Meno mokyklėlė vei
kia tokiais pačiais pagrindais, 
kaip ir bet kuri lituanistinė 
mokykla, veikianti JAV teri
torijoje. Mokyklėlė, kuri yra 
inkorporuota į kultūros klubą 
„Baltija", turi ne tik pelno sie
kiančios organizacijos statusą 
— dėkui prof. J. Račkauskui 
— ir gyvuoja tokiais pačiais 
pagrindais, kaip ir bet kuri 
kita lituanistinė mokykla. 
Skirtumas gal tik tas, kad dir
ba tris kartus per savaitę 
(skirtingos klasės) ir mokyklos 
įkūrėja bei direktorė — šių 
eilučių autorė — per trejus eg
zistavimo metus už direktoria
vimą nepaėmė nė vieno cento. 
Dvejus metus telefoniniai po
kalbiai tiek su Lietuva (tarė
mės dėl kanklių, mokymo pro
gramų ir t.t.), tiek su tėvais, 
dėstytojais buvo apmokami ne 
iš tokios jau riebios mano ki
šenės.. Kaip ir pridera, turime 
direktorių tarybą. Norėjome 
siekti „tax extempe" statuso, 
bet advokatui maloniai paaiš
kinus, kad toks dalykas kai
nuoja apie 2-3 tūkstančius do
lerių, supratau — kol kas tai 
neįmanoma. Bet sieksime. Gal 
atsiras koks geradaris, kuris 
padės mokyklėlei šį statusą 
apiforminti ir be tokių, mums 
neįkandamų, honorarų. 

Šie metai — gausūs rengi
niais. Meno mokyklėlės kank
lininkės dalyvaus kartu su Pa
laimintojo J. Matulaičio misi
jos choru Vasario 16-osios mi
nėjimo koncerte. Esame pa
kviesti koncertuoti Kovo 11-
osios, M. Valančiaus 200-ųjų 
gimimo metinių minėjime Ci
cero apylinkėje. Indiana valst. 
Beverly Shores apylinkės pir
mininkė Izolda Šimkienė jau 
antri metai iš eilės kviečia 
mus atvykti koncertuoti Kovo 
11-osios minėjimo proga. Nu
matyta surengti ir velykinių 
margučių marginimo vakaro
nę — uždarius Šeimos klubą, 
šią tradiciją mėginsime tęsti 
per Meno mokyklėlę. O kur 
dar kiti renginiai, į kuriuos 
žada pakviesti kai kurie jų or
ganizatoriai. Niekur niekam 
neatsisakome, dalyvaujame, 
kiek tik sugebame. Nuo to 
mes tik augame, tampame 
drąsesni, mokomės bendrauti 
su publika. 

Pats svarbiausias įvykis tu
rėtų būti pirmasis JAV lietu
vių atlikėjų festivalis (06.03), 
kurį sumanėme kartu su JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninke Marija Remiene. Reikės 
ne tik patiems pasirengti bet 
ir padėti festivalį surengti. Ti
kiuosi susilaukti paramos iš 
Meno mokyklėlės dėstytojų ir 
moksleivių tėvelių. 

Meno mokyklėlę žada pa
remti Lemonto apylinkės LB 
valdyba. Dėkui. O kol kas gy
vuojame, dainuojame, vaidi
name, šokame, grojame ir pie
šiame! Ligija Tautkuvienė 


