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Seimas pareiškė nerimą dėl 
žmogaus teis ių pažeidimų 

Čečėnijoje 
Vilnius, vasario 10 d 

(BNS) — Lietuvos Seimas ke
tvirtadieni priėmė ketvirtąjį 
per pastarąjį pusmetį nuta
rimą, susįjusį su padėtimi 
Čečėnijoje. 

Nutarime pabrėžiama, kad 
daugelio valstybių ir tarptau
tinių organizacijų raginimai 
Rusijos vyriausybei sustabdyti 
karinį smurtą Čečėnijoje ir 
gerbti žmogaus teises „lieka 
be atgarsio". 

Dokumente reiškiamas dide
lis susirūpinimas dėl „Lais
vės" radijo žurnalisto Andre
jaus Babickio, „patekusio į RU
SUOS kariškių rankas ir taria
mai perduoto nežinomiems 
asmenims, likimo bei gyvybės, 
dėl ko nuo suėmimo momento 
Rusijos vyriausybė lieka tie
siogiai atsakinga". 

Nutarime remiamas Rusijos 
žmogaus teisių gynėjos Elenos 
Bonner siūlymas sukviesti 
neeilinę Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos sesiją, 
„tuo būdu reaguojant į Rusijos 
administracijos atsainų požiū
rį ir jos kariuomenės žiaurų 
elgesį Čečėnijoje". 

Seimas kreipiasi į ETPA 
prezidentą lordą Russel Johns-
ton, kviesdamas sušaukti 
ETPA Nuolatinio komiteto po
sėdį „dėl šiurkščių žmogaus 
teisių pažeidinėjimų Čečė
nijoje ir žurnalisto A. Babickio 
likimo". 

Nutarimo projektą pateikė 
Seimo parlamentinių ryšių su 
Čečėnijos Respublika Ičkerija 
grupės pirmininkas Rytas 
Kupčinskas. 

Premjeras tikisi savivaldybių 
bendradarbiavimo, o ne 

Vilnius, vasario 
(BNS) — Premjeras Andrius 
Kubilius apgailestauja neiš
girdęs ii Lietuvos rajonų ir 
miestų merų pasiūlymų, kaip 
geriau panaudoti savivaldybių 
biudžeto lėšas. 

.Premjeras norėtų, kad pa
čios savivaldybės rodytų dau
giau iniciatyvos ir teiktų pa
siūlymus. Deja, A. Kubiliui 
teko apgailestauti, jog bent 
jau šiame susitikime su me
rais tokių siūlymų pateikta 
nebuvo", sakoma ministro pir
mininko atstovo spaudai pra
nešime spaudai 

priešpriešos 
10 d. džeto pinigus, kaip kuo dau

giau centrinės valdžios už
duočių būtų galima perduoti 
vietos valdžiai. 

Premjero nuomone, merų 
nusiskundimus dėl prasto fi
nansavimo praėjusiais metais 
reikia adresuoti ne vyriausy
bei, o visai valstybės ekonomi
kai — biudžetą pripildo mo
kesčių mokėtojai, o vyriausybė 
tuos pinigus tik paskirsto. 

A. Kubilius pažymėjo, kad 
susikaupusias problemas ge
riausia būtų spręsti gerano
riškų tolesniu tarpusavio ben
dradarbiavimu, ir primena, 

Ketvirtadienį A. Kubilius su jog tiesioginis spaudimas re-
merais apsvarstė savivaldybių zultato tikrai neduos. 
finansavimo problemas. 

Pasak pranešimo, pareigū
nai tarėsi, kaip, esant šiandie
niniam lėšų stygiui,būtų gali
ma kuo naudingiau naudoti 
savivaldybėms skiriamus biu- dienos. 

Nepatenkintos finansine pa
dėtimi, daug Lietuvos savival
dybių dar nėra patvirtinusios 
vietinių biudžetų, nors tai 
turėjo padaryti iki vasario 1 

Artūras Paulauskas nestos į 
r inkimų kovą su Rolandu Paksu 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) pirminin
kas Artūras Paulauskas ne
dalyvaus savivaldybių tarybų 
rinkimuose, kad geriau vado
vautų NS rinkimų kampanijai 
visoje Lietuvoje. 

„A. Paulausko buvimas nuo
šalyje vietos rinkimuose taip 
pat padės geriau pasitikrinti 
partįjos politinį svorį, jos orga
nizaciją ir veiklumą, o ne tik 
remtis visuotinai žinomo lyde
rio autoritetu", sakoma ketvir
tadienį išplatintame NS pra
nešime spaudai. Jame pažy
mima, kad šį „sąmoningą" 
sprendimą paskatino priimti 

* Palyginant su pe rna i 
spaliu, Lietuvos gyventojų 
pasitikėjimas buvusiu premje
ru Rolandu Paksu sausį buvo 
sumažėjęs perpus, tačiau jis 
gyventojų apklausose tebėra 
pirmas. Taip taip mažėja pasi
tikėjimas Lietuvos vadovu 
Valdu Adamkumi bei kaden
ciją baigusiu prezidentu Algir
du Brazausku. Per rudenį ir 
žiemą smarkiai padidėjo va
dinamojo gatvės politiko — 
Lietuvos laisves sąjungos vado 
Vytauto Šustausko populiaru
mas, kuris dabar yra penktoje 
vietoje. Skandalingais mitin-

Sftis ir piketais pagarsėjęs V. 
ustauskas pirmą kartą taip 

aukštai pakilo politikų patiki
mumo lentelėje. <BNS> 

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su
tiko į Vilnių atvykusį Europos Komisijos pirmininką Romano Prodi. 

Gedimino Žilinske -Eitai nuotr 

Europos Sąjunga laukia 
d e m o k r a t i š k o s ir draugiškos 

Lietuvos 

tai, kad „Lietuvoje pernelyg 
daug vieno lyderio partijų". 
NS mano, kad laikas parti
joms iškelti naujų vadovų ir ti
kisi tapti viena jų. 

Taip pat pabrėžiama, kad 
savivaldybių rinkimuose daly
vauja „kylančios politinio vi
durio partijos" — Liberalų ir 
Naujoji sąjungos, todėl ne
reikėtų dirbtinai didinti politi
ne konkurenciją šioje poli
tinėje srovėje. 

NS teigia, kad A. Paulausko 
atsisakymas dalyvauti rinki
muose Vilniuje yra tam tikra 
parama atsinaujinusiems li
beralams. Jų pirmininkas Ro
landas Paksas yra pirmasis 
rinkimų sąraše sostinėje. 

Socialliberalai taip pat sako 
turį rimtų abejonių, ar dvi 
renkamos pareigybės — Sei
mo ir savivaldybių tarybos na
rio — yra suderinamos, nors 
įstatymai leidžia vienam as
meniui užimti abu postus. 

„Šiuose rinkimuose rinkė
jams gresia balsavimas už 
partijų sąrašus, kurie, sėk
mingai susiklosčius Seimo rin
kimams, gali gerokai pasikeis
ti. NS įsitikinusi, kad jos Vil
niaus skyrius turi pakankamai 
autoritetingų žmonių, kurie 
pajėgūs spręsti sostinės gy
ventojų problemas", sakoma 
socialliberalų pranešime spau
dai. 

Liberalų sąjungos kandida-

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Europos Sąjunga pa
sirengusi sutikti Lietuvą su 
jos ištikimybe laisvei ir de
mokratijai bei bendradarbiavi
mo su kaimynais, kurie liks 
už sąjungos ribų, patirtimi, 
pareiškė Europos Komisijos 
(EK) pirmininkas Romano 
Prodi. 

Ketvirtadienį atskridęs į 
Vilnių, R. Prodi kalbėjo Lietu
vos Seime. EK vadovas lanko 
netrukus narystės derybas 
pradėsiančias kandidates. 

„Stodama į ES, Lietuva at
sineš meilę laisvei ir demokra
tijai, kuri buvo nepriklauso
mybės atkūrimo pamatas. 
Laisvė ir demokratija yra 
svarbiausios Europos verty
bės, ir mes sveikiname vals
tybes, kurios jas puoselėja", 
sakė EK pirmininkas. 

Pasak jo, ES siekia plėtoti 
gerus santykius su visais savo 
kaimynais, ir Lietuva gali su
vaidinti svarbų vaidmenį įgy
vendinant šį tikslą. „Kai jūs 
įstosite į ES, dalis Lietuvos 
sienų taps ES išorine siena, ir 
mums labai pravers jūsų pa
tirtis plėtojant bendradarbia
vimą su savo kaimynais, 
įskaitant Rusijos Kaliningra
do sritį", sakė R. Prodi. Anot 
jo, „tai svarbu Lietuvai, ES ir 
visai Europai". 

EK pirmininkas komentavo 
sritis, kuriose Lietuva, siekda
ma narystės ES, padarė aki
vaizdžią pažangą, ir kuriose 
dar turi padėti daug pastan
gų. 

„Kalbant apie politinį ver
tinimą, Lietuva yra pastovios 
demokratijos valstybe. Gyvas 
politinis gyvenimas jūsų vals
tybėje tai įrodo ir užtikrina", 
sakė R. Prodi. 

Tačiau jis ragino Lietuvą 
sutelkti pastangas, kad būtų 
užtikrintas ekonominis pa
stovumas ir pertvarkyta eko
nomika. 

Veikianti rinkos ekonomi
ka ir gebėjimas konkuruoti ES 
vidaus rinkoje yra ekonominė 
narystės ES sąlyga,ir Lietuva, 
pasak EK pirmininko, „pada
rė pažangą" šioje srityje. Jis 
pabrėžė, kad pirmiausiai pa
tai neslepia, kad dalis savival
dybių rinkimus laimėjusių 
politikų kandidatuos į Seimą 
ir, jei taps parlamentarais, 
postus savivaldybėse užleis ki
tiems partijos nariams. 

Savivaldybių rinkimai Lie
tuvoje vyks kovo 19 dieną, o 
Seimo — rudenį. 

čiai Lietuvai yra naudinga 
kuo greičiau įvykdyti šią sąly
ga 

Pasak EK pirmininko, kar
tais valstybių-kandidačių gy
ventojai klaidingai mano, kad 
pasiruošimas narystei ES yra 
svarbiausia jų ekonominių 
sunkumų priežastį*. „Turėtu
me aiškiai pasakyti: moderni
zacija yra būtina visoms vals
tybėms, nepriklausomai nuo 

to, ar jos derasi dėl narystės", 
sakė jis. 

Jis sveikino Lietuvos Sei
mo pernai priimtą Nacionali
nę energetikos strategiją, nu
matančią, be kita ko, Ignali
nos atomines elektrinės I 
reaktoriaus uždarymą iki 
2005 metų.'„Žinau, jog tai jau
trus klausimas", sakė R. Pro
di, bet, pasak jo, Lietuva tokiu 
būdu sukūrė svarbų pavyzdį 
visame žemyne, ir Europos 
Komisija toliau padės Lietuvai 
įveikti socialines ir ekonomi
nes pasekmes, kurias sukels 
„šis išmintingas sprendimas". 

R. Prodi pareiškė įsitikini
mą, kad pati Komisija ir ES 
sėkmingai įvykdys organiza
cines reformas ir 2002 metais 
bus pasirengusios priimti nau
jus narius. Jis taip pat pabrė
žė, kad Lietuva, šį mėnesį pra
dėsianti narystės derybas, turi 
galimybių pasivyti tas kandi
dates, kurios derasi jau dvejus 
metus. 

Pasak R. Prodi, pažanga 
priklausys ne nuo to, pagal ke
lis skyrius derybos bus pra
dėtos, bet nuo to, pagal ke-
skyrius jos bus užbaigtos. 
„Skubėk lėtai", lietuvišku 
priežodžiu susumavo R. Prodi. 

Pasak jc, „netoli ateitis, kai 
Lietuva taps visaverte ES 
nare, su lygiais įsipareigoji
mais ir teisėmis". „Ranka ran-
kon, kaip bendrininkai, sie
kime šio tikslo", baigė kalbą 
Lietuvos Seime EK pirminin
kas Romano Prodi. 

„LUKoil" taikosi į „Mažeikių 
naftos" akcijas 

Vilnius, vasario 10 d. reigūnai taip pat pareiškė, jog 
logiška būtų parduoti Rusijos 
naftos tiekėjams iki 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 

Apie tai, kad rusams gali 
būti pasiūlyta nuo 10 iki 33 
proc. Mažeikių naftos" akcijų, 
praėjusį sekmadienį prasitarė 
ūkio ministras Valentinas Mi-
laknis, tačiau vėliau premje
ras Andrius Kubilius paneigė, 
kad šiuo metu kalbama apie 
„Mažeikių naftos" valstybei 
priklausančių akcijų parda
vimą. 

Kaip jau skelbta, „VVilliams 
International" ir „LUKoil" va
dovai Maskvoje susitarė su
kurti bendrą darbo grupę, 
kuri vamzdynais gauna mažai 
rusiškos naftos ir šią savaitę 
atsigabeno pirmąją jos siuntą 
jūra iš Estijos, jau kuria pla
nus pradėti gabenti Rusijos 
naftą iš Latvijos Ventspilio 
terminalo. 

vasario 
(BNS) - - Rusijos susivieniji
mas „LUKoil" vel prabilo apie 
norus valdyti maždaug treč
dalį „Mažeikių naftos" akcijų 
ir dalyvauti jos valdyme. 

Apie tai kalbėta „VVilliams 
International" ir „LUKoil" 
prezidentų derybose praėjusį 
pirmadienį Maskvoje, pranešė 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Remdamasis neįvardintais 
šaltiniais, laikraštis teigia, 
kad ilgalaikio bendradarbiavi
mo sutartį „LUKoil" sieja su 
akcijų pirkimo galimybėmis. 
Rusijos susivienijimas siekė 
dalyvauti Lietuvos naftos su
sivienijimo valdyme jau anks
čiau, kai Lietuvos vyriausybe 
dar tik derėjosi su „VVilliams". 

„LUKoil" atstovas Lietuvoje 
Ivan Paleičik nepatvirtino šios 
informacijos, tačiau teigė, jog 
esama pagrindo taip manyti. 

Vyriausybė eina į Europą 
vardan žmonių gerovės 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė, 
vykdydama ekonomikos refor
mų politiką ir atsižvelgdama į 
narystės Europos Sąjungoje 
(ES) perspektyvą, yra aiškiai 
užsibrėžusi siekti geresnio 
Lietuvos ir jos gyventojų gyve
nimo užtikrinimo, pažymima 
ketvirtadienį išplatintame vy
riausybės spaudos tarnybos 
pranešime. 

Vyriausybė vertina savo 
veiklos programą kaip siekį 
perimti ir įtvirtinti Europoje 
pasiteisinusią praktiką, už
tikrinti, kad Lietuvoje būtų 
gerbiamos visuotinai pripa
žintos vertybės. „Todėl mums 
ypač svarbu, kad vyriausybės 
prisiimti įsipareigojimai savo 
šalies piliečiams kartu yra ir 

""Užsienio reikalų vicemi
nistras bei vyriausias Lietu
vos derybininkas dėl narystės 
Europos Sąjungoje Vygaudas 
Ušackas išrinktas Tarptauti
nio strategijos studijų institu
to (IISS) nariu, pranešė Lietu
vos užsienio reikalų ministe
rija. Šis institutas įkurtas 
1958 m. D. Britanijoje ir yra 
privati pelno nesiekianti orga
nizacija, skirta karinės strate
gijos, ginklų kontrolės, regio
ninio saugumo ir konfliktų 
sprendimo studijoms. IISS yra 
objektyvios informacijos apie 
tarptautinius strategijos klau
simus šaltinis politikams, di
plomatams, kariškiams, eko
nomistams, žurnalistams, už
sienio politiko? apžvalginin
kams. IISS vienija apie 2,500 
narių iš daugiau negu šimto 
pasaulio valstybių 

* Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadieni po vidur
dienio grįžo į Lietuvą po ato
stogų Meksikoje. Drauge su 
juo į Vilnių parvyko Alma 
Adamkienė, šią dieną šven
čianti 73-jį gimtadienį. BNg 

tie darbai, kuriuos Europos 
Komisija ir Europos Sąjungos 
šalys siūlo atlikti, siekiant na
rystės", teigiama pareiškime. 

Vasario 15 dieną praside
dančioms deryboms dėl na
rystės ES vyriausybė aktyviai 
ir nuosekliai rengiasi, kad na
rystės ES įsipareigojimai būtų 
prisiimti 2004 metų sausio 1 
dieną. 

Kaip teigiama pareiškime, 
nuo 2000 metų Lietuva įžen
gia į naują santykių su ES 
tarpsnį, šiais metais valstybė 
gauna galimybę pasinaudoti iš 
esmės naujais finansiniais in
strumentais ir didesniais iš
tekliais. Ši parama ateina į 
Lietuvos regionus, žemės ūkį, 
kinta ir jos pobūdis, kai perei
nama nuo grynai techninės 
pagalbos prie investicinių pro
jektų. 

Vyriausybė yra pasiryžusi 
ir toliau veikti vardan gyven
tojų ekonominės gerovės stip
rinimo, teigiama pranešime. 

Anot jo. Lietuvos valdžios pa-

Lietuvoje prokuratūra apklausia 
Armijos Krajovos veteranus 
Vilnius, vasario 10 d. V. Putelis užtikrino, kad liu-

(BNS) — Lietuvos lenkų karo dytojai šioje byloje apklausia-
veteranų klubo nariai apklau- mi, laikantis Baudžiamojo 

proceso kodekso reikalavimų, 
kaip ir visi Lietuvos piliečiai. 

Lietuviai ir lenkai skirtingai 
vertina Armijos Krajovos veik
lą. Lenkijoje AK kovotojai lai
komi didvyriais, o Lietuvoje — 
priešingai, nes jie per II pa
saulinį karą Vilniaus krašte 
kovojo tiek prieš nacių oku
pantus, tiek ir prieš lietuvybę, 
laikydami Vilniją Lenkijos da
limi. Tai, be kita ko, patvirti
no ir 1995 m. Vilniaus Bernar
dinų bažnyčios sienoje aptik
tas II pasaulinio karo metų 
AK veiklos Vilniaus krašte ar
chyvas. Rastieji dokumentai 
liudija, kad AK numatė visos 
Lietuvos okupaciją, lenko val
dytojo paskyrimą, „nelojalių" 
lietuvių sunaikinimą arba įka
linimą. 

siami griežtai pagal įstaty
mus, kaip visi Lietuvos pi
liečiai, pareiškė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai. 

Atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis komentavo Seimo na
rio Jano Senkevičiaus krei
pimąsi į generalinį prokurorą 
Kazį Pėdnyčią, kuriame parla
mentaras prašo paaiškinti, ko
kiu tikslu prokuratūra ap
klausia Lietuvos lenkų karo 
veteranų klubo narius. 

J. Senkevičius ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
jog prokuratūroje jau apklaus
ti 4 Armijos Krajovos vetera
nai, priklausantys Lietuvos 
lenkų karo veteranų klubui. 
Pasak J. Senkevičiaus, „seny
vo amžiaus, ligoti žmonės tele
fonu, be raštiško pakvietimo, 
yra verčiami atvykti į proku
ratūrą, ten, nenurodant nei 
bylos pavadinimo, nei tardy
mo tikslo, nei jų vaidmens by
loje, jie yra tardomi". 

Prokuratūros atstovas spau
dai sakė, kad veteranai yra 
apklausiami kaip liudytojai 
baudžiamojoje byloje dėl Ar
mijos Krajovos veiklos, nužu
dant 273 civilius Lietuvos gy
ventojus 1943-1945 metais 
Molėtų rajono kaimuose. 

Ši byla buvo iškelta 1992 
metais, po trejų metų jos tyri
mas sustabdytas, o pernai 
birželį atnaujintas. 

Nuotr.: Ministras pirmininkas Andriu" Kubilius gali vadovauti no tik 
vyriausvhei. jis puikiai važnyčiojo vasano 5 dipna vykusiose tradicinėse 
S a r t ų r i s t ū n u 2 i r cu l i . -nk tynfs r fc'.immn ?..!in»ko -Kitai nuotr 

* Švietimo ministro įsa
kymu pradėtas kompleksi
nis lenkų vidurinių mokyklų 
„likvidavimo vajus" priešta
rauja įstatymams, teigia Sei
mo narys Janas Mincevičius. 
Norėdamas atkreipti dėmesį į 
„brutalų lenkų mokyklų už
darymo planą", J. Mincevičius 
atviru laišku kreipėsi į Lietu
vos prezidentą, Seimo pirmi
ninką bei Lietuvos Seimo ir 
Lenkijos Seimo narių asamb
lėjos pirmininkus. Anot jo, mi
nistro įsakymu lenkų mokyk
lose vyresnės klasės išliks tik 
tuo atveju, jei 11-12 klasėse 
miesto mokyklose bus ne ma
žiau kaip 70-100, o kaimo vie
tovėse — ne mažiau kaip 30-
40 mokinių. Kitais atvejais vy
resnės lenkų klasės arba iš 
viso bus naikinamos, arba bus 
sujungtos su lietuviškomis ar 
rusiškomis klasėmis, kur dės
tymas vyks lietuvių kalba. 
„Švietimas lenkų kalba baig
sis beveik visur pradinėje mo
kykloje, vidurinis — bus lietu
vių kalba. (...) Lenkų švietimo 
priešininkai darbuojasi nenu
ilstamai ir suranda vis naujų 
ir naujų būdų susidoroti su 
lenkiškomis mokyklomis", ra
šo J. Mincevičius. <BNSI 

KALENDORIUS 
Vasario 11 d^ §vč. Marija Lurde; 

Adolfas. Algirdas, Dailė, Felicija, Ma
rija, Paskalis. 

Vasario 12 d.: Benediktas, Dei
mantė. Euta... ., Gintoms. Mantas, 
R<>K.naltlas 
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 11 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

50-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

50-8108 Jubiliejinės Š. Ame
rikos Lietuvių sporto žaidynės 
2000 m. gegužės 5, 6 ir 7 d. 
vyks Baltimorėje, MD. Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavi
mo nutarimu ir ŠALFASS 
centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo Baltimorės lie
tuvių „Atletų" klubas, kurio 
pirmininku yra Viktoras Sa
jauskas. 

Programoje — 2000 m. 
ŠALFASS-gos pirmenybės šių 
sporto šakų: a. Krepšinio — 
vyrų A ir B, moterų ir jaunių 
bei mergaičių A (1981 m. gimi
mo ir jaunesnių); b. Tinklinio 
— vyrų ir moterų; c. Stalo te
niso; d. Šachmatų; e. Plau
kimo; f. Kėgliavimo; g. Ra-
ketbolo; h. Ranku lenkimo. 

Vyrų krepšinio A klase su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios vyrų 
komandos žaidžia B klasėje, 
kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klases komandas turinčių klu
bų antrosios, etc, komandos. 
Vyrų A klasėje gali dalyvauti 
nedaugiau kaip 8 komandos. 
Kitose klasėse, komandų skai
čius neapribojamas. 

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

Vyrų A ir B krepšinio varžy
bas numatoma pradėti penk
tadienį, gegužės 5 d., apie 5 
vai. p.p. Jaunių bei mergaičių 
A ir moterų krepšinis vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Krepšinio koordinato
rius: Vytautas Brazauskas 
tei. 410-727-5693, E-mail: 
vyt2€juno.com 

Tinklinis numatomas vyk
dyti šeštadienį. Koordinato
rius: Charles Loscarn, tel. 
410-592-5251; E-mail: 

mooei2@flash.net 

Stalo teniso programa: 
vyrų vienetas, moterų viene
tas, vyrų senjorų (daugiau ne
gu 55 m.) vienetas, jaunių/ 
mergaičių (jaunesnių negu 18 
m.) vienetas, vyrų dvejetas, 
moterų dvejetas, mišrus dveje
tas ir komandinės varžybos (2 
vyrai ir 1 moteris).Stalo teniso 
varžybos numatomos šeštadie
nį. Koordinatorius Vytas Bra
zauskas. 

Šachmatų pirmenybės 
bus vykdomos šveicarų siste
ma šeštadienį ir sekmadienį. 
Galutinis formatas bus nusta
tytas vietoje, atsižvelgiant į 
žaidėjų skaičių. Bus atžymėti 
ir jauniai (jaunesni negu 18 
m.). Koordinatorius: John Po
cius, tel. 410-945-2322. 

Plaukimo pirmenybės 
vyks šeštadienį, 25 jardų ba
seine, šiose klasėse: vyrų ir 
moterų (15-24 m. imtinai), 
senjorų — vyrų ir moterų (25 
m. ir vyresnių), berniukų ir 
mergaičių — 13-14 m., 11-12 
m., 9-10 m., 8 m. ir jaunesnių. 
Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija — pagal da
lyvio amžių varžybų dieną. 
Svečių teisėmis kviečiami da
lyvauti latvių ir estų plauki
kai. Plaukimo varžybų koor

dinatorius: Arvydas Barzdų-
kas, 3322 Hartwell Ct., 
Falls Church, VA 22042. 
Tel. 703-560-1410 namų, 
703-241-2500 darbo; Faksas: 
703-241-9114; E-mail: 

arvydas@earthlink.net 

Kėgliavimo (Bowling) 
pirmenybės bus komandinės 
ir individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidė
jai,-jos. Bus atžymėti jauniai 
ir mergaitės 16 metų ir jau
nesni varžybų dieną. Varžybos 
numatomos Šeštadienį. Koor
dinatorius — Narimantas 
Kadžius, tel. 410-727-1935. 

Raketbolo pirmenybės 
numatomos šeštadienį. Pla
nuojama vienetų ir dvejetų 
varžybos vyrams, moterims ir 
vyrams senjorams (50 m. ir 
vyresniems). Galutinė klasifi
kacija bus nustatyta paaiškė
jus dalyvių skaičiui ir amžiui. 
Koordinatorius: Vincas Dū
lys, tel. 410-987-5275; E-
mail: vincentas@juno.com 

Rankų lenkimo varžybos 
vykdomos dešine ir kaire ran
ka, vyrams ir moterims, 
įvairiose kategorijose pagal 
svorį ir amžių. Galutinė pro
grama bus nustatyta vietoje, 
atsižvelgiant į dalyvių skaičių 
bei amžių. Varžybos (greičiau
sia) vyks šeštadienį. Koordina
torius: Gintaras Buivys, tel. 
410-276-4598; E-mail: 

gbuivys@hotmail.com 
Dalyvavimas žaidynėse yra 

atviras visiems Š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams ir 
individams, atlikusiems 2000 
m. metinę ŠALFASS-gos na
rių registraciją. 

Pradinė (Preliminarinė) 
krepšinio ir tinklinio ko
mandų registracija — iki 
2000 m. kovo 1 d. imtinai. 

Pradinė likusių individu
alių sporto sakų (stalo teni
so, šachmatų, plaukimo, 
kėgliavimo, raketbolo ir 
rankų lenkimo) dalyvių 
registracija — iki 2000 m. 
balandžio 1 d. imtinai. 

Registracijos ir informa
cijos centro adresas: Vikto
ras Sajauskas, 9184 Wind-
flower Dr., Ellicott City, 
MD 21943, tel. 410-418-8344; 
faksas: 410-418-5525; E-mail: 
rsajauskas@msn.com 

Po pradinės registracijos, 
atsižvelgiant į gautus duome
nis, bus galutiniai nuspręsta, 
kurios sporto šakos bus žai
dynėse vykdomos ir paskelbta 
tolimesnės detalės ir galutinės 
dalyvių registracijos datos. 

Išsamesnės informacijos 
pranešamos ŠALFASS-gos 
klubams bei kai kuriems ank
styvesnėse varžybose dalyva
vusiems individams. ŠAL-
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai ar individai prašomi 
kreiptis į Viktorą Sajauską ar 
į atitinkamos sporto šakos 
koordinatorių. 

Labai svarbu! Atlikti pra
dinę registraciją laiku ir kuo 
pilniau! 

šios žaidynės vyks 50 metų 
jubiliejaus ženkle! Ta proga 
klubai ir pavieniai sportinin
kai kviečiami kuo gausiau da-

Niūrią ir šaltą žiemos dieną malonu prisiminti gražų vasaros sekmadienį golfo laukuose. 1999 metų Lietuvių 
fondo ruošto golfo turnyro pirmos vietos laimėtojai. Iš k.: Audrius ir Rita Rusenai , Irena ir Rytas Kleizai. 

„LITUANICA" SUGRIEBĖ VIENĄ TAŠKĄ 
Praėjusį sekmadienį, vasa

rio 6 d. „Lituanicos" vyrai pa
sidalino po vieną tašką su len
kų JEagles" futbolininkais, kai 
jų tarpusavio rungtynės bai
gėsi lygiomis 4-4. Tokiu būdu 
mūsiškiai taškų skaičių padi
dino iki septynių ir šiuo metu 
salės futbolo pirmenybių len
telėje iš dešimties komandų 
užima VI vietą. 

Šių permainingų rungtynių 
pradžioje prieš buvusius JAV 
futbolo mėgėjus ir JAV „Open" 
taurių laimėtojus, mūsiškiai, 
Rolando Urbonavičiaus nesu
laikomu šūviu, vedė 1-0. Len
kams išlyginus, Laimonas By
tautas padarė 2-1. Bet pirmojo 
kėlinio pabaigoje varžovai vėl 
prisivijo lietuvius. 

Po pertraukos išėjus į aikš
tę, „Lituanicos" vyrus užklupo 
nesėkmės. Tuo pasinaudoda
mi „Eagles" sugebėjo pirmauti 
4-2. Gerai, kad čia savo su-

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS 

ČLEVELANDE 
Clevelando „Žaibo" slidinėji

mo sekcija ruošia metines Cle
velando lietuvių didžiojo slalo
mo (Giant Slalom) varžybas, 
š.m. vasario 22 d., antradienį, 
Alpine Valley Ski Area, 10620 
Mayfield Rd., (Rt. 322), Ches-
terland, Ohio. (apie 10 mylių į 
rytus nuo 1-271), tel. 440-285-
2211 office; 440-729-9775 
Snowline Report. Sekite ženk
lus prie kelio. 

Registracija nuo 6 iki 7 v.v. 
Varžybų pradžia 7:15 v.v. 
punktualiai! . 

Varžybos vyks „Citizen Ra
če" programos rėmuose, įvai
raus amžiaus klasėse, išren
kant lietuvius iš bendrų pa
sekmių. 

Dalyvauti kviečiami visi 
Clevelando ir apylinkių bei, 
kam įmanoma, ir iš tolimesnių 
vietovių lietuviai slidinėtojai. 

Dėl smulkesnių detalių pra
šoma kreiptis į slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Taraš-
ką — 440-585-1521; Vytenį 
Čiurlionį — 216-481-1525 
arba Algirdą Bielski* — 
216-486-0889. 

„Citizen Rače" varžyboms 
registruojamasi vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo da
lyvavimą mums pranešti iki 
vasario 19 d., kadangi no
rime žinoti bent apytikrį lietu
vių skaičių, idant galėtume 
geriau pasiruošti. 

„Citizen Rače" vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu lai
ku iki sezono pabaigos. Norin
tys parungtyniauti ir pasitre
niruoti bei susipažinti su 
sąlygomis, prašomi nuvykti. 

LSK „Žaibo" slidinėjimo 
sekcįja 

lyvauti, o rengėjams linkime 
jas kuo sėkmingiau pravesti! 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

gebėjimus parodė ankstes
niais metais rezultatyvumu 
pasižymėjęs Virgis Žuroms-
kas, o kiek vėliau ir Juan Be-
rutti, kurių šūviai suvirpino 
lenkų vartų tinklą. 

Praėjusio sekmadienio rung
tynės, penktosios iš eilės, la
biau išryškino pirmaujančius. 
Pirmoje vietoje dabar matome 
„Pegasus" su 11 taškų, paskui 
„Kickers* — 10, „United 
Serbs" ir „Maroons" turi po 9 
taškus. JLituanica" ir „Schwa-
ben" su 7 taškais yra lentelės 
viduryje. Paskutinėse dvejose 
vietose įstrigę — „Green-
VVhite" — 3 ir „VVings" — 2 
taškai. Jei jos ir toliau liks 
„uodegėlėje", turės atsisvei
kinti su „major" divizija. „Li-
tuanicai" tuo tarpu iškritimas 
negresia, tačiau reikėtų dar 
bent vienos pergalės pozicijų 
sustiprinimai. 

Vasario 13 d. 4:30 vai. po 
pietų „Iituanica" išbandys jė
gas su kroatų „Zrinski", kurie 
šiuo metu turi 6 taškus ir sto
vi 7-oje vieioje. Taigi turėtų 
būti apylygės rungtynės ir 
prieš juos reikėtų iškovoti 
bent vieną tašką. 

Primename pirmenybių vie
tą — „Odeum" pastatas, 1033 
Villa Avenue, Villa Park, IL. 
Čia per pusdienį galima pa
matyti visas geriausias Čika
gos ir apylinkių futbolo ko
mandas. 

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Ir vėl LFK JLituanicos" na
rius ar jų šeimas palietė mir
tys. Amžinybėn iškeliavo net 
trys asmenys, stipriai susiję 
su šiuo futbolo klubu. 

Iš Floridos atėjusi žinia sa
ko, kad ten mirė buvęs čika-
gietis, ilgametis LFK „Litua-
nicos" narys - rėmėjas Artūras 
Galinaitis. . 

Daugumas mūsų pažinojo
me futbolininką Romą Libų, 
kuris neteko žmonos Eliza-
beth, o visai neseniai palaido
jome klubo pirmininko Alberto 
Glavinsko tėvą Juozą. 

Visiems iškeliavusiems te
būna ramus amžinasis poilsis! 

„LITUANICOSw KLUBUI 
SVARBIOS DATOS 

Kalbant apie Čikagos „Li-
tuanicos" futbolo klubą, reikia 
pranešti ir kelias kitas šį klu
bą liečiančias žinias. Nors dar 
nemaža laiko, bet sporto mė
gėjai turėtų kalendoriuose pa
sižymėti kovo 19-ąją dieną, 
kai Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, bus klubo narių, rė
mėjų ir prįjaučiančiųjų meti
nis susirinkimas. O spalio 28-
ąją vyks klubo 50-metį pažy-
mintis sukaktuvinis pokylis 
irgi Pasaulio lietuvių centre. 
Ši sukaktis yra neeilinė; ją 
tikrai vertėtų visiems atsimin
ti ir jau pradėti ruoštis šioms 
iškilmėms 

MEDALIAI 
TAIKOS 

ŽYGEIVIAMS 
Didžiojo taikos tūkstantme

čio žygio (GMPR) dalyviai, nu
važiavę dviračiais 24 tūkstan
čius kilometrų per 45 pasaulio 
valstybes ir laimingai sugrįžę 
namo, trečiadienį buvo pa
gerbti Kūno kultūros ir sporto 
departamente, kur jiems įteik
ti atminimo medaliai „Už nuo
pelnus Lietuvos sportui". 

Keturis žygeivius, įveiku
sius visą kelią, apdovanojo de
partamento generalinis direk
torius Rimas Kurtinaitis, pa
dėkojęs jiems už šalies vardo 
garsinimą. Medaliai įteikti fi
lologei Godai Čiplytei, fizikui 
Sigitui Skučui, ekonomistui 
Edvardui Žižiui bei jų bend
ražygiui lenkui Slawomir Pla-
tek 

Keliautojai pasidalijo savo 
įspūdžiais iš beveik pusantrų 
metų trukusios kelionės. Jie 
parodė ir 40 metrų ilgio juos
tą, kurioje surašyti kelionėje 
sutiktų žmonių linkėjimai. 

Žygio idėja kilo prieš keletą 
metų Graikijoje, bet organiza
toriams nepavyko surinkti 
500 dviratininkų, atstovaujan
čių įvairioms pasaulio vals
tybėms. 

Tačiau ši iniciatyva nežlugo, 
ir ją įgyvendinti ėmėsi 47 me
tų S. Kučas, subūręs entu
ziastų grupelę Lietuvoje. 

Lietuvos žygeiviai savo kelią 
pradėjo Vilniaus Nepriklauso
mybės aikštėje 1998 metų lie
pos 26-ąją. 

Taikos žygis, kurio svarbiau
sias tikslas buvo propaguoti 
taikaus gyvenimo idėją, prasi
dėjo Hirosimos atominio bom
bardavimo 53-iųjų metinių 
dieną — 1998-ųjų rugpjūčio 6-
ąją Seattle (JAV). Iš čia išva
žiavo 10 dviratininkų, Afriką 
įveikė penki, Japoniją pasiekė 
vėl dešimt, tačiau ne tie patys. 
Iš viso žygyje dalyvavo per 600 
dviratininkų, kurie daugiau
sia prisijungdavo savo šalyse. 
Didžiausio dėmesio žygis Susi-
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laukė Meksikoje, Peru, Lenki
joje, Lietuvoje ir Japonijoje. 

Kaip planuota„2000-ųjų pir
mąją dieną žygis baigėsi Hi
rosimoje. Vėliau dar porą sa
vaičių kartu su japonais ke
liautojais mynė pedalus į To
kiją, iš kur sausio 25 d. par
skrido į Vilnių. 

Žygeiviams prireikė daug at
kaklumo įveikiant įvairias 
biurokratines kliūtis, gaunant 
vizas ir leidimus. Daugelio ke
liautojų neaplenkė traumos, o 
didžiausia nelaimė įvyko Indi
joje, kur žuvo žygeivis iš Peru. 

Kūno kultūros ir sporto de
partamentas buvo vienas iš 
žygio rėmėjų, nupirkęs keliau
tojams dviračius, kuriais jie 
įveikė visą trąšą. 

Po pagerbimo departamente 
žygeiviai išvyko į susitikimą 
su Vilniaus meru Juozu Imb-
rasu. 

(Elta) 
. 

LIETUVOS 
KREPŠININKŲ 

PASmODYMAI JAV 
i UNIVERSITETUOSE 

Šiandien jau jokia naujiena 
matyti lietuvius krepšininkus 
žaidžiančius šio krašto univer
sitetų ar kolegijų rinktinėse. 
Net geriausiųjų grupėje — pir
mame divizione matome 20 
lietuvių vyrų ir jie visi iš Lie
tuvos. Mūsiškiai savo gausu
mu čia yra atskiroje vietoje iš 
visų pasaulio valstybių atsto
vų tarpo: pirmoje eina kaimy
ninės Kanados krepšininkai. 

Lietuvius krepšininkus ma
tome televizijoje, skaitome 
apie juos didžiojoje šio krašto 
spaudoje (net ir Lietuvos dien
raščiai pažymi jų pasireiški
mus). Taip pat dažnai galime 
matyti ir lietuvių krepšininkų 
nuotraukas anglų kalba išei
nančioje šio krašto spaudoje. 

Vieną jų išspausdino vasario 
7 d. „Chieago Sun-Times" laik
raštis. Šioje gana charakterin-

EUG&EC. DECKBi, DOS, P.C 
4647 VV. 103 SL.Oak.Unwi.IL 
Pirmas apyl. su Northweatam un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hfctory Hfc, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
' • -

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chieago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

OR L PETRBKIS 
DANTLj GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hfcfcary Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T«i (708) 5884066 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame setuvUkal 
6918 W. Archer Ava. S*. 5 Ir 6 

CNcago. IL 80S38 
T«irm-229-og6fi 

vstandos pagal suettartma, 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville. IL 60563 
Tat (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower1,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

goję nuotraukoje matome 
Pittsburgo universiteto rink
tinės žaidėją Donatą Zavacką, 
parkritusį ant grindų ir 
abiems rankomis laikantį ka
muolį, kurį iš jo nori atimti 
South Bend, Indianoje esančio 
„Notre Dame" universiteto 
rinktinės žaidėjas. Beje, Šias 
Pittsburge vykusias rungty
nes laimėjo Donato Zavacko 
komanda 72-66. 

I E.Š. 

Nuotrauka i i seno albumo 1946 m AuĮCsburKo-Haunstetteno futbolo komanda .Archyvas" Ii k.: atavi — Nor
m a n u s , Gelumbauskas, Vaseliauskas. Neatpažintas, Rankauskas, Meilus Klapo — Neatpažintas, aktorius Vi
talis Žukauskas. Jurkenas, Reinikis. Petokas Kur jie šiandien'' 
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LIETUVA ARTĖJA PRIE 
NATO 

ROMAS KTLIKAUSKAS 

Lietuvos Krašto apsaugos viceministras 
Rimtą Lietuvos pasirengimą vanų 40,000 šautuvų M-14 su 

NATO narystei, atrodo, pa- amunicija, o pernai JAV pa
stebėjo visi. Apie Lietuvos po- skyrė 10 mln. dolerių Lietu-
•litinį ir karinį pasiruošimą, vai, Latvįjai ir Estijai Oro 
ateities planus ypač teigiamai erdvės kontrolės koordinavi-
atsiliepia NATO šalių politi- mo centrui Karmėlavoje kurti, 
kai ir karo specialistai, NATO Pagal BALTNET projektą 
šalių kariuomenės vadai, tarp Norvegija pastatė specialistų 
jų ir pernai lankęsis vyriau
siasis NATO pajėgų Europoje 
vadas Wesley Clark. Dabar 
jau atvirai kalbama, kad Lie
tuva pirmauja tarp kandida
čių į antrąjį NATO plėtros ra
tą, pabrėžiama Lietuvos pa
žanga, stiprinant kariuomenę 
ir pritaikant ją prie NATO 
šalių standartų. 

Kai kurios NATO šalys, ma
tydamos, kaip rimtai Lietuva 
rūpinasi savo valstybiniu sau
gumu, vis dažniau siūlo Lietu
vos kariuomenei materialinę 
paramą ir galimybes mūsų ka
riams mokytis užsienyje. Nuo 
1992 m. liepos 759 Lietuvos 
kariai stažavosi Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Švedi
joje, Danijoje, Prancūzijoje, 
JAV, Italijoje, Čekijoje, Lenki 

mokymo centrą, kuriame pla
nuojama mokyti ne tik Lietu
vos, bet ir Estijos bei Latvijos 
kariškius. Be to, JAV kasmet 
suteikia 4-5 mln. dolerių pa
ramą technikai įsigyti. Nau
jausios NATO standartus ati
tinkančios ryšių priemonės 
jau įrengtos dviejuose bata
lionuose. 

Danijos materialinė parama 
jau seniai pasiekia Lietuvą. 
Šiemet iš šios šalies tikimasi 
gauti artilerijos pabūklų ir 
inžinerinės technikos. Kauno 
inžinerinis batalionas ir mo
kymo centras naudojasi iš 
Danijos gauta technika. 

Švedija siūlo ir teikia vis 
daugiau paramos. Netrukus 
bus suformuotas naujas 
Priešlėktuvinės gynybos bata-

joje ir Vengrijoje. Už mokslą, lionas su Švedijos dovanoto-
trukusį nuo poros savaičių iki mis gynybos sistemomis. Nu-
4 metų, mokėti nereikėjo. Pir- matyta iš Švedijos gauti ir ki-
masis lietuvis jau praeitą va- tokių ginklų bei įrangos, 
sąrą baigė 4 metų JAV Kari- Granatsvaidžiai „Carl GustaT 
nio laivyno akademijos pro- buvo pirkti Švedijoje ir jau se-
gramą ir tarnauja Lietuvos niai yra kariuomenės arse-
Karinėse jūrų pajėgose. Du 
lietuviai kariūnai mokosi JAV 
Aviacijos akademijoje ir vie
nas įstojo į prestižinę Sausu
mos pajėgų akademiją West 
Point. Mokytis reikia ilgai ir 

nale. Sudaryti planai , kaip to
liau tobulinti priešlėktuvinę ir 
prieštankinę gynybą ir mes 
neabejojame, kad ir šioje sri
tyje sulauksime NATO bei 
Skandinavijos valstybių pa-

sunkiai, tačiau atsiliepimai ramos. 
apie mūsų vyrus tikrai geri. NATO karo specialistus ste-
Šiemet jau renkami kiti kan- bina ir Lietuvos karių moky-
didatai į šias akademijas. 11 m o sistemos pažanga, padary 
Lietuvos pulkininkų ir pulki
ninkų leitenantų yra baigę Vo
kietijos Bundesvero vadovavi
mo akademiją Hamburge (Fu-
ehrungsakademie der Bunde-
sebr). Visi jie užima aukštus 
postus, tarp jų pik. Arvydas 
Pocius, Krašto apsaugos sava
norių pajėgų vadas, pik. Vy
tautas Žukas, Geležinio vilko 
brigados vadas, ir pik. Algis 
Vaičeliūnas, prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas. 

Kai dėl materialinės para
mos, tai jos sąrašas pakanka
mai ilgas ir ilgėja. Neseniai 
Lietuvos Jūrų pajėgoms per
duotas minų paieškos laivas, 
kurį už simbolinę kainą par
davė Vokietija, apmokiusi ir 
visą 42 vyrų laivo įgulą. Beje, 
kartu su laivu Vokietija per
davė Lietuvai visai naujų MG-
3 kulkosvaidžių siuntą ir 
175,000 Vokietijos markių 
vertės karo medicinos įrangos. 

Iš JAV neseniai gavome do-

ta per tokį trumpą nepriklau
somybės laikotarpį. Rukloje 
įrengtą bendrabazinio karių 
mokymo centrą specialistai 
vertina kaip pavyzdį kitoms 
valstybėms. Rukloje 105 karo 
instruktoriai, parengti Didžio
sios Britanijos Jūrų pėsti
ninkų, patys rengia karius pa
gal Vakarų principus. Didžio
sios Britanijos ir JAV specia
listai dažnai atvyksta dėstyti 
atskirų disciplinų į Divizijos 
generolo Stasio Raštikio pus
karininkių mokyklą Kaune ir 
Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademiją. Vokietijos 
specialistai nuolat dirba ir 
Karinėse jūrų pajėgose, o vo
kiečių karininkas Gynybos 
štabe padeda Lietuvos specia
listams sukurti kompiuteri
zuotą logistikos sistemą, kuri 
atitiks NATO standartus. Lie
tuvoje dirba ir du Didžiosios 
Britanijos patarėjai — vienas 
„Resurss" ir planavimo depar-

Danute Bindokienė 

Kiek saugi informacija 
kompiuteriuose? m 

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė žygiuoja Katedros aikštėje Vilniuje. 

tamente, padeda sukurti mo
dernią „resurss" apskaitos ir 
planavimo sistemą, o kitas — 
Mokymo ir doktrinos valdy
boje. Žodžiu, užsienio atstovai 
dirba petys į petį su lietuviais, 
ir jų bendro darbo rezultatai 
Lietuvos kariuomenei labai 
aiškiai matyti. 

Lietuviai tikrai gali džiaug
tis savo kariais ir specialis
tais, kurie per tokį trumpą lai
kotarpį pelnė tiek Vakarų dė
mesio ir pasitikėjimo. Tačiau 
taip pat matyti, jog ne visi lie
tuviai šia pažanga patenkinti. 
Lietuvos kairiosios politinės 
jėgos irgi pastebėjo visus mi
nėtus teigiamus atsiliepimus 
apie Lietuvos kariuomenę ir 
apskritai apie Lietuvos pirma
vimą, pretenduojant į narystę 
NATO, tačiau jos tuo nesi
džiaugia, nes jų akys nukreip
tos į Rytus. Tad nenuostabu, 
kad šios jėgos pradėjo propa
gandinį karą prieš Vakarus, 
prieš NATO ir ypač prieš Lie
tuvos kariuomenę. Juo dau
giau teigiamų vertinimų susi
laukiame iš NATO, tuo gar
siau skamba kairiųjų protes
tai. Kokiais būdais jie stengia
si diskredituoti Lietuvą ir 
ypač jos kariuomenę? 

Formuodami nepasitikėji
mą Vakarais. Pasinaudodami 
dabartine finansine Lietuvos 
padėtimi, jie bando visokiau
siais būdais kurstyti Lietuvos 
žmones, įtikinti juos, kad už
sienio investitoriai atvažiuoja 
į Lietuvą tik apvogti ir apgau
ti. Jie norėtų, kad Lietuva 
sustabdytų privatizaciją ir 
grąžintų pramonę į senųjų no
menklatūrininkų rankas. Jie 
gerai žino, kad privatizacijos 
stabdymas apsunkintų Lietu
vai kelią į Europos Sąjungą ir 
NATO, tad negaili nei lėšų, 
nei energijos šmeižtams 

skleisti sovietų ištobulintais 
dezinformacijos badais. Hitle
rio propagandos vadas Gebel
sas apie šį meną irgi daug iš
manė, sakydamas: „imk pa
prastą melą ir daug kartų jį 
kartok. Anksčiau ar vėliau 
žmonės patikės". Taip šian
dien ir daro Lietuvos kairieji. 

Formuodami nepasitikėjimą 
Lietuvos kariuomene, skleis
dami melagingą informaciją, 
dėl visko kritikuodami: tai ji 
per didelė, tai per maža, tai 
jos kareivinės per prastos, tai 
per geros, tai ji ne tuos gink
lus perka, tai ne taip rengiasi 
kariauti ir t.t. Vienas kaunie
tis socialdemokratas metė 
LNK televizijos programoje 
mintį, kad Lietuvai kariuo
menė apskritai nereikalinga, o 
to pagrindinis argumentas, 
kad ji per daug kainuoja ir 
prireikus neįstengtų apsiginti. 
Girdi, dėl NATO tai visai ne
reikia rūpintis, nes Islandija 
neturi jokios kariuomenės, o 
NATO ją priėmė nare, tai pri
ims ir mus. Gaila, kad jis ne
mato jokio skirtumo tarp sa
los Atlanto šiaurėje su 
270,000 gyventojų, ir Lietuvos 
Europos centre su 3,7 mln. gy
ventojų. Ir Seimo narys Niko
lajus Medvedevas jau ne pir
mą kartą skleidžia savą ka
riuomenės strategiją: Lietuvai 
reikia tik 2,000 profesionalių 
karių, kurie galės sėkmingai 
apginti Lietuvą. I NATO N. 
Medvedevas moja ranka ir 
tvirtina, kad jie mus priims, 
kai jiems bus naudinga. Artū
ro Paulausko Naujoji sąjunga 
dabar nori rengti referendu
mą dėl biudžeto perskirstymo: 
atimti iš gynybos biudžeto 148 
mln. Lt ir paskirti kitiems. 
Jam irgi atrodo, kad kariuo
menė per didelė ir per brangi. 
Seimo narė Nijolė Oželytė irgi 

N'uolr. Viktoro Kapočiaus 

įsijungė į šį chorą, televizijos 
laidoje „Korida" pareikšdama, 
kad geriau būtų panaikinti 
kariuomenę, o pinigus atiduo
ti vaikų mitybai. Ji net pa
reiškė, kad Čekija, Lenkija ir 
Vengrija išleidžia tik 1 proc. 
BVP, ir NATO jas priėmė. 
Laimei, laidoje dalyvavęs 
Šaulių sąjungos vadas pik. Jo
nas Gečas tuos skaičius pa
taisė. Ar Seimo narė tų dalykų 
nežino, ar ji sąmoningai klai
dino žiūrovus? 

Kritikuodami Krašto apsau
gos sistemos vadovybę, suras
dami priekaištų Lietuvos ka
riuomenės vado, brigados ge
nerolo Jono Kronkaičio vado
vavimui, pasiryžimui dirbti 
Lietuvos labui, sąžiningumui, 
kritikai stengiasi sumenkinti 
jo autoritetą, skleisdami 
šmeižtus ir tyčiodamiesi. Ne
jau jie nesupranta, kad toks 
elgesys pirmiausia žemina 
juos pačius? O tie, kurie, neva 
juokaudami, televizijos laidoje 
klausia, ar generolui Kronkai-
ciui nereikės gauti Pentagono 
leidimo Lietuvai ginti, už
miršta, kas Lietuvos interesus 
gynė visus 50 okupacijos metų 
ir kas dabar yra stipriausiais 
Lietuvos rėmėjas. 

Kodėl tokia populistinė pro
paganda pastaruoju metu taip 
suaktyvėjo spaudoje, radijuje 
ir televizijoje? Manyčiau, kad 
čia pasidarbavo tie, kurie jo
kiu būdu nenori, kad Lietuva 
įstotų į Europos Sąjungą ir 
NATO. Juo Lietuva bus arčiau 
NATO, tuo intensyvesnis bus 
jų pasipriešinimas. Tačiau 
galutinai šį klausimą spręs 
Lietuvos žmonės. Nemanau, 
kad jie valstybinio saugumo 
garantijų ieškos Rytuose, nes 
jau porą šimtų metų Lietuva 
žino, kaip atrodo tos garanti
jos. 

Atradimai, išradimai, pa
gerinimai, papildymai... Visa 
tai plačia vaga liejasi į mūsų 
kasdienybę. Ypač jie taikomi 
įvairiai elektroninei technolo
gijai, kuri keičiasi taip spar
čiai, kad vakar įsigyta apa
ratūra, rytoj jau atrodys kone 
muziejinė. Jeigu kas mėgintų 
tvirtinti, kad galbūt nereikia 
taip galvotrūkčiais lėkti pas
kui kiekvieną, vos tik rinkoje 
pasirodžiusį, daiktą, kad iki 
šiol žmonija neblogai tvarkėsi 
be nuolat prie ausies prilipu
sio telefono, internetu „dot 
com" sąvokų ir tinklalapių, 
toks atsarguolis apšaukiamas 
atsilikėliu, o reklamų kūrėjai 
netrukus moka pakeisti ir 
skeptiškiausią nuomonę. 

Naujausias pasaulio „ste
buklas" — kompiuteris — bai
gia užkariauti verslo, pramo
nės, medicinos, mokslo, ži-
niasklaidos ir kitas kasdie
nybės sritis, kaskart vis giliau 
įsibraudamas ir į eilinių žmo
nių privatų gyvenimą. Kaip 
dabar vidurinioji kart? negali 
įsivaizduoti, kad kažkada, 
„balanos gadynėje", žmonės 
apsieidavo be radijo ar kelių 
šimtų kanalų kabelinėje tele
vizijoje, taip vaikai ir paaug
liai negali gyventi be kompiu
terio su jo neribotomis gali
mybėmis per įvairius tinklala
pius pasiekti informacijas, 
užsisakyti ar ką nusipirkti. 

Nesupraskime klaidingai: 
kompiuteris yra nuostabiai 
naudingas. Jis atlieka daug 
funkcijų greičiau, tiksliau, pa
tikimiau. Jame galima su
kaupti milžiniškus kiekius in
formacijos ir, reikalui esant, 
greitai ja pasinaudoti. Darbas, 
kuris užimtų daug apsilan
kymų įvairiose bibliotekose, 
įstaigose, archyvuose, gali bū
ti atliekamas prie savo ra
šomojo stalo, vienu kitu ran
kos judesiu. Jvairūs tinklala-
piai suteikia galimybę skaityti 
ne tik savo miesto, savo 
krašto, bet kone viso pasaulio 
spaudą, susipažinti su vė
liausiais įvykiais, o elektroni
niu paštu siunčiami laiškai 
adresatus pasiekia greitai. 
lengvai ir palyginti nebran
giai. Nėra abejonės, kad 
įžengėme į kompiuterių amžių 
ir jame pasiliksime. 

Tačiau šis „amžius", kaip ir 
bet kuris kitas, turi jam 
būdingų pavojų. Kadangi į 
kompiuterius įrašomos svar
bios informacijos, tiek apie 
paskirus individus, tiek apie 
didžiųjų įmonių, bendrovių. 
bankų, biržos veiklą, atsiran-

įvairių apsaugos priemonių, 
sugeba prie tos informacijos 
prieiti. Vieni tai daro tik šiaip 
sau, įdomumo dėliai; kiti už 
pinigą, nes tokia informacija 
pasinaudoja įvairūs, .varžovai, 
darbdaviai, verslininkai ir 
pan. Pasinaudoja slapta kom
piuterine informacija ir sveti
mos, nedraugiškos valstybės, 
nes toks šnipinėjimo būdas ir 
lengvesnis, ir mažiau pavojin
gas. 

Pasitaiko atvejų, kad kom
piuterinių programų slapto
sios dangos sulaužomos vien 
vandalizmo tikslais. Keli tokie 
atvejai atsitiko pastarosiomis 
dienomis, kai nežinomi pik
tadariai įėjo į labai -populia
rius tinklalapius (web sites) ir 
juos sugadino taip, kad niekas 
negalėjo siūloma informacija 
bei paslaugomis pasinaudoti. 
Visų pirma nukentėjo nepri
klausomas tinklalapis „Ya
hoo", po to keli kiti, įskaitant 
„CNN.com", kuris pateikia 
žinias, „E-Trade" ir „Datek", 
aptarnaujantys biržas, ir pan. 

Yra aišku, kad tai tyčinės 
pastangos pakenkti tiek pa
slaugų davėjui, tiek vartoto
jui. Susirūpino net Vyriausioji 
JAV prokurorė Janet Reno, 
žadėdama vandalizmo atvejus 
ištirti, kaltininkus surasti ir 
nubausti. Tai lengviau pasa
kyti, kaip padaryti. Kadangi 
vietų, iš kurių vandalai gali 
įeiti į tinklalapius yra tiek 
daug (nebūtinai jos visos 
Amerikoje), susekti kaltinin
kus beveik neįmanoma. (Kaip 
nelengva atrasti tuos, kurie į 
kompiuterius įprogramuoja 
vadinamuosius „virusus". 

Tai problema, svrkuria kom
piuterinis amžius turės rung
tis galbūt daug metų. Tik kaž
kodėl mažai kalbama apie ki
tą galimą „kompiuterizuotą" 
nelaimę: kas atsitinka, kai jie 
nebeveikia arba nė taip dirba, 
kaip turėtų... Tos „košelės" ci
vilizuotas pasaulis gavo para
gauti prieš šių metų pradžią, 
kad visi būgštavo dėl Y2K. 
Išleista daug pinigų, nemiego
ta daug naktų, kol pagaliau 
„neklaidingieji kompiuteriai" 
pripažino, kad 1999 m. gru
odžio 31 naktį prasideda 2000-
ji, ne 1900 ar kurie kiti metai. 

O kas atsitinka, kai gamtos 
ar kuri kita nelaimė "nutrau
kia elektros tiekimą? Kompiu
teriai stovi tylūs ir akli, pa
slėpę savo gelmėse visą gyvy
biškai svarbią informaciją. 
Tuomet žmonės ilgisi „senų 
gerų laikų", kai pakako pieš
tuko, popieriaus ir žmogaus 

j da gudruolių, kurie, nepaisant proto. 
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MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
(Tęsinys) 

Kaime 
didelis purvas, mūsų .karininkas" vos ėjo. Jie mūsų 
jau laukė. Puikiai pasivaišinome. Aš su visom dėdėm 
ir tetom iš eilės pašokau, jos gyrė, kad graliai šoku. Iš 
Renkos prisijuokėm; labai mėgsta šokti. Kai mes 
uždainuojam, ji pradeda spardytis. Apžiūrėjome jų na
mus, gyvulius, išgėrėm pieno ir iškeliavom. Juos visus 
pakvietėm sekmadieniui. Stefulka mus palydėjo. Kai
me buvo pagrabas. Atgal grįžome vargingai. Jau buvo 
tamsu. .Karininkas* aimanavo. Grįžusi išmokau fiziką 
ir nuėjau miegoti. Pas mane atėjo draugės, bet, gaila, 
ai nebuvau Sią dieną praleidom linksmai. 

1940 lapkričio 85. Pirmadienis 

Si diena praėjo be ypatingų įvykių. Ilgai mokiausi, 
pavargau. Gulti nuėjau 11 vai. 

1940 gruodšio 1. Sekmadienis 

B ryto buvau bažnyčioje. Šiandien pas mus skerstu
ves. Mama ii vakaro visko prikepė, pridarė .pašteto". 
Jis man patinka... Atėjo „Murava" ir Stasė. Teta Stefa
nija neatėjo, nes sirgo. Žadėjo ateiti Aleksas, bet ne
atėjo. Buvo linksma. Levukas dainavo. Vakare jis ii-

ėjo. Mama ir ai nuėjau gulti, bet tėvelis labai norėjo 
eiti į kiną, todėl ištraukė mamą iš lovos. Tėveliai išėjo. 
Mes užmigom. 

1940 gruodžio 2. Pirmadienis 

Šiandien šešios pamokos. Manės nešaukė. Po pietų 
ruošiau pamokas. Paskui adžiau kojines. 

1940 gruodžio 3. Antradienis 

Ii ryto labai didelis vėjas. Ai taip noriu miego, bet 
reikia jau keltis. Atsikėliau, pasimeldžiau ir išdrožiau. 
Prieš vėją jaučiausi silpna, šaltis krėtė. Po pamokų 
buvo mitingas, melavo, kaip ir visuomet, nieko gero 
negirdėjau. Pabėgimą ii pamokos mokytoja dovanojo. 

Pietus skanūs; blynai, grietinė. 
Suploviau indus, ruošiau pamokas, valgiau ir vaikš

čiojau iš kampo į kampą. Dabar pamoku nekalu kaip 
anksčiau, bet perskaitau porą kartų. Pažiūrėsiu, kaip 
geriau. 

1940 gruodžio 4. Trečiadienis 

| pamokas vos nepavėlavau, smarkiai bėgau. Pirmoji 
— chemija. Berniukai išsuko lempute ir kažką pagadi
no, todėl pirmąją pamoką buvo tamsu. Ketvirtąją pa* 
moką buvo mitingas. Ką ten kalbėjo, ai neimu į galvą. 
Maniau, kad šauks ii ruso, bet nešaukė. Sabina gavo 
nuo bernužėlio laišką. Jis pilnas meilės, bet netikros, 
aistringos, padūkusios, kuri tesis neilgai. 

Jam Sabina taip atrašė, kad man net šalta pasidarė 

perskaičius laišką. 
Mergaitei netinka rašyti apie aistras ir meilę, o ji, 

nesuprantu, ar tokia tuščia, vėjavaikiška. Po pietų 
nuėjau pirkti bilieto autobusui. Teko stovėti porą va
landų kol gavau, sušalau kojas. Grįžau vėlai. Prie var
telių sutikau Vandą. Ji jau turi darbą spaustuvėje 
(knygrišykloje). Jai gerai sekasi. Ėjo pas siuvėją. Pa
kvietė mane užeiti pas ją rytoj. Atėjo lenkas Henrikas. 
Jam liūdnoka pas mus. Aš tingiu su juo šnekėtis, be 
to, nerandau kalbos. Pakalbėjau truputį apie mokslą, 
gimnaziją, paskui toliau rašiau savo kūrinį „Baltosios 
chrizantemos". 

Ryt konstitucijos įvedimo šventė, pamokų nebus. 

1940 gruodžio 5. Ketvirtadienis 

Iš ryto buvau .Paramoj" duonos pirkti. Henrikas pas 
mus nakvojo. Po pusryčių norėjau ruošti pamokas, bet 
mama išsiuntė mane pas Kulviečius pirkti triušiukų. 
Sabutė nenorėjo eiti, todėl nuėjau viena. Oras gražus, 
pašalę, ėjau neskubėdama. Už Muravos kaip tik pa
mačiau bobutę Kulvieciovą. Jei nebūčiau priėjusi, tai 
nebūtų manęs pažinusi. Ji nežinojo, kad šiandien 
šventė, ir nuėjo į turgų. Bet ten ramu, kaip mūsų 
raiste, sako ji. Ėjome pievomis kalbėdamos apie na
mus, gimines ir kt. 

Pas juos valiau pupeles, mergaitės jau didelės, links
mos žaidžia, juokauja. Triušiukų neturi. Pavalgiusi 
kopūstų ir kiaušinienės, nuėjau su Vladu pas kaimy
nus ieškoti triušiukų. Užėjome pas vienus, jie turėjo 
bent 10, bet nepardavė. Teko eiti dar apie 4 km pas 

kitus ūkininkus. Ten taip pat nenorėjo parduoti, bet 
galų gale sutiko. Vienas melsvas, kitas tamsiai pilkas. 
Tamsus — piktasis buvo pabėgęs, bet sugavom. Mels
vas ramus, aš jį nešiau laikydama už ausų. Bobutė 
davė seną krepšį, skudurą, juos sudėjau, bet nešti bu
vo nepatogu. Skaudėjo šonas ir rankas. Snigo šlapias 
sniegas, sušlapau ir išsipurvinau, bet užtat turiu zui
kučius. Ėjau ilsėdamasi. Česiukas, pamatęs triušiu
kus, labai apsidžiaugė. Tėveliams jie patiko. Už juos 
sumokėjau penkis litus. Davėm duonos, jie baikštuo-
liai palindo po kredensu ir tupėjo. Man už atnešimą 
pažadėjo Jutrą". Atėjo Stasė, Henrikas. Jis buvo pas 
Stasę, paskui kartu nuėjo į laidotuves. Atėjo pas mus 
pietums. Henrikas greit išėjo, nors maniau, kad ir 
šiandien nakvos. Vargšas, gaila man jo. Tėveliai išėjo į 
kiną. Aš skaičiau, siuvau, pasimeldžiau ir nuėjau mie
goti. (...) 

1940 gruodžio 8. Sekmadienis 

Buvau Mišioms ir prie Komunijos. Oras gražus, ne
šalta, žemė padengta snaigėmis. Šventoriuje sutikau 
Vandą, Narcizą. Narcizą buvo be ūpo, lyg pikta, lyg 
nesveika. 

Vandutė — linksma, draugiška, kaip visuomet meili. 
Po pietų žadėjau nueiti pas Narcizą, bet nenuėjau. 
Atėjo dėdė Stepas ir Stasė. Dėde nupirko sau iš mūsų 
kaimyno čebatus, sako, kad tas pardavėjas juos įsigi
jęs nelegaliu būdu. Be sąžinės žmogus. 

Po pietų tėveliai su Stase išėjo į kiną. Bet mamytė 
greit grižo, o tėvelis nuėjo į kiną. M , 
8 8 (Bus daugiau) 

http://�CNN.com


DRAUGAS, 2000 m. vasario U d., penktadienis 

ANGELŲ MIESTO VIRTINUKAI IR 
LIETUVOS VAIKAI 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
komitetas, padėti Lietuvos 
vaikams su įvairiomis ortope
dinėmis ir kitomis sveikatos 
Rroblemomis, gydomomis ne
mokamai Shriner's ligoninėse, 
buvo įsteigtas Čikagoje 1991 
metais. O 1992 m. Los An
geles mieste, kur yra Shriner's 
ligoninė su labai dideliu nude
gimo — plastinės chirurgijos 
skyriumi ir daug gerų bei 
energingų lietuvių % įsteigė 
sietuvos Vaikų vilties" komi
tetą — skyrių. Šis komitetas 
nuo pradžios iki dabar atvežė 
į Ameriką gydytis 22 vaikus, o 
keli vaikai turėjo būti atvežti 
net du ar tris kartus, nes nu
degimų trauma — plastinė 
chirurgija, yra ilgas ir sudė
tingas gydymas. 

Los Angeles LVV komitetą 
šiuo metu sudaro: pirmininkė 
Danguolė Navickienė, nariai: 
Jonas Navickas, Laima ir 
Ričardas Ringiai, Dalilė ir An
tanas Polikaičiai, Julius ir In
grida Jodeliai, Laima Jara-
šiūnienė, Angelė ir Vytau
tas Vaičekauskai ir Raimonda 
Kontrimienė. 

Padengti susidariusias iš
laidas, o jų susidaro daug, 
nors gydymas ligoninėje ne
kainuoja, bet reikia vaikų ir 
mamą ar globėją atvežti ir 
juos išlaikyti per visą gydymo 
laiką, komitetas renka aukas, 
daro įvairius renginius lėšom 
telkti. Vienas tokių renginių, 
pagrindinis lėšoms telkti, yra 
„koldūnų" (virtinukų) pietūs. 

Metų pradžioje paskambina 
LVV Los Angeles komiteto 
pirmininkė Danguolė ir sako: 
„Birute, turi atvažiuoti pas 
mus į koldūnų pietus sausio 
23 d., papasakoti apie LVV ko
mitetų darbus ir t.t." Ban
džiau atsisakyti, siūlyti kitus 
asmenis, bet Danguolė nesuti
ko. Taip šaltą ir snieguotą 
š.m. sausio 22 šeštadienį iš
sirengiau į Los Angeles. Ke
lionė, bent jos pradžia nebuvo 
maloni. Tą rytą Čikagoje 
siautė audra. Pasiskambinus į 
oro uostą pasitikrinti, ar 
lėktuvai skrenda, skrydis ne
buvo panaikintas. Susodino 
visus į lėktuvą, bet, kol nuvalė 
nuo lėktuvo ledus, kol sli
di n «> i antį lėktuvą išstūmė į 

pakilimo taką. praėjo pusan
tros labai neramios valandos. 

Los Angeles palyginti su 
Čikaga, tai kitas pasaulis. Oro 
uoste pasitiko LVV komiteto 
nare Laima Jarašiūnienė. Ji 
sako, kad atvažiavau blogu 
laiku, kad šiuo metu Los An
geles yra žiema, šaltas oras, 
tik 60 F laipsnių. Išėjus lau
kan, visur žydi gėlės, visur 
žalia, palmes ir kiti šiltų kraš
tų augalai. Augalai, kurie pas 
mus net ir kambariuose ne
auga. Losangeliečiai turėtų 
atvažiuoti į Čikagą ar kitą 
šiaurės krašto miestą ir pama
tyti, kokia yra žiema ir jos 
„malonumai". 

Valgome pietus Ramiojo 
Vandenyno pakrantės resto
rane. Stebime plaukiančius 
įvairaus dydžio laivus, laive
lius, jachtas. Ant žvejų plat
formos vandenyne sėdi dau
gybė pelikanų ir kitų šiltų 
kraštų paukščių, jie turbūt 
laukia pietų, ar pavalgę ilsisi. 
Pravažiuojame Santa Monica 
miestelio pakrantės keliu. Čia 
visa pakrantė parkas. Pasako
ja, kad tuos gražius parkus la
bai mėgo benamiai, taip kad 
žmonėms ir vaikams nebū
davo juose vietos. Dabar 
jiems-tiems benamiams — ten 
įsikurti neleidžia policija. 

Važiuojam į Lietuvių parapi
jos salę. Ten LVV komiteto na
riai ir savanoriai jau buvo be
baigia dengti stalus rytojaus 
virtinėlių pietums. Susipažįs
tame, arba atsipažįstame, kal
bamės ir planuojame ateities 
darbus. Los Angeles LVV ko
miteto planuose, be atvežimo į 
Ameriką gydyti vaikus, yra 
planas įrengti plastinės chi
rurgijos — nudegimų traumos 
gydymui operacinę Santa-
riškių ligoninėje Vilniuje. Dvi 
įrengtos LVV operacinės or
topediniame vaikų skyriuje 
yra nuolat naudojamos, ir ten 
plastinė chirurgija neturi vie
tos prisiglausti, be to. reika
linga ir kitokių instrumentų. 
Lietuvoje vaikų su nudegi
mais, kuriems reikalinga pa
galba, yra labai daug. Visų tų 
vaikų mes nepajėgsime at
vežti į Ameriką. Daugumai 
reikėtų atvažiuoti po kelis 
kartus. Tas pasidaro labai 

S K E L B I M A I 

Svečių stalas Los Angeles LVV komiteto ruoštame „virtinukų pobūvyje". Sėdi iš kairės: Dalilė Polikaitienė, Jo
nas Navickas, Laima Ringienė, Gasparas Kazlauskas: stovi: Birutė Jasaitienė, Antanas Polikaitis, Janina 
Čekanauskienė, LVV komiteto pirm. Danguolė Navickienė, Lietuvos garbės konsulas Los Angeles Vytautas 
Čekanauskas. 

I/» Anycles LVV komiteto n;tre Angele Vaicekauskiene 'iš kaire?i. Jonas 
Navickas so jam įteiktu medaliu —„auksiniu virtinukų". LVV komiteto 
pirui. Danguole Navickiene 

brangu. Todėl Los Angeles 
LVV komiteto užsimojimas 
yra įrengti gerą, modernią 
operacinę Vilniuje. Dabar plas
tinė chirurgija Santariškių li
goninėje yra prisiglaudusi prie 
pirmos pagalbos nudegimų 
skyriaus. Kad šitą užsimoji
mą įvykdytų, reikia pinigų. 

Todėl šių pietų metu yra 
pradėtas vajus operacinės įren
gimo lėšoms padengti. Lietu
vos plastinės chirurgijos dr. 
Darius Gelažauskas iš Santa
riškių ligoninės jau stažavosi 
Los Angeles Shriner's ligo
ninės nudegimų skyriuje, to 
skyriaus vyriausia daktarė 
yra labai palanki lietuviams. 

Pakalbėję, paposėdžiavę visi 
skirstosi namo, nes rytdiena 
bus nelengva. Mane nakvynėn 
vežasi Danguolė ir Jonas Na
vickai. Važiuojame toli, Na
vickai įsikūrę tarp kalnų 
esančiame Los Angeles prie
miestyje Westlake Village. Čia 
netoli gyvena Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas, Polikaičiai 
ir dar daugiau lietuvių. Ati
darius duris, mus pasitinka 
naminiai gyvulėliai: tai „pot 
belly" kiaulė Simfonija ir gau
ruotas katinas Skarmalas. 
Prieš kelis metus buvo daug 
rašoma ir kalbama apie naują 
naminį gyvulį „pot belly pig", 
bet niekada neturėjau progos 
pamatyti. Tai čia buvo proga 
su ja susipažinti. Ši kiaulė la
bai gudri, draugiška ir švari. 
Vėliau atėjo vakarieniauti An
tanas ir Dalilė Polikaičiai. Da
lilė yra lituanistinės mokyklos 
mokytoja. Ji sakė, kad tą 
kiaulę veš į mokyklą parodyti 
vaikams, kaip atrodė Lietuvos 
miškų šernai. Aišku, šernai 
buvo didesni už Simfoniją, ir 
turėjo ilgesnes kojas, bet ji la
bai į šernus panaši: juoda, ant 
nugaros auga ilgi šeriai, kurie 
kai ji būna patenkinta, pasi
stoja. Ir tada atrodo, kaip mo
kyklos vadovėliuose nupieštas 
miniatiūrinis šernas. 

Ryte, po pusryčių, surinkę 
sušaldytus virtinukus iš Na
vickų ir Polikaičių šaldytuvų, 
važiavome į lietuvių parapiją 

Mišioms ir pietums. 
Reikėtų galbūt kiek supa

žindinti visus su tais vati
nukais. Jau keli metai yra 
daromi „koldūnų" pietūs Los 
Angeles mieste, o tų pietų me
tu pelnas skiriamas, „Lietuvos 
Vaikų vilties'' komiteto dar
bams. Virtinukus kelis savait
galius gamina Jonas Navic
kas. Šiais metais jis padarė 
net septynis tūkstančius! Jo
nas Navickas nepriima jokios 
pagalbos, jis tuos virtinukus 
gamina vienas pats. Būdamas 
inžinierius, yra apskaičiavęs 
kokio didumo turi būti mėsos 
gabaliukas ir kokio didumo 
turi būti virtinukas. Visi virti-
nukai turi būti vienodi. Jis 
turi praėjusių visų metų 
užrašus, kokią ir kiek mėsos 
naudojo, kokia tešla buvo, 
kiek virtinukų padarė ir t t . 
Jis viską atlieka labai preci
ziškai, neveltui jo darbovietė, 
rodos, Boeing bendrovė, nese
niai už darbą ine už virtinu
kus) davė jam pagyrimą ir 
premiją. Piniginę premiją, 
kaip teko girdėti, jis atidavė 
LVV komitetui. 

Prie bažnyčios šventoriuje 
renkasi Los Angeles ir apylin
kių lietuviai. Daug pažįstamų, 
kiti pažįstami tik iš visuome
ninio jų darbo, iš spaudos. 
Mišiose po pamokslo kunigas 
praneša apie „Lietuvos Vaikų 
vilties" pietus ir kad jau nėra 
bilietų — visos vietos užimtos. 
Po Mišių žmonės dar kalba, 
bendrauja šventoriuje ir aikš
tėje, o paskui eina į parapijos 
salę pietų. Prie durų sėdi Da
lilė, kuri priiminėjo užsaky
mus stalams, vietoms, renka 
pinigus, dalina bilietus. Salėje 
komiteto nariai sodina sve
čius, rūpinasi, kad visiems už
tektų vietos. Svečių 250, dau
giau netelpa salėje. Čia matyti 
daug jaunų veidų. Stalai pa
puošti gėlėmis ir žalumynais, 
o kiekvienos puokštės viduryje 
iš storo * popieriaus iškirpta 
linksma Šokančio vaiko figūra. 
Ant kiekvieno stalo vaiko fi
gūros užrašyta gydyto vaiko 
vardas. Kun. Stanislovas Anu
žis palaimina valgius ir LVV 
komiteto darbus. Komiteto 
pirmininkė Danguolė pradeda 
oficialią pietų dalį. Pasveikin
dama visus, padėkodama už 

atsilankymą. Lietuvos garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas visus svečius pasveikina 
ir pagiria komiteto darbą. 
Viena besigydančių vaikų ma
ma labai nuoširdžiai dėkoja 
komitetui ir Los Angeles lietu
viams, kad jos vaikas ir kiti 
vaikai turėjo progos būti čia 
gydomi. Ir man teko porą sa
kinių pasakyti apie LVV komi
teto atliktus darbus, rūpesčius 
ir darbus, kuriuos reikia dar 
atlikti. 

Valgome užkandžius, salo
tas, geriame vyną, kurį Dan
guolei kažkokia parduotuvė 
šiems pietums paaukojo. Vir
tinius verda patyrusi virėja, 
kuri Los Angeles šeiminin
kauja įvairiems renginiams. O 
šeimininkės virimą prižiūri 
Jonas Navickas. Ant stalų at
siranda garuojančių virtinukų 
dubenys. Valgome, užsipilda
mi spirgučiais ir grietine. Prie 
stalų patarnauja komiteto na
rės, savanoriai ir lituanistinės 
mokyklos mokinės, nes jos 
turi surinkti gerų darbelių 
taškus, o čia geriausias būdas 
tuos taškus gauti. Danguolė 
dėkoja visiems aukotojams, au
kojusiems dešimtinėmis, šim
tinėmis, tūkstantinėmis ir 
daugiau. Dėkoja Gasparui 
Kazlauskui, kuris netoli para
pijos turi daugiabutį namą, o 
vieną to namo butą išnuo
moja papiginta kaina LVV 
komitetui, ir jame gyvena -at
važiavę gydytis vaikai. Namas 
netoli parapijos, atvažiavę vai
kai eina į parapijinę mokyklą. 
Iššaukiami dabar gydomi vai
kai į sceną. Tai Justinas Ga-
tautas, kuris yra atvažiavęs 
jau trečią kartą, Saulius Vi
sockas ir Edviną Maciūtė. Ed-
vinos tėvai išlošė „žalią" korte
lę" ir atvažiavo gyventi į Los 
Angeles, bet Edviną ir toliau 
gydoma Shriner's ligoninėje. 
Jai yra protezuota ranka. Au
gančiai mergaitei tą protezą 
dažnai reikia keisti. 

Komitetas dėkoja už virti
nukus Jonui Navickui. Iškvie
čia jį į sceną ir apdovanoja me
daliu — „auksiniu koldūnu". 
Danguolė supažindina su savo 
komitetu, apgailestauja, kad 
komiteto narių — Ingridos ir 
Juliaus Jodolių. šiandieną nė
ra mūsų tarpe. Julius sunkiai 

ELEKTROS 
IVEDIMAl - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

'AUT6MOBIUO, NAMU, SVHKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDftAAS. 

Agentas Frank Zapofe ir Oft. Mgr. Aukse 
S Kane kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

Ortuos KMIECIK REALTOBS 
Vyj 7922 S Pulaski Rd. 

4365 S.Arcner Ave. 

DANUT$MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Valentino diena jau čia pat! 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus dovanų parduotuvėje 
galite įsigyti lietuviškų 

saldainių. Adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Tel. 773-

582-6500. Dirbame septynias 
dienas per savaite nuo 9 iki 5 vai. 

Parduodu AUDI 90 
1993 m. V 6. Tel. 773-

339-4690; 773-777-2955, 
Andžejus. 

Food service: FuUYPart time 
\Vaitress. No Exp. Necessary. 

Downers Grove, IL. 
Call 6 a.m. to 2 pjn., 

tel. 630-969-7788. 

serga, o Ingrida jį slaugo. Pri
stato neseniai įsijungusią į ko
mitetą naują narę Raimondą 
Kontrimienę, tikisi, kad ir jos 
vyras įsijungs į komitetą. 
Danguolė sako. pirmiausia į 
komiteto darbus įsijungia mo
terys, o paskui ir jų vyrai. 

Geriame kava, gardžiuoja-
mės skaniais pyragaičiais. 
Danguolė skaičiuoja aukas ir 
yra patenkinta, kad opercinės 
įrengimui padaryta graži pra
džia. Besikalbant ir besi
svečiuojant, laikas labai grei
tai bėga. Reikia važiuoti į oro 
uostą. Veža Danguolė. Kal
bamės, diskutuojame, planuo
jame reikiamus atlikti darbus. 
Kelios valandos perpildytame 
lėktuve, skaitant įdomią kny
gą, labai greitai prabėga. Sek
madienio vidurnaktį esu na-

Parduodamas butas Vilniaus 
senamiestyje, Šv. Mykolo 
gatvėje. Butas po remonto, su 
palėpe. 90 kv.m. Mobilus tel. 
Lietuvoje: 370-861-7349. 

muose, šaltoje, snieguotoje, 
apledėjusioje Čikagoje. Praė
jusios dvi dienos, praleistos 
gražioje, šiltoje, kaip dausos ir 
vaišingoje Kalifornijoje, pasili
ko tik gražus atminimas ir 
tikėjimas, kad Los Angeles 
esantis „Lietuvos Vaikų Vil
ties" komitetas, vadovaujamas 
darbščios, užsispyrusios, verž
lios Danguolės Navickienės, 
pasieks užsimotą tikslą: susi
tarus su ligoninės administra
cija, įrengs Santariškių vaikų 
ligoninėje Vilniuje modernią, 
nudegimų traumom gydyti ope
racinę, kuri yra labai reika
linga Lietuvos vaikams. 

Birutė Jasai t ienė 

is 

Los Angeles lit. mokyklos mokiniai, patarnavę svečiams LVV virtinukų pietų metu. 

Vaikai (priekyje* it Lietuvon, gydomi Ix* Angles Shriner's ligoninėj! 
kairea: Justina- Gatautas, atvykęs į JAV jau trečią karta. Siūlius Visoc 
kas ir Edviną MiciOt* 

Mažas lietuviukas nebijo Šalčių ir saugiai jaučiasi Amerikos lietuvių do
vanotuose patalėliuose N'uotr. P ranės Šlutlenes 

DOVANA VAIKŲ LIGONINEI 
Vasario 2 d. Seimo pirmi

ninkas Vytautas Landsbergis 
su žmona Gražina Vilniaus 
universitetinei vaikų ligoni

nei padovanojo medicininės 
įrangos už 280.000 litų. {ran
ga nupirkta lėšomis, kurios 
gautos, pernai pardavus skly
pą Žvėryno rajone Vilniuje. 

Kaip pranešė Sveikatos mi
nisterijos atstovas spaudai, 
padovanotoji aparatūra bus 
naudojama sunkiai sergančių 
neišnešiotų ir išnešiotu nauja
gimių gydymui ir stebėjimui. 

V. Landsbergio sklypą pres
tižiniame Žvėryno rajone 
gruodžio viduryje pavyko par
duoti už dešimteriopai didesnę 
sumą, nei valstybei už jį buvo 
sumokėjęs Seimo "vadovas. V. 
Landsbergis už šį sklypą su
mokėjo valstybės nustatytą 
kainą — 33.700 litų, o nekil

nojamo turto agentūra „Ober-
haus" jį pardavė už 340,000 
litų. 

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

V. Landsbergiui ir dar 
dviem Seimo konservatoriams 
Liudvikui Sabučiui.ir Broniui 
Kuzmickui sklypą Vilniaus 
savivaldybė ir apskritis skyrė 
kaip 1990 metų Kovo 11-tosios 
akto signatarams. 

Žiniasklaida ir opozicija 
kritikavo V. Landsbergį, kad 
kitiems signatarams tokių ge 
rų sklypų nepavyksta gauti 
kad sklypo kaina buvo ste 
bėtinai maža ir kad jis pa 
vėlavo deklaruoti šį pirkinį 
mokesčių inspekcijai. 

L. Sabutis ir B. Kuzmickas 
sklypų Žvėryne neatsisakė. 
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Vasario Šešioliktosios Šventėje Cicero, IL. Iš kaires: ALTo centro valdybos pirm. adv. Saulius Kuprys, paskaiti
ninkas Jonas Pabedinskas ir Cicero LB apylinkės valdybos narys Mindaugas Baukus. Nuotr. E. Šulaičio 

GRAŽIAI PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

Ciceriečiai pirmieji iš Čika
gos ir apylinkėse esančių lie
tuvių telkinių paminėjo pačią 
svarbiausiąją tautinę šventę 
— Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo datą. Laikinai 
nuošaliai palikę savo aktua
lius rūpesčius dėl lietuviškų 
pamaldų bei kitas nemalonias 
problemas Šv. Antano parapi
joje, vasario 5 ir 6 dieną pas
kyrė savo toli esančiai tėvynei 
Lietuvai. Minėjimo iškilmės 
tyuvo pradėtos šeštadienį, tuoj 
po pietų, prie Cicero miesto 
valdybos pastatų. Čia Lietu
vos trispalvę iškėlė Jūros 
šaulių kuopos nariai (ji ten 
kabos visą savaitę — iki vasa
rio 12 d.) 

Kadangi oras buvo šaltokas, 
tolimesnė programa vyko ne
toliese esančioje uždaroje pa
talpoje. Įžangą čia padarė 

"ALTo Cicero skyriaus pirm. 
Stasys Dubauskas. Cicero 
miesto valdybos priimtą rezo
liuciją Lietuvos Nepriklauso
mybės reikalu pasikeisdami 
skaitė valdybos pareigūnai 
Joecph Virruso ir Michael 
Frederick. Buvo pristatyti ir 
kiti Cicero miestelio atstovai. 

Invokaciją paskaitė Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Jim Kastigar. Susirinkusieji, 
kurių dėl šaltoko oro suėjo ne
labai daug — apie 50, giedojo 
Lietuvos himną. Tada buvo 
išsiskirstyta iki sekmadienio 
ryto, kuomet minėjimo pro
grama buvo tęsiama toliau. 

11 vai. gana didelis tautie
čių būrys susirinko į lietuviš
kas Mišias, dėl kurių laiko 
pakeitimo dar nenurimo ti
kinčiųjų aistros. Kaip papras
tai sekmadieniais, pamaldas 
atliko ir šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Kęstutis 
Trimakas. Maldas skaitė Ci
cero lietuvių ilgametis vei
kėjas dr. Petras Kisielius. 
Gražiai giedojo lietuvių baž
nytinis choras. Mišių pabaigo
je kun. K. Trimakas pašven
tino lietuvišką trispalvę, kuri 
buvo laikoma klebonijoje. Be
je, čia dalyvavo ir Jūrų šau
liai su vėliavomis. 

Įdomi Jono Pabedinsko 
paskaita 

Pasibaigus pamaldoms, dau
gumas jų dalyvių persikėlė į 
parapijos didžiąją salę, pa
grindinei minėjimo daliai. 

Čia, šalia kitų dalykų, buvo 
išklausyta žinomo ekonomijos 
specialisto ir lietuvių visuo
menės veikėjo Jono Pabedins
ko paskaitos tema: „Sunkiai 
iškovota ir trapi mūsų tautos 
nepriklausomybė". 

Kalbėtojas savo paskaitos 
pradžioje metė žvilgsnį į toli
mą praeitį — 1918 metus, 
kuomet buvo siekiama Ne
priklausomybės Lietuvai. Jis 
nurodė žemaičių vyskupo Ka
revičiaus išvyką Vokietijon, 
kurios metu vyskupas lankėsi 
pas tris įtakingus vokiečius 
(kariuomenės vadą, gen. Hin-

denburgą, jo štabo viršininką 
Ludendorfą ir valstybės kan
clerį, grafą Hertlingą), pra
šant padėti Lietuvos neprik
lausomybės reikaluose. Ta
čiau visi jie stengėsi atkal
binėti imtis šio žingsnio, nu
rodydami įvairiausius sunku
mus, su kuriais bus susidurta 
nepriklausomybę paskelbus. 

Panašių atkalbinėjimų, tik 
dėl kitokių priežasčių, susi
laukta ir po 70 metų. „Tat-
cher, Kohl, Mitterand ir Bush 
atkalbinėjo Kazimierą Pruns
kienę ir Vytautą Landsbergį, 
sakydami: Jūs dar ekonomiš
kai ir geopolitiškai esate per 
daug susiję su Maskva — kaip 
jūs staiga galėsite pragyventi 
ir susitvarkyti? — aiškino J. 
Pabedinskas. Bet mūsiškiai 
nepaklausė ir ėjo pirmyn! Ėjo 
per šonines duris, ėjo per vir
tuvę, aiškino didelių valstybių 
vadovams, kad lietuviai ne tik 
nori, bet ir sugeba gyventi be 
Maskvos". 

Toliau savo paskaitoje J. 
Pabedinskas tvirtino, kad lie
tuviai prieš savo priešus, ypač 
okupantus, yra parodę didelę 
drąsą, bet dabar jau to nepa
kanka. Atsiranda įvairiausių 
problemų savo kultūros, pa
pročių, tikėjimo, žmogiškų 
ryšių išlaikymui, kuomet 
kasdien jaučiasi pasaulinės 
kultūros, prekybos, kitų ver
tybių įtaka. Tada kyla klausi
mas: kiek mūsų kraštas turi 
ir gali atsisakyti kai kurių 
valstybingumo, kultūros ar 
pramonės nepriklausomybės 
ženklų? 

Jis aiškino, kad Lietuvai yra 
svarbu ne vien tapti NATO ir 
Europos Sąjungos nare, bet 
reikia narystės ir pasaulio 
prekybos organizacijoje 
(VVorld Trade Organization), 
kuriai priklauso 135 valsty
bės, įskaitant pernai į šį svar
bų junginį įstojusias Latviją 
bei Estiją. 

J. Pabedinskas metė žvilgs
nį į šių dienų Lietuvos eko
nominę padėtį, kurioje reika
linga drastiškų ir efektingų 
reformų. „Mūsiškiams yra 
pats laikas mažiau filosofuo
ti, svajoti, valdininkauti, o 
daugiau dalykiškiau dirbti. 
Tačiau tokiai progresyviai ap
linkai sudaryti reikia padrą
sinimo iš valdžios, kuri nebi
jotų leisti privačiai iniciatyvai 
pasireikšti, jos nevaržytų, bet 
jai pagelbėtų", — baigdamas 
teigė paskaitininkas. 

Kiti minėjimo programos 
punktai 

Minėjimo programą prade
dant, įvadinį žodį tarė LB Ci
cero apyl. vicepirmininkas 
Mindaugas Baukus, o trum
pai kalbėjo rengėjų — ALTo 
Cicero skyriaus ir LB Cicero 
apyl. valdybos pirmininkai — 
Stasys Dubauskas ir Raimun
das Rimkus. 

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, maldą perskai

tė kun. K. Trimakas. Aldona 
Zailskaitė, kuri vadovavo mi
nėjimo programai, perskaitė 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. Buvo žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimas. 

Pristatyti garbės svečiai, jų 
tarpe ir naujasis ALTo pirmi
ninkas adv. Saulius Kuprys, 
kuris akcentavo, kad jis Cice-
roje užaugo, lankė Šv. Antano 
parap. mokyklą ir dabar šiai 
parapijai priklauso. Kuomet 
kalbėtojas pareiškė, kad Cice
ro lietuviai tikintieji pasiruo
šę visada kovoti už savo tei
ses, susilaukė pritarimo ploji
mais. 

M. Baukus čia perskaitė LB 
Vid. Vakarų apyg. pirm. Bi
rutės Vindašienės sveikinimą 
raštu. Po trumpos pertraukos 
vyko meninė programa, kurią 
atliko akt. Irena Leonavičiūtė, 
muz. Giedrė Nedveckienė Ka-
zakauskaitė ir muz. Ričardas 
Šokas. 

Pirmoji paskaitė poezijos 
posmų, o antroji gražiai pa
grojo fleita. Joms akompanavo 
ar muzikinį atspalvį suteikė, 
visiems gerai pažįstamas R. 
Šokas, kurį dabar dažnai ma
tome ir girdime įvairiuose lie
tuviškuose renginiuose. 

Kai kurių klausytojų teigi
mu, ši minėjimo programos 
dalis galėjo būti žymiai links
mesnė, nes dabar, atgavus 
Lietuvos laisvę, ši šventė turi 
būti džiaugsmo manifestacija. 

Pabaigoje visiems minėjimo 
programos dalyviams ir atli
kėjams dėkojo LB Cicero apyl. 
pirm. R. Rimkus, o tada susi
rinkusieji užtraukė „Lietuva 
brangi". 

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos. Lietuvių Bendruo
menei buvo sudėta 1,671 dole
riai, o ALTui 565 dol. 

Edvardas Šulaitis 

• Demografinė padėtis 
Lietuvoje yra daug geresnė 
nei kitose Baltijos valstybėse, 
pareiškė Statistikos departa
mentas. 1995 m. 1,000 gyven
tojų teko 12.2 mirusiųjų, o 
pernai šis rodiklis jau sumažė
jo iki 10.8 mirusiųjų. Mažė
jant mirtingumui, ilgėja vidu
tinė gyvenimo trukmė: 1998 
m. ji buvo 71.8 metų, arba 3 
metais ilgesnė nei 1994 m., 
kai buvo nukritusi iki žemiau
sio lygio. Tačiau ir toliau tebe
lieka didelis atotrūkis tarp vy
rų ir moterų vidutinės gyveni
mo trukmės: 1998 m. moterų 
gyvenimo trukmė buvo net 
10.4 metų ilgesnė negu vyrų. 

' (EtU) 

• Savo pamokymus pirmiau
sia priimkime patys. 

TO IR PALINKĖKIME 

Nenoriu nė vieno užgauti, 
bet savo nuomonę noriu viešai 
pareikšti dėl Mažeikių naftos 
įmonės. Labai gaila, jog daug 
kas nenori žinoti, kad buvusių 
ir esamų komunistų varoma 
propaganda yra sunaikinti di
džiausią Lietuvos pramonę, 
kad Lietuva priklausytų nuo 
jų malonės. Mes visi žinome, 
kad iš Mažeikių įmonės buvo 
išvogta daugiau kaip šeši 
šimtai milijonų litų ir tais pi
nigais varoma žiauri propa
ganda prieš Lietuvos vyriau
sybę. Buvo padarytas labai 
teisingas sprendimas, nes ki
tos išeities nebuvo. Tik tokiu 
būdu galima buvo išvalyti 
įmonės išnaudotojų gaują. Ti
kėkime, kad „Williams" žinojo 
visas smulkmenas, perimda
ma įmonę, taip pat buvo žino
ma ir mūsų vyriausybei. Gra
sinimai iš šiaurės labai aiškiai 
davė suprast, kad mes jūsų 
įmonę laužo krūva paversime, 
jei negalėsime jos valdyti. Tai 
labai aiškus komunistinės sis
temos tikslas. Tikėkime, kad 
po keletd metų Mažeikių naf
tos įmonė bus atstatyta ir at
neš Lietuvai didžiausią pelną 
ir ekonomikos plėtra nepri
klausys nuo kitų valstybių. 
Būkime kantrūs ir palinkė
kime, kad Lietuvos vyriausybė 
kuo greičiau išvalytų buvusius 
komunistus iš valdančios sis
temos visose srityse, ir suma
žėtų valdžios biurokratija. 

Antanas Antanėlis 
Omaha, NE 

SULAUKĖ GRAŽIŲ 
REZULTATŲ 

Perduodame visų mūsų nuo
širdžius linkėjimus „Draugo" 
redakcijai. Norėtume per 
„Draugą" viešai padėkoti vi
siems, mus rėmusiems ir re-
miantiems. Po A. A. Naujokai
čio straipsnio „Drauge" sulau
kėme šiltų linkėjimų nepra
rasti vilties ir tęsti „Siaurės 
Atėnų" leidimą. Redakciją pa
siekė ir labai apčiuopiama 
Lietuvos kultūrinei spaudai 
neabejingų skaitytojų mate
rialinė parama. Labai dėko
jame Vladui Kaupui, Danai 
Sved, Stasiui Tamulioniui, R. 
Sidriui ir kitiems, parėmu
siems prenumerata ar auka. 

„Šiaurės Atėnai" 
Vilnius 

AUTOMOBILIAI — VAGIŲ 
DŽIAUGSMAS 
LIETUVOJE 

Jei šiandien kas paklaustų, 
kuris išradimas daugiausia 
atneša žmogui naudos jo gy
venamoje aplinkoje, be abejo, 
reikėtų pripažinti, kad tai au
tomobilis. Jis iš pagrindų pa
keitė žmogaus sėslumą. Šito
kiomis aplinkybėmis automo
bilis tapo ir verslininkų dėme
siu, kai padaroma labai ver
tinga prekė, o jos pareikalavi
mas gamintojui užtikrina pas
tovias pajamas ir pelną. Ta
čiau šį džiaugsmą, ypač var
totojams, aptemdo piktos pri
gimties žmonhf kėslai — auto
mobilių vagystės. 

Šiuo metu Lietuvoj yra pas
kirtų žmonių ir net grupių, 
kurios bando pigiai pasipelny
ti, vogdamos automobilius, o 
jų, automobilių, Lietuvoje yra 
iš ko vogti... 

Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterijos leidžiamas savait
raštis „Sargyba" — 1999 m., 
Nr. 39 (beje, tokiu pat vardu 
dar 1925-1939 m. Lietuvos 
Blaivybės draugija leido savai-
tinuką) pateikė žinių apie au
tomobilių vagystes Lietuvoje 
ir jas pavadino sunkiais nusi
kaltimais" — 55.2 proc. visų 
vagysčių. Per aštuonis šių me
tų mėnesius Lietuvoje pavogta 
2,512 automobilių (kas mėnesį 
išeitų po 314 mašinų!) — 238 
mažiau, negu pernai. Surasta 
ir grąžinta savininkams 53,3 
proc. Dalį mašinų vagys grą
žina, kai mokama išpirka. 
Daugiausia vagiama mies
tuose. 

Pereitais metais vagišių 
apetitai nukrypo į Volkswagen 
markės automobilius ir jų pa
vogta 28 proc. visų pavogtų 
mašinų, BMW — 5 proc., Ford 
— 4 proc. Šiemet pavogta dau
giau 9-10 metų senumo ma
šinų, nes jų prastesnė apsau
ga, o dalys išrenkamos kitų 
mašinų remontui. 

Surastus automobilius savi
ninkai gali atgauti iš policijos 
tik teismo nutarimu, pateik
dami nuosavybės įrodymus. 
Tai daryti būtina, nes vagys, 
bėga nuo policijos, dažniausiai 
palieka mašinas be doku
mentų. Policijai tenka ieškoti 
savininkų, o tai kai kada ilgai 
užtrunka — iki kelerių metų. 
Tuo būdu mašinos vertė labai 
nukrinta. 

Kovai su auto vagystėmis 
Lietuva turi sutartį su Rusija. 
Pernai Rusijoj aptikta 600 au
tomobilių iš Lietuvos, bet pa
vyko atgauti tik 7. Rusai linkę 
grąžinti mašinas tik dalyvau
jant Lietuvos policijos atsto
vams. O tokiems atstovams 
siųsti Lietuva neturi lėšų, to
dėl savininkai patys turi tai 
atlikti. Tačiau žmonės bijo 
vykti į Rusiją, nes netikras as
meninis saugumas, ir nežino, 
koks bus rusų teismo sprendi
mas. Be to, Rusijoj Vidaus rei
kalų ministerijos nurodymu 
nuo š.m. rugpjūčio 31 d. ieš
komi automobiliai negali būti 
atimami iš naujųjų „savinin
kų", t.y. vagišių... 

Taip ir valdžia ateina vagi
šiams į pagalbą. Tame užbur
tame rate daugiausia nuken
čia padorūs piliečiai. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

ATSIUNTĖ VERTINGOS 
MEDŽIAGOS 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
nuoširdžiai dėkoja Jonui Ma
tulaičiui, gyvenančiam Los 
Angeles, už centrui atsiųstą 
vertingą istorinės medžiagos 
siuntą. Jonui Matulaičiui lin
kime kuo geriausios sveikatos. 

Generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė 

* Vyriausybė prezidento 
institucijai patvirtino devy
nių valstybės tarnybos parei
gybių sąrašą. Nustatyta, kad 
prezidento institucijoje bus 
šios pareigybės: prezidentūros 
sekretorius, prezidento atsto
vas spaudai, patarėjas, pata
rėjo pavaduotojas, referentas, 
konsultantas, sekretoriaus pa
dėjėjas, atstovo spaudai padė
jėjas bei patarėjo padėjėjas. 

(Elta) 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoclatton of Chkago 

2212 W«t Cennak Ro*d, Chkago, IL 60608 
(773)847-7747 

CansifcG.01oM,PKridatt 
Patamn^MB Čikagos ir ApyUnkm Ustorlara Daugiau Kaip 91 Metus. 

A. t A. 
Sesuo ADORATA SAVILONIS, 

ssc 
(buvusi Motina Generalė 1958-1970) 

mirė 2000 m. vasario 9 d. Šv. Kazimiero seselių 
motiniškame name. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, Boston, Mas-
sachusetts. Vienuolyno įžaduose išgyveno 71 metus. 

Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 
giminės: dukterėčia Linda Sidiripoulos, gyv. North Ha-
ven, CT, sūnėnas Joh Jasionis, gyv. Norvvood, Mass., taip 
pat kiti giminės ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago, sekmadienį, vasario 13 d. nuo 
1:00 iki 7:00 vai. vakaro. 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 14 d. Po 9:30 vai. ryto 
šv. Mišių Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje, 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Savilonio šeima. 

A. t A. 
VLADAS RACKUS 

mirė 2000 m. vasario 9 d., 8:25 vai. vakaro, sulaukęs 
74 metų. 

Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 51 
metus. 

Nuliūdę liko: žmona Eugenija Jaka i ty tė , sūnūs 
Edvardas ir Jonas, brolis Juozas Rackevičius su šeima 
Omaha, Nebraska, svainė Aldona Šarka su vyru Vytu 
Cashiers, North Carolina; žmonos pusbrolio žmona 
Katarina Pečkaitienė, pusseserė Petronėlė Žemaitaitienė 
ir jų duktė Julia su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, vasario 11 d. nuo 
10:00 iki 8 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. Laidotuvės šeštadienį, vasario 
12 d. 10 vai. ryto a.a. Vladas bus atlydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 bus 
aukojamos šv. Mišios už Velionio sielą. Po Mišių a.a. 
Vladas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, brol i s ir visi 
artimieji. 

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

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A . 
VINCAS P. 

SENDA 
Iš Dėdės dienoraščio 
(1976 m.) 
Tiek daug metelių 
prabėgo palikus 
mūsų brangiąją Tėvynę, kurioje 
mūsų broliai sesės kenčia 
didžiausią vargą ir priespaudą. 
Tikimasi, atūš audra, 
skelbdama 
mūsų kraštui laisvę ir ramybę. 

2000 m. vasario 15 d. sueina aštuoneri metai, kai 
iškeliavo pas Viešpatį mūsų brangus ir mylimas Dėdė, 
Krikšto tėvas ir Draugas. 
Niekados neužmiršime Tavęs. O, Jėzaus Širdie, 
liepsnojąs meilės židiny, suteik jam Amžiną Atilsį. 
Su dideliu liūdesiu minint a.a. Vincą, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Švč. Mergelės Mari jos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke, trečiadienį, 
vasario 16 d.. 8:00 vai. ryto. Maloniai prašome 
prisiminti ir pasimelsti už a.a. Vincą. 

Nuliūdę: Regina, Vytautas, Saulius, Edis ir 
visa Sendų šeima Lietuvoje. 

Mūsų brangiai sesei giedrininkei 

A. t A. 
dr. DALIAI KUČĖNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui JONUI, 
motinai ANTANINAI, dukrai SILVIJAI, sūnui 
RIMUI, jų šeimoms, visiems giminėms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime. 

Čikagos Korp.'Giedra J 
ORAUCA s<wo t est . i i n c n l c 
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 11 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Solistų — Juditos Leitaites 
u Vladimiro Prudnikovo kon
certo, kuris įvyks kovo 26 d. 
sekmadienį. Jaunimo centre, 
bilietų galima įsigyti „Sekly
čioje". Bilietų kainos — 15. 10 
ir 8 dol., vaikams ir jaunimui 
— 5 ir 4 dol. Retai tegalima 
išgirsti mūsų LB telkiniuose 
pagarsėjusių ir nusipelniusių 
solistų. Nepraleiskite progos 
ir įsigykite bilietus :š anksto. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas švęs Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
šventę trečiadienį, vasario 16 
d. Eohemian Crystal resto
rane. 639 N. B!ackawk Dr 
(prie Ogden Ave Westmont, 
Illinois. Pagrindine kalbėtoja 
yra Lietuvių katedros Illinois 
universitete doktorantė Jurgi
ta Baltrušaityte, kuriai nese
niai suteikta Čikagos Lietuvių 
moterų klubo stipendija. Jos 
tema — „Šiandieninė Lietu
va". Klubo pirm. Birutė Zala
torienė ruošia lietuviškos tau
todailės parodėlę. Pobūvio 
pradžia 11:30 vai. r., o prieš
piečiai — 12:30 vai. p.p. Vie
tas rezervuoti galima, skambi
nant B. Zalatorienei 708-52-4-
2244 arba Frances Simanonis 
708-422-5937. 

A* a. Romo Jono Karužos 
mirties metinės šeštadienį, 
vasario 12 d., bus prisimena
mos 9 vai. ryto šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi giminės, draugai ir 
artimieji dalyvavimu ir malda 
kviečiami prisiminti velionį. 

Lietuvių Bendruomenės 
Lemonto apylinkės Vasario 
16-oji bus minima vasario 13 
dieną Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. 1:30 
v. p.p. bus akademija, kurioje 
kalbės profesorius ir Vytauto 
Didžiojo universiteto prorek
torius Egidijus Aleksandravi
čius. Meninę programą atliks 
lietuvių meno ansamblis „Dai
nava", vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

„Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlės, apžiūrėjimas 
ir naujų mokinių registra-
cija ateinantiems 2000-2001 
mokslo metams vyks sekma
dienį, vasario 13 d. nuo 10 vai. 
r. iki 12:30 v.p.p. Registracija 
vyks „Žiburėlio klasėje, PLC, 
Lemonte. Priimami vaikučiai 
nuo 3 iki 5 m. amžiaus. Kvie
čiame atvykti su vaikučiais, jų 
seneliais ir draugais. Informa
cijai tel. 630-257-8891. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir mokytojai 
šį šeštadienį, vasario 12 d., 12 
vai. rengia Vasario 16-osios 
minėjimą. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Mokykla įsikū
rusi Jaunimo centre (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL). 

Kun. Sigitas Žilys iš Wa-
shington, DC, praves gavėnios 
susikaupimą š.m. kovo 18 d. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te, ruošiamą Ateitininkų na
mų valdybos kartu su Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrium. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
360-257-2022 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
vasario 18 d., penktadienį, 
6:30 vai. v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti, nes reikia svarbius 
reikalus aptarti. 

Įdomią popietę vasario 15 
d. 2 vai. p. p. Pasaulio lietu
vių centro Bočių menėje ren
gia LB Lemonto Socialinių rei
kalų skyrius — vadovas Gedi
minas Kazėnas. Atvykę išgir
site įdomią paskaitą, pasida
linsime įspūdžiais iš savo gy
venimo, padainuosime, pasi
vaišinsime. Kviečiame atvykti 
ir pabendrauti. 
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FILATELISTAI RUOŠIASI 
XXVIII PARODAI 

Nors per naktį ir dar rytą kaitą papildė keliais naujais 
duomenimis ir parodė vienos 
lenkų parodos knygą — kata
logą su tendencingomis žinio
mis. Ta proga V. Rutkauskie-

snigo ir pustė, tačiau filatelis
tų draugijos „Lietuva" pusme
tinis susirinkimas įvyko sek
madienį, 12 vai. vidudienį, 
vienoje Jaunimo centro klasė- nė ir Pr. Masilionienė pirmi-
je. Susirinkimą pradėjo ir pra- ninko buvo apdovanotos sidab-

Nuotraukoje - Algimantas Kezys (kairėje) ir vilnietis fotografas Zinas 
Kazėnas. Z. Kazėno fotoplakatų paroda, skirta Vasario 16-ajai paminėti, 
atidaroma šiandien, vasario 11 d., 7:30 val.v. Jaunimo centre. Paroda 

NAUJŲJŲ SUTIKIMAS LEMONTE 

Puotos šurmulyje 'iš kairės): R. šarauskienė, D. Borgoni, G. Mikėnienė, A. Glavinskienė, R. Norkienė, R. Stro-
piene. 

pokylyje. Džiaugėsi, kad tokį 
istorinį vakarą galime būti 
kartu, dėkojo Aukščiausiam 
už suteiktas malones. Prasi
dėjo puikios vaišės, kurias pa
ruošė Aldona Šoliūnienė. Pasi
sotinus skania vakariene pra
sidėjo šokiai. Šokiams grojo ir 
savo dainomis linksmino Pau
lius Strolia ir Artūras Blažu-
kas. Linksmą žodį tarė ir Ro
mas Povilaitis. 

Artėjant dvyliktai valandai 
svečiai prisipildė šampano 
taures. Pasitinkant Naujuo
sius Metus sveikinimo žodį ta
rė Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
galingai nuskambėjo „Lietuva 
brangi". Po to girdėjosi sveiki
nimai ir įvairiausi linkėjimai. 
Taip linksmi nusiteikę įžengė
me į naujus.2000 metus. 

Bronė Nainienė 

Pasaulio lietuvių centre per 
metus surengiama daug įvai
rių renginių. Šiais metais 
daug dėmesio skyrėme Nau
jųjų Metų sutikimui. 2000-ieji 
skambėjo nekasdieniškai, kaž
kaip viliojančiai. Spaudoje 
skaitėme visokiausių spėlioji
mu: vieni iš jų baugino, kiti 
įspėjo dėl galimų provokacijų. 
Gyvenimas ėjo savo keliu ir 
visi rūpinosi, kaip įdomiau su
tikti tuos naujus metus. 

Naujųjų metų renginiui su
ruošti Genė Rimkienė sudarė 
dideli komitetą: Beatričė 
Strjngienė tvarkė salės ir sta
lų papuošimą, iždininke buvo 
Dalia Povilaitienė, vietų užsa
kymu rūpinosi Irena Drauge-
lienė, spaudą informavo Brone 

Nainienė. Kiti komiteto na
riai: Angelė Dirkienė, Vida Je-
sewitz, Virginija Jurcienė, Ro
ma Norkienė, Romas Povilai
tis, Vanda Rauckinienė, Alfon
sas Rauckinas, Janina Ruiby-
tė, Raimundas Strungys, Ri
ma Sell, Irena Valaitienė, Re
gina Viržintienė, Marius Vir-
žintas. Prie darbų prisidėjo ir 
nuolatiniai centro tarnautojai: 
Violeta Karalienė, Romual
das Zavistauskas ir Tautvydas 
Patamsis. 

Į labai gražiai išpuoštą salę 
susirinko daug gerai nusitei
kusių viešnių ir svečių. Nau
jųjų Metų pokylį pradėjo ko
miteto pirmininkė Genė Rim
kienė, Ji pasveikino svečius ir 
dėkojo už dalyvavimą šiame 

veiks iki vasario 23 d. 

Į Žino Kazėno fotoplaka
tų parodą, skirtą Vasario 16-
ajai paminėti, visus kviečia 
parodos rengėjai: Čiurlionio 
galerija, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras, Lituanisti
kos institutas. Parodos atida
rymas vyks jau šį penktadienį, 
vasario 11 d., 7:30 val.v. Jau
nimo centre. Parodos atidary
me dalyvaus generalinis kon
sulas Giedrius Apuokas. Me
ninę programą atliks muzikas 
iš Klaipėdos Algis Zaboras. 
Paroda veiks iki vasario 23 d. 

Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjų me
tinė vakarienė-šventė įvyks 
kovo 19 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Prasidės Mišiomis, kurias 
aukos kun. Rimantas Gudelis 
t. jėzuitų koplyčioje. Mišių 
metu giedos solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai, akompa
nuos muz. Manigirdas Mote-
kaitis; 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje bus va
karienė, kalbės ses. Margarita 
Bareikaitė, meninę dalį atliks 
dr. Vilija Kerelytė ir muz. Al
gimantas Barniškis. 
Altas praneša, kad Vasario 

16-osios iškilmės prie žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo Jaunimo centre prasi
dės šeštadienį, vasario 12 d., 
12 vai. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės ruošia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėji
mas sekmadieni, vasario 13 
d., 3 val.p.p. vyks Libertyville 
Civic Center, 135 West 
Church Street, Libertyville, Il
linois. Iškilmes atidarys LB 
apylinkės pirm. Dainius Skrip 
kauskas. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus bus pagerb
tas Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų veteranų atminimas 
ir prisiminti praėjusiais me
tais mirę apylinkės nariai. Po
litinių reikalų vedėjas Ed. 
Skališius supažindins su gar
bės viešnia, Illinois valstijos 
31 apygardos senatore Adeline 
J. Geo-Karis. Pagrindine kal
bėtoja bus Lietuvos Verslo ta
rybos pirm. Angelė Kavakie-
nė. Paskui vyks siūlomos Re
zoliucijos skaitymas ir jos pri
ėmimas. Po penkių minučių 
pertraukos meninėje dalyje 
pasirodys Ingridos Špokienės 
vadovaujami „Klumpės" tauti
nių šokių šokėjai. Poeziją skai
tys Arvydas Rutkauskas , o 
tremtinių, partizanų ir Lais
vės kovų dainas dainuos Arvy
das Brunius. Minėjimas bus 
baigtas visų giedama „Lietuva 
brangi". Po minėjimo kavutė 
ir užkandžiai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir kartu švęsti šį 
svarbų lietuvių tautai ir val
stybei istorinį įvykį. 

P . Palio straipsnyje „Į 
Lietuvos pašto ženklus žvel
giant" (,,Draugas"Nr.ll) yra 
įsibrovusi klaida. Turėjo boti: 
„...Vienas toks pasirodė 23 d., 
minint Mykolo Daukšos 'Pos
tilės' 400 metų sukaktį", o bu
vo išspausdinta vietoje Mykolo 
Daukšos — Mykolo Biržiškos. 
Atsiprašome! 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 
E. Gudavič iaus „Lietuvos 

istori ja" i r N. J a n k u t ė s 
„Atvi rukai" yra naujausios ir 
labiausiai pageidaujamos kny
gos. Visuomenei teikiama pro
ga knygas įsigyti ar užsisakyti 
prie Vydūno fondo knygų stalo 
Maria mokyklos vestibiulyje šį 
sekmadienį, vasario 13 d. at
vykus į iškilmingą Vasario 
16-sios minėjimą. Visi kviečia
mi dalyvauti minėjime ir 
grįžti namo su vertingomis 
knygomis. 

VISIEMS SVARBU 
ŽINOTI 

Čikagos miesto meras Ri-
chard M. Daley praneša, kad 
Čikaga turi du telefonus, ku
riuos galite naudoti ypatingai 
svarbiais atvejais, tai: 311 ir 
911. 

Numeriu 911 skambinkite, 
kai yra skubus pavojus pri
sišaukti pagalbą gaisro atveju, 
kai reikia skubiai policijos, kai 
reikalinga skubios medicini
nės pagalbos. 

Numeriu 311 skambinkite 
tada, kai nėra skubaus reikalo 
prisišaukti policijos, pvz., no
rint pranešti policijai apie iš
muštą langą, pavogtą dviratį 
ar kitą, jau įvykusią nelaimę, 
kad policija galėtų surašyti 
tuo reikalu protokolą. Taip 
pat, kai norite pakalbėti su 
jūsų apylinkės policija. 

311 skambinkite, kai jums 
reikia miesto patarnavimų, 
pvz., nuvalyti „graffiti", užtai
syti jūsų gatvėje duobes. 

311 skambinkite, kai norite 
pranešti apie kokį nors ren
ginį, pvz. apylinkės festivalį ir 
pan. 

Jei gyvenate už miesto ribų, 
skambinkite 312-744-5000, 
TTY 312-744-8599. 

Biru tė Jasa i t i enė 

vedė pirm. Jonas Variakojis. 
Jis pasveikino narius, nepabi
jojusius blogo oro ir atvyku
sius į susirinkimą. Savo pra
nešime palietė darbus ir įvy
kius nuo praėjusio susirinki
mo (rūgs. 18 d.) iki susirinki
mo dienos. Svarbiausias dar
bas — žurnalo 225 nr. išleidi
mas. Jo paruošimas užima 
daug laiko, o spausdinimas — 
daug pinigų. Žurnalo prenu
merata — nario mokestis. Tai 
visų draugijos narių, gyvenan
čių ne tik įvairiuose mies
tuose, bet ir daugelyje valsty
bių, ryšininkas. 40 egz. siun
čiama draugijos įgaliotiniui, 
kad paskirstytų žymesnėms 
Lietuvos bibliotekoms ir mu
ziejams. Gaunama daug gra
žių atsiliepimų ir komplimen
tų. Išsiuntinėjant darbuojasi 
K. Rožanskas ir L. Volodka. 
Ruošiamas 226 nr., laukiama 
dar poros straipsnių. Gauta 
laiškų iš Lietuvos, kuriuose 
skundžiamasi, kad kai kurie 
pašto ženklai blankūs, neįvai
rūs. Leidybos sudėtyje turėtų 
būti istorikų, meno žinovų. 
Pirmininkas priminė, kad lap
kričio mėn. draugijos garbės 
narys J. Masilionis buvo Kul
tūros tarybos apdovanotas pe
dagogo premija. Susirinkimas 
nuoširdžiai paplojo. 

Ižd. V. Lukoševičius pranešė 
apie draugijos pajamas bei 
išlaidas. Kol pajamų daugiau 
negu išlaidų, draugija gali gy
vuoti. 

Draugijos narė V. Rutkaus
kienė, praėjusiame susirinki
me skaičiusi paskaitą apie or
dinus ir medalius, savo pas-

riniais jubiliejiniais draugijos 
medaliais. 

Diskusijose nariai pasidalijo 
žiniomis, gaunamomis i i Lie
tuvos, kad pašto ženklų leidy
boje esą daug subjektyvumo: 
pašto ženklo konkurso dalyvis 
būna ir vertinimo komisijos 
narys. 

Į draugiją priimti 8 nauji na
riai, kurių tik viena Ona Če-
pelienė iš Čikagos. Gaila, kad 
mūsų. draugijos moterys fila-
telistės dar suskaičiuojamos 
ant vienos rankos pirštų. O fi
lateliją pradėjo ne vyrai, o gar
bingos anglų damos. 

Pagaliau prieita prie pagrin
dinio šio susirinkimo klausimo 
— parodos rengimo. Draugija 
kas antri metai rengia filateli
jos parodą. Politikams šie me
tai rinkiminiai, filatelistams 
— rengiminiai (ar geras termi
nas?). Paroda — L1THPEX 
XXVIII — bus šių metų spalio 
20-22 d. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Paroda minės 
2000 jubiliejinius ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dešimtmetį. Dėl parodos dar
buotojų bei komisijų sudary
mo nebuvo problemų, kadangi 
beveik visi buvę darbuotojai 
praėjusioje parodoje vėl sutiko 
tas pačias pareigas atlikti. 

Susirinkimo metu nusifoto
grafuota, o po susirinkimo pa
sivaišinta Pr. Masilionienės 
paruoštais užkandžiais, pa
bendrauta, pasišnekėta, pasi
žiūrėta į naujausius Lietuvos 
pašto ženklus. O jų jau išleista 
kažkas apie 260. 

JJM. 

BRIGHTON PARKO LINKSMAVAKARYJE 
Puikus vakaras! Dainos, šo- Čia jau vadovavo J. Vidžiūnas 

kiai. Šoka senas, šoka jaunas, ir Algis Zailskas. Jie visus su-

SKELBIMAI 

>vr>n<Vint Naujuosius I eilfje is kaires Antanas Lingys. Epidija Wsidovifru> ir Mary'c Ruzpune II oilt'je Ko-
im« Kronas. Rasa Sarau^kiene. .lustas Barauskas. Gražina Mikenienf ir Vladas Ru?.ga 

• Lietuvos Dukterų drau
gijos n a r i ų visuot inis susi
r ink imas įvyks sekmadienį , 
v a s a r i o 27 d. šia tvarka: 12 
vai. Jėzu i tų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už drau
gijos steigėją kun. dr. Feliksą 
Gurecką ir už mirusias nares 
bei rėmėjus. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje vyksian
čiame susirinkime bus pateik
tos apyskaitos, atliktų darbų 
peržvalga, vyks naujos valdybos 
r inkimai . Narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 

• 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, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel . 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. I i JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (.k.) 
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visi sukosi ratu. 
Tai buvo sausio 15 dieną, 

Brighton parko Šv. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
choro linksmavakaris. 

Chorui vadovauja energin
gas vargonininkas Algimantas 
Barniškis. Jis sugeba ir ope
rose dalyvauti, ir savo žaviu 
balsu žavi visą parapiją. Cho
ristų balsai — kaip tų lakš
tingalų, tik skamba, skamba. 

Yra ir solisčių bei solistų, 
viena moteris turi gražų bal
są. Yra ir puikiai dainuojančių 
vyrų — tai Kybartas. Jis tą 
vakarą solo padainavo keletą 
dainų, o po to su A. Barniškiu 
padainavo duetą, nunešdami 
mus į mūsų brangią tėvynę ir 
mes su ilgesiu skraidėme Ne
muno krantais. 

Yra ir daugiau balsingų vy
rų, tai — J. Vidžiūnas, Miku-
taitis. Į chorą galėtų įsijungti 
ir daugiau vyrų, deja, atrodo, 
kad vyrai labai nedrąsūs. 

Svečiavosi jauni Lietuvos 

šilusius ir ištroškusius vaišino 
šaltais gėrimais. 

Šokėjų buvo daug. Tos mo
derniškos mergaitės ir jauni 
vyrukai visus išjudino ir nelei
do niekam nuobodžiauti, visi 
sukosi šokių sūkuryje. 

Šokėjams pavargus, ilsėjo
mės. A. Barniškis Maryte pa
kvietė padeklamuoti savo su
kurtus du eilėraščius. Vienas 
buvo „Tai tu, mano Lietuva", 
kitas — „Ilgesio žodžiai tė
vynei". Reikia pasakyti, kad 
Marytė Radzevičienė turi ir 
daugiau savo sukurtų eilėraš
čių. Linkime rašyti ir toliau. 

Žaidėme ir loteriją, kuri bu
vo turtinga. Čia vadovavo 
energinga choro pirmininkė 
Sabina Hensen, jai talkininka
vo Marytė Radzevičienė. Jos 
abidvi smarkiai sukosi, kad 
tik būtų geras derlius. Lai
mingus bilietus pranešinėjo V. 
Kelmelis. O kad nei vienas 
nepraeitų pavalgęs ir nesusi
mokėjęs, tai stropiai saugojo 

Vyčių šokėjai. Jie visi buvo kasininkė Katrutė Bartušienė 
neseniai į šį kraštą iš Lietu- _ p r 0 ją niekas negalėjo pra-
vos atvykę. Buvo ir vienas len- sprukti, 
kas, tačiau ir jis sukosi ratu. Tai buvo labai puikus vaka-
Šokiai buvo labai gražūs. raS. Nors laikrodis smarkiai 

Po tautinių šokių mergaitės sukosi į priekį ir mūsų links-
persirengė moderniškais rū- mybės dideliais šuoliais sku-
bais (kaip pietiečių). Jos ir bėjo į pabaigą, tačiau visų 
berniukai pašoko tango bei ki 
tus modernius šokius. 

Be šokių ir dainų valgėme ir 
skanių valgių. Visų akis vilio
jo skanus kugelis, balandėliai 
bei virtiniai. 

Tai viskas buvo paruošta 
Salomėjos Daulienės bei jos 
padėjėjų: Monikos Gudaitie
nės, Anelės Ramanauskienės, 
choristės Palmyros ir Stasės 
Viščiuvienės. Jos visos sukosi 
virtuvėje. Po to Monika Gu
daitienė, A. Ramanauskienė ir 
Palmyra linksmai šypsoda
mos, patarnavo svečiams. 

Žinoma, buvo ir atgaivos. 

nuotaika buvo labai gera, o 
dainos jungė visus į vieną bū
rį. Nore ir nesinorėjo eiti na
mo, tačiau visų laukė rytojaus 
darbai, o sekmadienio varpai 
visus kviečia į Dievo namus. 

Baigdama savo pokylio dai
ną, kviečiu visas ir visus jung
tis į mūsų parapijos chorą, ku
riam taip gražiai vadovauja A 
Barniškis. Ypač trūksta vyrų, 
taigi, vyrai, nebūkite tinginiai 
ir eikite dainuoti! 

Kaip Maironis sako: .Tegul 
skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias". 

Dalyvė 




