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Lenkijos premjeras: Lietuva 
— pirmoji kandidatė į NATO 

Varšuva, gruodžio 16 d. 
:BNS) — „Esame NATO atvi
rų, durų politikos šalininkai, ir 
Lietuva, Lenkijos požiūriu, 
yra pagrindinis kandidatas į 
sąjungos narius", sakė Lenki
jos ministras pirmininkas Jer-
zy Buzek po ketvirtadienį 
Varšuvoje pasibaigusio Lietu
vos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos po
sėdžio. 

Po to surengtoje spaudos 
konferencijoje Lietuvos ir Len
kijos premjerai Andrius Kubi
lius ir J. Buzek pareiškė pasi
tenkinimą abiejų valstybių 
santykiais. 

Pasak J. Buzek, „Lenkija 
ryžtingai remia Lietuvos įsi
jungimo į Europos struktūras 
veiklą" ir labai geru ženklu 
pavadino Lietuvos pakvietimą 
deryboms dėl narystės ES. 

A. Kubilius pabrėžė bendra
darbiavimo su Lenkija integ
racijos j ES srityje svarbą, nes 
„Lenkija jau keliais žingsniais 
derybose yra pažengusi į prie
kį". Lietuvos premjeras neat
metė galimybės „Lenkiją pasi
vyti, o gal ir pralenkti". 

Posėdyje daug dėmesio skir
ta ekonominiams ir kultūri
niams ryšiams. Kalbėta apie 
energijos tiltą tarp Lenkijos ir 
Lietuvos bei energijos žiedo 
aplink Baltiją kūrimą. 

Džiugiu reiškiniu pavadinta 
rengiama sutartis dėl moksli

nių laipsnių, aukštųjų mokyk
lų diplomų ir brandos atestatų 
pripažinimo abiejose valsty
bėse. 

Spaudos konferencijoje 
premjerai kalbėjo apie Lietu
vos lenkų ir Lenkijos lietuvių 
problemas, kurios, pasak J. 
Buzek, „sukėlė daugiausiai 
prieštaravimų, nes yra nuo
monių skirtumų dėl tautinių 
mažumų padėties ir jų teisių 
abiejose sienos pusėse". 

Šalys susitarė per artimiau
sius dvejus metus užbaigti lie
tuvių kultūros namą statybą 
Punske, kurią finansuos abie
jų valstybių vyriausybės. 

J klausimą, ka>p spren
džiama Punsko užkardos pro
blema, J. Buzek tiesiogiai ne
atsakė. Jis pareiškė, kad „ne
paisant to, jog Balstogės admi
nistracinis teismas pripažino 
pasieniečių žingsnius kuriant 
užkardą Punske teisėtais, bus 
aptariamos galimybės išspręs
ti klausimą taip, kad abi pu
sės liktų patenkintos". 

Lietuviai dabar sudaro 
Punsko gyventojų daugumą. 

Lenkijos premjeras taip pat 
sakė, jog neatmetama galimy
bė atidaryti naujas perėjas 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. 

Po posėdžio buvo pasirašyta 
sutartis dėl abiejų valstybių 
kultūros paveldo įgaliotinių 
bendradarbiavimo. 

N u o t r . Lietuvos ir Lenkijos min i s t ra i pirmininkai — Andrius Kubilius ir 
Jerzy Buzek <Ei«> 

Lenkijos radikalieji politikai 
kaltina Lietuvą 

Tarp kaltinimų Lietuvai 
buvo minima lenkų turto grą
žinimo vilkinimas, apsunkini
mai lenkų tautybės asmenims 
siekti aukštojo mokslo ir dirb
ti valstybinėse įstaigose, nuo
latinis lenkų švietimo varžy
mas bei siekimas išstumti iš 
visuomeninio gyvenimo lenkų 
kalbą ir bet kokius lenkišku
mo pėdsakus, taip pat atmeti
mas teisės turėti lenkiškas pa
vardes. 

Abi organizacijos protestuo
ja prieš Lietuvos administraci
nę reformą, kuri neva suvar
žys lenkų mažumos teises, ir 
prieš teisines bausmes Šalči
ninkų savivaldybės veikėjų at
žvilgiu. 

Varšuva, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Trečiadienį beveik 
visi valstybiniai Lenkijos dien
raščiai pranešė apie Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo sprendi
mą sumažinti bausmes Šalči
ninkų rajono prosovietiniams 
autonomininkams. 

Lenkijos spaudoje matyti ir 
sustiprėjusių antilietuviškų 
nuotaikų. 

„Lietuva vykdo lenkų ma
žumos gąsdinimo ir Vilnijos 
sulietuvinimo politiką", spau
dos konferencijoje vienu balsu 
pareiškė Lenkijos seimo depu
tatas, „Lenkijos susitarimo" 
sąjungos pirmininkas Jan Lo-
puszanski ir Lenkijos Kresų 
organizacijų federacijos pirmi
ninkas Stanislaw Mitraszew-
ski. 

Abiejų organizacijų vado
vai kreipėsi į Lenkijos vyriau
sybę su prašymu ginti lenkų 
teises Lietuvoje, kadangi „to
kia pareiga išplaukia iš tauti
nio solidarumo visų lenkų at
žvilgiu*. J. Lopuszanski, Len
kijos parlamente žinomas sa
vo kraštutinėmis pažiūromis, 
„įsipareigojo imtis žygių, kad 
Lietuvos lenkų padėtis kuo 
skubiau būtų apsvarstyta sei
mo užsienio reikalų komisi
joje". 

Nuotr.: Gruodžio 12-osios vakarą pagrindinę Lietuvos sostinėm Kalėdų egle Rotušes aikštAje įtiebe Vilniaus me
ras Juozas Imbrasas. Jis sostines gyventojus pasveikino su artėjančiomis Kalėdomis. Iškilmingą egles įžiebimo 
momentą lydėjo muzikos ir šviesos reginys — skambėjo Liudviko Jakimavičiaus pasaka „Medkirtys ir sugedės 
laikas" Įžiebus eglę, apšvietus Rotušės aikštės ir Didžiosios gatves medžius, dangų nutvieskė spalvoto* ugnies 
ĮJĮĮjĮ (EIU) 

„LietUVOS dujos" ir „GaZOs-Om" dėjimų, o dujų tiekim* apribo-
. w .1 .1 jimai galimi tik tuomet, jei už 

pasirašė ilgalaikę sutartį 

* Prezidento Valdo 
Adamkaus vadovaujama 
Malonės komisija, apsvars
čiusi 111 prašymų, suteikė 
malonę 58 asmenims. Kaip 
sakė prezidentūros kanceliari
jos vadovas Andrius Meškaus
kas, daugiausiai malonės pra
šymų patenkinta tų asmenų, 
kurie buvo bausti už naminės 
degtinės gamybą skiedžiant 
spiritą. Komisijos posėdyje ne
buvo svarstytas kalinčio par
lamentaro Audriaus Butkevi
čiaus malones prašymas. BNS> 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(BNS). Bendrovė sietuvos du
jos" pirmą kartą pasirašė ilga
laikę (2000-2005 metų) sutartį 
dėl dujų tiekimo su Rusijos 
dujų susivienijimu „Gazprom". 

Dokumentą Vilniuje pasi
rašė „Lietuvos dujų" generali
nis direktorius Kęstutis Šu
macheris, o Maskvoje — „Gaz-
prom" valdybos narys Alek-
sandr PuŠkin. 

K Šumacheris sakė, kad 
perkamų dujų kiekis sutartyje 
numatytas šešeriems, o dujų 
kaina — tik dvejiems metams. 

*Po to dėl kainos vėl bus dera
masi. Sutartis numato, kad 
kitų metų pirmąjį pusmetį 
dujų kaina bus nekintama, o 
kitus pusantrų metų ji pagal 
tam tikrą formulę priklausys 

* Absoliuti dauguma (74,1 
proc.) Lietuvos gyventoju 
mano, kad „Mažeikių naftos" 
pardavimas amerikiečių ben
drovei „William8 Internatio
nal" buvo neteisėtas. Daugelis 
apklaustųjų (55,9 proc.) mano, 
jog konservatoriai stengėsi 
pritraukti „Williams" investi
cijas, nes yra sudominti finan
siškai. Daugiau kaip penkta
dalis apklaustųjų nurodė, jog 
sandėriu konservatoriai siekė 
atsiriboti nuo Rusijos įtakos. 
Tik 3.8 proc. dalyvavusių ap
klausoje mano, jog „Mažeikių 
naftos" pardavimas amerikie
čiams padės Lietuvai greičiau 
įsijungti į NATO. Apklau
soje dalyvavo 1,002 Lietuvos 
gyventojai. 

* LDDP frakcija krei
pėsi i Seimo vadovybe, pra
šydama užkirsti kelią tokiems 
veiksmams, kai pažeidžiamas 
savanoriškumo principas ir 
eiliniai Seimo darbuotojai ver
čiami eiti „solidarumo atosto
gų". Priminusi vyriausybės 
protokolinį sprendimą, kuria
me nurodoma, jog „solidaru
mo atostogų" pirmiausia turė
tų išeiti politikai ir aukšti val
stybės pareigūnai, LDDP frak-
cija pastebi, kad dauguma Sei
mo, juolab valstybinės įmonės 
„Greminta" darbuotojų, neįei
na į šią kategoriją. Kaip rašo
ma frakcijos pareiškime, „for
maliai lyg ir nurodoma, kad 
darbuotojai turi laisva valia 
apsispręsti dėl nemokamų 
atostogų, tačiau realiai prime
namos galimos dažnesnės 
atestacijos ir kitokie malonu
mai šiais gresiančio nedarbo 
laikais" lEiun 

nuo pasaulinių mazuto kainų. 
Pirmuosius šešis 2000 metų 
mėnesius Lietuvos dujos mo
kės tokią pat pagrindinę 
kainą, kaip ir šiemet — 76 
JAV dolerius už 1,000 kubinių 
metrų. 

Šiek tiek pagerintos ir kitos 
sutarties sąlygos. Pvz., bus 
mokama tik už sunaudotas 
dujas, be jokių avansinių mo-

dujes bus nemokama daugiau 
nei vieną mėnesį. 

„Manau, kad su tokia sutar
timi galima dirbti, nors kaip 
vadovas aš niekada negaliu 
būti patenkintas", sakė K. 
Šumacheris. 

2000 metais „Lietuvos du
jos" tiesiai iš „Gazprom" ir 
kitų tiekėju ketina nupirkti ne 
mažiau kaip 1.45 mlrd. o 2005 
metais — 2.5 mlrd. kubinių 
metrų dujų. 

„LUKoil" v is dar tikisi susitarti 
su „Mažeikių nafta" 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(BNS) — Rusijos susivieniji
mas „LUKoil" yra pasiruošęs 
toliau derėtis su „Mažeikių 
nafta" ir neabejoja, kad jam 
pavyks susitarti dėl bendra
darbiavimo, ketvirtadienį pa
reiškė „LUKoil" atstovas Lie
tuvoje Ivan Paleičik. 

„Kiekvienas turi teisę pirkti 
naftą ten, kur jis nori, o aš tu
riu teisę pardavinėti naftą, 
kam noriu, ir vežti naftos pro
duktus, iš kur noriu", sakė I. 
Paleičik, komentuodamas ūkio 
ministro Valentino Milaknio 
pareiškimą, kad ketvirtadienį 
negavusi tikrų „LUKoil" pa
siūlymų, „Mažeikių nafta" ims 
tartis dėl naftos importo iš 
Šiaurės jūros. 

Ūkio ministerijos trečiadienį 
vakare išplatintame praneši
me spaudai rašoma, jog yra 
„numatytos realios galimybės 

Lietuvai reikalingos naftos 
įsigyti i i Šiaurės jūros naftos 
tiekėjų, importuojant ją per 
Būtingės naftos terminalą". 

Anot I. Paleičik, ekonomiš-
kausias kelias yra gauti naf
tos iš Rusijos, todėl „LUKoil" 
siūlomas variantas yra visų 
geriausias. Aiškindamas, ko
dėl trečiadienį ūkio ministrui 
buvo pateikti ankstesnieji 
„LUKoiF pasiūlymai, I. Pa
leičik sakė, jog naujų ne
įmanoma paruošti per kelias 
dienas, o į senuosius nebuvo 
gauta jokio atsakymo. 

I. Paleičik pranešė, kad 
„Mažeikių nafta" paskyrė nau
ją žmogų deryboms su „LUK
oil", su kuriuo iki šiol derėjo
si „Mažeikių naftos" vadovas 
Stephen Hunkus. „Mažeikių 
nafta" kol kas nepranešė, kas 

Dėl sklypų skyrimo 
nesklandumų kaltos visos 

vyriausybės 
Vilnius, gruodžio 16 d. vičius tvirtino, kad Konstituci-

(BNS) — Laikinoji Seimo ja draudžia parduoti žemę. kol 
komisija, išnagrinėjusi sklypų į ją nėra atkurtos nuosavybes 
lengvatinėmis sąlygomis įsi- teisės. Parlamentarai neat-
gijimo tvarką, dėl visų nesu- metė galimybės, kad Seimo 
sipratimų kaltina vyriausybę, komisija sąmoningai vilkina 

Spaudos konferencijoje ke- sklypų skyrimo tvarkos paren-
tvirtadienį komisijos pirmi- girną. 
ninkas konservatorius Saulius Pasak J. Senkevičiaus, 
Kubiliūnas paskelbė išvadą, „painiava prasideda ten, kur 
jog dabartinė sklypų įsigijimo prasideda vyriausybių nutari-
ir skyrimo tvarka nepakanka- mai". Pasak jo, „visiškas chao-
mai reglamentuota, nes nėra sas yra ten, kur tie nutarimai 
aiškiai paskirstyta dalyvau- ir įstatymai yra vykdomi — 
jančių institucijų atsakomybė, apskrityse, rajonų, miestų ir 

S. Kubiliūnas pažymėjo, kad seniūnijų žemėtvarkos tarny-
visos ligšiolinės vyriausybės bose". 
„nepadarė šitoje vietoje nieko, Komisijos daugumos spren-
kad būtų aišku". „Tegu vy- dimu, vyriausybė pati privalės 
riausybė žinosi, tegu pati ieš- nustatyti kaltuosius dėl kilu-
ko kaltų, kas vis dėlto sudarė sių nesusipratimų, skirstant 
sąlygas tokiai įtampai pasida- sklypus, ir išvadas pateikti 
ryti", kalbėjo jis. Seimui. 

S. Kubiliūnas teigė, kad vy- Visuomenė ir parlamentinė 
riausybė turėtų parengti rei- opozicija šią vasarą jautriai 
kalingus teisės aktus ir paga- reagavo į žiniasklaidos pra-
liau baigti dalinti sklypus vi- nešimus, kad Seimo pirminin-
siems Kovo 11-osios akto sig- kas Vytautas Landsbergis bei 
natarams, kurių sąrašas tu- konservatoriai Bronislovas 
retų būti patvirtintas ir viešai Kuzmickas ir Liudvikas Sabu-
paskelbtas. „Jau seniai vi- tis kaip signatarai nebrangiai 
šiems signatarams turėjo būti gavo žemės sklypus prestiži-
pasiūlytos geros ir priimtinos niame Žvėryno rajone Vil-
sąlygos, nepriklausomai nuo niuje. 
to, kas ir kokius postus už- Įstatymas dėl sklypų skyri-
ima", teigė jis. mo Vyčio kryžiaus ordino ka-

Tačiau kai kurie komisijos valieriams ir Kovo 11-osios 
nariai gerokai griežčiau įver- akto signatarams lengvatinė-
tino sklypų skyrimo tvarką, mis sąlygomis buvo priimtas 
LDDP atstovas Mykolas Prons- 1991 metais, o atitinkamą nu-
kus ir Lietuvos lenkų rinkimų tarimą tuometinė LDDP vy-
akcijos atstovas Janas Senke- riausybė priėmė 1992-aisiais. 

Seimo vadovas išdalino savo 
pinigus už žemės sklypą 

Vilnius, gruodžio 16 d. animacijos skyriui buvo nu-
(BNS) — Seimo pirmininko pirkta retos ir brangios apa-
Vytauto Landsbergio sklypą, ratūros neišnešiotiems, ligo-
esantį prestižiniame Žvėryno tiems, pernelyg silpniems gi-
rąjone, pavyko parduoti už musiems kūdikiams gelbėti. 
dešimteriopai didesnę sumą, Pasak jo, už 280,000 litų iš fir-

yra naujas derybininkas. 

Seimo narė N. Oželytė paprašė 
atsistatydinti Seimo vadovą 

net užjausti žmogų, suklydusį 
deklaruojant turtą, bandėme 
pateisinti pataikaujančių val
dininkų parinktą brangaus 
sklypo įsigijimą, tačiau nei su
prasti, nei toleruoti, nei patei
sinti taip aiškiai demonstruo
jamos paniekos žmonėms, ku
rių valia ir balsas lėmė vi-

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(Elta) — Seimo narė Nijolė 
Oželytė paprašė Vytauto 
Landsbergio atsistatydinti iš 
Seimo pirmininko pareigų, 
kad nebūtų toliau smukdomas 
Seimo ir konservatorių parti
jos autoritetas. 

„Raskite jėgų savyje, atsi
statydinkite, kad nesmuktų 
toliau žmonių akyse jų rinkto 
Seimo prestižas, kad mūsų 
abiejų partija nebūtų iš
braukta iš Lietuvos politinio 
gyvenimo", sakė N. Oželytė 
ketvirtadienio visuotiniame 
Seimo posėdyje. Vytauto Lan
dsbergio tuo metu salėje nebu
vo. 

Tokį savo pareiškimą N. 
Oželytė, kurios narystė val
dančioje konservatorių parti
joje sustabdyta metams, grin
dė moraliniais etiniais moty
vais. 

„Mes bandėme suprasti ir 

šiems mums užimti vietas Sei
me neįmanoma", sakė N. Ože
lytė Seimo tribūnoje. 

Ji priminė š.m. gruodžio 13 
d. TV 3 žinių laidoje parodytą 
reportažą iš Seimo pirmininko 
kabineto, kur užėję piketuoto
jai bandė įteikti savo reikala
vimus. Anot N. Oželytės, ji iš
vydusi „kupiną paniekos į jį 
besikreipiančių žmonių atsto
vui Seimo pirmininką". Tai, 
kaip teigiama pareiškime, 
„nepaliko jokios galimybes ti
kėti, jog ir anksčiau lyg ir ne
tyčia, kaip originali politinė 
raiška, prasivertdavę žmonių 

nei valstybei už jį buvo su
mokėjęs Seimo vadovas. 

Trečiadienį kalbėdamas per 
valstybinę televiziją. Seimo 
pirmininkas pranešė, kad ne
kilnojamo turto agentūrai 
„Ober-haus" pavyko sklypą 
parduoti už 340.000 litų. V. 
Landsbergis už šį sklypą su
mokėjo valstybės nustatytą 
kainą —33,700 litų. 

Seimo pirmininkui atgavus 
sumokėtus pinigus už žemę ir 
namo projektą — 51,943 litus, 
labdarai liko 289,158 litai. 

Nors, pasak V. Landsbergio, 
sklypas pirmiausiai buvo siū
lomas užsienio valstybių am
basadoms ir statybų firmoms, 
jos jo nepirko dėl to, kad jis 
per mažas. Todėl sklypas pa
siūlytas „eiliniams mirtingie
siems" ir iš trijų galutinių 
pasiūlymų, agentūroje atida
rius vokus, dalyvaujant Pi
liečių chartijos stebėtojams, 
buvo pasirinktas daugiausiai 
pasiūlęs vilnietis. 

Seimo pirmininko reikalavi
mu, pirkėjas turėjo parodyti 
dokumentus apie jo lėšų šal
tinį. 

V. Landsbergis sakė. kad už 
gautas lėšas Respublikines 
Vilniaus Universitetinės vai
kų ligoninės Naujagimių re-

mos „Adneda" nupirkta du 
dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatai, du gyvybinių funk
cijų monitoriai bei kita apa
ratūra. Dar 9,000 litų V. 
Landsbergis paaukojo „vienai 
gana vargstančiai Nepriklau
somybės akto signataro šeimai 
— jo našlaičiams". 

Mirė rašytoja 
Petronėlė Orintaitė 

Janutienė 
Gruodžio 16 dieną, eidama 

95-uosius metus, Los Angeles. 
CA, mirė rašytoja, poete, pe
dagogė Petronėlė Orintaitė Ja
nutienė. 

P. Orintaitė gimė 1905 m. 
vasario 18 d. Bubelių vlsč. Lie
palotų kaime (Šakių apskrj. 
Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, 
LU studijavo humanitarinius 
mokslus. 1929 m. baigus uni
versitetą, mokytojavo įvairio
se Lietuvos gimnazijose. 1945-
49 — Augsburgo lietuvių gim
nazijoje. 

1949 atvykusi \ JAV, apsis
tojo Čikagoje. 1959 m. persi
kėle į Los Angeles. 

P. Orintaitė yra išleidusi ei
lę romanų, novelių, apysakų, 
eilėraščių rinktinių, scenos 
veikalų vaikams ir jaunimui. 

apibūdinimai yra atsitiktinis J> aktyviai reiškėsi spaudoje. 
jausmų prasiveržimas". 

„Pasipūtimas, panieka ki
tiems, nepakantumas kitai 
nuomonei, kitų interesų ne
paisymas yra Seimo pirminin
ko nuolatinė nuostata", pažy
mėjo savo pareiškime N. Ože
lytė. 
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Gruodžio 17 d.: Drovydė, Jolanta. 

Lozorius. Mantfcailas, Mantigaile. 
Olimpija, V-.dmina 

Gruodžio 18 d.: Eivile. Girdvilas. 
Gracijonas. Gracijus. Visbutas, Vy-
kantas 

http://EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 17 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

PLAUKIMO PIRMENYBES KANADOJE 
1999 m. Š. Amerikos baltie

čių plaukimo pirmenybės 1999 
m. spalio 30 d., vyko Etobi-
coke Olympium, Etobicoke, 
Ont.. Kanadoje. Varžybos vy
ko 25 m. baseine. J a s vykdė 
Baltiečių sporto federacijos 
plaukimo sekcija. Varžyboms 
vadovavo latvis Modris Lor-
bergs. Lietuvių dalyvavimą 
koordinavo Catherine Jotau-
tienė iš Brampton. Ont. Var
žybos buvo pravestos sklan
džiai ir labai gerose sąlygose. 

Pirmenybėse dalyvavo 46 
plaukikai, iš jų 12 lietuvių. 
Tai buvo beveik dvigubai dau
giau dalyvių negu 1998 me
tais, kada buvo 26 plaukikai ir 
tik 6 lietuviai. Beveik visi (44) 
plaukikai buvo iš Kanados ir 
tik 2 iš JAV. Gaila, kad bal-
tiečių pirmenybių data susi
kryžiavo su jau prasidėjusiu 
plaukimo sezonu JAV-se, kas 
sutrukdė dalyvavimą daugelio 
potencialių plaukikų iš JAV. 

Varžybose buvo pagerinta 
19 baltiečių pirmenybių rekor
dų. Šalia to. 6 metų ir jaunes
nių klasėje pasiektos 8 pasek
mės skaitėsi kaip pradiniai re
kordai, kadangi šios klasės 
varžybos buvo vykdomos pir
mą kartą 25 metrų baseine. 
Taigi, formaliai buvo pasiekta 
27 pirmenybių rekordai. Ne
mažą rekordų skaičių galima 
paaiškinti tuo, kad nuo 1957 
metų berods tik 6 kartus pir
menybės buvo vykdomos 25 
metrų baseine. Iš 19 page
rintų rekordų. 12 teko lietu
viams. 

Lietuviams atstovavo: Jonas 
Stončius 'Toronto .Aušra" — 
berniukų 7 ir 8 m. klasėje); 
Viktorija Stončiūtė i „Aušra") 
ir Julija Kriščiūnaitė (Ne-
prikl.i — mergaičių 9 ir 10 m.: 
Erikas Sodonis ir Paulius 
Kriščiūnas 'abu nepr.) — ber
niukų 11 ir 12 m.: Emilija 
Mekešaitė (Clevelando „Žai
bas") ir Andrea Kmeliauskaitė 
(nepr.) — mergaičių 11 ir 12 
m.; Chns Lukas I nepr.) — 
berniukų 15 ir 16 m.; Andrea 
Sodonytė 'nepr. I — mergaičių 
15-16 m.: Pilypas Taraška (Cl. 
„Žaibas") — vyrų 17-24 m.: 
Rebecca Jotautaite i nepr.) — 
moterų 17-24 m. ir Pranas 
Sodonis (nepr.) — vyrų sen
jorų '25 m. ir vyresnių). 

Paminėsime keletą geresnių 
lietuvių plaukikų pasiekimų. 

Emilija Meke.^kaitė 

Emilija Mekeša i tė pageri
no 3 varžvbu rekordus mer

gaičių 11-12 m. klasėje: 50 m 
laisvu stiliumi 30.96 sek.; 50 
m peteliške 35.67 sek; 200 m 
kompleksiniai 2:50.10 min. J i 
taipogi laimėjo 50 m nugara 
36.88 sek. 

Erikas S o d o n i s laimėjo 4 
rungtis berniukų 11-12 m.: 50 
m 1 st. 34.73 sek.; 50 m nuga
ra 41.12 sek.; 50 m krūt ine 
50.23 sek.; 50 m peteliške 
50.36 sek. 

Chris L u k a s pagerino 2 
varžybų rekordus berniukų 
15-16 m.: 50 m laisvu st. 25.05 
sek. ir 100 m nuga ra 1:03.75 
min. J i s taipogi laimėjo ir 100 
m krūtine 1:17.65 min . 

Andrea S o d o n y t ė pagerino 
2 mergaičių 15-16 m. rekor
dus: 50 m laisvu st. 31.49 sek. 
ir 100 m krūt ine 1:27.80 min. 
Be to, ji tapo laimėtoja 100 m 
nugara 1:16.93 min. ir 100 m 
peteliške 1:17.01 min. 

Pi lypas T a r a š k a pagerino 
vyrų 17-24 m. rekordą 50 m 
laisvu st. 27.00 sek. J i s taipogi 
laimėjo 100 m laisvu St. 
1:02.37 min. ir 100 m pete
liške 1:12.04 min. 

R e b e c c a J o t a u t a i t e page
rino moterų 17-24 m. rekordą 
50 m laisvu st. 30.72 sek. J i 
taipogi laimėjo 100 m pete
liške 1:23.63 min. ir buvo ant
ra 100 m laisvu st . 1:07.08 ir 
100 m nugara 1:18.50 min. 

P r a n a s S o d o n i s pagerino 3 
rekordus vyrų senjorų (25 m. 
ir vyresnių) klasėje: 50 m lais
vu st. 28.57 sek.; 100 m laisvu 
st. 1:07.14 min. ir 100 m nuga
ra 1:25.64 min. Be to, j i s lai
mėjo 100 m krū t ine 1:33.51 
min. 

Lietuvių pirmenybės, nors ir 
negausios dalyvių skaičiumi, 
buvo išvestos iš baltiečių var
žybų pasekmių. 

Baltiečių sporto federacijos 
plaukimo komite tas šiuo metu 
yra gerose rankose ir labai 
stengiasi verbuoti daugiau 
baltiečių plaukikų. Tikimasi, 
kad kitos varžybos bus dar 
gausesnės ir geresnės. Lin
kėtina, kad mūsų sporto klu
bams kreipti daugiau dėmesio 
į plaukimą ir s t ipriau padėti 
sutelkti mūsų plaukikus. 

amb 

GOLFO 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. Amerikos lietu
vių individualinės ir koman
dinės golfo pirmenybės 1999 
m. rugsėjo 4 ir 5 d. vyko The 
Reserve at Thunder Hill golfo 
aikštyne, Madison, Ohio. Ren
gėjai — Clevelando Lietuvių 
golfo klubas, vadovaujamas 
Algio Nagevičiaus, kuris yra 
kartu ir ŠALFASS-gos golfo 
sekcijos vadovas. Dalyvavo 81 
golfininkas, iš jų 14 moterų. 

Individualinės varžybos vy
ko šiose klasėse: vyrų meiste
rių, vyrų A, B, C ir D, vyrų 
senjorų (55 m. ir vyresnių), 
moterų A ir B, ir j aun ių (18 m. 
ir jaunesnių). Žaidėjų klasifi
kacija nustatoma pagal jų 
kvalifikacijas (patyrimą). Pa
teikiame individualinių varžy
bų laimėtojus. Po pavardės — 
(T) reiškia Toronto LGK; (Č) 
— Čikagos LGK; (DK) — De
troito LSK „Kovą" ir (K) — 
Clevelando LGK. Skliauste
liuose po klasės — žaidėjų 
skaičius. Duotos pasekmės 
reiškia dviejų dienų (36 sky
lių) „Gross" sumą. „Net" pa
sekmes nebuvo gautos iš 

Pasau l io sh idokano sporto šakos čempionas „Draugo" redakcijos patalpose. Iš k. t reneris Romualdas Norkus, 
čempionas Kęs tu t i s Arbočius, žurnal is tas Kdvor.ias Sulai t is ir L Kevličius. N'uotr. J o n o Kuprio 

rengėjų. 
Vyrų meisterių klasė (7): 

1) Ron Skirpstas (K) 159; 2) 
Rytas Kleizas (Č) 170; 3) Stan 
Podsadeckis (T) 172. 

Vyrų A (13): 1) Viktoras 
Memenąs (DK) 163; 2) Leonas 
Savėnas (DK) 174; 3) Darius 
Vaičiūnas (T) 180. 

Vyi5H B (13): 1) Al Žvinakis 
(Č) 194; 2) Jul ius Ringus (Č) 
196; 3) Paulius Stauskas (T) 
199. 

Vyrų C (17): 1) Mykolas 
Abarius (DK) 191; 2) Saulius 
Steponavičius (K) 200; 3) Al 
Baltakys (T) 202. 

Vyrų D (3): 1) Anton To-
masic (T) 223; 2) Zigmas Bra
zis (Č) 232; 3) Arūnas Mor
kūnas (T) 259. 

Vyrų s e n j o r ų (13): 1) Ro
mas Šimkus (T) 178; 2) Vytas 
Vaitkus (Č) 191; 3) Arvydas 
Karas (Č) 192. 

Moterų A (9): 1) Darija 
Deksnytė (T) 192; 2) Aldona 
Vaitkus (Č) 200; 3) Jolanda 
Tomasic (T) 204. 

Moterų B (5): 1) Valdonė 
Žiedonienė (K) 241; 2) Ona 
Antanait is (C) 254; 3) Aušra 
Pleinys (T) 267. 

J a u n i ų klasėje — tik vie
nas dalyvis; Petras Vaičiūnas 
(T)222. 

Vyrų komandinėse varžy
bose komandą sudaro nedau
giau kaip 9 ir nemažiau kaip 6 
žaidėjai, iš kurių 6 geriausios 
pasekmės užskaitomos ko
mandai. Dalyvavo 4 vyrų ko
mandos, kurios pagal užimtas 
vietas pasiskirstė taip: 1) To
ronto LGK; 2) Clevelando 
LGK; 3) Detroito „Kovas"; 4) 
Čikagos L G K 

Moterų komandą sudaro 
nedaugiau kaip 6 ir nemažiau 
kaip 4 žaidėjos, iš kurių 4 ge
riausios pasekmės užskaito
mos komandai. Dalyvaujant 
Toronto ir Čikagos koman
doms, laimėtojomis išėjo to
rontiškės. 

Techniškos komandinių var
žybų pasekmės iš rengėjų ne
buvo gautos. 

Sklandžiai pravestos varžy
bos praėjo gera nuotaika, kuo 
tradiciniai pasižymi mūsų gol
fo turnyrai . Vienok pastebi
mas dalyvių mažėjimas, ypač 
pasigendama jaunimo. 2000-
ųjų metų pirmenybes vykdys 
Detroito LSK „Kovas". 

JUBILIEJINĖS 
ŽAIDYNĖS 

BALTIMORĖJE 

Jubiliejinės 50-tos Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto žaidynės 
2000 metų gegužės 5-7 d. vyks 
Baltimorėje, MD. Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo 
pritarimu ir ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu 
žaidynes vykdo Baltimorės lie
tuvių „Atletų" klubas. Progra
moje numatoma vyrų, moterų, 
jaunių A ir mergaičių A krep
šinis, vyrų ir moterų tinklinis, 

KĘSTUTIS ARBOČIUS 
PASAULIO ČEMPIONAS 

Kaunietis Kęstutis Arbočius 
j au arti dešimtį metų treni
ruojasi pilno kontakto kovinio 
sporto šakoje, vadinamoje Shi-
donkanu. Tas ilgas jo darbas 
j am atnešė užtarnautus vai
sius — gruodžio 4 d. Čikagoje 
vykusiame šios šakos pasaulio 
čempionate, vidutiniame svo
ryje, šis 25 metų amžiaus vy
ras iškovojo meisterio vardą. 

stalo tenisas, šachmatai, plau
kimas, kėgliavimas, raketbo-
las ir rankos lenkimas. Galu
tinė programa bus paskelbta 
greitu laiku. Informacija: Vik
toras Sajauskas, 9184 
Windflower Dr., Ellicott 
City, MD 21042. Tel. 410-
418-8344. Faksas: 410-418-
5525. E-mail: 

rsajauskas@msn.com 

JAUNUČIŲ KREPŠINIS 
HAMILTONE 

2000-ųjų metų ŠALFASS-
gos jaunučių krepšinio pirme
nybes vykdo Hamiltono LSK 
„Kovas", 2000 m. birželio 3 ir 
4 d., Hamiltone, Ont.Varžybos 
vyks šiose berniukų ir mer
gaičių klasėse: B (1984-1985 
m. gimimo; C (1986-1987 m.); 
D (1988-1989 m.); E (1990-
1991 m.) ir F „molekulių" 
(1992 ir jaunesnių). Informaci
ja : Arvydas Šeštokas, 1411 
Winterbourne Dr., Oak-
ville, O n t L6J 7B5. Tel 905-
829-2289. E-mail: 

asestokas@aol.com 

ARTIMIAUSIOS 
ŠALFASS-GOS 

VARŽYBOS 

2000-ųjų metų ŠALFASS-
gos varžybinis kalendorius 
bus netrukus paskelbtas. Ar
timiausios 2000 metų varžy
bos: 

2000 m. ŠALFASS-gos 
Kalnų slidinėjimo pirme
nybės vyks vasario 26 d., 
Mont Garceau slidinėjimo ku
rorte, Saint Donat, Quebec, 
Kanadoje, maždaug 70 mylių j 
šiaurę nuo Montrealio. Infor
muoja: Rimas Kuliavas 297 
Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766-
2996. Faksas: 416-766-5537. 
E-mail: 

kuliavas@compuserve. com 
2000 m. ŠALFASS-gos vy

r ų senjorų (35 m. ir vyres
nių) krepi inio pirmenybes 
vykdo Detroito LSK („Kovas", 
2000 m. kovo 25 ir 26 d., Det
roite. Mich. Informuoja: Vytas 
Polterait is , 15209 Lake-
wood , Plymouth, MI 48170. 
Tel. 734-420-3137. E-mail: 
vytop@aol.com 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 
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K. Arbočius po pergalės ne
slėpė didžiulio džiaugsmo, nes 
jo laimėjimas buvc pažymėtas 
ne vien beveik žmogaus ūgio 
trofėjumi, bet ir 5 tūkstančių 
dolerių piniginiu prizu. 

Prie šios pergalės nemaža 
prisidėjo ir Kauno „Ąžuolo" 
klubo treneris Romualdas 
Norkus, lavinantis ne vien 
čempioną, bet ir dešimtis kitų 
jaunuolių, susidomėjusių šia 
sunkia kovinio sporto šaka. 
„Kas gi tas Shidokanas", — 
paklausėme trenerio, nes dau
gelis lietuvių apie ją nėra gir
dėję. 

„Trumpai sakant, tai Samu
rajaus mokymo kelias", kalbė
jo R. Norkus. „Tai labai sudė
tinga sporto šaka, reikalau
janti daug ištvermės bei ener
gijos. Rungtynėse yra 9 ratai: 
pirmuose trejuose varžomasi 
be pirštinių, tada kituose tre
juose naudojamos 10 colių 
pirštinės, o varžybos baigia
mos mūvint mažomis — trijų 
colių pirštinėmis", — aiškino 
treneris. 

Sportininkai iš viso 
pasaul io 

Varžybose Čikagoje dalyva
vo 60 sportininkų iš 20 valsty
bių. Čia buvo rungtyniaujama 
keturiose svorio kategorijose: 
lengvame (iki 70 kg), viduti
niame (iki 80 kg), pussun-
kiame (iki 90 kg) ir sunkiame 
(daugiau negu 90 kg). 

Kaunietis K. Arbočius varžė
si vidutinio svorio kategori
joje. Mūsiškis pradžioje laimė
jo preliminarinę kovą, o tada 
pateko į baigminį ratą. Iki 
baigmės Kęstučiui reikėjo 
įveikti tris varžovus. Baigmėje 
kaunietis susitiko su prancū
zų Fredriko Aąuliar, kurį 
1998 m. buvo nugalėjęs Euro
pos pirmenybių baigmėje. Ir šį 
kartą pergalę šventė lietuvis, 
savo varžovą įveikęs nokautu 
ketvirtame rate. 

Baigminės rungtynės jau 
nusitęsė į ankstyvą sekmadie
nio rytą, nes varžybos baigėsi 
laikrodžiui rodant 1 vai. nak
ties. Per maždaug 14 valandų 
laikotarpį reikėjo rungtyniauti 
net 4 kartus. Bet Kęstutis šį 
nepaprastai sunkų egzaminą 
išlaikė gerai. Ir todėl džiau
giasi, o taip pat ir treneris R. 
Norkus, ir, be abejo, visi lietu
viai, nepaisant kur jie begy
ventų. 

Šiose varžybose, šalia K. Ar-
bočiaus, dalyvavo ir kitas kau
nietis — pussunkio svorio — 
Edvardas Kubelkinas. Tačiau 
jis, dėl patirtų traumų, turėjo 
pasitraukti iš čempionato pre
liminariniame susitikime. 

Trečias kartas nemelavo 
Šis buvo trečias kauniečių 

pasirodymas kas metai Čika
goje ruošiamame pasaulio 

čempionate. J au 1966 metais 
jame Arūnas Daugėla užėmė 
III vietą, o po metų — Mantas 
Špokas buvo ketvirtas. 

1998 m. sportininkai iš Kau
no irgi buvo pasiruošę vykti 
Čikagon, tačiau kažkodėl JAV 
ambasada Vilniuje nebedavė 
įvažiavimui Amerikon reika
lingų vizų. 

Beje, Čikagoje svečius iš Lie
tuvos globojo buvęs kaunietis 
(„Ąžuolo" klubo narys), dabar 
gyvenantis šiame mieste — 
Linas Kevličius. Kauniečiai 
sportininkai su treneriu ne
turėjo daug laiko Čikagoje pa
buvoti, j ie atvyko gruodžio 1 
d., o atgal į namus pajudėjo 
gruodžio 7 d. J ie buvo apsisto
ję „Days Inn" viešbutyje — 
šiaurinėje miesto dalyje. Šio 
viešbučio salėje vyko pasaulio 
pirmenybių susitikimai. 

Sportininkai iš Kauno šiek 
tiek apžiūrėjo miestą, susitiko 
su savo tautiečiais. Prieš grįž
dami į Kauną, jie su globėju L. 
Kevličiumi, buvo užsukę ir į 
„Draugo" dienraščio patalpas. 
Čia jie pasikalbėjo su admi
nistratoriumi, dideliu sporto 
entuziastu Valentinu Krump
liu, kitais laikraščio darbuoto
ja is bei bendradarbiais. Buvo 
nutarta palaikyti artimesnį 
ryšį, ypač dabar, kai ateinan
čiais metais pasaulio čempio
nas K Arbočius čia vėl turės 
būtinai atvykti, ginti meiste
rio vardą. 

Beje, čempionas K. Arbočius 
augo 4 berniukų šeimoje, iš 
kurių jauniausiam yra 12 m. 
amžiaus. Vienas iš jų — Sau
lius jau yra įšventintas kuni-

Edvardas Su la i t i s 

KAUNO „ATLETAS" 
JAV-SE 

Gavome žinių apie trečiosios 
Lietuvos Krepšinio lygos ko
mandas — Kauno „Atleto" 
krepšinio komandos pasirody
mus JAV-se. Dar iki šiolei ne
tur ime Marijampolės „Kraite-
nės" ir Alytaus „Alitos" ko
mandų viešnagių Dėdės Šamo 
žemėje rezultatų. 

Kauniečiai krepšinio gim
tinėje sužaidė šešerias rung
tynes, iš kurių tik vienas lai
mėjo. Pergalę lietuviai pasiekė 
rungtyniaujant prieš Bridge-
water kolegijos rinktinę, kurią 
įveikė 84-70. Šiame susitikime 
didelę nesėkmę patyrė kau
niečiai, nes jų pradžioje susi
žeidė ir visą gastrolių JAV-se 
laiką negalėjo rungtyniauti 
„legijonierius" amerikietis 
Pointer Williams. Tad kau
niečiai prapylė visas likusias 
rungtynes žaidžiant prieš ga
na stiprius universitetus JAV 
rytuose — Georgetovvn, St. 
Boneventure, Virginiją ir kt. 

Bendrai, .Atleto" komanda 
vos ne vos galėjo atvykti Ame
rikon ir tik dieną prieš kelionę 
paaiškėjo, kad ji gali vykti. 

EUGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S i , Oafc Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitanmui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htetory Hite, IL 
Tel. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,;Hefe>ry H«s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybe - Vidaus taų gydytojas 

Kaltame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
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Kuomet vizų negavo kartu 
turėję keliauti prekybininkai, 
kurie žadėjo finansuoti ke
lionės išlaidas, kauniečiai 
buvo atsisakę vykti Amerikon. 
Tačiau čia padėtį išgelbėjo 
gastroles organizavusi ameri
kiečių bendrovė ..Sporto Tour 
International", kuri tada su
mokėjo už lėktuvo bilietus Lie
tuvos krepšininkams. 

SABONIO KOMANDA 
LAIMI 

Arvydo Sabonio atstovauja
ma komanda — Portlando 
„Trailblazers" iki šiolei geriau
siai laikosi NBA pirmenybėse. 
Po vienuolikos rungtynių, 
portlandiečiai turi 10 perga
lių. Antroje vietoje su dviem 
pralaimėjimais iš dešimties 
susitikimų eina Miami. Pats 
Arvydas dažnai nemaža prisi
deda prie saviškių laimėjimų. 
Jau du kartus jį sporto mėgė
jai galėjo matyti televizorių 
ekranuose po visą Ameriką 
perduodamose rungtynių 
transliacijose. Šią savaitę net 
du kartus galėjome matyti 
Portlando komandą televizi
joje. Trečiadienį, lapkričio 24 
d. 7 vai. vak. portlandiečiai 
išvykoje susitiko su „Timber-
vvolves" Minnessotoje, o penk
tadienį, lapkričio 26 d. 7 vai. 
namuose kovos su Houstono 
„Rockets" penketuku (per 
TN'T kanalą). 

mailto:rsajauskas@msn.com
mailto:asestokas@aol.com
mailto:vytop@aol.com


KEIČIASI MŪSŲ PASAULIS 

STASYS SURANTAS 

Gyvename labai ypatin
game laikotarpyje: dabar be
veik viskas vystosi neįprastai 
greitai ir nuolatos keičiasi. 
Gal esa te vienas tų, kuris dar 
neturi nešiojamo (cell) telefo
no arba neprogramuojate savo 
video magnetofono, o gal savo 
automobilyje da r nepakeitėte 
elektroninio laikrodžio į s tan
dartinį laiką? J a u eina nauja 
banga inžinerijos, elektroni
kos ir visokiausių kitokių 
išradimų, kurie atneša daugy
bę naujų galimybių ir pato
gumų, bet taip pat reikės 
išmokti juos naudoti ir regu
liuoti. Vystymosi tempas yra 
pristabdomas, t ik suprantant , 
kad J u o greičiau pasaulis 
keičiasi — tuo daugiau ir dau
giau žmonijos atsilieka. Moks
lo įstaigoms svarbu žinoti a r 
nujausti , kaip ruošti šio laiko 
ir ateit ies s tudentus inžine
rijos, tyrimo, energijos ir visų 
kitų šakų darbams. „Infor
macijos antplūdis , kurį mes 
tur ime priimti ir suprast i , 
padvigubėja per labai t rumpą 
laiką", sako Robert Lucky, 
Telcoria Technologies, Inc. 
New Jersey viceprezidentas. 
Telekomunikacijos ir tyrimų 
firmos R. Lucky ir kiti penki 
pasižymėję inžinieriai bei iš
radėjai, ką tik užbaigę ruošti 
knygą „Engineering Tomor-
row". Ši knyga buvo ruošiama 
Elektronikos instituto užsa
kymu, nus ta ty t i inžinerijos at
eitį ir jos reikšmę žmonijos 
gyvenime. J ie numato asme
ninius radarus , kurie galės 
matyti per sienas, taip kaip 
fantastinius, labai „gudrius" 
asmeninius kompiuterius, pi
gius ir lengvai valdomus 
lėktuvus šeimos naudojimui. 

. .Taip pat mažus, rankinio lai
krodžio formos, Internet apa
ratėlius, kuriuos naudojant, 
bus galima susikalbėti su 
draugais , a r bet kuo visur — 
kitame kontinente, ar net ki
toje planetoje... 

Naujom prekėm ir visokiems 
prietaisams naudoti reikės žy
miai daugiau „švarios" energi
jos, kuri neterš gamtos ir oro. 
Reikės naujų bodų tą energiją 
gaminti industrijai, ta ip pat 
atrast i praktišką transporta-
cyą ir paskirstymą asmeni
niam žmonių naudojimui. Gal
vojama net apie atgaivinimą 
ir plėtimą atominės elektros 
generacijos. „Atominė energija 
pasidarys daugiau priimtina, 
nes visiškai neteršia aplin
kos", sako John Kassakian, 
elektrikos profesorius iš Mas-
sachusetts Technologijos insti
tuto. J i s įrodinėja, kad ato
minės atliekos yra mažiau 
pavojingos ir lengviau sutvar

komos, kaip oro tarša. J is taip 
pat mano, kad netrukus auto
mobiliai galės pasikrauti tiek 
elektros, kad nereikės naudoti 
benzino. Kai kas galvoja, kad 
daug žmonių nepirks tų naujy
bių, nes nesupras, kaip jos 
veikia. „Tik dėl to, kad daugu
ma žmonių nesupras, kaip tie 
žaislai dirba, nereiškia, kad 
jie jų nenaudos", — sako Alan 
I. Marcus Technologijos istori
jos profesorius iš Iowa Sta
te universiteto (Ames, Iowaj. 
„Jei žmonės matys iš to nauda 
— tai jie naudos. Mes mažai 
ką suprantame, bet vis tiek 
naudojame. Kiek žmonių su
pranta kaip mes kvėpuo
jame?" 

Pagal šią galvoseną, viskas 
atrodo gerai ir paprasta, bet 
gaila, kad jau keliose srityse 
nauji atradimai yra giliai 
surišti su etikos klausimais, 
kurie anksčiau nebuvo reika
lingi. Problemos surištos su 
biologiniu gyvybių dauginimu 
(cloning) arba Internet pri
vačios ir visokiausios informa
cijos visur švaistymu. Naudo
jimas dirbtinio apvaisinimo 
sukelia daug klausimų, ku
riems dar nėra atsakymų, jų 
neturi ne tik eiliniai žmonės, 
bet tam nėra paruošti in
žinieriai ir mokslininkai. 

„Dauguma dabar dirbančių 
inžinierių gavo savo diplomus, 
niekada net negirdėję žodžio 
etika", sako Donald Christian-
sen, leidėjas emeritus inži
nerijos industrijos žurnalo 
„Spectrum". Dabar devynios iš 
dešimt inžinerijos programų 
jau turi etikos kursus. Įdomu, 
kaip tie kursai paruošti, nes 
tai įtaigoja gal net žmonijos 
gyvybinius klausimus. 

Dabar nelengva mokslinin
kams ir inžinieriams sekti 
vėliausius tyrimus, nes gali 
greit atsilikti. „Mes turime pa
ruošti studentus ištisai sekti 
pažangą, nes, ką mes juos mo
kome dabar, bus pasenę 'abso-
lete) per 5 ar 7 metus", sako 
Janie Fouke Michigan State 
universiteto dekanė, ji, tarp 
kitko, yra leidėja (editor). Čia 
minėtos naujos knygos „Engi-
neering Tomorrovv". 

Greitas tempas dažnai nu
stebina net ir labai prityru
sius gamybos ir kapitalo for
mavimo specialistus. Planavi
mo klaidos gali būti labai 
skaudžios ir vietoj pelno at
nešti nuostolius. 

Dabar su pagerintais nešio
jamaisiais (cell) telefonais ga
lima gana paprastai eiti (pro
gramuoti) tiesiai į Internet 
tinklą. Tas netrukus gerokai 
sumažins P.C. pareikalavimą, 
bet, aišku, jų visur nepakeis. 

Danutė Bindokienė 

Vaikų kelias į ateitį — 
vis dar akmenuotas 

Lemonto „Spindulio" tautinių šokių grupes šokėjos (iš kairės) — Lina Shlikaitė ir Audra Adomenaite padeda 
VVisconsin valstijos lietuvių tautinių šokių „Klumpės" nariui Gediminui Damašiui pardavinėti prekes ..Holiday 
Folk Fair" mugėje, Milwaukee mieste. Nuotr. L. Norušio 

PENSIJOS DYDIS — EKONOMIKOS 
VEIDRODIS 

Pensininkai dažnai kartoja, 
kad jie visą gyvenimą sunkiai 
dirbo, todėl yra vertesni dides
nių pensijų nei dabar gauna. 
Ekonomikos ekspertai, sutik
dami, kad pensijos iš tiesų yra 
mažos, tokius argumentus lai
ko visiškai nepagrįstus. 

Socialinių mokslų daktaras 
Romas Lazutka „Lietuvos ry
tui" sakė, jog tai, kokią ekono
miką sovietinėje santvarkoje 
kūrė dabartiniai pensininkai, 
rodo už litą parduodama vals
tybės įmonė „Lietuvos kuras", 
bendrovės, kurių niekas ne
norėjo pirkti, nes tikrąją šio 
turto nevertę parodė atsivė
rusi laisvoji rinka. 

„Visos sovietiniais laikais 
sumokėtos įmokos jau seniai 
išmokėtos ankstesniems pen
sininkams. Kai dabartiniai 
pensininkai buvo jauni ir dir
bo, jie išlaikė tuomečius pensi
ninkus", — mano ir Sveikatos 
ekonomikos centro vadovas 
Gediminas Černiauskas. 

Suomija turi tik penkis milijo
nus gyventojų, bet išsiplėtusi 
per nemažą teritoriją, išvystė, 
ką jie vadina, judančia infor
macijos visuomene. Prie savo 
geros kokybės „Nokia" nešio
jamų telefonų, suomiai pri
taikė labai daug pagalbinių 
priedų, tad gali praktiškai at
likti daug ir įvairių darbų. 
„Jie rodo mums kelią į ateitį", 
sako Andy Sukaway, prezi
dentas Sprint PCS iš Kansas 
City. Keletas JAV ir Europos 
bendrovių gamina nešiojamus 
telefonus ir niekas nestovės 
vietoje, o toliau vystysis... 

Valstybinio socialinio drau
dimo fondo („Sodros") 430 
mln. litų deficitas rodo, kad 
šalies ekonomika negali 
644,000 pensininkų mokėti 
net ir tos pensijos, kuri yra 
mokama — vidutiniškai po 
308 lt. Dabar 1,3 mln. darbą 
Lietuvoje turinčių žmonių ne
beįstengia uždirbti ir tos pen
sijos, kuri mokama. Todėl šie
met atsisakyta didinti bazinę 
pensiją. 

Socialinių mokslų daktaras 
Teodoras Medaiskis pripažįs
ta , kad dabar nėra jokio pa
grindo didėti pensijoms, nors 
visiems ir aišku, jog išmoka
mų pensijų nepakanka pragy
venti. Jo įsitikinimu, dabar 
Lietuvos ekonomika negali 
daugiau — „Sodros" biudžetą 
kamuoja tos pačios problemos 
kaip ir valstybės biudžetą. Tai 
— didėjantis bedarbių skai
čius, pasiekęs 8,9 procento, ir 
beveik nedidėjantys atlygini
mai. Tačiau ir tokiomis aplin
kybėmis valdžia dar neatsi
sakė planų kitais metais pen
sijas padidinti 7 proc. Tuomet 
vidutinė senatvės pensija tu
rėtų padidėti nuo 308 iki 330 
litų. 

Ekspertai dabar nesiryžta 
įvertinti, kokio dydžio pensijų 
būtų verti pensininkai, dirbę 
sovietmečiu. Iki pat 1991 me
tų dirbantys žmonės Lietu
voje, kaip ir visoje SSSR, jokių 
socialinio draudimo įmokų ne
mokėjo. Kaip vieną objekty
viausią pensininkų uždirbtų 
pensijų išmokėjimo variantų 
R. Lazutka nurodė išmokas iš 
Privatizavimo fondo lėšų. Pa
sak T. Medaiskio, aišku viena, 

kad dabartiniai pensininkai 
užsitarnavo teisę būti išlai
komi dabar dirbančios kartos. 
O kiek dabar dirbantys Lietu
vos žmonės gali tam skirti lė
šų, yra ir nacionalinio apsi
sprendimo klausimas. 

Tad dabartiniai darbuotojai 
bus priversti išlaikyti ir iš so
vietinės sistemos paveldėtus 
pensininkus, ir kaupti pensi
jas savo pensijoms senatvėje. 

R. J a k u t y t ė 

* L ie tuvos b ib l io tek in in 
ka i įspėja s u r e n g s i ą s t re i 
ką, jeigu Lietuvos valdžia ne
nustos „veržti diržo ant kultū
ros kaklo". Antradienį spau
dos konferencijoje Seime Lie
tuvos bibliotekininkų draugi
jos (LBD) prezidentė Rima 
Gražienė ir viceprezidente 
Emilija Balionytė nušvietė 
„visiškai tragišką" bibliotekų, 
kultūros namų ir muziejų pa
dėtį. R. Gražienė perskaitė 
praėjusią savaitę įvykusios 
LBD konferencijos nutarimą, 
kuriame įspėjama, kad val
džiai nesiėmus priemonių pa
keisti susidariusią padėtį, bib
liotekininkai skelbs „Savaitės 
be kultūros" renginį, kuriame 
kviestų dalyvauti ir kultūros 
namus bei muziejus. 'BNS> 

* R u k l o s m o k o m a j a m e 
pu lke p r a d ė j o ve ik t i pirma
sis karo policijos būrys. Pulke 
kol kas yra 7 kariai, ateityje 
jų turėtų būti 11. Karo polici
jos būrys patruliuos Rukloje, 
palaikys tvarką ir drausmę, 
tirs nesusipratimus. Rukloje 
veikia Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo motorizuota
sis pėstininkų batalionas, taip 
pat mokomasis pulkas, kuris 
ateityje turėtų stipriai plėstis, 
todėl karo policijos būrys ten 
reikalingas. 'BNSi 

Prieš dešimtį metų vyku
siame tarptautiniame suva
žiavime, kuriame nagrinėta 
mūsų planetos vaikų būklė, 
daug dėmesio skirta jų sveika
tai ir mirtingumo sumažini
mai. Į ateitį žiūrėta pernelyg 
šviesiai: bus visiškai sunaikin
tas susirgimų polio liga pavo
jus, netrukus užmaršties dul
kės apklos ir kai kurias kitas 
ligas, ypač kamuojančias ir 
net marinančias vaikus. 

Tačiau netrukus kilnūs 
pasižadėjimai ir nutarimai, 
surašyti suvažiavimo proto
koluose, buvo patys padengti 
dulkių sluoksniais, nes pasau
lis, o galbūt labiausiai Europa, 
susidūrė su posovietines eros 
tikrovėmis. Viltingo džiaugs
mo šūstelėjimą subyrėjus So
vietų Sąjungai ir jos imperijon 
prievarta įjungtoms tautoms 
vėl pradėjus nepriklausomą 
gyvenimą, netrukus pakeitė 
neigiamybes, kurios paprastai 
apninka didžiųjų pasikeitimų 
laikotarpiu. 

Gyvenimas naujiems de
mokratijos principams užsian
gažavusiose valstybėse nesi
klostė taip sklandžiai, kaip 
buvo tikėtasi. Dvasine gyven
tojų tuštuma, kurią paliko 
pasitraukdamos komunizmo 
doktrinos, skleistos bent pus
šimtį metų, pasirodė sunkiai 
užpildoma, o materialiniai 
trūkumai ir sunkumai, žen
giant iš sovietinės sistemos į 
laisvosios rinkos ekonomiją, 
daugelį stūmė į neviltį, apa
tiją. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, daugiausia nukentėjo 
silpnieji, ypač vaikai. 

Problemas dar sutirštino 
daugelyje pasaulio vietų pra
sidėję vietiniai neramumai, 
karo veiksmai, agresija, smur
tas . Ramūs gyventojai tapo 
pabėgėliais, daug žuvo ar buvo 
nužudyta, paliekant vaikus 
našlaičiais, benamiais. Su
prantama, kad ligos, badas ir 
įvairiausio pobūdžio išnaudoji
mas lydėjo ir, deja, šiandien 
daug kur tebelydi, tuos beda
lius vaikučius 

Tarptautinė, Jungtinių Tau
tų globojama, vaikų globos or
ganizacija UNTCEF teigia, 
kad šiuo metu jos humanitar i
niai darbai, padedant vai-

| kams. vienaip ar kitaip kliu
domi net 56 valstybėse, ku
riose siaučia neramumai. Nors 
medicina ir humanitarinė pa
galba galėtų daugelį apsaugoti 
nuo kasdieninio vargo ir 
užtikrinti šviesesnį rytojų, pa
siekti tos pagalbos reikalingus 
yra beveik neįmanoma. Sako
ma, kad mūsų Žemėje per 540 
milijoną vaikų šiandien gyve

na pavojingose sąlygose, ypač 
trečiojo pasaulio valstybėse, 
pvz., Angoloje, Somalijoje, 
Sierra Leoną, Gvinėjoje ir ap
skritai Afrikoje. Kitose vals
tybėse, kaip Afganistane, Su
dane ir pan.. reikia daug pa
stangų ir derybų. kad 
UNTCEF darbuotojams būtų 
leista skiepyti vaikus nuo po
lio ar kitų pavojingų ligų. 
Tačiau nedaug geresne pa
dėtis yra daugelyje Rytų ir 
Vidurio Europos šalių, besi
stengiančių vėl žengti demo
kratijos keliu. Tarp jų įskai
čiuojama ir Rusija. 

Vadinamame trečiajame pa
saulyje didelį pavojų vaikams 
ir paaugliams kelia ŽIV/AIDS. 
pasiekusi tiesiog epideminių 
proporcijų. Pagal L'NICEF 
pranešimus, kas 5 min. jau
nuolis ar vaikas užsikrečia 
ŽIV virusu. Tad šiomis dieno
mis Berlyne vykusiame tarp
tautiniame suvažiavime buvo 
dar kartą apžvelgta dabartinė 
vaikų padėtis ir kalbėta, kaip 
ją pagerinti, stipriai pabrėžtos 
pastangos įtaigoti įvairių val
stybių vadovus, kad kreiptų 
ypatingą dėmesį į savo tautos 
vaikų teises bei reikmes. Ži
noma, net ir UNTCEF užsi
spyrusių galvų žodžiais negali 
pramušti... 

Apie vaikų padėtį Lietuvoje 
užsienio lietuviai girdi pakan
kamai dažnai. Tiesa, yra daug 
pareigingų, šviesių šeimų, ku
rios savo atžalynu rūpinasi, 
tinkamai auklėja ir stengiasi, 
kiek įmanydamos, kad jiems 
kelias i ateitį nebūtų akme
nuotas. Deja, apie tokias 
šeimas ir jų pastangas (kaip ir 
apskritai geras žinias) per re
tai girdime. Daug garsiau kal
bama ir plačiau rašoma apie 
tamsiąją vaikų gyvenimo pu
sę: našlaičius, benamius, pa
mestinukus, skriaudžiamuo
sius, valkataujančius, vagi
liaujančius ir pan. Nors Lietu
voje ŽIV/AIDS dar tik pradeda 
pakelti savo šlykščią galvą, 
bet, kaip tarptautines organi
zacijos teigia, Rytų ir Vidurio 
Europos tautos šiuo metu yra 
pati derlingiausia dirva šioms 
ligoms plisti. 

Vaikų šalpa užsienio lietu
viai yra sukūrę keletą labai 
veiksmingų organizacijų, o ir 
pavieniai asmenys remia savo 
giminaičius. Vis dažniau gir
dime, kad kuris geraširdis 
tautietis įkūrė paramos fondą 
savo gimtosios vietos mokyk
lai. Tai tikrai kilnus ir sekti
nas tikslas. Mūsų tautos atei
tis yra mūsų pačių rankose, 
tieskime jas su meile ir para
ma. 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" k n y g o s 

Nr.5 GYVENIMO INTRIGA 

Nesakome, kad kara
lius yra vieno mažuma, nesakome, kad karalius yra 
visų dauguma. Kalbame, kad karaliaus karūna mums 
patinka. Apsidairyk. Mudu atsidūrėm rūsy. Aš tau 
perduodu katedrą pagal visus papročius: apsiavęs tik 
sandalais , apsivilkęs tik naktiniais marškiniais — be
veik plikas. Tačiau prie šių durų aš stoviu sutrikęs. Už 
šių durų yra palaikai. Aš nežinau, pagal kokius papro
čius t au juos perduoti. 

Mudu valandėlę stovėjome tylėdami. Man pasirodė, 
kad eksarkivyskupas Vilhelmas verkia. Tačiau rūsy 
buvo per daug tamsu, kad neabejodamas tai paliudy
čiau, juo labiau, kad Gracijus prašneko vėl ramiai sau 
klajojančiu balsu: 

— žora nebuvo doras žmogus. Jis gyveno su Sara. 
Sarai buvo trylika metų. Baidalovai labai norėjo susi
giminiuoti su Krasnovais, Nenaševais, Perais ir Epš-
teinais. Mes, mirk gyvenk, privalėjom Sarą ir Žorą iš
skirti. Skyrėme kelis mėnesius, tačiau kai tik pamany
davom, kad jau išskyrėm, sekliai juos vėl užklupdavo 
lovoj. Galiausiai aš sutuokiau su Žora savo dukterėčią 
Fridriką. Aš nusikaltau. Pirmiausia dingo Žora. Pas
kui iš tuščio buvimo sukniubo ir nebeatsikėlė Fridri

ką, jai ėjo tik trisdešimt pirmi. Krasnovų duktė Halina 
liko našlaitė. Jos globoti į tyrus atėjo Elžbieta Gry-
gienė. Staiga ji dingo. Labai supyko jos seimininkas. 
Atvažiavo ir ėmė kasti Arkivyskupo kalvą, pradėjęs 
nuo pakalnės. Elžbietos palaikus rado dviejų metrų 
gylyje, suvyniotus į neperšlampamą audinį. Velionės 
veidas buvo baltas, gražus, kaštoniniai vešlūs plaukai 
žvilgėjo. Kai turėsi laiko už ją pasimelsti, išvyniok iš 
audinio — pasijusi esąs šalia mirusio angelo. Mano 
įpėdini, aš suprantu, palaikai tau nereikalingi. Jokie 
papročiai neįpareigoja tavęs jų iš manęs perimti. Aš 
ketinau išsivežti palaikus į Nykuvą, manęs tai neap
sunkintų. Tačiau kaip tai atrodytų? Nykuvoj aš valdy
siu ir prižiūrėsiu mažą sodelį... Aš nebeturėsiu jokios 
valdžios! Žmogui, nebeturinčiam valdžios, saugoti pa
laikus pavojinga. Norėjau, kad palaikus pasiimtų šei
mininkas. Pasiunčiau į Maskvą pasiuntinius. Šeimi
ninko pasiuntiniai nerado nei Maskvoj, nei Vilniuj, nei 
Viloj prie marių. Niekas nė dabar nežino, kur jis. 

— O kas jis, tas šeimininkas? 
— Ardajevas, ketvirtas, tuojau po Kaganovičiaus, 

kruvinasis senis. 
— Ardajevas! — sušukau aš. — Per uraganą jį nu

šovė Vorunėj. 
— Taip ir maniau, — tarė Urbšys. — J i s neatsiuntė 

man jokio nurodymo, ką daryti su šiais palaikais. 
— Jūsų šventenybe, per uraganą pagrobė Simoną 

Grygą... Mudu stovime prie motinos palaikų... 
— Ne ne, — papurtė galvą Gracijus Urbšys, — jie 

neplanuoja jo užmušti. 
— Jūsų šventenybe, esu apstulbęs — jūs kalbate 

taip, tarytum būtumėt penktasis. 
— Penktasis? — Urbšys nusišypsojo skaudžia šyp

sena. — O šeštasis — kas? Mano įpėdini, pakalbėkim 
verčiau apie likimą. Manau, kad mudu nebe daug 
progų apie jį pašnekėti turėsim... 

— Šventoji didenybe, jeigu likimais jūs vadinate 
kruvinuosius... — ir dabar Urbšys pirmą kartą mane 
pertraukė: 

— Jaunasis mano drauge, likimas yra daugiau nei 
tūkstantis kruvinųjų. Aš nesiteirauju. ar esi sveikas, 
ar pajėgsi eiti mano pareigas. Tu nesiteirauk. ar gilią 
duobę kapui aš išsikasiau savo sodely. Išeikime iš čia. 
Gerai. Sustokim. Dabar žiūrėk man į akis. Dabar žiū
rėkim vienas antram į akis, kad geriau suprastume, 
kas mudviejų laukia. 

KETVIRTAS SKYRIUS 

Žmogus , v a r d u Zosimas, užmi r š t a r ū p e s č i u s 
p r i e gėlių vazonėlio, k u r i a m e pa la ido tas j a u t i s . 
J e i g u t u r i t e gerą a tmint į , pas i s t enk i t e ją suga
d i n t i 

Kulikovo žmonės Grygą, apmautą burbulinem kel
nikėm, įsodino į traukinį. Aš įlipau į kitą vagoną, kai 
traukinys pajudėjo. Iššokau iš vagono, kai traukinys 
dar nebuvo sustojęs. 

Tuščią peroną gaubė prieblanda. į gatveles vedė 
tamsių šešėlių dryžiai, geri tais atvejais, kai prireikia 
sprukti, gelbstint kailį. Prie sienos prikaltas blerbė 
garsiakalbis, traškėjo muzika. „Daina apie Raudoną
sias lūšis" stoties aikštėj motociklas ratu vežiojo meš

ką, stovinčią priekaboj, meškai po kaklu buvo parišta 
lentelė „Baltarusijos stotis" (taip pavadinta viena ge
ležinkelio stotis Maskvoje). 

Iš vagonų ėmė lipti kiti keleiviai. Baigiau rekognos-
kuotę. Užsikimšau burną kareiviška pilote, kad trūk-
čiau oro. Stoties pastatas ištirpo prieblandoje, išnyko 
iš akių meška, nebegirdėjau muzikos, o vejas pagavo 
labai garsiai kaukti, šito nebuvau numatęs, kritau 
kniūbsčias ant perono ir valandėlę laukiau, ar nepra
sidės dar kokie nors nenumatyti įvykiai. Susiėmiau 
galvą. Užspaudžiau ausis. Dabar jau ir vėjo kaukimas 
tapo tylus. Gulėjau ir bučiavau šlapią asfaltą tris mi
nutes. Paskui išgirdau žingsnius — retus, neritmiš
kus, pamaniau: invalido arba girto Balsas man įsakė: 

— Pulkininke, stokis! 
Štabo viršininkas Lavrentijus Kulikovas planą pa

ruošė tobulai. „Kai tu bučiuosi gimtąjį šlako betoną, 
žmonės tave aplenks dideliu ratu. Prieis Grygas". Vy
riškis, kuris prie manęs priėjo, buvo Simonas Grygas! 
Aš atsistojau. Grygas buvo sumuštas tiek, kiek reikia, 
kad „atitiktų standartą". Apvilktas burbulinem kel
nikėm. Apvilktas delija, durtiniu, apsiaustu. Paprašė, 
kad palydėčiau jį namo. Atrodė, labai susikrimtęs. Aš 
išsitraukiau iš burnos pilotę ir pradėjau pasakoti savo 
kraupų likimą. Aštuoniolikos metų išėjau \ kariuome
nę. Mirė tėvas, mirė motina, likau našlaitis, sužadė
tine ištekėjo už kito. o aš vis tarnavau kariuomenėj. 
Kariuomene man atstojo ir tėvą, ir motiną, ir suža
dėtinę. Ir štai šią kariuomenę, kadaise nugalėjusią Vo
kietiją, pardundino i Maskvą, tarytum pralaimėjusią. 

'Bus daugiau) 
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TRADICIJOS PRADŽIA: LTB 
KOMITETŲ LEIDYBINĖ 

VEIKLA 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Žiūrint iš kelių dešimtmečių 
atstumo, apie Lietuvių sąjun
gą ir Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenę (LTB), matyt, 
įralima kalbėti kaip apie in
stitucijas, atsiradusias tėvy-
• - netekusiems žmonoms, 
ieškant vieni kitų ir bandant, 
kiek tai buvo įmanoma poka
rio sąlygomis Vakarų Euro
poje, patiems tvarkyti savo 
DP Plovyklose ar kitose trem-
tinnj susitelkimo vietose su
sikūrusių bendruomenių gyve
nimą. 

Nors ir apsivertė begale kas
dieninių darbų, kai kurie LTB 
komitetai įvairiose vietose ras
davo laiko knygai. Pavyzdžiui. 
dar 1945 m. vasarą mokymo 
priemonių leidyba buvo susi
rūpinta Miunchene, ypač po 
to, kai kažkieno išleistas A. 
Herlito -Anglų kalbos va
dovėlis" buvo pardavinėjamas 
už labai didelę — 15 ir net 20 
RM — kainą. Patyrusi, kad 
vadovėlio paklausa tebeegzis
tuoja, vietos Lietuvių sąjungos 
apygardos valdyba nutarė pati 
išleisti jo laidą, tačiau parda
vinėti — už mažesne kainą, 
bet pelnas, matyt, buvo ne
menkai , nes jo užteko nupirk
ti geiezine spintą, elektromo-
torinj rotatorių ir rašomąją 
mašinėlę. 

Pasisekimo paakinta, valdy
ba 1945 m. rudenį nutarė 
įsteigti knygų 'daugiausia — 
vadovėlių) leidybos fondą, o jo 
finansinį pagrindą turėjo su
daryti 10.000 RM. sudėtų iš 
50 procentų išleistų knygų 
savikainos. Be to. buvo numa-
tvta --uda-rYii vyriausią knv-

goms ir vadovėliams leisti val
dybą, kur turėjo būti trys sky
riai: redakcinis, leidybos ir ad
ministracinis. Matyt, norėda
ma sukaupti fondą, 1945 m. 
pabaigoje Lietuvių sąjungos 
valdyba paskelbė naujas dar 
dviejų A. Herlito vadovėlių lai
das, bet pelnas, ko gero. nebu
vo toks. kokio tikėjosi leidėjai, 
nes nei apie fondą, nei apie 
vyriausią valdybą po 1945 m. 
jokių žinių nepavyko rasti. 

Tais pačiais 1945 m. moky
mo priemonių leidyba susirū
pino ir LTB Yiurtembergo-
Badeno apygardos komitetas. 
Jo pastangomis pasirodė ir 
buvo išplatinti keli vadovėliai 
— Esmaičio ..Sakalėlis". J. 
Damijonaičio „Lietuvių kalbos 
gramatika" bei kiti. Be to. 
komitetas iš V. Šimaičio pe
rėmė ir baigė leisti jo poezijos 
vaikams knygelę „Vyturėliai 
laukuos". 

Komiteto dėmesį leidybai ro
do faktas, kad, sumanius jos 
imtis, kartu su LTB Švietimo 
valdybos įgaliotiniu buvo su
daryta komisija spausdina
moms knygoms tikrinti. Ma
tyt, leidybos sąlygas lengvino 
tai. kad iki 1948 m. valiutos re
formos komitetas iš knygų 
platinimo turėjo pelną, tačiau 
visų sumanymų nepasisekė 
įgyvendinti — dienos šviesos 
neišvydo spaudai rengtas J 
Deveikytės ..Lietuvos istorijos" 
vadovėlis bei kai kurios kitos 
knygos. 

Miuncheno LTB apygardai 
priklausęs LTB Rosenheimo 
apylinkės komitetas 1946 m. 
vasarą išleido teisininko P. 

S K E L B I M A I 

Lietuvių fondo Meno globos komisija 
pirm. Vytautas Kamantas; II eil.: dr. 
tis. Va lovas Kleiza. 

Juknos knygą „Demokratijos 
kelias". Jos pagrindu tapo au
toriaus paskaitos, kurias jis 
skaitė Rosenheimo stovykloje 
veikusiame Liaudies universi
tete. LTB švietimo valdyba 
pripažino knygą tinkama, dės
tant gimnazijose visuomenes 
mokslą ir visuomenės ugdy
mą, tad ji buvo išleista dideliu 
5.000 egzempliorių tiražu. 

Ko gero, toks jos kiekis pri
sidėjo prie to, kad tik 1949 m. 
Hanoverio LTB apygarda 
Uchtėje išleido advokato A. 
Dabšio „Visuomenes mokslo 
konspektą". Autoriaus žo
džiais, j is norėjo užkišti „šioje 
srityje jaučiamą spragą" ir, 
nors konspektas pasirodė 200 
egzempliorių tiražu, toks kie
kis 1949-aisiais, kai iro lietu
viška švietimo sistema, jau 
buvo kone astronominis. 

Gana įdomus vadovėlis pasi
rodė 1947 m. Stadės prie 
Eibes LTB Švietimo skyriaus 
pastangų dėka. Tai buvo agro
nomo S. Stasio iš rusų kalbos 
išversta J . Betnerio „Praktiš
koji daržininkystė" su A. M. 
Rabinovičiaus „Laukų darži
ninkystė ir laukų sėklinin-

. I eil. iš kaires: dr. Gediminas Balukas (pirm.), dr. Antanas Razma, PLB 
Ferdinandas Kaunan Povilas Kilius, dr. Kazys Ambrazaitis, Algirdas Os-

T^\-y-\ 

ĮJĮ.**-

First Personai banko direktorių taryba, 
vadovybė ir tarnautojai dėkoja visiems mieliems 

.Draugo" skaitytojams ui Jūsų pasitikėjimą ir paramą. 

Mes prižadame jūsų neapvilti ir visada suteikti Jums 
sąžiningą ir malonų finansinį patarnavimą. 

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems džiaugsmingų 
Kalėdų švenčių ir laimingo naujo tūkstantmečio! 
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kystė". Šią knygą vertėjas 
naudojo, dės:>*.ojaudamas 
Seedorfo stovykloje veiku
siuose smulkiųjų žemės ūkio 
šakų — daržininkystės, sodi
ninkystės, bitininkystės ir 
paukštininkystės — kursuose. 

LTB komitetų pastangų dė-" 
ka pasirodė ir keli propagan
dinio pobūdžio leidiniai apie 
Lietuvą. Taip 1946 m. istori
kas A. Šapoka atidavė LTB 
Augsburgo apylinkės komite
tui baigti leisti jo parengtą lei
dinį anglų kalba ..Lithuania", 
kur buvo sudėti Kelių autorių 
straipsniai apie Lietuvą ir jos 
gyventojus, istoriją, kultūrą, 
ekonomiką. Amžininkai knygą 
sutiko kaip vieną pirmųjų at
sakymų į tremtinių spaudoje 
keltą leidybos svetimomis kal
bomis problemą ir buvo ragi
nama pasistengti kuo plačiau 
ją paskleisti tarp svetimtau
čių. 

Dar anksčiau, 1945 m., Tau
tos šventės proga rugsėjo mė
nesį Muhldorfo lietuvių komi
tetas paskelbė S. Gudo sure
daguotą leidinį „Lietuva" lie
tuvių, anglų ir vo.-uečių kalba, 
kuris savo turinfj priminė A. 
Šapokos parengtąjį, tik buvo 
daug mažesnis — viso labo 16 
psl. 

Panašų leidinį, tik 1946 m. 
Vasario 16 d. proga, išleido ir 
Hanau lietuvių komitetas, ta
čiau knygoje ..Lietuva ir jos 
nepriklausomybes diena vasa
rio 16 1918-1946" anglų kalba 
nemažai vietos teko ir Hanau 
lietuvių stovyklos gyvenimo 
apžvalgai. Leidiniui buvo ne
pagailėta tiems laikams reto 
kreidinio popieriaus ir dalį jo 
tiražo propagandiniams tiks
lams nupirko LTB CK. 

Tais pačiais metais, ir taip 
pat Vasario 16 d. proga, Meer-
becko LTB komitetas išleido J. 
Narbuto redaguotą informa
cinį leidinį apie Lietuvą anglų 
kalba. 

1947 m. LTB Heseno apy
gardos komiteto narys A. Vi
lainis pasiūlė komitetui išleis
ti „vertingą spaudos leidinį, 
kuriuo emigrantui galėtų pasi
naudoti svetimuose kraštuose 
propagandos ir informacijos 
reikalams". TOKIU tapo 1949 
m. pasirodęs kcurkalbis albu
mas „Lietuva vaizduose — 
Vievvs of Lithuania-Paysages 

IŠ ARTI IR TOLI 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOBUO, NAMLL SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs cr OH Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wa«t 9 5 * Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-865* 

de Lithuanina-Litauen in Bil-
ders-', tačiau jo kelias pas 
skaitytojus buvo nelengvas. Iš 
pradžių, kaip buvo teigiama 
albumo įžangoje, jjs pateko į 
„išnaudotojų rankas". Matyt, 
tokio „vardo" nusipelnė albu
mo leidimo komisija, kur pir
mu smuiku griežė jo iniciato
rius A. Vilainis. Reikalai kiek 
pasitaisė LTB Heseno apygar
dos komitetui pakeitus komi
sijos sudėtį, bet darbą labai 
apsunkino valiutos reforma, o 
pakviestieji bendradarbiai sa
vo darbą atliko paviršutiniš
kai, bet atlyginti už jį reika
lavo nesikuklindami. Kad pa-
snartintų darbą, buvo nutar ta 
techninius albumo leidimo rei
kalus pavesti kuriai išeivių 
leidyklai, tačiau pasirinkta 
„Venta", albumo rengėjų tvir
tinimu, tik naudos ieškojo, o 
ne rūpinosi tinkamai darbą 
padaryti. 

Dinkelsbiuhlio LTB komite
tas 1947 m. lietuvių ir anglų 
kalba išleido stovyklos met
raštį „Dinkeslbiuhlio lietuviai 
UNRRA globoje". 

Nedidelį žodyną — „3.000 
English words for Lithua-
nians" — 1946 m. paskelbė 
Lietuvių sąjungos Kirchheim-
Tecko skyrius, nors planavo 
daug didesnį, tačiau teko su
mažinti savo norus dėl popie
riaus stokos ir techninių 
spausdinimo kliūčių. 

Gana įdomų leidinį vaikams 
..Gimtinės žiburėliai" 1946 m. 
išleido Hanau LTB komiteto 
švietimo skyrius. Tai buvo 
įvairių autorių kūrinių, tarp 
kurių išsiskiria S. Džiugo dar
bai, rinkinys. Iš viso pasirodė, 
berods, keturios jo dalys. 

Kaip matome. LTB komitetų 
leidybinė veikla nebuvo plati. 
Kai kurie jų. pradžioje turėję 
nemenkus užmojus ir steigė 
specialias institucijas, veikiai 
jų atsisakė, įsitikinę, jog tuo 
daug efektyviau gali užsiimti 
leidyklos. Tačiau, kad ir kaip 
vertintume jų įnašą į išeiviš-
kos knygos istoriją, reikia ne
užmiršti, ko gero. pagrindinio 
dalyko: tokia LTB komitetų 
veikla davė pradžią tolimesnei 
LTB pakeitusios Pasaulio lie
tuvių bendruomenės ir jos pa
dalinių įvairiuose kraštuose 
leidybinės veiklos tradicijai, 
kuri gyva iki šiol. 

Med. sesuo, vidutinio 
amžiaus, ieško darbo: gali 

prižiūrėti vaikus arba 
ligonius ir gyventi kartu. 

Tel. 708-425-8967. 

LITHUANIA 31 c/nun 
Super Low International Rates 
Plūs 4 C pa minule aayorae for 

Iotersaie calb. No monthly fees. 

Just Dial: 10-15-335 
+l+thenumer. 

Att the prompt, enter this code 
on your first call only 211-268. 

GREIT PARDUODA 

£g§?RE/MAX 
^REALTORS 

o«c (773) 586-5959 
horac (708) 425-7160 
patjer (708) 886491 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

/ y . M J KHfBEC0CREALTOR8 
V / n m i j I 7922 S.PUastt Rd. 

^SJrmm 4365 S Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Mokytoja iš Lietuvos gali 
mokyti vaikus lietuvių 

kalbos, prižiūrėti senelius 
ir gyventi kartu. 

Tel. 773-778-5896. 

Hous* Cleaners Nccdcd 
teams of 2; 2 women or man & 

woman teams; mušt have own car, ai! 
supplies given by company; work 
Monday-Saturday 7 am-5 pm; 1 

person mušt speak English; make 
$80-5100 per person per day; 1 day 

tnuning; come today and start 
tomorow. 315 W. Irving Park Rd., 

BensenviUe. IL; 630-595-2843. 

KANADA 
Advokatas P. Žumbakis, 

lankydamasis T >ronte su pas
kaitomis, Pris: šėlimo parapi
jos salėje kalbėjo lietuviams 
apie karo nusikaltėlių bylas ir 
kaltinimuos. 

Dr . Vaidas Samonis lietu
vių namų salėje kalbėjo apie 
Lietuvos ekonomiką, jis, tik 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, pa
teikė naujausias Lietuvos gy
venimo žinias. 

Toronto Lietuviu namuo
se buvo pamim tas dr. Vincas 
Kudirka, Lietuvos tautines 
giesmės — himno autorius. Ilgą 
ir išsamią paskaitą iš V. Ku
dirkos gyvenimo veiklos skaitė 
doc. dr. I. Slavinskaite. Aktorė 
V. Kochanskyte deklamavo 

apie Vincą Kudirką. Meninę 
dalį atliko pianistė L. Pau-
lauskiene-Kanovičienė ir smui
kininkė A. Šarpytė. 

Toron te b u v o paminėta 
Lietuvos kariuomenės šventė. 
Sveikino Lietuvos garbės kon
sulas Haris Lapas, apie ka
riuomenės gyvenimą ilgiau 
papasakojo Lietuvos kariuo
menes karininkas vyr. ltn. A. 
Mickus, taip pat prisistatė 
vyr. ltn. A. Krivickas, vyr. ltn. 
V. Kilinskas, vyr. ltn. P. Veli-
polskas. vyr. ltn. R. Zenevičius 
ir vyr. ltn. V. Kozlovas. Visi 
šie karininkai lanko anglų 
kalbos kursus Camp Borden 
karinėje bazėje. Buv. šaulių V. 
Putvio kuopos vadas Stasys 
Jokūbaitis paskaitė savo poe
zijos iš Saulių gyvenimo. Meni-

Jnum LIETUVIU FONDAS /rLJTHUANlAN FOUNDATION, INC. 
14911 1271h Stre« • Lemort. 160439 '(630) 257-1111 

Fu (130) 257-1147 
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gerbiamieji, 

Lietuvių fondo tarybos ir valdybos vardu 
sveikiname su artėjančiomis šv. 'Kalėdomis ir 

9^aujaisiais metais. Suprasdami sunkias išeivijos 
spaudos darbo sąlygas ir įvertindami jos reikfmę 

Lietuviu fondo auginime, siunčiame kalėdine 
dovaną — 5,000 doC. čekį. 

'Pradedant naująjį šimtmetį bei tūkstantmetį, 
Cinkįme geriausios sėkmės visuose Jūsų darbuose. 

Su dėkingumu ir-pagarba, 

%Si Kgzmienė 
Valdybos sekretorė/reikalų vedėja 

;E3HAUCAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

3&VLfB Vidurio Vakarų apygardos valdyba 

sveikina visus XV-os Tarybos narius, Krašto valdybą, visų 
apyūnkįų valdybas bei nuoširdžius bendruomenininkus 

šv. Kalėdų irū^aujųjų metų proga. 
TeCaimina Aukščiausiasis Jūsų darbus ir 

tesuteikia jėgų juos atūkfi-

'Birutė A. Vindašient, Vijoti (jrigaliūniini, Stasė Koms, 
'Paulius (įuobulis, Irena M. Kįrkuvienė, Aldona 
Paviūonienė, Žibutė Žiupsnienė, Kjtrtas Vidus 

ne dalį atliko Toronto vyrų 
choras „Aras", vadovaujamas 
Lilijos Turutaitės. 

Stasys Prakapas 

KŪČIOS LIETUVIŲ 
KLUBE 

Gruodžio 24 d. 6 vai. v. klu
bo didžiojoje salėje Lietuvių 
klubo valdybos narės ir talki
ninkai rengia Kūčių vakarie
ne. Ruošos darbus koordinuoja 
Angele Kamiene. Bilietus už
sisakyti, skambinant Laimu
tei Alvarado iki gruodžio 12 d. 
727-360-1064 arba sekmadie
niais klube. Visos vietos nu
meruotos. Primename, kad 

Kūčių vakarą salė atidaroma 
tik 5:30 v.v. Kviečiame visus 
klubo narius ir svečius šioje 
gražioje tradicinėje vakarie
nėje dalyvauti. 

KONCERTAS 
Lapkričio 15 d. Lietuvių fon

do atstovė Vakarų Floridai 
Genovaitė Treinienė surengė 
Nelės Paltinienės ir Eugeni
jaus Ivanausko populiarios 
muzikos koncertą. Daugiau 
kaip 300 dalyvių klausėsi 
švelnios estradines muzikos ir 
dainų, be priekaištų atliktų 
žinomų ir patyrusių daininin
kų. Muzikine palydą tvarkė 
Arvydas Paltinas. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TARNAUTI LIETUVAI 

Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos konferencijoje 
(lapkr. 27 d.) akademikas Zig
mas Zinkevičius tapo naujuoju 
LKD partijos pirmininku. 
Sveikinu! 

Spaudoje ir Lietuvos televi
zijos panoramos ištraukoje te
ko po to matyti pasisakymų. 
Vieni džiūgavo, nes nelaimėjo 
amerikiečiai, taip kaip laimėjo 
amerikietiška „VVilliams" 

~~ "bendrovė. Kiti apgailestavo, 
kad pralaimėjo turintis viziją 
sustiprinti partiją; kad įsiga
lios stagnacija, nes laikrodis 
atsuktas atgal į tuos laikus 
kai LKD-us smarkiai aplenkė 
liaudininkai ir socialdemokra
tai 1926 metais. O pats laimė
tojas pareiškė esąs nustebęs, 
nes nesitikėjo, kad bus išrink
tas. Gavosi įspūdis, kad laimė
tojai džiaugėsi ne tiek savo 
laimėjimu, kiek kitų pralaimė
jimu. 

Tą beskaitant ir bematant, 
kilo klausimas apie laikrodžio 
atsukimą, apie akademiko pa
siruošimą naujom pareigom. 
Tuo pačiu ir mano laikrodis 
atsisuko atgal 50 metų į mano 

- -pirmąjį dešimtmetį Ameri
koje. 

Atvykus Čikagon, per vieną 
veiklų jaunuolį patekau į nau
jai atvykusių lietuvių gimna
zistų ratelį. Jo iniciatyva teko 
kartu dalyvauti „Boys Club of 
America" klube, ateitininkų 
moksleivių-studentų vasaros 
stovykloje bei jų renginiuose. 
"Buvo didelis dainos mylėtojas. 
Priklausėm mažam dainos bū
reliui ir dažną savaitgalį vyk-
davom už Čikagos į gamtą 
prie ežerėlių, kur graudžiai 
dainavom praradusią tėvyne 

j j primenančias dainas. 
Per mūsų pirmuosius metus 

išeivijoje, Čikagos Bridgeport 
apylinkėje vietiniai bendra
amžiai vienu laikotarpiu už
puldinėjo mus „dypukus". 
Vieno „mūšio" metu, kai visi. 

; išskyrus vieną, buvome užėmę 
saugias pozicijas, besislapsty-
dami mažoje gatvelėje, tas vie
nas liko gatvėje, stojo prieš 
gelžgaliu mosikuojančius kelis 
už save didesnius ginti mus ir 
mūsų garbę. Atrodė, kaip Do
vydo su Galiotu kova. 

Tapęs ekonomikos mokslų 
profesoriumi, vadovavo kated
rai. Protarpiais, kelis metus 
dirbo mokslinį darbą Austri
joje ir Suomijoje. Lietuvai at
kovojus nepriklausomybe, ne
liko jis žiūrovu ir kritiku, 
ėmėsi naujo darbo. Parsivežęs 

tėvynėn vakarietiškų žinių ba
gažą, profesoriavo. Netrukus 
kauniečiai išrinko jį atstovau
ti j iems LR Seime. Dabar 
jiems tarnauja, jau kelinti me
tai jaučia šventą pareigą kiek
vieną penktadienio popietę 
vykti iš Vilniaus į Kauną susi
tikti su rinkėjais, išklausyti jų 
rūpesčius. 

Šiais bruožais apibūdinu tą 
buvusį vieną iš mūsų užsie
nyje, o dabar esantį LR Seimo 
narį ir papildomas pareigas ei
nanti prof. Feliksą Pabedins
ką. J is buvo minimas pagrin
diniu kandidatu į LKD parti
jos pirmininko postą, todėl 
tom atsakingom pareigom 
ruošėsi ir su šalininkais tikė
josi būti išrinktas, kad suvie
nytų narius ir atgaivintų mer
dėjančią partiją. Tam pritrūko 
apie 39 balsų. 

Neabejoju, kad Feliksui yra 
skaudu, kai tėvynėje pravar
džiuojamas „amerikiečiu", 
ypač kai būna sutapat intas su 
visai kitus tikslus turinčia 
„VVilliams" komercine bendro
ve. Neabejoju Felikso ryžtin
gumu bei sąžiningumu. Kokiai 
frakcijai beatstovautų, jo pag
rindinė misija Lietuvoje yra, 
tarnaujant atstovauti ir ginti 
kiekvieną, ypač nepriveligi-
juotą jos pilietį bei viso krašto 
padėtį taip, kaip jaunystėje 
gynė savo draugus. Besibai
giant antrajam krikščionybės 
tūkstantmečiui, linkiu akade
mikui Zigmui Zinkevičiui ir 
profesoriui Feliksui Palubins
kui Dievo palaimos ir toli
mesnės sėkmės jų. darbuose 
Lietuvos tautos baruose. 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, II 

RAŠYTOJUI 
JURGIUI JANKUI 

Gerbiamas Rašytojau, se
niai, tuoj po Jūsų išvažiavimo, 
norėjau parašyti šitą laišką. 
Laikas zovada lekia. Galvoje 
sukasi Jūsų patarimas, „ką 
gali padaryti rytoj, nedaryk 
šiandien". Dažnais atvejais, 
tai yra pensininkų tinginystei 
paguoda, pasiteisinimas. 

Pamačiusi nuotrauką „Drau
go" dienraštyje, trys didieji lie
tuvių literatūros „šulai", mūsų 
mylimus, gerbiamus veidelius, 
be barzdos ir su barzdelėmis, 
sėdau prie rašomo stalo rašyti 
šitą laišką. 

Ilgai žiūrėjau į tą nuotrau
ką. Jaučiau kažkokį pasitenki
nimą, atgaivą senatvės pris

maugtai sielai, meilę, pagar-
bą... 

Rašytojau, praeityje skaitė
me Jūsų parašytą „Niekam 
nebereikalingi". Šiandien no
rėčiau skaityti Jūsų parašytą 
priešingybę, „Labai reikalin
gi". Palikote Detroitą, mus vi
sus. Tikėkit, ta palikta tuštu
ma nejauki, liūdna. Bažnyčio
je pažvelgus į tą pusę, kur Jūs 
melsdavotės, liūdesys spau
džia širdį, kad Jūsų ten nebė
ra. Manau, suprantate tą liū
desį. Kaip miela žmogumi pra
turtėti, sutįkti, priimti. Liūd
na atsiskirti. Netektis mūsų 
amžiuje per daug skauda. 

Mes tik užbaigėm „Atgai
vink" parapijos klebono kun. 
Aloyzo Volskio organizuotą 
maldų, nuoširdaus, atviro 
krikščioniško mažų grupelių 
pabendravimą. Grupelėje ga
lėjo būti 8-12 asmenų. Pas 
Danutę, Jūsų martelę, suėjo 
pilnas namas. Danutė sugal
vojo išeitį. Susuko bilietėlius, 
kuriuos ištraukus, buvo aišku, 
kas galės pasilikti Danutės 
grupelėje. Pas ją visuomet 
ilgėjomės Jūsų. Kartą vienas 
iš grupelės paklausė jos, kada, 
kokią valandą kitą savaitę vėl, 
„vesi mus į dangų". Tas buvo 
gražu. Mums patiko, tokį pak
lausimą pasisavinom visi. 
Rankom susikibę, pasimelsda-
vome įvairiom intensijom. Bu
vo jauku, gera, tik gaila nebe
buvo Jūsų. 

Rožė R a ž a u s k i e n ė 
Dearborn Heights, MI 

LINKĖJIMAI 
NAUJIEMS METAMS 

Charles Danvin surado, jog 
sutvėrimai prisitaiko prie 
gamtos sąlygų per kartų kar
tas. Tačiau mes gyvename 
pramoninėje gadynėje, kada 
nėra laiko prisitaikyti prie ap
nuodytos gamtos. Ir štai jau 
yra vilties blykstelėjimas. Šį 
mėnesį San Diego mieste įvy
ko aštuntas tarptautinis suva
žiavimas dėl genetinio vėžio 
gydymo. Gydytojas Jonas Ne
munaitis ir vaistininkė Birutė 
Januškaitė buvo šio suvažiavi
mo dalyviai. 

Žmogus turi 24 chromoso
mas ir apie 140,000 genų. 
Pusė tų genų yra skirti nervų 
sistemai. Naujų ligų gydymas 
remsis pagedusių genų pakei
timu sveikais genais. Geneti
nis gydymas jau vyksta šir
dies kraujo indų sėkmingame 
pakeitime. Tegul nauji metai 
atneša sėkmingą pritaikytą 
genetinį gydymą. 

Saul ius Š imo l iūnas 
Detroit, MI 

BALFo direktorių suvažiavimo (spalio 29-31 d.) Palm B^ach, FI, dalyviai Pirmoje pil. is kaires kun Jonas Ku
činskas, kun Antanas (''epams ir kiti Nuotr Vyt. Kasniūno 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ŽŽŽJI Mutual Federal Savings and Loan 

uKtiSiSR Assodation of Chlcago 
2212 W«t Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Cammir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

Prasmingai gyvenusiai meile ir paženklinusiai likusiųjų 
kelius 

A . t A . 
Dantų gyd. VINCENTINAI T. 

JURKUNEENEI 
mirus, giliai už jauč iame vyrą inž. J O N Ą , dukrą 
RAMUNĘ ir jos vyrą GINTAUTĄ, jų sūnus, brangius 
Močiutės anūkus DARIŲ ir LEMĄ, sūnų ALGIMANTĄ 
ir jo žmoną LAIMĄ bei visus giminaičius. 

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga 

A . t A . 
JONUI STOŠKUI 

mirus, gilią ir širdingą užuojautą reiškiame žmonai 
ONUTEI, sūnums JUOZUI, PETRUI ir EDŽIUI bei 
visai plačiai giminei ir kartu liūdime. 

K.O. F. draugai 

PADĖKA 
A. t A. 

ROBERTAS KOSMONAS 
Netikėtai Viešpaties pašauktas mirė 1999 m. lapkričio 
13 d. 8 vai. ryto. 

Palaidotas lapkričio 16 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Čikagoje. 

Didelė padėka kun. Jonui Kuzinskui už j o pravestas 
religines laidojimo apeigas koplyčioje, už šv. Mišias, 
suteikiant a.a. Robertui paskutinį patarnavimą Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už gražų giedojimą. 
Jos balsas įspūdingai pripildė šventovę, muz. Faustui 
Stroliai palydint vargonų muzika. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams. 

Didelę padėką r e i š k i a m e g i m i n ė m s , d r a u g a m s , 
atsilankiusiems koplyčioje ir bažnyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. 

Ačiū visiems už užuojautas ir nuostabiai gražias gėles 
bei aukas. 

Bočių menėje buvo paskutinis atsisveikinimas, kuris 
ilgai liks mūsų gyvenime. 

Nuoširdi padėka laidotuvių direkt. Donald M. Petkui. 

Nu l iūdę : ž m o n a , s ū n u s s u š e i m a , d u k t ė s u 
vyru , s e suo su š e i m a i r g i m i n ė s . 

PADĖKA 
A . t A . 

I 

Dr. JUOZAS JULIUS 
PLIKAITIS 

Netikėtai mirė 1999 m. rugpjūčio 27 d. Palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkojame visiems, širdingai išreiškusiems 
mums užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudoje, Šv. 
Mišių aukomis, aukomis „Lietuvos Vaikų vilčiai", 
atsiuntusiems gėles ir visiems pagerbusiems Velionį 
savo dalyvavimu koplyčioje ir laidotuvėse. 

Nuoširdi padėka kun. Algirdui Paliokui už maldas 
šermenų metu, kun. Juozui Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, atnašavimą šv. Mišių ir palydėj imą į 
kapines. 

Ypatinga padėka dr. Jonui Šalnai už j aud inan t į 
atsisveikinimą, dr. Antanui Razmai ir dr. Petrui 
Kisieliui už jautrius žodžius mums sunkioje atsis
kyrimo valandoje. 

Dėkojame muz. Faustui Stroliai už giesmes palydint 
vargonais. 

Nuoš i rdus ačiū k a r s t o nešė j ams ir l a i d o t u v i ų 
direktoriui Donald M. Petkui už rūpestingą patar
navimą 

Nu l iūdę : ž m o n a B a r b a r a , d u k t e r y s T h e r e s a , 
Regina i r C h r i s t i n a su Šeimomis . 
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
mylima Žmona, Motina ir Močiute 

Rašytoja 
PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 

JANUTIENĖ 
mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, Califomia. 

Atsisveikinimas su Velione ir pamaldos bus Los Angeles. 
A. a. rašyt. Orintaitė bus palaidota Lietuvoje. 

N u l i ū d ę : v y r a s Kazys, sūnus Dona tas , m a r t i 
B a r b a r a , a n ū k ė s Daina , Viltis, Marcelė , A n d r e a 
i r O r i n t a . 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. gruodžio 8 d. 
Ferndale, Michigan, sulaukusi 35 metų, mirė 

A. t A. 
VIDA R. RACKAITĖ 

Giliam skausme liko: tėveliai Dalia ir Antanas 
Rackai , s e su t ė Ingrida, brolis Antanas su žmona 
Michelle, dėdė ir teta Viktoras ir Vita Memenai su 
šeima, te ta Birutė ir dėdė Jonas Sverai su šeima, 
močiutė Valerija Patalauskienė bei daug kitų giminių 
ir pažįstamų. 

Gruodžio 11 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, a. a. Vida buvo palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackiene. 
Tel. 313-554-1275. 

Pranešame, kad š. m. gruodžio 15 d., sulaukęs 97 metų, 
mirė Lietuvos Savanoris kūrėjas, teisininkas 

A t A 
STASYS ŠIMOLIŪNAS 

Pasi l iko dideliame nuliūdime, sunūs Saul ius ir 
Algimantas, marti Želvyra, vaikaitės Julija su vyru Ri-
chard D'Auria ir Viktorija su vyru Peter Leonard bei du 
provaikaičiai. 

Velionis buvo LB Detroito apylinkės p i rmas is 
valdybos p i rmininkas . Aktyviai dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo veikloje. 

Kūnas pašarvotas Vai S. Bauža laidotuvių namuose, 
1930 25 St. , Detroit, Michigan. Lankymo valandos 
penktadienį nuo 2 p.p. iki 9 vai. vakaro. Rožinis ir 
atsisveikinimas 6 vai. vakare. 

Šeštadienį po maldų 9:15 vai. ryto Baužos koplyčioje, 
Velionis bus palydėtas \ Šv. Antano bažnyčią, kur 9:30 
vai. ryto vyks gedulingos šv. Mišios už jo vėlę. Po Mišių 
Velionis bus nulydėtas ir palaidotas šalia savo žmonos 
a. a. Stasės Šimoliūnienės Holy Sepulchre kapinėse, 
Southfield, Michigan. 

Laidotuvių direkt.Yolanda M. Zaparackiene. 

Tel. 313-554-1275. 

A t A . 
ALBERTAS MATULIS 

Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. gruodžio 10 d. 1:30 vai. ryto, sulaukęs 82 metų. 

Gimė Lietuvoje, Debeikiuose. Amerikoje išgyveno 50 
metų. 

Nuliūdę liko: brolis Balys su šeima Lietuvoje ir kiti 
giminės bei artimi draugai. 

P r ik l ausė Lietuvių šaulių organizacijai, Lietuvos 
Vyčiams, kuopa #112 ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Laidotuvės 
šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo namų a. a. Albertas 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergeles Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę s b ro l i s su šeima, giminės i r d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. Donai M Petkus. Tel. 800-994-7600 

Mielai Sesei ČESLOVAI NAUMIENEI ir visiems 
artimiesiems, netekus brangaus 

TĖVELIO, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Detroito Lietuvos Duktems 

I 



• 

I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Užsukite \ „Draugo" kny
gynėlį! Turime gražių lietu
viškų gintaro, odos dirbinių, 
audinių, muzikos įrašų, video 
juostų, o knygų, knygelių, 
knygučių! Reikia patiems pa
matyti ir. žinoma, nupirkti 
vertingų, lietuviškų dovanų. 

Jau nedaug laiko, bet 
dar galima — užprenume
ruokite kam nors „Draugą" 
tik už 65 dol. naujam skaityto
jui (po gruodžio 31 d. bus vėl 
100 dol. metams). Tai dovana, 
kuri „dovanos jūsų meilę" ne 
vien per Kalėdas, bet visus 
metus. Administracija pasiųs 
jūsų vardu gražią kortelę, 
kurioje bus paminėtas dosnu
sis geradaris, užprenumeravęs 
dienraštį. 

Lietuviškos organizaci
jos įstaigai Čikagoje reika
linga tarnautoja arba tar-
nautojas-reikalų vedėja/as. 
Asmuo turi būti baigęs univer
sitetą, gerai mokėti anglų ir 
lietuvių kalbą, gerai mokėti 
dirbti su kompiuteriu ir norėti 
dirbti su žmonėmis. Darbas 
yra dienos metu, valandos re
guliarios. Savo reziume pra
šome siųsti „Draugo" adresu, 
bet ant voko būtinai užrašyti 
„Lietuviškai organizacijai". 
Laiškai bus perduoti tai įs
taigai. 

Čikagos studentai ateiti
ninkai visus lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, kurią jie 
ruošia šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., 1 vai. popiet, Jaunimo 
centre. Registruotis pas Vale
riją Žadeikienę tel. 708-424-
4150. 

š į sekmadienį , gruodžio 
19 d., Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų 20-oji 
kuopa ruošia pietus Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių iki 12:30 vai. p.p. Patie
kalai: balandėliai, kugelis ir 
kiti lietuviški skanumynai. 
Kavinė veiks nuo 8:30 iki 
12:30 vai. Visi kviečiami pasi
vaišinti, pabendrauti šiuo 
gražiu prieškalėdiniu metu. 

Palydėkite senuosius me
tus linksmai sutikite naujuo
sius Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Bus skanus 
maistas, linksma muzika, 
šventiška aplinka. Pradžia 8 
vai. vak. Vietas rezervuokite 
pas Ireną Draugelienę tel. 
630-322-9248. 

B r o n i u s Juode l i s , lietu
viškos spaudos darbuotojas, 
pakviestas „Valstiečių laik
raščio" atstovu Amerikoje. No
rintieji du kartus savaitėje ei
nantį. Vilniuje leidžiamą 
„Valstiečių laikraštį" užsipre
numeruoti, prašomi kreiptis į 
B. Juodelį, 239 Brookside Ln, 
Willowbrook. IL 60514, tel. 
6:10-9*6-1613. 

ŠEIMOS KLUBAS — 
MENO MOKYKLĖLĖ 

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
Čikagoje, Jaunimo centro ma
žojoje salėje rengiamas Šei
mos klubo susitikimas ir Me
no mokyklėlės atvira pamoka. 
Pirmą kartą pamatysime dra
mos skyriaus moksleivių pa
mokėlę. Veiks dailės skyr iaus 
moksleivių darbų paroda. Im
provizuotą pamokėlę — kon
certą pratęs baleto bei p ramo
ginių šokių klasės mokslei
viai. Kankliuos kankl in inkės , 
dainuos dainorėliai, skambins 
pianistės. Programą papi ldys 
Lietuvos Vyčių taut inių šokių 
grupės studentai. Kad n e p r a -
alktume, atsineškime po lėkš
telę sumuštinių, ko nors a ts i 
gerti, savo šeimai ir d r a u g a m s 
pavaišinti. Tai mūsų pasku
tinės Kūčios, pasku t in i s pa
bendravimas šiame amžiuje. 
Pasikvietėme ir ALTV. 

Meno mokyklėlės dėstytojai 
kviečia visus vaikus , nor in
čius sukurt i kalėdinį sveikini
mą ar pamėginti piešti, a ts i 
nešti dažų, teptukų, marke 
rių, popieriaus. 

Renginio pradžia 2 vai . p.p. 
Kviečiame visus! 

L.T. 
Čikagos ir a p y l i n k i ų l ie 

tuviškoji v i suomenė m a l o 
niai kviečiama atvykti į 
Čikagos lit. mokyklos Kalėdų 
eglutę, kuri ruošiama šį šeš
tadienį, gruodžio 18 ,d., 11:30 
vai. ryte, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jeigu remiame 
lietuvišką švietimą ir rūpi
namės lietuvybės išlikimu, pa
rodykime patiems jauniesiems 
savo bendruomenės nariams, 
kad jų pastangos mokytis, dai
nuoti, žaisti ir bendrauti lietu
viškai yra įvertinamos, ska
tinamos. O tai gali padaryti 
pilna salė publikos! 

Šakiečiu k lubas Č ikagoje 
kv ieč ia narius į metinį susi
rinkimą gruodžio 21 d., an t r a 
dienį, 1 vai. p.p., Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės salėje. 
Tai bus geras pasiruošimas 
žengti į XXI amžių, o ta ip pa t 
valdybos rinkimai bei atei t ies 
veiklos aptarimas. Po susir in
kimo — pasivaišinsime. 

Ar nežinote, ka. p irkt i 
anūkėliui dovanu? J u k vai
kai dabar turi kup inus kam
barius visokių žaislų ir j au 
nebežino nei ko norėti , o tėvai 
ir seneliai — kuo juos pra
džiuginti Kalėdų a r kitomis 
progomis. „Draugas" siūlo sa
vo paslaugas: jo knygynėlyje 
yra puikių lietuviškų knygelių 
įvairaus amžiaus va ikams . At
vykite, pavartykite, įsigykite, 
o paskui pasisiūlykite paskai 
tyti mažyliui. Koks ta i p ras 
mingas senelių ir vaikaičių 
bendravimas! Kokia gera pro
ga supažindinti su l ietuviška 
knyga! 

j į j į ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Kolmar mokykla Oak Lavvn, IL, tebetęsia ilgamete Kalėdų tradiciją — surinktus šiltus drabužius ir žaislus per 
„Saulutę" s iunčia našlaičiams Lietuvoje. 1999 m. pavasarį jauniausi mokiniai atsisveikino su toje mokykloje il
gai dirbusia spec. pedagoge Ritone Rudaitiene (kairėje I ei!) ir jos padėjėja Bonita Shea (dešinėje I eil.). 

Šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga sveikinu gimines, drau
gus, pažįstamus ir visus, dir
bančius lietuviško išlikimo 
išeivijoje ir pagalbos Lietuvai 
darbą. Linkiu visiems links
mų, gražių ir sveikų švenčių! 

Birutė Jasait ienė 

Sveikinu mielus kolegas, 
bičiulius ir visus lietuviškos 
veiklos darbininkus bei rėmė
jus su šv. Kalėdom ir Naujai
siais, 2000-aisiais metais, 
linkėdamas sveikatos, ištver
mės ir susiklausymo visuose 
darbuose. Tegul Aukščiausias 
laimina mūsų pastangas! 

Antanas Juodvalkis 

Šventų Kalėdų proga Ha
lina Bagdonienė sveikina 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus. Linki Naujųjų 2000 
metų. Prideda 100 dol. čekį 
„Draugui". 

Ligia ir J u l i u s Bardaus-
kai: „Visiems giminėms ir 
draugams linkime Dievo pa
laimos šv. Kalėdų šventėse* ir 
sveikų, sėkmingų 2000 metų. 
Ta proga aukojame Draugia". 

Bronius ir R a m u n ė Juo
deliai sveikina visus draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdom 
ir linki geriausių naujųjų 
2000-jų metų! 

KALĖDINIAI KONCERTAI 
Gruodžio 5 d. į Jaunimo 

centrą sugužėjo daug gražaus 
jaunimėlio — 12 vai. pradėjo
me generalinę repeticiją — 
perbėgą prieš labai atsakingą 
Čikagos miesto renginį Moks
lo ir pramonės muziejuje „Viso 
pasaulio eglutes". Lietuvos vy
čių tautinių šokių grupė pa
rengė programą, kurioje daly
vavo ir Meno mokyklėlės 
moksleiviai. 

Tokia bendra repeticija jau 
buvo antroji, o prieš tai repe
tavome pačiame muziejuje. 
Rengėmės koncertui labai at
sakingai. Neįsisiūbavusio ru
dens ir neateinančios žiemos 
oro nepastovumas, kaip visa
da, pažeria aibę sveikatos 
problemų — repeticijose trūko 
vaikų, nes jie sirguliavo, tad 
buvo labai svarbu dar kartą 
viską ramiai pakartot i . Po ga
na gerai pavykusios repetici
jos išskubėjome į muziejų. 

Koncertą pradėję studentai 
sugebėjo laisvai, nuoširdžiai 
papasakoti ir pailiustruoti 
veiksmais įvairias liaudiškas 
Kūčių vakaro tradicijas — 
burtus . J ų pradėtą pasakoji
mą pratęsė jaunia i : įsijautę į 
roles puikiai, vaidino ir krėtė 
išdaigas. O čia atskubėjo ir 
Kalėdų senelis, šį kartą apsi
vilkęs ne tradicišku kalėdiniu 
raudonu chalatu, bet Lidijos 
Ringienės rūpesčiu užsakytų 
ir išaustu Lietuvoje tautiniu 
drabužiu (šį rūbą sukūrė isto
rijos mokslų dak ta rė Vida Ku
likauskienė, o parvežė Monika 
Gilytė, ačiū jai) . J . Radavich, 
ilgametis kalėdinis senelis, šį 
kartą gana neblogai bendravo 
su vaikais ir pagyvino prog
ramą savo buvimu. Po visų do
vanų ir dovanėlių reikėjo ir se
neliui „atiduoti" dovanas — 
šokti, dainuoti , muzikuoti. 
Programą pradėjo jauniausieji 
šokėjai, pašokę „Du gaidelius" 
ir „Vėdarą", kuriuos parengė 
L. Ringienė, o jai padėjo D. 
Kamberos ir G. Jonavičienė. 
Po jų dainavo Meno mokyk
lėlės dainavimo klasės moks
leiviai, vadovaujami dėst. B. 
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Mockienės. Vaikai padainavo 
liaudišką dainelę „Kiškelis" ir 
kalėdinę „Į Betliejų". Kanklia
vo Audra Miliūnaitė bei Sand
ra Badaraitė. „Vajauną" ir 
„Polką keturine" pašoko jau
niai, parengti L. Ringienės. Po 
jų į sceną atskubėjo Meno mo
kyklėlės balerinos (dėst. A. 
Paulaitienė), šį kartą viename 
rate kartu su jauniais ir stu
dentais, pašokusios liaudišką 
šokį „Noriu miego", o aplinkui 
ratą šoko visi. kurie netilpo į 
jį. Keturios kanklininkės, kon
certinėmis kanklėmis pagrojo 
„Nedėlios rytelf. Kanklių sky
riaus dėstytojai Daivai Kimty-
tei pakeitus gyvenamąją vietą, 
Meno mokyklėle neteko pui
kios specialistes. Kol surasime 
specialistą, galintį dirbti su 
kanklininkėmis, darbas nenu
trūksta — Aušra Bužėnaitė, 
kuri porą metų mokėsi kank
liavimo paslapčių individua
liai, dabar padeda mergaitėms 
Kristinai ir Živilei Badarai-
tėms bei Rasai Miliūnaitei ne
pamiršti , ko mokė buvusi dės
tytoja. Rami ir susikaupusi, 
Aušra gražiai vedė grojimą. 
Programą užbaigė studentai, 
po „Rolenderio" pakvietė visus 
šokti, jau tradicine tapusia, 
„Grečenikę*1 

Programa, trukusi 45 min., 
susilaukė ypatingai šilto visų 
žiūrovų dėmesio — ilgai netilo 
plojimai. Po koncerto dėstyto
jai, mokytojai susilaukėme 
Lietuvos Vyčių šokių grupės 
kūrėjo Frar.k Zapolio padėkos 
— buvome apdovanotos gėlė
mis. Jau bes'skirstant, priėjęs 
lietuvių kiimės amerikietis 
padėkojo už kanklių muziką, 
sakęs, jog jam tai buvus nuos
tabiausia programos dalis. 
Kad tai maloniai paglosto šir
dį, ką ir bekalbėti. Toks įverti
nimas įprasmina įdėtą organi
zatorių, dėstytojų, vaikų, tė
vų triūsą. Mačiau, kaip žiūro
vai su šypsena veide ėjo iš 
salės. 

Po programos visi atmini
mui nusift .ografavome. Apie 
geras aštuonias dešimtis daly
vių dainavo, šoko, muzikavo 
scenoje. Gera širdy, kai tiek 
daug lietuvių konkrečiu darbu 
garsina tau:.}, jos meną. 

Po koncer.o F. Zapolio pa
kviesti vis: dalyviai ir jų tė
veliai vaišinomės pica Jauni
mo centre Kiek daug mūsų 
prigužėjo, aip smagu buvo 
dar kartą -. .tusyti, kaip jauni
mėlis dal: •si įspūdžiais Pri
sivalgo vi- aimingi išskubėjo 
namo. o s' i ,entai — į Balzeko 
Lietuvių ultūros muziejų, 
kur vyko irnbasadoriaus S. 
Sakalausk pagerbimas Stu
dentai k a - j su Meno mokyk
lėles prar. >ginukais pašoko 
mano choreografinę kompozi
ciją „Visko po truputį" Bet 
taip ir gavosi — visko po tru
puti — dėl techninių kliūčių 
garso stiprumas buvo per silp
nas, kas trukdė šokti. Vėliau, 
šokant „Rolenderį". viskas su

sitvarkė, bet vietos stoka su
kėlė įdomią situaciją, kurios, 
gaila, neužfiksavo fotografai 
— merginoms prasilenkiant, 
susikabino liemenių užsegi
mai, kol atnarpliojom ir dides
nė dalis šokio praėjo. Pabaigą 
pašoko visi kartu. Kaip sako
ma, svarbiausia, kad pradžia 
ir pabaiga būtų gera. Taip ir 
atsitiko — buvo visko po tru
putį — truputį garso, truputį 
šokio ir gera pabaiga. 

Susilaukėme gražios padė
kos iš ambasadoriaus ir jo 
žmonos bei konsulų. F. Zapo
lio rūpesčiu studentai šokėjai 
buvo pakviesti vakarienei. Dė
kui jam. 

Atskirai norėčiau papasako
ti apie šį jaunimą —jie beveik 
visi yra atvykę iš Lietuvos. 
Reto darbštumo. Ar kas galėtų 
patikėti, matę mūsų koncertą 
ALTV, kad pusė šokėjų atėjo į 
grupę likus savaitei iki kon
certo. Tą sekmadienį Alina, 
Aistis, Beata šoko veik šešias 
valandas. Tomas, Tada, Vikto
rija, Virginija, Zigis, Loreta, 
Benas kiek mažiau. To nega
na, Aisčio prašymu, dar rin
komės ketvirtadienį, penkta
dienį, o šeštadienį — TV po
kylyje jau šokome scenoje ir 
susilaukėme puikių aplodis
mentų. Pramoginius šokius 
tik Loreta tėra šokusi, Alina 
— šiek tiek, o dauguma — vi
sai ne. Vėliau atėjęs Gedimi
nas ir Jolanta sparčiai vejasi, 
dirbdami papildomai. Patys 
šokėjai padeda vieni kitiems 
išmokti sunkesnę figūrą. Pra
moginius ar sportinius šokius 
mokau, kad jaunimui būtų 
įdomiau, kad galėtų ir šokių 
vakare kokį valsą, rumbą ar 
čia-čia pašokti. Šokėjai ir tan
go jau užsisakė... Tik mokyti 
kada — koncertas veja kon
certą, o prieš akis XI išeivijos 
šokių šventės repertuaras, ku
rį jau po truputį judiname. 

Gruodžio 19 d. Jaunimo 
centre studentai šoks kartu su 
Meno mokyklėlės pramoginu-
kais, tuo papildys Šeimos klu

bo ir Meno mokyklėlės atviros 
pamokos — vakaro programą. 
Svarbiausia, kad mažiesiems 
be galo smagu šokti su vyres
niaisiais, į kuriuos jie lygiuo
jasi, kuriuos kopijuoja. Gal ir 
jie būsimieji „vyčiukai" , kas 
žino... 

Sausio 31 d. Lincoln' parko 
istorijos centre koncertu pa
lydėti šį amžių jaunimas suti
ko su entuziazmu — juk neei
linis įvykis! Tad kas geriau — 
sėdėti namuose ir laukti, ruoš
tis naujojo amžiaus sutikimui, 
ar dalyvauti istoriniame ren
ginyje? Ir vėl Lietuvos Vyčių 
visos grupės ir Meno mokyk
lėlė. Atrodo susidraugavome 
ilgam... 

Intensyvus mūsų koncerti
nis gyvenimas, bet įdomus. 
Juk renkamės ne tik repetuo
ti. Norintys įsijungti ir šokti 
kartu, visada mielai laukiami 
— kiekvieną sekmadienį 12 
vai. Jaunimo centre — jauni
mas, o trečiadieniais Lemonte, 
PLC — vaikai ir jauniai. 

Ligija Tautkuvienė 

DOVANA BALZEKO 
MUZIEJUI 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus dėkoja Elenai Valio
nienei už muziejui dovanotą 
jos vyro dr. Juozo Kęstučio 
Valiūno biustą, kurį sukūrė 
Vitolis Dragūnevičius 1970 
m., ir J . K. Valiūno knygą 
anglų kalba „Serving Lithua-
nia", kurią išleido Valiūnas 
Publishing LTD., Southamp-
ton, NY, 1988 metais. Biustas 
bus padėtas muziejaus pagrin
dinėje salėje, o knyga pratur
t ins muziejaus biblioteką. 

Juozas Kęstutis Valiūnas gi
mė 1923 m. Kaune. 1941 m. 
baigė Kauno VIII gimnaziją. 
Po poros metų pradėjo ekono
mikos ir teisės studijas Austri
jos Graze, jas tęsė Prahoje ir 
Wuersburge, o baigė Tuebin-
geno universitete daktaro 
laipsniu 1947 m. ir 1951 m. 
emigravo į JAV ir apsigyveno 

l.iftuvos VVCIŲ tautinių šokių mokytojos IIS kaires1 Ligija Tautkuvienė ir 
Lvtlija RinRietie I. Tautkuvienė yra ir Meno mokvkleles įkūrėja bei va
dove 

New Rochėlle, NY. Amerikoje 
aktyviai dirbo ekonominėje, 
tarptautinės prekybos bei poli-
tinėje-visuomeninėje srityse. 
Nuo 1966 m. gruodžio 11 d. J. 
K. Valiūnas buvo išrinktas 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto (VLJKo) pirmi
ninku ir šias pareigas ėjo iki 
1979 m., nuo kurių tapo šios 
organizacijos garbės pirminin
ku. Savo 1988 m. išleistoje 
knygoje anglų kalba J. K Va
liūnas aprašo paskutiniųjų 50 
metų kovos už Lietuvos išlais
vinimą įvykius. J . K. Valiūnas 
mirė 1992 m., sulaukęs savo 
darbo ir troškimų išsipildymo 
— Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. 

Elenos Valiųnienės dovana 
praturtino muziejaus kolekci
jas ir bus įdomi bei naudinga 
muziejaus lankytojams, ypač 
tiems, kurie domisi užsienio 
lietuvių pastangomis siekiant 
atkurti Lietuvos nepriklau
somybę. 

Karilė Vaitkutė 

Filmąjuostė apie Vilnių 
"Vilnius - the Symbol of a 
New Europe" („Vilnius - nau
josios Europos simbolis") kai
nuoja 25 dol., su persiuntimu 
- 28.95 dol. 

Pedagoginio lituanisti
kos inst i tuto Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Informarija 
tel. 773-847-1693. 

S K E L B I M A I 
• Sigita P a c y s ir jos dėdė 

Algis širdingai dėkoja už aukas, 
kurias gavo Apolonijos Pacienės 
la idotuvių m e t u . V i s i e m s 
draugams l inki l inksmų šv. 
Kalėdų! 

• Neseniai Amerikoje pui
kiai užsirekomendavusio Kau
no „Kamertono" choro kalė-
d i n ė b e i r e l i g i n ė muz ika 
kasetėje bei kompaktiniame 
diske. Kalėdinės muzikos ka
setės kaina $10, disko - $14. 
Perkant kartu - $20, įskaitant 
ir gersiuntimą. Kreiptis: E. 
Š u l a i t i s , 1330 S. 61 Ave . , 
Cicero, IL 60804. Tel. 708-
662-6826. mm 
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• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Akcijų, b o n ų bei ki tų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime j ums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis , tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. («k.) 




