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Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
neužima deramos vietos

vasario 14 d.
(BNS) — „Kai atvažiavau į
Lietuvą prieš dešimtį metų,
maniau, kad Bažnyčios autori
teto atstatymas užims apie
dešimtmetį, tačiau vėliau su
pratau, jog prireiks tiek laiko,
per kurį užaugs nauja karta”,
interviu Lenkijos dienraščiui
„Rzeczpospolita” sakė Vilniaus
metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis.
Pasak jo, Bažnyčia nėra pa
kankamai stipri, nes neturi
galimybių pasinaudoti žinia
sklaida.
„Kai ko nors reikalaujame,
tai komentuojama tokiu stiliu
mi: ir vėl kažkokie atgyvenę
dalykai. Tiesą sakant, netu
rime moralinio autoriteto vi
suomenėje”, kalbėjo Lietuvos
kardinolas.
A. J. Bačkis mano, jog
„Bažnyčia nors ir mažais
žingsniais, tačiau žengia į
priekį, nes apklausos rodo, jog
Katalikų Bažnyčios autorite
tas auga, nors dar negalima
pasakyti, jog visuomenėje vy
rauja
krikščioniška
savi
monė”. Tačiau apklausos rodo,
jog keletą pastarųjų metų Lie
tuvos gyventojai Bažnyčia
pasitiki labiausiai, panašiai,
kaip ir žiniasklaida.
Kalbėdamas apie Lietuvos
lenkų problemas, kardinolas
teigė, kad šioje srityje padary
ta didelė pažanga, abi tautos
suartėjo, iš lietuvių pusės
Varšuva,

nebėra nepasitikėjimo, bai
mės, kad „dominuos didesnis
kaimynas”. „Savo ruožtu, vie
tos lenkai nori gyventi kaip
tikri Lietuvos piliečiai, jie su
prato, jog reikia prisiderinti
prie realybės ir nėra ko svąjoti
apie autonomiją arba užsida
ryti gete”, pažymėjo jis.
Paklaustas, kada bus laiko
mos pamaldos lenkų kalba
Vilniaus Arkikatedroje bazili
koje, kardinolas sakė, jog
Bažnyčia užtikrino galimybę
melstis savo kalba vietos len
kams, nes iš 19-kos Vilniaus
bažnyčių tik trijose mišios lai
komos tik lietuvių kalba, o ki
tose — ir lietuviškai, ir len
kiškai. „Kai kalbame apie
Arkikatedrą — tai susidu
riame su simboliu, nes soviet
mečiu ji buvo uždaryta, ant
jos slenksčio kardinolas Vin
centas Sladkevičius aukojo
pirmąsias mišias už Lietuvos
nepriklausomybės atgavimą.
Tai — Lietuvos širdis”, teigė
A. J. Bačkis.
Jis pažymėjo, kad „mano
pirmtakas sutiko su tuo, kad
atvykę į Vilnių lenkų, kunigai
Arkikatedroje galėtų aukoti
mišias, tačiau neįvedė nuolati
nių lenkiškų mišių, todėl ne
galvoju, kad galėtume šiuo
atžvilgiu ką nors pakeisti”.
„Be to, manau, kad nuoskau
da, jog katedroje nėra len
kiškų pamaldų yra praeitis”,
pridūrė kardinolas.

Seimo vadovas: Kariuomenės
vadas nesupranta įstatymų
Vilnius, vasario 14 d. (BNS)
— Komentuodamas kariuo
menės vado kritišką pasisa
kymą apie Lietuvos vyriau
sybę JAV išeivijos renginyje ir
paties vado pasiaiškinimą dėl
šio pasisakymo, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas
sakė manąs, jog „generolas Jo
nas Kronkaitis iki galo vis
dėlto nesupranta mūsų įsta
tymų* kad jam nevertėtų
kalbėti tokiuose susirinki
muose ir taip vertinti valdžios
veiksmus”.
„Manau, kad jį norės iš
klausyti Seimas. Mano nuo
mone, Seimas J. Kronkaičio
pasisakymus turėtų įvertinti
savo sesijoje”, sakė A. Pau
lauskas.
Jis pranešė, jog kreipėsi į
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmi
ninką, prašydamas pateikti
informaciją, ar įstatymai pa
kankamai aiškiai reglamen
tuoja kariškių elgesį.
Reaguodamas į Seimo pirmi
ninko ankstesnį prašymą pa
siaiškinti dėl pasisakymų
JAV, J. Kronkaitis trečiadienį
pareiškė nepažeidęs įstatymų,
draudžiančių kariškiams po
litikuoti. „Kaip kariuomenės
vadas žinau, kad nepažeidžiau
Lietuvos įstatymų, tačiau ma
nau esant reikalinga iš* Artėjant prezidento rin
kimams, Naujoji sąjunga (so

cialliberalai) svarsto, kas per
galės atveju galėtų pakeisti
dabartinį partijos vadovą
Artūrą Paulauską. Kaip rea
liausia kandidatė į sociallibe
ralų vadovus minima vos
spėjusi partijon įstoti dabar
tinė socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Vilija Blinke
vičiūtė. Kai kurie dabartiniai
socialliberalų vadovybės atsto
vai abejoja, ar toks V. Blinkevičiūtės kilimas partijoje nėra
„pernelyg greitas”.
(Lž, Eita)

diskutuoti leistinas kariui pi
lietinių teisių ir politiškumo
ribas, išaiškinti įstatyminę
bazę, remiantis kitų demokra
tinių šalių ekonomine patirti
mi”, savo atsakyme į Seimo
vadovo paklausimą rašė J.
Kronkaitis. Kariuomenės va
das teigė nekritikavęs dabar
tinės vyriausybės. Pasak jo, jis
tik paminėjo tam tikrus reiš
kinius, „kuriuos nuolat mini
tiek Lietuvos, tiek užsienio
šalių ekspertai”, ir kurie yra
būdingi visoms savo ekonomi
kas pertvarkančioms Rytų Eu
ropos valstybėms.
„Lietuvos karininkija turėtų
būti visapusiškai išprusęs
šalies elitas, reprezentuojantis
Lietuvą, galintis ir sugebantis
laisvai reikšti mintis apie
valstybės visuomeninius pro
cesus”, pridūrė jis.

Žemės pardavimo
užsieniečiams
problema pajudėjo
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) veikiančiai Ryšių ir informacinių sistemų tarnybai vasario mėnesį sukanka
10 metų. Ši tarnyba krašto apsaugos sistemoje bei kariuomenėje rengia bei įgyvendina ryšių ir informacinių sistemų
technines užduotis bei projektus. Jos darbuotojai prižiūri garso, vaizdo, radįjo, laidines ir kompiuterines sistemas. Čia
kaupiama informacija apie šiuolaikines ryšio ir informacines sistemas, ryšių ir kompiuterinę techniką, ryšių ir infor
macinių sistemų organizavimą NATO bei kitų valstybių karinėse įstaigose. 10-mečio proga pirmadienį Gynybos štabo
salėje vyko iškilmingas šios tarnybos jubiliejaus minėjimas, kuriame visus pasveikino (iš dešinės) KAM Linas Linke
vičius, viceministras P. Malakauskas ir Ryšių bei informacinių sistemų tarnybos viršininkas pulkininkas leitenantas
S. Ulkė.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

* JAV Senato Ginkluotųjų

Tėvynėje pasižvalgius
*
Rusijos
prezidentas
Vladimir Putin vienas iš pir

* Opozicinės Seimo Li
beralų frakcijos seniūnas

mųjų užsienio valstybių vado*vų pasveikino Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų Valsty
bės atkūrimo dienos proga. V.
Putin palinkėjo savo kolegai iš
Lietuvos ir visai lietuvių tau
tai klestėjimo, gerbūvio ir sėk
mės. Rusijos prezidentas iš
reiškė viltį, kad bus plėtojami
geri kaimyniniai santykiai ir
abipusis ekonominis bendra
darbiavimas, geras jų vysty
masis demokratijos ir progre
so keliu.
(BNS)

Gintaras Steponavičius ragina
„protų nutekėjimą” iš Lietuvos
stengtis įveikti ne kuriant
darbo grupes ar specialias pro
gramas, o liberalizuojant eko
nomiką. Seimūnas kritiškai
atsiliepė apie Švietimo ir
mokslo ministerijos planus pa
rengti programą, kaip su
sigrąžinti iš Lietuvos į tur
tingesnes Vakarų valstybes
išvykusius
intelektualus.
„Džiaugiuosi, kad mūsų moks
lininkai skinasi kelią į žy
miausius pasaulio universite
tus, išplaukia į platesnius
vandenis. Tačiau ne darbo
grupių ar specialių programų
kūrimas padės susigrąžinti
šiuos žmones”, sakė G. Stepo
navičius. „Tokie gyvenimo
dėsniai — žmonės juda ir visa
da judės ten, kur gali tikėtis
didesnio užmokesčio ir per
spektyvos”, teigė jis.
(BNS)
* Nuo 1998 metų, kai pra
dėjo griūti didžiosios įmonės,
Šiauliuose keletą metų buvo
didžiausias nedarbas Lietuvo
je. Jau metus nedarbo lygiu
Šiaulius lenkia Panevėžys.
Mieste tarp bedarbių daugiau
siai moterų (53.6 proc.).(LA, Eita)
* Kiekvienam Kauno Pa
nemunės senelių namų gy
ventojui po buteliuką širdies
veiklą gerinančių ir Zelenino
lašų, kurie taip pat stiprina
širdį, padovanojo Bakterinių
preparatų firma, kurios ats
tovai, apsilankę globos na*
muose, įsitikino, jog valstybės
paramos jų auklėtiniams labai
trūksta, todėl patys sau įsipa
reigojo apsilankyti čia su do
vanomis dar ne kartą, ikd, Eita)

* Buvusius politinius ka
linius papiktino siūlymai

Vilkaviškio rajono Gižų kaimo
gatvę pavadinti garsaus so
vietmečio vaikų poeto Kosto
Kubilinsko vardu. Vilkaviškio
meras pareiškė, kad priimant
sprendimą, bus atsižvelgta į
vietos bendruomenės nuomo
nę. Politinių kalinių ir tremti
nių bendrijos pirmininkas,
konservatorius Antanas Sta
siškis viešame kreipimesi į
Vilkaviškio rajono vadovus
teigia, kad K. Kubilinskas, jau
būdamas subrendęs žmogus,
1948 m. kreipėsi į sovietų val
stybės saugumą (MGB), kur
buvo užverbuotas ir gavo
„Varno” slapyvardį.
(Bns>
* Naujoji Visuotinė lietu
vių enciklopedija Lietuvoje

populiarumu aplenkė milži
niškos sėkmės pasaulyje su
laukusios
rašytojos Joanne
Vyriausybės atstovų ir euroskeptiškai nusiteikusių žem Kathleen Rowling knygą Hardirbių organizacijų susitikime ry Poter”. Lietuvos leidėjų aso
gimė viltis, kad gali būti pa ciacijos sudarytame perkasiektas kompromisas dėl že miausių knygų 40-tuke įsitvir
mės pardavimo užsieniečiams tino Visuotinė lietuvių encik
ir siektinų ES kvotų Lietuvos lopedija — praėjusią savaitę
žemdirbystės produkcijai, ta vykusioje Vilniaus knygų mu
čiau nepavyko suartinti nuos gėje, nepaisant gana aukštos
* Biržų rajono savivaldy
tatų dėl Lietuvos ūkininkų fi kainos (95 litai), jos parduota
800
egzempliorių.
ibnsi
bė
atmetė vilnietės Nadeždos
nansavimo iš ES fondų. Po
ketvirtadienį vykusio susitiki ūkininkams dydį, kuris pir Kazakevičienės prašymą at
mo premjeras Algirdas Bra maisiais narystės metais nu kurti jai nuosavybės teises į
zauskas žurnalistams sakė, matomas keturis kartus ma Radvilų giminės valdytą Biržų
kad visuomeninių žemdirbių žesnis, nei dabar gauna ir pilį, jų turėtas žemes. Biržų
<r. Eita)
organizacijų atstovai iš esmės gaus dabartinių ES šalių pilis liks valstybei.
neprieštarauja, kad įstojus į ūkininkai. Sulyginti išmokų
*
Prezidentui
Valdui
ES, Lietuvos žemės savininkai dydį Europos Komisija siūlo Adamkui sugrįžus iš atosto
galėtų laisvai naudotis savo per 10 metų. Pasak premjero, gų Meksikoje, pailsėti į Švei
nuosavybe ir patys spręsti, Lietuvos vyriausybė dar bent carijos kalnų slidinėjimo ku
kam parduoti žemę — lietu dešimt metų neišgalės suteikti rortą Davosą žmona Jolanta
viams ar užsieniečiams. Prem žemės ūkiui tokio finansavi nusprendė vykti Seimo pirmi
jeras kategoriškai nesutinka mo, kokį siūlo ES. „Vienintelis ninkas Artūras Paulauskas. Jį
su žemdirbių protestais prieš, kelias yra ES. Tai kokybinis pavaduos Seimo pirmininko
jų teigimu, „diskriminacinį” šuolis”, pabrėžė A. Brazaus pavaduotojas, socialdemokra
išmokų naujųjų ES narių kas.
tas Česlovas Juršėnas.
<bns)
(BNS)

pąjėgų komiteto pirmininkas
Carl Levin susitikime su JAV
viešinčia Lietuvos ambasadore
prie NATO Ginte Damušyte
teigiamai įvertino Lietuvos
pasiruošimą narystei. Amba
sadorė susitikime priminė Lie
tuvos praktinį indėlį į tarptau
tines antiteroristines ir tai
kos palaikymo pastangas. Lie
tuvos kariai dabar dalyvauja
taikos palaikymo misijose Ko
sove bei Bosnijoje ir Hercego
vinoje, Lietuva ruošiasi siųsti
savo karo medikus į antiteroristinę kampaniją Afganis
tane.
(BNS)
* Kauno technologijos
universiteto studentas su

kūrė interneto puslapį, ku
riame pataria, kaip pasiga
minti įvairių sprogmenų. Pa
reigūnai nuogąstauja, kad šia
viešai platinama informacija
gali pasinaudoti nepastovios
psichikos ar į nusikaltimus
linkę asmenys, tačiau studen
to nubaisti negali. Vos prieš
savaitę atsiradusi ši interneto
svetainė akimirksniu išpopu
liarėjo ir jau užima septintąją
vietą pagal lankytojų skaičių.
________________________ (R, Elta)

Po 10 metų
demokratijos sulauks
ir... Lietuvos vištos
Vyriausybėje svarstant že
mės ūkio derybinės nuostatos
su Europos Sąjunga pataisas,
vištų klausimas sulaukė ne
mažo ministrų dėmesio. „Tam
tikra problema yra •su višto
mis — jos neturi gyventi gar
duose. Vištos turi būti laisvė
je”, Europos Sąjungos direkty
vas priminė vyriausiasis dery
bininkas Petras Auštrevičius.
Tačiau premjerui Algirdui
Brazauskui pasiteiravus, kas
sugaudys vištas, kai jas reikės
pjauti, euroderybininkui pri
trūko kompetencijos vištų
klausimu ir tam buvo pasitel
ktos specialistų žinios. Vyriau
sybei buvo priminta, kad pa
gal Europos Sąjungos teisės
aktus nuo 2012 m. dedeklės
nebeturės būti laikomos nar
vuose. „Dabar jos kiekviena
turi maždaug po 20 kv centi
metrų, o privalės turėti ne
mažiau kaip vieną kvadratinį
metrą”, informavo žinovai.
Valstybinės maisto ir veteri
narijos tarnybos duomenimis,
15 proc. gyvūnų laikymo ir au
ginimo vietų neatitinka gyvū
nų gerovės reikalavimų. (Eitai

Kabulas. Amerikiečiai pasirinko neįprastą būdą patraukti savo
pusėn Afganistano gyventojus — iš karinio transportinio lėktuvo
„S-130” virš rytinės Afganistano dalies, netoli Pakistano pasienio,
buvo mėtomi balti vokai su JAV prezidento George W. Bush nuot
rauka, kurių kiekviename buvo po du 100 dolerių banknotus. Jo
kios žinutės vokuose nebuvo.
Vašingtonas. JAV 2003 finansiniais metais ketina suteikti
Afganistanui maždaug 300 mln. dolerių pagalbą, kuri papildys pa
žadėtą 296 mln. dolerių pagalbą, trečiadienį pareiškė JAV valsty
bės sekretorius Colin Powell. Sausio mėnesį Tokyo įvykusios rė
mėjų konferencijos metu Afganistanui buvo pažadėta 4.5 mlrd. do
lerių pagalba, tačiau dalis šios sumos bus paskirstyta kelerių me
tų laikotarpiu.
New Yorkas. Nauju teroristų organizacijos „ai Qaeda” operaty
vinio tinklo vadovu tapo palestinietis Abu Zubaydah, ketvirtadienį
pranešė laikraštis „The New York Times”. Šis asmuo dabar mėgi
na suaktyvinti „snaudžiančias” šios organizacijos teroristų kuope
les, esančias įvairiose valstybėse, kad jos pradėtų vykdyti teroro
aktus prieš JAV. Apie šį žmogų žinoma tai, kad jam 30 metų ir
kad jis gimė Saudi Arabijoje, turtingo palestiniečio šeimoje. Jis
tapo vienu „ai Qaeda” įsteigėjo Osama bin Laden padėjėjų ir ke
liavo po pasaulį, palaikydamas ryšius su organizacijos atstovais.
Kandaharas. Nežinomiems užpuolikams trečiadienį vakare ap
šaudžius JAV karinę bazę Pietų Afganistano Kandaharo mieste,
buvo sužeisti du amerikiečių kariai. Ketvirtadienį, antrą vakarą iš
eilės, griaudėjo sprogimai ir buvo girdėti pavieniai šūviai. Beveik
visoje karinėje bazėje išjungtas apšvietimas, išskyrus sugriežtinto
saugumo kalėjimą, kur laikomi talibų ir „ai Qaeda” tinklo belais
viai.
New Yorkas. Pagrobto amerikiečių žurnalisto Daniel Pearl
žmona ketvirtadienį vėl kreipėsi į vyro pagrobėjus, prašydama jį
paleisti arba pranešti apie jo būklę, paskelbė „The Wall Street
Journal”, kuriame dirbo pagrobtas žurnalistas. „Aš neturiu jokių
žinių apie Daniel sveikatą ir jo būklę, todėl man labai sunku”, sa
koma 7-tą mėnesį pirmagimio besilaukiančios M. Pearl pareiš
kime. 38 metų D. Pearl dingo Pakistane, kai bandė susisiekti su
mažai žinomos islamo ekstremistų grupuotės vadu. Manoma, kad
D. Pearl gyvas, nors jo pagrobimo bylos pagrindinis įtariamasis
Ahmed Omaras Saeed Sheikh, Pakistano pietuose esančio Kara
chi miesto teismui sakė, kad žurnalistas nebegyvas.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush, jo administra
cijai svarstant, kaip nušalinti Irako vadą Saddam Hussein, tre
čiadienį sakė neatmetęs nė vienos galimybės, bet pridūrė, kad
šiuo metu jų neatskleis. „Mano nuomone, vienas blogiausių da
lykų, galinčių nutikti pasaulyje, yra teroristinių organizacijų su
sidėjimas su blogos istorijos ar masinio naikinimo ginklus kurian
čiomis valstybėmis”, sakė jis. Remdamasi anoniminiais pareigū
nais ir šaltiniais, „ABC Newg” pranešė, kad G. W. Bush nurodė
Valstybės departamentui, Pentagonui ir ČIA iki galo parengti
veiksmų prieš S. Hussein planus.
Bagdadas. Irako viceprezidentas TaKa Yassin Ramadan tre
čiadienį pareiškė, kad „šnipams” iš JT ginkluotės tikrintojų gru
pių nėra reikalo sugrįžti į šią valstybę. JAV užsiminė, kad gali pa
naudoti karinę jėgą prieš Iraką, jeigu jis vėl neįsileis 1998 m. iš
vykusių JT ginkluotės tikrintojų, kurie patikrintų, ar Irakas netu
ri jam uždraustų masinio naikinimo ginklų.
Vašingtonas. Palestiniečių vadas Yasser Arafat pripažino atsa
komybę” dėl nesėkmingo mėginimo laivu „Karine A”, kurio kapi
tonas buvo palestinietis, įvežti kontrabandinius ginklus, trečia
dienį sakė JAV valstybės sekretorius Colin Powell. „(Y. Arafat)
prieš tris dienas parašė man laišką dėl ‘Karine A’, kuriame pripa
žino atsakomybę — ne asmeninę, bet Palestinos savivaldos pirmi
ninko atsakomybę”, sakė C. Powell. Minėtą laivą, kuriame buvo
50 tonų ginklų, izraeliečiai Raudonojoje jūroje sulaikė sausio pra
džioje. Šia kontrabanda įtariami ir keli aukšti palestiniečių parei- •
gūnai.
Almata, Kazachstanas. Rusija „dujų sąjungą” su buvusiomis
Centrinės Azijos sovietų respublikomis laiko „stebuklinga lazde
le”, kuri gali padėti atsverti dėl karo Afganistane didėjantį JAV
aktyvumą regione. Rusijos prezidentas Vladimir Putin per pra
ėjusį mėnesį Maskvoje vykusias derybas su Turkmėnistano prezi
dentu Saparmurat Nijazov atskleidė ketinimus padaryti Turkmėnistaną, Kazachstaną bei Uzbekistaną priklausomais nuo Rusijos
vamzdynų sistemos tiekiant dujas Europos rinkoms. Pasak Andrėj
Riabov iš Maskvos Carnegie centro, netikėtas dėmesys Turkmė
nistano energetiniams ištekliams buvo parodytas tuo metu, kai V.
Putin patiria vis didesnį konservatorių spaudimą dėl lyg grybai
dygstančių JAV bazių Centrinėje Azijoje, dažnai vadinamoje Rusi
jos „galiniu kiemu”.
Haga. Buvęs Jugoslavijos vadas Slobodan Miloševič ketvirtadie
nį pareiškė, kad kreipsis į Prancūzijos prezidentą Jacąues Chirac,
prašydamas Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunole, kur ant
radienį prasidėjo buvusio prezidento teismas, duoti parodymus
apie 1999 m. NATO bombardavimo kampaniją Jugoslavijoje. Savo
gynybos pareiškime S. Miloševič sakė, kad viename iš interviu te
levizijai J. Chirac sakė, jog per NATO karinę oro kampaniją Ju
goslavijoje Prancūzija sustabė NATO planus subombarduoti Belg
rado tiltus. „Tai parodė, kad sprendimus dėl taikinių priiminėjo
valstybių vadovai”, sakė S. Miloševič.
Sacramento, JAV. Kalėjimo
KALENDORIŲ8
kameroje (Sacramento, CA) tre
Vasario 15 d.: Alina, Faustinas,
čiadienį rastas pasikoręs imig
rantas iš Ukrainos Nikolay Sol- Girdenė, Girdenis, Jovita, Jurgita,
tys, kuris pernai žiauriai nužu Kintibutas, Vytis, Zygrfridas.
dė šešis savo šeimos narius.
Vasario 16 d.: Julija, Julijona, Ju
Rugpjūčio 30 d. jis buvo suim lijonas, Laisvė, Tutis, Tautvyde, Va
tas savo motinos namuose po saris. Lietuvos nepriklausomybės dieJAV paskelbtos paieškos.
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2002 METŲ ŠALFASS-GOS
VARŽYBINIS KALENDORIUS
Pateikiame 2002 metų ŠALFASS-gos varžybinį kalendo
rių, pagal Visuotinio ŠALFASS-gos suvažiavimo, įvyku
sio 2001 m. lapkričio 17 d.,
Clevelande, nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis
varžybų dar tebėra planavi
mo stovyje ir jų datos bei vie
tos dar galutinai nenustatyta.
Visų varžybų išsamios deta
lės, pribrendus laikui, prane
šamos klubams ir, sutraukta
forma, skelbiamos spaudoje.
Šis kalendorius apima tik me
tines ŠALFASS-gos ir Bal
tiečių Sporto federacijos pir
menybes bei kitas platesnės
apimties varžybas. Kalendo
riaus papildymai bei pakeiti
mai bus nuolat skelbiami.

d., Hamiltono LMŽK „Gied
raitis” šaudykloje. Vykdo
ŠALFASS-gos Šaudymo spor
to komitetas. Informuoja: Ka
zys Deksnys, 1257 Royal Dr.,
Burlington, Ont. L7P 2G2, Ca
nada. Tel. 905-332-6006; Fax:
905-547-5556; E-mail: kdeksnys@sprint.ca
52-sios Š. Amerikos Lie
tuvių sporto žaidynės vyks

2002 m. gegužės 17, 18 ir 19
d., Čikagoje III. Vykdo — Či
kagos ASK „Lituanica”. Pro
gramoje — 2002 m. ŠAL
FASS-gos pirmenybės šių
sporto šakų: a. Vyrų A ir B,
moterų ir jaunių bei mergai
čių A (1983 m. gimimo ir jau
nesnių) krepšinio, b. Vyrų,
2002 m. ŠALFASS-gos moterų ir mišrių komandų
Kalnų slidinėjimo pirmeny tinklinio, c. Stalo teniso, d.
bės vyks 2002 m. vasario 18 Šachmatų, e. Visų klasių plau
d., Whistler-Blackcomb sli kimo. Informacija: dr. Donatas
dinėjimo kurorte, Whistler, B. Siliūnas, 5116 Illinois Avė.,
C., Kanadoje. Informuoja: Gai Lisle, IL 60532, USA. Tel.
lė Ošlapas, P. O. Box 8247, 630-852-32-04; Fax: 630-852Green Valley Lake, CA 92341, 4026; E-mail: dsiliunas@aol.USA. Tel. ir faksas: 909-867- com Website: www.lituanica.org
3791. E-mail: gailute@email.- ca.org
msn.com
II Floridos Lietuvių me
tinį golfo turnyrą rengia

Lietuvos Respublikos garbės
konsulatas St. Petersburge,
2002. m. kovo 9 d., Imperial
Lakewoods Golf Club, Palmeto, Florida. Informuoja: A.
Karnavičius, tel.727-895-4811;
fąx: 727-822-2252; E-mail:
ltconsulfl@bayprintonline.com
Visi lietuviai golfininkai kvie
čiami dalyvauti.
Tradicinė, metinė Montrealio lietuvių slidinėjimo
stovykla — iškyla vyks 2002

Tradicinės
Clevelando
LSK „Žaibo” lengvosios at
letikos varžybos ir 2002 m.

Vidurio Vakarų sporto apy
gardos pirmenybės, vykdomos
USATF Lake Erie Assoc. 2002
m. pirmenybių rėmuose, nu
matomos š. m. birželio mėnesį,
Clevelande, OH. Informuoja:
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 441172122, USA. Tel: 216-486-0889;
Fax: 216-481-6064; E-mail:
Vyts@VPAcct.com
MIRĖ KREPŠINIO
TRENERIS RAIMUNDAS
SARGŪNAS

pa. kovo 14-17 d., Mont La Reserve slidinėjimo kurorte,
Saint Donat, Quebec, Kanado
je. Didžiojo slalomo varžy
Iš Panevėžio atėjo žinia, kad
bos vyks kovo 16 d., šešta ten mirė ir vasario 12 d. bu
dienį. Informacija: Vilija Bulo vo palaidotas žymus treneris,
ta, 4550 Miller Avė., Montre- panevėžietis, ilgokai tame
al, Que. H3W 2E3, Canada. mieste dirbęs, krepšinio tre
Tel. 514-344-8226 ar 819-424- neris Raimundas Sargūnas.
2803.
E-mail:
viliabulo- Šis 71-sius savo amžiaus me
ta@hotmail.com
tus ėjęs vyras anksčiau yra
treniravęs Lietuvos krepšinio
2002 m. ŠALFASS-gos vy žymūnus — Arvydą Sabonį,
rų senjorų (1967 m. gimimo Šarūną Marčiulionį, Raimun
ir vyresnių) krepšinio pir dą Civilį, Gintarą Einikį, Jo
menybes vykdo Clevelando ną Kazlauską ir kitus Lietu
,,Žaibas”, 2002 m. kovo 23 ir vos krepšinio žaidėjus.
Sargūnas
1990-199l-siais
24 d. Clevelande, OH. Infor
muoja: Vidas Tatarūnas, 8697 vadovavo Kauno „Žalgirio” ko
Harvest Home Dr., Mentor, mandai, o 1992 m. Barselo
OH 44060, USA. Tel. 440-209- nos olimpiadoje buvo Lietuvos
0440; Fax: 216-481-6064; E- rinktinės vyr. trenerio Vlado
mail: tatarunas@ameritech.- Garasto asistentu. Šis vyras
buvo ramus, bet darbštus ir
net
talentingas žmogus, kurio visi
2002 m. ŠALFASS-gos pasiges.
jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks 2002 m. gegužės

4 ir 5 d., Detroite, Mich. Vyk
do—— Detroito LSK „Kovas”.
Varžybos vyks šiose berniukų
ir mergaičių klasėse: B (19861987 m. gimimo), C (19881989 m.), D (1990-1991 m.), E
(1992-1993 m.) ir F „moleku
lių” (1994 m. ir jaunesnių). In
formacija: Mykolas Abarius,
P.O. Box 250309, Franklin,
MI 48025-0309, USA. Tel.
248-865-0243; Fax: 248-3382625;
E-mail:
michaelgcpa@ameritech.net

SABONIS KETINA
GRĮŽTI Į „ŽALGIRĮ”

Lietuvos krepšinio tūzas Ar
vydas Sabonis, kuris šiuo me
tu su šeima gyvena Ispanijo
je, vėl atsiminė Lietuvą ir
krepšinį. Iš jo susilaukta ži
nios, kad vėl planuoja žaisti
Kauno „Žalgirio” komandoje,
kurios vienu iš savininkų jis
yra. Tą, kaip žinome, jis buvo
žadėjęs padaryti sezono pra
džioje, bet vėliau tokios min
ties atsisakė. Kai pranešama,
Arvydas vėl pradėjo aktyviai
treniruotis Ispanijoje ir labai
2002 m. Š. Amerikos Lie norėtų kartu su „Žalgirio” ko
tuvių
stendinio
(Trap) manda laimėti Lietuvos krep
šaudymo sporto pirmeny šinio čempionatą.
bės vyks 2002 m. gegužės 11
E.Š.

ASK „Lituanica” jauniausieji -„molekulės” ruošiasi ŠALFASS-gos jaunučių krepšinio pirmenybėms.

„LITUANICA” — „MAROONS” 9-1!
Didžiulė lietuvių futbolininkų pergalė

Sporto mėgėjai, kurie ne’turėjo progos asmeniškai ste
bėti sekmadieno salės futbolo
pirmenybių rungtynes Vilią
Park, IL, o susitikimų pasek
mes skaitė „Chicago SunTimes” dienraštyje pirmadie
nio rytą, be abejo, pagalvojo,
kad „major” rungtynių tarp
„Lituanicos” (arba kaip oficia
liai vadinama „Liths”) ir „Maroons” komandų rezultate įsi
vėlė korektūros klaida. Bet
taip nėra: 9-1 pasekmė mūsiš
kių nebuvo apsirikimas.
Iš tiesų, tai buvo dėmesio
vertas susitikimas, nes tiek
daug įvarčių per vienerias
rungtynes „major” divizijoje
nėra įmušusi jokia komanda,
turbūt, per mažiausiai 5 me
tų laikotarpį. Šią įvarčių mu
šimo šventę pradėjo Gytis Ka
valiauskas, kuris, išnaudoda
mas mūsiškių kiekybinę per
svarą (tuo metu už nuobau
das varžovai turėjo vienu žai
dėju mažiau), vieną po kito
įmušė du įvarčius.
Po to dar iki kėlinio pabai
gos Virgis Žuromskas pasek
mę padidino iki 3-0. Po per
traukos į italų klubo vartus
pradėjo kristi dar daugiau
įvarčių. Eilės tvarka čia pa
sižymėjo: Juan Bėruti, Laimo
nas Bytautas, Rimas Jaku
bauskas, Danas Smulkys, ir
trečiąjį savo įvartį pasiekęs
Kavaliauskas. Na, o iki rung
tynių galo likus 20-čiai se
kundžių, Žilvinas Čenys įs
praudė ir devintąjį.

Susirgus nuolatiniam trene
riui Gediminui Jarmalavičiui,
šioms rungtynėms „dirigavo”
kitas patyręs futbolo specialis
tas iš Lietuvos — Algis Šal
kauskas, kuriam irgi, be abe
jo, priklauso nuopelnai už šią
didelę pergalę. Tačiau dau
giausia pagyrų atitenka vi
siems „Lituanicos” komandos
vyrams, kurie šį kartą neda
rė klaidų ir žaidė kaip „iš kny
gos”. Komandos vadovas ypač
šį kartą norėtų išskirti Ka
valiauską ir Bėruti, kurie nu
sipelnė daugiausia gerų žo
džių.
Teko girdėti kitų komandų
trenerių atsiliepimus, kurie
lietuvių ekipą dabar laiko ge
riausiai žaidžiančia koman
da, ko, deja, negalima paste
bėti iš pirmenybinės lentelės.
Po sekmadienio pergalės lietu
viai su 7 taškais pakilo į 7-ąją
vietą iš 8-tos. Dabar aštun
toje įsitaisė „Maroons” su 5
taškais. Pirmąją pergalę sek
madienį pelnė lenkų „Legovia” (įveikė kroatų „Zrinski”
net 6-3), tad su trimis taškais
pakilo į 9-ąją vietą, pačiame
gale palikdama kroatus su
vienu tašku.
Pirmose dvejose vietose ei
na „United Serbs” ir „Kickers” su 14 taškų. Toliau ri
kiuojasi „Eagles”, „Wikings”,
„Green-White”, ir „Schwaben”
(šios dvi komandos turi po 8
taškus). Po vienos savaitės
pirmenybių pertraukos, vasa
rio 24 d. lietuviai kaip tik eg-

IŠ ŽIEMOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ SALT
LAKE CITY
Kaip jau daugelis sporto bę gynęs ir ankstesnėse trijo
mėgėjų žino, vasario 8 d. va se olimpiadose. Taip pat žy
kare vyko 19-ųjų žiemos olim giavo ir dauguma palydovų.
pinių žaidynių atidarymo iš Kitus sportininkus Lietuvos
kilmės Salt Lake City, JAV. delegacijos vadai nutarė „pa
Jose dalyvauja 2,531 sporti taupyti” žaidynėms.
ninkas iš 77 šalių, jų tarpe ir
Tačiau nepaisant tokio gra
iš Lietuvos. Lietuvos atstovų žaus Lietuvos sporto vadovų
čia yra 8, o taip ir 16 palydo mosto, šeštadienį startavę Lie
vų. Šį kartą gausiausia olim tuvos slidininkai buvo vieni
piečių turi šeimininkai— JAV iš paskutiniųjų. Slidininkė Iri
delegacijoje yra 211. Toliau ei na Terentjeva, startavusi 15
na Rusija su 162 ir Vokietija km lenktynėse laisvuoju sti
su 158 sportininkais.
liumi, tarp 60 dalyvių buvo
Daugelis, be abejo, stebėjote 49-ta. Panašiai pasirodė ir
šių žaidynių atidarymo iškil vyrų 30 km lenktynėse daly
mes televizorių ekranuose per vavę slidininkai: Vladislovas
NBC tinklo kanalus — Čika Zybailo bei Vadimas Gusevas;
goje 5-jį. Deja, ir šį kartą Zybailo buvo 59-tas, o Guse
NBC televizijos vadovai Lie vas 65-tas iš 70 startavusių.
tuvą nuskriaudė, neparodant
Gaila, kad nė vienam iš sli
mūsiškių atstovų parade, tik
po reklaminės pertraukos pa dininkų ar biatlonininkų, ku
sakant, jog reklamų metu pra rie atstovauja Lietuvai neža
žygiavo Lietuvos ir dar dviejų dama geresnių vietų ir tos
valstybių sportininkai. Per vi pranašystės jau pildosi. Vie
sas parado metu turėtas per ninteliai sportininkai, kurie
traukėles buvo neparodyta turi vilčių į gerus rezultatus, o
daugiau negu 10 valstybių gal net ir medalius, yra šokių
sportininkų. Gaila, kad kaip ir ant ledo pora: Margarita Dro
anksčiau, jų tarpe buvo ir Lie biazko ir Povilas Vanagas.
Tačiau jie savo varžybas pra
tuva.
Beje, parade Lietuvai atsto dės tik vėliau lietuviams at
vavo tik vienas sportininkas mintiną dieną — vasario 16— vėliavnešys, slidininkas Ri ją'
čardas Panavas, Lietuvos gar

Ed. Šulaitis

zaminuos „Green-White” fut
bolininkus. Jeigu juos įveiktų,
tai mūsiškiai galėtų pakilti
dar keliomis vietomis aukš
čiau. Rungtynių prieš „GreenWhite” pradžia 3 valandą po
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 ĮS.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarsią

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

^^^^Valandosjąagal^susitanmą^^^^

LFK „Lituanica” futbolo komandos vartininkas Jonas Putna, po savo ko
mandos rungtynių Odeum salėje, Vilią Park, IL, stebi ir kitų klubų rung
tynes. Futbolu domisi ir jo jaunametis sūnus.
Nuotr. Ed. Šulaičio

SUGRĮŽUSĮ Š. MARČIULIONĮ PASITIKO
ORKESTRAS
Po sėkmingo pasirodymo
Šiaurės Amerikos Nacionali
nės
krepšinio
asociacijos
(NBA) „Visų žvaigždžių” šven
tėje į Vilnių sugrįžusį legen
dinį Lietuvos krepšininką Ša
rūną Marčiulionį antradienį,
vasario 12 d. pasitiko karinis
orkestras.
Kaip žinoma, Š. Marčiulio
nis per Filadelfijoje surengtą
tradicinį NBA renginį laimėjo
trijulių varžybas, 37 metų lie
tuvis atstovavo „Sacramento
Kings” komandai, sudarytai iš
ne JAV gimusių žaidėjų. Per
19 pusfinalio ir finalo rung
tynėse sužaistų minučių jis
pelnė 19 taškų.
„Dėkingas NBA, kad pa
kvietė mane. Malonu ne tik
būti pakviestam, bet ir daly
vauti šventėje”, — spaudos
konferencijoje sakė Š. Marčiu
lionis. Jis prisipažino, kad vėl
sugrįžti į aikštelę jam nebuvo
lengva. Anot dabartinio Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) ir
Šiaurės Europos krepšinio ly
gos (NEBL) vadovo, tam rei
kėjo ir fizinių, ir moralinių
pastangų. „Bet pasirodo, kad
dar yra silpnesnių už mane”,
— šmaikštavo pirmuoju NBA
žaidėju iš buvusios SSRS 1989
'metais tapęs lietuvis.
Š. Marčiulionis trijulių var
žybose žaidė kartu su „Sacra
mento Kings” klubo puolėju
turku Hidayet Turkoglu „Sac
ramento Monarchs” ir Parmos
„Lavezzini Basket” (Italija)
gynėja portugale Ticha Penicheiro bei NBC televizijos
žvaigžde kanadiečiu (Tom

Cavanaugh). Šiam ketvertui
prieš varžybas kartu treniruo
tis neteko. Aikštelėje viską
darėm ekspromtu. Ypač buvo
smagu, kai paragavom susižaidimo skonio”, — teigė 1997
metais dėl traumų NBA kar
jerą baigęs Lietuvos krepši
ninkas.
Vertindamas
stipriausios
pasaulio krepšinio lygos „Visų
žvaigždžių” šventę, Š. Marčiu
lionis sakė, kad kasmet NBA
daug eksperimentuoja, sten
giasi kuo labiau krepšinį de
rinti su šou. Buvęs „Golden
State
Warriors”,
„Seattle
Supersonics”,
„Sacramento
Kings” ir „Denver Nuggets”
komandų gynėjas šiek tiek li
ko nepatenkintas tik renginio
scenarijumi.
Daug įspūdžių iš Filadelfijos
parsivežė ir kartu su Š. Marčiulioniu NBA šventėje buvęs
vienas NEBL savininkų Dmitrijus Buri akas. Jis liko labai
sužavėtas lietuvio žaidimu.
„Šarūnas — tikra legenda”, —
pažymėjo D. Buriakas. BNS
LIETUVOS DEŠIMTIES
ŠOKIŲ ČEMPIONATE

Klaipėdoje vykusio Lietuvos
dešimties sportinių šokių čem
pionato aukso medalius suau
gusiųjų grupėje iškovojo Kau
no „Santakos” pora Andrius
Brikmanis ir Rūta Zajanč
kauskaitė.
Sidabras atiteko Elektrėnų
„Reveranso” šokėjams Remigi
jui Suslavičiui ir Astrai Vilinauskaitei, bronza — Kauno

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė Ir
laparoskopinė chirurgija
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
l

<r-r

„Kaspino” atstovams Tomui
Dimavičiui ir Rūtai Buragaitei.
Jaunimo (iki 19 mėtų) gru
pėje nugalėjo Justinas Duknauskas ir Jurgita Liaugaudaitė (Vilniaus „Dileksa”).
Antrąją vietą užėmė Gedimi
nas Grigonis ir Gintarė Bankauskaitė (Kauno „Sūkurys”),
trečiąją — Laimonas Žičkus ir
Rolanda Maniuškaitė („Santa
ka”).
Jaunių II (iki 16 metų)
grupėje nugalėjo Andrius
Greblikas ir Rūta Bajarūnaitė
(„Dileksa”), o jaunių I (iki 14
metų) grupėje — Domas
Daukšas ir Andra Vaidilaitė
(Klaipėdos „Žuvėdra”).
Elta

* Per NBC televiziją rody
tą Salt Lake City žiemos olim
piados atidarymą JAV žiūrėjo
net 72 min. televizijos žiūrovų.
Nemenkai žiniasklaidos atstovų
daliai užkliuvo gausios reklami
nės pertraukos, per kurias, be
kita ko, buvo reklamuojami
siaubo filmai.

DRAUGAS, 2002 m. vasario 15 d., penktadienis

EUROPIETIŠKOS
NUOTRUPOS

Regina Narušienė

Buvo pagerbta visa
lietuvių tauta

KAZYS BARONAS
Vokietija

ašis, klastotą valiutą mėgins
Š.m. sausis buvo mums is komiteto surengtoje vakarie
permesti į kitas valstybes.
torinis, nes jo 17 d. Lietuvos nėje, padėjo vainiką Arlington
Ar pavyks Europai sulaikyti
prez. Valdas Adamkus Baltuo kapinėse, pagerbdamas rug
mafijos banknotų spausdini
siuose rūmuose susitiko su sėjo 11 aukas.
mą — tai ateities klausimas.
JAV prez. George W. Bush.
Sausio 23 d. prez. Adamkus
Teisingai Miuncheno policijos
Susitikimo metu aptarta Lie skaitė pranešimą aplinkosau
vadas spaudai pasakė: „Juk
tuvos ateitis besikeičiančiame gos ir ekonomikos vystymo
vokiškos markės ir JAV dole
pasaulyje, NATO plėtra, ryšiai Lietuvoje tema Amerikos mok
riai buvo lengvai 'gaminami’ ir
su Rusija ir pažanga, besi slo skatinimo asociacijos me
leidžiami apyvarton, tad ne
ruošiant stoti į tarpatlantines tiniame susirinkime, kuriame
galima bus išvengti ir euro”.
sąjungas.
dalyvavo per 200 mokslininkų
Pasipiktinę vokiečiai kancle
Lietuvos prezidentas buvo iš viso krašto. Pranešimas, o
riu, kuris gyvenamame Han- Iš Vasario 16-osios minėjimo Detroite š.m. vasario 10 d. (iš kairės): Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje vadas priimtas, kaip NATO narystės tuo pačiu ir Lietuva, buvo la
noveryje viešai pasakęs: „Pir Mykolas Abarius, Lietuvos garbės konsulas Detroite Jurgis Jurgutis, pagrindinė kalbėtoja, LR ambasadorė prie siekiančių šalių vadovas. Iš bai teigiamai įvertintas.
mas sutiktas sausio mėn. elge NATO Briuselyje, Gintė Damušytė, Detroito Lietuvių organizacijų centro pirm. (ALTo skyriaus) adv. Kęstutis dalies dėl to, kad Lietuva lai
Kongreso daugumos pirmi
ta ir užklausęs mane — ei, Miškinis. Jono Urbono nuotrauka
koma geriausiai pasiruošusi ninko Dennis Hastert kvieti
seni, gal turi man euro —
narystei NATO; iš dalies, kad mu, prez. Adamkus sausio 29
OLIMPIADA
gaus iš manęs naują pinigą”. Spauda pranešė, kad jos as
2000 m. gegužės mėn. devynių d. vėl atvyko į Washington,
Sporto teisėjo darbas nėra anksto. O mūsiškiam itin ne valstybių ministrai Vilniuje DC, ir dalyvavo Atstovų Tu
Spaudoje pasirodė skaitytojų mens sargybinis yra pedofilas,
laiškai, kurių vieną spausdi policijos užkluptas intymiuose lengvas. Sąžiningam teisėjui palankios.
pasirašė sutartį, kuria prasi muose JAV prez. George W.
Pirmadienį (02.11) pasaulis dėjo „Vilniaus grupės” (nese Bush metinio pranešimo apie
name: „Iš žmonių, esančių la santykiuose su berniukais. jis stačiai sunkus ir labai atsa
bai žemoje visuomeninėje pa Prieš keletą metų parašiau jai kingas. Nuo jo objektyvumo akivaizdžiai pamatė, ką reiš niai išaugusios į „Vilnius — valstybės padėtį metu. Lietu
kopoje, nedaroma juokų”. Pa laišką užklausdamas, gal min. priklauso, ar sportininko triū kia politika sporte! Kelis kar 10") bendradarbiavimas. '
vos prezidentas ir amb. V.
pirm. yra lietuvių kilmės. Po sas bus tinkamai sportiškai tus suklydusi, Rusijos čiuožėjų
sirašė Edvardas Valdžius.
Be abejo, visiems įsiminė Ušackas sėdėjo pirm. Hastert
Danija ir Švedija, patikrinu savaitės gavau malonų laišką įvertintas — pagal pasirengi pora — Jelena Bereznaja ir praėjusiais metais Vilniuje su ložėje, drauge su kitais gar
sios kitose valstybėse euro ir atsakymą: ne, ji yra vokietė, mo lygį, ar bus vertinamas po Antanas Sicharulidze tapo rengta NATO parlamentinės bingais svečiais. Kai kas prie
apyvartą bei gyventojų nuo tai jos vyro hugenoto pavardė litiškai — kaip kažkam rei aukso medalių laimėtojais, kai asamblėjos sesija, todėl prez. kaištauja, kad TV kameros
tuo tarpu puikiai be priekaiš Adamkus susitikimo Ovali nei karto nesustojo ties Lietu
taiką, vėl numato 2003 m. bal (hugenotai — prancūzų refor kia...
tų, čiuožę kanadiečiai — Ja niame kabinete metu turėjo vos prezidentu, kai parodė ki
Žinojome,
kad
mūsų
ledo
šo

savimu atsiklausti gyventojų matai, Kalvino pasekėjai, iš
mie Sale ir David Pelletier li ypatingą progą supažindinti tus svarbius asmenis, buvu
kėjai
Margarita
Drobiazko
ir
sutikimo. D. Britanija ir toliau varyti iš Prancūzijos 17 šimt.).
Povilas
Vanagas
skundėsi,
py

ko
antri, nors jų persvara bu prez. Bush su Lietuvos atlie sius salėje. Bet juk ne tai
Pereitais metais H. Šimonis
laikosi šaltokai.
***
lankėsi Lietuvoje, norėdama ko dėl labai neobjektyvaus tei vo ryški. Rusijos teisėją gali kamais darbais ir padaryta svarbiausia, o būtent tai, kas
Moldavįja Europoje priklau užmegzti prekybinius ryšius. sėjų vertinimų jų atžvilgiu. ma suprasti — privalai palai pažanga, ruošiantis NATO na vyko, prieš susirenkant į At
so prie vargingiausių valsty Jau dabar plaukioja keltas iš Žinojome, kad Izraelio teisėjai kyti savo porą! Prancūzai tu rystei. JAV prezidentas įver stovų rūmų salę: dėmesys Lie
bių, tad nėra ko stebėtis, kad Kielio į Klaipėdą ir atgal, ga sudarę koaliciją su Rusijai at rėjo savo išskaičiavimus — tino ir pripažino, kad Lietuva tuvos delegacijai ir gausūs su
po N. metų studentai su pla bendamas įvairias prekes, stovaujančiais, todėl ir vietos padėsime rusams dailiajame yra galbūt geriausiai pasi sitikimai su aukštais vals
katais ir skandavimais „mes vartotus automobilius, vasa neretai būdavo hulemiamos iš čiuožime, o rusai padės mums ruošusi iŠ visų šalių-kandi tybės pareigūnais — tarp jų ir
šokiuose ant ledo! •
norime į Europą”, „šalin rusų ros metu keleivius, didesnes
dačių ir gali realiai tikėtis pasimatymas su Valstybės
Kinijos arbitras taip pat po pakvietimo į NATO š.m. lap7 sekretoriumi Colin Powell, ku
kalbą iš mokyklų”, viešai de pašto siuntas. Šimonis pavar
monstravo, tuo parodydami de taip pat yra Olandijos arki jos ir JugosĮąvįjos Vengrams litikavo. Tiek nusipolitikavo, kritį Prahoje vyksiančiame su ris pakartojo JAV įsiparei
įstoti į Budapešto universi kad, supratęs savo kaltę, kitą važiavime.
nepasitenkinimą, vedama vy vyskupas.
gojimą NATO plėtrai ir labai
*
*
*
tetą, be jokių trukdymų dirbti dieną, antradienį, net neatvy
riausybės politika. Gyventojai
Dėl tragiškųjų pernai metų gerai įvertino Lietuvos pasi
Po Vienos kongreso 1814- Vengrijoje. Pasipiktino Buka ko teisėjauti vyrų varžyboms. rugsėjo įvykių nutrūkęs, nu ruošimus.
prez. Voronino vyriausybę va
dina komunistine, pats kraš 1815 m. (jis dar vadinamas reštas, Bratislava, matydamos Amerikos žiūrovai, čiuožėjai, matytas prez. V. Adamkaus
, Tai buvo pirmasis Amerikos
tas yra sunkioje ekonominėje „Valso šokio kongresu”) gero jų valstybių suvereniteto pa komentatoriai, visi kaip vie vizitas buvo planuojamas pa prezidento susitikimas Ova
nas, smerkė blogą, neobjekty kartoti š.m. sausio 23 d., ta liniame kabinete su NATO na
padėtyje, beveik 80 proc. mol kai pasikeitė Europos žemėla žeidimą.
•
*
*
*
vų
teisėjų darbą. Norisi tikėti, čiau atvykimo į Vašingtoną rystės siekiančios šalies prezi
davų gyvena kaimuose. Eks pis. Daugiausia laimėjo Aus
■ >
i ■■■' t V
kad
šios apmaudžios klaidos, datą privertė pakeisti netikė dentu. Kodėl ši garbė teko
Vokiečiai ir japonai yra di
portas į Vakarų Europą apmi trija, Prūsija ir carinė Rusija,
neobjektyvumas
privers teisė tas skambutis iš Baltųjų rū Lietuvai?
ręs, kadangi Vakarų kraštai įjungdamos į savo valstybių ri džiausi kelionių mėgėjai, pa
jus
atsakingiau
teisėjauti
liku mų. JAV prez. Bush pageida
nori išvengti Moldavijos že bas dalį Lenkijos (Prūsija), saulyje. Nepaisant lėktuvų pa
Lietuva yra labiausiai NA
mės ūkio produktų konkuren užantspauduodamos Lietuvos sikėsinimų ir nelaimių, jau sioms varžyboms. Tame tarpe vo, kad vizitas būtų keletu TO reikalavimus atitinkanti
cijos. Tiesa, moldavai gamina okupaciją (Rusija) bei atiduo sausio mėn. jie skubėjo į turis ir ledo šokėjų duetams. Kas dienų paankstintas, nes sau valstybė, nuo 1999 m. įvyku
vyną (labai saldų!), tačiau tuo dant Austrijai Galiciją ir Ve tines įstaigas, ieškodami ži žino, gal šis kartas bus palan sio 17 d. NBC TV filmuosianti sios NATO pirmosios plėtros
niaraščiuose vasaros poilsiui kesnis Lietuvos atstovams. laidą Baltuosiuose rūmuose, o padariusi didžiausią pažangą.
gėrimu moldavai negali nu neciją.
Pasikeitė Europos žemėlapis gražių ir ramių vietovių bei iš Gal nebus to blogio, kuris ne vieninteliu oficialiu užsienio Jai vadovauja asmuo, savo gy
konkuruoti Vakarų. Jaunimas
mokyklose reikalauja anglų ir ir po Pirmo pasaulinio karo. Šį anksto įmokėdami dalį pinigų. išeitų į gerą. Laukti liko visai svečiu tą dieną pasirinktas venimu įkūnijantis amerikie
prancūzų kalbų, tačiau vy kartą laisvę atgavo Baltijos Vokiečius daugiausia vilioja mažai.
Lietuvos prezidentas. .Tas pa tišką ir lietuvišką savimonę,
• Iš spaudos konferencijos: sirinkimas kalba už save.
riausybė įvedė privalomą rusų valstybės, Lenkija, Čekoslova Europos pietiniai kraštai, Ku
įprasminantis ir gerai Suvo
Atvykęs į JAV, prez. Adam kiantis demokratijos kainą,
kalbą. Moldavai nori prisi kija, tačiau nukentėjo Vokieti ba, Jamaika, Afrika, Azija. „Mes padarėme viską, ką ga
jungti prie Rumunijos, tačiau jos sąjungininkė Austro-Veng Tačiau kelionių žiniaraščiuose lėjome. Kai pamačiau vertini kus turėjo ir daugiau susiti laisvės vertę tiek Amerikoje,
rusiška mažuma nesutinka. rijos imperija. Iš Austrijos bu randamas ir gintarų kraštas. mus, atrodo, kad kažkas man kimų su įtakingais asmeni tiek Lietuvoje. Be to, JAV-se
Laikas dirba prezidento ne vo atimtas ir atiduotas Italijai Rašoma, kad šiemęt prūsiška sudavė į krūtinę. Kartais si mis, buvo proga prabilti ir į gyvena įtakinga ir darbšti Lie
naudai. Jeigu komunistinė vy pietinis Tirolis (Boceno, Mera- Klaipėda (Memel) pažymi sa dabras vertesnis už auksą”, — Amerikos visuomenę, prista tuvių Bendruomenė.
Tikju, kad prez. Bush su
riausybė artimiausiu laiku ne no labai gražūs miestai!), Ga vo 750 m. įsteigimo sukaktį. komentavo David Pelletier tant Lietuvos reikalus TV pro
gramoje „One on One”, vado pranta didelį lietuvių tautos
parodys ekonominės padėties licija, iš Vengrijos dideli že Šia proga numatomi koncer spa*udos konferencijoje.
Buvo klausiama, ar gali šie vaujamoje John McLaughlin. pasiaukojimą ir darbą, sie
pagerėjimo, jos laukia vėl di mės plotai atiduoti Čekoslova tai, parodos. Iš uostamiesčio
delės studentų demonstraci kijai, Rumunijai, Serbijai. Tad tik „katės šuolis” į Kuršių Ne teisėjai toliau teisėjauti. Jų Šį uždavinį Lietuvos preziden kiant nepriklausomybės, bei *
dabar dedamas pastangas už
jos, kurios 2000 m. privedė suprantama, kad Rumunijoje riją, kurioje rašyt. Tomas darbas įvardintas Juoduoju tas tikrai gerai atliko.
Viešnagės Amerikos sosti sitikrinti laisvą ateitį. Laisvė
prie vyriausybės krizės. Tuo gyvena 1,6 mln. vengrų, Slo Mann praleisdavo atostogas. teisėjavimu”. Prisiminta, kad
met viskas prasidėjo nuo uni vakijoje apie 500,000, tiek pat Nidoje (Nidden) liepos mėn. 1999 m. slaptos kameros už nėje metu, prez. Adamkus ir jį niekada nebuvo ir nebus pigi.
13-20 d. rengiamas T. Manno fiksavo, kaip teisėjai siuntė lydėjusi delegacija susitiko su Mūsų pastangos padėti Lietu
versiteto ir studentai reikala Jugoslavijoje.
Ir
po
80-ties
metų
Vengrija
festivalis,
skaitant jo raštus, vienas kitam signalus. Vienas Tarptautinio valiutos fondo di vai turi tęstis, kol JAV Sena
vo įsijungimo į Europos Sąjun
nepamiršo
savų
tautiečių.
vyks
pokalbiai,
koncertai. Da ekspertų yra pareiškęs, kad rektoriumi, komercijos sekre tas ratifikuos Lietuvos įsijun
gą, degindami raudonas vė
Vengrijos
vyriausybė
nutarė
lyvaus
žymūs
literatūrinio
pa šitas auksas rusams yra tuš toriaus pavaduotoju, gynybos gimo į NATO sutartį. Tam rei
liavas.
***
vengrų tautybės asmenims saulio atstovai. Šešių dienų čias, t.y. nepadengtas laimėji sekretoriaus pavaduotoju, pie kia bent 67 senatorių balsų,
Šlezvigo-Holšteino
krašto išduoti pažymas, kurios pa kelionė į Lietuvą kainuoja 959 mu.
tavo su JAV verslo atstovais, todėl turime susivienyti ir tęs
Ligija
Tautkuvienė
lengvins
Rumunijos,
Slovakieuro.
dalyvavo jo garbei JAV NATO ti darbą iki pergalės.
min. pirm. yra Heidi Šimonis.
namuose, bet paguldomas į senelių prieglaudas ar li
įvyksta dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, kai kurie gy
Tuos fizinius trūkumus ar ligas pagydant ar palengvi
gonių namus. Tačiau nedaug šeimų su tokiais ligo
dytojai su šia liga dar nėra gerai susipažinę. Antra,
nant ligoniui daug padedama. Tuo tarpu senatvės de
SENATVĖS DEMENCIJA
niais gali taip padaryti. Senelių prieglaudose toks ligo
kai kurie gydytojai mano, kad, esant senatvės demen
mencija, jos simptomai ryškėja ir diagnozė palengvėja.
(Alzheimer liga)
nis kainuoja 3,500-6,000 dolerių į mėnesį. Tokių ligo
cijai, vis tiek nelabai ką galima padėti, tai ir nededa
Kliniškai senatvės demencijos liga skirstoma į tris
nių gydymas yra labai brangus. Tuo yra susirūpinę
ma
daug
pastangų
ją
diagnozuoti.
Bet,
demencijos
stadijas: lengva, vidutinė ir sunki. Šitos trys ligos ei
DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
sveikatos apdraudos įstaigos, eilė universitetų, tyrimo
nediagnozavus ir neatkreipus į tai dėmesio, padaroma
gos stadijos aiškių ribų neturi.
centrų ir valdžia.
daug žalos pačiam ligoniui ir jo šeimai. Šią ligą diag
Nr.2>
Pirmoji, lengvoji, senatvės demencijos stadija ar for
Senatvės demencijos diagnozė yra gana sunki. Ši
nozavus, paskyrus atitinkamą gydymą ir davus atitin
ma prasideda nepastebimai. Apskritai reikia pabrėž
liga nuo jos pradžios iki mirties tęsiasi apie 7 metus.
Prieš kelis metus JAV buvo užregistruota 4 milijo
kamus nurodymus bei patarimus, palengvinamas ligo
ti, kad mes labai nedaug žinome, kaip mūsų protinis
Iki paskutinių laikų ši liga nebuvo laikoma liga. Visi
nai žmonių, sergančių senatvės demencija. Dabar tur
nio gyvenimas, labai daug padedama jo šeimai ar
turtas per visą mūsų amžių galvoje susikrauna ir kur
globotiniams.
būt yra daugiau negu 5 milijonai, nes padidėjo jais
senatvės demencijos simptomai ir reiškiniai buvo lai
susimauna. To turto kiekį ir kokybę kiekvienas žmo
komi amžiaus pasekme ir nekreipiama į ją dėmesio.
rūpestis ir pagerėjo diagnostika; Lietuvos statistika
Kultūringose ir ekonomiškai pažangiose valstybėse
gus turi kitokį. Kiekvienas žmogus visais atžvilgiais
Dabar jau ji dažna, rimta ir daug kainuojanti liga. Se
man nežinoma. Man žinoma, kad čia, Amerikoje,
senatvės demencijos etiologijos ir gydymo problemo
yra unikumas. Tą žinoti, suprasti ir atitinkamai ver
natvės demencija besidomintieji ir ją tyrinėjantieji
vieną moterį, sergančią senatvės demencija, slaugė
mis dabar labai daug dirbama, studijuojama, eksperi
tinti yra labai svarbu. Tas pasidaro labai aišku, kai
sako, kad šia liga sergančių pirmoje šios ligos pusėje
mentuojama ir tam skiriama daug lėšų. Pvz., 1999 m.
paeiliui penkios iš Lietuvos atvykusios, moterys. Dvi
kalbama apie senatvės demencija sergančio ligonio gy
yra diagnozuojama tik 25 proc. visų atsitikimų. Kiti
JAV valdžia North Carolina universitetui paskyrė 42
iš jų (iš penkių) turėjo mamas, sergančias ta pačia
dymą, globą ir slaugymą.
75 proc. esą diagnozuojami tik pažengusiam šios ligos
milijonus dolerių tyrimui vaistų, kurie padėtų sergan
liga, kaip ta moteris, kurią jos slaugė. Tai būtų rimta
Senatvės demencijai prasidedant ar prasidėjus, tas
stovyje. Iš to matyti, kad šia liga sergančių 75 proc.
tiems senatvės demencija. Įvairios globos organizaci
problema.
žmogaus protinis turtas pradeda byrėti ir kiekvienam
yra nediagnozuojami laiku ir negauna gydymo bei tin jos ir įvairios pramonės įmonės skiria stambias sumas
Senatvės demencija, galima sakyti, turi piktybinį
jis byra kitaip. Pradeda reikštis užsimiršimas. Už
kamos priežiūros. O tokių ligonių gydymas, nors tikro
kitiems šios ligos tyrimo ir eksperimentų centrams. O
charakterį, kaip ir vėžys. Ji progresuoja, nėra pagerė
mirštami daiktus padėti į atitinkamą vietą. Užmirš
ir žinomo gydymo dar nėra, bet yra bandomas ir toje
jų yra nemažai.
jimų ir tuo tarpu nėra pagydoma. Kaip rūpinamasi vė
tamos gerai žinomos pavardės, reikalingi žodžiai. Ne
srityje daug dirbama. O tokio ligonio globa ir priežiūra
Įtarus ar pastebėjus, kad ir nežymius senatvės de
žiu ir jo gydymu, taip pat pradedama rūpintis ir se
prisimenami vėliausi įvykiai, pašnekesiai. Užmiršta
būtinai reikalinga.
mencijos simptomus, ligonį reikalinga iš pagrindų iš
natvės demencija. Tyrinėjamos jos priežastys ir ieš
ma užgesinti viryklę ar šviesą, pasidaro neaišku, kada
Stebėjimai ir statistika rodo, kad ir geruose geriatri
tirti. Pas senesnio amžiaus individus dažnai būna
koma gydymo būdų bei priemonių.
tai turi būti padaryta. Dažnai kartojami tie patys
nių ligų centruose bei klinikose daugelis jau sergančių
įvairių fizinių sutrikimų. Tie sutrikimai padengia,
Amerikoje yra nemažai senelių prieglaudų. Tose
klausimai, tie patys žodžiai. Daronia tai, kas tuo metu
demencija dar ilgai nediagnozuojami. Jie dažniausiai
užtušuoja ar ir komplikuoja senatvės demencijos simp
prieglaudose dažnai būna 70-80 proc. sergančių se
neturėtų būti daroma, arba daroma netiksliai. Suma
skundžiasi kitais fiziniais negalavimais, o dvasiniai jų
tomus ir pasunkina jos diagnozę. Vienokie ar kitokie
natvės demencija. Čia yra toks gyvenimo stilius, kad,
žėja orientacija.
negalavimai pražiūrimi, lieka nepastebėti. Tas gal
Bus daugiau
fiziniai sutrikimai dažnai būna gydomi ir pagydomi.
sergąs senatvės demencįja šeimos narys, nelaikomas

„Lietuva, Latvija ir Estija la
bai dažnai keičia savo min.
pirmininkus” — rašė vokiška
žiniasklaida po pasitraukimo
mūsų šiaurės kaimynės Esti
jos min. pirm. Mart Laahrs.
Jis savo pareigas ėjęs 34 mėn.
Palyginus, tai ilgas laikotarpis
Baltijos valstybėms, nes Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai atga
vus nepriklausomybę tose
valstybėse pasikeitė 28 min.
pirm. Tad būsimas Estijos
min. pirm. bus jau 29-tas. Gy
ventojai kartais net nepastebi,
kieno jie yra valdomi, nes
pvz., Latvijos min. pirm. Ma
ris Grinblats pareigas perėmė
1995 m., ir jau po šešių sa
vaičių jo vietą užėmė Andris
Skėlė, o Lietuvoje Albertas Ši
mėnas tik dvi dienas tvarkė
vyriausybės reikalus.
Vokiška žiniasklaida rašė,
kad Estija atgautą nepriklau
somybę pradėjo su 40 partijų.
Dabar dar liko šešios. M.
Laahrs pasitraukimui esama
daug priežasčių. Estas E. Saavisar buvo priverstas pasi
traukti 1992 m., nepajėgda
mas sutvarkyti ūkinės krizės,
bedarbystės, maisto gaminių
stokos. Tas pats Laahrs turėjo
1994 m. taip pat pasitraukti,
kaltinant korupcija, slapta
ginklų prekyba, lietuvį Šleže
vičių kaltino valstybinių pa
jamų šaltinių grobimu.
Ne pirmą kartą vokiečiai
primena baltiečiams Europos
Sąjungos ir ŠAS (NATO) svar
bą ir jų norą įsijungti į šias or
ganizacijas. Kaip bebūtų, ta
čiau tos valstybės ir vyriausy
bių min. pirm. stengiasi tęsti
bendradarbiavimą, eidami į
Vakarų pasaulį teisingu keliu.
***
Nuo sausio 1 d. Europos Są
jungos valstybėse (išskyrus D.
Britaūiją, Švediją ir Daniją)
kursuoja nauja euro valiuta.
Skeptiškai pradžioje į ją žiū
rėjo vokiečiai, kadangi apklau
sa rodė, kad tik 50 proc. gy
ventojų pasisakė už euro. Po
trįjų savaičių jau 56 proc. vo
kiečių pasisakė už naują pi
nigą. Spaudos bei televizijos
komentatorių pranešimu, pie
tų Europos kraštų gyventojai
jau nuo pirmos dienos mielai
priėmė naują pinigą, lygiai
kaip Vokietijos jaunimas.
Manding, jau pasirodė klas
toti pinigai. Jie nėra tobuli,
juos galima lengvai atskirti
nuo valstybės gamintų. Vokietijos kriminalinė policija su
sekė, kad jie „gaminami” Bul
garijoje, labai greitai pasiek
dami pietinę Vokietiją bei Ba
varijos sostinę Miuncheną.
Tai 20 ir 50 euro banknotai.
Policija susirūpinusi, nes pietų-rytų Europos gamintojų
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JAV LB ATEITIES DARBŲ GAIRĖS
Kiekvienais metais JAV LB
Taryba suvažiuoja į sesiją ap
tarti LB-nės atliktus darbus
ir numatyti naujus, kuriuos
paprastai atlieka JAV LB
Krašto valdyba su savo įvai
rių reikalų tarybomis (komite
tais). Tokių tarybų LB-nės
Krašto valdybos žinioje yra
net vienuolika.
Sesijos metu pristatytos
įvairių tarybų bei komisijų re
zoliucijos yra balsavimo būdu
priimamos arba atmetamos.
Priimtos rezoliucijos tampa
veiklos gairėmis, ir metų
bėgyje būna vykdomos JAV
Krašto valdybos vicepirminin
kų bei jų sukviestų tarybų.
Kadangi JAV LB atlieka
daug* darbų, apie kuriuos
mažai kas parašo, tai pristato
me praeitos sesijos, kuri įvyko
2001 m. spalio 12-13 d Alsip,
IL (Čikagos priemiestyje) rezoliucįjas mūsų visuomenės in
formacijai.
B. A. Vindašienė
Ekonominių reikalų
komisijos rezoliucijos

1. JAV LB XVI Taryba
siūlo nepanaikinti Ekonomi
nių reikalų tarybos, bet su
aktyvinti koordinavimo ir in
formacijos funkcijas, dirbant
kartu su LR ambasada, LR
konsulais ir LR garbės konsu
lais bei Lietuvos Verslo tary
ba, padedant iš Lietuvos at
vykstantiems verslininkams
surasti reikiamus kontaktus
JAV-se.
2. JAV LB XVI Taryba siū
lo LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisijai tęsti tolimesnį
dialogą tarp Lietuvos ir JAV
verslininkų būsimose sesijo
se, gerinant verslo galimy
bes abiejose Atlanto pusėse.
Finansų komisuos
rezoliucijos

1. JAV LB XVI Tarybos fi
nansų komisija dar kartą
pabrėžia, kad Vasario 16-tos
proga apylinkėse surinktos
aukos turi būti perduodamos
JAV LB Krašto valdybos iždui
iki tų metų balandžio 30 die
nos.
2. JAV LB apylinkių meti
nės finansinės apyskaitos pri
valo būti siunčiamos JAV LB
Krašto valdybos finansinių
reikalų vicepirmininkui
ir
apygardos valdybai už pra
ėjusius kalendorinius metus,
ne vėliau kitų metų kovo 1
dienos.
3. JAV LB XVI Taryba reiš
kia didelę padėką JAV LB
kontrolės komisijai, jos pirmi
ninkui Juozui Polikaičiui už
labai kruopščiai, profesiona
liai atliktą JAV LB Krašto
valdybos iždų ir finansinių
apyskaitų patikrinimą. Kon
trolės komisijos duoti nuro
dymai yra pridedami iždų
vykdymui.

Kultūros
komisijos
rezoliucijos
1. JAV LB XVI Taryba ragi
na JAV LB KV-os Kultūros
tarybą tęsti už JAV LB XVI
Tarybos Kultūros komisijos
rezoliucijos rekordavimą as
menų prisiminimų apie pasi
traukimą iš Lietuvos ir naujo
gyvenimo svetur pradžią, ypa
tingą dėmesį atkreipiant į tas
apylinkes, kuriose šis projek
tas iki šiol nebuvo vykdomas.
2. Skatina LB Kultūros ta
rybą pakartotinai sudaryti
metinį ar dvimetinį minėtinų
sukakčių kalendorinį sąrašą,
jį pasiųsti apylinkėms, apy
gardoms, lietuviškų radijo
laidų vadovams ir patalpinti
JAV LB tinklalapyje.
3. Prašo LB Kultūros tary
bos pradėti ruošti planus Min
daugo karūnavimo 760 metų
sukakčiai 2003-siais metais
paminėti. Planus/pasiūlymus
pristatyti apylinkėma/apygardoms bei būsimoje LB XVI
Tarybos sesijoje.
4. Skątina LB Kultūros ta
rybą puoselėti ir finansiškai
remti kultūrinę veiklą mažes
niuose lietuvių telkiniuose.
Raginti apylinkes ruošti vieti
nius talentų vakarus, įtrau
kiant į programą naujausiai
iš Lietuvos atvykusius asme
nis ir jaunimą.
5. Sveikina LB Kultūros
tarybą už Premijų švenčių
tradicijos tęsimą, neužmirš
tant jaunesniųjų kandidatų,
sudarant komisijas ir skiriant
premijas.
6. Prašo LB Kultūros tary
bos skelbti 2002 metus Lie
tuviškos dainos ir šokio me
tais, skatinti apygardas/ apy
linkes ruošti rąjonines dai
nų ir šokių šventes bei ragin
ti visuomenę dalyvauti Pasau
lio lietuvių dainų ir šokių
šventėje Lietuvoje 2002 me
tais.
7. Dėkoja JAV LB KV-os
Kultūros tarybos pirmininkei
Marįjai Remienei ir visai jos
tarybai už pastangas koordi
nuojant menininkų ir kultū
rininkų pasirodymus LB apy
linkėse bei už visokeriopas
pastangas, puoselėjant ir ska
tinant JAV LB Lietuvių Ben
druomenės kultūrinę veiklą.

Organizacinių
reikalų
komisijos
rezoliucijos

JAV LB XVI Taryba įparei
goja:
1. JAV LB Krašto valdybą
priskirti visas apylinkes prie
1. JAV LB XVI Taryba svei apygardų, kad jos galėtų veik
kina naują JAV LJS pirmi ti pagal JAV LB-nės veik
ninkę Dainą Žemaitaitytę ir los nuostatus.
jos valdybą, linki daug ener
2. JAV LB Krašto valdybą
gijos bei sėkmės platinant palaikyti tampresnius ryšius
LJS veiklą ir didinant LJS su jaunimo organizacijomis,
skyrių skaičių.
JAV LJS valdyba ir prašyti
2. JAV LB XVI Taryba Lietuvių fondo pelno skirsty
sveikina JAV LB Krašto val mo komisiją skirti didesnę
dybos pirmininką A. Gečį už paramą Amerikoje gyvenančio
įvykdymą Tarybos pirmos se lietuvių jaunimo tautinio są
sijos siūlymo pakviesti vicepir moningumo programoms, at
mininką jaunimo reikalams, kreipiant ypatingą dėmesį
ir Vidmantą Rukšį už sutiki sportinei veiklai.
mą eiti tas pareigas.
3. JAV LB Tarybos prezi
3. JAV LB XVI Taryba siū diumą sudaryti sąlygas, kad,
lo JAV LB Krašto valdybos prieš pradedant korespondenvicepirmininkui jaunimo rei cinius balsavimus dėl teisėtai
kalams, pasitariant su JAV keliamų reikalų, botų pirma
LJS pirmininke, skatinti apy suteikta reali galimybė pa
linkes, kurių ribose nėra LJS teikti savo nuomonę keliamu
skyriaus, sudaryti atitinkamo klausimu visai JAV LB Tary
jaunimo sąrašą, tą sąrašą bai.
Jaunimo reikalų
komisijos rezoliucijos

Paslaugos

perduoti V. Rukšiui, ir kiek
galima, padėti įkurti LJS sky
rių.
4. JAV LB XVI Taryba svei
kina Lietuvos Respublikos
Seimo ir JAV LB Atstovų
komisiją už rūpestį dėl Lietu
vos jaunimo organizacijų rė
mimo ir pritaria jų 2001 m.
birželio 8 d. priimtai rezoliu
cijai Lietuvos Respublikos Vy
riausybei ir savivaldybėms.

Nekilnojamasis turtas

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
ALTrOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS.

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.

Cicero mieste bendra vietinės LB apylinkės ir ALTo Cicero skyriaus ruoštame Vasario Šešioliktosios minėjime
vasario 10 d. Šv. Antano parapijos salėje. Iš kairės: ALTo pirm. Stasys Dubauskas, Bronius Nainys, Šv. Antano
parapijos klebono pavaduotojas kun. William Zimmer, dr. Petras Kisielius ir Cicero LB pirm. Mindaugas Bau
kus. Jono Kuprio nuotrauka

4. JAV LB Taryba rekomen
duoja JAV LB Krašto valdy
bai steigti naują apygardą,
kuri apimtų LB apylinkes,
veikiančias Nebraska, Oklahoma, Kansas, Texas, Iowa ir
Colorado vaistuose.
Religinių reikalų
komisijos rezoliucijos

1. JAV LB Taryba ragina
JAV LB Krašto valdybos Re
liginių reikalų tarybą ir Švie
timo tarybą rūpintis religiniu
auklėjimu visose šeštadieni
nėse bei sekmadieninėse mo
kyklose.
2. JAV LB Taryba ragina
JAV LB Religinių reikalų ta
rybą skatinti apylinkes, kad
bendromis pastangomis būtų
ieškoma būdų, kaip paskatin
ti naujai atvykusius įsijungti
į parapijų gyvenimą, dalyvau
jant lietuviškose pamaldose,
komitetuose bei prisidėti fi
nansine ar labdaros parama.
3. JAV LB Taryba ragina
JAV Krašto valdybos religi
nių reikalų tarybą, bendra
darbiaujant su išeivijos lietu
vių vyskupais, rūpintis, kad
visose lietuviškose parapijose
tarnautų kunigas, mokąs lie
tuvių kalbą, ir kad lietuviš
kose parapijose būtų lietuvių
pabendravimo renginiai.
4. JAV LB Taryba ragina
JAV Krašto valdybos religinių
reikalų tarybą, kartu su išei
vijos vyskupu P. Baltakiu ir
kun. Jurciumi daryti pastan
gas, kad Brooklyn Kultūros
Židinio reikalas būtų krikš
čioniškoje dvasioje išspręstas,
nes dabartinė padėtis daro ža
lą visai lietuvių visuomenei.
5. JAV LB XVI Taryba dė
koja Krašto valdybos religinių
reikalų tarybos pirm. seselei
Margaritai ir Religinių rei
kalų komisijai už gražiai at
liktą darbą.
Socialinių reikalų
komisijos rezoliucijos

JAV LB XVI Taryba:
1. Prašo Socialinių reikalų
tarybą sudaryti sąlygas Ame
rikoje gyvenantiems ir vargan patekusiems garbaus am
žiaus žmonėms gauti reika
lingos pagalbos iš valdžios ar
iš labdaringų organizacijų.
2. Skatina JAV LB apylin
kes sudaryti savanorių rate
lius, kurių nariai, nelaimės
atveju galėtų seneliams su
teikti kasdieninę pagalbą. Ne
visi turi artimų žmonių, pvz.,
atvežti vaistų, nuvežti pas
daktarą.
3. Prašo „Draugo" Socialinių
reikalų tarybos puslapiuose
reguliariai išspausdinti JAV
LB apimtyje veikiančių pa
vienių šalpos organizacijų są
rašą, nurodant, kur kreiptis
ir siųsti aukas Lietuvos vai
kams bei suaugusiems žmo
nėms paremti.
4. Dėkoja Birutei Jasaitie
nei už plačiai išvystytą labda
ros ir pagalbos veiklą Lietu
vos vargstantiesiems.
Sporto komisijos
rezoliucijos

JAV LB XVI Taryba:
1. Remia visas pastangas,
kurias įdėjo dabartinė JAV
LB Krašto valdybos sporto ta

ryba — organizuojant rąjoni pirmininkei Dalilei Polikaines sporto varžybas; bendrau tienei ir nariams už jų darbą
jant su ŠALFASS rajonine per praėjusius metus.
valdyba, organizuojant sporto
Visuomeninių reikalų
įvykius; padedant Lietuvos
komisijos rezoliucijos
ambasadai Amerikoje suorga
nizuoti sporto krepšinio var
JAV LB XVI Taryba:
žybas su Amerikos Kongreso
1. Pritaria LR Seimo ir JAV
nariais.
LB
atstovų komisijos Vilniuje
2. Pritariam, kad sporto are
noje galima pritraukti dau 2001 m. birželio 8 d. priimtai
giau neseniai atvykusių lietu rezoliucijai dėl Lietuvos siekio
vių ir tokiu būdu juos supa tapti NATO nare, kuri ragina
žindinti su bendra lietuvių vi Lietuvos Seimą ir Vyriausybę
suomene mūsų apylinkėse ir nuosekliai toliau vykdyti ka
rinius ir finansinius įsiparei
net apygardose.
Aktualūs pavyzdžiai paro gojimus, skirti gynybos reik
dė, kur dalyviai susidomėjo menims 2 procentus šalies
ir įsitraukė į platesnę LB bendrojo vidaus produkto,
veiklą, tai buvo, kai JAV LB stiprinant krašto gynybą,
KV suruošė rąjoninę sporto įgyvendinti visus su NATO
šventę New Yorke /New Jer naryste susėjusius uždavinis, o
sey. Taip pat suruoštos vieti Lietuvai tapus NATO nare,
nės sporto varžybos Wauke- vykdyti visas narės pareigas.
2. Ragina LR Seimą ir Vy
gan apylinkėje pritraukė be
veik 100 dalyvių, kurių bent riausybę daug aktyviau skleis
pusė buvo neseniai atvykę. Jie ti informaciją apie NATO Lie
tuvos žmonėms; siūlo Lietu
buvo įtraukti į LB veiklą.
3. Raginam Lietuvių fondo vos Respublikos ministeri
pelno skirstymo komisiją rea joms ir kitoms valstybės insti
guoti į finansinės paramos tucijoms plačiai panaudoti in
prašymus, kuriuos pristato formacinę medžiagą (plaka
JAV LB KV Sporto taryba. tus, lankstinukus ir kitus,
Raginame LF paramos skirs platinamus viešbučiuose, oro
tymo komisiją atsižvelgti, kad uostuose, geležinkelių stotyse)
ne vien tik lituanistinio auk reklamai, kad Lietuvos žmo
lėjimo plotmėje, bet ir sporto nės, turistai ir svečiai būtų
eigoje galima atkreipti dėmesį supažindinti su Lietuvos pasi
į lietuvybės auklėjimą, lietuvių rengimu tapti NATO nare.
3. Sveikina Lietuvos žmo
tautos pristatymą, Lietuvių
Bendruomenės veiklos prapla nes, kad per 60 procentų re
tinimą. Finansinė parama, or mia Lietuvos stojimą į NATO
ganizuojant didesnius sporto ir Europos Sąjungą; Lietuvos
Seimą ir Vyriausybę už pui
įvykius, būtina ir reikalinga.
4. Gerbiam lietuvius sporti kiai surengtą NATO Parla
ninkus, kurių pasirodymas mentinę Asamblėją; ir Trans
tarptautinėse viso pasaulio atlantinės integracijos para
rungtynėse parodė pasauliui mos grupes (TAIP) už atlik
taurų lietuvišką charakterį ir tus darbus susijusius su
atnešė mūsų tautai daug gar NATO naryste.
4. Ragina Visuomeninių rei
bės.
kalų
tarybą tęsti savo dar
Švietimo komisijos
bus,
siekiant
NATO narystės
rezoliucįjos
Lietuvai, savo veiklą koordi
JAV LB XVI Taryba įparei nuojant su kitomis lietuvių ir
goja:
kitų tautų organizacijomis,
1. Švietimo tarybą pristatyti kurios taip pat rūpinasi šiuo
lituanistinėms
mokykloms reikalu ir neprieštarauja Lie
šiuolaikinius vadovėlius iš tuvos siekiams.
Lietuvos su pasiūlymais jų
5. Įpareigoja Visuomeninių
pritaikymui JAV lietuviškam reikalų tarybą skatinti JAV
švietimui.
LB apygardas ir apylinkes,
2. Švietimo tarybą sukurti kad aplankytų ir prašytų jų
internete naują svetainę su senatorius ir Kongreso narius
galimybėmis: a. iš jos pasi užtikrinti Lietuvos narystę
krauti papildomas mokymo NATO, ir paremti Kongreso
priemones; gauti bendrą infor rezoliucijas bei įstatymo pro
maciją, kur veikia lietuviškos jektus, kurie padėtų Lietuvai
mokyklos, katedros ir stovyk išlikti laisva, nepriklausoma,
los; c. sužinoti apie skiriamas saugia ir klestinčia valstybe,
paramas ir premijas; d. suži bei raginti juos tapti Baltuos
noti apie mokytojų kursus ir kraštų rėmėjų rato (Baltic
konferencijas; e. gauti bendrą Caucus) nariais.
informaciją apie švietimo tary
6. Pritaria LR Seimo ir JAV
bos kalendorių, kontaktinę in LB atstovų komisijos Vilniuje
formaciją ir naudingas nuoro 2001 m. birželio 8 d. priimtai
das.
rezoliucijai dėl JAV LB prisi
3. Švietimo tarybą tęsti ra dėjimo prie Transatlantinės
joninių konferencijų ir vasaros integracįjos paramos grupės
kursų programą.
(TAIP) veiklos;
4. Švietimo tarybą tęsti mo
7. Pritaria LR Seimo ir
kytojų pagerbimus.
JAV LB atstovų komisuos
5. Švietimo tarybą tęsti Vilniuje 2001 m.birželio 8 d.
Alekso. Dantos knygelės (ko priimtai rezoliucijai dėl Lietu
miksų), kuri vaizduoja Lietu vos gyventojų genocido.
vos istoriją piešiniuose ruoši
8. Apgailestauja Kultūros
mą.
Židinio New Yorke padėtį ir
6. Švietimo tarybą pradėti prašo tėvų pranciškonų ieš
teikti ypatingą paramą nau koti susitarimo su Kultūros
joms besikuriančioms mokyk Židinio taryba, kas leistų ir
loms.
toliau naudoti Kultūros Židinį
7. JAV LB XVI Taryba dė New Yorko lietuvių veiklai;
koja JAV LB Švietimo tarybos
9. Pritaria LR Seimo ir JAV

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
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GREIT PARDUODA
,

Landmark
properties

Bus. 773-229-8781
Res. 708-425-7160
Mobil 773-5904)205
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

24 HRS. 7 DAYS

773-531-1833
(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773617-6768 (letuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija
V.A.L Auto Servisas.

Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Mokesčių skaičiuotojų
paslaugos

Tel.: 773 935 0472
Pgr.: 708 90, 9343
E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių
formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta i
namus.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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New Vision
Bus.: 708-361-0800
YcfceMafc 773654-7500
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo darbo
Alternative Home care Iooking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi žmonės
parduotuvių valymui IL ir IN
valstijose. Skambinti
tel. 708-790-3136 arba
765-532-6428.

Advokato raštinei pilnam darbo
laikui reikalinga darbuotoja.
Gerai kalbanti angliškai ir
lietuviškai, gerai dirbanti su
kompiuteriu ir turinti darbo
leidimą. Tel. 773-284-0100.

„ATRASK AMERIKĄ” — NAUJAS
ŽURNALAS LIETUVOJE
Gerai žinome, kad užsidari
nėja spaudos leidiniai ne vien
tik užsienyje, bet ir Lietuvoje.
Tačiau šalia tokių nelaimin
gųjų, matome naujai pasiro
dančių. Jų vis išdygsta mūsų
tėvynėje, kur žmonės dar vis
bando laimę spausdinto žodžio
leidyboje.
Vienas naujai Lietuvoje pa
sirodžiusių leidinių vadinasi
„Atrask Ameriką” vardu. Ga
vome antrąjį šio žurnalo nu
merį, išėjusį 2001 m. gruodžio
mėnesį Klaipėdoje (adresas: A/
D 198, 5800 Klaipėda). Žur
nalo redaktorė: Aurelija Ruikytė ir visos darbuotojos —
moterys, išskyrus tik vieną —
reklamos vadovą.
Kaip galima suprasti iš lei
dinio, jis skiriamas žmonėms,
kurie yra susidomėję Ameri
ka. 32-se žurnalo puslapiuose
telpa daug informacinės me
džiagos apie Dėdės Šamo
kraštą. Straipsnių pavadini
mai: „JAV ambasados infor
macija norintiems kreiptis dėl
JAV vizos”, „Kaip persi
kraustyti į Ameriką ar iš jos”,
„Amerika neduoda savo pilie
čiams žuvies, o duoda meš
kerę”. (pokalbis su LR garbės
konsule Clevelande Ingrida
Bubliene), .Amerikiečių UPS
— didžiausias kurjeris pašau-

LB atstovų komisijos Vilniuje
2001 m. birželio 8 d. priimtai
rezoliucijai dėl Lietuvos Res
publikos pilietybės išlaikymo
lietuvių kilmės asmenims
įgįjusiems kitos valstybės pi
lietybę.
10. Pritaria LR Seimo ir
JAV LB atstovų komisijos
Vilniuje 2001 m. birželio 8 d.
priimtai rezoliucijai dėl dvi
gubo pajamų apmokestinimo
panaikinimo.
11. Sveikina Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos
pastangas padėti Dzūkijos,
Punsko ir Seinų lietuviams,
užsitikrinti ir išsaugoti savo,
kaip Lenkijos tautinės mažu
mos, teises.

lyje", „Kaip sėkmingai gauti
JAV vizą”.
Norinčiam apsigyventi už
Atlanto, daug informacijos
pateikiama rašinyje „Pirmieji
žingsniai Amerikoje — kaip
įsikurti”. Jame pateikiami ir
Čikagoje išeinančių laikraščių
„Draugo” ir „Amerikos lietu
vio” adresai bei telefonai, pa
žymint, kad jie spausdina
daug naudingų skelbimų.
Šiame numeryje galima ras
ti neįvardinto asmens, vyku
sio į JAV paviešėti, įspūdžių
pradžią. Taip pat apie gyveni
mą Amerikoje pasakoja Va
šingtono katalikų universite
te studijavęs kun. Antanas
Lapė. Jis kalba apie sutiktus
tautiečius ne vien Vašingtone,
bet ir Čikagoje, Lemonte bei
kitur. Rašinys yra pailiustruo
tas nuotraukomis iš įvairių
vietovių (beje, daugumas žur
nale nuotraukų yra prastos
kokybės, nors leidinio popie
rius geras — kreidinis).
Paskutinieji žurnalo pusla
piai skirti informacijai apie
Kanadą ir emigracijos konsul
tanto patarimai — kaip į ją
patekti. Žurnale yra ir skelbi
mų — kai kurie iš Čikagos
lietuvių verslo įstaigų. Vienas
skelbimų reklamuoja sunk
vežimių vairuotojų mokyklą
Čikagos šiaurinėje dalyje.
Vienas puslapis skiriamas
skyreliui „Atrask Ameriką *
Lietuvoje”. „Gabalėlis Ame
rikos Lietuvoje” pavadintame
straipsnyje rašoma apie Ame
riką primenantį restoraną,
pavadintą
keistu
vardu
„Skandalas”, įsikūrusį Klai
pėdoje, kuris labai populiarus
Lietuvoje gyvenančių užsie
niečių tarpe.
Skelbiama, kad žurnalas
leidžiamas 10,000 egz. tiražu.
Kaina gana aukšta — 4,99
lito Lietuvoje, o užsakant už
sienin — 4.5 dolerio. Jis žada
išeiti kas du mėnesius, tad
metinė prenumerata užsienyje
— 27 doleriai.
Ed. Šulaitis
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TARP MUSŲ KALBANT
AUGO KIEME ĄŽUOLĖLIS
Prieš keliolika metų, vieną
vėlyvą rudens vakarą, vartė
me senus „Margučio” žurnalo
rinkinius, ieškodami iliustra
cijų numatytam kalėdiniam
pasveikinimui — atvirukui.
Viename žurnale užtikome ra
šinėlį iš Seattle, WA. Jame
buvo aprašytas tenykščių lie
tuvių universiteto kiemo me
delio (ąžuolėlio) sodinimas.
Drauge išspausdintoje nuo
traukoje buvo „įamžintas” me
delio sodinimas. Prie medelio
stovėjo, lazda pasirėmęs, Ka
zys Kraučūnas ir rankomis
kastuvą laikąs Steponas Eringis. Greta stovėjo trys, šiokius
tokius tautinius drabužius dė
vinčios
merginos:
Amastauskaitė, Kraučūnaitė ir Kir
kilaitė. Viduryje stovinti (Alice Kraučūnaitė) buvo persi
rišusi balta juosta, kurioje aiš
kiai matomas žodis „Lithua
nia”. Kitoje nuotraukoje —
grupė (apie 50 žmonių) įvai
raus amžiaus, išeiginiais dra
bužiais pasirėdžiusių lietuvių.
Žvelgiant į medelio sodinime
dalyvavusius tautiečių veidus,
atrodė, jog tuo metu visi jautė
pasitenkinimą
pasodintu
ąžuolėliu. Laikui bėgant, teko
prisiminti tą Seattle lietuvių
ąžuolėlį. Prisimindamas pa
galvodavau, ar jis užaugo? O
gal sunyko ir nudžiūvo?
Praėjusių metų rudenį Čika
goje veikiančio Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro archy
vuose suradau prieškariniais
laikais Kauno mieste „Drau
gijos užsienio lietuviams rem
ti” leisto žurnalo „Pasaulio lie
tuvis” rinkinius. Šio žurnalo
1939 m. balandžio 15 d. lai
doje radau JAV viešėjusio vi
suomenės darbuotojo, žurna
listo Vinco Uždavinio straips
nį „Lietuvos ąžuolas Vašingto
no valstybėj”. Jame be kita ko
rašoma: „Vykdamas į kelionę
žinojau, kad ten gyvena vie
nas žymus lietuvis inteligen
tas,.' Seattle miesto teisėjas,
Kazys Kraučūnas. Tai buvo
vienintelis, man ten žinomas
lietuvis. Pas jį tikėjau surasti
daugiau ir susipažinti su ki
tais. Deja, man esant kelio
nėje, vykstant autobusu į
Seattle, tas vienintelis man
žinomas lietuvis atsisveikino
su gyvųjų pasauliu. Atvykęs į
miestą, suradau telefonų kny
goje jo vardą, skambinau,
bet... atsiliepė ne jis, o suvar
gęs žmonos balsas pranešė
man angliškai 'Kazys palaido
tas’. Šiame tolimame kampe
lyje, tik viename Seattle mies
te, suradau apie šimtą lietu
viškų šeimynų, gražiai čia
gyvenančių, nors ir silpnai teorganizuotų lietuviškose or
ganizacijose”. Šiuo atveju no
riu stabtelėti ties mirusiuoju
tautiečiu ir jo rankomis sodin
tu Lietuvos ąžuolu, ties jo pa
liktu lietuviškuoju paminklu.
Vieną dieną Vincas Uždavi
nys, lydimas Seattle gyventojo
Stasio Beišino, lankėsi Washington universiteto parkuo
se. Jo žodžiais: „Prieš didžiuo
sius universiteto rūmus, gra
žioje atkalnėje, alėjomis ir
eilėmis auga, pasakyčiau, me
džių Tautų sąjunga. Lietaus
mirkomas rasoja Suomijos
beržas, ramiai susimąsčiusi
Švedijos eglė, išdidus ir puoš
nus Italuos kiparisas... Šioje
nepaprastoje medžių Tautų
sąjungoje, gražiau už daugelį
kitų medžių ir medelių, auga
Lietuvos ąžuolas, prisisegęs
prie liemens, kaip prie krūti
nės, tris žodžius: lotynišką
„Quercus” ir du angliškus „Li
thuanian Oak”. Straipsnis už
baigtas šiais žodžiais: „Iš lygių
Suvalkijos laukų Kazys Krau
čūnas, nuklydęs į tolimą, am
žinai žaliuojantį okeano pa
kraštį, pavargęs atsigulė ten
amžinai ilsėtis, savo įpėdiniais

paliko lietuviškai nekalbantį
Kazį Kay, Eglę, Julįją ir kitas
dukteris, paliko jo rankomis
sodintą paminklą, gražiai au
gantį Lietuvos ąžuolą Washingtono valstybėje...”
Šie V. Uždavinio žodžiai bu
vo parašyti ir išspausdinti
1939 m. „Pasaulio lietuvio”
žurnale. Čia rašantysis prieš
porą mėnesių pasiuntė laiš
kutį Seattle lietuvių visuo
menės darbuotojai Inai BrayBertulytei, pasiteiraudamas
apie praėjusiame šimtmetyje
universiteto kieme pasodintą
ąžuolėlį. Deja, laiško gavėja ir
kiti pokario metais Seattle
mieste įsikūrę lietuviai nieko
nežinojo.
Inos Bray-Bertulytės žo
džiais tariant, prasidėjo investigacija. Dabartinė universite
to administracija negalėjo nie
ko pasakyti apie šį, lietuvių
pasodintą, ąžuolėlį. Vienas pa
reigūnas patarė kreiptis į bu
vusį universiteto daržininką
Jim Kerin. Taip buvo ir pada
ryta. Šis žmogus, 25 metus
daržininkavęs
universiteto
parkuose, taipgi negalėjo nie
ko tikresnio pasakyti.
Ina Bray-Bertulytė neseniai
taip parašė: „Gaila, bet atrodo,
kad tas mums taip įdomus ir
reikšmingas ąžuolėlis dingo.
Jis, kaip ir kiti medžiai, buvo
išrautas, kai Suzzalio bibliote
ka buvo plečiama. Atrodo, kad
nei Lietuvos gražuolis, nei kiti
medžiai nepaliko jokių pėd
sakų. Taip, kad nei Jim Kerin
knisinėjimas, nei mano klau
sinėjimas nieko konkretaus
neatskleidė. Nėra nei ap
rašymų, nei fotografijų”. Taip
gi Ina Bray-Bertulytė (muz.
Juozo Bertulio dukra) parašė,
kad čia kadaise buvo gausokas
lietuvių telkinys — tarp jų
buvo ir jos a.a. tėvo pusseserė
Teodora Gervickaitė-Halam.
Visi tuometiniai Seattle lietu
viai tarpusavyje bendravo ir
stengdavosi vieni kitiems pa
gelbėti. Taip pat jai pavyko
sužinoti, kad Washingtono
universiteto profesorius Geor
ge Meany kadaise buvo suor
ganizavęs „Sead Exchange”
programą. Šio profesoriaus
pastangomis buvo sukurtas
„International Grove”. Įvairių
tautų atstovai, tarp jų ir lietu
viai, buvo kviečiami pasodinti
medelius.
Beje, „Seattle Times” dien
raštyje ne per seniai buvo
parašyta, kad Jim Kerin, bu
vęs universiteto daržininkas,
labai norėtų sugrįžti į savo bu
vusią darbovietę ir talkinin
kauti universiteto istorijos
(ypač čionai augusių ir tebeau
gančių medžių) tyrinėjimui
bei informacįjos telkimui. Ra
šoma, kad universiteto vado
vybė neabejoja Jim Kerin pa
tirtimi.
Susirašinėjant
paaiškėjo,
kad
1950-aisiais, kuomet
Seattle mieste ir apylinkėse
pradėjo kurtis DP raidėmis
paženklinti lietuviai, nebuvo
didesnio bendravimo su sen
buviais, anksčiau atvykusiais
tautiečiais. Pradžioje pasireiš
kusi veikla ilgainiui apsnūdo.
Gerokai vėliau, persiorganiza
vus į Lietuvių Bendruomenės
apylinkę, bematant atgijo
veikla.
Bendruomenininkai
ėmė į savo eiles kviesti visus
tautiečius, nepaisant, kaip ir
kuomet bebūtų atvykę ir įsi
kūrę. Po truputį įsijungė ir
ankstyvesnieji ateiviai. Dabar,
girdi, jau trečioji banga pradė
jo dominuoti. Visi gerai sugy
vena. Tačiau ankstyvesnieji
lietuviai vis mažiau ir mažiau
bepasirodo. Užklausus, kiek
dabar Seattle ir apylinkėse
gyvena lietuvių, buvo gautas
atsakymas, jog '„US Census
Bureau” duomenimis, 1990
metų pabaigoje Washington

d.,
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„DRAUGO” RĖMĖJAI
Jane
Valys,
gyvenanti
Woodstock, CT, prasitęsdama
„Draugo” prenumeratą, mūsų
laikraštį remia 100 dol. auka.
Nuoširdžiausiai dėkojame!
Stanislava Gritėnas, gyve
nanti Melrose Park, IL, atsi
dėkodama už „Draugo” kalen
dorių, mūsų iždą praturtino
50 dol. Ačiū už paramą!
Adomas Jocas, gyvenantis
VVestchester, CA, prasitęsdamas prenumeratą ir atsilygin
damas už kalėdines atvirutes,
„Draugo” paramai skiria 100
dol. Esame labai dėkingi!
Prel. Ignas Urbonas, gyve
nantis Lemont, IL, prasitęsdamas prenumeratą, „Draugą”
remia 100 dol. auka. Tariame
nuoširdų ačiū!
Zigmas Viskanta, gyve
Seattle, WA, lietuviai sodina ąžuolėlį VVashington universiteto parke. Iš kairės: Steponas Eringis, Kazys
nantis
Rancho Palos Verdes,
Kraučūnas, Arnastauskaitė, Kraučūnaitė ir Kirkilaitė. Nuotrauka iš DURL leisto žurnalo „Pasaulio lietuvis”.
CA, atsilygindamas už „Drau
go” kalendorių, mūsų laikraš
V. NĖNIUS PERRINKTAS „ŽALGIRIO”
čiui siunčia 50 dol. auką. La
DRAUGIJOS PREZIDENTU
Pirmadienio, vasario 11-tos bai jums dėkojame!
gyvenanti Pa
vakarą, mirė krepšinio vetera
nas Stanislovas Karvauskas. los Hights, IL, prasitęsdama
Lietuvos kūno kultūros ir ganizacijos.
„Žalgirio” draugija priklauso Buvusio „Žalgirio” vyrų krep prenumeratą ir dėkodama už
sporto departamento generali
neprofesionalaus šinio komandos nario širdis kalendorių bei kalėdines atvi
nis direktorius Vytas Nėnius Pasaulio
rutes, „Draugo” iždą papildė
sausio 24 d. vienbalsiai per sporto organizacijai (CSIT) bei sustojo treniruotės metu.
50 dol. Ačiū už paramą!
Kauno
vicemero,
krepšinio
rinktas Lietuvos sporto drau Europos sporto mėgėjų federa
Dr. Žibutė Zaparackas,
gijos „Žalgiris” prezidentu* cijai (EFCS) ir kasmet daly veterano Gedimino Budniko
gyvenanti
Chicago, IL, prasi
naujai ketverių metų kadenci vauja Eurosporto žaidynėse teigimu, S. Karvauskas jau
tęsdama
„Draugo
” prenume
bei festivaliuose. „Į šias varžy nystėje nemažai metų žaidė
jai.
ratą,
mūsų
laikraščio
paramai
53 metų V. Nėnius, užiman bas mes nesivežame profesio Kauno „Drobės” sporto klube,
dar
pridėjo
100
dol.
Esame
la
tis ir Lietuvos sporto federa nalų ir neapgaudinėjame var su kuriuo 6 kartus tapo Lietu
bai
dėkingi!
cijų sąjungos prezidento bei žovų, todėl esame gerbiami ir vos krepšinio čempionu, 9 kar
Vytautas Vidugiris, gyve
Lietuvos tautinio olimpinio vertinami”, — pažymėjo V. tus laimėjo sporto taurės tur
nyrus. Į „Žalgirio” vyrų krepši nantis Rancho Palos Verdes,
komiteto viceprezidento parei Nėnius.
Kasmet savo veiklai „Žalgi nio komandą jis buvo pakvies CA, „Draugui” siunčia 50 dol.
gas, vadovaus draugijai vi
ris” iš valstybės biudžeto gau tas 1964 metais. Joje žaidė auką. Ačiū už paramą!
suomeniniais pagrindais.
Birutė ir Juozas Ališaus
„Žalgirio” viceprezidentais na arti 100,000 litų, kurie pa trejus metus, padėjo koman
kai,
gyvenantys Orland Park,
naudojami
tik
varžybų
orga

dai
iškovoti
4
vietą
TSRS
perrinkti Romas Budriūnas ir
IL,
linkėdami
„Draugui” lai
nizavimui,
o
kelis
kartus
di

krepšinio čempionate.
Algirdas Vasiliauskas, o ge
mingų
metų,
siunčia
50 dol.
Iki pat mirties S. Karvaus
neraline sekretore — Danutė desnės kitos lėšos gaunamos
auką.
Nuoširdžiai
dėkojame!
Bružienė. Į respublikinę ta iš kitų šaltinių — rėmėjų, ba kas, kuriam gegužės mėnesį
Irena ir Albertas Kere
rybą išrinkti Romas Baraus zių nuomos, indėlių palūkanų. būtų suėję 62 metai, aktyviai
liai,
gyvenantys Palos Park,
Svarbiausi kasmetiniai „Žal dalyvavo Kauno krepšinio ve
kas (Daugai), Kazys DamidaIL,
prasitęsdami
prenumera
vičius (Utena), Gintautas Ja girio” draugijos renginiai — teranų klubo veikloje, ne
tą,
„Draugo
”
iždą
papildė 50
nušauskas (Marijampolė), An žiemos ir vasaros žaidynės bei kartą atstovavo Lietuvai Eu
dol.
auka.
Labai
jums
dėkojaropos bei pasaulio krepšinio
tanas Šumskas (Trakai), Algis taurių varžybos.
Zme!
Konferencijos patvirtintoje veteranų čempionatuose.
Pušinaitis (Kaunas), Petras
Stasys Misiūnas, gyvenan
Pastaruoju metu savo kole
Valutis (Tauragė) ir Rimantas veiklos programoje artimiau
tis
Indianhead Park, IL, prasi
siu metu numatoma skirti di goms jis vis dažniau pasiskųsVitkus (Klaipėda).
Išklausę prezidento ir revizi delį dėmesį sporto bazėms, davo širdies sutrikimais, ta tęsė „Draugo” prenumeratą ir
jos komisijos ataskaitas, kon nes esama sporto objektų būk čiau retai kada praleisdavo mūsų laikraščio leidybai pri
ferencijos dalyviai LSD „Žal lė nėra patenkinama, o tai ri treniruotę ar rungtynes. Stai dėjo 50 dol. auką. Ačiū už pa
giris” veiklą 1998-2001 metais boja sportuojančiųjų galimy gi mirtis krepšinio veteraną ramą!
Vincas Ruseckas, gyve
ištiko „Drobės” sporto salėje
įvertino teigiamai ir patvirti bes.
nantis
Sun City, AZ, atsilygin
„Karolinos
”
viėšbutyje
vyku

vykusios treniruotės metu,
no 2002-2006 metų veiklos
damas
už kalėdines atvirutes
konferencijoje
dalyvavo
sioje
prieš tai jam užsiminus apie
programą.
ir
kalendorių,
„Draugo” para
prastą savijautą.
Pasak V. Nėniaus, šiuo me 91 iš 106 delegatų.
mai
pridėjo
80
dol. Dėkojame
tu „Žalgiris” turi oficialius 106
už
dosnumą!
narius — 24 miestų ir rajonų
Teresė Ūsas, gyvenanti
„Žalgirio” tarybas bei 82 re
Barrington,
IL, „Draugo” pa
gistruotus klubus, draugijos
ramai skiria 50 dol. Nuošir
veikloje taip pat dalyvauja
džiausiai dėkojame!
108 neregistruoti klubai ir or-

STAIGI MIRTIS IŠTIKO
PER TRENIRUOTĘ

Irena Kuras,

Elta

Sofija Bražionienė, gyve

nanti Oak Lawn, IL, prasitęs
dama „Draugo” prenumeratą,
mūsų iždą papildė 50 dol. au
ka, už kurią nuoširdžiausiai
dėkojame!
Kazimieras

Kučinskas,

gyvenantis Rochester, NY, at
sidėkodamas už kalėdines at
virutes, „Draugui” siunčia 50
dol. Labai jums dėkojame!
Gražutė Sirutis iš Santa

Monica, CA, dėkodama už ka
lėdines atvirutes ir kalendo
rių, „Draugo” dienraščio para
mai atsiuntė 100 dol. Nuošir
džiausiai dėkojame!
Juozas Černius, gyvenan

tis Lodi, CA, džiaugdamasis
savo 50 metų draugyste su
„Draugu” ir dėkodamas už
naująjį kalendorių, mūsų laik
raščio iždą papildė 50 dol.
Esame dėkingi už dėmesį lie
tuviškam žodžiui!
Jonas Kučinskas, gyve
nantis Sunny įsiės Beach, FL,
prasitęsdamas „Draugo” pre
numeratą, aukoja 100 dol. Už
paramą tariame nuoširdų
ačiū!
Mary Stoškus, gyvenanti
Palos Park, IL, prasitęsdama
prenumeratą, „Draugui” at
siuntė 50 dol. Labai jums dė
kojame!
Dr. Vidas Nemickas, gyve
nantis Chicago, IL, „Draugo”
laikraščio leidybą parėmė 100
dol. auka. Esame labai dėkin
gi!
Elena Butkus, gyvenanti
Los Angeles, CA, prasitęsė
„Draugo” prenumeratą ir mū
sų laikraščio paramai paauko
jo 50 dol. Esame labai dėkingi!
Albinas Smolinskas, gy
venantis Chicago, IL, prasitęs
damas prenumeratą, mūsų
laikraštį remia 50 dol.- auka.
Labai jums dėkojame!
Arvydas Vanagūnas, gyve
nantis Oak Park, IL, atsily
gindamas už kalėdines atviru
tes, mums siunčia 50 dol. Dė
kojame už paramą!
Petras Pišnys, gyvenantis
Miami Beach, FL, prasitęsda
mas prenumeratą, mūsų laik
raščio iždą papildė 50 dol. au
ka. Tariame nuoširdų ačiū!
Joana Sabaliauskas, gyve

nanti Blairstovvn, NJ, prasi
tęsdama prenumeratą ir atsi
dėkodama už kalėdines atvi
rutes, atsiuntė 50 dol. auką
laikraščio išlaidoms sumažin
ti. Tariame didelį ačiū!

Esame nuoširdžiai dėkingi už aukas: nes jos padeda leisti vie
nintelį už Lietuvos ribų lietuvišką dienraštį!

valstijoje gyveno 5,000 lietu
vių kilmės žmonių. Šuo metu
Seattle LB apylinkės sąrašuo
se yra daugiau kaip 100 šeimų
ar pavienių asmenų. Maždaug
trečdalis yra pirmosios ban
gos, trečdalis antrosios, treč
dalis trečiosios bangos lietu
vių.
Manoji talkininkė, Ina BrayBertulytė, buvusi vietos apy
linkės valdybos pirmininke,
vėliausiame laiške taip para
šė: „Gaila, kad Washington
universiteto plėtra, statybos
bei įvairūs administracijos pa
sikeitimai sunaikino mūsų
ąžuolą. Tačiau ta lietuvių kar
ta, kuri jį pasodino, yra giliai
įleidusi šaknis į šią žemę ir ji
ne taip greit išnyks. Ji tikrai
Lietuvos nepamirš”.
Tegyvuoja Seattle lietuvija!
Petras Petrutis

„Yra ir pareigų

■“ i
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Dr. P. Kisielius I
I
Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite
I
DRAUGĄ savo draugams, vaikams,
I
anūkams, giminėms
I
I
ir pažįstamiems
I
(pirmą kartą pre
I
numeruojant tik
I
$65.00 metams JAV)
I
I
Mes nusiųsime
I
gražų pranešimą
I
kad Jūs
I
I
užprenumeravote
I
DRAUGĄ jų vardu.
I
Siųskite:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Dovanoja:
I
I
I
I

Ispanijoje, Barcelonoje, vykusiose Eurolygos krepšinio pirmenybėse lie
tuviams nepasisekė. Nuotraukoje „Žalgirio” žaidėjas Sherman Hamilton
(dešinėje) bando prasiveržti pro ispanų rinktinės gynybą. Eltos nuotr.

Vardas,

pavardė-----------------------------------------

Adresas

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Miestas, valstija, zip code

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 Wcst Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847*7747
Stephen M. Oksas, Preeident

Vardas,

Adresas

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

pavardė

—_____________

Miestas, valstija, zip code

_____________________________________ _____________________________________
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t

|
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J. Rugelis iš Mayvvood, IL,

prasitęsiant
prenumeratą,
„Draugui” atsiuntė 70 dol.
Ačiū už paramą!

Sh elbimai
Šių metų „Draugo” kon
certo atlikėjas - žymusis

Kun. Edmund J. Montville, lietuvių emigrantų sū

„Dainavos” ansamblis, gyvuo
jantis Amerikoje dar nuo su
sikūrimo Vokietijoje laikų 1945-ųjų. „Dainava”, kuriai
dabar vadovauja Darius Poli
kaitis, „Draugo” koncertui
ruošia didelę ir įdomią dviejų
dalių programą. Daugiausia
koncerte skambės lietuviška
muzika - kompozitorių M. K.
Čiurlionio, V. Miškinio, V.
Juozapaičio, F. Strolios, J.
Tamulionio, J. Gaidelio, N.
Sinkevičiūtės kūriniai. Klau
sytojai taip pat išgirs Antonio
Vivaldi „Gloria”. Koncertas
vyks puikioje Maria aukštes
niosios mokyklos auditorijoje
(6727 S. California Avė.).
Kviečiame jau dabar kovo 17
dieną paskirti šiam neeiliniam
muzikiniam renginiui ir iš
anksto įsigyti bilietus - juos
pardavinėjame „Draugo” ad*
ministracijoje darbo dienomis
nuo 8:30 val.r. iki 4:30 val.p.p.

nus, užaugęs Cicero ir lankęs
Šv. Antano pradinę mokyklą,
mokęsis ir dirbęs Čikagoje,
mirė vasario 11 d. Clarkston,
MI, sulaukęs 86 metų. Kun. E.
Montville, į jėzuitus įšventin
tas 1945 metais, įgijo anglų
kalbos bakalauro laipsnį Loyo
la universitete, dėstė tame pa
čiame universite, daug keliavo
ir mokė anglų kalbos užsienio
šalių studentus. Velionis taip
pat aukodavo Mišias lietu
viškose Čikagos parapijose.
A.a. kun. E. Montville bus pa
laidotas vasario 15 d. .

Skautininkė Marija Roč
kų vienė, lietuviškų organiza

cijų narė ir veiklos rėmėja, po
ją ištikusio priepuolio pagul

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459

S.Francisco, Chicago, IL 60632.
• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė
šelpimui tuberkulioze (TB) ser
gantiems ligoniams Lietuvoje.
Aukojo: $125 Laima ir Algirdas
Stepaitis, IL; $25 Majorie Klickna, IL; Ann Prims, IL. Dėkoja
me už aukas. Lithuanian

Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
Per Amerikos lietuvių te
dėkoja
už aukas, skirtas šelpti
leviziją (23 kanalas) šį sek

madienį, vasario 17 d., 7 val.v.
bus rodomos ištraukos iš Va
sario 16-osios minėjimo, vyku
sio vasario 10 d. Maria mo
kykloje. Girdėsime JAV sena
toriaus R. Durbin kalbą, Či
kagos lietuvių operos moterų
choro dainavimą. Kviečiame
žiūrėti!

sunkiai sergančius ligonius
Lietuvoje. Aukojo:
$140 Victor Kindurys, FL.
$120 Helen Welsh, IL.
$100 Anselmo ir Agnės Kudulis, FL; Vincent Veich, CT;
Gloria ir Patrick O’Brien, NJ;
Gintaras Vaisnys, IL.

$75 Rimas ir Donna Kozica, IL.
$50 Marie O’Neill, PA; Ken

Lietuvos ir Amerikos lie
neth ir Carolyn, IL; Josephine
tuvių dailininkų darbų pa
roda bus atidaroma šį penk Bernotas, PA; T. ir G. Skirgaila,

dyta į Holly Cross ligoninę,

tadienį, vasario 15 d., 7:30
2701 W. 68 St., Chicago, IL val.v. Čiurlionio galerijoje,
60629, kmb. 516,. Atliekami Jaunimo centre. Bus ekspo
sveikatos būklės tyrimai. Raš nuojami Eglės Brėdikienės,
tiški sveikatos palinkėjimai Sigito Balčiaus, Tomo Kirvai
suteiktų vilčių ir ištvermės.
čio, Algimanto Kezio, Irenos
Du žymenys ir premijos Šapamienės, Leonardo Surbus įteiktos pasižymėju gailos, Donato Žadeikio, Vido
siems istorikui ir moksli Zimkaus, Ramunės Vėliuvieninkui, kurių mokslinė veikla nės kūryba. Atvykite!
buvo sėkminga ir pažymėtina.
Kun. Vincas Valkavičius,
Pavardes sužinosite dalyvau gyvenąs Norwood, MA, at
dami Vydūno fondo 50 metų siuntė Lituanistikos tyrimo ir
veiklos paminėjime-pobūvyje studijų centro rėmuose vei
sekmadienį, vasario 24 d., 3 kiančiam Žilevičiaus-Kreivėno
vai. p.p. Jaunimo centro didž. muzikologijos archyvui 24 piasalėje. Išgirsite apie Vydūno nolos volelius. Juose įrašytos
fo'nd'6 atliktus darbus, pasi lietuvių liaudies dainų „Siun
svečiuosite, karštais patieka tė mane motinėlė”, „Aukštas
lais pasivaišinsite ir pasi dangus”, ,,Ant kalno karklai
džiaugsite „Dainavos” okteto, siūbavo” ir kitos melodijos.
vadovaujamo Dariaus Poli Kadaise pianola buvo popu
kaičio
programa.
Bilietai liarus muzikos instrumentas,
skambinant
Militai
Lau- kuriuo galima groti automa
raitienei, tel. 708-489-2941. tiškai, įjungos elektros srovę.
Visi kviečiami.
Švč. M. Marijos Gimimo
Brighton Parke Lietuvos
(Marąuette Parko) parapi
nepriklausomybės sukakties jos salėje šį šeštadienį, vasa
šventė vyks šį sekmadienį, va rio 16 d., po 5 val.v. šv. Mišių
sario 17 d. Ji prasidės šv. Mi yra ruošiama vakaronė Vasa
šiomis Švč. M. Marijos Nekal rio 16 dienos proga. Vakaro
to Prasidėjimo parapijos baž nės metu programą atliks mo
nyčioje 10:30 val.r. Mišias au kyklos lietuviai vaikai, ku
kos ir šventei skirtą pamokslą riems vadovauja Giedrė Nedsakys kun. Jaunius Kelpšas. veckienė. Vakaronėje daly
Giedos Algimanto Barniškio vaus muzikas Ričardas Šokas
vadovaujamas parapijos cho
ir prisidės prie programos.
ras. Po Mišių parapijos mo Bus galima pasivaišinti lietu
kyklos salėje (2745 W. 44 Str.) višku maistu. Įėjimas - nemo
kalbą sakys advokatas Sau kamas. Visi parapijiečiai ir
lius Kuprys, vyks programa, svečiai yra kviečiami dalyvau
kurią atliks Čikagos lietuvių ti ir praleisti vakarą su savo
operos moterų choras ir solistė draugais. Taip pat laukiamos
Dalia Eidukaitė-Fanelli. Po jaunos šeimos su vaikais.
programos — vaišės ir pabend
Čikagos
lituanistinėje
ravimas. Minėjimą rengia
mokykloje
Lietuvos
neprik
Brighton Parko LB apylinkės
lausomybės šventės minėji
valdyba.
August Slizauskas, gyve mas vyks šį šeštadienį, vasa
nantis Chicago, IL, prasitęs rio 16 d. 11 val.r. didžiojoje
damas „Draugo” prenumera Jaunimo centro salėje. Prie
tą, dar prideda 50 dol. auką, minėjimo ruošos prisideda ir
už kurią nuoširdžiai dėkoja Amerikos Lietuvių Taryba. Vi
sa lietuviškoji visuomenė
me!
kviečiama
atsilankyti!
Vasario 23 d„ šeštadienį,
Amerikos lietuvių inžinierių ir
fJT
architektų sąjungos (ALIAS)
Čikagos skyrius kviečia visus,
KAZIUKO MUGĖ
norinčius dalyvauti slidinėji
NEW YORKE
mo išvykoje į Alpine Valley,
New Yorko vyr. skaučių Ži
WI, sporto bazę. Ją pasiekti
galima važiuojant 1-90 greit dinys „Vilija” sekmadienį, ko
keliu šiaurę iki išėjimo 43 vo 3 d., po 10 vai. šv. Mišių
East, tada - apie 30 mylių iki rengia Kaziuko mugę Apreiš
Bowers Rd. Juo pavažiavus kimo parapijos žemutinėje sa
apie 1/4 mylios pietų kryptimi, lėje. Kviečiame visus atvykti.
išvažiuokite į D kelią, sukite Bus galima pavalgyti pietus,
kairėn ir važiuokite 1 mylią pabendrauti ir įsigyti įvairių
iki Alpine Valley. Vykstame lietuviškų rankdarbių — audi
individualiai, susitiksime 1 nių, drožinių, gintaro puošme
vai. prie baro. Bazės telefonas nų ir kt. Jei yra norinčių par
- 800-227-9395 arba adresas duoti savo lietuviškus dirbi
nius, kreipkitės į Ireną Vilgainternete
lienę, tel. 516-482-6684, arba
ivww.alpinevalleyresort.com
Smulkesnė informacija tel. Marą Vygantienę, tel. 516466-3013. Visi laukiami.
630-257-1858.
art!
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CA; Casey ir Zita Čeponis, IL.
$35 Eleanor Aleliunas, PA;
Daina Variakojis, M.D., IL.
$25 Joseph Kalvaitis, IL;
Florence Schneider, NY; Katherine Holzwarth, IL; Romualdas
ir Gražina Kriaučiūnas, MI; Vy
tautas ir Ona Gutauskas, IN;
Vytautas ir Betty Jo Gružas,
FL; Joe ir Josephine Neverauskas, IN; Raymond Shlaustas, IL.
$20 Barbara ir Victor Lauri
naitis, IL; Elvyra Dailyda, NY;
Vaida Trimakas, OH; Theodore
ir Ritonė Rudaitis, IL.
$15 Stanley ir Teresa Rastutis, IL; Elizabeth Pivoriūnas,
IL; Ronald ir Lavon Urbonas,
CA; Natalie Malinauskienė, FL;
Jonas ir Juze Daugėla, FL; J.
Vailokaitis, IN.
$10 Emily Jonės, IL; G.
Brazaitis, IN.
$5 Marie Oskinis, CT; Julia
Troiano, NY.
Nuoširdžiausiai dėkojame
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift

dėkoja už aukas, skirtas šelpti
sunkiai sergančius ligonius
Lietuvoje. Aukojo:
$250 Eugenia Bartkus, CT.
$200 Vincent Skladaitis, CT;
Egidijus ir Vida Radvenis, CA.
$100 Anna Snoich, PA; Gin
taras ir Marie Dargis, IL; Ant
hony Rusilas, NY.
$50 Bernice Balaishis, IL;
Julius ir Frances Pakalka, IN;
Dale ir Dalia Goodman, IN; Lai
mutė ir Liudas Šmulkštys, IL;
Gediminas ir Birutė Biskis, IL.
$35 Jurgis ir Gerda Leskauskas, IL; Bruno Jaselskis, IL.
$25 Boleslovas ir Elena No
vickis, IL; Richard ir Irene
Wehbring, NY; Amalia Jagutis,
FL; Victor ir Jolyta Suduikis,
CO; Tadas ir Genovaitė Bauža,
ID; Vida Bucmys, OH; Theresa
Poskus, TX; Mary Černius, IL;
Joseph ir Lillian Bannon, IL.
$20 Wayne Valaitis, CT;
Joseph J. Blažys, MA.
$15 Andrea ir Paul Petke
vičius, IL; Helen Rutter, NJ;
Bernice Bankowski, IL.
$2 Peter Bernatavičius, IL.
Nuoširdžiausiai dėkojame
aukotojams. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708952-0781. Tax ID#36-3810893.

• Michael ir Lijana Mursko,
CT, atsiuntė $50 padėti Lithua
nian Mercy Lift paremti pirmi
nės sveikatos priežiūros vai
kams ir tėvams nuo darželio iki
10 klasės Lietuvoje, programą.
Dėkojame už auką. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-952-0781. Tax ID#36-3810893.

viai vėl sukiltų?”
šiųjų Cicero lietuvių telkinio
Šiandien,
paskaitininko veikėjų, visuomenininkas dr.
nuomone, yra du svarbūs pa Petras Kisielius. Jis teigė, kad
vojai — vienas iš užsienio, ki „mes esame Lietuvai skolin
tas iš vidaus. Paminėjo, jog gi”, todėl kvietė aukoti LB ar
dabar Lietuvoje išbraukiamas ALTui. Kaip vėliau buvo pra
tautiškumas, jis iškeičiamas į nešta, šioms organizacijoms
pilietiškumą, stumiant į pilie suaukota apie du tūkstančiai
tinę lietuvybę.
dolerių.
P. Žumbakio žodžiais ta
Po kalbų vyko meninė dalis,
riant, Lietuvoje klesti biurok kurią vykusiai atliko neseniai
ratija, yra politikų, kurie rūpi į šį kraštą atvykęs aktorius
nasi tik savo gerove. „Kiek aš Andrius Paulavičius. Šis Lie
gausiu, kiek man bus naudin tuvoje jau pasireiškęs dar jau
ga?”, — tai pagrindinės jų nas vyras ne vien tik dekla
mintys.
mavo, bet ir dainavo. Susirin
Kalbėtojas užsiminė ir apie kusieji tautiečiai gėrėjosi šio
Amerikos lietuvių pareigas, aktoriaus sugebėjimais ir ne
primindamas, kad „mūsų dar mažai plojo.
bas nėra baigtas”. Jis pabrėžė,
Minėjimui pasibaigus, vi
kad dabar turime naujų re siems programos dalyviams ir
sursų — neseniai iš Lietuvos prie minėjimo rengimo prisi
atvykusių žmonių. Juos reikia dėjusiems žmonėms padėkojo
išnaudoti, nes jie gal turi nau LB Cicero apylinkės valdybos
Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės valdybos pirmininkas Mindau
jų idėjų.
pirm. M. Baukus, kuris nepa
gas Baukus (kairėje) ir ALTo Cicero skyriaus pirmininkas Stasys Du
Paskaitininkas išskaičiavo miršo ir prieš minėjimą vyku
bauskas per Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimą, vykusį vasario
nemaža liūdnų vaizdų tėvynė sių kuklių vaišių šeimininkių
10 d. Cicero Šv. Antano parapijos salėje.
E. Šulaičio nuotr.
je. Supažindino su gyvenimiš — Michalinos Bikulčienės ir jos
nes išgėrus kavos
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ka Lietuvos tikrove, atvirai talkininkių,
ir
pasistiprinus
buvo geresnė
iškėlė kai kurias sunkesnes
ŠVENTĖS MINĖJIMAS CICERO problemas. Kliuvo net ir Lie nuotaika sekti minėjimo pro
prezidentui
Valdui gramą.
Cicero lietuviai ir šiemet bu Šis tikėjimas yra nepagrįstas tuvos
Čia reikia pažymėti, kad mi
vo vieni iš pirmųjų paminėję tikrove, provinciškai siauras Adamkui bei kitiems.
nėjime matėsi ir naujų veidų,
Savo vaizdingą kalbą adv. P.
savo brangią sukaktį — Lietu ir neturi esminės tikros religi
kurie anksčiau nebūdavo su
vos nepriklausomybės atkūri jos savybės: pripažinti mora Žumbakis baigė poeto Bernar tinkami. Reikia pasidžiaugti,
mo 84-ąsias metines. Tam rei linį blogį ir žmonėms pasiūlyti do Brazdžionio eilėraščio žo jog atvykėliai gerokai padidi
džiais — „Šaukiu lietuvį bur
kalui buvo skirtas vasario 10 būdą iš jo vaduotis.
no vis mažėjantį ankstesniųjų
d. rytas, kuomet įvyko pamal
Baigdamas savo gerai iš tis prie lietuvio...”
ateivių skaičių.
„
dos Šv. Antano parapijos baž mąstytas pamokslo mintis,
Ed. Šulaitis
Kiti programos punktai
nyčioje, o po jų minėjimo prog kun. dr. K. Trimakas sakė:
rama buvo tęsiama pernai 90- „Tik ta tauta atspari išblėsi
Kadangi šį minėjimą rengė
ąsias metines atšventusios lie mui, iškrypimui, išnykimui ir
JAV
LB Cicero apylinkė ir
tuvių parapijos salėje.
istorijoje prasmingai išlieka,
ALTo
Cicero skyrius, tai jo
kuri kuria tokią dvasinę kul
Kun. K. Trimako
tūrą, kurios teigiamas, tvirti pradžioje trumpai prabilo šių
pamokslas
nantis, motyvuojantis turinys organizacijų pirmininkai Min
žadina ją bei įgalina: 1) neuž daugas Baukus ir Stasys Du
Bažnyčioje šv. Mišias atna siimti vien materialiniais tiks bauskas. Maldą perskaitė
šavęs kun. dr. Kęstutis Trima lais, 2) surasti išliekančią vi kun. dr. K. Trimakas, o prog
kas pasakė šventei pritaikytą ziją — misiją jos siekti, 3) dar ramos vedėja A. Zailskaitė —
prasmingą pamokslą, kurio niai jungtis į didį darbą ben Nepriklausomybės Aktą.
mintimis norėtųsi kiek pla drai gerovei bei asmeniniam
Taip pat minėjimo dalyviai
čiau pasidalinti.
vystymuisi, 4) nugalėti indi buvo supažindinti ir su rezo
Pamokslininkas
įžangoje viduose bei visuomenėje esan liucijomis, kurias pristatė
taip kalbėjo: „Dėkojame Die čias destruktyvias, ardančias ALTo Cicero skyriaus pirm. S. Per Vasario 16 minėjimą pagrindi
viškajai Apvaizdai už Lietuvos ir skaldančias tendencijas, 5) Dubauskas. Aukų reikalu pla nę paskaitą skaitė advokatas Povi
globą istorijos painioje eigoje atsiverti iš Antgamčio kylan čiau pakalbėjo vienas seniau- las Žumbakis. J. Kuprio nuotr.
ir už atgautą nepriklausomy čioms galioms”.
bę. Šį kartą žvelgiame ne į
P. Žumbakio paskaita
Lietuvos praeitį, bet į dabartį.
Klausiame — kas Lietuvai už
Programos vedėjos Aldonos
tikrina šviesesnį, pastovesnį
Zailskaitės prelegentas advo
rytojų?”
Čia tuoj pat kun. dr. K. Tri katas Povilas Žumbakis buvo
makas paminėjo, kad yra per pristatytas kaip įdomus žmo
šami trys keliai: 1) Babelio gus, „Amerikos lietuvio”, „Tė
bokšto statymas, 2) bedvasė viškės žiburių”, „21-ojo am
globalizacija ir 3) senovės lie žiaus” bendradarbis. Kalbėto
tuvių pagonybė. Štai kokia jas pradžioje pareiškė, kad Ci
kun. K. Trimako nuomonė cero lietuviai jam gerai pažįs
tami ir kad jis, būdamas jau
apie šiuos tris kelius:
nuoliu,
parapijos pastate klau
„Pirmos kelias naudingas ne
sęsis
paskaitų.
Todėl pareiškė,
Lietuvai, o tik jos vadovau
jančiuose postuose esantiems jog „Cicero jam — kaip namai”.
P. Žumbakis savo paskaitoje
žmonėms. Babelio bokšto pa
Meninę programą atliko aktorius Andrius Paulavičius.
dėtis yra atsiradusi dėl tų, ku palietė dvi pagrindines temas:
Jono Kuprio-nuotr.
rie valdydami kraštą, nesiekia metė istorinį žvilgsnį į Lietu
bendros tautos gerovės, o tik vos nepriklausomybės kovas ir
savo naudos. Jų interesai skir diskutavo apie pavojus, gy
tingi. Jie nesusikalba tarp sa venant atkurtos nepriklauso
mybės dienomis.
vęs, o tautai pučia miglą.
Kalbėtojas akcentavo, kad
Antrasis kelias — žemės laisvė nebuvo pigi, tačiau kar
planetoje norima įvesti globa tu perspėjo, jog nėra garanto,
lizaciją, t.y. kad visą planetą kad ji vėl nebus prarasta. Pas
valdytų viena valdžia, vienas kaitininko nuomone, 46 komu
masinės komunikacijos tink nistinio nihilizmo metai Lietu
las, nebūtų sienų, būtų ben voje atnešė daug blogio, bet to
dros ekonomikos sąlygos — mis temomis dabar nenorima
vienas turgus. Lietuvoje yra diskutuoti. P. Žumbakis pa
diskutuojama: vieni — už, kiti minėjo lietuvių tautos kovas
— prieš. Yra didelis pavojus, bei sukilimus 1918, 1941,
kad tie, kurie turės pasaulinį 1990 metais ir klausė — „ar Cicerietės, rengusios vaišes Lietuvos nepriklausomybės šventės minėji
kapitalą, savo rankose turės ir šiandien, reikalui esant, lietu me. Iš kairės: Gintarė Januškevičienė, Natalija Sodeikienė, Michalina Bi
kulčienė, Ona Venclovienė.
Edvardo Šulaičio nuotr.
masinių komunikacijų tinklo
monopolį ir įves ekonominę
diktatūrą. Taip, šiais laikais
susidarė geresnės sąlygos
žmonijai vienytis, bet ne vien
bedvase visa niveliuojančia
globalizacija, o dvasinės kul
tūros vienybe, kur žmonės tik
rai jaustųsi broliai ir seserys.
Trečia. Lietuvių tautai yra
siūloma senovės lietuvių pago
nybė. Jos propaguotojai sako,
kad ši religija atitinka lietu
vių dvasią. Bet argi tikrai
taip? Argi mums, lietuviams,
tikėjimas į Perkūną, Patrim
pą, į aitvarus, laumes, į užke
rėjimą ir žalčių garbinimą yra Cicero LB ir ALTo suruošto Vasario 16-osios minėjimo, vykusio vasario 10 d. Cicero šv. Antano parapijos salėje,
tikrai tautiškai artimesnis? dalyviai.
Jono Kuprio nuotr.

