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Seimunams nerekomenduojama
,flirtuoti" su Baltarusija
V i l n i u s , gruodžio 7 d. (BNS)
— Seimo Užsienio reikalų ko
miteto (URK) pirmininkas Al
vydas Medalinskas mano, jog
parlamentiniai ryšiai su Bal
tarusija, o ypač — su t a r p t a u 
tinės bendruomenės nepripa
žįstamu Baltarusijos Naciona
liniu susirinkimu būtų „kom
plikuoti ir nerekomenduotini".
A. Medalinskas tai pareiškė
ketvirtadieni Seimo visuoti
niame posėdyje, kai buvo pa
prašytas išsakyti savo nuomo
nę apie Seimo narių grupės
ketinimą steigti parlamenti
nių ryšių grupę su Baltarusi
ja. Jis sake neabejojąs, jog Lie
tuvoje yra kultūros, mokslo
bei verslo atstovų, kurie norė
tų palaikyti santykius su Bal
tarusija. P a r l a m e n t a r ų idėją
steigti grupę jis siūlė vertinti
kaip tokio noro išraišką.
A. Medalinskas pažymėjo,
jog parlamentarai turi teisę
steigti parlamentinių
ryšių
grupes su kuo nori. tačiau tei
gė, jog būtų geriau steigti vi
suomeninę ryšių su Baltarusi
j a draugiją, kuri galėtų būti
užregistruota Teisingumo mi
nisterijoje.
Tuo tarpu vienas šios grupės
steigėjų, opozicines Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos
atstovas Bronius B r a d a u s k a s
pareiškė, j o g daug didesnė
problema y r a parlamentinių
grupių įsteigimas su Čečėnija
ar Tibetu. „Nuo kada Čečėnija
ar Tibetas yra nepriklausomos

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TASS.

valstybes?", retoriškai klausė
SelaPAN, RIA ir ELTA žarnų agentūrų prareSiTiais":
jis.
Nica, P r a n c ū z i j a . Ketvirtadienį prancūzų policija prie Europos
| „Baltarusijos" grupę užsi
Sąjungos (ES) viršūnių susitikimo centro akmenis svaidžiusius de
rašė 19 Seimo narių, daugiau
monstrantus vaikė ašarinėmis dujomis. Daugiau nei 1,000 demon
sia iš opozicinės Socialdemok
strantų buvo su dujokaukėmis. Policija buvo ginkluota ašarinių
ratinės koalicijos frakcijos bei
dujų granatomis bei guminėmis lazdomis. Profesinių sąjungų ak
Valstiečių ir Naujosios demok
tyvistai bei globalizacijos priešininkai iš visos Europos protestuoja
ratijos partijų frakcijos, tačiau
prieš Fundamentinių teisių chartiją, kurią ES vadovai ketvirta
joje yra ir du Seimo daugumos
dienį ketina patvirtinti. Demonstrantai reikalauja, kad Chartijoje,
atstovai — Socialliberalų frak
kuri neturi sutarties statuso, būtų numatytos vienodos socialinės
cijos nariai Viktoras L T spaskiteisės visoje Europos Sąjungoje. Netoli tvirtovę primenančio Akro
chas ir Vytautas Kvietkauspolio suvažiavimų centro, kuriame posėdžiauja viršūnių susitiki
kas.
mo dalyviai, kavinių bei parduotuvių savininkai ir gyventojai nuo
Anksčiau Seimo Užsienio
ašarinių
dujų saugojosi uždarydami visas duris ir langus. Trečia
reikalų komitetas buvo reko
dienį
vakare
Nicoje vykusioje demonstracijoje dalyvavo daugiau
mendavęs tokios grupės ne
kaip
60,000
žmonių,
o policija ašarinėmis dujomis vaikė apie 300
steigti.
agresyvių demonstrantų, kurie miesto centre svaidė butelius, dau
Kaip žinoma, Vakarų valsty
žė langus ir vartė šiukšlių dėžes.
bės ir Lietuva nepripažįsta
T a l l a h a s e e , Florida. Demokrato Al Gore teisiniai reikalavi
spalio mėnesį išrinkto Balta
mai pripažinti jo pergalę Floridoje, kurių nagrinėjimas tęsiasi jau
rusijos dvejų rūmų parlamen
to — Nacionalinio susirinki Prancuzijos prezidentas Jacąues Chirac (viduryje) bendra; nuotraukai bando „sutramdyti" įsismarkavusius Europos penktą savaitę, ketvirtadienį nagrinėjamas valstijos Aukščiau
siajame teisme. Po šio svarstymo tikriausiai bus priimtas sprendi
mo, ir vieninteliu teisėtu įsta Sąjungos Tarybos viršūnių susitikimo, kuris gruodžio 7 d. įvyko pietryčių Prancūzijos mieste Nicoje, dalyvius.
mas, be to, netrukus turi baigtis dar dvi bylos dėl A. Gore neįskai
tymų leidybos organu laiko
bą bei pietavo su ES ir valsty tytų rinkėjų balsų. Advokatams teismuose kovojant dėl ginčijamų
prezidento Aleksandr Luka
bių - kandidačių vadovais bei Floridos balsavimo biuletenių, kurie galutinai nulems prezidento
šenka dar 1996 m. išvaikytą
UR ministrais. Ketvirtadienį rinkimų rezultatus, respublikonas George W. Bush, tikriausiai
13-ojo šaukimo Baltarusijos
N i c a , gruodžio 7 d. (BNS) — misijos r . a n ų skaičiaus bei po pietų V. Adamkus išskrido tapsiantis 43-iuoju JAV prezidentu, Austin'e toliau rengiasi sausio
Aukščiausiąją tarybą.
priėmimo balsų į Ženevą, k u r penktadienį 20 dienai, kada naujajam prezidentui bus perduodama valdžia. A.
Prezidento Valdo A d a m k a u s sprendimų
Baimindamasis galimo poli vadovaujamai Lietuvos dele d a u g u m a , o ne vienbalsiai,
PPO
Generalinės
tarybos Gore ir G. W. Bush advokatai dar vieną teisinį mūšį Floridos
tinio persekiojimo Baltarusijo gacijai, atvykusiai į Nicą daly kaip iki šiol.
posėdyje organizacijos narės Aukščiausiajame teisme dėl žemesnės teisinės instancijos sprendi
je, Lietuvoje gyvena ir saugo vauti Europos Sąjungos (ES)
Ketvirtadienį susitikime V. balsuos dėl Lietuvos priėmimo mo, pagal kurį nebuvo leista įskaityti rankomis perskaičiuotų bal
mas Baltarusijos 13-ojo šau Tarybos viršūnių susitikime, Adamkus pasakė t r u m p ą kalį šią organizaciją.
sų, pradėjo ketvirtadienį. Neįskaitytieji balsai galbūt galėtų de
kimo AT pirmininkas Semicn teko kveptelti ašarinių dujų.
mokratų
kandidatui užtikrinti 25 Floridos rinkėjų balsus, kurių
Šareckij.
Prezidento atstovė spaudai
prezidento
postui laimėti reikia abiem šalims. Florida laimėtoju
Oficialusis Vilnius laikosi
Violeta Gaižauskaitė
sakė,
patvirtino
G.
W. Bush, kuris A. Gore aplenkė vos 537 balsais iš
„kritinio dialogo" s u Minsku
ka~l į .AJkropolio" r ū m u s įei
maždaug
6
milijonų,
tačiau viceprezidentas tebetvirtina, kad dėl
V i l n i u s , gruodžio 6 d. kausko, Seimo vadas taip pat
politikos. Lietuva prisijungė
nančiai delegacijai teko kvė
balsavimo
taisyklių
nesilaikymo
negaliojančiais pripažinti tūks
(BNS) — Seimo pirmininkas iškėlė idėją, jog tol, kol „Lie
prie Europos Sąjungos kritiš
puoti oru, kuriame tvyrojo
tančiai
balsavimo
biuletenių,
galėjusių
lemti jo pergalę. A. Gore
A r t ū r a s P a u l a u s k a s trečiadie tuvos telekomas" išliks mo
kų pareiškimų dėl demokrati
ašarinių dujų kvapas. Ašari
reikalauja
biuletenius
perskaičiuoti
rankomis,
o G. W. Bush sto
nį pareiškė Suomijos ambasa nopolistu
jos padėties Baltarusijoje, ta
telekomunikacijų
nėmis dujomis buvo išvaikyti
vykla
tam
prieštarauja.
čiau palaiko ryšius s u Balta
doriui L i e t u v į ^ Rauno Tapio rinkoje, jis galėtų dalį savo
piketuotojai, protestavę prieš
J u g o s l a v i j a . Trys serbai, kaltinti planavę sukilimą ir ketinę
susirūpinimą dėl „Lietuvos pelno skirti Internet'o plėtrai
rusijos vykdomąja valdžia.
pasaulio globalizaciją.
nužudyti buvusį Jugoslavijos prezidentą Slobodan Miloševič, tre
telekomo" ketinimų nuo kitų Lietuvoje.
Prezidento vadovaujamoje
metų didinti telefoninių pokal
Pagal „Lietuvos telekomo" čiadienį išėjo iš kalėjimo. Pasak jų, dabartinis prezidentas Vojisdelegacijoje yra užsienio rei
bių įkainius.
privatizavimo sutartį, naujie lav Koštunica jiems dovanojo bausmę. „Mes nesitikėjome nieko
kalų ministras Antanas Va
Viena iš „Lietuvos teiekomą" siems jo savininkams palikta panašaus. Net šeimos neatvyko mūsų pasitikti", pareiškė Milutin
svarstymas Seime būtų nau- lionis, vyriausiasis derybinin įsigijusių susivienijimo „Am- teisė iki 2002 m. pabaigos būti Pavlovič, laikęs V. Koštunica raštinės dokumentą dėl jų paleidi
dingas tik jo iniciatoriams", kas del Lietuvos narystės ES ber Teleholding A/S" dalyvių vieninteliais telefono ryšio val mo. Serbų karo teismas balandžio mėnesį nuteisė tris asmenis 5
Vygaudas Ušackas, užsienio
kalbėjo K. Prunskienė.
metus kalėti už sąmokslą vykdyti priešišką veiklą. Jie priklausė
yra Suomijos valstybinė tele dytojais.
Iš Maskvos grįžę Seimo na reikalų viceministras, derybų komunikacijų firma „Sonera".
Suomijos ambasadorius pa slaptai grupuotei, vadinamai Serbų išlaisvinimo armija.
riai teigė suvokia, jog Lietu su Pasaulio prekybos organi
C h a n k a l a . Artimiausiu metu iš Čečėnijos bus išvesta į nuolati
Seimo p i r m i n i n k a s išreiškė žadėjo perduoti Seimo pirmi
voje pateikiama vienpusiška zacija (PFOj vadovas Algi
ninko susirūpinimą Suomijos nio dislokavimo vietą Užbaikalės karinės apygardos motorizuotų
Suomijos
ambasadoriui
susi
informacija apie Rusiją. „Ru m a n t a s Rimkūnas.
vyriausybei bei „Lietuvos tele šaulių brigada, kurioje yra daugiau kaip 3,000 kareivių ir per 500
Nicoje ES valstybių ir vy rūpinimą, jog įkanių didini komo" vadovybei. Tačiau, kal
sija šiandien nebekalba, kad ji
įvairios karo technikos priemonių. Brigadai perdislokuoti pareng
mas
sumažins
galimybes
nau
vėl nori okupuoti ar kurti ko riausybių vadovai turi apsi
bėdamas apie galimybę įtakoti ta maždaug 20 geležinkelio ešelonų, numatyti keli karinių tran
dotis
I
n
t
e
r
n
e
t
u
ir
stabdys
in
kias nors sąjungas. Mums spręsti dėl institucinių re
formacinės visuomenės plėtrą „Lietuvos teiekomą" atsisakyti sporto lėktuvų skrydžiai.
visiškai tokio pasiūlymo ne formų, kurios y r a laikomos
kelti įkainius, j i s sakė, jog
M a s k v a . Pirmasis Rusijos prezidentas Boris Jelcin griežtai ne
Lietuvoje.
buvo pateikta. Aš įsitikinau, sąlyga tolesnei ES plėtrai —
„susitarimas yra susitarimas", pritaria ketinimams Sovietų sąjungos himną patvirtinti Rusijos
Seimo
pirmininko ir jis turi būti vykdomas. R.
kad informacija Lietuvoje yra baisų paskirstymo E S Mi P a s a k
himnu. Jis pažymėjo, kad „valdant Stalinui, iš pradžių buvo gie
nistrų
taryboje,
Europos
Kospaudos
atstovo
Vytauto
Ma- Tapio nuomone, „Lietuvos te
visiškai vienpusiška", teigė
dami vieni žodžiai, paskui atėjo Chruščiov, išmėtė eilutes apie
Seimo narys Algimantas Ma
lekomo" vadovybė elgėsi pagal 'tautų tėvą', o melodiją paliko". „Brežnevo valdymo metais vėl bu
tulevičius. J i s vadovauja Sei
susitarimą ir negali pakeisti vo padaryti kažkokie eilių pakeitimai. Tai ką, dabar vėl bus nau
mo parlamentinių ryšių su
savo sprendimo didinti įkai jas tekstas? Tokiais dalykais nejuokaujama", sakė buvęs preziden
Rusijos Dūma grupei.
nių. Anksčiau prisiimtų įsipa tas. Drauge jis nesutiko su teigimu, kad dabartinis prezidentas
Į s t a t y m u vyriausybė kitais
V i l n i u s , gruodžio 7 d.
reigojimų nevykdymas, a m 
Kitas delegacijos narys. So
(BNS) — Seimas ketvirtadienį metais mokslui i r studijoms basadoriaus nuomone, gali su Vladimir Putin „privertė Rusiją" priimti senojo sovietinio himno
cialdemokratinės koalicijos at
visuotiniame posėdyje daugu įpareigojama skirti 1.35 p r o c , kelti abejonių, a r Lietuvoje melodiją. „Iš tikrųjų daugeliui žmonių, ypač vyresnės kartos, pa
stovas Alfonsas Macaitis taip
mos ir kairiosios opozicijos o švietimui — 6.5 proc. ben yra palankus investicijų kli tinka buvęs himnas. Bet aš griežtai nepritariu, kad SSRS himnas
pat ragino atsisakyti mitų
būtų sugrąžintas kaip Rusijos valstybės himnas", sakė B. Jelcin.
balsais priėmė prieštaringai drojo v i d a u s produkto (BVP).
matas.
apie Rusiją. „Mes turime žy
Briuselis. Rusijos gynybos ministras, maršaias Igor Sergejev
vertintą Mokslo ir švietimo il
Seimas n e p r i t a r ė Biudžeto
miai aktyviau bendradarbiau
Trečiadienį spaudos konfe patvirtino, kad Rusijos kariniai lėktuvai rugpjūčio 17 d. buvo pa
galaikio finansavimo įstaty ir finansų komiteto pirminin
ti su Rusija", teigė jis.
rencijoje valdančiosios koalici kilę j orą ieškoti užsienio povandeninio laivo, kuris galėjo skubėti
mą.
ko K. Glavecko siūlymui iš
K. Prunskienė spaudos kon
jos atstovai pareiškė, k a d iš atominio povandeninio laivo „Kursk" žūties vietos Barenco jū
Už šio įstatymo priėmimą laidas skaičiuoti ne nuo BVP, „Lietuvos telekomas" imasi
ferencijoje iškėlė idėją, jog,
roje. Trečiadienį NATO būstinėje Briuselyje įvykusioje spaudos
balsavo
116 Seimo narių. Bal o nuo BVP prieaugio.
siekdama plėtoti eksportą į
neteisėtų veiksmų prieš Lietu konferencijoje maršalas sakė: „Aš patvirtinu faktą, kad lėktuvai iš
Ketvirtadienį priimtas įsta
Rusiją, Lietuva galėtų suma savime nedalyvavo Tėvynės
vos verslininkus. Opozicinės tiesų buvo pakilę į orą". Pirmą kartą apie šešis Rusijos karinius
t y m a s yra kompromisinis, at
sąjungos
—
konservatorių
žinti importo muitus iš Rusi
socialdemokratinės koalicijos lėktuvus, persekiojusius užsienio povandeninį laivą Barenco jūro
siradęs po Seimo daugumos ir
jos įvežamiems naftos produk frakcijos nariai bei Seimo
frakcija baigia parengti Tele je, išvakarėse pranešė buvęs Norvegijos kariuomenes šiaurės gru
t a m s nuo 15 proc. iki 5 proc. Biudžeto ir finansų komiteto vyriausybės derybų.
komunikacijų įstatymo patai puotės vadas admirolas Einar Skorgen, pažymėdamas, kad rug
2002 m. mokslui ir studi sas, kuriomis bus siekiama su
Jos teigimu, Rusijos atstovai pirmininkas Kęstutis Glavec
pjūtį Norvegijos Bergeno uoste buvusiam JAV povandeniniam lai
skirti 1.5 varžyti šį monopolį.
už tai pažadėjo švaistyti ga kas, o Finansų ministras Jo joms n u m a t y t a
vui „Memphis" buvo „kažkas nutikę". JAV gynybos ministras Willimybę sumažinti muitus iš nas Lionginas balsuojant susi p r o c . 2003 m. — 1.75 p r o c , o
liam Cohen, savo ruožtu, pareiškė, kad Amerikos povandeninis
2004 m. — 2 proc. BVP. Švie
Lietuvos įvežamoms prekėms. laikė.
* N u o 2001 m . s a u s i o 1 d . laivas nesusijęs su „Kursk" žūtimi.
timui 2001-2004 m. n u m a t y t a L i e t u v o s g y v e n t o j a i už šilu
Patobulintą įstatymo pro
Kijevas. Černobylio atominėje elektrinėje trečiadienį del garų
* M a ž e i k i ų r a j o n e j a u jektą, kurį parengė Socialde skirti ne mažiau k a i p 6,5 proc
mos energiją mokės mažiau.
BVP.
nuotėkio
sustabdytas paskutinis veikiantis reaktorius. „Dabar vė
k e l i o s d i e n o s iš Ventos upės mokratinės koalicijos atstovas
Seimas ketvirtadienį beveik
siname
(reaktorių;
ir ieškosime tikslios nuotėkio vietos", sakoma
semiami naudoti naftos pro Aloyzas Sakalas, Seimui pa
* „ G a i r i ų " l e i d y k l a , i š  vienbalsiai p n e m ė Pridėtinės
elektrines
pranešime.
Pasak jo, radiacija nepadidėjo. Garų nuotė
duktai, ten patekę per lietaus teikė Socialliberalų frakcijos l e i d u s i k n y g ą „Grūto parko vertės mokesčio (PVM) įstaty
kis
buvo
pastebėtas
vos
9 dienos prieš numatytą Černobylio elekt
kanalizaciją iš Mažeikių mies nario Rolando Pavilionio vado lyrika", kurioje išspausdinti mo pataisą, pagal kurią gy
rinės,
kurioje
1986
m.
įvyko
didžiausia branduoline taikos meto
to pramoninio rajono. Aplin vaujamas Švietimo, mokslo ir 133 lietuvių poetų eilėraščiai, ventojai už šildymą mokės 9
tragedija,
visišką
uždarymą.
kos apsaugos darbuotojas sa kultūros komitetas.
šlovinę sovietinę santvarką, proc. PVM, o ne 18 proc, kaip
kė, kad teršalai (naudoti tepa
H a v a n a . KuHos prezidentas
•
gavo jų autorių oficialų reika dabar. Tokia tvarka galios iki
lai) iš Ventos semiami nuo tytos iš „Mažeikių naftos" lavimą sumokėti honorarus. 2003 m. gruodžio 31 d. Ši data Fidel Castro žada nebausti mirKALENDORIUS
gruodžio 6 dienos. J a u surink gamtosaugininkų gautos už Autorių teisių a g e n t ū r a LAT- buvo nustatyta atsižvelgiant į timi keturių Kubos išeivių, ku
Gruodžio 8 d.: Švč M Marijos
ta didžioji jų dalis — 730 litrų. tvaros teršalams, ir mėginama GA-A vertino ne eilėraščių tu tai. kad, stojant j Europos Są rie Panamoje kaltinami są
nekaltasis
prasidėjimas; Gaila, GedKol kas d a r neišsiaiškinta, surinkti viską, kas prasiveržė rinį, o skaičiuodama eilučių jungą. Lietuvai gali tekti atsi mokslu jį nužudyti 3 kaltina
minte,
Gentvilas,
Romarikas, Vaidmi
kas kaltas dėl šio gamtos ter pro upėje pastatytas gaudyk- skaičių. Tad p o e t a m s a r j ų sakyti šios lengvatos. Finansų mieji yra JAV piliečiai. „Jeigu
nas,
Zenonas.
šimo ir kiek padaryta žalos. les. Gamtosaugininkų teigi įpėdiniams už kadaise para- ministerijos
skaičiavimais, jie bus teisiami čia, jie negaus
Aplinkos ministerija apie įvy mu, visiškai Ventos upės už švtas eiles d a b a r gali „nuskil PVM sumažėjus perpus, vals nei aukščiausios bausmės, nei
Gruodžio 9 d.: Sv Juan Diego;
kį pranešė tik ketvirtadienį. terštas ruožas apsivalys p e r ti" honorarai n u o 144 iki 3.087 tybės biudžetas neteks apie 55 daugiau kaip 20 metų kalėji Delfiną, Gedenė, Leokadija. Vakaris.
Ties Leckavos miesteliu pasta- porą savaičių.
<Eita> l'tų.
mln. litų pajamų.
rstsi mo", sake 74 metų F. Castro.
(E|UI
Valerija.

INica Lietuvos prezidentą
pasitiko a š a r i n ė n i s dujomis

Suomijos diplomatui reiškiami
priekaištai dėl telekomo veiklos

Iš Maskvos grįžę Seimo nariai
nemato pavojaus iš Rusijos
V i l n i u s , gruodžio 7 d.
(BNS) — Lietuvos Seimo de
legacijos nariai, sugrįžę iš
Maskvos, ketvirtadienį Vil
niuje surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė, kad reikia at
sisakyti mito apie Rusijos
grėsmę ir % suaktyvinti eko
nominį bendradarbiavimą s u
šia valstybe.
Parlamentarai gruodžio 2-6
d. viešėjo Maskvoje, kur susi
tiko su Rusijos Dūmos atsto
vais, Rusijos verslininkais bei
dalyvavo tarptautinėje konfe
rencijoje „Rytai-Vakarai".
Delegacijos vadove Kazimie
ra Prunskienė teigė, jog Mask
voje pavyko susitarti, kad į
Dūmos pavasario sesijos dar
botvarkę būtų įtrauktas klau
simas dėl Lietuvos-Rusijos
valstybės sienos, dvigubo ap
mokestinimo išvengimo bei
kelių kitų ekonominių s u 
tarčių tvirtinimo.
Lietuva 1997 m. pasirašytą
valstybės sienos sutartį j a u
patvirtino, tačiau Rusijos Dū
ma to dar nepadarė.
K. Prunskienės teigimu. Sei
mo nariai iš Rusijos parlamen
tarų neišgirdo kategoriškų pa
reiškimų dėl Lietuvos siekio
įstoti į NATO, tačiau d a u g
„sunkesnis" klausimas buvo
įstatymo dėl okupacijos žalos
atlyginimo įgyvendinimas.
Kaip žinoma, ankstesnės ka
dencijos Seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo įpareigojo Lietu
vos vyriausybę kreiptis į Rusi
jos vyriausybę del buvusios
Sovietų sąjungos okupacijos
žalos atlyginimo.
Rusijos parlamentarai susi
tikime su kolegomis iš Lietu
vos kėlė šio įstatymo panaiki
nimo klausimą.
Seimo delegacijos atstovai
teigia pareiškę skeptišką nuo
monę, jog įstatymas galėtų
būti panaikintas. „Šio įsta
tymo panaikinimo klausimo
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Priimtas mokslo ilgalaikio
finansavimo įstatymas

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 8 d., penktadienis

DRAUGAS
(USPS-1610O0)
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE D A I L Y

SPORTO

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, legal Holidays. the Tuesdays
!'o!lowing Monday obeervance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jaii
2nd by the Lithuaman Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
1L 60629-5589.
Periodical class posLage paid at Chicago. IL and additional mailing offlces.
Subscription Rates: $100.00. Foreign oountriea $115.
Postmaster: Send address changea to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

galioja.

APIE LIETUVOS SPORTO
ENCIKLOPEDIJĄ IR SPORTO
SPAUDA
Susilaukiame
paklausimų
dėl tėvynėje leidžiamos Lietu
vos Sporto enciklopedijos, ku
rioje turi būti pažymėta ir už
sienio lietuvių sportine veikla.
Tos medžiagos paruošimu yra
tekę rūpintis ir m a n . Reikia
pasakyti, jog kai kurie pasiža
dėję talkinti a s m e n y s savo
d a r b o neatliko. T a d užsienio
lietuvių sportinis gyvenimas
š i a m e p i r m a m e savo pobūdžiu
t o k i a m e lietuviškame leidiny
j e n e b u s reikiamai ir pilnai
pažymėtas.
Bet šiuo m e t u ne vien tik tai
s v a r b u . Gal kiek svarbiau —
a r iš viso toks leidinys galės
išvysti dienos šviesą? Nes,
k a i p žinome, pasikeitė Lietu
vos valdžia. Taip p a t neatsa
kingi konservatoriai, turbūt,
n o r ė d a m i save įsiamžinti, ga
n a neapgalvotai paskyrė di
džiules
premijas
Lietuvos
olimpiečiams — n e vien tik
medalių laimėtojams, bet ir
šiaip kiek geriau pasirodžiu
siems sportininkams.
Tai, žinoma, d a b a r turi įta
kos kitai sportinei veiklai.
N u o to n u k e n t ė bei nukenčia
ir Lietuvos Sporto enciklopedi
jos išleidimas anksčiau numa
t y t u laiku.
Prieš kelias d i e n a s šiuo rei
k a l u telefonu kalbėjomės su
L S E vyriausiuoju redaktoriu
mi dr. H e n r i k u Šadžiumi, gy
venančiu ir dirbančiu Vilniuje.
J o d u o m e n i m i s , visa medžiaga
šio kapitalinio leidinio pir
m a m tomui j a u p a r u o š t a ir
t u r i būti p r a d e d a m a spausdin
ti (Beje, pirmasis t o m a s apims
A-M raides).
Tačiau d a r neaišku su finan
sais, nes konservatoriai ištuš
tino visus g a l i m u s fondus. Jei
gu
pirmasis
tomas
būtų
s p a u s d i n a m a s nespalvotas, tai
s p a u s t u v e i reikėtų arti 90.000
litų. o jeigu spalvotas — tai
k a i n u o t ų dvigubai. Apie tai
d a b a r galvojama, nors popu
liari nuomonė yra t,a, kad rei
kėtų naudoti pigiausią atvejį.
Šiek tiek lėšų galvojama su
silaukti tuoj po Naujųjų Metų,
tad t u o m e t galėtų būti pradė
t a s s p a u s d i n i m a s . Dr. Šadžius
p a p r a š ė kiek k a n t r y b ė s ir jo
n u o m o n e , šis neeilinis projek
t a s tikrai galės būti realizuo
t a s . O a r t a s neliks vien tik
p a ž a d a i s , a r t i m i a u s i u laiku
galėsime patys įsitikinti.
O kad tėvynėje su finansais
y r a blogai, rodo ir kitas fak
t a s . Nuo lapkričio pradžios
nustojo ėjęs vienintelis Lietu
vos sporto ž u r n a l a s , paskuti
niu laiku turėjęs kiek keistoką
pavadinimą — „Sportas ir au
tomobiliai".
Šis žurnalas buvo pradėtas
leisti prieš daugiau negu pora
metų ir pradžioje vadinosi
„Sporto veidu". Pakeitęs pa
vadinimą ir pridėjęs daugiau
medžiagos apie automobilius,
n e b ū t i n a i sportinius, žurnalas
ir toliau liko „Veido" leidėjų fi
nansuojamas.
Jeigu ..Veido" žurnalas pajė
gė tapti vienu iš pagrindinių
ir geriausiųjų Lietuvos savait
raščių, tai sportui skirtas lei
dinys negalėjo sudominti skai
tytojų, nešė nuostolius ir dėl
to turėjo užsidaryti.
į d o m u , kad „ S p o r t a s i r auto
m o b i l i a i " net nepajėgė atsis
v e i k i n t i su s k a i t y t o j a i s : nieko
apie užsidarymą net neprane

šė. Nesulaukus šio žurnalo
Čikagoje ir tik į jo redakciją
p a s k a m b i n u s , buvo sužinota,
kad jis daugiau nespausdina
mas. „Veido" žurnaio darbuo
toja "pažymėjo, kad skaitytojų
vis m a ž i a u būdavo ir kitos
išeities neliko. Tik buvo paaiš
kinta, k a d tie keli neištesėti
sporto žurnalo mėnesiai bus
pridėti kiek prailginant „Vei
do" prenumeratą.
Tas žinoma, tikrus sporto
spaudos entuziastus, įskaitant
ir mane, vargu ar patenkina.
Tačiau faktas lieka tas, kad
Lietuva vėl turės apsieiti be
sporto žurnalo, nors šiaip ten
visokių žurnalų, ypač mote
rims atskirai, arba joms kartu
su vyrais, yra koks „desėtkas"
— net ir labai didelių ir puoš
niai leidžiamų. Keista, kad
Lietuvos sporto entuziastai,
kurie t a i p gausiai atsilanko į
rungtynes, negali išlaikyti
bent vieną sporto žurnalą.
Gerai, kad „Lietuvos ryto"
dienraštis, kaip savaitinį prie
dą, antradieniais sugeba iš
leisti t i k krepšiniui skirtą
žurnalą, kuris taip ir vadinasi
— „Krepšinis". O gal jis galėtų
ryžtis leisti ir daugiau sporto
šakų apimantį, bendro pobū
džio sporto žurnalą?
Ed. Š u l a i t i s

J a u ketvirtą kadenciją iš eiles bebaigianti ŠALFASS-gos centro valdyba. Iš k.: Eugenijus Krikščiūnas, Juozas
Šileika, Marijus Gudinskas. pirmininkas Audrius Žiieika, Arūnas Čygas, gen. sekretorius Algirdas Bielskus, Ri
m a s Miečius, Mindaugas Leknickas. Linas Balaišis ir Sigitas Krasauskas.

TRENERIO J. KAZLAUSKO
VIEŠNAGĖ JAV

J o n a s Kazlauskas, treneris
Lietuvos olimpines vyrų krep
šinio komandos. Sidnėjaus
olimpiadoje laimėjusios bron
zos medalį, tris savaites vie
šėjo JAV-se. Paskutines pen
kias viešnagės dienas jis pra
leido Philadelphijoje.
Nors jo laiką labai ribojo
įvairios pareigos. Jonas Kaz
lauskas rado progą susitikti
su
Philadelphijos
lietuvių
sporto klubo „Aras" atstovais
ir pasidalinti mintimis apie jo
kelionę į JAV ir apie sportines
temas.
Po šią vasarą Australijoje
vykusių olimpinių žaidynių
amerikietis Don Neison, jau
tris kartus padėjęs treniruoti
Lietuvos olimpinę vyrų krep
šinio komandą, šiais metais
s u s t a t ė Lietuvos komandos
rungtynių planą, kuris ją įga
lino beveik nugalėti JAV „Sva
jonių komandą", pakvietė Kaz
lauską atvykti ir pamatyti
kaip treniruojasi Dalias MaveVILNIAUS
ricks. Tokį pat pakvietimą J.
UNIVERSITETE
Kazlauskas gavo ir iš Larry
Brovvn, vieno iš buvusių „Sva
P A G E R B T A DAINA
jonių komandos" trenerių, da
GUDZTNEVIČIŪTĖ
Sidnėjaus olimpinių žaidy b a r esančio Philadelphia „76
nių čempionė šaulė Daina Gu- sbcers" komandos trenerio.
dzinevičiūtė ir jos treneris Vy
t a u t a s Blonskis ketvirtadienį,
lapkričio 30 d. buvo pasveikin
ti Vilniaus universitete (VU),
savo buvusioje aukštojoje mo
kykloje.
S.m. lapkričio 11 ir 12 d.
VU rektorius, Seimo Švieti VVisconsine vyko „VVristvvrestmo, mokslo ir kultūros komi ling" (riešo lenkimo) pasaulio
teto pirmininkas Rolandas Pa čempionatas. Si sporto šaka
vilionis iškilmingoje ceremoni (geografiniu atžvilgiu) nėra
joje universiteto auloje įteikė taip paplitusi kaip „Armčempionei sveikinimo raštą ir vvrestling" — rankos lenki
dovaną su universiteto simbo m a s , tačiau populiarumu ne
lika, s a k y d a m a s , kad už savo atsilieka, netgi yra pranašes
pergalę ji nusipelnė būti va nė savo emocingumu, varžybidinama „didmotėrimi".
n ė s situacijos artumu žiūrovų
lenkimo
Kartu su olimpine čempione atžvilgiu. Rankos
buvo pagerbti ir universiteto varžybose ant pakylos, kur
čempionai — pirmųjų tarpfa- stovi varžybiniai stalai, patek
kultetinių
olimpinių
vilčių ti gali tik einantys kovoti
varžybų
Rektoriaus
taurei sportininkai, o riešo lenkimo
laimėti nugalėtojai. Šias var varžybose stalai stovi visai
žybas Sidnėjaus olimpinių žai prieinami ir žiūrovams ranka
dynių proga surengė VU Kūno pasiekiami.
kultūros ir sporto centras, o
Abi šias sporto šakas galima
studentai varžėsi aštuoniose laikyti dvynėmis tik šiek tiek
sporto šakose — svarsčio kil skiriasi kovos principai: viena
nojimo, stalo teniso, aerobi r a n k a kovojama, kita kryžmai
koj, futbolo, moterų ir vyrų susikimbama padėjus dilbius
krepšinio, plaukimo bei kroso. a n t varžybinio stalo. Laimi
Bendrojoje įskaitoje nugalėjo tas, kuris prispaudžia oponen
Matematikos-informatikos fa to ranką prie savo dilbio. Šiek
kultetas.
tiek skiriasi ir atraminės pa
R. Pavilionis apgailestavo, galvėlės, kurios faktiškai tik
kad sporto srityje VU yra at riBoja alkūnės pastatymo ir
silikęs n u o kitų aukštųjų mo judėjimo plotą.
kyklų, tačiau išreiškė viltj.kad
Varžybos vyko tarp koman
bus įgyvendinti planai pasta dų, kovojusių dėl piniginių
tyti naują sporto centrą Čiur prizų ir asmeninėje įskaitoje
lionio gatvėje.
dėl taurių.
Čempionų pagerbimo iškil
Jungtinėje komandoje su
mėse dalyvavo ir kiti VU auk Michigan valstijos sportinin
lėtiniai, g a r s ū s sportininkai — kais startavo ir Jaunimo cent
Celestinas Jucys, Eugenijus ro sporto klubo „Aidas" nariai.
Levickis, Š a r ū n a s Marčiulio Kaip visada startavo Laima
nis.
J a n u t i e n ė , Tomas Guntorius
„Neprisimenu, kad per pas ir Dalius Martusevičius. Run
taruosius dešimt metų nors gėsi ir klubą sustiprinę nauji
kartą b ū t u m e taip iškilmingai nariai — daugkartinė pasau
pagerbę sportininkus". — pri lio čempionatų prizininkė Da
sipažino R. Pavilionis.
E l t a lia Medžiaušytė bei daugkarti

kojos jausis po šio sezono".
Kitas Jono Kazlausko tiks
las JAV — aplankyti kiek gali
ma daugiau universitetų, susi
pažinti ne vien su jų krep
šinio, bet ir su akademinėmis
programomis. Jis
domėjosi
šiomis žiniomis, kad galėtų ge
riau atsakyti tėvams klau
siantiems, k u r yra t a s univer
sitetas į kurį jų s ū n ū s nori
vykti, koks ten krepšinio tre
neris, kokia jo pažiūra į žai
dėjus, į mokslą ir kt. Per tris
savaites J. Kazlauskas ap
lankė daug universitetų JAV
rytuose, pietvakariuose ir pie
tuose (vienas jų VVake Forest,
k u r jis susitiko su Darium
Songaila, vienu iš tos rinkti
nės žaidėjų).

R e t a m užsienio treneriui pa
sitaiko tok:a puiki proga pa
matyti kaip net dvi NBA ko
mandos treniruojasi, kaip jos
ruošiasi ateinančioms rung
tynėms, pa-i kalbėti su jų tre
neriais ap:e jų treniravimo
metodus, rungtynių taktiką
bei strategija. Kazlauskui teko
tokia proga.
„Pastebėjau ir gerų ir mums
netinkančiu dalykų", — sake
J. Kazlauskas.
J. Kazlauskas turėjo progą
geriau susipažinti su koman
dos žaidėjais. Jis valgė kartu
su j a i s , mate kaip jie elgėsi
treniruočių metu (treniruotės
Lapkričio 17 d. J. Kazlaus
vyko po du kartus per dieną), kas išskrido į Lietuvą. Ten jo
matė kaip komanda suorga laukia nemažas uždavinys —
nizuota.
paruošti Lietuvos
rinktinę
Būdamas
Philadelphijoje tarptautiniam turnyrui, ku
Kazlauskas turėjo progą ste riame varžysis Italijos, Vokie
bėti rungtynes tarp Philadel tijos, Prancūzijos, Graikijos
phia „76 sixers" ir Clevelando komandos. Linkime j a m sėk
„Cavaliers" Po šių rungtynių mės šiam turnyre ir tikimės
jis susitiko su Žydrūnu Ilgaus- vėl pasimatyti JAV-se 2002
ku ir pasikalbėjo apie Žydrūno metais Pasaulio krepšinio pir
galimybę dalyvauti Lietuvos menybėse.
rinktinėje ateinančiais metais
Rimas Gedeika
rungiantis dėl Europos čem
pionato. ,Aš nesu prieš tai, —
sakė NBA žaidėjas, — viskas ginys žiūrovams.
priklausys nuo sveikatos, kaip
Be oficialių kovų prie stalo,
specialiais prietaisais buvo ga
lima pasitikrinti rankų jėgą ir
suspaudimo plaštaka dinamometriją. Pastarojoje rungtyje
moterų grupėje viena pirmųjų
nis pasaulio čempionas Tama- buvo Dalia Medžiaušytė. vyrų
jev iš Osetijos. Prie lietuvių tarpe gerai pasirodė Dalius
prisijungė JAV rinktinės na Martusevičius.
rys Greg V.'ilson.
Šeši startavę J a u n i m o cent
Varžybos vyko dvi dienas. ro klubo sporto klubo „Aidas"
Teisėjai plušo net prie keturių atstovai iškovojo penkias pir
stalų. Rungtyniauta
vaikų, mąsias dvi antrąsias ir vieną
paauglių, jaunimo, suaugusių trečiąją.
jų ir veteranų grupėse, kaire
Dalia Medžiaušytė buvo pir
ir dešine rankomis. Emocijų ma kaire ir dešine rankomis
netrūko juolab, kad VVisconsin absoliučioje įskaitoje. Laima
valstijoje ši sporto šaka yra Janutienė — kaire ir dešine
populiari ir didelis „Rider Inn" buvo antra. Tatraz Tamajev
baras buvo pilnas žiūrovų, pa nugalėjo lengvo svorio kate
skatinamųjų šūksnių ir dūmų. gorijoje abejomis rankomis ir
Nemažas startinis mokestis papildė savo penkių pasaulio
— 30 dol. netrukdė organiza čempionatų nugalėtojų titulų
toriams surengti turnyrą, ku sąrašą. Greg Vv'ilson laimėjo
ris leidžia sporto aistruoliams dešine ranka ir liko trečias
pasigalineti ir yra puikus re kairiąja, kas rodo aukštą var-

GRAŽIAI PASIRODĖ „AIDO"
SPORTININKAI

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto
Metams
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Ktmmtm*t*m
'gjJŠ.1 $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
rrainiiiijnirlator<OLSL>
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
»
Reguliariu piSlttt"_"™""_J^|~
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu '
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n e
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras R i m š e l i s
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superior. Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

LINAS StDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

žybų lygį. Su pajėgiais prieši
ninkais s u n k a u s svorio kate
gorijoje pagirtinai
grūmėsi
Dalius Martusevičius. Tomas
Guntorius, neseniai praėjusių
Illinois valstijos pirmenybių
laimėtojas, pasiekė penkias
pergales dešine ranka, tačiau
to nepakako iškovoti prizinę
vietą. Tomo kategorijoje daly
vavo net 26 sportininkai. Ne
paisant to, Tomas susilaukė
ne tik gero žiūrovų, bet ir spe
cialistų įvertinimo.
Ką bekalbėti apie Dalią ir
Laimą. Lietuvaitės visą laiką
buvo dėmesio centre, ne tik
savo išsiskiriančiu patrauklu
mu. Mūsiškės, abi puikios ma
sažo specialistės, ne vienam
lenkikui padėjo atstatyti ran
kas po įtemptų kovų.
Lietuvių sporto klubo na
riams puikų įspūdį paliko Mi
chigan komandos atstovai ne
tik kaip sportininkai, bet ir
kaip labai draugiški žmonės.
Pasikeitėme adresais ir telefo
nais.
Visi nariai buvo patenkinti
varžybomis, nors pabaigoje

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 Ave.. Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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varžybų organizatoriai (beje iš
VVisconsin)
priėmė
keistą
sprendimą: neskaičiuoti „Ai
do" klubo narių ir Michigan
komandos iškovotų t a š k ų su
moje, kas ir n u l ė m ė VVisconsin
komandos pergalę ir 500 dol.
prizą. Tai n u s t e b i n o visus nes
pirmą varžybų dieną jungti
nės komandos t a š k a i buvo
skelbiami oficialiame praneši
me. Vis tik lenkikai tvirto bū
do. Prisiminę a s m e n i n i u s pa
siekimus n u t a r ė m e , k a d var
žybos tikrai pavyko. Nakvynė
v i e n a m e viešbučio kambaryje
d a r labiau s u t v i r t i n o lietuviš
ką k o m a n d i n ę dvasią, o orga
nizatorių įteiktas
specialus
prizas už puikius komandos
(dalyvaujant pirmą k a r t ą ) pa
siekimus, parodė, k a d sporto
klubas „Aidas" į v a r ž y b a s at
vyko ne šaip sau.
Saulius Rakauskas
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Dailiojo čiuožimo
„Grand
Prix" varžybų p a s k u t i n i a j a m e ,
šeštame rate, „NHK Trophy"
varžybose Japonijoje — pasau
lio ir Europos čempionatų
bronzos medalių
laimėtojai,
Lietuvos šokėjai a n t ledo Mar
garita Drobiazko ir Povilas
Vanagas, po lapkričio 30 d. at
likta privalomosios
progra
mos, užima antrąją vietą.
Pirmauja pasaulio čempio
nui prancūzai M a r i n a Anissina ir G u e n d a l Peizerat. Tre
čiąją vietą t a r p 12 porų užima
vokiečiai Kati VVinkler ir Rene
Lohse.
„Grand Prix" varžybų baig
me vyks ateinančių metų va
sario 15-18 d. Japonijos sosti
nėje.
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RUSIJOS MAŽUMOS
džiui, totorių, buriatų, komių
respublikos. Tik truputį dau
giau negu 15 milijonų nerusų
gyveno teritorijose, pavadin
tose etninės tautybės vardu,
bet tik šešiose iš jų tituliarinė
tautybė sudarė per 50 proc.
gyventojų, keturios iš jų —
šiauriniame Kaukaze. Visos
šios, dažnai labai mažos, tau
tos yra išsibarsčiusios po visą
Rusiją, bet visgi dauguma (25
milijonai) gyvena tautinėse te
ritorijose ir tik 7 milijonai gy
vena Rusijos respublikoje. Au
tonominiams vienetams prik
lauso 76 proc. visos Rusijos fe
deracijos teritorijos, turinčios
didžiąją dalį gamtos turtų:
naftos, degamųjų dujų, ak
mens anglies, deimantų ir
aukso. Be šių teritorijų Rusija
būtų labai neturtinga vals
tybė. Todėl jų praradimas bū
tų katastrofa Rusijai. Bet to
kio pavojaus nematyti. Šios
respublikos yra arba beveik
neapgyventos, arba labai at
mieštos į jas atsikėlusių etni
nių rusų bei kitų slavų. Titu
liarinė
tautybe
paprastai
sudaro mažumą ir gerokai su
rusėjusi.
Tipiška yra Jakutija (Saka).
Tai labai didelė teritorija pa
čioje Sibiro šiaurėje, kur sovie
tiniais laikais buvo labai daug
koncentracijos stovyklų. Tarp
maždaug milijono Jakutijos
gyventojų daugiau kaip puse
yra etniniai rusai, apie 15
proc. ukrainiečiai ir tik apie
trečdalis vietiniai jakutai (sa
kai). Teritorija yra labai tur
tinga auksu ir deimantais.
Maža grupė jakutų intelek
tualų apie 1989 metus lyg ir
bandė kalbėti apie Jakutijos
nepriklausomybę, bet jie tu
rėjo galvoje tik didesnę eko
nominę ir politinę nepriklau
somybę Sovietų Sąjungos su
dėtyje, atseit, gavimą respub
likos statuso. 1990 metais tai
buvo paskelbta, bet praktiškai
nebuvo įvykdyta.
Kiek įdomesnis yra Tatarstano atvejis. Vienu laiku toto
riai valdė didelę Rusijos dalį ir
ją dalinosi su lietuviais. So
vietmečiu Tatarstanas buvo
autonominė respublika. Jis
plotu yra panašus į Angliją ir
Valiją, sudėjus kartu. 1926
metais turėjo 2.3 milijonų gy
ventojų, iš jų apie pusė totorių
ir 40 proc. rusų. 1992 metais
gyventojų skaičius jau buvo
3.7 milijonų, bet sostinėje Ka
zanėje, turinčioje apie milijo
ną gyventojų, rusų skaičius
padidėjo iki kiek daugiau kaip
50 proc. Ten ir kituose mies
tuose yra daug- mišrių, rusųtotorių šeimų, kalbančių ru
siškai. Paminėtina, kad toto
rių Rusijoje yra per 5 milijo
nai, bet tik ketvirtadalis gyve
na Tatarstano teritorijoje, o
trys ketvirtadaliai gyvena kai-

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.5
Mama dirbdavo ištisas dienas. Uždirbdavo tik tiek.
kad galėjome duonos normą išsipirkti. Tą žiemą ir
man pasisekė. Už būrimą kortomis gavau net bute
liuką lydyto sviesto. Labai taupydami, po keletą
lašiukų dėdavome į sriubas.
O su būrimu kortomis buvo taip. P. Našliūnienė tu
rėjo atsivežusi iš Lietuvos tikras kortas. Ji vakarais po
darbo vietinėms moterims burdavo. Mama pavargusi
eidavo gulti, nes auštant reikėjo keltis, o aš sėdėdavau
šalia Birutės ir vis žiūrėdavau, kaip ji buria. Prisirink
davo pilna virtuvė moterų. Jos atsinešdavo „semečkų"
ir visą vakarą grauždavo, duodavo ir man, bet už tai
turėdavau, virtuvę iškuopti. Pilnos grindys buvo lukš
tų, nes vietinės moterys spjaudydavo tiesiai ant grin
dų. Kai 1942 m. vasarą Birutę Našliūnienę. Viktorą
Opulskį, Arminą, Voščiną ir dar daug kitų išvežė į
Barnaulą darbams, Birutė man padovanojo kortas. Ji
mane pamokė burti. Sako, tu burk, užsidirbsi duoną, o
aš sau kortas pasidarysiu. Man tos kortos labai pra
vertė. Nors po truputį, bet vis užsidirbdavau.
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ZENONAS PRŪSAS
Be kosmopolitizmo dabarti
niu laiku gal didžiausia grės
me lietuvių tautos išlikimui
yra iš Rusijos puses. Juk Rusi
ja per visą savo istoriją buvo
imperialistinė valstybė ir la
bai agresyvi kaimynų atžvil
giu. Geri pavyzdžiai: nuolati
niai plėšikiški užpuldinėjimai
ir okupacija Lietuvos-Lenkijos
valstybės
aštuonioliktame
šimtmetyje; agresija
prieš
Turkiją 1853 metais ir prieš
Japoniją 1905 metais. Vladimir Putin išrinkimas prezi
dentu rodo, kad rusų tauta te
bėra nepasikeitusi. Juk Putin,
kaip buvęs KGB vadovaujan
tis darbuotojas, yra labai pa
vojingas. Pavyzdžiui, pagal
„U- S. News and World Report" žurnalą (lapkričio 13 d.),
buvusio KGB pulkininko leite
nanto Aleksandr Litvinenko
liudijimu, Putin vadovaujama
FSB (buvusi KGB^ praėjusiais
metais Maskvoje susprogdino
eilę daugiabučių namų (žuvo
apie 300 žmonių), kad dėl to
apkaltintų čečėnus. Tai leido
V. Putin užpulti Čečėniją ir
tuo pačiu tapti Rusijos prezi
dentu. Jei prezidentas Putin
turėtų problemų su savo per
rinkimu 2004 metais, be sąži
nės graužimo gal jis ką nors
panašaus galėtų padaryti su
Lietuva ir ją užpultų, kaip pa
darė su Čečėnija.
Kaip ten bebūtų, Lietuvos
likimas ir toliau daug priklau
sys nuo padėties bei įvykių
Rusijoje. Todėl apie ją mums
gal reikėtų daugiau rašyti ir
diskutuoti, ypač.apie jos silp
nas vietas. Juk istorija rodo.
kad Rusija buvo pavojingiau
sia tada. kada buvo stipriau
sia. Praeityje viena Rusijos
silpnybių buvo per didelis ne
rusų tautybių žmonių skai
čius, ypač kai vienu laiku rusų
gyventojų skaičius buvo nukri
tęs gerokai žemiau 50 proc.
Dabar to nebėra. Po Sovietų
Sąjungos sugriuvimo dabar et
ninių rusų skaičius pakilo iki
82 proc.
Pažiūrėkim, ar be čečėnų li
kusieji nerusai kelia pavojus
Rusijai? Kad į tai galėtume at
sakyti, peržvelkime, kurios
tautybės gyvena Rusijos teri
torijoje.
Pagal Mary McAuley knygą
(„Russia's Politics of Uncertainty". Cambridge University
Press 1957), Rusijos Federaci
jos ribose gyvena 45 tautybes.
Jų didžiausia yra rusai (apie
135 milijonai), o kitos 44 tau
tybės sudaro apie 30 milijonų,
arba 18 proc. Iš jų 33 tautybės
gyvena vadinamose tautinėse
teritorijose — autonominėse
respublikose, arba autonomi
niuose distriktuose. Iš jų 21
yra autonominė respublika,
sukurta kurios nors tautinės
mažumos pagrindu, pavyz
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Lapkričio 16 d. „Sek Gintaro keliu" varžytinių ruošos komitetas įteikė 40,000 dol. čekį University of Washington, Seattle. paremti Baltistikos studijų programą Iš kairės: Lietuvių Bendruomenės atstovė Genutė Gylytė Orrico; estų atstovas Paul Raidna; rusų, rytų Europos bei centrines Azijos studijų skyriaus direktorius Steve Hanson; Liberal Arts & Sciences fakulteto dekanas Michael Halloran: ruošos komiteto pirm. este Anne Hannibal;
skandinavų skyriaus direktore Lotta Gavel-Adams; Baltistikos studijų programos pradininkas prof. Dan
\Vaugh; lietuvių ir latvių kalbos dėstytojas prof. Guntis Smidchens; LB atstove Irena Blekytė ir latvių atstovas
Andris Rogainis.

NORIMA ĮRENGTI
VAIZDO KAMERAS
Panevėžio miesto
verslininkai ketina bendra
darbiauti su savivaldybe ir
įrengti gatvėse bei kitose vie
tose vaizdo stebėjimo kame
ras, kurios galėtų padėti už
tikrinti miesto gyventojų sau
gumą.
Jau prieš kelerius metus
miesto vadovai pradėjo domė
tis galimybe Panevėžyje įreng-

ti vaizdo stebėjimo kameras.
Tuo tikslu savivaldybės dar
buotojai du kartus vyko į Ta
liną, domėjosi ten veikiančių
kamerų įrengimu, naudojimu,
įkainiais bei galimybėmis.
Kameras Taline įrengė fir
ma „Falck Security". Jos va
dovų teigimu, Taline įrengus
22 stebėjimo kameras, nusi
kalstamumas mieste sumažėjo
30-35 proc.
Panevėžiui reikėtų 10-12
stebėjimo kamerų, kurių įren
gimas kainuotų 1 milijoną li
tų. Miesto vadovų teigimu, sa
vivaldybė galėtų finansuoti iki
50 proc. projekto vertės. Dalį
žada skirti miesto verslininkai
bei bendrovė „Falck Security".
Vaizdo kameros jau įrengtos
Vilniuje ir Klaipėdoje, galimy
bę įrengti kameras svarsto ir
Kauno vadovai.
Po pastaruoju metu įvykdy
to teisėtvarkos pareigūnų nu
žudymo itin susirūpinta kri
minogenine situacija Panevė
žyje. Panevėžio rajone prieš
savaitę buvo nušauti du teisė
saugos pareigūnai — Panevė
žio apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pava
duotoja Vida Kazlauskaitė ir
Pasvalio rajono policijos komi
sariato Ekonominių nusikalti
mų tyrimo skyriaus inspekto
rius Sergejus Piskunovas.
Pareigūnų žudikai kol kas
nenustatyti. Manoma, kad tei
sėsaugininkai nužudyti dėl sa
vo tarnybinės veiklos.

* Krašto apsaugos mi
nistrui Linui Linkevičiui vice
ministru paskyrus iki tol Šau
lių sąjungos vado pareigas
ėjusį pulkininką Joną Gečą,
Šaulių sąjungos vado pareigas
laikinai pavesta eiti buvusiam
Šaulių sąjungos vado pava
LR garbes konsule Ohio valstijoje Ingrida Bublienė susitikusi ministeri- duotojui pulkininkui Bronislajoje Vilni uje su naujuoju Lietuvos užsienio reikalu ministru Antanu Vavui Vizbarui.
'.BNS»
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Tą žiemą visą laiką būdavome alkani. Ypač sunku
buvo, kai keletą dienų, o kartais ir savaičių neatveždavo į krautuvę duonos. Eilės- susidarydavo milži
niškos: prastovi pusę dienos ir eini namo be duonos.
Būdavo, kad ir iš eilės išstumia sužvėrėję žmonės. Aš
labai stengdavausi išsilaikyti eilėje, bet visko pasitai
kydavo. Kartą daug dienų negavome duonos nusipirk
ti ir po eilinio siuvimo Eidukaitienė grįžo namo, ne
šina kepaliuku duonos. Atriekė didelę riekę ir padavė
man. Rodos, nieko gardesnio gyvenime nebuvau val
giusi, tokia ji buvo skani. Atrodė, kad viena suvalgyčiau visą kepaliuką. 'Gyvendama Lietuvoje, buvau
labai nevalgi, duonos visai nenorėjau). Vakarais, už
lipę ant šiek tiek šilto pečiaus, klausydavomės Eidukaitienės pasakojimų apie Lietuvą. Aš labai dažnai
prisimindavau tėvelį, Vytuką. Man jų labai trūko.
Nežinodama žiauraus likimo, galvojau, kad jie abu
Lietuvoje gyvena ir laukia mūsų sugrįžtant.
Kad ir labai šalta, alkana buvo žiema, artinosi pa
vasaris. Saulutė jau linksmai švietė ir tirpdo sniegą.
Gatvės atrodė, kaip ištisi ežerai. Pavasarį J Opulskis
pasiūlė mamytei pereiti dirbti į ..Stroigaz". kur jis dir
bo. Kadangi ten darbas nuvo labai sunkus, žmonės
gaudavo dvigubą normą duonos - - net 800 gr. O duo
na mums buvo labai aktuali ir mama nedvejodama
pradėjo dirbti akmenų karjere Mūsų miestelio pava
dinimas kilo nuo akmens, nes Kamniuje buvo labai
daug akmenų. Darbininkai karjeruose nuo žemės pa

Bindokienė

Gyvenimas
mažoje
planetoje
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del etninių problemų yra gali
mi tik šiaurės Kaukaze. Jau
dabar rusai turi daug bėdų su
Čečėnija. Ten yra dar šios
mažos respublikos su dides
niais nerusų tautybių procen
tais: Adigėjus, Dagestanas,
Ingušetija, Kabardino-Balkarija,
Karačajevo-Čerkasas.
Pietinė Osetija ir Kalmikija.
Kol kas čia visur ramu. Gai jų
gyventojai >tebi, kas toliau
vyks Čečėnijoje. Abejotina, ar
jie paseks čečėnų pavyzdžiu.
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myniniame Baskortasane, Si
bire, Maskvoje, Kryme ir ki
tur. Tatarstanas turi nemažus
naftos išteklius, kurių turėtų
užtekti dar 30-40 metų, taip
pat didesnius gamtinių dujų
išteklius.
Apie 1989-1991 metus Ta
tarstano intelektualai buvo
rimčiau pradėję galvoti apie
visišką nepriklausomybę. Jie
bandė pasimokyti iš Baltijos
kraštų, kaip to siekti. Bet iš to
nieko neišėjo. Gavę nemažai
ekonominių nuolaidų iš Mask
vos, jie nurimo, iš dalies gal
dėl to, kad respublikos ribose
gyveno daugybė rusų.
Kita priežastis: Tatarstanas
yra apsuptas Rusijos respubli
kos. Be to, Vakarų demokrati
jose nebuvo rasta pritarimo
Tatarstano atsiskyrimui nuo
Rusijos, panašiai kaip kurdai
neranda pritarimo atsiskyri
mui nuo Turkijos ar baskai
nuo Ispanijos.
Atrodo, kad Rusijai artimoje
ateityje vidiniai neramumai

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 8 d., penktadienis

Pradžioje pakako pasakoji
mų. Jeigu kam teko laime ap
lankyti tolimas šalis, žemy
nus, grįžus iš kelionių, nieka
da nestokodavo klausytojų.
Net ir tuomet, kai žmonės ne
labai tikėjo tokio keliauninko
nuotykiais, pasakojimų pasi
klausyti vis tik būdavo įdomu
— jie paįvairindavo vienodą
kasdienybę, o ne vieną uždeg
davo troškimu pačiam pasi
žiūrėti tų „dyvų".
Vėliau žodinių pasakojimų
vietą užėmė literatūra — ke
lionių aprašymai buvo popu
liarūs, pradedant tikromis pa
tirtimis, baigiant lakiais vaiz
duotės skrydžiais, nunešančiais net už Žemės ribų. Dar
vėliau atsirado vaizdajuostės,
kurios ir sėsliausią žmogų gali
nukelti į tolimiausius planetos
užkampius. Tad nenuostabu,
kad įvairių kelionių agentū
roms retai tenka be darbo
sėdėti — keliautojų vis atsi
randa. O su kiekvienu vaizdu,
kiekviena kelione mūsų pa
saulis darosi vis mažesnis.
Dažnai dar užvakar nepasie
kiamas Žemės kampelis, šian
dien jau nemažiau pažįstamas
kaip nuosavas kiemas.
Tačiau reikia atsiminti, kad
keliaujama ne vien pramogų
ar pažinimo ieškoti. Šiuo metu
jau kiekvienas žemynas yra
prekybos, pramonės, komu
nikacijos ir informacijos pasi
keitimo ryšiais pririštas prie
visų kitų. Ta didžiųjų tolumų,
nepasiekiamų vietovių plane
ta — Žemė — darosi mažesnė
ir mažesnė, vienodesnė ir vie
nodesnė.
Tam tikra prasme tas suvie
nodėjimas yra teigiamas reiš
kinys, nes žmonija, artimiau
bendraudama, geriau savo na
rius pažindama, galbūt ilgai
niui įstengs visiems sukurti
geresnes gyvenimo sąlygas,
išvengti karų, neapykantos ki
taip atrodan tiems, kalban
tiems, tikintiems. Tačiau toks
visuotinis suartėjimas turi ir
tamsiąją pusę: dalinamasi ne
vien tais pozityviais dalykais,
bet ir įvairiomis negerovėmis
— parazitais, ligomis ir pan.
Labai dažnai tie įvairūs
kenkėjai „savo tėvynėje" turi
ir priešus, kurie išlaiko tam
tikrą pusiausvyrą, kad nege
rovės neišsilietų potvyniu. Pa
tekę į kraštą, kur tų natū
raliųjų priešų nėra, įvairūs gy
viai ar augalai „atranda ameriką" ir sudaro daug problemų
vietinei faunai bei florai, tuo
pačiu ir žmonėms.
Tačiau žalingiausi ..impor
tai" yra ligos. Kadangi žmones
joms neturi įgimto ar įsigyto
imuniteto, užkrėtimai kartais

viršiaus nuvalydavo kokį metrą žemės, o giliau jau
buvo akmuo. Su kirkom, kirvukais akmenį traukė į
žemės paviršių, trupino, krovė į vežimukus ir vežė į
krūvas, vėliau reikėjo tuos akmenis sunešti į sunk
vežimius. Baržomis krovinį plukdė į Barnaulą. Ma
mytė dirbo kartu su vyrais. Kartą atėję paaugliai pra
dėjo darbininkus pravardžiuoti fašistais ir įjuos mėty
ti akmenis. Vienas pataikė mamai į galvą. Labai krau
javo, bet viskas baigėsi laimingai, sugijo. Karjeruose
daugiausia dirbo vokiečiai nuo Pavolgės ir lietuviai.
Dar tą 1943 m. pavasarį Valkauskienė prašė, kad
ateičiau pas ją gyventi. Ji tada gyveno viena su sū
neliu Vytuku, dirbo ir nenorėjo vieno vaiko palikti. Jis
už mane buvo jaunesnis, todėl prašė jį prižiūrėti. Aš
pas ją persikėliau, nes mama dirbo kitoje Obės pusėje.
Mieste negalėjo akmenų sprogdinti, todėl karjerą
perkėlė į kitą Obės krantą. Ten ir akmuo buvo geres
nis. Mamytė parvažiuodavo pas mane tik retkarčiais.
Rudeni nutarėme, kad man reikia pradėti mokytis.
Praleidau 2 metus nesimokiusi, mat nemokėjau kal
bos ir neturėiau rūbų. Iš pradžių atrodė, kad karas
tuoj baigsis, bet jis užsitęsė ir nesimatė pabaigos.
J mokyklą pradėjau eiti su drauge Giedre Kalnė
naite. Abi į 6 klasę. Tik mus atskyrė į atskiras klases,
kad nekalbėtume lietuviškai. Dar su mumis pradėjo
eiti į mokyklą žydaitė iš Lenkijos. Talba Štrenges.
Giedre su ja mokėsi vienoje klasėje ir labai susidrau
gavo. Šiuo metu Štrenges gyvena Amerikoje, labai gai

išsivysto į siaubingas epidemi
jas. Daugiausia panikos suke
lia ligos, kurios nedaro ypatin
gos „atrankos — su tokiu pat
uolumu naikina ir gyvulius, ir
žmones". Vėliausioji tokių (kol
kas dar nežinoma Amerikoje:
— vadinamoji „karvių pasiut
ligė" („mad cow disease").
Liga jau nebe naujiena, bet
jos plitimas išėjo iš pirminio
užkrėtimo teritorijos ir pasi
reiškė daugelyje Europos vals
tybių, sukeldamas ir rūpestį.
ir baimę. Anksčiausiai (jau
nuo 1985 m.» liga buvo paste
bėta Didžiojoje Britanijoje.
Pradžioje lengvai kontroliuoja
ma, sunaikinant sergančias
karves ir jaučius, todėl pavo
jus žmonėms neatrodė didelis
— į vieną kitą susirgimą ne
atkreipta per daug dėmesio.
Tačiau pernai problemos ig
noruoti jau nebuvo įmanoma.
Anglija sunaikino tūkstančius
galvijų, prarado milijardus do
lerių pajamų, nes užsidarė
jautienai ir savoji rinka, ir
užsieninės. Kadangi „karvių
pasiutlige" galvijai dažniau
siai užsikrečia iš specialiai
pagaminto pašaro, kuriame
primaišyta gyvulinių medžia
gų, atsisakyta ir to pašaro im
portavimo. Ši liga puoia nervų
ląsteles, ilgainiui smegenys
visiškai suyra ir žmogaus ar
galvijo laukia tik vienas liki
mas...
Visos pastangos atrodė veik
smingos ir Anglijai vėl leista
eksportuot jautieną. Deja, ne
ilgai. Šįmet „karvių pasiut
ligės" užkrėtimų ^au. yra Vo
kietijoje, Ispanijoje, Belgijoje.
Prancūzijoje. Šveicarijoje, Por
tugalijoje, Arijoje... O su kiek
viena žinia apie pasitaikiusį
pasiutligės atvejį, krito ir jau
tienos eksportas. Buvo rašo
ma, kad net Latvija ir Estija
atsisakė importuojamos jau
tienos, daugiausia iš Vokieti
jos. Apie Lietuvą kol kas ne
kalbama. Iš dalies galbūt tos
užtvaros importui išeis vietini
am žemės ūkiui į naudą, bent
lietuvių žemdirbių
atveju,
žmonės pradės labiau pasi
tikėti vietiniais gaminiais, ne
importiniais.
Kol kas tik Norvegija ir Ita
lija savo kaimenėse nerado
užkrėstų karvių. Visas paša
ras, turintis bet kokių gyvuli
nių medžiagų priemaišų Euro
poje yra uždraustas — milijar
dus tonų dabar reikia kažkaip
saugiai sunaikinti. Stropiai
tikrinami galvijai, nedelsiant
sunaikinami, jeigu atrandama
bent ligos užuomina. Reikia
manyti, kad tos apsaugos prie
monės bus veiksmingos.

la, kad mes daugiau apie ją nieko nežinome. Kadangi
mokykla nuo mūsų buvo labai toli. Ona Borisaitė pa
kvietė mane pas save gyventi. Ji gyveno šalia mokyk
los. Onutė gyveno su brolienės sūneliu. Brolienė buvo
pasodinta į kalėjimą už politiką (rusei pasipasakojo.
kaip gerai gyveno Lietuvoje).
•
Mokykloje buvo sunku. Rodos, rusiškai buvau gerai
išmokusi, kalbėjau, o kai reikėjo atsakinėti pamokas
trūkdavo žodžių. Namuose kalbėjome tik lietuviškai.
Kai pradėjau eiti į mokyklą, duonos normą gaudavau
mokykloje, nereikėjo stovėti eilėse. Pasidarė problema
su rūbais. Viską išaugau. Man iš atsivežto frotinio
chalato pasiuvo suknelę, tai ją nešiojau daug metų.
Turėjau jau vatinuką, veltinius. Kojines buvo suply
šusios ir adytos daug daug kartų. Kartą užėjo pas
mane J. Opulskis. pamatė mane adant kojines ir už
kelių dienų atnešė 2 poras naujų kojinių. Buvo didele
šventė. J. Opulskis buvo Kamniaus šviesuolis, kaip ir
gydytoja S. Aleknienė. Jis turėjo savo šeimą, maža
dukrytę, kuri ten gimė, bet, kam tik reikėjo pagalbos,
jis visiems padėjo. Jo ir prašyti nereikėjo, jis pats ma
tė, kam reikia padėti. Buvo Kamniuje dar keletas vy
rų, bet jie rūpinosi tik savo šeimomis, nieko ne
skriaudė, bet ir nepadėjo. Kai po kelių metu Opulskis
nusipirko karvę, jis su žmona nemokamai pieną dalijo
toms moterims, kurios daugiausia vargo.
Aš savo knygų neturėjau. Bėgau ruošti pamokas pas
draugus. Neturėjome net degtukų.
|B.d.)
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AR LIETUVA DAR TURĖS JŪROS
LAIVYNĄ?
BRONYS
Demokratinėse
valstybėse
valdžia dažnai, bet ne visada,
paklauso žmonių balso, nes
sakoma, kad žmonių balsas
yra kaip ir Dievo balsas. Lie
tuvoje ligšiolinės vyriausybės
žmonių balso nenorėjo girdėti.
Nepaisė ne dalies visuomenes
prieštaravimo, jūrininkų bei
mokslininkų įrodinėjimų, ir
skubėjo iki Seimo rinkimų
parduoti Lietuvos jurų laivi
ninkystę, sutrumpintai Lisco
'Lithuanian shipping company) valdinę bendrovę, turinčią

STUNDŽIA
neturi pakankamai kapitalo,
todėl 10 laivų užstatys bankui
ir pabaigs Valstybes turto fon
dui mokėti. Turėjo juk gerai
ištirti pirkėjų finansinį stovį.
Ar negalėjo pasimokyti, par
duodant taip pat pelningai
veikiančią Klaipėdos transpor
to laivyno irgi valdinę bendro
vę, turinčią 17 laivų — dau
giausia šaldytuvus ir tankerius. Bendrovė buvo parduota
už maždaug 80 milijonų dole
rių, bet pirkėjai vis atidėliojo
galutinį mokėjimo laiką ir nuo

35 laivus. Jūrininkų sąjunga, sandėrio atsisakė, nes nepatalkininkaujant
užsienyje jėge sudaryti reikiamą sumą.
esantiems, k a r t u su Klaipėdos Kalbant apie abiejų laivynų
jūreivystes instituto moksli pardavimą, jūrininkai klausia,
9
ninkais, prieš keletą metų pa kas t a i Sukčiavimas valstybi
ruošė sampratą apie laivyno niu mastu, a r kai kurių, vadi
reikalingumą,
kurią,
prieš namų valdininkų, siekimas
parduodant laivyną, turėjo prikimšti savo pinigines?
Atrodo, kad Lietuva, turė
svarstyti vyriausybe, gal ir
kuris Seimo komitetas, bet į dama pajūrį ir savo uostą,
sampratą nekreipta dėmesio. neketina būti jūrine valstybe.
Keičiantis valdžiai, naujame Tai rodo, kad, atgavus neprik
Seime tarp būsimosios vyriau lausomybę, G. Vagnoriaus ir
sybes kandidatų ir preziden A. Šleževičiaus vyriausybėms
tūroje pasigirdo abejonių dėl nesikišant, buvo sunaikintas
skubėjimo, skaidrumo ir san per 200 laivų turintis žvejybos
dėrio slaptumo reikalingumo. laivynas ir valstybei padaryta
Vis vien sutartis buvo pasi šimtai milijonų nuostolių. Vė
rašyta naujo Seimo pirmojo liau, vėl G. Vagnoriui valdant,
ruoštis
atsikratyti
posėdžio išvakarėse ir taip pat pradėta
dar nesudarius naujos vyriau pelningai dirbančiais Lietuvos
sybes. Prezidentas paprašė j ū r ų laivininkystės ir KlaipeSpecialių tyrimų įstaigos iš dos transporto laivynais. Ga
aiškinti privatizavimo sąlygas lutinai laivynų, esant pasau
ir aplinkybes. Vykdančio Vals lyje nepalankioms laivininkys
tybės turto fondo valdytojas S. tei sąlygoms, atsikratyta prie
A. Kubiliaus vyriausybės. Lai
Vaitkevičius atsistatvdino.
vų privatizavimas yra ne t a s
«
pats
kaip su Mažeikių Nafta.
Keisčiausia, jog pardavėjas.
Telekomu,
ar įvairiomis įmo
Valstybės turto fondas, skelbė,
nėmis,
kurių
iš Lietuvos neiš
kad Lietuvos jūrų laivinin
gabens,
o
laivai
išplauks, pa
kystė dirba su nuostoliu, kai
kels
kokios
nors
valstybes-satuo tarpu bendrovė nėra pra
los
patogią
vėliavą
ir į Klai
skolinta, kasmet į valstybės
pėdą
nebegrįš.
Iždas
neteks
iždą įneša keletą milijonų mo
įplaukų,
o
jūrininkai
darbo.
kesčių, laiku išmoka atlygini
Laivynų smulkių akcininkų
mus, visą laiką, pirkdama ar
statydama naujus laivus, at susivienijimo valdyba pateikė
naujina savo laivyną. Negir teismui skundą, kad pardavi
dėta, kad pardavėjas peiktų mo sutartis pamynė j ų tur
savo prekes, gal tik Lietuvos tines teises. Visuotinio akci
valdininkams t a s leistina. Dar ninkų susirinkimo, k u r balsų
nepasirašius pardavimo sutar daugumą turi Valstybės turto
ties. S. Vaitkevičius rūpinosi, fondas, nutarimai prieštarau
kad 10 naujausių laivų būtų j a akcinių bendrovių įstaty
pervesta į Maršalo salų re mui, Lietuvos jūrų laivinin
gistrą ir plaukiotų su tų salų kystės įstatams. Taip p a t pra
pigia vėliava. Spėjama, kad šo teismo išreikalauti iš Vals
pirkėjai B. B. Bredo B.V. (Nor tybės turto fondo pardavimo
vegijos ir Izraelio verslininkai; sutartį.

GREIT PARDUODA

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

*į£į? RE/MAX
^REALTORS
0FFC.{773| 5M - SK»
H0ltt[7MI 425 7160
MOBL (7731 SSM20S

AUTOMOBJUO. NAMU, SVBKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
•V;o^tab P'a'* Zapofcs ir Off. Mgr Aukse
S. Kane Kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1 1 We«t 95th Street
Tai. v708) 424-8654
(773) 581-8654

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Window Washers Needed!
40.000 per year. Wc necd 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Klaipėdos uoste. Ged:

įuotrauka (Elta).

Ordų**.
New Vision
12932 S. LaGrange
HaiosPartt,lL«M64
Bus.: 708-361-0800
Voice \1afl: 773454-7820
Pager: 708-892-2573
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Kviečiame visus i Naujųjų metų
sutikimą gruodžio 31 a. PLC,
Lemonte, Lietuvių fondo salėje.
Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9
vai. Šventė tęsis iki 3 vai. ryto.
Jums dainuos ir gros broliai
Virginijus ir Eimantas Svabai, taip
pat programoje dalyvaus Audra
Simanonytė ir Daiva Guzelytė.
Bus loterija. Bilieto kaina $75
vienam asmeniui. Į bilieto kainą
įeina maistas ir gėrimai.
Informacija
tel. vakare 815-407-1077,
dieną 708-267-1645.

Jaunuoliai pakuoja siuntinius, skirtus moksleiviams Lietuvoje. „Lemon Bay" gimnazijos moksleiviai aukoja
savo iaiką. lėšas ir energiją, kad galėtų padėti vargingesniems už save.

mokytoja Aldona KurapkaitėStanton. N u o s t a b u , kad ji su
gebėjo įjungti i labdaros darbą
Lietuvai savo mokinius ameri
kiečius ir įskiepyti juose arti
mo meilę.
J a u septyneri metai, k a i
„Lemon Bay" gimnazijos moki
niai šeštadieniais dirba, norė
dami t u r ė t i lėšų Lietuvos mo
kyklų j a u n i m u i ir našlaičių
šelpimui. J i e plauna automo
bilius, pardavinėja sausainius,
saldainius ir už surinktus pi
nigus siunčia siuntinius į Lie
tuvą.
Per s e p t y n e r i u s metus ši
mokykla pagarsėjo savo labda
ros veikla.
Š.m. lapkr. 7 d. išsiuntė
3.000 porų įvairaus dydžio
naujų batų. 30 dėžių naujų
drabužių. 60 dėžių mažai var
totų, įvairių reikmenų mokyk
loms, dviračių vaikams ir j a u 
ARTIMO MEILĖ
nimui.
Šiais laikais kasdien aprašo miestelyje yra gimnazija, vad.
Susirašinėjant su Lietuvos
mi įvairiausi jaunimo nusikal ..Lemon Bay". kurioje mokyto mokyklų mokiniais, gauta iš
timai, šeimose ir mokyklose. jauja lietuvė Aldona Kurap- įvairių vietovių 150 mokinių
Skaitant atrodo, kad nebėra kaitė-Stanton. Ji dėsto pran vardai, pavardės ir adresai.
gero ir t a u r a u s jaunimo. Liūd cūzų bei ispanų kalbą ir labai Jiems ..Lemon Bay" gimnazi
na, nes niekas nerašo apie nuoširdžiai bendrauja su mo jos mokiniai supakavo kalėdi
dorą kultūringą jaunimą, ku kiniais.
nius s i u n t i n i u s su dovanomis
ris savo gerais darbais ir arti
Kai 1991 m. Lietuva atgavo — iš viso 150 dėžių, ir išsiuntė
mo meile y r a pavyzdys vi nepriklausomybę, išeivijos lie kartu su didele siunta.
siems.
tuviai pradėjo gausiai šelpti
biais metais prie mokytojos
Su džiaugsmu bandysiu tokį Lietuvoje vargstančius tautie Aldonos ir jos mokinių labda
aprašyti.
čius, įvairias ligonines ir prie ros darbo prisidėjo įvairios
Mažame Floridos Engelwood glaudas. Neatsiliko nuo jų ir šios gimnazijos organizacijos.

arėsiantiems

skirdamos 1.750 doL Tie pini
gai panaudoti vitaminams ir
vaistams, kurie labai reikalin
gi vaikams Lietuvoje.
Supakavus visas gėrybes į
dėžes, teko išnuomoti sunk
vežimį ir nugabenti į Miami.
FL, o iš ten turėjo būti išsiųs
tas didelis siuntinys į Lietuvą.
Sunkvežimį vairavo vienas
L.B.H.S. mokytojų ir keli mo
kiniai.
Sunkvežimį pasitiko Miami.
Adriana Kumpienė. Miami
yra į k u r t a S.O.S. Lithuania,
Inc. šalpos organizacija ir vei
kia j a u nuo 1991 m. Joje labai
sumaniai dirba Adriana Kum
pienė. J i važinėja po įvairiau
sias vietoves ir renka naudin
gus daiktus bei gėrybes iš
įvairių organizacijų žmonių.
S.O.S. Lithuania, Inc. orga
nizacija palaiko glaudžius ry
šius su saliziečiais misijonie-

riais, kurie nuoširdžiai padeda
šalpos darbuose. Kasmet Ad
riana Kumpienė išsiunčia du
talpintuvus gėrybių sušelpti
ligonius, senelius, našlaičius
ir t.t.
Buvo labai malonu matyti
jaunimą, kraunantį sunkias
dėžes į talpintuvą, su jų do
vanomis, kurios per Atlantą
pasieks Lietuvą ir pradžiugins
vargstančius.
Mokytoja Aldona džiaugėsi
atliktu mokinių šalpos darbu
šiais metais ir j a u planuoja
darbus kitiems, 2001 metams.
Negalime užmiršti ir jos vyro
Richard Stanton, kuris nuo
širdžiai padeda labdaros dar
buose.
Linkiu mok. Aldonai Kurapkaitei-Stanton i r jos moki
niams sėkmingai dirbti šį
garbingą artimo meilės darbą.
Vida Meiluvienė

SŪDYTOS SILKĖS IŠ
KANADOS!
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė — $34!
8 svarų statinaitė — $20!
Skambinkite:
708-687-5627.
Pristatome UPS.

Need rwo care givers:
Female care giver needed to care
for ąuadnplegic in Milwaukee Wisconsin; Also a malė care giver to
care for quadriplegic in Green Bay
Wisconsin. Qualifications: mušt
speak good English, have driver li
cense and able to drive van, be legal, have experience. Pay $120$150 per day. Piease call: Home
Health Care International, Inc.
Tel. 262-763-2615.

Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
teL 708-387-2067.

Alternative Home Care looking
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. 708-784-1088.

Caregivers needed during the
holiday season. Available work
from 3 days to 30 days during December 2,. XX); including Christmas and New Years eve. $100
minimum per day, bonus on
Christmas and New Years eve.
Mušt speak English, have experience. Will turn into full time
placement if care giver does excellent job of care giving. Piease
call: Home Health Care Inter
national. Inc. Tel. 262-763-2615.

Atliekame visus staliaus i r
s m u l k a u s remonto d a r b u s .
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

klllll
suartina ir sujungia
Junkitės i mūsų
telefonų grupę!
Kuo mūsų bus
daugiau,

tuo visiems

KLAIDINGA SĄVOKA
Kai netikėtai viename laik
raštyje užtikau straipsnį, ku
riame buvo rašoma apie „išei
vijos teatrą", nutariau pakar
totinai pareikšti savo protestą
prieš tą nevykusią ir netei
singą sąvoką: „išeivija". Lietu
viai, kurie Amerikos krantus
pasiekė prieš p<nkis dešimt
mečius, nebuvo okie išeiviai,
tik buvę pabėgėliai, „Dievo
paukšteliai", gintuosius na
mus palikę, bėgdami nuo artė
jančio sovietinio 'eroro. Kelia
vo be vizų, leidimų ar kurių
kitų keleiviškų privilegijų, tik
slapstėsi nuo bor.-.bų ir ugnies,
vėliau, karui pasibaigus ir są
j u n g i n i n k a m s okupavus Vo
kietiją, j i e tapo tarptautinės
UNRRA organizacijos globo
tiniais. Toji globa pasižymėjo
dideliu humaniškumu, stovyk
las ne vien aprūpinant maistu
ir patalpomis, bet sudarant
sąlygas leisti spaudą, steigti
mokyklas, įvairius kursus bei
atkurti tėvynėje įsteigtas or
ganizacijas. Prisimenu, kaip
Amerikos kariai apdovanojo
s k a u t u s amerikiečių kariškais
drabužiais, nes jie savo spalva
panažtM j skautų uniformas.
Jie org;miz:ivo ir globojo skau
to stovyklas, talkino sporto

vienetams.
Tai buvo „Dievo paukštelių"
gyvenimo gan ramus laikotar
pis, išskyrus nuolatinę baimę
apie ateities perspektyvas. Ar
Lietuva bus vėl laisva? O jei
ne, tai kur atsidursime? Tarp
tautinių pastangų ir Amerikos
bei kitų demokratiškų kraštų
vyriausybių dėka. dauguma
pabėgėlių rado vaišingus i r
saugius n a m u s . Tačiau „išei
vis" yra asmuo, kuris savo
kraštą palieka savo noru — su
viza, pasu ir kelionės bilietais.
Tokius išeivius radome, atvy
kę Amerikon. Ieškodami ge
resnio duonos kąsnio, keliavo
Amerikon, bet jų didoka dau
guma pateko į anglių kasyklas
ar Čikagos mėsos skerdyklas.
Jų tarpe buvo ir visuomeni
ninkų, ir spaudos darbuotojų,
todėl radome lietuviškas para
pijas, spaudą ir įvairias orga
nizacijas. Bet dabartine Ame
rikos lietuvių visuomene nie
kada nebuvo „išeivija". Prieš
penkis dešimtmečius Ameri
kon atvykę lietuviai taip pat
priaugino naujas lietuviškas
kartas. Taigi, iš kur išėjo mū
sų jaunimas?
Grandu pagalvoti, kaip ma
no Amerikoje gimusi dukra.

kainuos mažiau
telefonų skambučiai

JAV6c.
Kanada 8c.
Vokietija 9c.
Lietuva 28c.
Platesnė informacija ir užsakymai
priimami konsultacinėje firmoje MAXITEL

-| -708-458-0322
1 -888-606-3427
www.maxitelusa.com
baigusi lituanistinę mokyklą,
aktyviai dalyvavusi s k a u t u o 
se, šokusi „Grandinėlėje" ir
dainavusi „Čiurlionio" a n s a m 
blyje, mane prašė paaiškinti
„išeivijos" sąvoką, j ą radusi
spaudoje. Nors buvo s u n k u ,
bet aš ją įtikinau tos sąvokos
klaidingumu.
Prieš eilę metų ir „Draugo"
dienraštis buvo pasivadinęs
„išeivijos" dienraščiu. Aš bene
pirmoji pareiškiau spaudoje
savo protestą, o man labai pri
tarė dabartinis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. Dėl
to ir dabar „Draugas" y r a „už
sienio lietuvių dienraštis".
Tačiau taip pat reikia pri
pažinti, kad. Lietuvai a t g a v u s

nepriklausomybę.
Amerikon
atvyksta ir tikri „išeiviai", bū
tent, naujų atvykėlių karta.
Tai j a u tikri išeiviai, nes jie
legaliai atvyksta Amerikon,
turėdami pasus, vizas ir leidi
mus apsigyventi bei dirbti. Sa
vaime s u p r a n t a m a , kad ir jie
ilgainiui savaime taps „užsie
nio lietuviais". Šalinkime klai
dingas sąvokas, nes jose glūdi
ir istorijos iškraipymas, ir už
sienio lietuvių pravardžiavi
mas.
Aurelija M. B a l a i a i t i e n ė

• J e i dažniau \ vienas kito
akis pažvelgtume, gal ir mela
gis meluodamas užsimerktų?
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MAŽAI UŽDIRBANČIU
GYVENIMĄ GALIMA GERINTI
MAŽINANT MOKESČIUS
Vargu, ar rinkimų r e z u l t a 
tams turės įtakos partijų rin
kimų programos, n e s nei Lie
tuvos rinkėjai, nei
žiniasklaida taip giliai nesidomi ir
paprastai vadovaujasi kitais
kriterijais,
bet j e i g u
kas
domėsis, atkreips dėmesį, k a d
Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos rinkimų progra
ma ..Tarnauti Lietuvai" y r a
gerokai pasolidejusi, l y g i n a n t
ją su 1996-ųjų, kuri turėjo tokį
pat pavadinimą. 2000 m. rin
kimų programą rengė s v a r u s
autorių kolektyvas: Algirdas
Saudargas, LKDP valdybos
pirmininkas, Seimo
narys,
užsienio reikalų m i n i s t r a s (pa
rengęs skyrių „Lietuvos integ
ravimas į Europos Sąjungą"),
Česlovas Stankevičius, Seimo
narys, krašto a p s a u g o s mi
nistras („Nacionalinis s a u g u 
mas"), Liudas Mažylis, K a u n o
Vytauto Didžiojo u n i v e r s i t e t o
dėstytojas, partijos r ė m u o s e
veikiančio Regioninių prob
lemų ir savivaldos centro va
dovas („Regioninė politika ir
savivalda"),
Arimantas
Raškinis, LKDP valdybos n a 
rys. Seimo narys, E u r o p o s Ta
rybos P a r l a m e n t i n ė s A s a m b 
lėjos Mokslo ir technologijų
komiteto vieno iš pakomitečių
pirmininkas
(„Visuomenės
ugdymas. Mokslas ir s t u d i 
jos"),
Valentinas S t u n d y s ,
Molėtų meras, prezidento su
darytos darbo grupės Švietimo
strategijai
parengti
narys
(..Švietimo politika"), A l b e r t a s
Šimėnas, LKDP valdybos n a 
rys, Seimo narys. Seimo eko
nomikos komiteto p i r m i n i n k a s
I ..Ūkio plėtra"), P e t r a s G r a ž u 
lis, Seimo narys
(„Kaimo
plėtra"). J o n a s Š i m ė n a s , Sei
mo narys („Aplinkosauga"),
Julius Beinortas, Seimo na
rys, Seimo Socialinių r e i k a l ų
ir darbo komiteto p i r m i n i n k a s
("Socialinis saugumas"), Kazi
mieras Kuzminskas, Seimo
narys („Sveikatos a p s a u g a " ) .
LKDP nuo pat a t s i k ū r i m o
nuolat
akcentuodavo
savo
vakarietišką veikimo kryptį,
todėl dėsninga, k a d s k y r i u s
apie Lietuvos i n t e g r a v i m ą s i į
Europos Sąjungą y r a priski
riamas prie LKDP r i n k i m ų
programos
tikslų
įgyven
dinimo. Atkreipiamas d ė m e 
sys į tai, kad valstybėje d a r
nebaigtas valdymo d e c e n t r a 
lizavimo procesas, b ū t i n a iš
ministerijų į apskritis perduo
ti dalį gamtosaugos, civilinės
saugos, mobilizacijos,
švie
timo, socialinio
draudimo,
sveikatos apsaugos
ir
kt.
funkcijų
ir teigiama,
kad
apskričių kompetencijai per
duota daug savivaldos, o n e
valstybinės valdžios kompe
tencijai priklausančių
funk
cijų.
Teisėsaugos srityje be t r a d i 
cinių krikščionių d e m o k r a t ų
sferų - įstatymais riboti so
cialinį blogį - n a r k o m a n i j ą ,
prostituciją, a z a r t i n i u s žai
dimus ir kt. - s k a t i n a m a , pvz.,
pertvarkyti policijos darbą,
mažinant 'vadovaujančių,
o
didinant viešąją t v a r k ą palai
kančių ir n u s i k a l t i m u s ti
riančių pareigūnų skaičių.
Krikščionys d e m o k r a t a i pir
mumą teikia bendrosioms na
cionalinio saugumo s t i p r i n i m o
priemonėms (o tik
paskui
įvardija
stiprinimą
pačios
krašto apsaugos
sistemos):
jaunimo patriotizmo ir pilie
tiškumo ugdymui, p a g r i n d i n i ų
Lietuvos energetikos sektorių,
ūkio infrastruktūros bei pa
grindinių šakų t a p i m u i ne
priklausomomis n u o posovie
tinės erdvės kontrolės
ir
neigiamo poveikio, integruo
j a n t jas į Vakarų s i s t e m a s bei
rinką, užtikrinant a l t e r n a t y v ų
svarbiausių išteklių tiekimą

L K D P programoje siūlomas
švietimo ir mokslo
finansavi
mo principas „valstybės subsi
dija s e k a p a s k u i studentą ir
moksleivį" gal padėtų išspręsti
švietimo
finansavimo
prob
lemą: švietimo sistema gyvena
bado dieta, o vienam pedago
gui, lyginant su europinėmis
normomis, t e n k a palyginus
m a ž a s skaičius moksleivių ir
studentų.
Jdomi
mintis
siūloma mokslo ir studijų sky
riuje: „ s u r e n g t i plačią visuo
menės diskusiją, ar nevertėtų
Vilniaus universitetui atsi
gręžti į savo jėzuitiškas iš
takas", k a r t u siūlant sudaryti
vienodai p a l a n k i a s
sąlygas
veikti ir valstybinėms, ir vals
tybės p r i p a ž i n t o m s nevalsty
binėms mokslo institucijoms.
Siūloma n u s t a t y t i , kad vals
tybės finansinę p a r a m ą studi
joms gavę a s m e n y s , išvykdami
nuolat gyventi į užsienį, pri
valėtų grąžinti valstybės jiems
s u t e i k t a s lėšas. Gal tuomet
s u m a ž ė t ų v a d i n a m a s i s „protų
nutekėjimas" - jaunų, aukš
tuosius m o k s l u s baigusių spe
cialistų b ė g i m a s į V a k a r u s .
Bet,
žinoma,
pirmiausia
t u r ė t ų būti sudarytos jiems
sąlygos pritaikyti savo kompe
tenciją tėvynėje.
Kultūros srityje
fiksuojamas
siekimas
spartinti
etninės
kultūros globos fondo steigimą
ir švietimo įstaigose įvesti
liaudies dainos ir liaudies
šokio p a m o k a s . Atkreiptinas
dėmesys į krikščionių demok
ratų siūlomą būdą stabdyti
kultūros
finansavimo
mažė
jimą: įteisinti principą, kad
fiziniai ir j u r i d i n i a i asmenys
iki 2 proc. pajamų mokesčio
galėtų
skirti
švietimui,
k u l t ū r a i a r tradicinei religinei
bendruomenei remti.
Atskiras skyrius p a s k i r t a s
viešajai informacijai. Žiniasklaidos priemonių nuolat ata
kuojamas Seimo narys A.
Raškinis d a b a r j a u partijos
d o k u m e n t e įteisina savo sie
kimą: .
„antimonopolinių,
žiniasklaidos skaidrumą
ir
įvairovę s k a t i n a n č i ų priemo
nių s u k ū r i m ą ; skirtingų in
teresų viešosios informacijos
srityje subalansavimą", t a i p
pat
„žiniasklaidos
atsako
mybės stiprinimą,
žmogaus
garbės ir o r u m o bei teisių ap
saugą".
To
pasiekti
jam
padėtų Lietuvoje įgyvendinus
Europos konvenciją dėl televi
zijos be sienų, J T vaikų teisių
apsaugos konvenciją bei Lie
tuvos į s t a t y m u s , ginančius
vaiką n u o dorovinio žalojimo
ir t.t.
Konstatuodami
Lietuvos
ūkio problemas, krikščionys
d e m o k r a t a i teigia, kad „vals
tybė n e tik laiku neparengė
būsimos krizės pagrindinėje
Lietuvos
rinkoje
prognozių,
tačiau netgi krizei įsibėgėjus
buvo neadekvačiai vertinamos
jos p a s e k m ė s Lietuvos raidai".
Tai galima būtų priimti ir
kaip savikritišką vienos iš val
dančiosios
koalicijos partijų
požiūrį į savo darbą. Autoriai
siūlo ir b ū d u s , kaip bristi iš
krizės ir formuoti racionalią
s t r u k t ū r ą bei didinti konku
rencingumą: įvertinti perspek
tyvius ūkio sektorius ir pa
rengti j i e m s
investicines
programas;
suteikti
teisę
užsienio šalių juridiniams ir
fiziniams
a s m e n i m s nuosa
vybės teise įsigyti žemės in
vesticiniams projektams (ne
žemės
ūkio
veiklai)
įgy
vendinti; pakeisti įstatymus ir
kt. teisės a k t u s , leidžiančius
valdininkui priimti subjekty
vius s p r e n d i m u s dėl lengvati
nių
kreditų
išdavimo
ir
grąžinimo sąlygų ir t.t. Spręsti
sunkią
finansinę
būklę tu
rinčių įmonių problemas siu-

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime Čikagoje mintimis dalinasi Lietuvos gen. garbės konsulas
Čikagoje. Vaclovas Kleiza. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje, Giedrius Apuokas ir Lietuvos ambasa
dos ministras patarėjas Darius Degutis.
N'uotr. Jono Kuprio

LAIŠKAI

IR

NUOMONĖS

PREZIDENTINIŲ
gintų jo interesus.
RINKIMŲ KOŠĖ
Rinkimai pateko į advokatų
Rašant šį laišką, Amerikos rankas, o Amerikos gyvenimo
prezidentinių
kandidatų
ir patirtis rodo, kad juo daugiau
ypač jų advokatų išvirta košė advokatų, tuo ilgiau ir sun
dar tebėra nesuvalgyta. Dėl kiau yra surasti sprendimą
ko ji atsirado? Svarbiausia (gal iš dalies dėl to. kad advo
priežastis: labai lygus balsų katams paprastai atlyginama
pasiskirstymas t a r p pagrindi pagal jų praleistą valandų
nių prezidentinių kandidatų, skaičių). Floridos Vyriausias
ypač Floridoje, kuri nuspręs, teismas taip pat nustatė ter
kas bus prezidentu. Čia ma miną šių rankinių skaičiavi
šinomis suskaičiavus apie 6 mų užbaigimui, bet nebuvo
milijonus balsuotojų
balsų, duotos instrukcijos, kaip tuos
skirtumas tarp Bush ir Gore patikrinimus reikia vykdyti,
buvo, rodos, tik 300 balsų. Vi tik nurodant, kad neaiškiais
sose Floridos apskrityse maši atvejais reikia bandyti atspėti
nomis antrą kartą perskai balsuotojo intenciją.
čiavus balsavimų
korteles,
Eiliniam žmogui tai yra ne
balsų skirtumas beveik nepa lengvas uždaviny?. Nenuosta
sikeitė. Gore skubiai pasamdė bu, kad dviejose iš trijų tikri
būrį geriausių Amerikos advo
namų apskričių šie patikrini
katų, kurie įtikino Floridos
mai nebuvo laiku užbaigti ir,
Vyriausią teismą, kad neleistų
pagal turimus duomenis, lai
patvirtinti rinkimų rezultatų
mėtoju su 537 balsų dauguma
ir įsakytų pravesti rankinį
buvo paskelbtas Bush. Gore ir
balsų patikrinimą trijose Flo
jo advokatai tą atsisakė pripa
ridos apskrityse. Bush irgi pa
žinti ir pasiuntė eilę skundų
samdė būrį advokatų, kad ap
įvairioms teisinėms instituci-

I/)s Angeles, CA, ateitininkų suruoštoje A. Kezio ir K. .Mikėno parodoje.
Iš kaires: Irena Raulinaitienė, Raimonda Kontrimiene ir Danguole Na
vickiene
lomos konkrečios priemonės, gamyba. Pateikiami .skaičia
įmones suskirsčius į tris gru vimai, kad b:okuro gamyba
pes pagal jų
įsiskolinimų galėtų užsiimti net 12,000
„Sodrai" mastą.
ūkių ir iš viso sukurti daugiau
LKDP pasisako už strategi kaip 50,000 naujų darbo vietų,
nių objektų - Ignalinos AE. gaunant apie 160 mln. Lt pa
Kruonio
hidroakumuliacinės jamų. Biokuro gamyba suma
elektrines. Kauno hidroelekt žintų benzino bei dyzelinio
rinės, magistralinių elektros kuro poreikį apie 80.000 tonų
tinklų, magistralinių dujotie ir šiuo metu importuojamų
kių, magistralinių
geležin pašarų apie 110,000 tonų.
keliu ir t.t. - likimą valstybės
Jeigu
rinkimams
laimėti
ar savivaldybių nuosavybėje, o užtektų programos, be abe
privatizavimo lėšomis naikinti jonės, daugiausia balsų su
„Sodros" biudžeto deficitą.
rinktų Krikščionių demokratų
Siekiant padidinti mažą ir partija,
teigianti
socialiai
vidutin) atlyginimą gaunančių orientuotą politiką, bet gyve
asmenų pajamas,
pakartoti nime paprastai to neužtenka.
nai, kaip ir prieš praėjusius Kiek ši politinė jėga turi gyve
rinkimus, siūloma progresi- nimiškos potencijos ir kaip ji
nių mokesčių tarifų schema, sugeba savo ideologiją pritai
kurią, turėję daugumą Seime, kyti praktikoje, turėsime pro
iki šiol ignoravo konservato gos netrukus įsitikinti: 2000riai, labiau rėmęsi pramoni ųjų Seimo rinkimai bus tikra
ninkais.
10 metų partijos darbo ata
Keletame skyrių keliamas skaita.
konkretus siūlymas - biokuro
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė

joms. Šiuo momentu dar nėra
žinomas galutinis laimėtojas.
To nebūtų buvę, jei balsų skai
čiavimas būtų buvęs patikėtas
moderniškoms
mašinoms,
skaičiuojančioms tik balsus, o
ne .aiškiaregiams" žmonėms
su visomis žmogiškomis silp
nybėmis, skaičiuojantiems ne
tik rinkėjų balsus, bet ir kai
kurių rinkėjų spėjamas inten
cijas.
Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH
PER DAUG KALTINIMŲ
FLORIDAI
2000 metų JAV rinkimuose,
dėl jos balsų lemiančio svorio,
Florida atsidūrė prezidentinių
rinkimų audros sūkury. Dėl
užsitęsusių balsų skaičiavimo
ir su tuo iškilusių bylų teis
muose gausybės kai kas kalti
na Floridos balsavimų siste
mą, jos aligatorius, balsuoto
jus ir politiniame rinkimų pel
kyne besikapstančius du di
džiųjų partijų kandidatus. Ieš
kant visada galima rasti ką
nors, kuo nors apkaltinti.
Savo lapkričio 21 d. skiltyje
ir „Draugo" redaktorė prisi
jungė prie Floridos kaltintojų
brigados. Kaip ir dažnokai, ji
nepabūgo iškelti eilę svarbių
klausimų, tačiau daugelį jų
nukreipė klaidingu adresu. Vi
soje toje makalynėje Florida
mažai kuo dėta. Ji dalyvauja
ne pirmuose rinkimuose ir dėl
jos rinkiminės, nors. kaip ir
visur kitur, netobulos siste
mos ligi šiol nebūta jokių prie
kaištų iš šalies.
Sąmyši Floridoje sukėlė, su
kurstė ir išpūtė atsibrovėliai
ir pašaliečiai: profesionalai
demagogai, rinkimų klastoji
muose įgudę politikieriai ir
advokatų iš didmiesčių gaujos.
Rungtynes įkaitino JAV žiniasklaida: keturi TV komerci
niai tinklai, dar balsavimui
Floridoje besitęsiant, paskubė
jo paskelbti, kad Floridos rin
kimus, ir tuo būdu JAV prezi
dentinius rinkimus „Laimėjo
demokratas Gore". Kadangi
Florida yra dviejose laiko zo
nose, dalis balsuotojų floridiskių nebeėjo balsuoti, nors ur
nos vakarinėje valstijos dalyje
užsidarė valandą vėliau, negu
Atlanto pakrantėje. Tarp kit
ko. Floridos vakarine dalis yra
labiau konservatyvi, ir gal la
biau respublikoniška, negu
pajūris, kur yra prigužėję did
miesčių, ypač New Yorko. „li
beralų" ir kairiųjų radikalų.
Staiga viešumon iškilo „idio
tų" balsuotojų sekta. Kažkas
pabalsavęs pareiškė abejonę.

ar k a r t a i s nesuklydo, ar nepa
balsavo už Patrick Buchanan,
užuot balsavus už Al Gore.
Esą balsavimo lapas yra klai
dinantis. Atsirado naujas ieš
kojimas neva kvaišų, nesuge
bančių n u o kandidato pavar
dės, su riebios strėlės pagalba,
rasti ir p r a d u r t i atitinkančią
skylutę. Prieš sugužėjusias
TV k a m e r a s , kaip paprastai,
atsirado J e s s e Jackson ir ap
kaltino Floridos balsavimo sis
temą r a s i z m u , lyg balsavimo
mašinos galėtų pagal garsą,
spalvą a r kvapą atpažinti juo
duosius amerikiečius ir vien
dėl to a t m e s t i jų balsavimo la
pus.
Neatsiliko ir žydai, kurių
gausu pietryčių Floridoje, tai
gi ir P a l m Beach apskrityje.
Pasigirdo aliarmas: dėl „klai
dinančio" ir gal net ..nelega
laus" balsavimo lapo, kai ku
rie žydai galėjo pabalsuoti už
„antisemitą" Patrick Bucha
nan, užuot už Al Gore. (P. Bu
chanan y r a „antisemitas", ka
dangi, k a l b ė d a m a s prieš JAV
pinigų
užsienio
pagalbai
švaistymą, nedarė išimties pa
galbai Izraeliui.)
Savo skiltyje redaktorė, nors
ir prabėgom, teisingai nurodė
dvi šių metų rinkimų kampa
nijų a š t r u m o priežastis. Du di
džiųjų partijų pastatytus kan
didatus taikliai pavadino „iš
rinktaisiais". Pagaliau stačiai
dūrė pirštu į opą: „Toks beveik
lygus rinkėjų balsų pasidalini
mas liudija, kad prieš rinki
m u s t a r p abiejų kandidatų ne
buvo didelio skirtumo". Tai
tvirtino kairėje „Žaliųjų" par
tijos k a n d i d a t a s Ralpf Nader.
Dešinėje j a u seniai kalbėta
apie reikalingumą antros, o ne
„trečios" partijos, kadangi res
publikonai ir demokratai esą
viena, į dvi grupes pasidalinu
si partija, be esminio skirtumo
t a r p tų grupių. Todėl konser
vatyvus Hovvard Phyllips kan
didatavo kaip Konstitucinės
partijos kandidatas, o kitas
dešinysis — Pat Buchanan
kandidatavo Reformų partijos
vardu. Kadangi mažųjų par
tijų kandidatai bandė kalbėti
tais vidaus ir užsienio politi
kos klausimais, kurių kelti
„išrinktieji" nedrįso, mažieji
nebuvo prileisti prie debatų.
Nors balsavau už Buchanan,
skiltyje be reikalo prasikišo
simpatijos Clintonui, lyginant
jo charakterį (?) su Bush ir
Gore charakteriais. Nebalsa
vau nei už Bush, nei už Gdre.
Tačiau ne vienas jų nebuvo
pagautas meluojant po prie
saika, nė vienas, kaip Clinton

1992 m. kampanijoje, su ga
lios siekusia komisarinio tipo
žmona. CBS TV per akis ne
melavo publikai apie Bill merginėjimą, ne vienas jų nebuvo
tiesiog apkaltintas
moters
išprievartavimu, nė vienas
(Vietnamo karo metu) nėra
užsieniuose agitavęs prieš sa
vo krašto karius. Net Clinton
šalininkas ir gynėjas, demok
ratas, buvęs New Yorko meras
Ed Koch TV programoje sakė:
„Taip. jis yra š a r l a t a n a s , bet...
geras prezidentas..." Sunku
suprasti, kuo remiantis, po
parinkto Clinton, bijomasi,
kad ir tokių parinktųjų, kaip
tie du dabartiniai kandidatai.
Sutikčiau, kad jie yra be origi
nalių idėjų ar plačių užmojų,
tačiau keistokai atrodo jų va
dinimas „neišaugusiais iš vai
kų darželio mentaliteto". J u k
vienas yra buvęs senatorium
ir viceprezidentu, kitas gi di
džiulės Texas valstijos guber
natorium ir privačiu verslinin
ku. Atrodo gal arčiau tiesos
tai, kad daugelis išlepintų
JAV balsuotojų neturi kant
rybės rimtiems valstybiniams
klausimams, ir politikoje nėra
išaugę virš „vaikų darželio
mentaliteto". Todėl ir Bill
Clinton turi daug gerbėjų,
nors jis, kaip koks vaikiščias,
negali apsukti liežuvio nepa
melavęs. Ką j a u bekalbėti apie
jo visišką gėdos j a u s m o stoką.
Tai parodo jo akiplėšiškas
Vietnamo (!) lankymas.
Pagaliau ginčas dėl rinkimų
rezultatų gali padėti ameri
kiečių politiniam susiprati
mui. Daugiau kas sužinos
bent kaip iš tikrųjų renkami
JAV prezidentai. Dabar j a u
yra nugirsta net vaikučius
kalbant apie ..elektrical college".
Pagyvensim, pamatysim.
Vilius B r a ž ė n a s
D e L a n d . FL
• Č e k i š k ė . Rugsėjo 7 d. Če
kiškės Švč. Trejybės parapi
joje lankėsi tarptautinės kata
likiškosios „Tradicijų, šeimos
ir nuosavybės gynimo" (TFP)
organizacijos nariai, vadovau
jami Renato Murta de Venscales (Brazilija-. J i e atsivežė
ir stebuklingąją Fatimos Švč.
Mergelės Marijos statulą. Sve
čius bei juos lydėjusius Seimo
narius A. Račą, V. Vilimą. Sei
mo nario padėjėją J. Straupį Čekiškės administratorius
kūn. V. Bartkus ir parapi
jiečiai pasitiko su procesija ir
giesmėmis. Bažnyčioje T F P at
stovai meldėsi už Čekiškės
parapiją.

A. t A.
JANINAI BILIŪNIENEI
netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžia užuojautą jos vyrui
JUOZUI, sūnums LINUI, RIMUI ir jų šeimoms.
Liudas

Andrušaitis

Nijolė
Juozas ir Regina
Irena
Henrikas

Edmundas

Kijauskai
Kijauskienė

ir Genė

Edvardas

Ginciene

Pikturnai

Pranckevičius

ir Gražina

Varneliai

Julija

Venciene

Jonas ir Stasė

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 Wcst Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

V\šnioniai

DRAUGAS. 2000 m. gruodžio 8 d., penktadienis

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE.

Mokyt. Rolanda Varnauskiene su savo 5 skyriaus mokiniais Čikagos lit.
mokykla. Jaunimo centras 1 . Jos skyriuje mokosi: Duseviciute Egle, Eini
kis Tadas, Frismantas Mindaugas, Gedvilas Karolis, Miliunaitė Audra.
Rickevičius Modestas, Sadkevičius Arnoldas, Smuikams Jonas. Stalionyte Aleksyte, Zigmantavičius Rokas. Dalios Badarienes nuotrauka.

Č i k a g o s M o k s l o ir p r a 
monės muziejaus kalėdinė
p r o g r a m a „Tradicinės lie
t u v i š k o s K a l ė d o s " įvyks sek
madienį, gruodžio 10 d , 3:15
v a i . p . p . Mokslo ir p r a m o n ė s
muziejuje, Lake Shore Drive ir
55 Str., Čikagoje. Taip p a t nuo
l a p k r i č i o 17 d. iki 2 0 0 1 m.
sausio 7 d. muziejuje veiks ir
t a r p t a u t i n i ų šalių eglučių pa
roda. Kviečiame visus k a r t u
praleisti šventinę popietę.
Kviečiame visus i moks
leivių ateitininku ruošia
m ą K ū č i ų š v e n t ę sekmadie
nį, gruodžio 17 d.. 1 vai. p.p.
J a u n i m o centro didž. salėje.
Registruokitės pas L. Lands
bergį, tel. 630-792-0616. Kū
čių šventės auka — 15 dol.
s u a u g u s i e m s . 10 dol. j a u n i 
mui, o vaikučiams iki 8 metų
— n e m o k a m a i . Laukiami visi!

T ė v a s Algis Baniulis, SJ,
svečiuojasi Čikagoje. Ta proga
tėvų jėzuitų koplyčioje prie
J a u n i m o centro įvyks adventi
nis susikaupimas šį šeštadie
ni, gruodžio 9 d.. 3 vai.p.p. išpažintys. 4 vai.p.p. - šv. Mi
šios. Sekmadienį, gruodžio 10*
d.. 9:30 vai.r. bus klausomos
išpažintys, o 10 vai.r. aukoja
mos šv. Mišios.
Dėmesio ALTo Čikagos
skyriaus valdybos nariams:
tik valdybos, bet ne tarybos
kaip buvo skelbiama, posėdis
kviečiamas pirmadienį, gruo
džio 11 d.. 12 vai., ALTo patal
pose. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje.

Sr*€?lc

tra/ciiai

„A C h r i s t m a s C a r o l " spektaklis pagal Charles Dickens pasakojimą iki gruodžio
30 d. vyks Goodman Theatre
„Valstiečių
l a i k r a š t i s " '200 S. Čolumbus Drive i. In
Vilniuje - patriotinės minties formacija tel. 312-443-3800.
ir plačios informacinės apim
M i u z i k l a s „ P e l e n ė " vyks
ties leidinys. Jį galima užsi sausio 16-28 d. Ford Center
prenumeruoti oro paštu JAV for the Performing Arts. 24 W.
ir Kanadoje už 150 dol. me Randolph Street. Bilietai ir in
tams bei užprenumeruoti gi formacija tel. 312-902-1400.
minėms Lietuvoje kreipiantis
HF
į ..Valstiečių laikraščio" atsto
vą Bronių Juodelį. 239 Brookside Lane. VVillovvbrook. IL
60514; tel. 630-986-1613.

Pedagoginio
lituanisti
k o s i n s t i t u t o K ū č i o s vyks
gruodžio 16 d., šeštadienį. 1
vai.p.p. J a u n i m o centro kavi
nėje. Norintieji dalyvauti iki
gruodžio 14 d. prašomi pra
nešti tel. 773-847-1693. Buvę
Pedagoginio lituanistikos in
stituto studentai kviečiami
registruotis, skambindami Ri
tai Račkauskaitei tel. 708-4254266.
; Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų Lipniūno-Stulginskio mokslei
vių a t e i t i n i n k ų k u o p o s su
s i r i n k i m a s vyks šeštadienį,
gruodžio 9 d., nuo 5 iki 8 vai.
vak. Sidrių namuose. Informacjų kreipkitės į Viją. tel.
708-598-5112.
A l g i m a n t a s B a r n i š k i s at
liks ..Labdaros vakaro" meni
nę programą. JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos rengiamas
v a k a r a s vyks jau šį šeštadienį,
gruodžio 9 d.. 6:30 val.v.v.
..Seklyčioje". Bilietus užsisa
kykite, skambindami tel. 773476-2655 arba atvykdami as
meniškai į ..Seklyčią" i2711
W. 71st Street).

D i d ž i a u s i a k a d a n o r s vy
k u s i dinozaurų paroda jau
atidaryta Čikagos centre Navy " Pier (600 E. Grand
AveA Paleontologų surinktuo
se lobiuose, kaip pasakoja
mokslininkas Donald VVolberg, y r a apie 120-130 dino
zaurų griaučių, ir kai kurie iš
jų d a r niekada nebuvo rodomi
Amerikoje, trečdalis liekanų
buvo atvežta iš kitų šalių. Čia
galima išvysti apie 10.000 di
nozaurų kaulų, įvairiausių mi
neralų,
brangakmenių,
di
džiausią pasaulyje dinozaurų
kiaušinių kolekciją, dinozaurų
atsiradimo istoriją pasakojan
čią parodą ir net dinozaurusrobotus. Vaikai gali judinti
šiuos gigantiškus mechaniš
kus gyvūnus, kapstytis milži
niškoje smėlio dėžėje, patys
ieškodami dinozaurų kaulų.
Apie
dinozaurus
pasakoja
mokslininkai-tyrinėtojai. vyks
ta piešimo valandėlės. Taigi
jeigu j a u išvykote į miestą, ne
aplenkite Navy Pier ,.Dinofest" parodos. Ji atidaryta kas
dien nuo 10 vai.r. iki 10 val.v.
Vaikams iki dvejų metų įėji
mas - nemokamas. Atvykę į
Navy Pier su vaikais, galite
nusifotografuoti su Kalėdų se
neliu. Jis jūsų lauks iki gruo
džio 14 d., nuo 11 vai. r. iki 7
val.v.

PRISIMINĖ ŠILUVOS
MARIJĄ
Amerikos Lietuvių Romos
katalikių moterų sąjungos 75tos kuopos susirinkimas įvyko
rugsėjo 12 d. Garden Chalet
restorane. Čikagoje. Ypatingu
būdu buvo prisiminta Šiluvos
Marijos šventė, kurią apibūdi
no centro valdybos dvasios va
das kunigas Antanas M a r k u s .
Specialiosios viešnios šiame
susirinkime buvo seselės kazimierietės. kurioms
kuopos
vardu buvo, įteiktas 300 dol.
čekis, skirtas šv. Kazimiero
seselių fondui.
!). M.

„ K a l ė d ų š v e n t ė s teatneša
tyro džiaugsmo, o Naujieji me
tai stiprybes ir vilties!" To
kiais ir kitokiais sveikinimais
per ..Draugą" galite pasveikin
ai savo artimuosius ir bičiu
lius. Atsiųskite suredaguotą
skelbimą ir jūsų sveikinimai
bus išspausdinti! Paprastai už
tokį skelbimą sulaukiame 15
dol. aukos.

TAURAGĖS LIETUVIŲ
KLUBO SUSIRINKIME
Tauragės lietuvių klubo me
tinis susirinkimas įvyko lapk
ričio 12 d. Saulių namuose.
Susirinkimą pradėjo ir vedė
pirmininkas J u s t i n a s Šidlaus
kas, sekretoriavo E m m a Padvas. Sekretore perskaitė perei
to susirinkimo protokolą. Pro
tokolas buvr priimtas kaip
skaitytas. Pirmininkas J. Šid
lauskas pranešė apie klubo
veiklą ir perskaitė padėkos
laiškus iš Lietuvos už pasiųs
tas aukas. Kasininkas Kazi
mieras Rožanskas perskaitė
šių metų išmokėtas aukas. Jos
buvo tokios: po 300 dol. siųsta
Karaliaučiaus. Sibiro, Gudi
jos. Vilnijos lietuviškoms mo
kykloms, Kaimo vaiko fondui.
Almos fondu: ir Kražių baž
nyčios remontui. Trims naš
laičiams Lietuvoje — 450 dol.,
Lietuvių operai — 200 dol.,
ALTui — 175 dol.
Po šimtą dol. atiteko dien
raščiui „Draugas", „Lietuvių
balsui". „Margučiui I F , Jauni
mo centrui. Lietuvių televizi
jai, Lituanistinei mokyklai,
pedagoginiam institutui, Lie
tuvos Vaikų vilčiai ir Lietuvos
partizanams. BALFui buvo
paskirta 50 dol., laikraščiams
„Voruta" ir .Lietuvių godos"
— po 50 dol., viso 3,925 dol.
Revizijos komisijos pirmininkė
Emilija P r e u e l i e n ė perskaitė
revizijos komisijos aktą. Jis
buvo priimtas plojimu. Kasi
ninkas Kazimieras Rožanskas
perskaitė 2001 metams numa
tytas aukas.
Susirink;mui baigiantis V.
Paliulionis priminė „Drauge"
išspausdintą
Šeštoko pasi
kalbėjimą su Kražių klebonu.
J a m e išreikštas pageidavimas
kuo greičiau užbaigti kultū
rinio pastato stogą Kražiuose.
Jis siūlė prie anksčiau šiais
metais pasiųstų 300 dol. pas
kirti dar 700 dol., kad susida
rytų tūkstantis. Pasiūlymas
buvo priimtas. Balsų daugu
ma paskirta siūloma suma.
Kai po poros dienų spaudoje
buvo paskelbta, kad geraširdis
milijonierius paskyrė pusę mi
lijono, susidarė neaiški padė
tis. Buvo s.įšauktas valdybos
posėdis. Pirmininkui J. Šid
lauskui pasiūlius, minėta su
ma bus ..užšaldoma" iki kito
klubo nariu susirinkimo, vyk
siančio 2001 m. birželio 24 d.
Sugiedojus Lietuva brangi,
susirinkimas baigtas. Jis pra
ėjo visiems gerai nusiteikus.
Prie vaišių stalo ilgokai bu
vo pabendrauta.
Madas Paliulonis

Skelbimai
Amerikos Lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos 75-osios kuopos sususirinkime. Iš kairės: seselė Therese Bemadette, seselė Ruth Simonavičius. kuopos pirmininke Donna Žilis, sesele Teresita ir seselė Carole
Grace

~~

• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v . r .
p e r WCEV 14.50 AM. T e l .
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisa Chicago.IL 60632.

• Sagil's restoranas,
e s a n t i s 6814 W. 87 Str., B u r
b a n k , IL, t e l . 708-598-0685,
vienintelis likęs lietuviška?
restoranas Čikagos apylinkėje
Šventėms priimami užsakymai
įvairiem? '-: ildūnams, kugeliui
ir k i t i e m s v a l g i a m s . Tikrai
skanūs patiekalai. Prašau ap
lankyti mus, įsitikinti ir už
sisakyti J ū s ų l a u k i a I r m a ir
Barbara.
Pinigai, kalėdiniai maisto
siuntiniai.
Didelis $98, mažesnis $55.
izikm Dariui I'ohkaičmi vadovaujant vaikai entuziastingai
ris vyks gruodžio 10 d . šį sekmadienį. 1:30 vai p p.

Imlri'"> Tijunėlienes •

••

TRANSPAK
Tel. 1 773 838 1050

Svaja Vansauskaite-VVorthington iš Aliaskos ir jos dukra Gaja iš Austin.
Texas. atvykusios aplankyti savo tėvų ir senelių į Čikagą. Jaunimo cent
re
Edvardo Šulaičio nuotr.

IŠ ALIASKOS Į ČIKAGĄ PAS
ARTIMUOSIUS
..Draugo" skaitytojai jau žino
apie Aliaskoje 25 metus gyve
nančią buvusią čikagiete Sva
ją Vansauskaitę-Worthington.
Ji kilusi iš garbingos šeimos,
nes jos senelis yra buvęs žy
musis Lietuvos valstybinin
kas, ministras Stasys Šilin
gas.
Čikagos pašonėje. Lyons
miestelyje, dar vis tebegyvena
Svajos tėvai — Laima Šilingaitė-Vansauskienė su vyru
Mykolu. Čikagos Marąuette
Parke yra įsikūrusi jos teta
Galinda Šilingaitė.
Svaja pas savo tėvus užsuka
kiek dažniau, nors nuo jos gy
venamosios vietos — Chugiak
miestelio (šalia Anchcrage) iki
Čikagos yra ne vienas tūks
tantis mylių. Ji Padėkos šven
tei savaitgalio metu vėl čia
buvo atskridusi.
Tačiau šį kartą iš Anchorage

į Čikagą paviešėti atvyko ir
tikrai reti svečiai — tai jos
sūnus Azas su žmona Kate ir
trimis jaunutėmis dukrelėmis
— Thea, Montana ir dar tik 6
mėnesius sulaukusia Emilija.
Iš Austin, TX, miesto atskri
do Svajos viena iš dukrelių
(beje, jos šeimoje yra 7 vaikai)
Gaja. Apie Gają neseniai
„Draugo" puslapiuos buvome
rašė. nes ši Texas universiteto
studentė praėjusią vasarą lan
kė Lituanistikos kursus Vil
niaus universitete.
Tad prie Padėkos šventės
stalo pas Vansauskus susėdo
nemažai retų svečių, kurie tik
rai pradžiugino, jau garbingo
amžiaus sulaukusius, šeimi
ninkus. Jie čia turėjo progos
apie daug ką išsikalbėti ir pa
dėkoti Dievui už teikiamas
gėrybes, kurių tėvams, sene
liams ar proseneliams Šilin

LTSC LANKĖSI
I. BERTULYTĖ-BRAY
Ina Bertulytė-Bray, kompo
zitoriaus Juozo Bertulio duk
tė, visuomenės veikėja, 19731981 m. buvo JAV LB Seattle.
o 1983-1991 m. Vašingtono
apylinkės pirmininkė. Nuo
1992 m. ji yra JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narė.
Į PLB Seimą I. Bertulytė-Bray
buvo išrinkta 1997 m. Vilniu
je. Ji buvo Lietuvių Bendruo
menės tarybos narė 1970-1999
metų kadencijai, padėjo rengti
Baltų studijų programą Va
šingtono universitete. Ji taip
pat organizuoja knygų siuntas
Lietuvos bibliotekoms.
Šių metų spalio mėnesį Ina
Bertulytė-Bray lankėsi Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
re, kaupė žinias apie savo tėvą
Juozą Bertulį. J. Bertulis
'1893-1970) - muzikas, kom
pozitorius, pedagogas, įvairių
chorų dirigentas, teoretinių
bei metodinių darbų autorius.
Muziką dėstė Lietuvoje nuo
1918 metų. 1924 metais su
rengė Dainų šventę. Mokslą
tęsė Klaipėdos konservatori
joje. Pasitraukęs į Vokietiją,
studijavo kompoziciją, įsteigė
DP konservatoriją, meno aka
demiją ir Baleto studiją. 1950
metais jis atvyko į JAV. Iki
1968 metų buvo išleisti 73 jo
kūriniai.
Juozo Bertulio duktė Ina
Bertulytė-Bray. aplankiusi Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centrą, spėjo savo apsilanky
mą aprašyti.
Štai ką ji rašė: ,,Spalio mė
nesį keturias dienas praleidau
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre.
Žilevičiaus-Kreivėno
lietuvių muzikologijos archy
ve. 1968 metais, po mano tėvo
muz. .Juo/o Bertulio mirties,
išpildydama jo norą. visą jo
kūrybos medžiagą (rankraš
čius ir jo paties išspausdintas
gaidas perdavėm muzikologi
jos arrhvvm Arehvvas buvo io

,,antrieji namai", Juozas Žile
vičius - artimas draugas dar
iš senų Klaipėdos laikų, tai
kitaip ir negalėjo'būti.
Tačiau dabar atėjo laikas,
kad jo muzika, ar tai būtų
bažnytinė, ar išsamus jo liau
dies dainų rinkinys („Tyliai,
tyliai Nemunėlis teka", „Aš
pasėjau kanapėlį tėvelio sode
ly". „Ar atsimeni namelį" ir
1.1.), ar klasikinė (kvartetams,
oktetams ir 1.1.), o gal net ir jo
operetė „Abejotinas asmuo",
pasirodytų išspausdinto leidi
nio pavidalu. Kad galėčiau
nustatyti, kiek muzikinės kū
rybos iš viso yra ir kaip su ja
toliau tvarkytis, atvykau iš to
limo Seattle nukopijuoti viską,
kas archyve yra sukaupta.
Kita ir gana sudėtinga stadija
tai bus surasti tinkamą lei
dyklą Lietuvoje ir ten gaidas
išleisti.
Koks mums, lietuviams, tur
tas turėti tokį centrą, kuria
me ir mes, Amerikos lietuviai,
ir iš Lietuvos mokslininkai, ir

gams tremtyje buvo pašykš
tėta.
Svaja šį kartą iš savo ma
mos pasiėmė dalį jos saugoja
mų Stasio Šilingo laiškų, ra
šytų iš tremties vietų. Juos ji
žada išversti į anglų kalbą ir
įvesti į kompiuterį, kad ir
amerikiečiai galėtų sužinoti
apie anas siaubingas dienas.
Ji kartu su dukra Gaja ap
lankė ir Jaunimo centro rū
mus, kur dar iki šiolei nebuvo
viešėjusios. Čia jos stebėjo ir
Čikagos lietuvių teatralų pa
statymą, tik apgailestavo, kad
nieko nesupratusios. Tačiau
vis tiek joms buvo įdomu pa
matyti gana gausų tautiečių
būrį, nes juos Aliaskoje galima
suskaičiuoti ant pirštų.
Texas universitete anglų
kalbos ir literatūros studijas
bebaigianti, Gaja mums pa
pasakojo apie jos lankytus lie
tuvių kalbos kursus Vilniuje ir
jos ten įsigytus draugus bei
pažįstamus, su kuriais ir da
bar palaiko ryšį. Būdama la
bai nedrąsi, Gaja ne tiek daug
atvėrė savo širdį gilesniam po
kalbiui, bet vis tiek buvo gali
ma suprasti, kad jos Lietuvoje
praleistas mėnuo laiko buvo
labai naudingas jos tvirtesnių
ryšių su savo senelių kraštu
užmezgimui.
Dar tvirtesnį nusistatymą
Lietuvos atžvilgiu turi Svajos
sūnus Aras, kuris pernai kar
tu su mama bei daugeliu kitų
Šilingų šeimos atstovų dalyva
vo Šilingų perlaidojimo iškil
mėse Lietuvoje ir ten kapi
nėse pasakė kalbą.
Būsimų metų kovo mėnesį
Aras su savo gausia šeima
planuoja kelionę į Lietuvą. Jis
ne tik pats nori geriau pažinti
šį kraštą, bet ir kitiems šei
mos nariams jį parodyti. Rei
kia manyti, kad sąlygos bus
palankios ir jis galės savo su
manymą įvykdyti.
Ed. Šulaitis
net susidomėję amerikiečiai
gali susirasti tiek nepakartotinai sukauptos, Lietuvos praei
tį ir kultūrą atspindinčios me
džiagos. Kiek Lietuvoje savo
tėvo kūrybos radau, ji neiš
vengiamai išblaškyta po viso
kius fondus, o čia, archyve, jo
gaidos surinktos, gerai suor
ganizuotos, sukataloguotos ir
visiems prieinamos. Kazys
Skaisgirys, muzikologijos ar
chyvo vedėjas, man nepapras
tai daug padėjo. Kopijavimo
mašina, esanti tose pačiose
patalpose, man darbą ne tik
valandomis, bet dienomis su
trumpino. O kad galėjau ir
nakvyne pasinaudoti, tai dar
ir malonumų pridėjo. Ir prof.
J. Račkauskas, ir Pasaulio lie
tuvių archyvo direktorė Skir
mantė Miglinienė, ir kiti cent
ro darbuotojai kiekvieną mano
žingsnį palengvino. Ačiū vi
siems!
Tikrai galime didžiuotis, kad
šis centras egzistuoja, ir tik
daugelio pasiaukojusių asme
nų dėka per tiek laiko yra iš
silaikęs ir dar vis turtėja savo
rinkiniais".
I.B.
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