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(Remianti* AFP, Rautais, AP. Intacta*. ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranatknab)

* Sausio pabaigoje pla
nuojama atnaujinti veiklą

Būtingės naftos terminale.
„Mažeikių naftos” vadovai sa
kė, kad dėl beveik du mė
nesius užtrukusios terminalo
prastovos nepakrauta apie 10
tanklalaivių ir negauta beveik
20 mln. litų pajamų. Be to,
dar tiksliai nesuskaičiuota,
kiek kainavo terminalo saugu
mo didinimo darbai. Didžiąją
dalį prarastų lėšų „Mažeikių
nafta” tikisi atgauti iš draudi
mo firmos, apdraudusios Bū
tingės terminalą nuo prastovų
išlaidų, susijusių su įrangos
pakeitimu, ir materialinės at
sakomybės už gamtai bei tre
tiesiems asmenims padarytą
žalą.
‘
(Eit«)
* Seimui atmetus prezi
dento veto ir priėmus Pilie

čių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo pataisas, įkaitais
pasijuto savininkai. Kaune be
veik 2,000 nuomininkų šeimų
įgijo viltį privatizuoti užima
mus butus, o apie 2,500 savi
ninkų teigia patyrę antrąją
nacionalizaciją.
(KD. eiu)
* Seimas ėmė svarstyti li

beralo Gintaro Steponavi
čiaus pateiktas pataisas, ku
riomis numatoma nereikalauti
valstybinių švenčių metu prie
privačių namų kelti valstybinę
vėliavą bei nebausti vėliavos
neiškeliančius asmenis. Sei
mūnai pritarė įstatymo patai
sai, pagal kurią vėliavą vasa
rio 16-ąją bei byriausybei nu
tarus, būtų privaloma kelti tik
prie valstybės įstaigų bei ins
titucijų pastatų.
(bns)
* „SOS vaikai” agentūros
padalinyje Vilkįjoje jau gyve

na keturi nepilnamečiai. Kau
no rąjono socialinės paramos
skyriaus vedėjos pavaduotojos
Janinos Dabašinskienės tvirti
nimu, rąjone labai trūksta glo
bos įstaigų. Iki šiol veikė tik
32 vietų Pagynės vaikų na
mai, nors kasmet apie 70-80
Kauno rąjono mažųjų netenka
tėvų globO8.
(KD, Elta)

* Lietuviai, jau metus
eksportuojantys medieną

latviams, gali tikėtis dar di
desnių pardavimų. Manoma,
jog po Rusijos valstybinio mui
tinių komiteto sprendimo su
stabdyti apvaliosios medienos
eksportą per Estiją, šios vals
tybės medienos perdirbėjai
žaliavos trūkumą bandys kom
pensuoti pirkdami ją iš Latvi
jos.
(VŽ, Elta)
* Panevėžio rąjone per
nai lapkričio 25 d. rasti
trįjų asmenų palaikai tikrai
yra nužudyto verslininko Ge
dimino Kiesaus, jo sūnaus
Valdo bei vairuotojo Alfonso
Galmino kūnai. Palaikai at
pažinti atlikus biologinę DNR
ekspertizę. Mažeikiškių palai
kai atrasti maždaug už 20 km
nuo Panevėžio. Kūnai buvo
rasti be galvų. Šios kūno dalys
nerastos iki šiol. Dabar yra
suimti keturi įtariamieji ben
drininkavimu nužudant Kiesu8 ir jų vairuotoją — su Pa
nevėžio
„tulpinių”
gauja
siejami 33 metų Audrius Andrušaitis, 33 metų Sigitas
Raišelis, 35 metų Virginijus
Baltušis ir 40 metų A. Vertelka. Visi jie dabar yra suimti ir
laikomi Lukiškių tardymo
izoliatoriuje. Manoma, kad
mažeikiškių nužudymo vykdy
tojai buvo nužudyti gaujos
narių.
(BNS)

Kaina 50 c.

Pasaulio nauįlenos

Tėvynėje pasižvalgius
* Vašingtone vizitą pra
dėjęs prezidentas Valdas
Adamkus ketvirtadieni pareiš
kė pritarimą Lietuvos užsienio
reikalų ministro Antano Valio
nio veiklai per vizitą Maskvo
je, įskaitant ir jo susitikimą su
Rusijos dųjų bendrovės „Gaz
prom” vadovybe. Kaip sakė jo
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, „prezidentas yra
nustebęs, kad kilo diskusijų,
ar reikėjo ministrui A. Valioniui susitikti su ‘Gazprom’ va
dovais”. Jos teigimu, „prezi
dentas anksčiau yra raginęs
ūkio ministrą Petrą Čėsną ak
tyviau kelti šiuos klausimus,
kalbėti apie Rusijos dujotiekio
statybą”. Po vizito žiniasklaida ir politikai svarstė, kad A.
Valionio susitikimas su „Gaz
prom” valdybos pirmininku
tariamai buvęs slaptas. <bns>
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas viešai prisipažino,
jog valdančioji dauguma neži
no, ką daryti dėl pereinamojo
laikotarpio parduodant žemės
ūkio paskirties žemę užsienie
čiams. Seimo Kaimo reikalų
komitetas pasiūlė derėtis su
Europos Komisija dėl 7 metų
pereinamojo laikotarpio žemės
ūkio paskirties žemės pardavi
mui. Norint derėtis, reikėtų
atnaujinti derybas dėl jau su
derinto laisvo kapitalo judėji
mo skyrių. Be to, nustačius
pereinamąjį laikotarpį, Lietu
va gali netekti ES finansinės
paramos žemės ūkiui.
ibns)
* Nors šiais metais kul
tūrai valstybė skyrė beveik
20 mln. litų daugiau nei per
nai, nemažai kultūros įstaigų
skundžiasi sumažėjusią vals
tybės pinigine parama. Lietu
vos Nacionalinei filharmonijai
šiais metais skirta 428,000
litų mažiau nei pernai. Filhar
monijos generalinis direkto
rius Egidijus Mikšys teigia,
kad, sužinojus apie biudžeto
sumažinimą, padėtis tapo
„labai įtempta”. Pasak jo, ne
lieka kitos išeities, kaip
mažinti koncertinę veiklą,
atšaukti kai kurias svarbias
sutartis su užsienio bendrinin
kais. „Kieno sąskaita statomi
Valdovų rūmai?”, retoriškai
klausė E. Mikšys.
* Valstybinio socialinio
draudimo fondo („Sodros”)
vadovas Dalius Prevelis spėja,
kad šiemet didėjant drau
džiamosioms pąjamoms, vidu
tinė senatvės pensįją iki metų
pabaigos turėtų išaugti 10.56
lito. D. Prevelis sakė, kad nu
manomas papildomas lėšų po
reikis padidėjusioms pensi
joms išmokėti yra apie 52 mln.
Lt per metus. Šiuo metu vidu
tinė senatvės pensija yra 317
litų, o vidutinės draudžiamo
sios mėnesio pajamos — 886
litai. Pagrindinė pensįją šiuo
metu yra 138 litai.
<bns)
* 7 mėnesių laisvės atė
mimo bausme Lietuvoje
pirmą kartą nubaustas Šiau
liuose tarnavęs šauktinis ka
rys Vladimiras Tamkunas, pa
kartotinai pasišalinęs iš tar
nybos vietos. Eilinis V. Tam
kunas per metus privalomo
sios tarnybos tris kartus buvo
pabėgęs iš karinio dalinio. Ka
reivis nepaisydavo karininkų,
atvirai šaipydamasis iš nusta
tytos karinės tvarkos, jis kar
tą jau buvo baustas už savava
lišką pasišalinimą iš tarnybos,
bausmės vykdymą atidedant
metams.
<bns>
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Iškilminga rikiuote Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ketvirtadienį paminėtos Krašto apsaugos savanorių pajėgų
(KASP) 11-osios įkūrimo metinės. Ta proga vyko iškilminga dešimties KASP rinktinių vėliavų rikiuotė, vėliau KASP
štabe — šventinis minėjimas. Iki 1991 m. pabaigos visos krašto apsaugos struktūros buvo sudaromos savanoriškumo
principu, tačiau daugiausia patriotiškai nusiteikusių žmonių susibūrė į savanorių dalinius miestuose ir rajonuose, ku
rių organizavimas priklausė Lietuvos Sąjūdžiui. 1991 m. Sąjūdžio savanoriams buvo pavedamos svarbiausios gynybi
nės užduotys — saugoti ir ginti Aukščiausiosios tarybos-Atkuria mojo Seimo, spaudos, radijo, televizijos pastatus, ki
tus gyvybiškai svarbius objektus. 1991 m. sausio 17 d. Aukščiausioji taryba priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos
tarnybos įstatymą, kuriuo remiantis buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Nuo 1998 m. ši tarnyba buvo
pertvarkyta į Krašto apsaugos savanorių pąjėgas. Šiuo metu KASP pajėgose yra apie 10,000 karių savanorių ir 2,000
karininkų bei liktinių. Pajėgas sudaro 10 rinktinių ir 1 aviacijos batalionas. Dabar dauguma pajėgose tarnaujančiu
karių yra jauni vaikinai ir merginos, daugiau kaip pusė iš jų tarnauja ne mažiau kaip 5 metus. Kariu savanoriu gali
tapti Lietuvos pilietis, sulaukęs 18 metų amžiaus, jeigu jo išsilavinimas, fizinis pasirengimas, sveikatos būklė ir mo
ralė atitinka rikiuotės kario reikalavimus.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

JAV Senato patarėjai domisi
Lietuvos pasirengimu NATO
Vilnius, sausio 17 d. (BNS)
— JAV Senato Užsienio rei
kalų komiteto patarėjai, besi
ruošiantys diskusijoms Senate
dėl NATO plėtros, Lietuvoje
susipažįsta su valstybės pasi
rengimu narystei NATO.
Ketvirtadienį Senato pata
rėjai Patti McNemey, David
Merkei ir Mark Esper susiti
kime su krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi do
mėjosi Lietuvos pažanga ka
rinėje srityje ir jos indėliu į
kolektyvinio saugumo ir regio
ninio bendradarbiavimo stipri
nimą.
Pasak ministro atstovės
spaudai Ritos Grumadaitės, L.
Linkevičius svečiams papasa
kojo apie Lietuvos pasiren
gimą dalyvauti tarptautinėse
operacijose: iki šių metų pa
baigos bus sukrutąs NATO
reikalavimus atitinkantis ba
talionas, o iki 2006-ųjų — ir
nuolatinės parengties brigada.
Lietuvos kariai jau 7 metus
tarnauja taikos palaikymo
misijose Balkanų regiono vals
tybėse ir turi sukaupę patir
ties veikti tarptautiniuose jun

L. Linkevičius pateikė infor
maciją apie galimą Lietuvos
karių dalyvavimą Jutiteroristinėje kampanijoje Afganista
no regione, Seime priimtą
svarbų įstatymą, kuris nusta
to teisinį mechanizmą, regu
liuojantį Lietuvos dalyvavimą
NATO operacijose, kai vals
tybė bus priimta į sąjungos
gretas.
L. Linkevičius pažymėjo,
kad šie metai — svarbus lai
kotarpis, per kurį reikia pa
dirbėti tobulinant rezervo ren
gimą, šauktinių mobilizavimą
ir plėtojant infrastruktūrą
sąjungininkų pajėgų priėmi
mui.

gėjas ir savininkas — Gruzįjos
parlamento narys, prieštarin
gai vertinamas verslininką*
Valerįj Gelašvili. Sandorio
kaina — 1.8 mln. JAV dol.
„Dalį pinigų sumokėjau iš pa
jamų, gautų pardavus ‘Lelįjoe’
fabriką. Kitą dalį sudaro ‘Snoro’ banko suteiktas kreditas”,
sakė didžiąją rūmų dalį įsi
gijęs
Gruzįjos parlamento
atostogų metu Vilniuje verslo
reikalus tvarkantis V. Gela
švili. Kai kurių nekilnojamojo
turto žinovų vertinimu, šis
pastatas vertas ne mažiau
kaip 10 mln. litų.
(LR, bns>

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas apie savo dalyva

* Lietuvos medikams su
daryta galimybė nemokamai
mokytis anglų kalbos. Ben
dras farmacijos bendrovės
„AstraZeneca” ir anglų kalbos
mokyklos „English First” pro
jektas „Tobulinkime anglų
kalbą drauge su „Astra-Zeneca” buvo pristatytas Didžio
sios Britanįjos ambasadoje
Vilniuje. Ambasada yra pro
jekto rėmėja. Ilgalaikė „As
traZeneca” investicija į šį pro
giniuose.
jektą viršįja pusę milįjono litų.
♦ Trumpam į Lietuvą ii Specializuoti anglų kalbos
Kanados atvykusi Regina kursai Lietuvos medikams
Epštein-Paul trįjų aukštų pa vyks penkiuose didžiuosiuose
statą Vilniaus centre parda miestuose — Vilniuje, Kaune,
vė Gruzįjos parlamento na Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa
riui priklausančiai bendrovei. nevėžyje. Pirmojo srauto užsi
3,793 kvadratinių metrų ploto ėmimus jau pradėjo 240
namas tapo bendrovės „Khar žmonių, suskirstytų į grupes.
ti” ir daugiausia Vokietįjoje Trįjų mėnesių kursų progra
dirbančio verslininko Igorio moje numatyta 60 akademinių
Kolo nuosavybe. „Kharti" stei valandų.

* Lietuvoje viešintis Esti
jos prezidentas Amold Ruutel pareiškė, jog Lietuva ir Es
tija turėtų geriau išnaudoti
tarpusavio bendradarbiavimą
einant į NATO. Anot jo, bend
ri užsakymai ginkluotei pirkti
padėtų sumažinti abiejų vals
tybių išlaidas.
<bns>
* Latvijos aplinkosaugos
ir regiono plėtros ministe
rija vasario viduryje ketina
surengti Rygoje Baltijos vals
tybių seminarą tema „Dėl at
sakomybės už naftos išsilieji
mą jūroje”, po kurio ji norėtų
susitarti su kolegomis Lietu
voje sudaryti sutartį dėl naf
tos teršalų padarytos žalos at
lyginimo. Seminarą rengia
Latvijos aplinkosaugos minis
terija drauge su JAV aplinkos
agentūra. Latviai įsitikinę, jog
Amerikos specialistų patyri
mas sprendžiant naftos taršos
problemas tarp JAV ir Kana
dos, gali padėti parengti mo
delį, priimtiną ir Baltijos vals
tybėms.
(BNS)
* „Sodros” ir Valstybinės
darbo inspekcijos pasitari
me premjerą Algirdą Brazaus
ką sužavėjo naujas projektas
— laiškų mokesčių mokėto
jams rašymas, — kuriuo bus
siekiama įrodyti, kad mokėti
socialines įmokas naudinga
pačiam žmogui. Jis sakė, kad
bendraudamas su kitų valsty
bių premjerais, sužinojo, jog
tokį socialinės agitacijos būdą
yra pasirinkusios visos dabar
ekonomiškai stiprios valsty
bės, kurios „nebesupranta,
kas tai yra mokesčių nemokė
jimas”, ir kuriose „nelegaliai
dirba tik braškių atvažiavę
skinti lietuviai”.
(Bns>
* Vyriausybė 66 Lietuvos

bibliotekoms nusprendė per
vimą prezidento rinkimuose duoti 275 kompiuterius, 87
ketina paskelbti, „kaip jau ne spausdintuvus, 30 komplektų
kartą yra minėjęs, pavasarį”. įrangos, reikalingos naudoji
* Per Lietuvos sieną per muisi internetu. Ši parama
nai vyko 5 mln. automobi suteikta 60 savivaldybių, 5
liu. Palyginti su 2000-aisiais, apskričių bibliotekoms bei Lie
per Lietuvos sieną vykusių au tuvos aklųjų bibliotekai. (BNS)
tomobilių padaugėjo 85,000, * Vilniaus vyriausiajame
arba 1.8 proc. Aktyviausias policijos komisariate oficia
buvo autotransporto eismas liai buvo atidarytas Vieningos
per valstybės sieną su Balta pagalbos centras. Nusikalti
rusija (daugiau kaip 1.5 mln. mo, gaisro ar ligos atveju vil
automobilių), Latvija (1 mln. niečiai galės skambinti ben
154,000) ir Lenkįja (1 mln. dru pagalbos telefonu 112.
(LR, Elta)
98,000).
ibnsi

Kabulas. JAV Valstybės sekretorius Colin Powell ketvirtadie
nį pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos liks įsipareigojusios dėl Afga
nistano ir padarys viską, kad padėtų šiai per du dešimtmečius nu
niokotai valstybei vėl atsistoti ant kojų. C. Powell ypatingo saugu
mo sąlygomis atskrido į Afganistaną trumpam, bet istoriniam vi
zitui. C. Powell, kuris per ketvirtį amžiaus yra pirmasis į Kabulą
atvykęs JAV Valstybės sekretorius, nurodė, kad Amerika bendra
darbiaus su laikinąja vyriausybe atkuriant švietimo bei sveikatos
apsaugos sistemas, taip pat „visas kitas sistemas, kurių reikia
XXI amžiuje”.
Vašingtonas. Britas Richard Reid, kuris Afganistane mokėsi
teroristinės veiklos su Osama bin Laden tinklo „al-Qaeda” kovoto
jais ir kuris praėjusį mėnesį lėktuve virš Atlanto vandenyno ban
dė padegti batuose paslėptus sprogmenis, trečiadienį JAV apkal
tintas mėginimu sunaikinti lėktuvą su 197 žmonėmis. Kaltinama
jame akte, kurį Massachusetts pateikė federalinis Didysis prisie
kusiųjų teismas, yra 9 punktai, tarp jų — kaltinimai mėginimu
nužudyti ir mėginimu panaudoti masinio naikinimo ginklą.
Vašingtonas. JAV pajėgos Afganistane rado daugiau įrodymų,
kad Osama bin Laden „al-Qaeda” siekė gauti cheminių, biologinių
ir branduolinių ginklų, be to, didėja tikrintinų objektų skaičius,
sakė JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. JAV neturi įro
dymų, kad „al-Qaeda” įsigijo masinio naikinimo ginklų, tačiau su
rinkta medžiaga rodo, jog jie norėjo panaudoti tokius ginklus, nu
rodė sekretorius.
Vašingtonas. Jeigu Saddam Hussein neleis ginkluotės tikrinto
jams sugrįžti į Iraką, Amerika „atėjus tinkamam laikui, turės su
juo susitvarkyti”, įspėjo JAV prezidentas George W. Bush. „Mes
norime žinoti, ar jis kuria masinio naikinimo ginklus. Jis sako, jog
nekuria. Tegu pasaulis tai pamato”, sakė G. W. Bush. Daugelio
manymu, šis įspėjimas reiškia, kad Vašingtonas busimame karo
prieš terorizmą rate gali pradėti karinį puolimą prieš Iraką. Ta
čiau tuo pačiu metu Vašingtonas turi elgtis atsargiai, nes kai ku
rios arabų valstybės, palaikiusios JAV antiteroristinę operaciją
Afganistane, priešinasi jėgos panaudojimo prieš Iraką galimybei.
Iraką taip pat užtaria Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės
Rusija, Prancūzija ir Kinija.
Bagdadas. Ketvirtadienį, per 11-ąsias Persijos įlankos karo
metines, Irako prezidentas Saddam Hussein pareiškė esąs pasi
rengęs sužlugdyti bet kokias naujas JAV karines atakas, kurios
gali būti pradėtos tolesniame karo prieš terorizmą rate. Per tele
viziją rodytoje kalboje S. Hussein tvirtino, jog Persijos įlankos ka
ras suteikė Irakui patirties, kuri leis jam atremti bet kokį naują
puolimą. Šio karo metu JAV vadovaujama koalicija išvijo Irako
pąjėgas iš Kuwaito ir vykdė Irako bombardavimus. S. Hussein pri
dūrė, kad JAV „slysta į bedugnę”, perdėtai naudodamos jėgą po
rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro išpuolių.
Doha. Qataro sostinėje Dohoje viešintis Pakistano ryšių minis
tras Javed Ashraft įspėjo, kad karas su Indija vis dar gali kilti bet
kuriuo metu, ir kritikavo Islamo Konferencijos Organizaciją, kad
ji nesiima veiksmų šiai krizei išpręsti. „Jeigu ji (Indija - red.) nea
titrauks pajėgų, karo grėsmė išliks”, sakė ministras.
Deli. JAV Valstybės sekretorius Colin Powell ketvirtadienį atvy
ko į Delį, kur bandys įtikinti Indiją bei Pakistaną vėl pradėti dery
bas ir sumažinti įtampą, dėl kurios abi branduolinės kaimynės
prie bendros savo sienos sutelkė gausias karines pajėgas.
Briuselis. Narystė NATO nėra dovana. Devynios valstybės kan
didatės turi pripažinti, kad tai didelė atsakomybė, trečiadienį pa
reiškė NATO generalinib sekretorius George Robertson. Jis nuro
dė, kad lapkričio mėnesį bus priimtas sprendimas dėl narystės
siekiančių valstybių — Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, Makedonijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos.
Maskva. Po kelių karčių ginčų, kurie liudijo apie „medaus mė
nesio” pabaigą, Rusija, regis, jau susitaikė su tuo, kad George W.
Bush vadovaujama Amerika yra „sunki bendrininkė", ir dėl atei
ties dabar puoselėja mažiau iliuzijų. Baigiantis pirmiesiems G. W.
Bush metams Baltuosiuose rūmuose, Maskva vis mažiau abejoja,
kad ateityje galima laukti pačių nemaloniausių staigmenų. Geros
valios antplūdis, kurį lėmė bendra kova su terorizmu po rugsėjo
11-osios išpuolių JAV, regis, išjudino kiek šaltokus santykius. Ta
čiau ginčai dėl spaudos laisvės, ginkluotės mažinimo bei Maskvos
kampanijos Čečėnijoje vėl įsiplieskia, primindami abiem valsty
bėms apie naujųjų strateginių santykių ribas.
Minskas. Baltarusijos saugumo tarnybos suėmė 6 įtariamuo
sius, neva bandžiusius parduoti pusantro kilogramo urano, už ku
rį prašė 250,000 dolerių. Ši medžiaga buvo gauta iš branduolinio
reaktoriaus — galbūt kaimyninėje Ukrainoje, Lietuvoje arba Rusi
joje, nes Baltarusijoje atominių elektrinių nėra.
Grundy, Viginia. 43 metų iš Nigerijos atvykęs studentas Peter
Odighizuma, kurio studijos buvo sustabdytos, teisės mokykloje
trečiadienį nušovė tris žmones — mokyklos dekaną, katedros dar
buotoją ir studentą. Dar trys žmonės buvo sužeisti ir guli ligoni
nėje. Manoma, kad P. Odighizuma, kurį sulaikė pavojaus gyvybei
nepabūgę studentai, buvo supykęs dėl blogo įvertinimo.
Maskva. Rusijos sostinėje išlieka didelė teroro aktų galimybė,
panaudojant biologines, chemines ir radiacines priemones, ketvir
tadienį įspėjo Maskvos ir Maskvos srities federalinės saugumo
tarnybos (FST) valdybos viršininkas Viktor Zacharov. Jis pranešė,
kad pernai Rusuos sostinės FST valdyba, įtarusi sąsąjomis su te
roro aktais, sulaikė 133 žmones, 29 jų suėmė ir pateikė jiems kal
tinimus. Patikrinus Maskvoje

veikiančių 18-koe religinių vi
suomeninių musulmonų organi
zacijų ir jų darbe radus grubių
įstatymų pažeidimų, pateikti
ieškiniai dėl 13-kos organizacijų
uždarymo.

KALENDORIUS

Sausio 18 d.: Darius, Gedgaudas,
Jogailė, Jolita, Kaributas, Liberta,
Priska.
Sausio 19 d.: Gedvile, Henrikas.
Kanutaa, Kleopatra, Marųua, Morta,
Raivedys.
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KOMISIJA VERTINO PROGRAMŲ
FINANSAVIMĄ
Lietuvos Kūno kultūros ir
sporto departamente (KKSD)
antradienį, sausio 15 d., posė
džiavo praėjusių metų pabai
goje sudaryta šešiolikos asme
nų Kultūros ir sporto fondo ta
rybos kūno kultūros ir sporto
ekspertų komisija.
Kūno kultūrai ir sportui iš
fondo šiemet skirta 5,0006,000 Lt, todėl programų fi
nansavimą teko gerokai ap
karpyti. Iš viso buvo peržiūrė
tos 175 programos, kurioms fi
nansuoti reikėtų daugiau ne
gu 29 mln. Lt.
Fondo lėšos bus naudojamos
keturiomis kryptimis. Ypač
daug dėmesio bus skirta be
simokančio jaunimo reikmėms
patenkinti, užimtumo proble
mai spręsti. Taip pat bus vyk
domos veteranų socialinės pa
ramos programos, finansuoja
ma „Sporto” laikraštis, ku
riam informacinė sporto siste
ma, leidžiamos knygos, bus
skiriama pinigų aukštosioms
mokykloms sporto inventoriui
įsigyti. Šioms reikmėms pla
nuojama išleisti 793,500 Lt.
Aukšto meistriškumo sporti
ninkų rengimui planuojama
skirti 1 mln. 260,000 Lt. Tai
Olimpinio sporto centro finan
savimas (500,000 Lt), priemo
kos federacijoms (baidarių ir
kanojų, lengvosios atletikos,
penkiakovės, krepšinio (mote
rų), dviračių sporto) už daly

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

vavimą Europos ir pasaulio
čempionatuose.
Tarptautinėms
varžyboms
surengti, kurių šiemet Lietu
voje vyks net 12, planuojama
skirti 2 mln. 655,000 Lt, nors
prašoma — daugiau nei 7 mln.
Daugiausiai lėšų pareikalaus
pasaulio jaunių irklavimo bei
Europos jaunimo krepšinio
čempionatai, kuriems numato
ma skirti 1 mln. 500,000 Lt.
Kalbėdamas apie ateities
perspektyvas, KKSD generali
nio direktoriaus pavaduotojas
bei ekspertų komisijos pirmi
ninkas Algirdas Raslanas pa
žymėjo, jog būtina kuo grei
čiau patvirtinti kriterijus, ku
riais remiantis būtų kviečiami
tarptautiniai renginiai į Lie
tuvą. Tokiems renginiams or
ganizuoti per metus nereikėtų
skirti daugiau nei 1 mln. Lt.
Sporto bazėms, baseinams,
aikštelėms rekonstruoti ir
įrengti žadama skirti 985,000
Lt. Numatyta lėšų Ignalinos
žiemos centrui, Vilniaus „Žal
girio” stadiono projektavimo
darbams, „Sportimos” manie
žui, bus investuojama į miestų
ir rajonų sporto objektus bei
„Sportas visiems” objektus.
Pasak A. Raslano, progra
mos, vykdytos dvejus metus iš
eilės, nebebus finansuojamos.
Ekspertų komisijos nariai taip
pat siūlė peržiūrėti atskirų
programų finansavimą. BNS

LIETUVOS ČIUOŽĖJAI EUROPOS
PIRMENYBĖSE
Europoje dailiojo čiuožimo
čempionate Lozanoje (Šveica
rija) antradienį ir antrasis
Lietuvos olimpiečių — Marga
ritos Drobiazko ir Povilo Va
nago — privalomosios progra
mos šokis tarp 25 porų buvo
įvertintas ketvirtąja vieta.
Sėkmingiausiai antrąjį šokį
atliko Europos čempionų ti
tulą ginantys italai Barbara
Fusar Poli ir Maurizio Margaglio. Kontinento vicečempio
nai iš Prancūzuos — Marija
Anisina ir Gwendal Peizerat
— buvo antri, o trečiąja vieta
tenkinosi rusai Irina Lobačiova ir Uja Averbuch.
Gintarė Vostrecovaitė Euro

pos dailiojo čiuožimo pirme
nybėse neįveikė kvalifikacinių
moterų varžybų A grupės kva
lifikacinio varžybų etapo ir iš
tolesnės kovos pasitraukė.
Gintarė tarp septyniolikos
grupės dalyvių liko paskutinė.
Be G.Vostrecovaitės, iš ko
vos dėl medalių pasitraukė ir
šešioliktąją vietą A grupėje
užėmusi Estijos sportininkė
Olga Vasiljeva.
Kvalifikacines šios grupės
varžybas laimėjo keturiskart
Europos čempionė 22 metų
rusė Irina Sluckaja, aplenkusi
tautietę Viktoriją Volčkovą bei
italę Silvią Fontaną.
BNS

Lietuvos čiuožėjai Povilaa Vanagas ir Margarita Drobiazko Europos dai
liojo čiuožimo varžybose, Šveicarijoje. ELTA nuotr

JAV
Kanadoje ir kitur

Metams
$100 00
(U.S.) $XX5.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

$500.00
$100.00
$160.00
. $55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant i Lietu va:

ASK „Lituanica” jaunieji krepšininkai jau ruošiasi dalyvauti ŠALFASS-gos Jaunučių krepšinio pirmenybėse,
Detroite vyksiančiose š.m. gegužės 4 ir 5 d. Treniruotės jau vyksta PLC, Lemonte. Treneris Dean Jeske vienai
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
jaunųjų žaidėjų komandai aiškina krepšinio taisykles.

2002 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Šios varžyboss yra dalis 52ųjų Š. Amerikos Lietuvių spor
to žaidynių, kurių pagrindinė
dalis vyks Čikagoje, š.m. gegu
žės mėn.

Oro paštu
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopįją.

2002 m. Š. Amerikos Lietu leidžia. Mergaitėms yra leivių jaunučių krepšinio pirme džiama žaisti berniukų koŠALFASS Krepšinio
E-paštas: administracijaOdraugas.org
nybės vyks gegužės 4 ir 5 d.,
mandose, tačiau neatvirkščiai.
komitetas
redakcijaOdraugas.org
Detroite, Mich. Vykdo — Det
Pradinė (preliminarinė) ko
rastineOdraugas.org
ŠALFASS
Centro
roito LSK „Kovas”.
mandų registracija privalo bū
akelbinasdOdraugaa.org
valdyba
Varžybas numatoma vykdy ti atlikta iki 2002 m. vasario
ti šiose berniukų ir mergaičių 28 d. imtinai, šiuo adresu:
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
Mykolas Abarius, P.O.
klasėse: B (1986-1987 m. gimi
DANTŲ GYDYTOJAS
IRKLUOTOJŲ LAUKIA SUNKUS, BET
Lietuviams sutvarkys dantis už
mo), C (1988-1989 m.), D Box 250309, Franklin, MI
DARBINGI” METAI
prieinamą kainą. Pacientai priimami
(1990-1991 m.), E (1992-1993 48025-0309, USA. Tel. 248Lietuvos Seime vyks išplėstinis komiteabsoliučiai punktualiai. Susitarimui
Prasidėję
metai
m.) ir F „molekulių” (1994 m. 865-0243; Fax: 248-338-2625;
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
to
posėdis.
Jame
už
savo
jau
irklavimo
federacijai
(LIF)
bus
gimimo ir jaunesnių). F. (mo E-mail:
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
padarytą
veiklą
atsiskaitys
di
sunkūs,
tačiau
„darbingi”,
o
michaelgcpa@ameritech.net
lekulių) ir galbūt, E klasėje
Tel. 700-422-8260
Papildomas ryšys: Vytas didžiausias dėmesys bus skir rektorato tarnybos.
komandos
greičiausia
bus
Pavasario pradžioje prasidės
Polteraitis, tel. 734-420- tas pirmąkart Lietuvoje ren
mišrios (Co-Ed).
DR. JOVITA KERELIS
Trakų
irklavimo bazės atnau
giamam pasaulio čempionatui
Dalyvavimas
atviras
vi 3137.
DANTŲ GYDYTOJA
jinimas, kuriam skirta tiks
siems lietuvių sporto klubams
Po pradinės registracijos bus — rugpjūčio 5-10 dienomis
9525
S.79th Avė., Hickory Hills, IL
linė
2.5
mln.
litų
suma
per
bei kitokiems sporto viene paskelbta varžybų programa, Trakuose vyks planetos jau
Tel. (708) 598-8101
tams, atlikusiems 2002 metų formatas, mokesčiai, galutinės nių pirmenybės. Jas reikia ne Policijos departamentą, ka
dangi
bazė
priklauso
šiai
ins
itik
gerai
organizuoti,
bet
ir
Valandos
pagal susitarimą
ŠALFASS-gos narių registra registracijos data ir kitos toli
titucijai.
parengti
varžyboms
kuo
pajė
ciją. Komandų skaičius neap mesnės detalės.
Pirmajame šiais metais LIF
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
ribotas visose klasėse. Iš prin
Pilnesnę informaciją gauna gesnę šalies rinktinę, kuri ko
Vykdomojo
komiteto
posėdyje
votų
dėl
aukštų
vietų.
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
cipo, jaunesnių klasių žai ŠALFASS-gos klubai. ŠALbuvo
patvirtintas
2002-ųjų
Trenerių
teigimu,
tik
nuo
7722
S.
Kedzie
Avė.
nepriklausantieji
dėjams yra leidžiama kartu FASS-gai
varžybų kalendorius ir nu
seklus
darbas
per
likusius
Chicago,
IL
60652
žaisti ir vyresnėse klasėse, vienetai prašomi kreiptis į M.
septynis mėnesius gali garan spręsta federacijos konferen
Kab. tel. 773-471-3300,
kiek laiko ir vietos aplinkybės Abarių ar V.'Polteraitį.
tuoti laukiamus rezultatus. ciją surengti vasario 23-iąją
DR. L. PETREIKIS
Dar prieš dvejus metus buvo dieną Trakuose.
„LITUANICOS” FUTBOLININKAI
DANTŲ GYDYTOJA
Elta
nuspręsta šiam čempionatui
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
Antrose salės futbolo pirme skyrė Juan Beručiui dviejų tikslingai rengti 2-3 įgulas,
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
nybių rungtynėse sausio 13 d. minučių baudą. Kuomet šis su tačiau dėl jauno sportininkų
Tel. (708) 598-4055 .
LIETUVOS
„Lituanicos” klubo vyrų ekipa sprendimu nesutiko, buvo pa amžiaus ir atrankos ypatumų
Valandos pagal susitarimą
PREZIDENTAS
LTOK
iškovojo pirmąjį tašką, lygio šalintas iš aikštės. Tada jau šiuo metu nėra galutinai api
BŪSTINĖJE
mis — 3-3 sužaisdama su JAV lenkai įstengė įmušti išlygina brėžtas pretendentų ratas.
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Sausio 14 d. Lietuvos tauti
plačiai žinomo lenkų „Eagles” mąjį įvartį.
Irklavimo vyriausiojo trenerio
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
olimpinio
komiteto
klubo futbolininkais.
Kalbame lietuviškai
Antano Čikoto teigimu, dar nio
Tendencingas
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Gaila, kad šį kartą mūsų vy
sausio mėnesį būtina surinkti (LTOK) būstinėje Vilniuje ap
teisėjavimas
Chicago, IL 60638
rams nepavyko įveikti klaikiai
Tel. 773-229-9965
į treniruočių stovyklą perspek silankė Lietuvos prezidentas
Dėl
tokio
tendencingo
teisė
^^alandos£a2aljusitanmą^
teisėjavusių teisėjų užsispyri
tyviausius 20-25 irkluotojus ir Valdas Adamkus, kadangi ša
javimo,
kuris
iššaukė
gausių
lies
vadovas
išvyksta
vizito
į
mo — bet kokiu atveju neleisti
pradėti sistemingą rengimąsi.
MARIUS KATILIUS, M.D.
mūsiškiams išplėšti 3 taškus. žiūrovų švilpimus ir keiks Pagal trenerio sudarytą planą, JAV bei nedalyvaus sausio 28
CHIRURGAS
mus,
asmenų
su
švilpukais
dieną
įvyksiančiose
Lietuvos
Visus tris įvarčius varžovai
Trūkio,
tulžies pūslės, krūties,
numatytos penkios stovyklos,
žarnyno, endokrinologinė ir
pasiekė tada, kuomet „Litua adresu, klubo pirmininkas Al tačiau visam programos įgy sportinės delegacijos palydose
laparoskopinė chirurgija.
Glavinskas,
žadėjo
į XIX žiemos olimpines žaidy
nicos” komanda turėjo vienu bertas
vendinimui
reikia
net
223,000
300 Barney Dr., Suite A
nes Salt Lake City, JAV-se.
žaidėju mažiau: jie buvo paso skambinti lygos vadovybei ir litų.
Joliet, IL 60435
Susitikime
su
LTOK
prezi
Tel. 815-744-0330;
dinti už neva pražangas arba „ieškoti teisybės”. Tačiau var
Galutinę rinktinės sudėtį
lietuviškai 815-744-8230
rungtynių pabaigoje — gavus gu ar ją ten ras.
lems šalies čempionatas, ta dentu Artūru Poviliūnu ir ge www.cenlertorsurgeryandbreasthealth.com
raudoną kortelę už kalbas dėl
Daug žaidėjų
čiau A. Čikotas yra įsitikinęs, neraliniu sekretoriumi Vytau
keistų teisėjų sprendimų. Ži
ARAS ŽLIOBA, M.D.
kad silpnų įgulų rinktinėje ne tu Zuberniu V. Adamkus do
Priešingai negu pirmose
nant, kad šios lygos vadovu
turėtų būti net ir dėl to, kad mėjosi Lietuvos sportininkų
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
yra buvęs „Eagles” klubo žai rungtynėse, šį kartą žaidėjų varžybos vyks namuose.
pasirengimu žaidynėms.
219 N. Hammes Avenue
dėjas, o dabar — vienas iš jo susirinko daug — net 15, iš
Misijos vadovei Salt Lake
Pasak LIF prezidento Artū
Joliet, IL 60435
kurių
13
pasirodė
aikštėje.
Šį
vadovų — Joe Zyzda, tokius
ro Juknos, iki vasario pra City Vidai Vencienei ir vi
Tel. 815-741-3220
teisėjų sprendimus galima su sekmadienį jau buvo du varti džios, kai bus paskirstytas siems Lietuvos sportininkams
prasti, bet jokiu būdu negali ninkai, nors tik vienas — Jo Sporto departamento biudže šalies vadovas palinkėjo kuo
nas Putna turėjo progą pasi tas, turėtų paaiškėti federaci geriausios sėkmės olimpinėse
ma tai pateisinti.
PATIKSLINTA
reikšti. Kiti žaidusieji vyrai: jos finansinės galimybės šiems žaidynėse.
Pirmame kėlinyje
DAINIAUS
ZUBRAUS
Mindaugas Palaima, Juan Bė
vedė 2-0
metams, todėl tik tada bus
STATISTIKA
ruti, Žilvinas Čenys, Gytis Ka
LIETUVOS
galima spręsti, kiek pinigų
Kuomet pirmame kėlinyje — valiauskas, Svajūnas Jablons
FUTBOLININKAI
gaus jaunių rinktinė.
Per keturiasdešimt dvejas
5-tą ir 7-tą žaidimo minutę kis, Edvinas Trinkūnas, Da
97 VIETOJE
Kalbėdamas apie įsibėgėjan
šio
sezono Šiaurės Amerikos
Laimono Bytauto smūgiais nas Smulkys, Laimonas By
tį pasirengimą čempionatui
Pirmą kartą šiemet paskelb nacionalinės ledo ritulio lygos
„Lituanica” vedė 2-0, visi gal tautas, Nidijus Puškorius, Vir
vojo apie lietuvių pergalę. Bet gis Žuromskas, Rimas Jaku Trakuose, A. Jukna pasi tame Tarptautinės futbolo (NHL) 2001-2002 metų regu
džiaugė, kad aktyviai dirba asociacijų federacijos (FIFA) liariojo sezono rungtynes Va
kėlinio pabaigoje mūsų gyni- bauskas, Petras Smigelskis.
Organizacinio komiteto pirmi pasaulio šalių rinktinių įver šingtono „Capitals” klubo puo
kas Petras Smigelskis buvo
Kadangi kai kurie iš jų salės
nubaustas net keturiomis mi futbolo rungtynėse nėra daug ninkas, Seimo pirmininko pa tinime Lietuvos vienuolikė su lėjas, 23 metų Dainius Zubnutėmis už pražangą, kuri ne žaidę, ne visi yra susipažinę vaduotojas Artūras Skardžius, 447 įskaitiniais taškais tebėra rus, pelnė 7 įvarčius bei atliko
labai buvo verta dviejų minu su Šiuo žaidimu, kuris gerokai kurio iniciatyva sausio 30-ąją 97-ta. Tokią pat vietą Lietu 16 rezultatyvių perdavimų.
Iš viso 2001-2002 metų se
čių. Ta nuobauda buvo perkel skiriasi nuo lauke žaidžiamojo
vos futbolininkai užėmė ir
Šį sekmadienį, sausio 20 d., praėjusių metų pabaigoje.
zone į varžovų vartus jis smū
ta į antrąjį kėlinį ir jos metu futbolo, taigi jiems dar trūko
lenkai pasekmę sušvelnino 1- patirties, be kurios labai sun 6 valandą vakaro lietuvių eki
Per mėnesį Estijos ekipa iš giavo 77 kartus.
Per savo katjerą NHL lygoje
2. Tada 9-je minutėje, irgi ku rungtyniauti salėje. Ta pa susitiks su „United Serbs” 83- čiosios vietos smuktelėjo į
(nuo
1996 metų) lietuvis trijų
abejotinos lietuvių gautos nuo čiau, laikui bėgant, ir jie turė komanda, kurios žaidėjai pasi 84- ąją (476 tšk.), o Latvijos ko
klubų
sudėtyse (dar rungty
žymi šiurkščiu žaidimu. Ji per manda (430 tšk.) kartu su
baudos metu, jie išlygino 2-2.
tų pritapti prie komandos.
niavo
Filadelfijos
„Flyers” bei
Tačiau 10-je antro kėlinio
Po rungtynių pakalbinus ko du susitikimus yra surinkusi Vietnamu dalijasi 105-ąją vie
minutėje Virgis Žuromskis, mandos trenerį — Gediminą 4 taškus — lygiosios ir laimė tą (gruodyje latviai buvo 106- Montrealio „Canadiens” eki
pose — BNS) žaidė 393 regu
stipriu šūviu iš tolo persvėrė Jarmalavičių, šis pažymėjo, jimas. „Lituanica” su vienu ti).
3-2. Ir atrodė, kad mūsiškiai jog iš vyrų nė vieno nenorėtų tašku dabar stovi 7-oje vietoje
Per mėnesį aštuoniomis vie liariųjų sezonų rungtynes bei
tomis aukštyn — į 59-ąją vietą pelnė 56 įvarčius ir atliko 105
sugriebs pergalę, nepaisant, labai girti, nei peikti. „Visi jie iš 10 komandų.
Bus
rungtyniaujama — pakilo Gvatemalos futboli rezultatyvius perdavimus. Per
kad teisėjai ir davė lietuviams daug stengėsi ir dirbo”, — pa
dar kelias baudas po dvi mi reiškė treneris. Nors po rung „Odeum” salėje, 1033 Vilią ninkai, o klasifikacijose pir 30 atkrintamojo NHL etapo
nutes. Kuomet buvo likusios tynių vykusiame žaidėjų susi Avenue, Vilią Park, IL. Toje maujantys — pirmosios 30 ko rungtynių D. Zubrus įmušė 5
nepilnos trys minutės iki rinkime, jis vienam kitam ir pačioje vietoje bus visos liku mandų — tebėra ankstesnėse įvarčius bei atliko tiek pat re
sios rungtynės.
g. Š. vietose.
BNS zultatyvių perdavimų. BNS
rungtynių pabaigos, teisėjai išsakė specifinius priekaištus.
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Nei pasibaisėti, nei
pasišaipyti

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Bavarijos mokyklos moky Pradėjo iš naujo bylą, ta
tojas pareikalavo iš klasių pa čiau 1997 m. ji buvo vėl at
šalinti krikščionybės simbolį mesta. Pradžioje švabai gal
— kryžių.
vojo mokytoją perkelti į kitą
Miuncheno dienraštis „SZ” mokyklą. Tačiau ir naujojoje
sausio 6 d. plačiau aprašė mokykloje jis pradėtų bylinė
mokytojo praeitį ir jo įvykusį tis. Šį kartą teismas patenki
dvasinį pasikeitimų. Be Bava no jo skundą. Nematyti pa
ruos krašto švietimo min. lei baigos, nes tik du mokiniai
dimo jie pakeitė kryžių Mise- sutiko kryžius nuimti. Ir tė
reor paveikslu, kuriame at vai priešinasi. Naujas teis
vaizduotos dvi rankos, dali mas?
nančios duoną.
Kur eini katalikiška
Išauklėtas griežtoje katali
Bavarįja?
kiškoje šeimoje, jis patarnau
davo kunigams Mišiose, lan Švabįjos Irsee vietovėje
kė vienuolių išlaikomą mo Naujųjų metų proga Mišių
kyklą. Deja, apie ją susidarė metu į vienuolyno šventovę
labai blogą nuomonę. Baigęs įsibrovė kaukėti esoterikai,
valstybinę gimnaziją ir atli norėdami tikintiesiems palin
kęs karinę tarnybą parašiu kėti sėkmės 2002 m. bei iš ti
tininkų dalinyje, įstojo Augs kinčiųjų išvaikyti piktąsias
burge į kunigų seminarįją, dvasias. Kilo sumišimas. Ti
ieškodamas joje sąvokos, jaus kintieji puolė kaukėtus vyrus
mo, gyvenimo tikslo. Ir semi- ir moteris, išvaikydami juos
narijoje viso to jis nesurado. iš šventovės. Tačiau gerai or
Pasitraukęs, pasirinko germa ganizuota druidų grupė (drui
nistiką ir teologįją. Nuo 1986 dai — keltų žodis, reiškia
m. mokytojavo mokykloje ir ąžuoliniai, t. y. dideli išmin
tai toje pačioje, kurioje jo tė čiai, Galįjos, Britanijos ir Airi
vas, griežtas katalikas, prieš jos senųjų gyventojų keltų
pasitraukdamas pensijon, ėjęs dvasininkai. LE, V t. 194 psl.)
nepasidavė ir vėl šventoriuje
vedėjo pareigas.
1993 m. jam kilo mintis nuo prieita prie peštynių.
klasių sienų nuimti kryžius. Jau ne pirmą kartą „lau
Užvedė kryžių pašalinimo by kiniai jaunuoliai” (taip šva
lą, tačiau Bavaruos apeliaci bai vadina juos) šokiais ir
nis teismas ją atmetė. Prane kaukėm atžymi keltų apeigas.
šimą perskaitė spaudoje, vie Kiekvienais metais vietos gy
šėdamas Čekijos sostinėje, bei ventojai tai viename, tai kita
lankydamas žydų geto. Čia me žvyryne pastebi ragąnų
jis vėl mintimis persikėlė į šokius, nešant nuogą lėlę.
klasių kryžius, krikščionių Dalis jų apsirengę žvėrių kai
žydų persekiojimą, prisimin liukais, kaukėtos moterys, didamas ir nacių įsakymą iš kla didelėm baltom skarom ir
sių pašalinti kryžius. Tačiau šluotom. Vietos gyventojai sa
bavarai pasipriešino, kryžiai ko, kad jie visi iš Austrijos, o
liko klasėse. Pašalinti buvo ne iš Bavarijos. Peštynes vietik žydų tautybės mokiniai. nuolijos šventovėje nagrinėja
Grįžęs iš Čekijos, jis pats Kaufbeuem policija.
nuėmė kryžių. Niekas neat
Komunizmo muziejus
kreipė dėmesio iki išspaus
Po dvylikos revoliucįjos me
dinto laiško vietos laikraštyje.
tų,
JAV pilietis Čekįjos sos
Jau rytojaus dieną vietos
krikščionių socialinės sąjun tinėje atidarė „Komunizmo
gos partijos atstovas pranešė muziejų”. Jis randasi vienoje
Bavarijos švietimo ministe iš Prahos pagrindinių gatvių,
rįjai, o ši mokyklos vedėjui, netoli Vaclovo aikštės. Šalia
įsakant jam kryžius vėl pa muziejaus yra lošimo namai
kabinti klasėse. Nenurimo bei McDonald parduotuvė. Romokytojas. Jis pradėjo studi diniai žiūrovus nukelia į tam
juoti žydų — krikščionių san sią praeitį, kadangi „maisto
tykius, rasdamas šimtmečiais krautuvės” lentynoje stovi vie
žydų persekiojimo pasekmes, na skardinė, tačiau toliau
kurios privedė prie masinės gausi Markso, Engelso, Leni
žydų tautžudystės. Šį kartą no, Stalino leidinių bibioteka,
jis savo skundą rėmė I. Kan įvairūs kankinimo prietaisai
tu, J. Stuart, J. Piaget, H. kalinių apklausai, slaptos tar
Arendt ir kt. mokslininkais. nybos kambariai ir t.t. Ameri
„Aš noriu atsitolinti nuo ka kietis Glenn Spiker parodą
talikų tikėjimo, kryžiaus ir vi skiria turistams, kurie, McDo
sais, sėdinčiais viename laive nald parduotuvėje suvalgę
antisemitais”, pareiškė spau mėsainį, čia pat gali užsukti
į muziejų. Amerikiečio nuomodai mokytojas.

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,

spalio 9-10 d.
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Paruošė: dr. Stasys Baėkaitis

Tad
mokslingumas turėtų būti
skatinamas kiekviename uni
versitete. Subjektai, kurie yra
suinteresuoti mokslo kokybe
ir rezultatais, turėtų dalyvau
ti ir jo valdyme. Tai ir yra vie
nas reformos tikslų.
Kalbant apie konkurencįją,
ji turi būti ne tik vidinė, bet
turime ruoštis ir Europos, ir
galbūt pasaulio lygmeniu. At
naujinant mokslo ir pedago
ginį potencialą vien tik atlygi
nimų pakėlimas nieko neiš
spręs. Reikia sudaryti galimy
bę jauniems žmonėms įsi
skverbti į aukštojo mokslo sis
temą, įsitvirtinti nauju kryp

čių disciplinose, ypač jeigu ga
lima susigrąžinti nutekėju
sius, kad atsirastų naujos
mokslo kryptys, čia atlygini
mas vaidina nemažą vaidme
nį. Numatyta per trejus metus
darbo užmokestį padvigubinti.
Vyriausybė yra įsipareigojusi
tą padaryti.
Dėl aukštojo mokslo prieina
mumo turime derinti univer
sitetinių ir neuniversitetinių
aukštųjų mokslų plėtrą, kad
nesusipriešintų tos dvi siste
mos. Neuniversitetinės studi
jos tarnauja regioninei plėtrai.
Tai yra daugiašakės kolegijos,
kuriose studijos yra orientuo
tos į to regiono socialinę, eko-
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Neries vingis Vilniaus miesto centre, šalia Žvėryno.

Gedimino Žilinsko

(Elta) nuotr.

„MOTERIS IR BAŽNYČIA

* Vyriausybės sprendimu
nuo gegužės 1 d. panaiki
nama valstybinė mokslo
įstaiga — Lietuvos ūkio insti
tutas. Dalis naikinamo insti
tuto darbų bei jo darbuotojų
pereis į prie Ūkio ministerijos
veikiančią viešąją įstaigą Eko
nomikos informacinį centrą.

Gruodžio 8-ąją, Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo
dieną, Vilniuje Lietuvių kata
likų mokslo akademija pa
kvietė į tradicinę, jau 5-ąją
konferencįją „Moteris ir Baž
nyčia”. Šiais metais konferen
cijos tema buvo pasirinkta XX
a. kankinės Edith Stein as
muo ir filosofinė kūryba.
Edith Stein gimė 1891 m.
spalio 12 d. Vroclave, žydų šei
moje. Studįjavo filosofiją Vo
kietijos universitetuose, dirbo
fenomenologijos pradininko E.
Husserlio asistente, dėstė,
rašė mokslinius darbus, daly
vavo konferencijose. 1921 m.
E. Stein atsivertė į katalikybę,
1922 m. pasikrikštįjo, 1933 m.
tapo karmelite. 1942 m. kartu
su kitais tautiečiais E. Stein
buvo nužudyta Aušvico kon
centracijos stovykloje. 1998 m.
paskelbta šventąja, 1999 m.
kartu su šv. Kotryna Sieniete
ir šv. Brigita Švede — Euro
pos globėja.
Konferencijoje įžangos žodį
taręs vysk. Jonas Boruta, SJ,

kalbėjo apie Edith Stein, kaip
apie žydų tautos dukterį. Vys
kupas dar kartą priminė XX a.
krikščionišką Europą ištikusią
žydų genocido tragediją.
Dr. Auksė Narvilienė ap
žvelgė Edith Stein gyvenimo
kelią, jo svarbiausias datas.
Prelegentė minėjo, kad šiais
metais sukako 110 metų nuo
E. Stein gimimo, 2002 m. sau
sio 2 d. sukaks 80 m. nuo jos
krikšto ir rugpjūčio 9 dieną —
60 metų nuo mirties. Taip pat
buvo perskaitytas Vokietijoje
studįjuojančios Jovitos Marke
vičiūtės pranešimas „Edith
Stein ir Kryžiaus mokslo mis
tika”. Konferencijai baigiantis
jos dalyviams buvo pristatytas
1998 m. sukurtas dokumenti
nis filmas apie Edith Stein
„Gyvenimas tiesai”. Filme pri
siminimais dalijasi šios šven
tosios mokiniai ir seserys karmelitės, jos gyvenimo ir kū
rybos tyrinėtojai, cituojamos
filosofės mintys apie gyveni
mą, tikėjimą bei kūrybą.

ne, susidomėjimas čekų visuo
menėje užtruks kiek ilgiau,
kadangi praeitis dar gyva.
Be to, 70 km nuo Prahos gilia
me miške Vojna koncentra
cijos stovykla. Po Antro pa
saulinio karo ją įrengė vokie
čiai karo belaisviai, tačiau
1960 m. ji buvo uždaryta.
Stovykla yra tokiame pačia
me stovyje kaip ir prieš 40
m. Ją asmeniškai aplankė
prez. V. Havel, galvodamas
joje įsteigti „Komunistinį mu
ziejų”. Tačiau valstybės biu
džete nebuvo tam reikalui pi
nigų. Tik pereitais metais vy
riausybė paskyrė 122,000 eu
ro, apjuosti visą stovyklą erš
kėčių viela, įrengti 3,5 kv. m
„bunkerį”, kuriame tilpdavo
40 kalinių. Muziejų numato-

ma atidaryti 2004 m.
Prez. V. Havel apgailestau
ja, kad susidomėjimas nedi
delis. Net ir komunistinių
žudynių tyrimai eina vėžlio
žingsniu, bylos teismuose ap
dengtos dulkėm. Vojna koncentracįjos stovyklos viršinin
kas, 79 m. J. Duba, neatvyks
ta į teismą. Jo advokatai sa
ko, kas jis yra blogos sveika
tos, tačiau gyvena prabangioje
gydykloje. Taip pat panaikin
tos kalinių bylos (jos sudegin
tos), o socialdemokratinė vy
riausybė neleidžia viešai skai
tyti bylų, komunistinės slap
tosios policįjos tardymo doku
mentų.
Ar nepanašus vaizdas Lietu
voje? Vojna vietovės muzie
jus gal bus Grūto parko pada
linys?

* Dėl nepakankamo fi
nansavimo didėja iš vals
tybės biudžeto išlaikomų
Klaipėdos apskričiai paval
džių globos namų bei specia
liųjų internatinių mokyklų
skolos, Išankstiniais pa
skaičiavimais, metų pabaigoje
bendra 10-ies apskrities švie
timo ir globos įstaigų skola
sieks 433,000 litų. 263,000
litų siekia įsiskolinimai šilu
mos tiekėjams, nes šildymui
įstaigoms šiemet buvo skirta
tik trečdalis būtinos sumos.
Apskrities administracįjos tei
gimu, nepaisant didžiulių įsi
skolinimų, kitiems metams
Klaipėdos apskrities globos
bei specialiųjų internatinių
mokyklų, kuriose mokosi ir
gyvena vaikai su negalia bei
tėvų globos netekę vaikai, fi
nansavimą ketinama dar su
mažinti.
(BNS)

nominę plėtrą bei mokslo
praktinius aspektus. Ten uni
versitetinių, sisteminių žinių
gylis yra žymiai mažesnis. To
kios studįjos yra šiek tiek pi
gesnės, bet nedaug, nes tam
tikri technologiniai dalykai
reikalauja nemažesnių indėlių
kaip ir universitetai. Iš esmės
jos pigesnės dėl to, kad ten
studijų trukmė yra treji me
tai. Pagal Pavilionio parengtą
projektą suvienodinti studen
tų apsimokėjimo statusą, būtų
sudaroma galimybė kiekvie
nam studįjuoti nepriklauso
mai nuo šeimos pąjamų. Atmokėjimas priklausytų nuo
studįjavimo rezultatų bei šei
mos socialinės padėties. 50
proc. būtų atleisti nuo mokes
čių, o likusieji mokėtų neženk
lią dalį. Dabar jie moka nuo
dviejų iki vienuolikos tūkstan
čių per metus. Pagal prof. Pa
vilionio planą, jie mokėtų per
metu8>l,000 litų. Tam tikrais
atvejai* jie galėtų paimti pa
skolas kreditan ir atmokėti
per ilgus metus, priklausant

nuo pasirinktos karjeros.
Klaipėdos universiteto pa
vyzdys parodo regioninių uni
versitetų naudą, padedant at
gaivinti regiono socialinę, eko
nominę ir kultūrinę veiklą.
Numatoma, kad Lietuvoje re
gioninių universitetų tinklas
bus praplėstas į tris. Be dvie
jų, jau egzistuojančių, numa
tomas dar ir Panevėžio regio
ninio universiteto įsteigimas
iš KTU bazės.
Šiuo metu rengiamas, kartu
su Lietuvos aukštojo mokslo
fondu, aukštojo mokslo strate
ginis planas. Šiame procese
kviečiami dalyvauti ir JAV LB
mokslininkai. Jis turėtų būti
pateiktas vyriausybės patvir
tinimui vasario-kovo mėn. Nu
matoma sustiprinti aukštojo
mokslo ir vidurinės mokyklos
sanglaudą, kuri lydėtų žmogų
nuo gimimo per visą gyveni
mą. Paskirtas švietimo reika
lams viceministras, kuris yra
atsakingas už tą sanglaudą.
Lyg ir sutarėme vengti dvigu
bų egzaminų, bandant įstoti į

universitetą. Išlaikius valsty
binius, studentui nereikės lai
kyti kitų egzaminų. Nuo kitų
metų visi universitetai susi
jungs į vieną priėmimo siste
mą ir tai padės mums išvengti
problemų, kurias turėjome iki
šiol.
Užtikrinimas
pastovaus
aukštojo mokslo finansavimo
priklauso nuo įvairių politinių
aplinkybių ir veiksnių. Dabar
tinio studijų paramos mecha
nizmo tobulinimui yra sukur
tas studįjų kreditų fondas,
kuriame dabar yra 9-10 mln.
litų suma. Tikimės kitais me
tais jį padidinti iki 12 mln.
Kuriant informacinę visuo
menę, kaip modelį galėtumė
me paimti KTU ugdomą tele
distancinio mokymo sistemą.
Ji formuoja Kauno įvaizdį,
kaip besimokantį miestą ir už
siimantį kitais įdomiais dar
bais. Ši idėja yra priimtina vi
sai Lietuvai. Jau yra sukurtos
atskiros programos teledistanciniam mokymui. Jos yra lai
komos strategiškai svarbio-
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* Pernai Lietuvoje sunai
kinta 122,000 litrų įvairaus
teisėsaugos atimto alkoholio ir
545,000 pakelių cigarečių —
alkoholio sunaikinta maždaug
tris kartus, o rūkalų — treč
daliu mažiau negu užpernai.
Valstybinės mokesčių inspek
cijos pareigūnai neturi duome
nų, kiek valstybei kainuoja to
kių gėrimų saugojimas, niekas
nenustatinėja jų kilmės ir ko
kybės, nežinoma ir naikina
mos produkcijos vertė. Nors
ne viena vyriausybė prabilda
vo apie galimybes panaudoti
atimtas ar kitaip valstybei
perduotas prekes, iki šiol jo
kių konkrečių projektų ne
svarstoma.
(Elta

Hollyvvood filmų „žvaigž
dutės”, ieškodamos pasigąrsinimo žiniasklaidoje, mėgsta .
sakyti: „Nesvarbu, ką apie
mane rašo, svarbiau, kad
mano pavardė tiksliai para
šyta”. Dažnai linksniucgama
asmens
pavardė
ilgainiui
įkrinta į publikos pasąmonę ir
gali būti gera reklama. Tą ži
no ir politikai, ypač prieš rin
kimus,
besistengdami
pa
traukti žurnalistų, o tuo pačiu
ir balsuotojų, dėmesį.
Galime teigti, kad ir Lietu
vai, besigrumiančiai už vietą
po NATO ar kitų tarptautinių
vakarietiškų sąjungų skėčiu,
naudingi paminėjimai užsie
nio spaudoje. Tačiau jie ir re
toki, ir ne visuomet teigiami
(pvz., kai nacių talkininkų
medžiotojai paskelbia, kad į jų
tinklą pateko dar viena, ne
paisant, kiek smulki, „žuve
lė”, įtariama žydų žudynėmis
nacių okupacijos laikais).
Kartais, žinoma, reportažas
iš Lietuvos ar apie Lietuvą
neįtelpa nei į teigiamus, nei į
neigiamus rėmus... Tokiu tur
būt galėtume laikyti „Chicago
Tribūne” (01.15 d. laidoje:
„Stalin World owner sees red
at critics”) išspausdintą Colin
McMahon straipsnį apie Grū
to parką Dzūkijoje. Tai kaž
kas tarp pasibaisėjimo ir pa
šaipos — priklausomai, kaip
lietuviai apskritai reaguoja į
Grūto parką: ne jo kūrimo
pradžioje, bet šiuo metu. Kol
dar parko projektas buvo tik
diskutuojamas, abiejose At
lanto pusėse protestai ir pasi
piktinimas skraidė žaibišku
greičiu. Deja, didžioji kritikų
dalis jau nurimo ir net pasi
girsta nuomonių, kad parkas
nėra „šventovė komunįzmo
dievaičiams”, o kaip tik atlie
ka mokomąją paskirtį, prime
na lankytojams skaudžiausią
Lietuvos istorijos laikotarpį.
Protestuoti esą neverta, nes
tas duoda papildomos rekla
mos milijonieriui Malinaus
kui ir parkas susilaukia dau
giau lankytojų.
Straipsnio „Chicago Tribū
ne” dienraštyje autorius į
Grūto parką žiūri, kaip į savo
tišką cirką, neslėpdamas savo
simpatijų jo savininkui Viliumui Malinauskui, daugiausia
dėl to, kad, buvęs kolūkio pir
mininkas, greitai suprato ka
pitalizmo formulę ir pelkė
tame Dzūkijos miške sukūrė
„pramogų vietą”, kasmet su
traukiančią apie 200,000 lan
kytojų tiek iš pačios Lietuvos,
tiek iš užsienio. Net ir labiau
siai besipiktinantys šiuo „ko

inunizmo eros muziejumi
neatsispiria smalsumo baksnojimui ir aplanko parką, po
likdami Malinauskui ne tik
įėjimo mokestf/BefpdpTtdomų
litų dovanų kraut’uveleje ar
užkandinėje. Vadinasi, Mali
nauskas nesivadovauja vin;
pašaipia dainele, populiaria
ypač miškingose apylinkėse:
„kad ne grybai ir ne uogos,
Malinauskas būtų nuogas...”
(jos žodžius kiek pakeitus), bet
sugebėjo perprasti žųiogis
kąją silpnybę ir pateikti '„pra
mogą”, svyruojančią tarp'pas:
piktinimo ir noštalgijfiK"
Tokių „pramoginių ’ vietų'
pasaulyje yra ir daugiau. Tik
prisiminkime garsiuosius, vaš
kinių figūrų muziejus,, kur
tiksliai pavaizduojami ne tik
garsieji pasaulio žmones, bet
ir žmogžudžiai, patys di
džiausi nusikaltėliai su smul
kiausiomis jų nusikaltimų de
talėmis. Tokiems muziejams
lankytojų taip pat nętrųkijta.
Komunistų eros ipųziejų
planuoja įkurti ir Čekų. Res
publika, nors tuo tarpu -pasi
tenkinama tik laikina paroda,
kuri susilaukia nemažai dė
mesio. Žinoma, KGB-rūmai
Vilniuje, nacių koncentracijos
stovyklos Vokietįjoje bei kitur,
žydų holokausto muziejus Va
šingtone ar kitos tolygius vie
tos, vaizduojančio®,’,;,šiurpią
tautos praeitį, nesipuikuoja
žaidimų aikštelėmis vaikams,
restoranais, suvenyrų parduo
tuvėmis ar kitais turistų ma
šalais. Tai rimties, susikaupi
mo ir skausmo vietęąp’.iHS
pi
Todėl, pasak McMahon.
Grūto parkas neįspraudžiamas nei į rimto muziejaus, nei
pramoginio
pasismalsavimo
rėmus. „Stalin World”, kaip
autorius jį vadina, yra vi
siškas unikumas ir galbūt dėl
to susilaukia tokio turistų su
sidomėjimo. Nemažesnė mįslė
yra ir jo savininkas1,‘'kuris,
atrodo, džiaugiasi to* didžiuo
jasi net pačiais neigiamiau
siais atsiliepimais apie savo
„kūrinį” (svarbiausia' įąk re
klama). Kai pernai spalj No
belio premijos laureatų grupe
Malinauskui nutarė (paskirti
„Ig Nobel Prize” („Na Nobelio
premiją”), jis asmeniškaCatvvko į Bostoną jos pasiimti ir
parsivežęs patalpino labiau
siai matomoje vietoje Grūto
parke. Kiek juokinga: kai Ma
linauskas apie Ameriką išsi
reiškęs,1 kad „vienintelis’ Die
vas Amerikoje yra dnfdris”. O
koks vienintelis Dievas Ma
linauskui? Turisto litas? i
Į

mis. Joms kas metai yra ski

tomą finansavimo sistemą turi

riamos investicijos ir toliau plė

tam tikins saugiklius, kurie
neuždusįna nei vienos institu
cijos, tačiau Sukuria tam likrą
įtanjpą. siekti visame pasau
lyje pripažintų dalykų, • pvz
kokybės, pykdyti struktftrine
reformą ir, padidinti finansa
vimą.
,»
;
Jūs (JAV Patariamoji tary
ba) teisingai, pastebėjote; kad
reikia vykdyti vieningą Inkš
tųjų mokyklų, universitetų ir
institutų reformą. Tačiaii yra
susidėjusių faktorių, kurfie to
visko neleidžia vienu sykiu
padaryti. Stokojame laiko ir
tas laikas yra brangus? Pri
simenant',-kad nuo daijgelio
mokslinių institutų veiklos
efektyvumo priklauso strate
giniai, svarbūs valstybės; eko
nomikos dalykai, reformą rei
kėjo daryti labai greitai Be
jos keletas institutų būtij jau
ir numirę. Plane buvo numa
tyta užbaigti reformas gegu
žės mėn. Tačiau, dėl vyriau
sybės kaitos, jis buvo paskelb
tas tik rugsėjo mėn.
<B d '

tojamos. KTU neseniai suren
gė Europos teledistancinio mo
kymo tinklo konferenciją.
KTU šioje konferencįjoje daly
vavo kaip Lietuvą reprezen
tuojantis universitetas. Nu
matoma įvesti neakivaizdinę
doktorantūrą, skatinti aukštą
sias iųokyklas kurti nenucteekliųjų kursų programas ir pert
varkyti antros pakopos Studi
jas. Jos Lietuvoje, pagal Euro
pos trejų metų standartą, ^ra
per ilgos. Todėl jas reikia la
biau efektyvinti.
Reformų įgyvendinimui turi
būti sutvarkyta teisinė bazė.
Ji susilaukė kritikos, nea per
lėtai tvarkoma. Bet teisinės
bazės tvarkymas yra susįjęs
su kvalifikuotų teisiniakųspecialistų stoka. Tos paslau
gos labai brangios. Be to,
mums nelabai sekasi koky
biškai paruošti teisinius doku
mentus. Taip pat reikia įdiegti
visoms institucijoms vieningą
finansavimo metodiką. Numa-
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KARALIAUČIAUS KONFERENCIJA
E. RINGUS
Gruodžio pradžioje Vilniuje sivežė
naujai
išspaudintą
buvo surengta tarptautinė „Mažosios Lietuvos enciklope
konferencija išspręsti dar vie diją” ir siūlė ją naudoti mo
ną ginčytiną teritoriją Europo kyklose, kur dėstomoji kalba
je. Atrodo, kad Jugoslavijos yra lietuvių, o Kaliningrado
skyrybos jau greit bus užbaig srityje — per lietuvių kalbos
tos, išsprendus Juodkalnijos pamokas. Toje enciklopedijoje
likimą. Į airių ir ispanų ginčus sritis yra vadinama rusų už
Europos Sąjunga kištis neno grobta sena Lietuvos teritori
ri, kaip į tų valstybių vidinius ja. Visiems delegatams buvo
reikalus. Iš tų valstybių ta išdalinta
trumpa brošiūra
čiau reikalaujama žmoniško apie Karaliaučiaus sritį, kur
mažumų traktavimo.
pabrėžiama, jog teritorija yra
Už poros metų, svarstant ne kas kita, kaip „rusiška ka
Lietuyos prijungimą prie Eu rinė bazė” ir kad ji turi būti
ropos Sąjungos ir NATO, Lie demilitarizuota, kaip ir kitos
tuvos visuomenė norėtų, kad bazės už Rusijos ribų.
ši galinga organizacija peržiū
Paskelbtoje rezoliucijoje pa
rėtų ikišiol ignoruotą mažą že
žymima,
kad Rytprūsija nie
mės plotą prie Baltijos jūros.
kados nepriklausė Rusijai, ne
„Naujos
Europos”
kūrėjai
buvo etninė Rusijos dalis. Ši
Potsdame padarytą klaidą da
teritorija etniškai priklausė
bar mato ir norėtų atitaisyti.
baltų tautoms ir, sprendžiant
Dabartinė Lietuvos vyriausy
jos ateitį, visų pirma Lietuva
bė ir išeivija, ypač Amerikoje,
turi būti dalyvė.
turėtų ieškoti asmenų, ku
riuos reikėtų tinkamai pain
„Mažosios Lietuvos” komite
formuoti ir paruošti būsimoms to vicepirmininkas painforma
konferencijoms Karaliaučiaus vo konferencijos dalyvius, kad
klausimu.
dabartiniai srities gyventojai
Konferencijos rengėjai pa jau seniai priprato prie min
siuntė kvietimus Karaliau ties, jog jie nepriklauso rusiš
čiaus srities istorikams ir Dū kam kamienui ir kad integra
mos atstovams. Kvietimuose cija į Europą yra tik laiko
buvo išvardintos temos būsi klausimas. Kiti dalyviai kriti
moms diskusijoms. Tos temos kavo lietuvius už neužtenka
buvo: „Neišspręsti Karaliau mą aktyvumą srities ekonomi
čiaus srities klausimai”, „Ar niame ir kultūriniame gyve
Karaliaučiaus sritis yra pavo nime. Latvijos atstovas siūlė
jinga Europai”, „Ar ši sritis lietuviams daugiau spausti
yra tik vietinė problema”, „Ka vietinius organus, mažinti ka
liningradas — Antro pas. ka rinius ryšius su Maskva. Jų
ro palikimas”.
nuomone, visų Baltijos kraštų
Kviestiems svečiams tokios prezidentai turėtų paruošti
temos ir vietovių pavadinimai viešą kreipimąsi į pasaulį, ku
kaip: Karaliaučius užuot Kali- riame būtų pareikšta, kad sri
ningrad, ar Mažoji Lietuva, tis yra rusų okupuota ir reika
užuot Kaliningrado sritis, ne lauti, kad padėtis Karaliau
patiko, tad jie ir neatvyko. čiaus srityje Pasaulio organi
Tuo tarpu į Vilnių atvyko emi zacijoje turėtų būti peržiūrėta,
grantai iš Rusijos, Vokietijos, pabrėžiant Potsdamo konfe
Latvijos, Ukrainos. Konferen rencijos nutarimus, kuriuose
cijos rengėjai buvo „Mažosios aiškiai pasakyta, jog sritis
Lietuvos” komitetas ir Seimo perleidžiama sovietams ad
atstovai. Amerikos atstovai at ministruoti tik laikinai.
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Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
. 773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapota IrOff Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai.

Gumbinės „Nadruvėlė", vadovaujama Algirdo Karmilavičiaus, dainuoja septintoje Karaliaučiaus srities lietuvių

kultūros šventėje.

Nuotr.

S. Šamborskio

FRANKZAPOUS
32081/2 Weet B5th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Landmark
properiies

_______

BUS. 773-229-8761

Ras. 708-425-7180
Mobš 773-590-0206
Pager 830-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

24HR8,7DAY8

vęs 11 tarybų), Vytautas Ka773-631-1833
mantas ir Algis Rugienius (po
(angliškai)
9 tarybas). Moterų pusėje Te
New Vision
(TONY) ANATOLIJUS BACKO
resė Gečienė, Angelė NelsieBus.:
708-361-0800
773617-6788 (fetuviškai ir rusiškai)
nė, Vaiva Vėbraitė-Gustienė,
Voks Mat 773854-7820
FREE
ESTIMATE
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Apšildymo ir šaldymo sistemų
Fas: 708-361-9618
Birutė Vilutienė, ir Birutė
visapusiškas aptarnavimas
čardas
Kontrimas,
Antanas
Jeigu ir toliau tokiu pat
DANUTĖ
Vindašienė išbuvo šešiose ta
ir instaliacija
tempu padėtis vystysis, gali Saulaitis.
rybose.
Jei norite parduoti ar pirkti namus
V.A.L Auto Servisas. ““
ma numatyti, kad naujojoje
Moterų pavardės buvo pa
Šią informaciją sutelkus, vi
mieste ar pnemiesčiuose. kreipkitės į
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
DANUTĘ MA YER. Profesionaliai ir
JAV LB Taryboje bus išrink teiktos lietuviška rašysena, dutiniškai vyrai išbuvo 2.16
darbus. Variklio kompiuterinis
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
ta daugiau moterų negu vyrų. tai, nors apytikriai, buvo ga tarybos kadencijose, o moterys
Nuosavybių įkainavimas veltui.
nuolaidos. Parduodame naudotus
Imant paskutines keturias lima nustatyti šeimos padė — 1.97 kadencijose. Vidurkis
automobilius. 3800 W. 79 St
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
Krašto valdybas kartu, ta tį. Čia reikia pastebėti, kad moterų ir vyrų kartu 2.11 ta
PATRIOT MORTOAOE
Kalbame lietuviškai.
persvara, moterų pusėn, jau šiais laikais gali būti rizikinga rybos kadencijos.
COMPANY
iš pavardės spręsti moters
Buvo įdomu patirti ar vyrų
įvyko!
Siūlo darbu
f = r • Finansuoja perkant
Tai tik pora išvadų, arčiau šeimyninę padėtį, nes ne vi -moterų proporcija taryboje
S&Š
nekilnojamąjį turtą
susipažinus su istorine me sos, jau ištekėjusios, pakeičia keičiasi metų bėgyje. To ieš
•
Pertinansuoja
turimą
Chicago Family looking to hire
džiaga, sutelkta Jūratės Bud pavardes. Su mergautine pa kant, šešiolika tarybų pada
nuosavybę
live-in (6 days a week) naruty
• Pataria ir paaiškina
rienės redaguotame leidinyje varde buvo 38. Dvi iš jų „ti lintų į keturias grupes. Taigi,
for care of 2 chiklren, ages 2 and
finansavimo klausimais
— Jungtinių Amerikos Vals tuluotos” „dr.” 76 turėjo ište pirmosios keturios tarybos su
newbom. Mušt be fluent in Engtijų Lietuvių Bendruomenės kėjusios moters pavardę. Pen daro pirmąją grupę, 5-8 tary
lish and have previous experience
ŽILVINAS KARALEVIČIUS
with an American Family and re
Tel. 630-393-5662;
50-ties veiklos metų jubilie kios dar buvo tituluotos „dr.”. bos sudaro antrąją grupę ir
ferences available.
773-456-8502
jus; 2001 m. spalio 12-14 d., Taip pat pastebėta bent ke t.t. Štai ką skaičiai parodo.
Responsible
for
the
care
and
feedChicago, Illinois. Jubiliejaus letas pavardžių, kur „dr.” titu
Vyrų skaičius (proc.)
ing of both children. Mušt be enrengėjai: JAV Lietuvių Bend las buvo išleistas, pvz., Onilė
1(1-4 tarybos) 116 (92.8)
ergetic and playful and in exellent
Siūlo darbu
Šeštokienė, Rozalija Šomkairuomenės Krašto valdyba.
II (5-8 tarybos) 191 (87.2)
physical shape, as long walks with
Šio rašinio informacija su tė.
III (9-12 tarybos) 208 (74.8)
children are reųuered daily. Mušt
Per 50 metų buvo šešiolika
rinkta ir „išspausta” iš minė
IV (13-16 tarybos) 166 (58.5)
be willing to adhere to strict
Reikalingi darbuotojai
schedule for children’s feeding
to leidinio, kurio puslapiai, de tarybų. Paprastai tarybon
Iš viso — 681 (75.2 proc.)
parduotuvių valymui TN ir IN
and sleeping. Green Card is not
ja, nenumeruoti. Leidinio pir renkama ar kitu būdu paten
Moterų skaičius (proc.)
valstijose. Pageidautina vyrai.
necessary, būt mušt have valid
moje pusėje yra trylikos pus kama trejų metų kadencijai.
9 (7.2)
Atlyginimas nuo $1,500 iki
Visa
and
able
to
travel
outside
the
lapių ilgio lentelė, pavadinta Sudėjus visas tarybas ir užim
28 (12.8)
$1,800. Tel. 615-554-3161.
USA and available during all holiJAV LB Tarybų nariai. Ją su tas vietas, laiko tėkmėje susi
79 (25.2)
days. Only applicants that are
rinko Algimantas Gečys. Tuoj darė 906 pozicijos. Kai jau
118 (41.5)
Alteraative Home care looking
looking for a full-time position for
for responsible come-and-go, live
po šios lentelės yra dešimties anksčiau minėta, per visas
Iš viso — 225 (24.8 proc.)
a minimum of 3+ years. Excellent
in care givers and CNAs. Mušt be
pay with terrific benefits inTrumpai pažiūrėjus, kas ta
puslapių ilgumo sąrašas, kur tas pozicijas yra perėję 429
able to speak, read and write
cluded.
No
driving
necessary,
paduodama Laikinojo organi asmenys. Taigi, aišku, kad ryboms vadovavo, rasta, kad
English. Mušt drive and be able to
home is easily accessible from
lift. References and „green card”
zacinio komiteto ir visų cen bent dalis jų taryboje išbuvo iš viso buvo šešiolika tarybų
reųuired. Tel.
CTA/RTA. Light housekeeping
tro (nuo pirmosios iki šešto daugiau negu vieną kadenci pirmininkų pozicijų. Jas užė
for children only.
mė penkiolika skirtingų as
sios) ir krašto valdybų (nuo ją. Kas lentelėje yra?
Serious inųuiries only, calll
septintosios iki šešioliktosios)
Nors kartais nuogąstauja menų — 14 vyrų ir viena mo
312-944-5253.
773-585-9500
pavardės bei turėtos pareigos. ma, kad LB veikloje matomi teris. Bent du asmenys — Vy
Šiuose 23-se puslapiuose tikrai vis tie patys veidai ir tos tautas Kamantas ir Algis Ru
apstu įdomios medžiagos. Šį pačios pavardės, taryboje da gienius — kiekvienas buvo
kartą pagrindinis dėmesys lyvavusių patirtis yra visai dviejų tarybų pirmininkais.
skiriamas vyrų/moterų pro skirtinga. Penkiasdešimt du Penktoje taryboje, atrodo, kad
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
porcijoms JAV LB tarybose ir nuošimčiai vyrų ir penkias tarybos pirmininko postas bu
centro krašto valdybose 50- dešimt penki nuošimčiai mo vo užimtas dviejų asmenų.
Valentino dienos proga,
NAUJAS PROJEKTAS
terų taryboje yra buvę tik vie Įdomumo dėliai, pateikiami
ties metų laiko tėkmėje.
užsakykite DRAUGĄ savo
Per visas tarybas yra perėję ną kadenciją! Vienas asmuo visų tarybų
pirmininkai,
Prieš penkis mėnesius, 2001 Lietuvos Vyčių organizacijos
draugams, vaikams, anūkams,
m. rugpjūčio 2-5 d. Lake Bue- projektą („Draugas”, 2001 m. 429 asmenys (315 vyrų ir 114 — Liūda Žiangrienė, išvardin skliausteliuose pažymint, ko
na Vista, Floridoje, vyko 88- lapkričio 30 d., laiškų sky moterų). Vyrai sudaro 73.4 ta tarybų lentelėje, bet nepa kiai tarybai pirmininkavo:
giminėms ir pažįstamiems
Jonas Šlepetys (1 ir gal 2 ta
sis Lietuvos Vyčių organizaci riuje). Taip pat informacijos proc., o moterys 26.6 proc. Są žymėta, kurioje taryboje bu
(pirmą kartą prenumeruojant tik
jos metinis visuotinis narių apie projektą buvo išspaus raše buvo pateiktas vardas, vo. Antra vertus, yra asmenų, rybai) Stasys Barzdukas (3),
suvažiavimas/seimas. Kaip ir dinta Lietuvos spaudoje, „XXI pavardė ir dviejų rūšių titulai: kurių pavardės ilgainiui tam Vytautas Volertas (4), Juozas
$65.00 metams JAV)
„dr.” ir „kun.” ar aukštesnio pa sinonimais Lietuvių Ben Kapočius ir dr. Petras Vileišis
kasmet, vyksta įvairiais reika amžiuje”, gruodžio 12 d.
Mes nusiųsime gražų
lais diskusijos, pasiūlymai ir
Platesnė informacija apie in rango dvasininko titulas. Vy druomenei. Vyrų tarpe toks (5), Vytautas Kamantas (6),
rezoliūcijos. Viena iš svarbiau terneto tinklalapio ruošimą rų tarpe 56 buvo su „dr." ti yra dr. Petras Kisielius, daly Algis Rugienius (7), Raimun
pranešimą, kad Jūs
sių pasiūlytų ir priimtų rezo- bus pranešta per Lietuvos tulu ir 22 su dvasininko titu vavęs 12 iš 16 tarybų. Mote das Kudukis (8), Vytautas Izužprenumeravote
liucijų buvo: paskelbti pasau Vyčių centro valdybos susirin lu. Likusieji 237 vyrai liko ne rų .pusėje pirmoji vieta tenka bickas (9), dr. Kazys Ambroliui apie švč. Mergelės Mari kimą, kuris vyks š.m. ba tituluoti, nors jų tarpe yra ti- Birutei Jasaitienei, dalyvau zaitis (10), Algis Rugienius
DRAUGĄ jų vardu.
jos
apsireiškimą
Šiluvoje. landžio 6 d., Čikagoje.
tuluotinų asmenų, pvz., Al jančiai 7 iš galimų 16 tarybų. (11), Angelė Nelsienė (12), Vy
Šiam reikalui yra sudarytas
Regina Juškaitė girdas Šilbajoris, Augustinas Iš kitų didžiūnų paminėtini tautas Kamantas (13), dr. Zig
komitetas: garbės narė Elinor
Švobienė Idzelis, Vytautas Černius, Ri dr. Antanas Razma, (dalyva mas Brinkis (14), Donatas
Siųskite:
Škucas (15) ir Regina NaruSluzas, projekto pirmininkė,
Vardas, pavardė.
šienė (16). Taigi, iki šiol tary
garbės narė Loretta Stukienė,
bos
pirmininkais
turėta
ketu
garbės narys dr. prelatas Juo
zas Anderlonis, kun. Anthony
riolika vyrų (93.3 proc.) ir
Markus ir Evelyna Oželienė.
vieną moterį (6.7 proc.)
Adresas
Komiteto nariai ruošia infor
Kas rasta, arčiau susipaži
Miestas, valstija, zip code
maciją apie Šiluvos Mergelės
nus su Centro/Kražto valdybų
Marįjos apsireiškimą interne
sudėtimis? Rasta, kad atlikus
panašią sudėties analizę kaip
to tinklalapyje anglų kalba toje
Dovanoja:
vietoje, kur informuojama
ir tarybų, moterys jau pasivi
jo ir pralenkė paskutiniąjame
apie Mergelės Marijos apsi
Vardas, pavardė
Krašto valdybų ketvertuke.
reiškimus kituose kraštuose
Vyrų skaičius (proc.)
(su nuotraukomis) apie Kryžių
Adresas ______
1 (1-4 centro v-bos) 32 (94.1)
kalną, Aušros Vartus ir seselę
Miestas, valstija, zip code
II (5-8 krašto v-bos) 45
vienuolę Faustiną. Informaci
(83.3)
ja apie tinklalapį bus paskleis
III (9-12 krašto v-bos) 52
ta visoms katalikų diecezijoms
(71.2)
ir kelionių agentūroms JAVIV (13-16 krašto v-bos) 37 tas, egzistavęs 1951-1955 me turėjo dvi kadencijas ii eilės:
se, kad visuomenė būtų pla
tais. Komitetas buvo 16 asme tai Stasys Barzdukas, Jonas
čiau supažindinama su Šilu
(49.3)
Jasaitis (patys pirmieji centro
nų — visi vyrai.
Iš viso — 166 (70.3 proc.)
vos Marijos apsireiškimu ir,
Grįžus
prie
centro
krašto
valdybos pirmininkai išvar
Moterų skaičius (proc.)
kad maldininkai galėtų ke
dinta eile) ir Regina Narulievaldybų
pirmininkų
postų,
per
2 (5.9)
liauti ir aplankyti šią šventą
9 (16.7)
16 kadencijų išvardinta tiek nė. Pastaroji yra pirmoji ir iki
vietovę, kur vyko pirmas Mer
21 (28.8)
pat ir pirmininkų. Kas dau šiol vienintelė moteris Krašto
gelės Marijos apsireiškimas
38(50.1)
giausia buvo? Trečiąją kaden valdybos pirmininkės pozicijo
Europoje (1608 m.).
Čikagos lituanistinės mokyklos ,,Darželyje" mokosi: Saulė Gabrėnaitė, Katartis Žygimantas, Rokas KilikeIš viso — 70 (29.7 proc.)
ciją einąs Algimantas Gečys je. Jos antroji kadencija pasi
Lietuvos vyčių C-157 Levičius, Mingas Matkus. Ovidijus Riauba, Kotryna Staputytė, Skirmantė Survilaitė, Dovilė Svirupakaitė, Au
Į šiuos skaičius neįeina Lai neša pirmąją vietą. Trys as baigė 2000 m. pabaigoje.
mont, IL, narys Algis Liepigustė Vildžiūnaitė, Indrė Viošinskaito Mokytojos Laima Kataržienė, Jolanta Gudėnaitė
Nukelta į 5 pal.
kinasis organizacinis komite- menys pirmininko poziciją
Kristinos Badaraitės nuotr.
naitis išsamiai aprašė apie šį
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Rožė tau...

TARP MUSŲ KALBANT
EUROPĖJA EUROPOS ŽEMYNE
Manding, dabar jau galima
sakyti, kad Europos žemynas
dar labiau sueuropėjo. Taip
teigti skatina sausio 1 d. dvy
likoje Europos Sąjungos vals
tybių įvykęs senos valiutos at
sisakymas ir naujos, euru pa
vadintos, valiutos įvedimas.
Daugelio valstybių nutarimu,
senos ir įprastos valiutos atsi
sakymas reiškia didesnį Euro
pos valstybių suartėjimą ir,
atviriau pasakius, tam tikra
dalimi savo valstybingumo
praradimą.
Šių metų sausio 1 d. euro
vertė buvo 88 JAV centai. Pas
kui vertė ėmė nežymiai svy
ruoti. Euro debiutas nesukėlė
didesnių sunkumų ar netikėtutnų. Ligšiolinėmis žiniomis,
euras gana sėkmingai skina
kelią Europon. Jis galioja Airi
joje, Austrijoje, Belgijoje, Grai
kijoje,
Ispanijoje,
Italijoje,
Liuksemburge,
Olandijoje,
Portugalijoje,
Prancūzijoje,
Suomijoje ir Vokietijoje.
Eurą įsivedė ir nykštukiškos
Europos valstybės, kaip Vati
kanas, Monakas ir t.t. Kol kas
dar nežinoma, ar kitos Euro
pos valstybės, tai yra, Anglija,
Danija ir Švedija, paseks eurą
įsiyedusių valstybių pėdomis.
Nuo š.m. sausio 1 d. Lietuvos,
Latvijos ir Estijos bankuose
laisvai pardavinėjama naujoji
valiuta. Daugiausiai eurą su
pirkinėja
įvairaus
plauko
vaizbūnai ir išvykas pamilę
turistai. Lietuva š.m. vasario
2 cj. nutraukusi lito susiėjimą
su JAV doleriu, jį „pririš” prie
euro. Lietuvos bankas tąsyk
paskelbs lito kursą euro at
žvilgiu. Finansininkų nuomone^ .pakartina savo santaupas
bankuose laikyti litais. Litas
yra — ir dar mažiausiai porą
metų bus — Lietuvos valsty
binė valiuta. Lietuvoje euras
įsipilietins tik jai tapus Euro
pos .Sąjungos dalimi. Atrodo,
joį^'taT "atsitikti gali ne anks
čiau, kaip 2004 m.
Daugelyje Europos Sąjungos
valstybių senoji valiuta galios
iki š.m. vasario 28 d. Tačiau
Airijoje svaras ketina iš apy
vartos dingti vasario 9 d.
Prancūzijos frankas laikysis
iki vasario 17 d. Tačiau dauge
lyje valstybių bus galima (kai
kur net iki 2012 m.) senuosius
pinigus pakeisti naujaisiais.
Ilgesnį laiko tarpą nenumato
mas keitimo mokestis. Vėliau
visgi teks susidurti su 2-5
proc. keitimo išlaidomis.

Nors ir teigiama, kad euras
išlaikė pirmuosius egzaminus,
tačiau neišvengta kai kur pa
sitaikiusių nesklandumų. Štai
vienur — keičiant pinigus įvy
ko apsirikimų, kitur prekybi
ninkai atsisakė priimti nau
juosius pinigus, o dar kitur
vengė senųjų pinigų priėmi
mo. Kai kur pasitaikė vagys
čių. Pavyzdžiui, Atėnuose,
Graikijos sostinėje, ginkluotas
plėšikas pagrobė 67,000 eurų.
Atrodo, kad iki šiol dar nepa
sirodė suklastotų euro bank
notų. Visgi anksčiau ar vėliau
tikimasi sulaukti ir šios srities
specialistų pasireiškimo. Ypač
tai gali atsitikti netolimoje
ateityje, kuomet dar žmonės
nėra pakankamai susipažinę
su naująja valiuta.
Neseniai iš Lietuvos į Čika
gą atvykęs mūsų tautietis pa
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sakė, jog jis nei liūdi, nei
džiaugiasi euro pasirodymu.
Jo žodžiais: „Kas man, euras
ar kiauras! Svarbu, kad būtų
už ką nusipirkti. Jis pridūrė:
— Daug metų Lietuvoje kur
savo litas. Jį pakeitė rublis.
Paskui atsirado markė, kurią
bematant pašalino sugrįžęs
rublis. Ne taip seniai iš apy
vartos dingo rubliai ir atsira
do vagnorkom vadinti talonai.
Pagaliau prieš keletą metų
dar kartą įsitvirtino litas. Ką
žinai, gal netrukus teks litus
iškeisti į naujuosius eurus”.
Čia rašantysis prisimena
vaikystėje girdėtus, dainele
tapusius žodžius: „Ei, litas, li
tas mums malonus, kas turi
litų, tas ir kapitonas". Ar tik
ne Pupų dėdė šių žodžių auto
rius? Atviriau kalbant, turė
damas litų arba eurų, arba ki
taip vadinamos valiutos, gali
tapti ne tik „kapitonu”, bet
„dasimušti” iki
„generolo”
laipsnio.
Petras Petrutis
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• A.t A.
JONAS GIRDŽlONAS
Mirė 2002 m. sausio 14 d., 5 v.r., sulaukęs 92 metų
Gimė 1909 m. Rudžių kaime, Panevėžio apskrityje.
II Pasaulinio karo metu Kenteno (Vokietija) stovykloje
įsteigė lituanistinę mokyklą ir jai vadovavo. Atvykęs į JAV
1949 m. mokytojavo lituanistinėje mokykloje Roseland IL
Gyveno East Chicago, IN, ir Union Pier, MI
Velionis pašarvotas šeštadienį, sausio 19 d . 11 v.r Šv
Onos bažnyčioje, 433 E. Golfvvood Rd , Beverly Shores, IN
Šeštadienį, sausio 19 d., 12 v.p.p. kun. K Ambrasas
aukos gedulingas šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Shores, IN.
Liūdi žmona Sofija Girdžiūnienė, duktė Saulė Viktorija
Girdžiūnas, Lietuvoje brolis Petras Girdžiūnas, seserys
Bronė Aleknienė ir Stasė Girdžiunaitė, dukterėčios,
sūnėnai ir jų šeimos.
Laidotuvės privačios.
Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Root Funeral Home, Michigan City. TN.
Tel. 219-874-6209.

Musų laidos mielam ginklo Broliui

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
PASTANGOS IŠLAIKYTI
„ŽIDINĮ” LIETUVIŲ
RANKOSE
„Drauge” jau pasirodė apie
15 straipsnių New Yorko Kul
tūros židinio reikalu. Toks
gausus visuomenės reagavi
mas parodo New Yorko lie
tuvių susirūpinimą savų na
mų likimu. Ačiū „Draugui”
už suteiktą progą išsakyti
mums padarytą nuoskaudą.
Tačiau tie straipsniai yra tik
visuomenės informacijai ir sa
vo paguodai. Jie Kultūros ži
dinio durų mums neatidarys.
Tam pasiekti reikia vieningos
koordinuotos akcijos, kurią
galėtų ir turėtų atlikti LB
New Yorko apygardos valdys
ba. Deja, iki šiol tokios akci
jos pasigedome. New Yorko
Lietuvių apygardos atletų
klubas (LK) šia prasme paro
dė žymiai daugiau ryžto.
LAK židinio statybai ir iš
laikymui sudėjo daug pinigų.
LAK iškeltoje byloje pardavi
mo atveju reikalauja iš pran
ciškonų vieno milijono dolerių.
Kultūros židinio taryba iš
keltoje byloje siekia užkirsti
pranciškonams kelią židinį
parduoti. Visuomenė sudėjo
žymiai daugiau pinigų negu
LAK, o visuomenės pusės
konkretaus reikalavimo pran
ciškonams nėra. Padūsauja
me prie kavos puodelio, paleidžiam vieną — kitą repli
ką pranciškonų adresu ir tuo

mūsų veikla užsibaigia. Kai
pranciškonai židinį parduos
ir dings iš New Yorko su mū
sų pinigais, tada bus per vėlu
bet ką daryti. Kaltinti galėsi
me tik save.
Tadas Jasaitis
Great Neck, NY
DARBĄ REIKIA UŽBAIGTI
Beveik prieš desėtką metų
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro
Čikagoje
pradėtas
Amerikos lietuvių vardyno re
dagavimo ir leidybos darbas
sustojo pusiaukelėje Lietuvos
mokslo ir enciklopedijų leidyk
loje Vilniuje. Prieš porą metų
išleistas vardyno pirmasis to
mas, nuo A iki M raidės im
tinai, paliko pusę vardyno
(nuo N iki Ž) nežinomam liki
mui, leidyklai pakeitus su
tartą vieno tomo žinyno lei
dybą į du tomus. Be abejo,
dviejų tomų leidyba labai pa
didino leidimo išlaidas, ku
rios nebuvo pramatytos LTSC
originalioje sąmatoje.
Pirmasis tomas su persiun
timu į JAV kainavo 35 dole
rius, jame randant tik pusę
vardyno. Antroji pusė liko
kažkur ant „debesėlio”, neži
nant ar ją kas nors nukels į
„žemę” dėl lėšų stokos.
Tos lėšos 25,152 dolerių su
moje, kurias sudarė likutis
iš LTSC — 10,152 dol. ir Lie
tuvių fondo 15,000 dol. para
ma 2001 metų gegužės mė
nesį buvo persiųstos į Lietu
vos mokslo ir enciklopedįjų
leidyklą Vilniuje. Tas sudaro
tvirtą pagrindą žinyno antro
jo tomo leidybai, žinant, kad
panašų kiekį lėšų atneš an
trojo tomo pardavimas Ameri
koje ir Lietuvoje.
Pirmojo tomo platinimas
paštu iš Vilniaus, stokojo ko
mercinių pastangų Amerikoje
ir platinimui reikalingos rek
lamos šiapus Atlanto. Po iš
leidimo antrojo tomo, tą ža
dant atlikti 2002 m. rudenį,
Lietuvos mokslo ir enciklope
dijų leidykla Vilniuje turi tu
rėti atstovybę Amerikoje an
trojo ir pirmojo žinyno tomo
platinimui. Tas yra būtina
sėkmingam darbo užbaigimui.
Bronius Juodelis
Willowbrook, IL
VASARIO 16 MINĖJIMAI

Zigmo Brazio kūrybos medinė skulptūra „Kukli mergaitė"

IR PATRIOTIZMAS
Aš esu tolerantas ir gerbiu
kiekvieno nuomonę kaip švęs
ti Vasario 16 d. Taigi čia yra tik
tai mano apmąstymai apie
Nepriklausomybės minėjimus.
Man yra nusibodę standarti
niai minėjimai, kuriuos su
mažais pakeitimais jau šven
čiame 52 metai ir kurie užtrunka nuo 1 iki 5 valandų.

A. t A.
Ltn. JONUI VIZBARUI
Lietuvoje mirus, jo brolį VINCĄ su šeima Amerikoje,
gimines bei artimuosius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų
giliai užjaučiame ir liūdime.
Lietuvos Karo mokyklos XX-ta Kadro
karininkų laida

Visgi gražiausi kalėdiniai (ir apskritai žiemos) papuošalai ant eglučių —
šviežias, spindintis sniegas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
Vėliavų įnešimas, latvių ir es
tų sveikinimai, kurie kartais
būna ilgesni nei pagrindinio
prelegento kalba, gubernato
rių sveikinimai, kuriuos atei
na skaityti trečios klasės biu
rokratai ir, nuobodžios, nieko
naujo nepasakančios, kitos
kalbos. Kas būtų bloga, jeigu
turėtume šventei pritaikytą
koncertą — kas gali daugiau
sužadinti patriotiškumo nei
populiari liaudies daina ar ari
ja iš Pilėnų operos? Kodėl ne
galime turėti koncertą ir jį de
dikuoti Vasario 16 paminėji
mui?
Iš man dalyvautų minėjimų
gal geriausiai patiko oficiali
LR šventė Vilniuje kokiais
1995 metais. Minėjimas su
sidėjo iš prezidento 20 minu
čių kalbos ir valandos su puse
LN simfoninio orkestro su so
listais koncerto. Koncerto kū
riniai buvo specialiai parinkti
ir puikiai atlikti. Gaila, kad
Brazauskas buvo prezidentas
ir daugumai sugadino nuo
taiką.
Minėjimai yra reikalingi,
nes jie duoda progų kartu su
pažįstamais ir bendraminčiais
atšvęsti
Nepriklausomybės
šventę. Žmonėms reikia dalin
tis savo džiaugsmu su bičiu
liais, kad minėjimas būtų vi
savertis. Šventė nėra tam, kad
plevėsuotume trispalvėmis ir
klausytumės pasakojimų apie
Lietuvos istorįją, tinkančią
vaikams, nes jų salėse nėra.
Ko negalima per Nepriklauso
mybės šventę pamiršti, tai
padėkos savanoriams ir par
tizanams, aukų rinkimo ALTui ar Lietuvių Bendruome
nei, ir, žinoma^ visos publikos
giedamo Lietuvos himno.
Galima paklausti, ar tie, ku
rie neina į Vasario 16 minėji
mus, yra nepatriotai? Tvirti
nu, kad kai kurie nepriklau
somybę švenčia kiekvieną sa
vaitgalį ar net penkias dienas
savaitėje. Tai yra šeštadieni
nių mokyklų mokytojai, jauni
mo organizacįjų vadovai, jau
nimo ansamblių vadovai, lie
tuviškos spaudos darbuotojai
ir t.t. Jie trispalvėmis plevė
suoja daug kartų per metus.
Zigmas Viskanta

Los Angeles, CA
KĄ VEIKSIME ŠIAIS
METAIS?

vadinamąjį vedamąjį („Drau
gas”, 2002 sausio 16 d.), pasi
darė liūdna. Nejaugi šis, gar
baus amžiaus sulaukęs, visuo
menininkas, negali suprasti,
kad jo išreikštos mintys toli
na, o ne artina organizacijų
bendradarbiavimą, šiuo atveju
tarp JAV LB ir ALTo?
Man regis, kad daugumos
JAV gyvenančių lietuvių no
ras yra Lietuvai tapti NATO
nare. Ne dabar laikas, o ypač
vieta, suvedinėti kažkokias as
meniškas sąskaitas ir skaldyti
jau ir taip trapią išeiviją. Ži
noma, savo nuomonę išreikšti
galime kiekvienas, bet šiuo at
veju ji geriau tiktų laiškų sky
riuje, o ne laikraščio vedama
jame. Įdomu, ką apie tai gal
voja šio laikraščio leidėjai?

PANORAU, KAD
„DRAUGAS” VĖL LANKYTŲ

JAV LB XVII TARYBOJE...

Po didelės pertraukos vėl
panorau
užsiprenumeruoti
„Draugą”. Turbūt dėl redakto
rės D. Bindokienės vedamųjų
straipsnių. Jos sakiniai tokie
aiškūs, mintis logiškai ir įti
kinančiai išdėstyta, sintaksė
puiki. Vienu žodžiu, malonu
mas ir akiai, ir širdžiai.

Atkelta iš 4 psl

Raimunda Karenas

Chicago, IL

Kiti Krašto valdybos pirfni
ninkai paeiliui buvo: Bronius
Nainys, Vytautas Volertas,
Juozas Gaila, Vytautas Kat
kus, Antanas Butkus, Antanas
Razma ir Vytautas Maciūnas.
Taigi per 50 metų .per.16
Krašto valdybos pirmininko
postą perėjo 11 asmenų (90 9
proc. vyrų ir 9.1 proc. moterų).

Leonas Narbutis
Oak Lawn, IL

LIETUVOS PREZIDENTAS
— GERAS FILOSOFAS
Skaitome „Drauge” ir Lietu
vos laikraščiuose, kad Naujų
metų dienos vakarą, televizi
jos laidoje atsakydamas į žiū
rovų klausimus, prezidentas
Valdas Adamkus užklaustas
atsakė, kad jis asmeniškai ne
prieštarautų prostitucijos ir
naminės degtinės varymo įtei
sinimui.
Pirmiausia paklaustas, kada
Lietuvoje bus legalizuota pros
titucija, jis pabrėžė, kad į tai
atsakymą turi duoti Seimas.
Prezidentas teigė, kad „bet ko
kie varžymai tikrai nesu
mažins problemos”.
Kito TV žiūrovo paklaustas
apie naminės degtinės varymo
įteisinimą, prezidentas atsakė
esąs „pilstuko” priešininkas.
Tačiau Dzūkijos žmonės atsa
kytų, kad Lietuvoje geresnės
degtinės niekas nepagamina.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

________
Pūgai praūžus...

.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Narnami Paikoloi, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCUTION OF CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, Prefident
PotarnaiŲam Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Perskaičius Broniaus Nainio
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Povilas Strolia šį sekma
dienį, sausio 20 d., nuo 12 vai.
iki 8 val.v. Jaunimo centro di
džiojoje salėje įrašinės muzi
kinį video savo debiutiniam
įrašui „Ready to Snap”. Šiam
tikslui jis maloniai kviečia
jaunimą atvykti ir tapti šio
video artistais. Tam reikalin
ga daili, tvarkinga apranga tokia, kokia reikalaujama ei
nant į mokyklos šokius. Video
įrašą režisuos pats Povilas, o
redaguos Joųąs Strolia (4 kar
tus laimėjęs Emmy Award).
Turėtų būti visiems smagu!
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Į Vasario 16-osios šventę,
kuri ruošiama vasario 10 d.,
sekmadienį, 1 vai.p.p. Ameri
can Legion Post #430, 7430
Broadway (Route 53), Merrillvįlte, Indiana, visus kviečia
ALTas, LB East Chicago sky
rius ir Lietuvos Vyčių 82 kuo
pa. Bus lietuviški pietūs ir vi
sų mėgiamas kugelis, o taip
pat daug linksmos muzikos,
šokiai, kuriems gros Bronius
Mūras. Vietas užsisakykite iki
vasario 4 d., skambindami Bi
rutei Vilutienei tel. 219-3224533, Vincei Gumulauskis tel.
219-736-7118.
Vydūno fondo 50 metų
veiklos sukaktis bus šven
čiama vasario 24 d., sekma
dienį, 3 vai.p.p. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bus iškil
mingas minėjimas, vakarienė
ir meninė programa, kurią at
liks „Dainavos” ansamblio vy
rų oktetas, vadovaujamas Da
riaus Polikaičio. Visi maloniai
kviečiami ir laukiami. Užsa
kymus priima Milita Lauraitienė tel. 708-489-2941.
Kun. K. Ambrasas, SJ, lai
kys Mišias Beverly Shores Šv.
Onos bažnyčioje sausio 20 d. 1
vai.p.p.___________
5/ntrt.ii

Sveikiname naujus skai
tytojus!
„Draugo” laikraštį Elzbietai
Jančiukienei užsakė Dalia Bačinskienė,
Vincui Sakui - Adelaida
Balbata,
Vytautui Mikolajūnui - Ma
ria Macevičius,
Reginai Skirius - Bronė
Macnorius,
Vidui ir Linai Jameikiams Rima Polikaitytė ir Marius
Polikaitis,
Irenai Perlibienei - Kostas
Mitinąs,
Charles Straukas - Birutė
Navickas,
Nijolė Vyšniauskienei - Bi
rutė Prasauskienė,
Aleksiukui Mackevičiui Stefa Radvilienė,
Rimai Sobolevskienei - Kos
tas Sobolevskis,
Zitai Juškienei - Vidmantas
Stoškus.
Laikraštį taip pat užsisakė:
Irena Aras,
Kristina Balten,
Polis Barakauskas,
Arūnas Bartkus,
Žydrė Bazaraitė,
Lietuvos mokslų akademijos
biblioteka P-332,
Tatjana ir Valdas Branevičiai,
Elzbieta Fedaras,
Bruno Gudaitis,
Marija Gudauskas,
Elvyra Gvazdaitienė,
Kun. Albin F. Janiūnas,
Dainius Juzėnas,
Bruno Kairys,
Jolanta Kairytė,
Virginijus Kazakauskas,
Edvvard R. Kireilis,
Elena Lapinskienė,
Fanie Leep,
Viktoras B. Mieliulis,
Robert C. Novak,
G. ir E. Petrauskas,
Aldona Pintsch,
V. Rees,
Giedrė Stankūnas,
Stanley G. Zikas ir
Romualda Zubavičienė.

Ž. ILGAUSKAS
SUSILAUŽĖ NOSĮ
Sausio 11 d. Seattle mieste
Cleveland „Cavaliers” krepši
ninkas Žydrūnas Ilgauskas,
žaidžiant prieš „Super Sonic”
komandą, antrajame puslaikyje susilaužė savo nosies kaulą.
Spauda apie tai nesužinojo iki
kitų rungtynių, vykusių sau
sio 13 d. Portland (Oregon
valstija), kuomet Žydrūnas
pasirodė sporto salėje su ant
veido ir galvos dėvima apsau
gine kauke. Ji buvo labai pa
naši į aktoriaus Anthony Hopkins kaukę iš populiarių filmų
„Silence of Lambs” ir Hannibal”.
Kaip Ž. Ilgauskas susilaužė
savo nosį? „Tai atsitiko per
trečiąją ar ketvirtąją žaidimo
dalį. Negaliu tiksliai prisimin
ti, tačiau kelis kartus į nosį
pajutau stiprius smūgius, taip apie rungtynes Seattle
pasakojo lietuvių sportinin
kas, - aš ir toliau žaidžiau,
manydamas, kad praeis, ta
čiau rytą jau pasijutau blo
gai”.
Ž. Ilgauskui kaukę dabar
reikės dėvėti, kol nosis sugis.
„Žydrūnui svarbiausia per
metus išlikti sveikam, - sakė
Cleveland „Cavaliers” trenetris John Lucas, - ir aš pasa
kiau jam, jog be kaukės žaisti
negalima”.
Sis lietuvių krepšininkas su
savo komanda „Cavaliers” Či
kagoje pasirodys vasario 16 d.,
šeštadienį, kur žais prieš Či
kagos „Bulis” komandą. Mes
Clevelande per televizorių no
rėtume pamatyti daugybę lie
tuvių sporto mėgėjų, mojuo
jančių lietuviškomis trispal
vėmis.
Linas Johansonas
t*//»/<»<>/
• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolįjus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Beverly Shores lietuvių
klubo rengiama lietuviškos
poezijos ir prozos popietė vyks
sausio 26 d. 2 val.p.p. Michigan City, IN, bibliotekos su
sitikimų kambaryje. Geros ka
vos mėgėjams ir šiaip jau vi
siems bus kuo pasigardžiuoti.
Biblioteka yra miesto centri
nės gatvės (Franklin Street)
šiauriniame gale. Lauksime!
„Žiburėlio”
Montessori
mokyklėlės atvirų durų die
na ir registracija ruošiama
šeštadienį, vasario 9 d., nuo
9:30 val.r. iki 12:30 val.p.p.
Pasaulio lietuvių centre, „Ži
burėlio” klasėje. Čia taip pat
bus ir naujų mokinių registra
cija 2002-2003 mokslo me
tams. Informacija tel. 630257-8891.
Jonas Elzbergas, Raseinių
rajono savivaldybės meras,
švenčių proga Stasiui Džiugui,
raseiniečiui, rašo: „Širdingai
dėkoju už pagalbą mūsų rajo
nui, Jūsų kultūrinę ir visuo
meninę veiklą mūsų brangios
Tėvynės Lietuvos labui. Lin
kiu ramaus ir jaukaus Kūčių
vakaro, džiaugsmingų šv. Ka
lėdų, laimingų, turtingų, pras
mingų ir kūrybingų 2002 me
tų”.

Bronius Nainys, gyvenan
tis Lemont, IL, „Draugą” pa
rėmė 50 dol. auka. Tariame
nuoširdų ačiū!

„Valstiečių
laikraštis”,
leidžiamas du kartus per sa
vaitę Vilniuje, pateikia daug
įdomių naujienų iš Lietuvos
kaimo ir miesto gyvenimo.
Metinė laikraščio prenumera
ta JAV ir Kanados gyvento
jams - 150 dol. oro paštu, šis
leidinys plačiai aprašė ir JAV
LB 50 metų sukaktį. Norintys
prenumeruoti
„Valstiečių
laikraštį”, prašomi kreiptis į
Daiva Valaitis, gyvenanti, . atstovą JAV ir Kanadoje Evanston, IL, „Draugui” at- Bronių Juodelį, 239 Brookside
siuntė 100 dol. auką. Esame Ln., Willowbrook, IL 60527;
labai dėkingi!
tel. 630-986-1613.

CICERO LIETUVIAI TIKISI GERŲ
METŲ
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke, per Kalėdų šventes

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE
Kūčių vakaro ramybė apsu
po Čikagos apylinkes. Visur
tyku, tylu, tik žiburiukai švie
čia languose ir lauke. Toje ty
loje, artėjant vidurnakčiui,
žmonės pradėjo rinktis į Ber
nelių Mišias Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje Marųuette
Parke. Čia prieš šv. Mišias bu
vo giedamos kalėdinės gies
mės. Rinkosi ir rinkosi para
pijiečiai ir svečiai, jaunesni ir
vyresni, kol vos į bažnyčią su
tilpo. Stovinčiųjų tai daug
stovėjo pagal sienas per visą
bažnyčią iki altoriaus, bažny
čios gale stovėjo tiesiog petis į
petį. Taip pat ir prieangyje su
sirinko stovinčiųjų būrys. Baž
nyčią perpildė dalyviai, naujai
atvykę ir apylinkės „vetera
nai”. '
Šv. Mišios prasidėjo giedant
giesmę, kurios metu atėjo pa
rapijos kunigai su palyda.
Įspūdingas parapijos choro
giedojimas lyg ir nunešė klau
sytojų mintis prie Prakartėlės
į Betliejų. Eglutės su lietuviš
kais šiaudinukais ir mažomis
lemputėmis kartu su kalėdi
nėmis gėlėmis papuošė alto
rius. Šv. Mišias atnašavo pa
rapijos administratorius kun.
Jonas Kuzinskas, kartu su juo
koncelebravo kun. Vito Mikolaitis ir kun. Rimantas Gude
lis. šv. Mišių skaitinius skaitė
Juozas Polikaitis. Chorui diri
gavo Rimantas Mingaila. Solo
partijas giedojo Margarita
Momkienė ir Vaclovas Momkus. Vargonais pritarė Kristi

na Vilutytė. Kryžių nešė Gytis
Stanevičius, jaunuolis, kuris
buvo sunkiai sužeistas per su
sisiekimo nelaimę pereitą pa
vasarį. Malonu matyti jį visiš
kai atsigavusį. Tiesiog stebuk
las, kad jis pasveiko.
Kun. J. Kuzinskas, pradė
damas pamokslą, pasidžiaugė,
,kad į bažnyčią susirinko tiek
žmonių, ir priminė, kad gerai
būtų, jei tiek susirinktų kiek
vieną sekmadienį. Jis savo
gražiai pritaikytame pamoks
le pabrėžė, jog mes turime
būti pasaulyje šviesa kitiems,
toliau nešti tą šviesą, kurią
Kristus atnešė.
Iš tikrųjų Bernelių Mišios
paliko didelį, ypatingą įspūdį.
Teko neseniai kalbėtis su
šios parapijos administrato
riumi kun. Jonu Kuzinsku.
Užklausus, kaip jam atrodė ta
perpildyta bažnyčia per Ber
nelių Mišias, jis atsakė, kad
buvo labai nustebintas, pra
džiugintas, jog tiek daug apy
linkės lietuvių ir daug jauni
mo iš Lietuvos susirinko į
bažnyčią Dievo pagarbinti. Be
sidarbuojant šioje parapijoje
per 15 metų kun. J. Kuzins
kas sakė, kad nėra matęs to
kios didelės minios žmonių
bažnyčioje. Užtat Bernelių Mi
šios buvo labai džiuginančios.
Jeigu kiekvieną sekmadienį
tiek daug dalyvautų, tai būtų
didelė viltis, kad parapija iš
silaikys. Kunigas priminė, kad
žmonės nori tikėjimo ir parodo
savo tikėjimą. Jie krikštija sa-

NAUJIEJI METAI „SEKLYČIOJE”
Dar prieš Naujuosius metus
buvo paskelbta, kad sausio
antrą dieną „Seklyčioje” bus
rodoma vaizdajuostė apie Lie
tuvą.
Prigužėjo pilna salė žmonių.
Atvyko net tie, kurie retai ar
ba visai čia nesilanko. Šurmu
lys, dalijimasis įspūdžiais su
seniai sutiktais ir naujais pa
žįstamais apėmė visą salę.
Atėjus laikui pradėti, „Sek
lyčios” vyresniųjų lietuvių
centro renginių vadovė Elena
Sirutienė paskelbė, kad vaiz
dajuostė apie Lietuvą sukurta
amerikiečio, dabar Lietuvoje
gyvenančio Tom Wilbur, kuris
padovanojo ją JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos pirminin
kei Birutei Jasaitienei. Ji ir

2002 m. sausio 12 d. Vyatuto Didžiojo Saulių rinktinės namuose. Ii kairės Sauliai: Vladas Rastis, Klemensas
Starinskas, Juozas Gurevičius, Bronius Blekys, Juozas LeSčiauskas
Romo Eidukevičiaus nuotr.

nusprendė pradžiuginti „Seklyčios” lankytojus.
Žiūrėdami vaizdajuostę, gė
rėjomės pačiais gražiausiais
Lietuvos miestų ir kaimų vaiz
dais, pasijutome patys keliau
jantys po išsiilgtą Lietuvą.
Stebėtina, kad
užsieniečio
akis pamatė tai, kas brangiau
sia mums, lietuviams, kas
gražiausia ir mieliausia. Taip
ir girdėjosi atodūsiai: tai mano
Kaunas, tai mano Palanga. O
daugelis tikriausiai pamanė: o
čia mano kaimas.
Džiaugėmės kilniu užsienie
čio sumanymu filmuoti Lietu
vą ir rodyti pasauliui jos grožį
įpinant pasakojimą apie pra
eitį. Tai ne vienintelė Tom
Wilbur vaizdajuostė. Jis yra
sukūręs jų ir daugiau. Manau,
kad tai turėtų pritraukti dau
giau užsienio turistų į Lie
tuvą. Kad tik Lietuvoje būtų
tinkamai pasiruošta jų pri
ėmimui.
Aptarus matytą vaizdąjuostę buvome pavaišinti vynu iš’
B. Jasaitienės dosnumo, o šo
koladu ir labai skaniais pyra
gaičiais buvo pažadėta pa
vaišinti prie kavos.
E. Sirutienė pakvietė nuo
latinę „Seklyčios” lankytoją
Aldoną Pankienę, kuri jos pa
čios žodžiais tariant, „gali su-

vo vaikus šioje parapijoje.
Jaunimas lanko parapijos mo
kyklą. Žvelgiant į ateitį, tai
yra didelis pliusas.
Kun. J. Kuzinskas taip pat
sakė, kad sugrįžus į parapiją,
jis jaučiasi lyg niekada nebuvo
išvažiavęs. Visi sveikinasi,
draugiški. Tenka pridėti, kad
parapijiečiai labai džiaugiasi
kunigui čia sugrįžus ir linki
jam geriausios sėkmės. Kun.
J. Kuzinskas dar pridėjo, kad
kavutė po šv. Mišių sudaro ge
rą progą žmonėms sueiti ir
pasikalbėti. Susidaro didesnis
susidomėjimas tarp žmonių ir
parapijos.
Trečiadienį, sausio 9 d., iš
Lietuvos į Čikagą, į Švč. M.
Marijos Gimimo parapiją, at
vyko naujas vikaras, kun.
Rimvydas Adomavičius. Jis
pakeis kun. Rimą Gudelį, ku
rio sutartis su arkivyskupija
ir mūsų parapija pasibaigė
gruodžio 31 d. Pagal tą sutartį
kun. R. Gudelis dirbo parapi
joje ir lankė Catholic Theological Union, Hyde Parke. Kun.
R. Gudelis tikisi įsigyti dokto
ratą gegužės mėnesio pabai
goje. Jis studijų metu ir toliau
gyvens
mūsų
parapijoje
Kun. R. Adomavičius dirbo
Telšių vyskupijoje. Jis pereitą
rudenį vedė Šiluvos atlaidus
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje.
Parapija dėkinga kun. Ri
mui Gudeliui už paramą gyve
nant mūsų parapijoje ir lin
ki sėkmės įgyjant doktoratą.
Baigiant tenka palinkėti vi
siems parapijos darbuotojams
geriausios sėkmės.
VMS
kelti šurmulį bet kur ir bet
kada”. Na, ir sukėlė... Boleslo
vui Rašimui pritariant piani
nu uždainavo keletą dainų,
įjungdama dalyvius. Malonu
buvo matyti linksmai dainuo
jančius ir raginančius dainuo
ti stalo kaimynus.
Atsikvėpus po dainavimo
„Seklyčios” šeimininkės pavai
šino labai skaniais šventiniais
kepsniais, kava ir pažadėtais
pyragaičiais bei šokoladu.
Po to — vėl dainos dainos,
bendravimas su draugais ir
pažįstamais, kas, mano many
mu, ir yra svarbiausias „Sek
lyčios” vyresniųjų centro užda
vinys — laikas nuo laiko savo
lankytojams suteikti teigiamų
emocijų.
Pasirodo, kad negali patikė
ti, jog paskelbus apie rodomą
vaizdajuostę, vien ją ir tepa
matysi. Ne. Kiekvieną kartą
apsilankius „Seklyčioje” lau
kia daug neskelbtų malonių ir
įdomių netikėtumų. O šį kartą
labai nuotaikingai buvo at
švęsti Naujieji metai.
Liucija Einikienė

Cicero lietuvių
telkinys,
anksčiau buvęs gausus žymiais veikėjais, kultūros bei
kitų sričių darbuotojais, pas
kutiniu metu gerokai išretė
jęs, tačiau vis tiek dar gyvas
ir nenorintis kapituliuoti, šiek
tiek pasipildo naujais nariais,
neseniai atvykusiais iš tėvy
nės ir savo veiklą tęsia toliau,
tikėdamasis geresnių laikų.
Pirmąjį Naujųjų metų sek
madienį, sausio 6 d., po iš įsi
pareigojimų Lietuvoje sugrį
žusio kun. dr. Kęstučio Tri
mako atlaikytų šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje nemažas
būrys susirinko į nediduką
parapijos pastato kambarį tra
diciniam sekmadieniniam pa
bendravimui.
Išgėrus kavos ir užvalgius
pyrago, susirinkimo vedėjas
dr. Petras Kisielius mūsų tau
tiečiams pristatė Cicero besi
svečiuojančią viešnią iš Vil
niaus dr. Oną Šadžiuvienę.
Ši vilnietė, į pensiją išėjusi
vaikų ligų gydytoja, savo kal
bos pradžioje supažindino su
savo šeima, kurios vienas iš
namų — sūnus dr. Laimis Šadžius jau ilgesnį laiką gy
vena Amerikoje. Šiuo metu
yra įsikūręs Arkansas valsti
joje, anksčiau darbavosi Čika
goje.
Viešnios vyras — prof. dr.
Henrikas Šadžius yra žymus
istorikas, kuris yra suredaga
vęs knygą apie sportą, o da
bar yra vyriausiu Lietuvos
sporto enciklopedijos redak
toriumi. Jis taip pat dažnokai

užsuka į Ameriką pas savo
sūnų.
Dr. O. Šadžiuvienė bandė
papasakoti ir apie gyvenimą
šių dienų Lietuvoje, tačiau
nusprendusi, kad tos žinios
daugeliui susirinkusiųjų gali
būti žinomos, savo pastabas
labai sutrumpino.
LB Cicero apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus
pažymėjo, jog turi būti praves
tas dar vienas svarbus šio su
sitikimo punktas — atsisvei
kinimas su 13 metų Cicero
lietuvių veikloje besireiškusia kauniete Janina Ruginiene. Ši moteris ne tik buvo
LB Cicero apylinkės valdybos
nare, bet taip pat priklausė ir
Šv. Antano lietuvių parapi
jos chorui. Apie ją gražių žo
džių pasakė M. Baukus, dr. P.
Kisielius, O. Venclovienė ir
kiti. Į Kauną išvykstančiajai
sugiedota „Ilgiausių metų”.
Visi kalbėjusieji linkėjo J.
Ruginienei vėl grįžti į Cicero,
jeigu tik būtų galimybė. Ši
pareiškė, kad į Kauną ją trau
kia būtini reikalai — sunkiai
sergančios sesers slaugymas.
Bet ji neatmetė galimybės
ateityje vėl pasirodyti Cicero
lietuvių tarpe.
Kaip paprastai, susirinkimo
metu buvo apkalbėti ir kiti
mūsų tautiečiams aktualūs
reikalai, išklausyti nusiskun
dimai ar kitos pastabos. Po
poros valandų išsiskirstyta su
mintimi , kad vėl bus susitik
ta po savaitės.
Ed. Šulaitis

LB Cicero lietuvių susibūrime. Dešinėje - viešnia iš Vilniaus dr Ona Ša
džiuvienė, kairėje - Barbora Zumarienė, pas kurią viešnia buvo apsistoju
si, viduryje - LB Cicero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus.
E. Šulaičio nuotr.

,,Draugo' knygynėlyje

Parduodame dvi Tom Wilbur filmajuoste8. „Vilnius”
kainuoja 20 dol., „Lietuva” 15 dol. (persiuntimo mokestis
- 3.95 dol., o Illinois valstijos
gyventojai dar prideda 8.75
dol. mokesčių).

Aptariant ciceriečių reikalus. Iš kairės: Janina Ruginienė, Ona Venclovie
nė, už jos - Aldona Zailskaitė, priekyje - Algimantas Krištolaitis, už jo Jūratė Lukminienė.
E. Šulaičio nuotr.

