
PERIOOICALS 
February 16 
VoLLXXXK 

THE LITHUANIAN WORLD-WIPE DAILY 
PENKTADIENIS - FRIDAY, VASARIO - FEBRUARY 16, 2001 

!,,!',,,""l',"l"i"-"i..fl..l..,ll.ll„.i,|11|1Į,l,j|1(j 
S191 PI GRATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EŪROPEAN REAOING ROOM 
Serialą Divinon 
Washinoton DC 20t>4O-4HjJ0 

NEVVSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Maited 02/15/01 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG N r 33 
Kaina 50 c. 

Vasario 16-oji — Lietuvos Nepriklausomybės diena 
Per 100 dienų vyriausybė 

nespėjo patikrinti žadėtų įstaigų 
Vilnius, vasario 15 d. (BNS) 

— Rolando Pakso vyriausybė 
savo 100 dienų veiksmų prie
monių plane buvo numačiusi 
iki vasario 15 dienos atlikti 
ministerijų ir vyriausybes įs
taigų finansinį ir veiklos pa
tikrinimą. Baigiantis numaty
tam laikui, vyriausybė kol kas 
nėra gavusi duomenų apie da
lies valstybės institucijų veik-
lą. 

Kaip teigė vyriausybes kan
clerio pavaduotojas Arūnas 
Štaras, iki šiol nėra gauta pa
tikrinimo duomenų iš 6 vy
riausybės įstaigų. Finansų mi
nisterija premjerui yra patei-

nisterijų patikrinimą, taip pat 
duomenis apie 13 iš 19 vyriau
sybės institucijų. A. Štaras ne
nurodė, kokios vyriausybinės 
institucijos nepateikė patikri
nimo duomenų. 

A. Štare teigimu, įstaigos 
patikrinimas kainuoja apie 
20,000-30,000 litų. Tuo atveju, 
jei tai atlieka privačios įmo
nės, jį užsakanti įstaiga turi 
apmokėti jį iš savo lėšų. 

Pasak jo, išankstinėse patik
rinimo išvadose yra teigiama, 
kad kai kuriose institucijose 
yra tobulintina valdymo 
struktūra bei skyrių ir depar
tamentų nuostatai. kusi duomenis apie visų mi-

Partija „auklėja" neetišką 
viceministrą 

Vilnius, vasario 15 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
prezidiumas apsvarstė vidaus 
reikalų viceministro Ramūno 
Darulio pasisakymus susiti
kime su Šalčininkų rajono mo
kytojais ir įvertino juos kaip 
nekorektiškus, todėl „smerkti
nus ir netoleruotinus". 

Dėl šio fakto R. Darulis 
įspėtas. Viceministras apgai
lestavo dėl savo elgesio ir atsi
prašė. J-abai gailiuosi dėl 
savo išsišokimo, atsiprašau 
mokytojų, neradusių manyje 
užtarimo", sakė R. Darulis. 

Vidaus reikalų ministerijoje 
socialliberalų deleguotas vice
ministras R. Darulis yra atsa
kingas už valdymo reformas. 

Šių metų sausio pabaigoje 
vyriausybės naujovėms aptar-

„Minijos nafta" 
gavybos 

Vilnius, vasario 15 d. 
(Elta) — Didžiausia Baltijos 
valstybėse naftos gavybos ben
drovė „Minijos nafta" per sau
sio mėnesį išgavo beveik 
28,000 kubinių metrų naftos. 
Tai 14.6 proc. daugiau nei 
2000 m. gruodį, kai buvo 
išgauta 24,400 kubįnių metrų 
naftos — tuomet šis rezultatas 
buvo didžiausias per įmonės 
istoriją. Vidutiniškai 2000 m. 
per vieną mėnesį buvo iš
gaunama apie 16,000 kubinių 
metrų naftos. 

„Mes tikėjomės, kad sausio 
rezultatai bus dar geresni nei 
iki šiol, kaip tik šį mėnesį pa
leidome bandomajai gavybai 
pernai išgręžtą naują gręžinį 
Šiupariuose. Kadangi pernai 
paleisti du panašaus pobūdžio 
gręžiniai davė neįtikėtinai 
gerų rezultatų, tai ir iš šio 
gręžinio tikėjomės to paties", 
sakė „Minijos naftos" generali
nio direktoriaus pavaduotojas 
Ignas Vaičeliūnas. 

„Sausio rezultatai rodo, kad 
per praėjusius metus inves-

* Kasmet milžiniškus 
nuostolius kaupiantį „Ma
žeikių naftos" susivienijimą 
valdantys amerikiečiai, nepai
sant nesėkmingos veiklos, už 
formalią įmonės kontrolę gau
na milijonus litų. DM 

* Jonavoje veikiančiai 
,.Achemos" azoto trąšų ga
mybos bendrovei įteiktas tarp
tautinis aplinkos apsaugos va
dybos sistemos pažymėjimas 
„ISO 14001". „Achema" — 
pirmoji Lietuvos chemijos pra
monės įmonė, gavusi tokį įver
tinimą. iF.IU' 

ti pas viceministrą R. Darulį 
buvo atvykę Šalčininkų rajono 
mokyklų vadovai. Šiame susi
tikime viceministras kalbėjo, 
nepaisydamas istorijos faktų, 
nerinkdamas žodžių. Dėl tokio 
jo elgesio į premjerą Rolandą 
Paksą ir Naujosios sąjungos 
bei Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską kreipėsi Seimo 
konservatorių frakcija, ragin
dama pareigūną, nepaisantį 
etikos normų, atleisti iš uži
mamų pareigų. 

Seimo pirmininko A. Pau
lausko teigimu, ateinantį pir
madienį turėtų išsispręsti vi
daus reikalų viceministro Ra
mūno Darulio likimas, tačiau, 
pasak A. Paulausko, spren
dimas neturėtų būti labai 
griežtas.» 

pasiekė naftos 
rekordą 
tuodami į naujas technologijas 
ir naujus gręžinius, mes elgė
mės teisingai", tvirtino ir 
„,Minijos naftos" generalinis 
direktorius Thom M. Hasel-
ton. 

Per 2000 metus naftos gavy
bos bendrovė investavo 33 
mln. litų — beveik 6 kartus 
daugiau nei 1999 m., kai buvo 
investuota 6 mln. litų. Dau
giausia praėjusiais metais'in
vestuota į naujų gręžinių 
gręžimą — 24 mln. litų (2000 
m. išgręžė 3 naujus gręžinius) 
ir į naftos paieškas bei žval
gybą — 8 mln. Be to, 0.8 mln. 
litų skirta darbuotojų mokymo 
programoms. 

Iš kiekvieno naujo gręžinio 
bendrovė šiuo metu išgauna 
nuo 2,000 iki 3,000 statinių 
per parą, kai tuo tarpu iki jų 
išgręžimo iš visų senų grę
žinių (tuo metu jų buvo 9) per 
dieną išgaudavo 1,500-2,200 
statinių per parą. Šiuo metu iš 
visų 16-os „Minijos naftos" 
naudojamų gręžinių per parą 
išgaunama apie 6,000-7,000 
statinių. 

Vienas naujausių šiuo metu 
vykdomų „Minijos naftos" in
vesticinių projektų — pa-
ieškinio naftos gręžinio Ai-
senuose gręžimas Iki kovo 
mėnesio bendrove tikisi atras
ti naują naftos telkinį ir smar
kiai padidinti išžvalgytus naf
tos klodus. 

Bendra Lietuvos ir Danijos 
įmonė „Minijos nafta" įkurta 
1995 metais. Šiuo metu tai 
didžiausia Baltijos valstybėse 
naftos gyvybos įmonė, viduti
niškai išgaunanti 70 proc. vi
sos Lietuvoje išgaunamos naf-

JAV palydovai susekė 
branduolinį ginklą 

Karaliaučiuje 
Vašingtonas-Vilnius, va- jos Baltijos karinio jurų laivy-
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Vasario 15 dieną prezidentūroje rvyko Lietuvos prezidento ir Liberalų sąjungos vadovybes susitikimas. Iš kaires 
Liberalų sąjungos vicepirmininkas Kugenijus Gentvilas, prezidenus Valdas Adamkus. Liberalų sąjungos vadovas. 
premjeras Rolandas F'aksas, Seimo Liberalų frakcijos seniūno pavaduotojai — Klemensas Rimšelis ir Eligijus Masiu
lis. Kęstučio Vanago i Elta i nuotr 

Klaipėdos meras sutiko tapti 
ūkio ministru 

Vilnius, vasario 15 d. (BNS) reikalas. 
— Premjeras Rolandas Paksas 
ketvirtadienį pasirašė oficialųjį 
teikimą valstybės vadovui 
skirti į ūkio ministrus Klai
pėdos merą, Liberalų sąjun
gos vicepirmininką Eugenijų 
Gentvilą. Tai R. Paksas pra
nešė po pietų su prezidentu 
Valdu Adamkumi, kuriuose 
dalyvavo ir Liberalų sąjungos 
vadovybė. 

Premjeras mano, kad E. 
Gentvilas oficialiai ministro 
pareigas galėtų pradėti eiti 
kovo pradžioje, tačiau negalėjo 
pasakyti, ar dekretą dėl skyri
mo prezidentas pasirašys iki 
šio sekmadienio, prieš išvyk
damas šešiomis dienoms vizi
to į Indiją. 

Premjeras sakė pasirinkęs 
E. Gentvilą, nes „imponuoja jo 
darbinės savybės, politiko pa
tirtis". 

E. Gentvilą iš mero pareigų 
turi atleisti Klaipėdos miesto 
taryba, kurios artimiausias 
posėdis vyks kovo 1 dieną. 

Pats E. Gentvilas sakė, kad 
iš dalies susitarta dėl sąlygos, 
jog jam tapus ūkio ministru, 
naujasis Klaipėdos meras taip 
pat būtų liberalas. Kandidatas 
pridūrė, kad nesieks įforminti 
šio pasižadėjimo, nes tai bus 
partijų — liberalų ir socialli
beralų, kurios sudaro val
dančiąją koaliciją — garbės 

* Seimo vadovas Artūras 
Paulauskas paragino Polici
jos departamento generalinį 
komisarą Vytautą Grigaravi
čių griežčiau kontroliuoti ir or
ganizuoti automobilių vagys
čių išaiškinimą. Šią savaitę 
spaudoje pasirodė informacija, 
kad policijos pareigūnų nedo
mina net informacija apie iš
pirkos už pavogtus automobi
lius reikalaujančius žmones. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
kaunietis Valdas Čižauskas, 
prieš kelias savaites netekęs 
transporto priemonės, Kauno 
Autotransporto vagysčių tyri
mo skyriaus pareigūnams pra
nešė, kad nusikaltėliai siūlo 
išsipirkti automobili. Net nu
rodęs, kada vagys paskambins 
dar kartą, V. Čižauskas pagal
bos nesulaukė Jam buvo pa
siūlyta veikti pačiam, o jei pa
vyktų su vagimis susitarti, 
apie tai pranešti policijai. <BNS> 

tos. „Minijos nafta" išgauna 
naftą iŠ 4 naftos telkinių, nau
dodama 16 naftos gavybos 
gręžinių. 2000 m „Minijos 
nafta" uždirbo apie 50 mln 
litų pomokestinio pelno 

Tapęs ūkio ministru, E. 
Gentvilas nežada ypatingų re
formų. „Tai, kas buvo daroma 
Eugenijaus Maldeikio, turi 
būti tęsiama", sakė jis. 

Klaipėdos miesto tarybos so
cialliberalai sakė palankiai 
vertiną E. Gentvilo kandi
datūrą į ūkio ministrus, ta
čiau nesutinka su jo keliamo
mis sąlygomis dėl mero posto 
liberalams. Klaipėdos miesto 
tarybos socialliberalų frakcijos 
pirmininkas Antanas Bosas 

Dūmoje numatoma tvirtinti 
Lietuvos-Rusijos sienos sutartį 

Maskva, vasario 15 d. sutarties tvirtinimą Valstybės 

sakė, kad toks E. Gentvilo 
reikalavimas „nėra etiškas". 
Frakcijos vadovas pažymėjo, 
kad rinkti merą yra visos ta
rybos teisė. Liberalų ir social
liberalų vadovai Rolandas 
Paksas ir Artūras Paulauskas 
taip pat mano, kad miesto ta
ryba pati turi nuspręsti, kas 
taps naujuoju meru. 

Ketvirtadienį po pietų pre
zidentas V. Adamkus, gavęs 
premjero R. Pakso oficialų tei
kimą, pasirašė dekretą dėl 
Klaipėdos mero Eugenijaus 
Gentvilo skyrimo ūkio minist
ru. 

vasario 
(BNS) —Rusijos Valstybės 
Dūmos atstovai pritaria Lietu
vos parlamentaro pasiūlymui 
patvirtinti sienos su Lietuva 
sutartį iki prezidento Valdo 
Adamkaus vizito į Maskvą. 

Kaip sakė Maskvoje viešin
tis Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Alvydas 
Medalinskas, Valstybės Dū
mos pirmininko pavaduotojas 
Vladimir Lukin, Tarptautinių 
reikalų komiteto pirmininkas 
Dmitrij Rogozin ir parlamenti
nių santykių su Seimu grupės 
vadovas Aleksandr Čiujev tei
giamai įvertino pasiūlymą su
tarties tvirtinimą perkelti iš 
vasaros į kovo mėnesį, tačiau 
tvirtai to nepažadėjo. 

Seimas šią sutartį patvirti
no 1999 m. rudenį. 

„Lukinas sake, kad jokių 
problemų nekils Rogozinas, 
kaip komiteto, kuriam dar 
teks priimti sprendimą, vado
vas, žadėjo pasistengti", sakė 
A. Medalinskas. Jo teigimu. 

* Ketvirtadienį posė
džiavusi Kauno miesto sa
vivaldybės taryba antruoju vi
cemeru išrinko socialliberalą 
Praną Paškevičių bei patvirti
no miesto valdybą, kurią su
daro 13 nanų. F'raėjusią sa
vaitę Kauno miesto taryba pa
tvirtino mero, Lietuvos laisvės 
sąjungos atstovo Gedimino 
Budniko ir jo pirmojo pava
duotojo, konservatoriaus Kazi
miero Starkevičiaus atsistaty
dinimą. Jie atsistatydino dėl 
politinių motyvų žlugus Lais
vas sąjungos ir konservatorių 
koalicijai. Naujuoju meru bu
vo išrinktas socialliberalas 
Erikas Tamašauskas, o jo pir
muoju pavaduotoju — buvęs 
meras G. Budnikas. Ketvirta
dienį dėl politinių motyvų at
sistatydino ir antrasis mero 
pavaduotojas Juozas Kame-
neckas. IBNS> 

sario 15 d. (BNS) — Rusijos 
taktinis branduolinis ginklas 
yra saugomas specialiame 
bunkeryje netoli vieno karinių 
oro uostų Karaliaučiaus sri
tyje, ketvirtadienį, remdama
sis neįvardytais kariniais 
šaltiniais, pranešė konserva
tyvusis Vašingtono dienraštis 
„The VVashington Times". 

Lietuvos URM Informacijos 
ir kultūros departamento di
rektorius Petras Zapolskas 
sake, kad Lietuvos URM „seka 
informaciją, ją analizuoja ir 
konsultuojasi su partneriais 
regione ir Vakarų valstybė
mis". 

Anot JAV dienraščio, JAV 
šnipinėjimo palydovai pernai 
pastebėjo, kaip birželio 3 d. 
branduoliniai ginklai buvo ka
riniu traukiniu atgabenti į 
uostą netoli Sankt Peterburgo, 
o birželio 6 d. buvo atplukdyti 
laivu į Karaliaučiaus sritį. 
Palydovai susekė, kaip bran
duoliniai ginklai buvo iš laivo 
pergabenti į specialią sau
gyklą netoli karinio oro uosft 
Karaliaučiuje. 

Metų pradžioje dienraščiui 
„The VVashington Times" pa
skelbus apie galimą taktinių 
raketų „Točka" su branduo
linėmis galvutėmis pergabe
nimą į Karaliaučiaus sritį, šią 
informaciją paneigė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. 
Gynybos ministerijos ir Rusi-

Dūmoje prieš prezidento Val
do Adamkaus vizitą Lietuva 
vertintų kaip draugišką gestą 
ir svarbų dvišalių santykių 
žingsnį. 

Pasak A. Medalinsko, jeigu 
Valstybės Dūma nespės 
įtraukti sutarties tvirtinimo 
klausimo į kovo mėnesio dar
botvarkę ir paliks šį klausimą 
vasarai, tai būsiąs „nelabai 
geras žingsnis". 

Rusijos vyriausybė dar pra
ėjusių metų pradžioje teikė 
Valstybės Dūmai tvirtinti su
tartis dėl valstybės sienos, in
vesticijų skatinimo ir apsau
gos ir dvigubo apmokestinimo 
išvengimo. 

Šiuo metu manoma, kad V. 
Adamkaus vizitas į Rusiją 
įvyks kovo 29-31 dienomis. 

* Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin pasveikino 

m Lietuvos vadovą Valdą Adam
kų su Vasario 16-ąją — Vals
tybės atkūrimo diena. V. Pu
tin pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad ir ateityje Lietuvos ir Ru
sijos santykiai plėtosis geros 
kaimynystės ir bendradarbia
vimo dvasia abiejų valstybių 
žmonių gerovei. V. Putin nuo
mone, šių tikslų įgyvendini
mui bus skirtas ir būsimas jo 
susitikimas su V. Adamkumi 
Maskvoje. Šventės proga Lie
tuvos žmonėms Rusijos vado
vas palinkėjo sėkmes ir kles
tėjimo. BNS 

* J Lietuvą atvykusi Eu
ropos geležinkelių muziejų 
ir turistinių geležinkelių fede
racijos ,,FedecraiI" delegacija 
domisi Lietuvos siaurojo gele
žinkelio būkle, sieks išsiaiš
kinti galimybes suteikti meto
dinę ir finansinę paramą iš
saugant Lietuvoje nepakarto
jamą technikos paminklą — 
„siauruką". Dar 1996 m. į ne
kilnojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą įrašytas siaurasis ge

no vadovybes. * 
„Rusai tai neigia, tačiau mes 

žinome geriau", ketvirtadienį 
laikraštis cituoja neįvardytą 
JAV gynybos pareigūną. 

Sausį dienraštis padare 
prielaidą, kad atgabentieji už
taisai skirti taktinėms — 
maždaug 70 kilometrų nuoto
lio — raketoms „Točka". Tuo
met JAV administracijos pa
reigūnai teigė neketiną nei 
patvirtinti, nei paneigti laik
raščio pranešimų. 

Kaip sakė P. Zapolskas. „po 
pirmųjų straipsnių Lietuvos 
URM vadovybė visais lygiais 
klausė Rusijos dėl šios infor
macijos ir gavo neigiamą atsa
kymą". P. Zapolskas primine. 
kad Lietuva ir Rusija 2000 
metais pasirašė susitarimą 
dėl pasikeitimo papildomais 
įprastinės ginkluotes patikri
nimais pagal vadinamąjį Vie
nos dokumentą. 

Šiemet vasario 8 d. Lietuvos 
UR viceministras Evaldas 
Ignatavičius pasiūlė Rusijai 
papildomų saugumo pasiti
kėjimo skatinimo priemonių 
pluoštą. Dalis jų bus pradėta 
įgyvendinti jau šiemet. 

Sausio pradžioje krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius prasmingu pavadino 
Lenkijos pasiūlymą surengti 
tarptautinį patikrinimą Kara
liaučiaus srityje. 

JAV Kongreso narys ragina 
užtikrinti Lietuvos saugumą 

Vašingtonas, vasario 15 d. 
(BNS) — Lietuvių kilmės 
Jungtinių Valstijų Kongreso 
narys John Shimkus Atstovų 
rūmuose šią savaitę perskaitė 
pareiškimą, skirtą 83-osioms 
Lietuvos nepriklausomybės 
metinėms. 

J. Shimkus savo pareiški
me trumpai priminė Lietu
vos valstybingumo atkūrimą 
1918 metais. 50 metų truku
sią sovietų okupaciją ir ne
priklausomybės paskelbimą 
1990-aisiais, paminėdamas 
gausias lietuvių aukas ir ryžtą 
kovoje už laisvę. 

Anot Kongreso atstovo, per 
10 atkurtos nepriklausomybės 
metų Lietuva atkūrė demo-

ležinkelis, kurį sudaro 2 ne
veikiantys „siauruko" ruožai 
— Panevėžys-Biržai ir Joniš-
kis-Linkuva bei veikiantis 
ruožas Panevėžys-Rubikiai. 
Tai — ilgiausias (apie 179 km) 
Europoje išlikęs siaurasis ge
ležinkelis. BNS 

* JAV energetikos bend
rovės „Williams" tarptauti
nis padalinys ..Vvilliams Inter
national" paskelbė dėl veiklos, 
susijusios su „Mažeikių naf
ta", pernai patyręs 6 mln. dol. 
nUOStolį. Elta 

* AB „Marijampolės pie
no konservai" nuspręsta 
skelbti bankrotą. ,EIU> 

* Nusikalstamo pasaulio 
autoritetas Henrikas Dakta
ras, trečiadienį sėdęs į teisia
mųjų suolą Kaune, turi vilties 
ne tik būti išteisintas, bet ir 
paleistas iš kolonijos, kur da
bar atlieka bausmę. Jam in
kriminuojamą nusikaltimą 
mėgina prisiimti policijai žino
mas Henrikas Voloskevičius. 

Elta 

kratiją. užtikrino žmogaus 
teises ir įstatymų viršenybę, 
sukūrė laisvos rinkos ekono
miką, užmezgė draugiškus 
santykius su kaimynais ir 
sėkmingai jungiasi į Europos 
Sąjungą. 

Pasak. J. Shimkus. ..2001-ieji 
irgi bus lemtingi Lietuvai, 
siekiančiai užsienio investicijų 
ir NATO narystės". Xietuva 
nusipelno mūsų pripažinimo 
už jos atkaklumą didžiulių 
iššūkių akivaizdoje. Ji įrodė 
esanti ne tik ištikima JAV 
drauge, bet ir patikima są
jungininkė, paremdama mūsų 
taikos palaikymo pastangas 
Bosnijoje", sakė jis. 

J. Shimkus pareiškė viltį, 
kad JAV nestatys pavojun 
Lietuvos ateities saugumo, 
nukeliant jos pakvietimą į 
NATO po 2002 metų. 

* Užsienyje dirbantys 
Lietuvos diplomatai iš savo 
kišenių į valstybes kasą įmo
kėjo apie 15.000 litų. Tai pini
gai už pernai viršytas pokal
bių telefonu ribas, neteisėtas 
keliones, neteisingai apskai
čiuotus komandiruočių pini
gus. Prieš 3 metus priimtas 
vyriausybes nutarimas apskri
ties viršininkui numatė 250 
litų ribą pokalbiams mobiliuo
ju telefonu (dabar sumažinta 
iki 140 litų), o ambasadoriams 
dar mažiau — tik 170 litų. 

KALENDORIUS 
Vasario 16 d.- Julija. Julijona. Ju

lijonas. Laisve, Tutis. Tautvyde. Va
sari* Lietuvos nepriklausomybe? die
na' 

Vasario 17 d.: Septyni Senstu 
steigėjai; Donata. Donatas. Vaišvilas. 
Vilte. 

-

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2001 m. vasario 16 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

51-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
51-sios Sukaktuvinės Š. 

Amerikos Lietuvių sporto žai
dynės vyks 2001 m. liepos 4-7 
d. Toronte, Ont., Kanadoje. 
Visuotinio ŠALFASS-gos su
važiavimo nutarimu ir 
ŠALFASS centro valdybos 
pavedimu žaidynes vykdo To
ronto PPSK „Aušra", kuriai 
pirmininkauja Rimas Miečius. 
Šios žaidynes vyks 50 metų 
sukakties ženkle nuo I Š. A. 
Lietuvių sporto žaidynių, vy
kusių 1951 metais Toronte. 

Varžybinė programa — 
2001 m. ŠALFASS-gos pirme
nybės šių sporto šakų: a) 
Krepšinio — vyrų A ir B, mo
terų ir jaunių bei mergaičių A 
(1982 m. gimimo ir jaunes
nių); b) Tinklinio — vyrų, mo
terų ir mišrių (Co-Ed) koman
dų; c) Lauko teniso; d) Stalo 
teniso; e) Kėgliavimo ir f) 
Šachmatų. Papildomai, dar 
bus vykdoma nepirmenybių, 
parodomos varžybos: golfo, 
šaudymo sporto ir berniukų B 
(1985 m. gimimo ir jaunesnių) 
krepšinio. 

Vyrų krepšinio A klasę su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos krepšinio komiteto. Li
kusios komandos žaidžia B 
klasėje, kur gali dalyvauti ir 

.....vyrų A klasės komandas tu-
rinčių klubų antrosios etc. ko
mandos. 

Iš principo, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų kla
sėje. 

Vyrų A ir B krepšinio varžy
bas numatoma pradėti liepos 
4 d., trečiadienį ir užbaigti lie
pos 7 d., šeštadienį. Visų kitų 
klasių krepšinis vyks penkta
dienį ir šeštadienį. 

Krepšinio koordinatorius: 
Rimas Miečius (žiūrėkit to
liau). 

Tinklini numatoma vykdyti 
liepos 7 d., šeštadienį, tačiau, 
priklausant nuo komandų 
skaičiaus, gali būti vykdomas 
penktadienį ir šeštadienį. Miš
rią tinklinio komandą sudaro 
6 žaidėjai. Aikštėje turi būti 
ne mažiau kaip 2 moterys 
(arba ne mažiau kaip 2 vyrai) 
visą laiką. 

Tinklinio koordinatorius: 
Mindaugas Leknickas, 141 
Blyth Cresc., Oakville, Ont. 
L6J 5H5, Canada. Tel. 905-
844-7000. 

Lauko teniso t u rny ra s 
numatomas penktadienį ir 
šeštadienį (gal net ir ketvirta
dienį). Vienetų ir dvejetų var
žybos vyrų, moterų ir įvairiose 
senjorų bei jaunių klasėse, pa
gal žaidėjų amžių. Klasifikaci
ja bus nustatyta po dalyvių 
registracijos. L. teniso koordi
natorius: Eugenijus Krikš
čiūnas, 105 Anndale Dr., 
North York, Ont. M2N 2X3, 
Canada. Tel. 416-225-4385; 
Faksas: 416-393-5916; E-mail: 

dianejk@interlog.com 

Stalo teniso tentatyvi prog
rama: vyrų vienetas, moterų 
vienetas, vyrų senjorų (55 m. 
ir vyresnių) vienetas, jaunių/ 
mergaičių (jaunesnių negu 18 
m.) vienetas, vyrų dvejetas, 
moterų dvejetas, mišrus dveje
tas ir komandinės varžybos (2 
vvrai ir 1 moteris). Stalo teni
sas numatomas vykdyti šešta

dienį, liepos 7 d. Koordinato
rius: P ranas Gvildys, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, 
NY 10309-3026. Tel. 718-356-
7871; faksas: 718-356-0974; E-
mail: INAPRA@AOL.COM 

Kėgliavimo (Bovvling) pir
menybės bus komandinės ir 
individualinės. Komandą su
daro 4 mišrios lyties žaidėjai-
jos. Bus pažymėti jauniai ir 
mergaitės 16 metų ir jaunes
ni. Varžybos vyks šeštadienį, 
liepos 7 d. Koordinuoja: Ri
mas Kuliavas, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont M6P 3C4, 
Canada. Tel. 416-766-2996; 
Faksas: 416-766-5537; E-mail: 
kuliavas@compuserve.com 

Šachmatu pirmenybės bus 
vykdomos šveicarų sistema, 
penktadienį ir šeštadienį. Ga
lutinis formatas bus nustaty
tas vietoje, atsižvelgiant į žai
dėjų skaičių. Bus pažymėti ir 
jauniai (jaunesni kaip 18 m.). 
Koordinatorius: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210. 

* 
Parodomasis , nep i rmeny

bių bern iuku B (1985 m. gi
mimo ir jaunesnių) k repš in io 
tu rnyras vyks penktadienį ir 
šeštadienį, liepos 6 ir 7 d. 
Koordinuoja: Rimas Miečius 
(žiūrėkit toliau). 

Parodomosios šaudymo 
sporto varžybos numatomos 
liepos 6 d., penktadienį — 
mažojo (.22) kalibro šautuvu, 
o liepos 7 d., šeštadienį — 
stendinio (Trap) šaudymo. 
Varžybos vyks Hamiltono 
LMŽK „Giedraitis" šaudyklo
je. Koordinuoja: Kazys Deks-
nys, 1257 Royal Dr., Burling
ton, Ont. L7P 2G2, Canada. 
Tel. 905-332-6006; Faksas: 
905-547-5556; E-mail: 

kdeksnys@sprint.ca 

Parodomosios Golfo 
varžybos numatomos liepos 7 
d., šeštadienį. Koordinuoja: 
Juozas Šileika, 57 Widdi-
combe Blvd., Apt. 908, Toron
to, Ont. M9R 1Y4, Tel. 416-
243-9779; E-mail: 

sileikaj@salfass.com 
Žaidynėse dalyvauti kviečia

mi visi Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetai ir individai at
likę 2001 m. metinę ŠALFASS 
narių registraciją. 

Prel iminarinė v isu spor
to šakų dalyviu regis t raci
ja privalo būti atlikta iki 
2001 m. kovo 31 d. imtinai , 
pas žaidynių vadovą Rimą 
Miečių, adresu: 

Rimas Miečius, 54 Bur-
rows Ave., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, Canada. 

Tel. 416-234-0878; Faksas. 
416-234-8506; E-mail: 

rimmerl@sympatico.ca 
Norite daugiau informaci

jos? Sekite Website: 
salfass.com g 
Dėl platesnių informacijų 

susisiekite su atitinkamos 
sporto šakos koordinatorium. 

Po preliminarinės registraci
jos, pagal gautus duomenis, 
bus nuspręsta, kurios sporto 
šakos žaidynėse vykdomos ir 
bus paskelbta tolimesnės de
talės bei galutinė dalyvių re
gistracijos data. 

Išsamesnės instrukcijos pra
nešamos sporto klubams ir pa
reigūnams 

ŠALFASS-gos cent ro 
valdyba 

ASK „Lituanica" jauniausieji krepšininkai „Molekulės" uoliai ruošiasi dalyvauti ŠALFAS s-gos metinėse Jau
nių ir jaunučių krepšinio pirmenybėse, š.m. balandžio 28 ir 29 d. vyksiančiose Čikagoje. Jų treniruotėje PLC Le-
monte sekmadieni, vasario 11 d., apsilankė ir mažjjų krepšininkų entuziazmu džiaugėsi Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Netikėto svečio apsilankymas dar labiau paskatino jų ryžtą ir pasididžiavimą priklausymu 
klubui, kurio steigėjų ir žaidėjų tarpe buvo ir dabartinis Lietuvos prezidentas. Nuotr. Indrės Tjjūnėlienės 

PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
JAUNŲJŲ KREPŠININKŲ 

TRENIRUOTĖJE 
Jauniausieji ASK „Lituani-

cos" krepšinio entuziastai ilgai 
atsimins praėjusio sekmadie
nio krepšinio treniruotę PL 
centro žemutinėje (Lietuvių 
fondo) salėje. Į ją netikėtai po 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje ir trumpo susitikimo su 
tautiečiais PL centro didžiojo
je salėje, apsilankė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Kadangi šioje salėje vyko 
pačių jauniausiųjų („Moleku
lių") krepšinio treniruotė, pre
zidentas sutiko bent trumpam 
čia sustoti ir susipažinti su 
šiais būsimaisiais krepšinin
kais. Treniruotėje buvę jau
nieji krepšinio entuziastai ir 
jų vadovai su dr. Donatu Si-
liūnu bei Rimantu Dirvoniu 
priekyje, nelabai galėjo tikėti, 
kad jų tarpe yra pats Lietuvos 
prezidentas. 

Kaip žinome, prezidentas ir
gi nuo pat vaikystės dienų 
buvo veiklus sportininkas, žai
dęs krepšinį, o geriausiųjų re
zultatų pasiekė lengv. atleti
koje. Kaip jis sakosi, net ir da
bar jis kiekvieną dieną dar 
stengiasi pasportuoti, kiek są
lygos leidžia. 

Prezidentas pasikalbėjęs su 
vaikais, jų vadovais sustojo 
bendrai nuotraukai, kuri bus 
ilgai išliekantis prisiminimas 
ypač tiems vaikučiams, kurie 
savo draugams galės girtis, 
kad buvę susitikę su preziden
tu. 

Prez. V. Adamkus pažymė
jęs, kad ir jam būtų smagu 
bent trumpam krepšinį pa
žaisti su jaunimu, turėjo greit 
atsisveikinti, nes jo laukė kiti 
to sekmadienio įsipareigoji
mai. E. Šulaitis 

KAS NAUJO EUROPOJE? 
K. Baronas, Vokietija 

Vokiečiai apie l ietuvius 
spor t in inkus 

Slovakijos Bratislavoje įvyko 
šiemetinės Europos dailaus 
čiuožimo pirmenybės. Stebė
jau jas, „Eurosport" televizijos 
kanalu ir ne pirmą kartą gir
dėdamas iš vokiečio pranešėjo 
lūpų tik simpatiją reiškian
čius žodžius Lietuvos sporti
ninkams. Ar tai būtų krepši
ninkai, lengvaatlečiai, dvirati
ninkai, plaukikai (Grigalionis 
— graži ateitis!), vokiečiai nie
kuomet nepagaili gražių žo
džių mūsiškiams. Ir šį kartą 
vokietis apgailestavo, kad Lie
tuvos atstovai nepakartojo 
praėjusių metų užimtos tre
čios vietos, nusileisdami pako
pa žemyn. Vokietis tiki, kad 
Povilui Vanagui ir Margaritai 
Drobiazko kovo mėnesį pasau
linėse pirmenybėse Vancouve-
ryje vėl pavyks atsistoti ant 
garbės pakylos. Be jokių abe
jonių, Lietuvos atstovai turi 
stipriai pasitempti, nes jiems 
ant kulnų lipa Izraelio ir Vo
kietijos čiuožėjai. Vokiečio 
nuomone, Lietuvos atstovai 
laisvam čiuožimui turi pakeis
ti muziką ir prie jos priderinti 
rūbus. 

Futbolas Lenkąjoje 

Vienu metu Lenkijos futbolo 
rinktinė drebino ne tik Euro
pos futbolo tvirtoves, bet taip 
pat ir Pietų Amerikos. Neuž
mirštami yra La to, Boniek bei 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
V. Vilimowski, įkirtęs pasau
linėse pirmenybėse Brazilijai 
tris įvarčius. Jį teko matyti 
1939 m. Vilniuje, žaidžiant 
IjCnkijos pirmenybių rungty
nes prieš vietos kariškių 
Rydz-Smigly klubą („Ruch" 

laimėjo -»2). Vokiečių kilmės 
Silezijos Jluch" komandos vi
durio puolėjas buvo laikomas 
futbolo „žvaigžde", gerai atly
ginamas, nepakeldavo net la
gamino su sportine apranga. 
Tą pareigą atlikdavo trenerio 
pavaduotojai arba atsarginiai 
žaidėjai. Nujausdamas Lenki-
jos-Vokietijos karą V. Vili-
mowski rungtynėse Lvove 
prieš vietos „Pogon-Vytis" vie-
nuolikę „Pogon" dabar atgai
vintas Štecine ir taip pat daly
vauja aukštosios Lenkijos fut
bolo lygos pirmenybėse) už 
silpną žaidimą žiūrovų buvo 
„iššvilptas". Ką į tai ekscentri
kas žaidėjas? Jis nutraukė 
sportines kelnaites parodyda
mas žiūrovams apatinę kūno 
dalį. Aišku, diskvalifikuoja
mas. Po kelių savaičių prasi
dėjo karas. Kurį laiką žaidė 
Vokietijoje, tačiau kartu ir to
liau garbindamas dievaitį Ba
chą. Liūdnai užbaigė gyveni
mą Kaiserslautern mieste, 
mirdamas prieglaudoje. 

Tačiau grįžkime prie šian
dieninio Lenkijos futbolo. Var
šuvos „Polonia" klube žaidžia 
tamsiaodis E. Olisadebe, o 
Lenkįjos rinktinė pasaulio at
rankos pirmenybių rungtynė
se savo grupėje pirmauja 7:1 
tšk. Liūto dalis nuopelnų pri
klauso Nigerijoje gimusiam 
žaidėjui, kuris iš penkių Len
kijos įvarčių pats įkirto tris. 
Aišku prieš tai jam buvo su
teikta Lenkijos pilietybė, iškil
mingai ją įteikiant Lenkijos 
prez. A. Kwasniewski (ko
munizmo laikotarpiu jis ėjęs 
jaunimo ir sporto min. parei
gas). Į padanges žiniasklaidos 
keliamas nigerietis, tačiau ne 
visų futbolo sirgalių mėgia

mas, ne vieną kartą užgaulio-
jant jį nešvankiais žodžiais, 
apmėtant net bananais. Pa
sekmės? Jis pasirinko Graiki
jos sostinės vienuolikę ir jau 
prieš keletą savaičių treniruo
jasi „Panathinaikos" klube. 
Didelis klaustukas ar jis dar 
grįš į Varšuvos „Polonią" klu
bą ir į Lenkijos rinktinę. Ką 
daro Lenkijos rinktinės trene
ris? Aišku, jis ieško pakaito. 
Vokiška žiniasklaida rašė, esą 
rinktinės treneris Jurgis En
gei pasirodė Kaiserslautern 
klube, kuriame žaidžia Silezi
joje gimęs ir gerai lenkiškai 
kalbąs Klose. Deja, jo tėvai 
yra vokiečių kilmės, turi Vo
kietijos pilietybę. Pats G. Klo
se pasisakė už Vokietiją, geras 
žaidėjas, įtrauktas į Vokietijos 
rinktinės sudėtį. 

F u t b o l a s Vokietijoje 
Reikia pripažinti, kad Vokie

tijos futbolo rinktinės lygis ge
rokai kritęs, aiškiai matant 
stiprią krizę. Ją treniruoja bu
vęs rinktinės treneris R. Voel-
ler („Ruuudi") ir G. Skibe, ta
čiau tamsiame tunelyje dar 
mažos švieselės nesimato. 

Mėgdavau rungtynes stebėti 
stadione, tačiau keleri metai, 
kad jas seku televizijos ek
rane. J stadioną atvykę neblai
vūs žiūrovai (aikštė aptverta 
vieline tvora), sukelia pešty
nes, staiga ore pradeda skrai
dyti alaus skardinės, raketos. 
Dažnai nukenčia ramūs žiū
rovai. Po rungtynių, policija 
klubų sirgalius lydi iki pat 
geležinkelio stoties, nes jie pa
keliui dar mėgina išmušti 
krautuvių langus. Taip pat, 
pasireiškia ir tautinis antago
nizmas, ypač žaidžiant vokie
čiams prieš olandus, belgus. 

Šiuo metu Vokietijos aukšto
sios futbolo lygos pirmenybėse 
pirmoje vietoje žygiuoja FC 
Šalhe iš Gelsenkirchen, prieš 
daugkartinį meisterį Miunche
no Bayern, Dortmundą ir Le-
verkusen. Uodegėlės pabaigoje 
randasi Frankfurt (sausio 29 
d. atleistas iš pareigų treneri? 
Magath), Stuttgart ir Bochum. 

Daug vilčių į aukštąją lygą 
įkopti turėjo Gintaro Staučės 
Duisburgo klubas. Deja, po 
žiemos pertraukos jis savo 
aikštėje pralaimėjo Oberhau-
sen vienuolikei 1:2. Pralaimė
jimą nulėmė Duisburgo žai
dėjo įvartis į Gintaro ginamus 
vartus. Be jokių abejonių, į 
aukštąją lygą įkops Niurn-
berg, turėdamas prieš antrą 
vietą užimančią St. Paulį klu
bą su 32 tšk. net trylikos taš
kų persvarą. Tolimesnė kova 
vyksta tarp Gladbacho, Reut-
lingeno (!) ir mano artimo 
Mannheimo miesto. Duisbur-
gas yra septintas, atsilikda
mas nuo St. Pauli keturiais 
tšk. 

Vokietija ruošiasi pasauli
nėms futbolo pirmenybėms. 
2006 m., tvarkydama Berlyno 
olimpinį stadioną, statytą 
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VALSTYBĖS 
PREZIDENTO 

APDOVANOJIMAI 
Prezidentas Valdas Adam

kus Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordinais ir 
Gedimino ordino medaliais bei 
Prezidento taurėmis apdova
nojo Lietuvos sportui nusipel
niusius asmenis. 

Už nuopelnus sportui bei 
ryžtą siekiant pergalių olim
pinėse ir parolimpinėse žai
dynėse Sidnėjuje bei Europos 
ir pasaulio čempionatuose V. 
Adamkus apdovanojo 29 spor
tininkus. 

Gedimino 2-ojo laipsnio ordi
nu apdovanoti Sidnėjaus olim
pinių žaidynių čempionai Dai
na Gudzinevičiūtė bei Virgili
jus Alekna. 

Gedimino 3-ojo laipsnio ordi
nai bus įteikti krepšininkams 
ir irkluotojoms Sidnėjuje lai
mėjusiems bronzos medalius. 

Prezidentas už drąsą ir ryž
tą gelbstint žmones Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžiumi ap
dovanojo 7 asmenis.' 

Apdovanojimai bus įteikti 
prezidentūroje ketvirtadienį, 
vasario 15 d., Valstybės atkū
rimo dienos išvakarėse. 

(BNS) 

Futbolas Čikagoje 

EUGENEC. DECKER. DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ave., rfctory Hite, IL 
Te). (706) 5968101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 5684055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
' 6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229*966 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

„LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ PRIEŠ KROATUS 

Praėjusį sekmadienį „Litua-
nicos" futbolo komanda išplėšė 
trečiąją pergalę iš eilės Met
ropolitan" salės futbolo lygos 
„Mąjor" divizijoje. Mūsiškiai 
supliekė iki šiolei labai stip
riai pasirodžiusią kroatų 
„Zrinski" komandą 3-1. 

Nors ir nebuvo tikėtasi lie
tuvių laimėjimo, „Lituanica* 
sužaidė tikrai pakiliai. Jų per
galės rezultatas galėjo būti 
dar didesnis, jeigu antrame 
kėlinyje būtų išnaudotos „mir
tinos" progos. 

Pirmą kėlinį lietuviai Lai
mono Bytauto gražiu šūviu 
baigė 1-0 savo naudai. Tačiau 
antrame varžovai išlygino. Ta
da ir vėl net du kartus pa
sižymėjo tas pats Bytautas, 
kuris savo veržlumu stebina 
ne vieną žiūrovą. Jo sugebėji
mai atnešė gerus vaisius. Ne-

1936 m. Atnaujinti Hambur
go, Gelsenkirchen, numato
mas padidinti Kaiserslautern 
stadionas. Organizacinio ko
miteto pirmininko pareigas 
eina buvęs garsus futbolo žai
dėjas F. Beckenbauer — „Kai-
ser". 

* * * 
Europos vyrų krepšinio pir

menybės įvyks rugpjūčio 31 -
rugsėjo 9 d. Turkijoje. Penkios 
valstybės pateks į pasaulio 
pirmenybes. 

nuostabu, kad Laimonas per
nai buvo pripažintas naudin-
giausiuoju komandos žaidėju. 

Reikia pažymėti, kad šį kar
tą gerai sužaidė ir mūsų varti
ninkas, kuriam anksčiau ne 
visada sekdavosi. Taip pat ir 
kiti žaidėjai atrodė jau labiau 
apsipratę su salės futbolu, ku
ris gerokai skiriasi nuo laukt 
žaidžiamojo. 

Dabar JLituanica" su 11 taš
kų pakilo į trečiąją vietą „ma-
jor" divizijos pirmenybinėje 
lentelėje. Anksčiau galvoję 
kaip išsilaikyti šioje aukščiau
sioje grupėje (iš 10 komandų 
iškrenta dvi, surinkusios ma
žiausiai taškų), dabar mūsiš
kiai jau pradeda svajoti apie 
prizinę vietą. 

Pirmenybių lentelėje dar be 
pralaimėjimo pirmoje vietoje 
stovi „Kickers" su 18 taškų, o 
antroje „United Serbs" — 12. 
Su šia komanda lietuviai turi 
žaisti ateinantį sekmadienį, 
vasario 18 d., 6 v.v. Jeigu jas 
pasisektų laimėti, tai „Litua-
nicos" vyrai iš tiesų jau galėtų 
pretenduoti į vieną iš pirmųjų 
trijų vietų. 

Kitos praėjusio sekmadienio 
„mąjor" divizijos komandų pa
sekmės — „Kickers" - „Eagles" 
4-2; JMaroons" - „Pegasus" 3-
2; „United Serbs" - jSchwa-
ben" 4-1; „Centram Sport" -
„Legovia"2-l. 

mailto:dianejk@interlog.com
mailto:INAPRA@AOL.COM
mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
mailto:sileikaj@salfass.com
mailto:rimmerl@sympatico.ca
http://salfass.com


VINGIUOTI LIETUVOS 
KELIAI J 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 
IGNAS MEDŽIUKAS 

• 

Švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės 83-ją sukaktj, 
pravartu pažvelgti į vingiuo
tus kelius, kuriais teko lietu
vių tautai eiti, vykdant 1918 
m. vasario 16 pasirašyto akto 
įsipareigojimus. 

1915 m. vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Vilniuje gyvenan
tieji lietuviai inteligentai, ap
svarstę padėtį, išrinko vykdo
mąjį komitetą iš penkių as
menų, kuris turėjo atstovauti 
lietuviams ir ginti jų reikalus 
okupantų įstaigose. Po ilgų ir 
sunkių derybų komitetui pa
vyko gauti okupacinės val
džios leidimą sukviesti į Vil
nių konferenciją. Sudarytas 
organizacinis komitetas nus
tatė, kad šioje konferencijoje 
gali dalyvauti tik lietuviai 
arba Lietuvos gyventojai, ku
rie buvo žinomi, kaip aiškūs 
Lietuvos gerovės šalininkai. 
Komiteto supratimu, Lietuvos 
likimui spręsti turi pirmiausia 
susitarti lietuvių tautos atsto
vai. Ir tik lietuviams — krašto 
gyventojų daugumai — savo 
siekimus nustačius, .ali būti 
derybos su krašte gyvenančio
mis mažumomis. 

I konferenciją Vilniuje 1917 
m. rugsėjo 18 d. atvyko 214 
asmenų. Slaptu balsavimu bu
vo išrinkta 20 asmenų Lietu
vos Taryba. Konferencija davė 
teisę į Tarybą kooptuoti nau
jus narius. Tautinėms mažu
moms buvo siūloma turėti sa
vo atstovus, bet jos tuo nesi
domėjo. 

Kai 1917 m. lapkričio 29 d. 
Vokiečių imperijos kancleris 
grafas von Hartling impera
toriaus vardu pripažino tautų 
apsisprendimo teisę, Lietuvos 
Taryba prašė priimti jos dele
gaciją pasitarimui dėl būsimų 
santykių. Kancleris A. Smeto
nos vadovaujamą delegaciją 
priėmė. Čia buvo pasirašyta 
provizorinė sutartis, kurioje 
pasakyta, kad Lietuvos Tary
ba skelbia savo krašto neprik
lausomybę ir atsiskiria nuo 
visų buvusių valstybinių ry
šių, ir nepriklausoma Lietuvos 
valstybė su Vokiečių imperija 
palaiko glaudžius ryšius. Pa
gal vokiečių planą Lietuvos 
valstybei turėjo priklausyti 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino, dalis Minsko ir Kur
šo gubernijų. 

Estijos, Livlando ir Kuršo 
kraštų atstovai pasisakė už 
sąjungą su Vokietija ir perso
nalinę uniją su imperatoriška 
Hohencolernų dinastija. Lietu
viai, remdamiesi istorine pra

eitimi, norėjo turėti savo kuni
gaikštį ar karalių, o jos valdy
mo forma būtų konstitucinė 
monarchija. Juk praeityje lie
tuviai turėjo karalių Min
daugą. Didžiajam kunigaikš
čiui Vytautui imperatorius bu
vo pažadėjęs karaliaus vaini
ką, deja, jis netikėtai mirė 
prieš karūnavimo iškilmes. 
Lietuvos patriotai šią Vytauto 
valią laikė politiniu bei tauti
niu testamentu, kurį reikia 
įvykdyti. Valstybės Taryba 
galvojo, kad karaliumi turėjo 
būti turtingas karališkos kil
mės vokiečių princas, katali
kas. Vokietijos parlamento 
atstovui M. Erzber, labai pa
lankiam lietuviams, pasiūlius 
kunigaikštį VVilhelm Urach, 
Valstybės Taryba apsistojo 
priėjo kandidatūros. 

1918 m. balandžio 1 d. kuni
gaikštis Urach Freiburge pri
ėmė lietuvių delegaciją, kuri 
jam pasiūlė karaliaus karūną. 
Kunigaikštis sutiko su nusta
tytomis sąlygomis. Jis turėjo 
priimti Mindaugo II vardą ir 
įsipareigoti valdyti tautą 
konstituciniais pagrindais. 
Tam buvo priešingi Taryboje 
tik socialdemokratai. Tačiau 
vokiečių pralaimėtas karas 
privertė Lietuvos Tarybą pasi
rinkti kitą politinę kryptį. 

Prancūzija ir Amerika ne
galėjo sutikti, kad vokiečių 
kunigaikštis taptų Lietuvos 
karaliumi. Valstybės Taryba 
nutarė, kad nutarimas skelbti 
kunigaikštį Urach Lietuvos 
karaliumi negali būti įvykdy
tas. Šio klausimo išrišimas 
galutinai paliekamas konsti
tuciniam tautos susirinkimui. 
1920 m. birželio 12 d. Lietuvos 
Steigiamasis seimas nutarė 
įvesti Lietuvoje respubliką. 

Valstybės Taryba, paskelbu
si Nepriklausomybės aktą, tu
rėjo dar daug kliūčių įveikti, 
kad galėtų imtis valstybės kū
rybos darbo. Tik 1918 m. spa
lio 20 d. vokiečių vyriausybė, 
numatydama karo pralaimė
jimą, sutiko leisti Tarybai su
daryti valdžios organus, ir 
perimti krašto valdymą iš lai
kinosios vokiečių civilinės val
džios, organizuoti policiją ir 
kariuomenę. 

Valstybės Tarybai prieš akis 
iškilo dideli uždaviniai. Lietu
va ekonomiškai buvo labai su
vargusi. Žemės ūkis karo fron
tų bei trejus metus trukusios 
okupacijos sunaikintas ir nu
alintas. Daug kur, ypač mies
tuose, trūko maisto. Karo me
tu nemažai miestų ir mieste-

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybes paskelbimo aktą 
skaito dr. Jonas Basanavičius. Dail. Petro Kalpoko pieštas paveikslas. 

lių buvo sudeginta. Sutriko ir 
prieš karą veikusi pramonė. 
Valstybiniam darbui trūko pa
tyrusių, lietuviškai raštingų 
darbininkų. 

Tokioms aplinkybėms esant, 
buvo pavesta Augustinui Vol
demarui sudaryti ministrų 
kabinetą. Jis pats pasiėmė už
sienio reikalų ir krašto apsau
gos ministerijas. 1918 m. lap
kričio 11 d. Valstybės Taryba 
ministrų kabinetą patvirtino. 

Pateiktoje deklaracijoje A 
Voldemaras dėjo daug vilčių 
įsijungimui į valstybių šeimą 
— Tautų Sąjungą. Silpniau
siai buvo aptarti krašto gyny
bos reikalai: 

„Karo mes su niekuo neve
dame ir nei vienas iš mūsų 
kaimynų — vokiečių, lenkų, 
ukrainų, rusų ir latvių — ne
turi pamato ant mūsų užsi
puldinėti. Taigi didelių spėkų 
rubežiams sergėti mums ir ne
reikalinga, kad valstybėn ne-
sibrautų vogčia tas, kas neturi 
teisės mūsų kraštan vykti". 

Ministras pirmininkas Vol
demaras nematė jokio pavo
jaus iš Rusijos ir Lenkijos, 
nors jų kariniai daliniai tykojo 
įsiveržti į Lietuvos žemę. A. 
Voldemaras naiviai tikėjosi, 
kad valstybės sienas nustatys 
Taikos kongresas, kuriam mū
sų pageidavimai bus įteikti. O 
tuo tarpu turime tenkintis to
kia Lietuva, kokią vokiečiai 
nustatė savo valdymo reika
lams. 

Žemės ūkyje apleistus dva
rus imsis valdyti pati valsty
bė. Dalį dvarų teks iš savinin
kų supirkti ir sudaryti žemės 
fondą, iš kurio bus duodama 
žemė bežemiams ir mažaže
miams įmanomomis sąlygo
mis. Bet galutinai žemės re
formą išspręs Steigiamasis 

Seimas. 
Valstybės finansų klausimu 

deklaracijoje kalbama apie už
sienio paskolą, prekybą su 
užsieniu ir gyventojų mokes
čius. 

Nors A. Voldemaras buvo 
pasiėmęs krašto apsaugos rei
kalus, bet organizuoti krašto 
gynybą uždelsė, o Lietuvai pa
vojus buvo didelis, nes į jos te
ritoriją veržėsi priešai. Tik, 
stojus vyriausybės priekyje 
Mykolui Sleževičiui, buvo pa
skelbta, kad Lietuva yra pavo
juje. Todėl buvo kviečiami vy
rai savanoriai ginti savo kraš
tą. Į kvietimą buvo gausiai at
siliepta: nuo sausio 13 iki va
sario 26 d. Kauno komen
dantūra priėmė 1,200 savano
rių, o per visus 1919 m. 5,435 
savanorius iš viso dešimties 
tūkstančių skaičiaus. 

Bolševikai buvo okupavę di
delę Lietuvos dalį, mėgino ap
supti Kauną ir sužlugdyti Lie
tuvos vyriausybę. Didinant 
kariuomenės skaičių, paskelb
ta ir mobilizacija. Lietuvos ka
riuomenė, padedama vokiečių 
dalinių, stūmė bolševikus į 
šiaurės rytus. Kai liepos mė
nesį vokiečių daliniai apleido 
Lietuvą, lietuviai vieni baigė 
valyti kraštą nuo rusų oku
pantų. 

Organizuoti kariuomenę ir 
sudaryti valstybės administra
ciją reikėjo pinigų. Vokietijos 
valdžia pradžiai buvo davusi 
100,000 markių subsidiją, bet 
tai buvo tik lašas jūroje! 1918 
m. liepos 26 d. sutartimi iš Vo
kietijos gauta 10 milijonų 
markių paskoia. Tų pat metų 
gruodžio 30 d. sutartimi iš Vo
kietijos Darlehnkasse 100 mi
lijonų markių paskola. Nepri
klausomybės kovoms vesti rei
kėjo didinti karines pajėgas. 

Didžioji valstybės išlaidų dalis 
(42 proc.) buvo skiriama kraš
to gynybai. 

Lietuvos delegacija Paryžiu
je po derybų su Amerikos lik
vidacine komisija pirko skolon 
iš jo karinių reikmenų, medi
kamentų, maisto už 4,2 mln. 
dolerių ir iš Amerikos pagal
bos administracijos maisto 
produktų 800,000 dolerių su
mai. Lietuvos vyriausybė gau
na skolon iš Prancūzijos karo 
reikmenų, garvežių, ginklų, 
drabužių už 5.1 milijoną fran
kų, iš Anglijos gauna 200,000 
svarų paskolą. 

1919 m. balandžio mėn., kai 
valstybės iždas jau buvo vėl 
tuščias, beveik pusę metų val
dininkai ir kariai negavo algų. 
Lietuvos iždas išleido vidaus 
paskolos bonus. Pik. K. Žukas 
knygoje „Žvilgsnis į praeitį" 
pasakoja, kad jis mėgino įsiū
lyti pirkti paskolos bonus: kal
bėjo žydų sinagogoje, lankėsi 
pas turtingus ūkininkus, pri
minta bažnyčiose, bet pasek
mės buvo menkos. Žmonės 
neįvertino jiems gresiančio 
pavojaus. Kai Šunskų vals
čiuje pas ūkininką Kriaučiūną 
sukviestame susirinkime daly
vavo apie 30 stambių ūkinin
kų, pik. Žukas pardavęs vos 
už 2,000 markių paskolos bo-
nų. Pik. Žukas prisimena, kad 
jis labai nustebęs menku pa
triotizmo jausmu, kai susirin
kusieji ėmė kalbėti: „O kada 
mes carą turėsime, juk be caro 
kaip galima gyventi?" „Kad 
lenkas ar rusas ateitų"... „Kai 
ateis lenkas, žydus suvaldys, o 
tai jie už gazą nežino kiek ir 
plėšti"... „Ruskis, kad ateitų, 
duona pabrangs. Girdėt dabar 
pas juos rugių pūdas 50 rub
lių, o už kviečius iki 80 rb. 

moka". Nukelta į 5 psl. 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 16 d., penktadienis 

Danutė Bindokieni 

Vardan tos Lietuvos 
Labai prasminga, kad šie — 

2001-ieji — metai Lietuvoje 
paskirti Žemaičių vyskupui 
Motiejui Valančiui paminėti. 
Galbūt daugelis nežino, kad jo 
gimimo diena tarytum nusakė 
šio didžio žmogaus gyvenimo 
kelią: Motiejus Valančius juk 
gimė vasario 16-ąją (1801). 
Tad šiandien švenčiame jo 
gimtadienį — lygiai dviejų 
šimtų metų sukaktį. 

Taip pat švenčiame Lietu
vos nepriklausomybės šventę, 
kuri savo pradžią gavo 1918 
m. vasario 16 d., bet, drąsiai 
galime tvirtinti, kad pačius 
pirmuosius pamatus tai ne
priklausomybei — ir moder
nios lietuvių tautos sąvokai — 
padėjo vysk. Motiejus Valan
čius ir kiti tolygūs šviesuoliai. 
Be Valančiaus pastangų atlie
tuvinti Žemaičius, o tuo pačiu 
ir visą Lietuvos teritoriją, stei
giant lietuviškas mokyklas 
prie parapijų, rašant, lei
džiant ir platinant lietuviškas 
knygas, ar vėlesnių šimtmečių 
—jau devyniolikto pabaigos ir 
dvidešimtojo pradžios tautinio 
atgimimo kibirkštėlės būtų 
taip veikiai įsiliepsnojusios 
laisvės, nepriklausomybės 
troškimu? Ar Jono Basanavi
čiaus pradėtoji leisti , Aušra" 
būtų galėjusi taip skaisčiai 
sužibėti, kad išsklaidė tautos 
apsnūdimo rūkus ir pažadino 
žengti į nepriklausomą rytojų? 

Galbūt čia verta paminėti, 
kad vasario 16-oji buvo reikš
minga ir dr. Jonui Basana
vičiui. Ne tik kaip visų jo sva
jonių išsipildymas ir darbų ap
vainikavimas, kai Vilniuje, 
amžinojoje Lietuvos sostinėje, 
1918 m. vasario 16 dieną buvo 
pasirašytas Nepriklausomy
bės paskelbimo aktas, bet ir 
vėliau, 1927 m., kai Lietuvai 
švenčiant savo Nepriklauso
mybės šventę, užgeso šio di
džiojo tautos patriarcho gy
vybė. Ir tai buvo lyg Aukš
čiausiojo palankumo nusišyp
sojimas šiam garbingam žmo
gui, nes jo mirties diena suta
po su lietuvių tautos atgimi
mu. 

Kasmet mūsų tarpe vis 
mažiau ir mažiau žmonių, ku
rie patys asmeniškai išgyveno 
nepriklausomybės paskelbimo 
džiaugsmą, kurie patys, jų sū
nūs, ar kiti artimieji vyrai ko
vojo, kad toji jauna, trapi ne
priklausomybė būtų įtvirtin
ta, apginta nuo plėšrių kai
mynų, negalinčių įsisąmonin
ti, kad tas „gražus kąsnelis — 
Lietuva" galutinai ištrūko iš 
nagų. Tačiau dar turime daug 
tautiečių, kurie pirmosios ne
priklausomybės dešimtmečius 

gyveno savo tėvynėje, matė, 
kaip ji kėlėsi iš pelenų — lyg 
legendinė paukštė — ir sklei
dė sparnus į ateitį. Jie taip 
pat matė, kad laisvas skrydis 
buvo sustabdytas vos po dvi
dešimt dvejų metų, kai didieji 
kaimynai, prekiavę valsty
bėmis ir žmonėmis, išsprendė 
ir mūsų tautos likimą. 

Galbūt tik vieną priekaištą 
tiems tautiečiams, anuomet 
laisvės laiku gyvenusiems Lie
tuvoje, šiandien galėtume pa
daryti. Pusšimtis metų, pra
leistų toli nuo tėvynės, kurią 
jie paliko ne savu noru, ne
priklausomybės dvidešimt
metį nuspalvino pernelyg 
šviesiomis spalvomis. Ne vis
kas anuomet jau buvo taip 
gražu, gera, kaip dabar ataidi 
iš prisiminimų. 

Nemėginame sumenkinti 
pažangos, padarytos pirmosios 
nepriklausomybės metais. Juk 
pradėta, galima sakyti, nuo 
„nulio", todėl pasiekimai atro
do tokie gausūs. Vis tik — is
torija nemeluoja, ypač tiems, 
kurie jos mokosi ne iš patir
ties, o iš knygų. Tai turėtų visi 
prisiminti, kai ant liežuvio ri
kiuojasi kritika dabartinėms 
kasdienybės nesėkmėms Lie
tuvoje. Sąlygos, tiesa, keičiasi, 
bet žmonės visuomet lieka — 
tik žmonės. Juk nemaža dalis 
visų nesklandumų kyla kaip 
tik iš žmonių gobšumo, sava
naudiškumo ir artimo meilės 
stokos. Todėl reikia linkėti, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė, atkurta 1990 m. kovo 11 
dieną klestėtų ne porą dešimt
mečių, bet šimtmečius ir dar 
ilgiau, o žmonės turėtų gali
mybių — ir laiko — įaugti į 
laisvą, nepriklausomą, demok
ratišką valstybę, kaip visatei
siai jos piliečiai, kuriems tė
vynės gerovė labiau rūpi už 
asmeniškus interesus. 

Būtina suprasti, kad pati 
svabiausia, džiaugsmingiausia 
valstybės šventė yra jos Ne
priklausomybės paskelbimo 
diena. Jue labiau, kai valstybė 
yra laisva, šiaurietiško cha
rakterio, konservatyviems lie
tuviams tokia šios šventės 
sąvoka, atrodo, dar vis labai 
miglota. Per 50 metų gyvenda
mi toli nuo Lietuvos, kuri 
buvo pavergta, įpratome Vasa
rio 16-ąją paminėti labai rim
tai, su liūdesiu ir ilgesiu. To 
papročio nelengva atsisakyti 
net dabar, kai Lietuva vėl ne
priklausoma. Tačiau šiandien 
nuoširdžiai sveikiname visus 
tautiečius, raginame nepa
miršti, kad visi mūsų darbai ir 
pastangos: vardan Lietuvos! 

NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.9 

Jie tačiau dar ir šiandien, ir tei
sėtai, reikalauja atskiro nepriklausomo Palestinos 
krašto, o ne kažkokios, Izraelio dovanotos, neaiškios 
autonomijos. Žydai ir tos vilties jiems nenori duoti, 
tvirtindami, kad okupuotas Vakarų kraštas esąs seno
vinės žydų Judėja ir Samarija. 

Derybos, prasidėjusios prieš daug metų, tarpinin
kaujant Amerikai, eina ir šiandien. Bet kelių Ameri
kos prezidentų — Reagan, Bush ir Clinton — pastan
gos palestiniečius su izraelitais sutaikyti buvo bergž
džios. Žydai užsispyrusiai tvirtina, kad čia jų Dievo 
pažadėta žemė, ir kad Jeruzalė yra jų sostinė. Arabai 
betgi negali ir nenori suprasti, kaip per 2,000 metų jų 
gyventame krašte, galima dirbtinai įkurti naują vals
tybę, visai neatsižvelgiant į vietinius gyventojus. Juk 
prieš daugiau kaip 2,000 metų ir Aleksandras Didysis 
valdė didžiulius Artimųjų Rytų plotus. Ar pasaulis su
tiktų, jei Šiandien graikai pareikalautų ten atkurti 
savo valstybę? Ar pasaulis nesijuoktų, jei Lietuva pa
reikalautų prieš penkis šimtmečius prarastų žemių 
prie Juodosios jūros? 

Amerika, bijodama stiprios arabų (ir vis ta nelemta 
nafta) reakcijos, per ištisą eilę metų nedrįso savo am
basados perkelti į Jeruzalę. Ir tik visai neseniai, vos 

tik žlugus paskutinioms „Camp David IT deryboms, 
prezidentas Clinton netikėtai pareiškė, kad jis galėtų 
rimtai galvoti perkelti JAV ambasadą iš Tel Aviv į 
(vakarų) Jeruzalę! „Chicago Tribūne" vedamasis 
(2000.8.1) tai pavadino politinės bombos sprogimu, net 
klausdamas, ar toks žingsnis nebuvo surežisuotas pa
dėti premjerui Barak, o gal net ir pagelbėti savo žmo
nai Hillary Clinton tuometinėse jos varžybose su Lazio 
dėl senatoriaus kėdės New York valstijoje. 

Palestiniečiai nori valdyti visą Šventosios Uolos 
(Temple Mount) vietovę ir didžiąją Al-Aqsa mečetę, iš 
kur jų pranašas Mohametas, pagal Korano išvedžio
jimus, pakilo į dangų pas Alachą. Žydams Jeruzalė yra 
jų valstybes įkūrėjo Dovydo miestas, ir jie jokiu būdu 
nenori atsisakyti nei Dovydo kapo, nei savo Raudų sie
nos, išlikusios nuo karaliaus Herodo statytos ir ro
mėnų 70 m. po Kr. išgriautos šventyklos. „Chicago Tri
būne" korespondentas Uli Schmetzer (2000.11.2) nese
niai keliavo po Izraelį ir po okupuotas teritorijas, ir 
tvirtina, kad tipingas vietinio žydo pasisakymas buvo: 
„Prieš 3.000 ar 4,000 metų mūsų Dievas mums pa
žadėjo tą žemę, ir mes to niekad neužmiršime". Ir kaip 
su tokia religinio prado logika diskutuosi? Ir kaip jie, 
taip mąstydami, gali bet kada prieiti prie kompromiso 
su palestiniečiais? Krikščionys, žinoma, norėtų sau 
daug krikščionybei šventų vietų, ypač Šv. Kapo (Holy 
Sepulchre) bažnyčios, tačiau atrodo, kad po nesėk
mingų anų laikų Kryžiaus karų miestui šiandien ypa
tingų pretenzijų daugiau nereiškia, nors, žinoma, no
rėtų saugaus priėjimo prie visų krikščionybei Šventų 
vietų. Tai kam miestas turėtų priklausyti? 
Jei manytume, kad „Camp David II" derybos sugriu

vo dėl nesusitarimo apie Jeruzalę, arabų pabėgėlius ar 
ištremtuosius, žydų naujuosius kolonistus, ar teisės 
dėl prieinamumo prie vandens šaltinių, — klystume. 
Kaip rašė James Ron, sociologijos profesorius John 
Hopkins universitete, pats būdamas ir Izraelio, ir JAV 
pilietis, žr. „Chicago Tribūne" 2000.8.4 laidoje: „Derybos 
iširo, nes nei viena pusė, ypač Izraelis, neparengė savo 
žmonių taikai. Izraelio politikai turi drąsiai prisipa
žinti, kad 'mes jų žemes užėmėme, ir dabar turime jas 
gražinti' ". Toliau prof. Ron primena, kad 1948 m. karo 
metu Izraelio kareiviai privertė ar bent „padrąsino" 
750,000 palestiniečių palikti savo namus. Po karo Iz
raelis tiems pabėgėliams nebeleido grįžti. Žydai perė
mė jų žemes ir tūkstančius namų Haifoje, Jaffoje bei 
Jeruzalėje. Nors Jungtinių Tautų 1947 m. žydams pa
skirtoje teritorijoje žydai tevaldė tik 7 proc. tos žemės, 
žydai po to karo valdė jos 90 proc.! Palestiniečiai per 
tą laiką buvo laikomi pabėgėlių stovyklose ir maitina
mi Jungtinių Tautų organizacijos. Pabaigoje prof. Ron 
pataria Izraelio ministrui pirmininkui Ehud Barak: 
„Okupuotos teritorijos nėra mūsų. Būk politiniai drą
sus, ir atiduok, kas ne tavo. Palestiniečiai tada rems 
taiką. Gal ir izraelitai tai supras". 

Jei politikai ir susitars kaip Jeruzalę pasidalinti, ne
manau, kad tai reikštų taiką. Per daug žmonės yra 
įsitikinę savo tiesa, kad leistų politikams, nors kartais 
ir gerų norų vedamiems, padaryti tokį visiems priim
tiną emocinį sprendimą dėl Jeruzalės likimo. Ką siūlo 
profesorius Ron? „Izraelio premjeras Ehud Barak turi 
turėti drąsos viešai prisipažinti, ką mes visi tyliai 
žinome Izraelis per 52 metus vengė išspręsti palesti
niečių žemių problemas Atėjo laikas imtis ryžtingų 

žingsnių. Okupuotos teritorijos turi būti grąžintos jų 
teisėtiems savininkams, nors ir kaip nepaprastai stip
riai reaguos Izraelio dešinieji politiniai sluoksniai, ne
norėdami prisipažinti savo praeities klaidų". 

Žydams sunku ir neįprasta pripažinti savo klaidas. 
Jie jų ir praeityje buvo daug padarę. Tik paskaity
kime, kiek kartų savo ilgoje istorijoje jie buvo atsimetę 
nuo savo Dievo, kiek kartų juos Dievas perspėjo ir 
kiek kartų įvairiai baudė. Neseniai (2000.8) rabinas 
Ovadia Yosef, įtakingas ultra-ortodoksų partijos vado
vas, pareiškė: „Šeši milijonai žydų žuvę nacių holo-
kauste žuvo už praėjusių kartų kaltes". Kitas tos pa
čios ultra-ortodoksų partijos politikas, Shlomo Ben-
Izri, net pakaltino zionistus, kad jie II pasaulinio 
karo metu, užuot rūpinęsi gelbėti iš holokausto reli
gingus žydus, stengėsi, nors ir turėdami nemažai 
išteklių, remti tik jau užsimezgusią Palestinos žydų 
bendruomenę ir valstybę. Nelabai tam prieštaravo ir 
kitas rabinas, Uri Regev, Izraelio Religinės akcijos 
centro galva, pasakęs: „Manęs Yosef pasakymas nejau
dina. Aš tolerantas. Man tik gaila, aukų šeimų, kurios 
tiki, kad holokauste žuvusieji buvę teisiaisiais". 

Vienas Izraelio valstybės kūrėjų, David Ben-Gurion, 
atrodo, numatė, kas gali atsitikti. Kaip Mitchell Co-
hen apie modernųjį Izraelį rašo savo veikale „Zion and 
State", Ben-Gurion įspėjo žydus neužiminėti teritorijų 
su didele arabų gyventojų persvara. Deja. apakę savo 
laimėjimais 1967 m. šešių dienų kare, žydai ir šian
dien visų savo naujai okupuotų žemių nenori arabams 
grąžinti. 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2001 m. vasario 16 d., penktadienis 

Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministras 

Vilnius, 2001 vasario 12 d. 

Mielieji tautiečiai, 
Vasario 16-toji — visų pasaulio lietuvių šventė. Tai puiki 

proga mums apmąstyti bendrus praeities, dabarties ir 
ateities darbus, kuriant ir stiprinant Lietuvos valstybe. 
Norėčiau Jums visiems padėkoti už Jūsų pasišventimą 
Tėvynei ir paramą, kurią mes nuolat jaučiame. Mums labai 
svarbu, kad Lietuva gali Jumis pasikliauti ir tikėtis Jūsų 
pagalbos rankos ir dabar, ir ateityje. 

Penkiasdešimt metų Lietuvos Respublika prieš valią 
buvo išplėšta iš Europos šalių tarpo ir negalėjo įtakoti savo 
likimo bei dalyvauti laisvo ir demokratinio pasaulio korimo 
procesuose, šiandien Lietuva yra pakeliui į saugią ir stabi
lią Europą. Esame tvirtai nusiteikė ir pasiryžę tapti laisvos 
ir vientisos Europos dalimi. 200V-ieji metai yra itin svarbus 
Lietuvos užsienio politikai, ypač integracijai į šiaurės 
Atlanto sutarties organizaciją. Esu tikras, jog JAV lietuvių 
patirtis, aktyvumas ir pagalba bus vienu iš svarbiausių 
veiksnių, siekiant palankumo Amerikos tautinių bendrijų ir 
valdžios institucijų tarpe. Dirbkime susitelkimo, tolerancijos 
ir savitarpio supratimo dvasioje, mūsų valstybės gerovės ir 
ateities labui. 

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos proga. Linkiu geros kloties visuose Jūsų darbuose. 

Amams Valionis 

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 83 
m e t ų sukakt į Amer ikos Lie tuvių Taryba 
sve ik ina ir kvieč ia v i sus geros val ios lietu
v i u s jungt is į bendrą darbą stiprinant sun
kiai i škovotą Lie tuvos nepriklausomybę, 
tvirtinant v i e n y b ė s ryšius tarpusavyje bei 
s u broliais ir seser imis Lietuvoje, statant 
Tautos v a l s t y b i n g u m ą ant doros , sąžinin
g u m o ir d i d ž i a d v a s i š k o s aukos pamatų. 

A m e r i k o s Lietuvių Taryba 
Saulius V. Kuprys 

Pirmininkas 

1 I i I; 
ii 
; | 
l| 
Ę 

i 
I 
(3 

UETUVOS RESPUBLIKOS 
GENEKALINtS KONSULATAS 

ČKAGA 

Mieli ir gerbiami "Draugo" skaitytojai. 

CONSUIATE GENERAL 
OF Tfffi REPUBUC OF UTHIJANIA 

CHKAGO. ILIJNOB 
Čikaga. 2001 m vasario 16 d 

Sveikinu Jus su Ncpriklauaomybes (Sena - Vasario 16-ją. Sią ivente Jveneiame jau S3-ią 
kart* ir pirma kartą XXI amžiuje XX arabus nebuvo Lietuvai lengvas, salia pergale 
pasibaigusios kovos ui laisve, patyrėme daug kančių, neteisybes, praradimų Ir šiandien 
sukdamiesi savo nuolatiniuose rapesciuose. kovodami su kasdienybes sunkumais, 
priimdami tai kas nuveikia, sukurta, pasikeitė Į gerą kaip savaime suprantama, teisetanr 
aistringai piktindamiesi vis dar gausiais netobulumais, neatliktais darbais, nepakankama 
gerove, ko gero. dainai pernelyg mūriai vertiname realybę 
Nepuldami i džiūgavimą del pasiekimu, vis dėlto prisiminkime, kad turime svarbiausią 
dalyką - Nepnklauaomybe Tai mOsų Tautos ateities pagrindas Prisiminkime, kad 
praeitais metais, rveikes Rusijos krizes pasekmes, vei pradėjo augti mūsų akis. kad, 
nepaisant nepalankaus valiutų kurso, labai išaugo Lietuvos eksportas, ir visų pirma i 
Vakarų šalis, paneigdamas mitą. kad esame amžiams priristi prie Rytų rinkų, kad 
paskutiniais 2000-jų mėnesiais pagaliau pradėjo kilti vidaus vartojimo rodiklis, o tai 
rodo, jog ūkio stiprėjimą pradeda justi eilinis Lietuvos žmogus. 
Nepaisant teisėtų poekaistų dėl vis dar netobulų įstatymų, nepakankamos poiibnes ir 
pilietines kultūros, vis dėlto prisiminkime, ką mes paveldejome po kelis dešimtmečius 
trukusio visuomeninių, pilietinrų ir moralinių vertybių griovimo ir koks didžiulis kelias 
nueitas, siekiant tapti politiškai stabilia, demokratiška, žmogaus teises gerbiančia 
visuomene 
Tai realybe kun. beje. susilaukia ir tarptautinio įvertinimo Dar ne taip semai, kalbėdamas 
vakariečiui apie mOjų siekius tapti NATO ir Europos Sąjungos nanais. gtinanu atveju 
susilaukdavai atlaidam, bet nekonkretaus padrąsinimo nenuleisti rankų - gal kadi nors 
šiandien tai jau realūs ir apčiuopiami tikslai, apie kuriuos kalbama kaip apie konkrečius 
darbus ir užduotis, numatant ne ui karnų esančius laiko horizontus 
Amerikos lietuviai visada jautriai reagavo i Lietuvos pmukuau ir sunkumus Jie buvo 
viena i* Lietuvos ir lietuvybės atramų per visą praėjusi luntmcų Ir šiandien jūs padedate 
tiems, kūne labuiusiai reikalingi pagalbos - našlaičiams, kaimo. Rytų Lietuvos 
mokykloms, ligoniams, kūnu gydymui reikalinga meracimnė pagalbą užsienyje 
Neparastai svarbus Lietuvai JOsų indelis riekiant pakvietimo tapt NATO narni. Ačiū 
Jums už tai ir neabejoju, kad tiuos darbui toliau sėkmingai tesite 
Dar kartą sveikinu su Nepriklausomybes diena, tvirtai t Vedama*, kad visų mūsų 
atkakla-is darbo dėka. kalbant apte Lietuvos pasiekimus, reikės daryti vis mažiau išlygų 

Vasano 16-osios paminėjimo iškilmėse Mar. i gimnazij- s salėje, Čikagoje, 02.11 d. Iš kairės: LR gen. garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza, Lietuvos prezidentą? Valdas Adamkus, LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, Edita Apuokienė. LR garbes konsulas Palm Beac1., FL, Stanley BaJzekas, Jr., Amerikos Lietuvių tautines 
sąjungos pirm. Petras Buchas, ALTo pirm. S;iulius Kucrys. Šventę ruošė ALTo Čikagos skyrius, pirmininkauja
mas Evelyn Oželienės Jono Kuprio nuotrauka 

LR PREZIDENTO SEKMADIENIS 
ČIKAGOJE 

Jeigu kas galvoja, kad Lietu
vos prezidento pareigos yra la
bai lengvos, tokie turėtų pa
keisti nuomonę. Net ir atosto
gų metu dažnai jam reikia at
likti įvairių darbų, kurie toli 
gražu nėra asmeninio pobū
džio. 

Kaip žinome, prezidentas 
Valdas Adamkus, pakeliui į 
namus iš savo metinių atosto
gų Meksikoje, buvo sustojęs ir 
Čikagoje, kur. praleido nuo 
penktadienio vakaro iki antra
dienio popietės. 

Sekmadieni bent didesnę jo 
dalį) prezidentas praleido su 
savo tautiečiai. PL centre, 
Lemonte. Jaunimo centre, Či
kagoje ir Maria gimnazijos 
salėje. 

Prieš pietus prez. V. Adam
kus su žmona .Alma dalyvavo 
šv. Mišiose Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje Lemonte. Kadangi čia at
vyko kiek pavėlavęs, turėjo at
sisėsti į jos prieangyje esančių 
kėdžių eilę. 

Po pamaldų garbingąjį sve-

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkų? kalba Vasario 16-
osios paminėjimo iškilmėse Maria gimnazijos salėje vasario 11 d. Jono 
Kaprio nuotrauka. 

Gen. garbes konsulas Vaclovas Kleiza kalba Vasari- 16-osios minėjime 
Maria gimnazijos salėje vasario 11d. Jono Kuprio nuc-.rauka. 

TĖVYNĖ 

Nuplauk man kojas savąja rasa. — 
Toli nuo manęs tu esi, Lietuva. 
Gaivink mane berželių kvapu, 
Tavęs ilgiuosi, tave menu. 

Sodai žydėjo, bitelės dūzgėjo, 
Džiaugsmas toks mielas, smagus. — 
Tiktai tėvynėj taip gera buvo. 
Kitur tos laimės rast negaliu. 

Tenai takelius mažas numyniau. 
Dabar beliko tik atmintis... 
Paliko viskas, kas man brangiausia, 
Ir niekuomet jau nebesugrįš. 

Tolima mano. brangi tėvynė... 
Vėl atsivėrė širdy žaizdų, — 
Myliu aš tave taip begaliniai, 
O ką gi kitą mylėt galiu? 

Ignas Stankus 

ELEKTROS* 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
^ ^ s ^ a ^ ^ ^ i U ^ ^ ^ ^ 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoas ir Otf. Mgr Aukse 

S Kane kalta lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 VVetrt 95th Street 
Tet. (706) 424-6654 

(773)681-6654 

čią tuoj pat apspito draugai ir 
pažįstami, norėdami jam bent 
ranką paspausti. Bet čia jis il
gai negalėjo pasilikti, nes bu
vo sutartas pokalbis su spau
dos atstovais. 

Kadangi tuo metu PL centro 
didž. salėje vyko blynų pietūs, 
kuriuose dalyvavo apie 300 
žmonių, prezidentas- ir ten 
bent trumpai pasirodė. Priėjęs 
prie mikrofono, jis pareiškė: 
„Nors minutei čia sustojęs, no
riu pamatyti pažįstamus vei
dus — tuos žmones, su kuriais 
anksčiau dažnai susitikdavo
me". Jis garantavo, kad lietu
vybė čia ne silpnės, o stiprės 
(turėdamas galvoje neseniai iš 
Lietuvos atvykusius). Jiū-
sų parama Lietuvai labai rei
kalinga... nenuleiskite rankų", 
— kalbėjo Lietuvos vadovas. 

Pakviestas bent trumpam 
atsisėsti ir paragauti blynų, 
prezidentas atsisakė, nes buvo 
pakviestas apsilankyti jo 
įsteigto ASK „Lituanicos" jau
nųjų krepšininkų treniruotėn 
apatinėje salėje. Vienai šeimi
ninkių jau koridoriuje pavyko 
įsiūlyti vieną blyną, kurį su
valgė, dar prieš lipdamas į 
liftą. 

Sporto salėje, kuri oficialiai 
vadinama Lietuvių fondo sale, 
prezidentas susitiko su dau
giau negu desėtku pačių jau
niausiųjų krepšinio entuziastų 
(vadinu „molekulių") bei jų va
dovu. Čia buvo Rimas Dirvo
ms, Donatas ir Darius Siliū-
nai bei kiti treneriai, kurie 
ruošia jaunuosius šį pavasarį 

ikagoje įvykstančioms Š. 
Amerikos lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybėms. Ma
žiesiems pipirams (berniu
kams ir mergaitėms) buvo įdo
mu iŠ arti pamatyti patį Lietu
vos prezidentą. Buvo padaryta 
ir bendra nuotrauka. 

Po to prezidentas pajudėjo \ 
Jaunimo centrą, nes norėjo 
pamatyti išvakarėse „Čiurlio
nio" galerijoje atidarytą jo as
meninės fotografės Džojos Ba
rysaitės nuotraukų parodą, 
apimančią jo veiklą 1998-2000 
metais. 

Čia jis ilgėliau negalėjo už
sibūti, nes 2 valandą turėjo 
prisistatyti į Maria gimnazi
jos salę. Ten ALTo Čikagos 
skyriaus valdyba buvo suren
gusi pagrindinį Čikagoje Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo 83 m. minėjimą. 

Įnešus vėliavas, LR prezi
dentas netrukus buvo pakvies
tas tarti sveikinimo kalbą. 
Apie 3 minutes užtrukusiame 
žodyje, aukštasis svečias iš 
Lietuvos pirmiausia susirin
kusius pasveikino Nepriklau
somybės proga visų Lietuvos 
žmonių vardu. 

Kalbėtojas, nušvietęs ne
lengvą Lietuvos gyventojų 
būkle, 9unkią jų padėtį, sle-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
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Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gulters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

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

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Š| šeštadieni vasario 17 d. 9 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje 

VALENTINO VAKARAS. 
Populiariausia lietuviška ir 

užsienietiška muzika. 
Groja „Čikagos Aidai". 

Jūsų laukia nepakartojama šventinė 
nuotaika, žaidimai ir siurprizai. 

, Vakarą praves Rima Lipšienė. 
Informacija teL 706-387-1057. 

Alezander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Boa. 773-767-«655 moto.: 773-259-3303 

Fai 773-7*7-9M8 

Oak Lawn išnuomojamas butas. 
Beverly išnuomojamas 4 

miegamųjų namas, yra 2 mašinų 
garažas. 

Vakarinėje Oak Lavm dalyje, 
ramioje vietoje parduodamas 4 
mieg., 2 vonių „tovmhouse". Yra 

didelis 2 automobilių garažas. Arti 
golfo laukas, baseinas, parkas. 

Ta "r -7*7-2409, First Rate RJL, 
Aušra Padalino. 

Hair Stylists— Earn More 
Des Plaines Salon is seeking 

licensed cosmetologists 
vvho want great pay and 

benefits. If you're customer 
focused and grovvth oriented. 

Call: 847-317-1382, 
after6PM. 

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

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

teL 708-387-2067. 

Tai-JOsų laikraštis 
DRAUGAS 

i** UTNVMSUM ooave mtot IMMV 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon YViudo w VVashing. 
TeL 800-8204155. 

giančią juos prie žemės, vis 
tiek buvo optimistas. „Žiūriu į 
šviesią ateitį, nes ateina nauja 
karta. E e u tikras, kad ta kar
ta padės įgyvendint — tai, ko 
mes nepajėgsime", — teigė 
prezidentas. 

Prezidentas ir čia akcenta
vo, kad Lietuvai reikalinga 
jūsų parama ir pastangos". 
Jis dar pridėjo, kad „esame 
vieni ir tie patys čia ir tėvy
nėje". 

Aukštasis svečias Maria 
gimnazijos auditorijoje išbuvo 
per visą oficialiąją dalį. Jai 

pasibaigus, kuomet laikrodis 
rodė 3:30 vai. p.p. prez. V. 
Adamkus apleido tautiečių 
būrį. Jo pirmasis po to sustoji
mas buvo papietauti, nes ir 
prezidentai, be to, negali ap
sieiti. 

Beje, prezidentas mums pa
minėjo, kad artimiausias jo vi
zitas Čikagoje bus birželio 15-
16 d., kuomet jis atvyks į De-
Paul universiteto mokslo me
tų užbaigimą, kurio metu 
gaus garbės daktaro apdova
nojimą. 

Ed. Šula i t i s 

VASARIO 16-AJAI 

Kas tu — lemtingas laisvės žiburėli, 
Negęstantis širdyje mūsų niekada — 
Gal pasaka, legenda susapnuota, 
Močiutės prie ratelio išverpta gya? 

Kas tu.— užburtas skaičius, ar žodelis 
Istorijoj ar metrašty data, 
Kurios ištrinti niekas nebegali, 
Nei laikas, nei mirtis vergijoj sutikta? 

-
Kas tu — šešėlis, ar vilties ugnelė, 
Paklydus laiko ir būties tamsiam skliaute, 
Kad mums širdyje nenurimsta, gelia 
Gyvybės, meilės laisvei amžina diena? 

Bet, tu širdie, atmink ir neužmirški 
Tu žodžių spindinti, tyra, šventa dvasia 
Krauju ir ašarom iigai rašyta 
Būties grumtynėse istorijos Žaizdre. 

Tai mūsų protėvių garbingi žygiai, 
Pralietas prakaitas prie žagrės laukuose, 
Aukštai kalne išmūrytos tvirtovės, 
Kad priešas nepavergtų, tėviške tave. 

Ir pokario kapai miškuos, šilelio, 
Krauju ir ašarom aplaistyti laukai, 
Motulės akys išverktos prie kryžiaus — 
Tai viskas į tave sudėta amžinai. 

Kovos ugny išlietas laisvės varpas 
Ir sausio tryliktos nemirštanti dvasia, 
Tu mūsų skausmas, mūsų laisvės šauksmas, 
Ant aukuro sudėtos širdys ir malda. 

Ne! Tu ne pasaka ir ne legenda. 
Tu mūsų motinų tyra, karšta malda, 
Per giedrą dangų skrendantys balandžiai 
Nes tu, tėvyne, vėl esi laisva! 

Petras Sadauskas 

. 

mailto:Pransee@aol.com


TARP MŪSŲ KALBANT 

ARTĖJA ŽIEMOS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

Bėga laikas. Iki žiemos olim
pinių žaidynių atidarymo beli
ko apie vieneri metai, žaidy
nės vyks 2002 m. vasario 8-24 
d. Salt Lake City, Utah. Var
žysis daugybė sportininkų. 
Stebės tūkstančiai žurnalistų, 
fotografų ir žiemos sporto en
tuziastų. Dalyvaus ir Lietuvos 
sportininkai. Vis dėlto Salt 
Lake City, tai ne Sydney mies
tas. Anuomet Australijos lie
tuviai nuoširdžiai rūpinosi 
Lietuvos atstovais. Jie džiau
gėsi ir didžiavosi Lietuvos 
sportininkų pergalėmis. Salt 
Lake Gity gyvena tik vienas 
kitas lietuvis ar lietuvių kil
mės amerikietis. Artimiausias 
didesnis lietuvių susibūrimas 
yra Los Angeles. Žinia, žaidy
nių metu Salt Lake City lan
kysis Los Angeles ir apylin
kėse bei tolimesnėse vietovėse 
gyvenantys lietuviai. Tačiau 
vargu iš jų tikėtis apčiuo-
piamesnės pagalbos. 

Yra žinoma, kad žiemos 
olimpinėse žaidynėse daly
vaus ledo šokėjai Povilas Va
nagas ir Margarita Vanagienė 
(Drobiazko). Jiedu gali tikėtis 
varžybinių laimėjimų. Tuo 
tarpu dar nežinomi kiti Lietu
vos atstovai. Kitiems, beje, 
sunku tikėtis išskirtinių lai
mėjimų. Kita vertus, svarbu 
dalyvauti, svarbu atstovauti 
savo kraštui. Visgi laimėjimai 
džiugina ir teikia nemažą pa
sitenkinimą. Tik prisiminkime 
netolimos praeities Sydney 
olimpines žaidynes! 

Žiemos olimpinių žaidynių 
rengėjams nepavyko išvengti 
nemalonumų. Keli organizato
riai pasireiškė neleistinais ir 
nepateisinamais veiksmais. 
Kilęs triukšmas palietė ir 
Tarptautinį olimpinį komite
tą. Kai kurie atsakingi asme
nys buvo priversti pasitraukti 
iš einamųjų pareigų. Taipgi 
teko atsistatydinti keliems 
Tarptautinio olimpinio komi
teto nariams. Du asmenys 
(abu amerikiečiai) yra pa
traukti teismo atsakomybėn. 

Tarptautinio olimpinio ko
miteto prez. Antonio Sama-
ranch neseniai Dakare, Soma-
lijos sostinėje, sušauktame su
važiavime pareiškė, jog atėjo 
laikas pamiršti įvykusius ne
sklandumus ir nemalonumus. 
Jo žodžiais, reikia manyti, kad 

už keleto mėnesių nebebus 
minimi sportiškumą pažeidę 
asmenys, vienos ir kitos pusės 
advokatai, bet olimpinės žai
dynės ir jų dalyviai. 

Salt Lake City žaidynių or
ganizacinis komitetas buvo 
pasišovęs pakeisti kai kurias 
žaidynių atidarymo ir uždary
mo taisykles. Buvo pasiūlyta 
kiekvieno krašto atstovams 
savo gimtąja kalba tarti svei
kinimo žodžius. Taipgi siūlyta 
uždarymo iškilmėse žygiuoti 
pasiskirsčius į atskiras sporto 
šakas. Pavyzdžiui, ledo rutuli-
ninkai vienoje grupėje, kitoje 
dailiojo čiuožimo dalyviai ir 
t.t. Tarptautinis olimpinis ko
mitetas atmetė pateiktus pa
siūlymus. 

Olimpinio žaidynių organi
zacinio komiteto nuomone, 
reikėtų pakeisti ir laimėto
jams skirtų medalių įteikimo 
tvarką. Siūloma pirmiausia 
įteikti bronzos, o paskui sidab
ro ir aukso medalius. Šis pa
siūlymas tebėra svarstomas. 
Tarptautinis olimpinis komi
tetas parodė pritarimą žaidy
nių atidarymo iškilmėse daly
vaujančius sportininkus, pra
ėjus pro tribūną, susodinti ir 
leisti stebėti tolimesnę atida
rymo eigą. 

Artėjančios žiemos olimpi
nės žaidynės vyks Salt Lake 
City ribose, ir apylinkių vieto
vėse. Dalis varžybų teko nedi
deliam Park City miesteliui. 
Ši vietovė didžiuojasi joje iš
krentančio sniego kiekybe ir 
kokybe. Park City apylinkėse 
kiekvienais metais iškrenta 
nuo 300 iki 350 colių sniego. 
Teigiama, kad vien tik sausio 
mėnesį apylinkę padengia 50-
60 colių storumo sniego dan
ga. 

Žiemos olimpinių žaidynių 
organizatoriai planuoja įspū
dingas atidarymo ir uždarymo 
iškilmes. Ypatingas dėmesys 
rodomas olimpinio deglo įne
šimui. Šios žaidynės išsiskirs 
ir naujai nukaldintais olim
piniais medaliais. Ne per se
niai Salt Lake City surengtos 
keturių kontinentų dailiojo 
čiuožimo pirmenybės buvo tar
tum sėkminga artėjančių 
olimpinių žaidynių generalinė 
repeticija. 

Pe t ras Petrut is 

IMMIGRANT LAW CENTER 
Raymond J. Sanders & Associates 

2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659 
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842 

•Profesionalų ir studentų vizos 
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos 
•Daugkartinės vizos pratesimas 
•Žalios kortelės ir natūralizacija 

Savarankiška imigracija į Kanadą 

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą 
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas 
Kanadoje 

•Lengvas giminių susijungimas 
•Kanados pilietybė per 3 metus 

•Skyrybos 
•Kriminalinės bylos 
•Nekilnojamas turtas 

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda 
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje 
IMMIGRANT LAW CHNIBR gaU įvertinti Jūsų 
uisieitodokumeim^pTirygtamjū^ 

atestatus bakalauro, magistro ar 
daktaro laipsniams JAV 

„Lietuvos paštas" Vasario 16-ajai į apyvartą išleido du naujus pašto 
ženklelius iš serijos „Vasario 16-osios Akto signatarai''. Naujuose 
ženkleliuose pavaizduotas Saliamonas Banaitis ir Justinas Staugaitis. 
Ženklelių autorius — dail. Jokuvas Zovė. G. Svitojaus (Elta) nuotrauka. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PRIIMKIME 

Esu maloniai nustebintas 
Eugenijaus Korženiausko pa
siūlymu pridurti jo sukurtą 
posmą mūsų himnui, pasi
rodžiusio „Drauge", 2001 m. 
vasario 9 d. Ką Vincas Kudir
ka sukūrė, — palikim ir ne-
kaitaliokim! Korženiausko 
posmas, savo struktūra ir 
mintimi gražiai ir tobulai deri
nasi su jau esamaisiais. Priim
kime! 

Vytautas Baltusaitis 
Grand Rapids, MI 

ATSILIEPIMAS I 
AL A. SIMMONS LAIŠKĄ 

„Draugas", 2000 m. vasario 
6 d., A. Simmons rašo: „Nerei
kėtų kaltinti V. Landsbergio 
už bandymą sukurti trobel
ninkų ūkį, nes to jis siekė ne 
iš blogos valios, o tik netu
rėdamas agrikultūroje patir
ties...". Šis sakinys man kai ką 
priminė ir pakartotinai patvir
tino. LDDP, buvusiai komu
nistų partijai pralaimėjus rin
kimus, Amerikos lietuviai 
tikėjo, kad štai dabar prasidės 
naujas Lietuvos atstatymo 
tarpsnis. Vadovaujant konser
vatorių (Tėvynės sąjungos) 
vyriausybei ir pirmininkau
jant Seimui pačiai iškiliausiai 
naujos nepriklausomos Lietu
vos asmenybei, V. Landsber
giui, masinė korupcija bus 

VINGIUOTI KELIAI^ 
Atkelta iš 3 psl. 

Kai pik. K. Žukas įsitikino, 
kad gera valia paskolos bonų 
nebus galima išplatinti, vado
vaudamasis karo įstatymais, 
nusprendė, kad reikia išsiun
tinėti griežtus raštus, nuro
dant, kas kiek turi išpirkti bo
nų ir, gavęs pranešimą, tam 
tikrą dieną bei valandą atvyk
ti su pinigais, už kuriuos gaus 
tai sumai bonus. Per tris die
nas tokiu bodu Marijampolės 
ir Kalvarijos gyventojams bu
vo parduota už 500,000 pasko
los bonų. Kareiviai ir karinin
kai gavo už puse metų už
delstą priklausančią algą. 

Kai Latvija kovojo dėl savo 
nepriklausomybės ir buvo kri
tiškoje padėtyje, Lietuvos vy
riausybė paskolino tris milijo
nus vok. markių. Latviai, pa
sinaudodami kritiška lietuvių 
padėtimi, lenkams užėmus 
Vilnių ir puolant Kauno kryp
timi, 1920 m. spalio 12 d. 
užėmė Alūkštą, kurios srityje 
buvo daugiausia lietuviškos 
sodybos. Jų vienas batalionas 
užėmė Eglaites stotį ir neleido 
priklausančio turto išvežti. 

Lietuva, palankioms politi
nėms aplinkybėms susidėjus, 
savo sūnų drąsiomis pastango
mis ir krauju iškovojo neprik
lausomybę, įsijungė į pasaulio 
tautų bendruomenę ir visose 
srityse darė didelę pažangą, 
kol agresyvių kaimynų slaptu 
suokalbiu 1940 m. nepriklau
somybės neteko ir buvo klas
tingai įjungta į Sovietų Są
jungą. 

pažabota ir valstybinio masto 
nusikaltimai bus agresyviai 
naikinami. 

Patriotiniai jausmai mane 
skatino taip tikėti, bet opti
mistu nebuvau. Atidžiai se
kiau Lietuvos gyvenimą, 
aukštų pareigūnų greitą pra
turtėjimą, bankų įkūrimą sie
kiant pasipelnyti vienu būdu 
— pasisavinus indėlininkų 
pinigus užsidaryti. Iš mano gi
minių nukentėjo ne vienas. 
Sekiau ir mačiau nemandagų, 
net įžūlų biurokratų elgesį su 
visuomene. Iš socialinio gyve
nimo pusės, Lietuva pirmavo 
Europoj savo tragišku savižu-
dysčių skaičium. Šie neigiami 
rodikliai sakė, kad „homo so-
vieticus" dvasia nesiruošia 
mirčiai. Tik pasitraukus 
LDDP (buvusių komunistų) 
valdžiai, ta sovietinė dvasia 
vėl suspurdėjo ir parodė savo 
gyvastį. Al A. Simmons rašo, 
„...kad iš klaidų reikia moky
tis, daugiau jų nedaryti". 

Naujai konservatorių (Tėvy
nės sąjungos) valdžiai ir Sei
mui senų klaidų, padarytų 
LDDP kadencijos metu, neuž
teko. Ir štai, konservatorių 
ministras pirmininkas Vag
norius, kuriant naują vyriau
sybę, pačiai svarbiausiai kraš
to ministerijai — finansų — 
pasirinko 28 m. jaunuolį be 
patirties. Man sunku tikėti, 
kad premjeras Vagnorius kūrė 
vyriausybę savarankiškai, ne
pasitaręs su Seimo pirminin
ku ir kitais partijos vadais. Ar 
galima sakyti, kad tai įvyko 
ne iš blogos valios, bet ir vėl 
dėl tos patirties trūkumo? 

Tik, paskyrus Matiliauską 
finansų ministru, Lietuvos 
spauda „iškniso", kad jis yra 
skolingas vienam bankui ir 
skolos dar neatidavęs. Be to, 
apstatęs vieną senutę, per
kant jos butą. Jai sumokėjo 
juokingai mažą sumą, nors 
buto vertė buvo dešimteriopai 
didesnė. Spauda apie buto pir
kimą rašė plačiai ir detaliai. 
Pats Vagnorius viešai siūlė 
Matiliausko skolą sumokėti 
konservatorių partijos pini
gais ir gynė ministrą. Paga
liau visos valdžios viršūnės, 
neišlaikiusios spaudos užkur
to karščio, privertė Matiliaus
ką atsistatydinti. 

Kaip Lietuva būtų atrodžius 
prieš užsienio finansų minist
rus, diplomatus, turint tokį fi
nansų „ekspertą" savos vy
riausybės tarpe? Nėra pateisi
namų argumentų tokiam va
dovavimui: skamba, kaip iš 
komiškos operos, jei nebūtų 
tragiška. Vėliau, Matiliauskui 
buvo iškelta byla, kuri tęsėsi 
ilgą laiką, bet iki teismo ne
prieita — nenorėta kompro
mituoti valdžios viršūnių. 

Pereitą rudenį, t.y. 2000 m. 
spalio mėn. konservatoriam 
(Tėvynės sąjungai) pralaimė
jus rinkimus, vyriausias Lie
tuvos prokuroras Pėdnyčia, 
prieš pasitraukiant iš pareigų, 
panaikino Matiliausko bylą. 
Šį įvykį Lietuvos spauda pa
minėjo f irmuosiuose pusla
piuose. 

Man šis įvykis, vienas iš 
daugelių, tik sujaukė „geros, 
blogos valios", „patirties" žo
džių prasmes ir jų sąvokas. 

Gaila, kad Amerikos lietu
viai, kupini geros valios, su 
aukšto lygio, gilia profesine ir 
vadybine patirtim buvo prak
tiškai atmesti. Girdėjom po
sakį: „Duokit mums pinigų, 
patarimų nereikia". 

Kai atėjo laikas pasipinigau
ti, geros valios nestokojo ir pa
tirties atsirado. Pinigai krito 
gausiai į kapšus be jokios 
ataskaitos, nors pačioj Lietu
voj visiems buvo aišku, kad 
politinės ikonos seniai sudužo. 
Visi Lietuvos politikai, minist
rai, seimūnai, policijos komi
sarai sugebėjo save gerai ap
rūpinti per trumpą 10 m. ne
priklausomybės laikotarpį. 
Lietuvos ekonominis nuosmu
kis jų asmeniškai nepalietė. 
Amerikos lietuvių karštligė 
aukoti partijom ir vadam jau 
praėjo. 

Romas Pūkštys 
Chicago, IL 

TAI DIDŽIAUSIA 
NETIESA 

Norėčiau atsakyti Arnui 
Stankevičiui. Penktadienio 
laiškų skyriuje jis rašo: „Nei 
vieno iš mūsų ten niekas ne
išvarė, visi išvažiavo savo 
noru. Vieni bėgo nuo sovietų 
— kiti nuo skurdo". 

Tai didžiausia netiesa ir il
giau tylėti nebegaliu. Mano 
tėvas buvo Marijampolės ka
lėjime, o mama su 4 vaikais 
niekur nesiruošė keliauti, nes 
mes jau nebeturėjome nė ark
lių, nė vežimų. Gyvenome vi
duryje fronto, iš kelnorės pa
sidarę bunkerį-

Vokiečiai truputį atmušė ru
sus, o mums davė įsakymą per 
pusę valandos prapulti, jei ne 
— sušaudys. Tas pats buvo 
įsakyta ir kitiems ūkinin
kams. 

Mama su 4 vaikais taip ir 
išžygiavome su ryšulėliais 
rankose Vokietijos link. Čia 
taip buvo Suvalkijoje ne per 
toli Kybartų. Todėl prašau 
daugiau neberašyti, kad „visi" 
išėjome savo noru, nes čia jau 
nebe pirmas toks išsireiški
mas. 

Juk čia irgi ne visi iš „skur
do" atvažiuoja? 

J ane Baronaitienė 
Chicago, TL 

IŠ DIDELIO RASTO 
TIKRAI IŠĖJO IŠ KRAŠTO 

Jau ilgą laiką mūsų lietu
viškoji spauda darko sveti
mųjų žmonių ir miestų var
dus. Bet turbūt visus rekor
dus sumušė „Valstiečių laik
raštis". Jo Nr.6 Amerikos vi
ceprezidentas Diek Cheney 
pavadintas lietuvišku Diku 
Čeinium. Iš pirmo žvilgsnio 
net neaišku, apie kokį asme
nį čia kalbama. Taip pat čia 
rašoma, kad JAV prezidentas 
yra Dž. Bušas. Tad, jeigu jau 
taip buvo sulietuvinta vice
prezidento pavardė, gal prezi
dento pavardę vertėjo visiš
kai sulietuvinti ir užuot Dž. 
Bušo rašyti tiesiog Jurgis 
Krūmas... 

Šis svetimžodžių niekinimas 
ir negailestingas darkymas 
yra pralenkęs bet kokius 
spaudos etikos reikalavimus. 
Atėjo laikas šį reikalą kam 
nors kaip nors patvarkyti. 
Džiugu, kad laisvojo pasaulio 
lietuvių spauda šia liga ne
serga. Visi mūsų laikraščiai, 
gal išskyrus „Dirvą" svetimą-

DRAUGAS, 2001 m. vasario 16 d., penktadienis 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. vasario 13 
d. po sunkios ligos savo žemišką kelionę užbaigė aktorė, 
režisierė, rašytoja 

A. t A. 
DALILA MACKIALIENĖ 

sulaukusi 79 metų. 
Velionė gimė Lietuvoje, Marijampolės mieste. 
Aa. Dalila priklausė daugeliui organizacijų. 
Gedulingos šv. Mišios už a.a. Dalilą bus aukojamos 

antradienį, vasario 20 d. 11:30 vai. ryto Šv. Vardo 
bažnyčioje, Golfport, FL. Laidotuvės privačios. 

Nu l iūdę liko Raymondas , Ričardas bei 
p r o a n ū k ė Rebeka i r visi art imieji . 

St. Petersburg, FL 

Mielą Jaunimo stovyklos Dainava kaimyną, geradarį, 
talkininką-rėmėją ADOLFĄ VASIULĮ, jo žmonai 

A.tA. 
SOFIJAI VASIULIENEI 

mirus, labai, labai užjaučiame. Liūdime kartu su dukra 
DALIA bei jos vyru ir su visais artimaisiais bei draugais, 
kuriems tekdavo patirti a.a. Sofijos lietuvišką vaišingumą 
Vasiulių sodyboje, Dainavos kaimynystėje. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

Mielam ir brangiam žmogui 

A.t A. 
ONUTEI PENKAUSKAITEI 

GIRNIUVIENEI 
rnirus, reiškiame giliausią užuojautą a.a. Onos ir dr. Juozo 
Girnių sūnums: dr. RAMŪNUI ir dr. KĘSTUČIUI su 
šeimomis ir dr. SAULIUI GIRNIUI. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

A. t A. 
KONSTANCIJAI PUZINIENEI 

mirus, kolegoms, dukrai ALDONAI ir vyrui VYTAUTUI 
ČEPĖNUI, sūnui ALGIMANTUI ir visiems Konstancijos 
bei prof. dr. Jono Puzino giminaičiams ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Buvę Pabaltijo universiteto-studentai ir 
prof. Petras Gruodis su žmona Jadvyga 

' šias žmonių pavardes ir mies
tų vardus rašo ne taip, kaip 
mes savoje kalboje tariame, 
bet taip, kaip jie yra rašomi. 

Šios šalies spaudoje dažnai 
yra minimos ir mūsų žmonių 
pavardės bei Lietuvos miestų 
vardai. Tenka girdėti, kad 
amerikiečiai juos visada sa
vaip ištaria. Ta'čiau spaudoje 
visada yra tiksliai rašomos. 

Šiuo reikalu visų pirma tu
rėtų susirūpinti Lietuvos pre
zidentas. Juk jis ilgus metus 
gyveno šioje šalyje ir ėjo 
aukštas pareigas. Jo pavardė 
ir vardas dažnai buvo minėtas 
Amerikos spaudoje. Galbūt 
žmonės ir visaip ištarė tą jo 
pavardę, bet neteko pastebėti, 
kad Amerikos spaudoje jo ar 
kurio kito mūsų viengenčio 
pavardė kaip nors iškeverzo
ta. 

Prezidentas turėtų reikalau
ti, kad Seimas priimtų šiuo 
reikalu įstatymą ir numatytų 
bausmes už įstatymo pažeidi
mą. 

Taip pat ir mes turėtume 
šiuo reikalu susirūpinti Juk. 
jeigu JAV viceprezidentas pa
matytų, kad mes jį vadiname 
Diku Čeiniumi, tikrai įsižeis

tų ir lietuvių vardas jo akyse 
kristų. Tad užverskime Lie
tuvos prezidentą, Seimo pir
mininką ir mums žinomus 
Seimo narius laiškais, reika
laudami, kad šis reikalas būtų 
įstatymais patvarkytas. 

J o n a s Daugėla 
Ormond Beach, FL 

• Roma. Sausio 8 d. per 
pagrindinę Vatikano radijo 
programą italų ir anglų kalbo
mis buvo transliuota laida 
apie Lietuvą ir Katalikų Baž
nyčią Lietuvoje. Laidą vedė 
visi trys Vatikano radijo lietu
viškosios programos redakto
riai: kun. V. Veilentas, J. Ma
linauskas ir S. Kubilius. Lai
dos metu buvo pristatyta Lie
tuva ir Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje, antroje laidos dalyje 
pateiktas interviu su LVK 
2000 m. krikščionybės jubilie
jaus komiteto nare ses. I. Ma-
rijoSiūte. Tokias Vatikano ra
dijo lietuviškosios programos 
rengiamas tiesiogines laidas 
numatoma per Vatikano ra
diją transliuoti kas keturias 
savaites. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

ffiJlu 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212We«CermakRoad. Chicago, IL 6060S 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

AUŠRA IR GINTĖ 
Netrukus Čikagoje lankysis 

ir Jaunimo centre koncertuos 
solistė Aušra Stasiūnaitė. 
Akompanuos anksčiau Vilniu
je, o dabar Čikagoje gyvenanti 
pianistė Gintė Čepinskaitė. 

G. Čepinskaitė yra baigusi 
Vilniaus M. K. Čiurlionio me
nų gimnaziją. Studijas tęsė 
Lietuvos Muzikos akademijoje 
ir Austrijoje, Salzburgo Aukš
tojoje menų mokykloje „Mo-
zarteum". 

Studįjų metais buvo pak
viesta dirbti į Lietuvos Muzi
kos akademiją koncertmeis
terės pareigoms. Vėliau, Vil
niaus universitete baigusi 
Tarptautinio verslo vadybos 
studijas, dirbo Filharmonijoje 
bei Operos baleto teatre muzi
kos vadybininke. 

G. Čepinskaitė yra M. K. 
Čiurlionio pianistų konkurso 
diplomantė, koncertavusi su 
Muzikos akademijos bei Lietu
vos simfoniniais orkestrais, 
surengusi daugelį solinių bei 
kamerinės muzikos rečitalių 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Pianistė Gintė Čepinskaitė 
maloniai sutiko akompanuoti 

solistei Aušrai Stasiūnaitei, 
atliekant koncertinę programą 
Jaunimo centre. Amerikos lie
tuvių radijo laidos rengiamas 
koncertas vyks vasario 25 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Bilietai 
iš anksto gaunami „Seklyčio
je", Marųuette Parke. 

ptr . 

Čikagos priemiestyje gyvenanti pia
niste Gintė Čepinskaitė akompa
nuos solistei Aušrai Stasiūnaitei. 

J. Tamulaičio nuotr. 

Remiantis paskutiniu 2000 
m. Lietuvių fondo suvažia
vimo ir LF tarybos pasiū
lymais, pradinei vienkartinei 
dr. Antano Razmos premijai 
Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija vienbalsiai pa
skyrė vienkartinę 25,000 dol. 
sumą. 

Vienkartinė Švietimo premi
ja akinama organizacijai arba 
asmeniui, kuris 2000 m. 
švietimo srityje ypatingai pa
sitarnavo lietuvybės išlaiky
mui užsienyje, Lietuvoje, Ka
raliaučiaus krašte, steigiant 
lietuviškas mokyklas ir Lie-
vos universitetuose tobuli
nant valstybinę lietuvių kal
bą bei švietimą Lietuvoje. 

Premijai apsvarstyti Lietu
vių fondas pakvietė šešis švie
timo žinovus: tris iš užsienio 
ir tris iš Lietuvos. Šiai komisi
jai vadovauti pakvietė Pasau
lio Bendruomenės Švietimo 
komisijos pirmininkę Reginą 
Kučienę. Kiti komisijos nariai: 
dr. prof. Egidijus Aleksandra
vičius, „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, dr. 
Darius Kuolys, dr. prof. Viole
ta Kelertienė, dr. Remigijus 
Motuzas. 

Garbės premijos 
paskyrimui 

Dr. Antano Razmos premija 
gali būti skiriama už: 

1. Švietimo darbus, puo
selėjant lietuvybę užsienyje ir 
Lietuvoje. 

2. Lietuvos švietimo siste
mos demokratizavimą. 

3. Humanistinių ir tautinių 
vertybių puoselėjimą Lietuvos 
mokyklose. 

4. Lituanistinių mokyklų 
kūrimą ir jų veiklos plėtrą 
užsienyje, naujų lietuviškų 
mokyklų steigimą Vilniaus ir 
Karaliaučiaus kraštuose. 

5. Modernių, kūrybingai ir 
efektyviai dirbančių mokyklų 
plėtrą Lietuvoje, sėkmingą jų 
vadybą. 

6. Paramą socialiai apleis
tiems vaikams Ir jų grąžinimą 
į mokyklas. 

7. Vaikų ir jaunuolių asme
ninės disciplinos skatinimą, 
kovą su narkomanija, alkoho
lizmu ir rūkymu Lietuvos mo
kyklose. 

8. Naujų ugdymo būdų ir 
metodų taikymą Lietuvos ir 
užsienio mokyklose. 

Paraiška 

Premijos kandidato vardas ir pavardė arba organizacijos pa
vadinimas , 

Pasitarnavimas 2000 metais švietimo srityje, ypatingai lietu
vybės išlaikymui užsienyje ir Lietuvoje bei Vilniaus ir Kara
liaučiaus kraštuose steigiant lietuviškas mokyklas ir Lietuvos 
universitetuose, tobulinant valstybinę kalbą ir Lietuvos švie
timą :'. 

-
Laimėjus premiją 25,000 dol. sumą, kuriam tikslui ji bus pa

naudota? 

Ar pasiekti rezultatai švietime atlikti valstybinėje instituci
joje? 

Pelno siekiančioje organizacijoje? 

Ar siekiant asmeninio pelno? 

Reikalui esant, platesnę informaciją galima pateikti atskiru 
žinių lapu 

Rekomenduotų kandidatų paraiškos turi būti grąžintos ne 
vėliau kaip kovo 15 d. šiuo adresu: Regina Kučienė 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, n 60441-8680. 

„Lituanicos" tunto iškil
minga sueiga vyks šeštadie
nį, vasario 17 d., 1:30 vai. p.p. 
PLC, Lemonte, sporto salėje. 
Sueiga prasidės punktualiai. 
Visiems tunto nariams daly
vavimas privalomas. Atvyks
tame pilnose išeiginėse unifor
mose. Užkandžiai salėje po su
eigos. Tėveliai maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės valdyba 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą rengia vasario 25 d., 
sekmadienį, 2:30 vai.p.p. Li-
bertyville Civic Center, 135 
West Church Street, Liberty-
ville, IL. Pagrindinis kalbėto
jas - Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas. 

Literatūrines popietės dalyviai Jaunimo centro kavinėje. 

LRD ŽADA AKTYVINTI SAVO VEIKLĄ 
Lietuvių rašytojų draugijos tys brandžių, klausytojų au-

LIETUVIŲ FONDO DR. ANTANO 
RAZMOS PREMIJA 

šaknys siekia prieškario Lie
tuvą. Tuometinė Rašytojų są
junga, 1946 m. Vokietijoje at
gimusi draugija, aktyvėjant 
migracijos procesams, įkūrė 
valdybą, koordinuojančią įvai
riose pasaulio šalyse apsigyve
nusių rašytojų veiklą. Tokia 
valdyba 1950 m. atsirado Bos
tone, vėliau keliavo iš miesto į 
miestą, o 1998 m. „apsistojo" 
Čikagoje. 

Lietuvos rašytojų draugijos 
pirmininkė Stasė Petersonie
nė rengiasi suaktyvinti litera
tūrinę veiklą, į ją įtraukdama 
vis daugiau naujai atvažiavu
sių literatų. Ne vienas iŠ jų 
gal tik dabar, perskaitęs šį 
tekstą, sužinos apie tokios 
draugijos egzistavimą. Turin-

sies vertų kūrinių, pirminin
kei gali skambinti tel. 773-
434-4545 arba rašyti adresu: 
5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636. Būtų gerai, jei 
atsirastų norinčių ir galinčių 
padėti kaupti medžiagą nese
niai įkurtam Lietuvių rašytojų 
archyvui (jis kol kas valdybos 
nario S. Džiugo namuose Oak 
Lawn). Pasirausę stalčiuose, 
pasidairę palėpėse ar rūsių 
komodose gal rasime literatų, 
nūnai besiilsinčių amžinybėje, 
laiškų, rašytų mūsų giminai
čiams, pažįstamiems arba re
tenybe jau virtusių knygelių... 

„Dabar turime 86 narius, -
sakė S. Petersonienė. - Iš pir
mo žvilgsnio tarsi nemažai, 
bet su Kanadoje, Belgijoje, 

Zigmo Degučio nuotr. 

Australijoje ir kitur gyvenan
čiais tegalime apsikeisti rašy
tine informacija - bendri va
karai ar susitikimai per daug 
kainuotų. Literatūrinėje po
pietėje, surengtoje Jaunimo 
kavinėje, savo kūrybą skaitė 
12 Čikagoje gyvenančių auto
rių. Ar nebijau, kad jų skai
čius po šio pokalbio išaugs? 
Tik apsidžiaugtume! Dažniau 
juk galime rengti literatūrines 
popietes, o ne kartą per me
tus, kaip iki šiol". 

Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė parodė sąsiuvinyje 
gimstančių artimiausių rengi
nių apmatus. Dainuojamosios 
poezijos, Šekspyro kūrybos, 
vieno kito literato autorinis 
vakaras... Susitikimų vieta ir 
laikas tikslinami. 

R e g i n a Ora i t ė 

Pedagoginiame lituanis
tikos inst i tute pavasario se
mestras prasideda vasario 17 
d. Priimami ir nauji studentai, 
ypač j neakivaizdinį skyrių. 
Informacija tel. 773-847-1693 
arba 773-434-4545. 

Visas lietuviškas jauni
mas kviečiamas prisijungti 
prie Čikagos Lietuvių jaunimo 
sąjungos. Vasario 18 d., sek
madienį, 2 vai.p.p. PLC konfe
rencijų kambaryje, Lemonte, 
vyks Čikagos Lietuvių jauni
mo sąjungos veiklos planavi
mo ir valdybos rinkimų susi
rinkimas. Laukiami 16-35 me
tų amžiaus h'etuvaičiai. Turite 
klausimų, bet negalite atvyk
ti? Skambinkite Auksei tel. 
773-334-9044. 

Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adam
kus, vasario 11 d. apsilankęs 
Džojos Barysaitės fotografijų 
parodoje, atidarytoje Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
nudžiugo, pamatęs puikiai ek
sponuojamas nuotraukas apie 
prezidentūrą. Visi Čikagos lie
tuviai kviečiami aplankyti šią 
įdomią parodą, kuri veiks iki 
vasario 28 d. 

Advokatas Saulius Kup
rys sakys kalbą Lietuvos ne
priklausomybės minėjime, 
ruošiamame Brighton Parke va
sario 18 d. Minėjimo pradžia 
bažnyčioje - 10:30 val.r. šv. 
Mišiomis. Giedos solistai Algi
mantas Barniškis ir Vladas 
Kybartas bei parapijos choras. 
Mišias laikys ir pamokslą sa
kys mūsų naujasis kunigas 
Jaunius Kelpšas. Po Mišių sa
lėje vyks akademinė ir meninė 
dalis. Meninę dalį atliks solis
tė Adriana Karkaitė, jai akom
panuos Manigirdas Motekai-
tis. Maloniai kviečiame atvyk
ti, po minėjimo pabendrausi
me prie kavutės. 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Prancisco, Chicago, IL 60632. 

LB Lemonto apylinkė Va
sario 16-osios minėjimą rengia 
vasario 18 d. Pasaulio lietuvių 
centre. 10:30 val.r. vyks vėlia
vų pakėlimas ir gėlių padėji
mas prie paminklo. 11 val.r. -
šv. Mišios, 12:30 val.p.p. - mi
nėjimas, akademija ir meninė 
dalis Lietuvių fondo salėje. 

Visi tie, kuriems rūpi alko
holio problemos, dabar renka
si ketvirtadieniais 7 val.v. St. 
Adrian mokyklos kambaryje, 
7014 S. Washtenaw. Daugiau 
informacijos skambinant Jur
giui tel. 773-881-1451. 

Tradicini Užgavėnių šiu
pinį šeštadienį, vasario 24 d., 
6 vai. vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje ruošia ir 
visus atsilankyti kviečia Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gija. Visų laukia atgaivos-pa-
bendravimo valanda, karšta 
vakarienė su garuojančiu šiu
piniu ir šokiai. Meninėje pro
gramoje išgirsite dr .Viliją Ke-
relytę dainuojančią svajingas 
dainas. Šokiams gros Algi
mantas Bamiškis. O kad šiu
pinio nepristigtume, apie daly
vavimą iš anksto praneškite 
Ramūnui Buntinui, tel. 630-
969-1316. Visi laukiami. 

Andrius Kubilius, buvęs 
Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas ir Seimo 
narys, penktadienį, vasario 23 
d., dalyvaus pietuose ir skai
tys pranešimą Čikagos miesto 
centre, Chicago Athletic Asso-
ciation pastate, 12 South 
Michigan Avenue, Crystal 
Room, 12 vai. įėjimas ir 
pietūs — 20 dol. Bilietai 
užsakomi, skambinant į ALTo 
būstinę tel. 773-735-6677 tarp 
10 vai. ryto ir 3 vai. p. p. Visus 
kviečia Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdyba. 

Vasario 16 minėjimas 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje įvyks vasario 17d. 11:45 vai. 
ryto Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Mokyklos mokiniai šiam 
minėjimui ruošiasi labai atsa
kingai. Kviečiame dalyvauti 
mokinių tėvelius ir visuomenę. 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose, Lemon
te, vyks šeštadienį, kovo 10 d. 
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022, arba pas Ramo
ną Kaveckaitę, tel. 708-499-
0687. 

Į Čikagą atvyksta buvęs 
ministras pirmininkas And
rius Kubilius. Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) centro val
dyba ir Čikagos skyrius kvie
čia visuomenę vasario 23 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. atvyk
ti į Bočių menę, PLC, kur vyks 
susitikimas su dabartinio Sei
mo nariu Andriumi Kubiliu
mi. 

PAGALBOS ŠAUKSMAS - 4 

Paaugl iams Meno mokyk
lėlėje kiekvieną ketvirtadienį 
vyksta salės (sočiai ballroom-
dance) šokių pamokos. Priima
mi visi norintys. Pamokų lai
kas - nuo 7 iki 8 val.v. 

Li tuanis t in iu mokyklų 
mokytojų d a r b o konferen
cijoje, sekmadienį, š. m. vasa
rio 25 d. PLC. Lemonte, ruo
šiamoje JAV LB Švietimo ta
rybos, dr. Algis Norvilas kal
bės tema „Tautines sąmonės 
likimas išeivijoje". Konferen
ciją pradėsime 9 vai. r. dalyva
vimu šv. Mišiose Pa!. J. Matu
laičio misijoje. Po Mišių —10 
vai. r. „Bočių menėje" vyks 
numatyta programa, kuri tu
rėtų baigtis maždaug 3 vai. 
p.p. Visi lituanistinių mo
kyklų mokytojai kviečiami šio
je darbo konferencijoje daly
vauti. 

Atėjo telefakso laiškas iš 
Lenkijos Katovicų miesto, iš 
prof. dr. Jerzy Holovriecki, ku
ris gydo Žanetą. Jis dėkoja vi
siems, kurie yra susirūpinę jos 
gyvybe. Gydytojas rašo, kad 
ligonė jam dvigubai rūpi, nes 
pats turi 19-metę dukrą. Jis 
pradėjo gydymą pinigų dar 
negavęs, nes dabar ypač svar
bu sustiprinti jos sveikatą. 

Žaneta buvo nuvežta į Kato-
vicus 2001 m. sausio 29 d. Jos 
būklė buvo sunki, nes buvo 
padidėjęs kaulų čiulpų krūvis, 
panašiai kaip buvo susirgimo 
pradžioje. Ligonė yra paguldy
ta į hematologinį intensyvaus 
gydymo skyrių, kuriame kam
bario oras prieš gydymą yra 
specialiai filtruojamas. Žaneta 
guli viena ir lankytojų skai
čius ribotas, ją lanko tik pa
ruoštas medicininis persona
las ir mama. Paskutinėmis 
dienomis Žanetos būklė yra 
pagerėjusi, bet leukemija dar 
stipriai veikia. 

Pirmiausia ir svarbiausia 
reikalingas donoras. Mergai
tės organizmo tipas yra retas 
ir dar nėra rastas geras kan
didatas. Jo ieškome per Euro
pos ir Amerikos organų trans
plantacijos bankus (vienas 
toks bankas yra Čikagoje). Da
bar mergaitė pereina visą che
moterapijos kursą, kad būtų 
paruošta kaulų čiulpų trans
plantacijai. 

Dr. J. Holovriecki taip apibū
dina gydymo išlaidas. Yra trys 
skirtingos išlaidų rūšys. Da
bartinė terapija specialiai fil
truojamuose kambariuose kai
nuoja apie 8,000 dol. ir vienas 
gydymo kursas užtrunka apie 
4 savaites. Kaina gali būti di
desnė, jeigu naudojimui būtų 
reikalingas sudėtingesnis pa
ruošimo kambarys. Donoro 
paieškų kaina svyruoja nuo 
1,500 iki 7,500 dol., priklau

so, kiek donorų reikia ištirti. 
Transplantacijos procedūra 
kainuoja nuo 60,000 iki 
80,000 dol. Pinigų skirtumas 
priklauso nuo gavėjų (Europos 
ar Amerikos) donorų registrų. 
Į šią kainą neįeina pooperaci
nis gydymas ir priežiūra. 

Su profesoriumi palaikysiu 
ryšį - jis kartas nuo karto 
atsiųs vėliausias žinias. Kal
bėjausi su Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) darbuotoja 
dr. Vaitkiene dėl apmokėjimo. 
Ji prižadėjo atsiųsti laišką, 
paaiškinantį, kaip bus sumo
kėta iš ligonių kasos - anks
čiau buvo rašyta, kad SAM su
mokės skirtumą nuo suaukotų 
pinigų. 

Pasitarus su įtakingais Li-
thuanian Mercy Lift pade
dančiais žmonėmis ir gavus 
SAM pritarimą pinigai bus 
siunčiami tiesiai į universite
tinę ligoninę Katovicuose. Pro
fesorius rašo, kad nebus reika
laujama sumokėti visą sumą 
iš karto, taigi už kelių dienų 
išsiųsime pirmą 8,000 JAV če
kį, kuris bus pervestas į jų są
skaitą. Kai gausime sąskaitą, 
vėl sumokėsime. 

Žaneta Kaune baigė 12-tą 
klasę su pagyrimu (vienintelė 
mokykloje). Visur jos buvo 
daug, ji dainavo, deklamavo, 
rašė eiles ir straipsnius, šoko 
pramoginius šokius, sportavo 
klube, dirbo kompiutįeriu, mo
kėsi kalbų, tapė paveikslus, 
sirgdama išlaikė teises ir pra
dėjo vairuoti mašiną. Sirgda
ma įstojo į Kauno technologijos 
universitetą, architektūros fa
kultetą. Visi prognozavo jai 
didelę ateitį. Tačiau nelemtoji 
liga planus sutrukdė. 

Tikiuosi, kad Žaneta pasau
lyje jau yra numylėta. Ji yra 
gerose rankose ir su Dievo pa
galba teks matyti ją sveiką. 

P r a n ė Šlutienė 

Čikagos lituanistinės mokyklos trečio skyriaus mokiniai su savo mokytoja Loreta Sabeckiene: Arvydas Dubins-
kas. Rūta Grabauskaitė, Iffnas Grabauskas, Steponas Grybauskas, Dovile Jurgutytė, Benas Kozmianas, Marius 
Liatukas, Matas Orentas. Aušrinė Plioplytė, Justas Riabkov, Lukas Sinkevičius, Marius Stalionis, Tomas Sutri-
naitis. Paulius Šimkonis. Marius Šoliunaa, Justina Tveragaite (mokiniai išvardinti abėcėlės tvarka) 

Dalios Badarienės nuotr. 


