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Rusijos neverta prašyti tvirtinti
s i e n o s sutartį s u Lietuva
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) —
Rusija patvirtins sienos su
tartį su Lietuva, kai panorės
įsijungti į demokraktinių vals
tybių gretas, teigia Tėvynės
sąjungos
(Lietuvos konser
vatorių) vadovas
Vytautas
Landsbergis.
Kaip sakoma ketvirtadienį
išplatintame V. Landsbergio
pareiškime. Rusijos Valstybės
Dūmos pirmininko Genadij
Selezniov šią savaite paskelb
tas pareiškimas, kad Lietuva
negales įstoti į NATO. kol Ru
sija nepatvirtins sienos sutar
ties, „neatitinka politinės tik
rovės ir parodo, kad bet kurie
prašymai ratifikuoti šią su
tartį yra kontrproduktyvūs".
Vasario 27 d. G. Selezniov
pareiškė, kad Baltijos valsty
bių „teritorijoje neturi būti
NATO kariuomenės". Dūmos
vadovas pabrėžė, kad „kol ne
patvirtinta sutartis dėl sienos
su Lietuva", apie jos įstojimą į
NATO negalima kalbėti.
Anot parlamentaro V.
Landsbergio, prašymai
pa
spartinti sienos sutarčių tvir
tinimą „klaidina Rusijos poli
tikus ir todėl y r a žalingi".
V. Landsbergio
teigimu,
..Lietuva nuosekliai eina gerų
lygiateisiu kaimyniškų santy
kių su Rusija formavimo ke
liu, čia priskirtina ir sienos su
Rusija sutartis, kuri iš Lietu
vos pusės seniai pasirašyta ir
ratifikuota".
Kaip žinoma. 1997 m. spalį
tuometinių prezidentų Algirdo
Brazausko ir Boris Jelcin pasi
rašytos s u t a r t y s dėl Lietuvos
ir Rusijos sienos sausumoje ir
Baltijos jūroje Lietuvos Seime

buvo patvirtintos 1999 metų
rudenį.
„Kai Rusija, neturinti sienų
sutarčių nė su viena ligi 1990
m. valdytų šalių, norės atrody
ti verta demokratinės valsty
bių bendrijos, ji atliks šiuos
būtinus santykių normalizavi
mo veiksmus, o Rusijos D ū m a
ratifikuos jau šiuo metu vi
siškai užbaigtą sutartį su Lie
tuva", teigia V. Landsbergis.
Kovo 29-31 dienomis į Ru
siją su oficialiu vizitu vyks
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus. Sienos sutarčių pa
tvirtinimą prieš V. Adamkaus
vizitą Lietuva būtų vertinusi
kaip draugišką gestą ir svar
bų dvišalių santykių žingsnį.
Tačiau
Valstybės
Dūmos
Tarptautinių santykių komite
to pirmininkas Dmitrij Rogozin šią savaitę pasakė, kad
komitetas apsispręs dėl teiki
mo Dūmai tvirtinti sutartį tik
balandį, po išvažiuojamojo po
sėdžio j Karaliaučių. D. Rogozin kaip sąlygą sienos su
tarčių su Lietuva tvirtinimui
nurodė papildomus susitari
m u s , kurie padėtų išvengti
Karaliaučiaus srities izoliavi
mo, kai Lietuva įstos į Euro
pos Sąjungą.
Lietuvos užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis,
p a p r a š y t a s pakomentuoti sie
nos tvirtinimo Valstybės Dū
moje problemas, pabrėžė, jog
„niekas, išskyrus labiausiai ra
dikalius Rusijos veikėjus, ne
kelia klausimo dėl sienos tik
rumo, niekas nekvestionuoja
sienos linijos". Anot A. Valio
nio, „lemia politiniai argumen
tai".

Marijampolės žemdirbiai
užtvėrė tarptautinį greitkelį
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) —
Lietuvos vežėjų automobiliais
asociacija „Linava" ketvirta
dienį kreipėsi į vyriausybe,
prašydama imtis priemonių,
kad būtų „nutraukta neteisėta
kelio 'Via Baltica' atkarpos
blokada".
Ketvirtadienį Marijampolės
žemdirbiai ir cukraus fabriko
darbininkai
užtvėrė
kelią
Mari jampoiė-Su valkai, kuris
yra greitkelio „Via Baltica"
dalis.
Dėl šių žemdirbių veiksmų,
kuriais protestuojama prieš
vyriausybės sprendimus dėl
cukraus kainų, laikinai nu
trauktas eismas keliu Marijampolė-Suvalkai tarp Kalva
rijos miesto ir muitinės posto.
Nuo Kalvarijos miesto iki sie
nos su Lenkija veda maždaug
15 kilometrų kelio atkarpa.
Lietuvos automobilių kelių
direkcija paragino vairuotojus
atidėti keliones į Lenkiją per
Kalvarijos muitinę iki žem
dirbių protestų pabaigos.
Asociacijos „Linava" prezi
diumo kreipimesi į vyriausybę
teigiama, jog dėl „Suvalkijos
žemdirbių
nesankcionuotos
akcijos — tarptautinės auto
magistralės 'Via Baltica' blo
kados — automobilių eismas
yra nukreipiamas rajoninės ir
vietinės reikšmės keliais, ku
rių danga yra visiškai nepri
taikyta sunkiasvorių
auto
mobilių eismui ir jų būklė yra
itin prasta. Vežėjai patiria di
delius nuostolius, rizikuoja sa
vo vairuotojų gyvybėmis, auto
mobiliais ir kroviniais. Dėl
tokių akcijų ne tik žlugdoma
vežėjų veikla, bet ir smukdo
mas Lietuvos, kaip tranzito
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valstybes įvaizdis", rašoma
kreipimesi.
Marijampoliečiai, protestuo
dami prieš vyriausybės spren
dimą nenustatyti cukraus fa
brikams minimalios savo pro
dukcijos pardavimo kainos,
protesto veiksmus
pradėjo
trečiadieni, kuomet vieną va
landą buvo užtverę kelią prie
Kalvarijos miesto. Trečiadienį
vyriausybe patvirtino cukraus
režimą, kuriuo nustatoma, jog
gamintojų parduodamam cuk
rui nebus taikome minimali
cukraus kaina. Toks sprendi
mas
nepalankus
Marijam
polės cukraus fabrikui, nes la
bai apsunkina jo konkurenciją
su Danijos bendrovės „Danisco
Sugar" valdomais dviem Lie
tuvos cukraus fabrikais, tu
rinčiais didesnę cukraus ga
mybos kvotą ir todėl galinčiais
pigiau parduoti savo produk
ciją.
Remiantis paskutiniais BNS
pranešimais,
Marijampolės
žemdirbiai ir cukraus fabriko
darbininkai ketvirtadienį po
piet visiškai paralyžiavo eis
mą tarptautiniame greitkelyje
„Via Baltica", užtverdami ke
lią Kaunas-Suvalkai prie p a t
Kalvarijos muitinės posto Len
kijos pasienyje. Tokiu būdu
nebeliko galimybių organizuo
ti užtvertos vietos apvažiavi
mą.
Padėtį nuolat stebinčių poli
cijos pareigūnų teigimu, pro
testuotojai neketina skirstytis,
jų vis daugėja.
Kaip pranešė Policijos de
p a r t a m e n t a s , Kalvarijos poli
cijos komisariate Suvalkijos
žemdirbiams iškelta baudžia
moji byla. Pasak policijos pa-
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Spaudos konferencijoje 'iš kaires) Lietuvos kardinolo atstovas spaudai Gintaras Grušas. Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis r kardinolo sekretorius Adoifas Grušas.

Kardinolo tikslas — tarnystė
Dievui ir Dievo tautai
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) —
Naujasis Lietuvos kardinolas
Audrys Juozas Bačkis skelbia
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
atsinaujinimą, tačiau ne išo
rinį, o kylantį iš žmogaus vi
daus.
Ketvirtadienį Vilniuje Vys
kupų Konferencijos sekreto
riate vykusioje spaudos konfe
rencijoje A. J. Bačkis pabrėžė,
jog atsinaujinimas ..nėra kito
kia altoriaus padėtis, kitaip
laikomos mišios, gitaros ir
muzika". „Kalbant apie atsi
naujinimą, neretai turimi gal
voje tik išoriniai dalykai. Tuo
tarpu tikrasis atsinaujinimas
vyksta žmogaus širdyje", sakė
kardinolas.
Bažnyčios atstovai A. J. Bačkį vadina XXI amžiaus kardi
nolystės atstovu, kuris nebesižvalgo į praėjusiojo amžiaus
kančią ir atgailą, o žiūri į atei
ties perspektyvas. Su juo Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia sieja
atsinaujinimo bei moderniza
cijos viltis.
Vienu svarbiausiu modernėjančios Bažnyčios
žingsniu
kardinolas A. J. Bačkis laiko
žmogaus auklėjimą. Anot jo.
ypač svarbi visuomenei yra
pastovi, mylinčių žmonių šei
ma. Būtent tokia šeima, pasak
kardinolo, gali išauginti žmo
gų, suprantantį, kas yra mei
le, atjauta, pareiga ir aukoji
masis kitam.
Neseniai televizijos laidoje
A. J. Bačkis. kalbėdamas apie
abortus, užsiminė, jog Bažny
čia padarytų daugiau ne tik
drausdama nėštumo nutrau
kimą, bet ir iš anksto įrody
dama žmogui, jog tai neteisin
gas ir žudantis veiksmas.
„Bažnyčia yra Dievo tauta.
Ji nesiekia primesti savo ideo
logijos, ji tiesiog turi savo
žmogaus viziją", teigė kardino
las.
Kardinolas teigė nemanąs,
jog dvasininkui derėtų kištis į
politiką ar labai aktyviai daly
vauti visuomeniniame gyve
nime. „Svarbiausia, jog dvasi
ninkai tarnautų kaip dvasi
niai vadovai. Žinoma, džiaug
čiausi, jei atsirastų partija,
paremta katalikiškais princi
pais. Tačiau į jos veiklą nieka
da nesikiščiau, nebent tai bū
tų tiesiogiai susiję su moralės
klausimais", sake kardinolas.
Paklaustas apie moterų kunigių
atsiradimą
Katalikų

Vladimiro Gulevitiaus 'Elta nuotr.

reiškia papildomas pareigas.
Kardinolų kolegijos n a r i ų už
davinys yra rinkti Romos po
piežių ir pagelbėti j a m , kaip
patarėjams, v y k d a n t j i e m s pa
vestas pareigas savose bažny
čiose a r vyskupijose.

Bažnyčioje, kardinolas sakė:
„Šventasis Tėvas yra galuti
nai atmetęs tokią galimybę. Jo
argumentas y r a tas pats, ku
ris prieš 20 metų :>uvo pateik
tas anglikonams: Kristus ne
Šeštadienį Vilniaus a r k i k a 
pasirinko tarp savo apaštalų tedroje bazilikoje, k u r kardi
moters' ". Kardinolas mano, nolas a u k o s šv. Mišias, j a m
jog kitokia tarnysie bažnyčioje bus iškilmingai perduota ori
moterims yra visuomet atvira ginali popiežiaus Pijaus XII
— čia jos gali puikiai panau bulė, kurioje popiežius skelbia
doti savo jautrumą, motiniš šv. Kazimierą Lietuvos j a u n i 
kumą, kurio ne visada turi vy mo globėju. S e k m a d i e n i arki
rai.
katedroje įvyks kardinolo J . A.
Toje pat spaudos konferen Bačkio ingresas. J a r k i k a t e d r ą
cijoje dalyvavęs kunigas Adol jį lydės 12 žmonių — j a u n ų ir
fas Grušas pabrėžė, kad kardi senų, šeimos a t s t o v ų ir vie
nolu tapęs A. J. Bačkis nebuvo nuolių, sveikų ir neįgalių, sim
bolizuojančių Dievo t a u t ą . Šv.
papildomai įšventintas.
„A. J. Bačkis išvažiavo į Ro Kazimiero koplyčioje kardino
mą, būdamas Vilniaus arki las pažadės savo ištikimybę
vyskupu metropolitu, toks ir Lietuvos Bažnyčiai ir Dievui.
sugrįžo", sakė kunigas. Pasak Aikštėje prie A r k i k a t e d r o s bus
kun. A. Grušo, kardinolystė aukojamos šv. Mišios.

Lietuvos kariuomenė patobulino
amerikietišką šautuvą

J o n a v a , kovo 1 d. (BNS) — Pasak Gynybos štabo virši
Ketvirtadienį Rukloje Vytauto ninko pulkininko A. Jurgaičio,
Didžiojo jėgeriu bataliono ka jau nebegaminami š a u t u v a i
riai pristatė patobulintą auto „M14" tobulinami Izraelyje ir
matinį šautuvą ,.M14". Šiam JAV.
ginklui specialiai pagaminta
buožė, atraminės kojos ir opti
nis taikiklis. Patobulintasis
šautuvas
buvo pavadintas
„M14L1".
Šiuos automatinius šau
tuvus Lietuvai 1999 m. pado
Klaipėda, kovo 1 d. (BNS)
vanojo JAV kariuomenė. Per — Klaipėdos miesto meru ke
nai ginklai perduoti kariuo tvirtadienį išrinktas centris
menės padaliniams.
tas Rimantas Taraškevičius.
„Iniciatyvą
modernizuoti Už jį balsavo 22 iš 31 Klai
ginklą parodė jau turintys pa pėdos miesto tarybos narių.
tirties jėgeriai", sakė Gynybos
Centristų
kandidatas
51
štabo pulkininkas Antanas metų R. Taraškevičius iki šiol
Jurgaitis. Pasak jo, patobulin buvo Vakarų Lietuvos pra
tas šautuvas tinka ir snaipe mones ir finansų korporacijos
riams, ir pėstininkams. Šau iVLPFK) statybų d e p a r t a m e n 
tuvą perdirbus, beveik du kar to direktorius.
tus — nuo 460 iki' 700 metrų
Buvusį Klaipėdos merą Eu
— padidėjo šaudymo nuotolis.
genijų Gentvilą p a s k y r u s Lie
Šautuvo buožė, atraminės tuvos ūkio ministru, liberalai
kojos ir taikiklio stovas paga kandidatu į mero postą iškėlė
minti Kauno bendrovėje ..Per savo partijos narį V. Grubgalė". Šautuvui buvo pritaiky liauską bei pasiūlė kitoms po
ti optinis bei naktinio matymo litinėms partijoms toliau dirb
optinis taikikliai.
ti k a r t u bei „prisiimti at
už
savivaldybes
Krašto apsaugos ministras sakomybę
Linas Linkevičius, ketvirta darbą".
Liberalai priešinosi R. Ta
dienį pats išbandęs šautuvą
kandidatūrai,
..M14L1". teigė, kad ..kokybe raškevičiaus
nes. jų teigimu, Klaipėdoje
atitinka kainą".
„Tai labai pažangus varian < gali įsigalėti „viena finansine
tas, o mūsų meistrai tai pada grupuotė". Liberalų vertini
rė greitai ir gerai", susipaži mu, tokių siekių t u r i Vakarų
nęs su moderni/.uotu ginklu, Lietuvos pramonės ir finansų
sako kariuomenes vadas, bri korporacija, nes VLPFK val
reigūnų. del nesankcionuoto gados generolas Jonas Kron- dybos pirmininkas A m a n a s
sambūrio kol kas niekas ne kaitis.
Bosas yra Klaipėdos miesto
prisiėmė atsnkomvl)os. jo or
Šiuo metu Lietuvoje patobu tarybos Sočiai Ii borą lų frakci
ganizatoriai nėra žinomi.
jos pirmininkas.
linta kelios deSimtys šautuvu

Klaipėdos meru
tapo centristas
Rimantas
Taraškevičius

* P r e z i d e n t a s Valdas
A d a m k u s k o v o 29-31 d. su
valstybiniu vizitu lankysis Ru
sijoje, trečiadienį oficialiai pa
tvirtino prezidentūra. Dabar
Lietuvos ir Rusijos diplomatai
derina vizito detales, būsimus
susitikimus ir dokumentus,
kurie galėtų būti pasirašyti vi
zito metu. Lietuva ir Rusija
rengia susitarimą dėl susisie
kimo geležinkeliais, dėl laivi
ninkystės Kuršių mariose, pa
sikeitimo nuteistaisiais ir ki
t u s dokumentus. Numatoma,
kad vizito metu V. Adamkus
susitiks su Rusijos prezidentu
Vladimir Putin, kitais parei
gūnais, verslo atstovais, ap
lankys Karaliaučių. Kaip žino
ma, 1999 m. turėjęs vykti pre
zidento Valdo A d a m k a u s vizi
tas buvo atidėtas dėl tuometi
nio Rusijos prezidento Boris
Jelcin ligos.

<BNS

* N u o k o v o 1-osios Lietu
v o s p i l i e č i a m s , vykstantiems
į Rusijos Federaciją, už vizas
reikės mokėti mažiau. Kaip
informavo Rusijos a m b a s a d a
Lietuvoje, ketvirtadienį įsiga
liojo nauji konsulinių rinklia
vų už vizas įkainiai, kurie bus
taikomi Lietuvos piliečiams
bei buvusiems SSRS pilie
čiams, dabar
neturintiems
Lietuvos pilietybės,
tačiau
nuolat
čia
gyvenantiems.
Vienkartinė paprastoji mėne
sinė viza j Rusiją nuo šiol kai
nuos ne 20 dol., kaip anks
čiau, o 10 dol. Vizos trijų mė
nesių laikotarpiui kaina ma
žinama nuo 25 dol. iki 15 dol.
Sumažinti vizų k a i n a s Rusija
nusprendė, atsižvelgdama į
praėjusių metų pabaigoje Lie
tuvos
vyriausybes
priimtą
sprendimą atpiginti įvažiavi
mo į šalį vizas. Tokiu žingsniu
vyriausybė tikisi skatinti tu
rizmą Lietuvoje.

* Premjeras
Rolandas
P a k s a s gerbia estus, bet val
stybinės vėliavos ant savo
namo per Estijos valstybinę
šventę neiškėlė, nes jo nebuvo
namuose. Lietuva, Latvija ir
Estija yra susitarusios, kad
kels savo valstybines vėliavas
per visų trijų valstybių ne
priklausomybės dienos šven
tes. Tačiau vasario 24 dieną,
kai nepriklausomybės dieną
šventė Estija, virš R. Pakso na
mo trispalve neplazdėjo. Į šį
faktą dėmesį atkreipė tiek
Lietuvos, tiek ir Estijos žiniasklaida. Kaip paaiškino
premjero padėjėja Jolanta Lunevičienė, R. P a k s a s negalėjo
iškelti vėliavos vasario 24-ąją,
nes jo visą tą dieną nebuvo
namuose. Kaip skelbta. R.
Paksas penktadienį, vasario
23 d., nuo pat ryto viešėjo
Mažeikiuose,
kur
aplankė
įmonę „Mažeikių nafta", o iš
ten vyko į savo tėviškę Tel
šius, k u r su šeima praleido
visą savaitgalį, ir tik sekma
dienį sugrįžo n a m o į Vilnių.

* V i l n i a u s savivaldybė
n u s p r e n d ė privatizuoti di
džiąją dalį nuo „šaltojo karo"
laikų
sostinėje
užsilikusių
slėptuvių. Vilniaus miesto ta
ryba 82 naujais objektais pa
pildė sostinės savivaldybės
privatizavimo objektų sąrašą.
Savivaldybė ne kartą skelbė
konkursą šių patalpų nuomai,
tačiau iki šiol neatsirasdavo
norinčiųjų nuomoti gyvena
mųjų namų rūsiuose esančias
patalpas. Rūsiuose esančios
patalpos galėtų būti naudoja
mos kaip sandėliai, jose gali
ma įrengti skalbyklas. Privati
zavus šias patalpas, slėptuvių
statusas turėtų išlikti — viena
iš privatizavimo sąlygų numa
to, kad pirkėjas stichinės ne
laimės atveju privalės leisti
žmonėms pasislėpti slėptuvė
* Pasak Lietuvos ypatin
se.
BNS
gojo archyvo direktoriaus
* D i d ž i a u s i a s Lietuvoje
pavaduotojo Kęsto Remeikos,
iš Maskvos į Lietuvą parga v y n ų g a m i n t o j a s .Anykščių
benta beveik 7.000 mikrofilmų vynas", n e r a n d a n t i s produkci
kadrų buvusios ypač slaptos jos pirkėjų, nuo pirmadienio
archyvinės medžiagos, susiju savaitei sustabdė
gamybą.
sios su Lietuvos gyventojų trė
* Radikalumu
pasižy
mimu. Visuomenei šie archy
minti J a u n a l i e t u v i ų politinė
vai bus prieinami tik šį rude
partija planuoja išleisti į Kau
nį, o kai kuriuos istorikus jie
no gatves tvarkos palaikymo
jau spėjo apstulbinti.
'Eita>
būrius. J a u sudarytas tvarkos
* I g n a l i n o s a t o m i n ė elek palaikymo būrių statutas. Pa
t r i n ė dirba m i n i m a l i u 950 gal jį. gatvėse budintys jauna
megavatų režimu, nes pasibai lietuviai bus ginkluoti dujų
gus sutarčiai su Baltarusijos balionėliais, dujų
kulkomis
susivienijimu „Belenergo", su užtaisomais pistoletais. Būrio
stabdytas elektros eksportas į nariai galės naudotis antran
Baltarusiją. Jis gali būti jau kiais ir. anot s t a t u t o . ..kitomis
atnaujintas,
jei
„Lietuvos surišimo priemonėmis". Šios
energija" pasirašys baigiamą veiklos tikslas — kova prieš
rengti susitarimą su Rusijos narkomaniją ir gatves chuliga
firma „Inter RAO". eksportuo nizmą.
'Elta.
siančia Lietuvos elektrą į Bal
* P r i e š t a r i n g o s reputaci
tarusiją. Kol elektra buvo eks
jos
v e r s l i n i n k a s Georgijus
portuojama į Baltarusiją, Ig
Dekanidze
sėdo j teisiamųjų
nalinos jėgainės pirmojo bloko
suolą.
Vilniaus
IV apylinkes
dvi turbinos dirbo 1,050 mega
teismas
trečiadienį
pradėjo
vatų režimu.
<Eita>
nagrinėti baudžiamąją bylą.
* K ū n o k u l t ū r o s i r spor kurioje 63 metų G. Dekanidze
1994-1995 m
t o d e p a r t a m e n t o v a d o v a s kaltinamas
Rimas Kurtinaitis buvo iš stambiu mastu iššvaistęs ak
kviestas j Socialliberalų frak cines bendroves ..Utenos gė
cijos posėdį. J a m buvo nurody rimai" (dabar ..L'tenos alus"
ta parengti įstatymo pataisas, turtą, apgaulingai tvarkęs bu
kad kriminalinio pasaulio vei halterinę apskaitą bei klasto
kėjai neprasiskverbtų vado jęs arba naudojęs suklastotus
t\i*
vauti įvairių sporto šakų fede oficialius dokumentus.
racijoms.
Eit.i
KALENDORIUS
* U o s t a m i e s č i o socialli
Kovo 2 d- Dautara. Eiuutas.
b e r a l a m s a t s i s a k i u s mero
Elena.
Jovydas. Marcelinas. Naida.
rinkimuose paremti liberalą
Simplicijus, Šviedrys.
Vytautą Grubliauską, libera
Kovo 3 d.: Pal. Kotryna Drexel;
lai pagrasino „nuversti" Šiau Nonita (Nonai. Kotryna. Kunigunda.
lių mere Vidą Stasiūnaitę..Eit;.. T'cijanas. Tulpė. Uosis
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APIE JAV STUDIJUOJANČIUS IR
ŽAIDŽIANČIUS LIETUVIUS
KREPŠININKUS
Daug sporto mėgėjų dažnai
klausia — kiek gi yra tų jau
nuolių iš Lietuvos, kurie stu
dijuoja ir žaidžia krepšinį JAV
kolegijose ar universitetuose.
Į šį klausimą atsakyti nebu
vo lengva, nes trūkdavo duo
menų. Kaip žinome, JAV yra
labai didelė, o tų aukštųjų mo
kyklų čia — ne vienas tūks
tantis. Be to, čia neišeina nei
vienas sporto dienraštis, kuris
aprašinėtų visą šalies sportą
apžvelgiančias žinias. Tenka
viską semtis tik iš atskirų vie
tovių spaudos, kurioje daugu
moje randamos tik tų sričių
informacijos.
Tačiau gerokai padirbėjus,
peržvelgus vėlyvą rudenį iš
leistus JAV studentų krepšinį
apžvelgiančius leidinius, paty
rėme, kad šiame krašte studi
juoja ir žaidžia 47 jaunuoliai
iš Lietuvos. NCAA lygos pir
mame divizione (aukščiausioje
grupėje) jų yra 16, antrame di
vizione — 11, o dvimetinėse
kolegijose (angliškai — „Junior College") — 20.
Nemaža geriausiųjų
grupė
Mus labiau domina pirmojo
diviziono komandų žaidėjai.
Dalį jų jau ne kartą buvome
paminėję, nes tai vyrai, kurie
yra pasiekę aukštumų. Bene,
žymiausias iš jų — Wake Forest universiteto, o taip pat ir
Lietuvos rinktinės žaidėjas —
Darius Songaila. Labiau pa
garsėjęs ir Donatas Zavackas
iš Pitt8burgo universiteto. Ha
vajų universiteto Honolulu
mieste rinktinėje jau spėjo pa
sižymėti Nerijus Puida, o prie
jo praėjusį rudenį dar pri
sidėjo ir Mindaugas Burneika.
Du lietuviai krepšininkai žai
džia ir High Point universiteto
rinktinėje. Tai Mantas Ignata
vičius ir Valdas Kaukėnas, ku
ris yra pernai sėkmingai Seton Hali universitetą baigusio
ir jame stipriai užsirekomen
davusio Rimo Kaukėno brolis,
kuris jau debiutavo Lietuvos
rinktinėje. Kitų krepšininkų
vardai, pavardės ir mokyklos:
Marijus Kovaliukas — Sacred
Hart; Motiejus Reimeris —
Florida Atlantic; Mantas Stor
pirštis — Hartford; Marius
Janišius — Marist (beje, Šio
krepšininko studijos ir žaidi
mas šiuo metu yra suspenduo
tas, nes šis jaunuolis pakaltin
tas kriminalinio pobūdžio nu
sikaltimu); Žydrūnas Stankus
— Campbell; Marius Petra
vičius — South Carolina; To
mas Nagys — Clemson; Matas
Niparavičius — UNC Charlotte; Saulius Kuzminskas —
California; Arūnas Drąsutis
— Texas A & M. Iš jų aukš
čiausias yra Kuzminskas, ku
rio ūgis — 2 metrai 11 centi
metrų. Beje, daugumas šių vy
rų yra aukštaūgiai — daugiau
2 metrų.
Čia dar norėtųsi bent sužy
mėti ir antrame divizione žai
džiančius. Tai: Paulius Vyš
niauskas, Arvydas Mikalainis,
Martynas Valaitis, Vaidas Nutautas, Mindaugas Jokulis,
Miroslovas Jonuška, Tomas
Ivanauskas, Aurimas Stakėnas, Alvydas Jocys, Zigmas
Kaknevičius.
Auga nemaža jaunimo
Kaip minėjome, dvidešimt

jaunuolių žaidžia dvimetinėse
kolegijose. Tad dalis iš jų šį
pavasarį baigs jose studijas ir
papildys didžiųjų universitetų
ar kolegijų krepšinio rinktinių
sąrašus.
Taip pat čia dar galima pa
minėti, kad 15 jaunuolių iš
Lietuvos mokosi ir žaidžia šio
krašto gimnazijų komandose.
Jų net dešimt šį pavasarį bai
gia savo mokyklas ir jų dalį
ateinantį rudenį irgi matysi
me aukštųjų mokyklų rinkti
nėse. Taigi, atrodo, kad lietu
vių krepšininkų iš Lietuvos
Amerikos aukštosiose mokyk
lose jų niekada nepritruks.
Reikia paminėti, jog propor
cingai, pagal gyventojų skai
čių, Lietuva JAV universite
tams bei kolegijoms duoda
daugiau krepšininkų negu bet
kuri kita valstybė pasaulyje.
Beje, Lietuvos jaunųjų krep
šininkų išsiuntimu į Ameriką
daugiausia rūpinasi krepšinio
treneris ir agentas iš Šilutės
— Stepas Kairys. Iki šiol į
Dėdės Šamo žemę išvykti jau
padėjo beveik šimtinei mūsų
tautiečių. Jis pažymi, jog mū
siškiai, baigusieji mokslus šia
me krašte ir atstovavusieji
NCAA komandas, turi galimy
bę uždirbti nemažus pinigus
bet kurioje pasaulio valsty
bėje. Gaila, kad juos ne visada
sugeba „įpirkti" Lietuvos pro
fesionalų komandos.

LFK ..Lituanica" futbolo komandos vyrai su vadovais po vasario 24 d. Villa Park. IL, 8:4 laimėtų rungtynių
Nuotr. P i j a u s B i e l s k a u s
prieš ..Maroons".

„LITUANICA" — „MAROONS" 8-4

„Lituanicos" vyrų futbolo ko
manda, pakeliui į Čikagos ir
apylinkių geriausiųjų ekipų
elitą, praėjusį sekmadienį pa
siekė triuškinančią pergalę
prieš vieną iš stipriųjų „Met
ropolitan" lygos vienetų —
italų „Maroons". Šie varžovai
netikėtai buvo įveikti net 8-4.
pasekme.
Pirmame kėlinyje „Lituani
ca" dviem Laimono Bytauto
bei Gyčio Kavaliausko ir Virgio Žuromsko įvarčiais vyravo
4-2. Bet antrame — varžovai
padarė 4-4. Tuomet mūsiš
kiams nieko kito neliko, —
kaip labiau susiimti ir dau
giau pulti „Maroons" vartus.
Mūsiškių žaidėjų ryžta? bei
pasišventimas — atnešė už
tarnautus vaisius. Per 10 mi
nučių į „Maroons" vartus vie
nas po kito krito 4 įvarčiai. Po
kartą čia pasižymėjo L. Bytau
tas, V. Žuromskas. J. Bėruti ir
R. Urbonavičius.
Gausiam lietuvių stebėtojų
Amerikoje
būriui,
susirinkusiam
į
studijuojantieji
„Odeum"
pastato
salę
Villa
pasklido po pasaulį
Park. IL, čia buvo proga pasi
Čia reikia pažymėti, kad džiaugti šiuo didžiausiu mū
šiuo metu jau daugiau negu siškių laimėjimu šį sezoną.
„desėtkas" Amerikoje mokslus
Kadangi tai buvo priešpasbaigusių Lietuvos jaunuolių,
kurie žaidžia įvairiose užsie
Vienas iš jų — Darius Son
nio šalių krepšinio klubų ge
rose komandose kaip profesio gaila, beje, Amerikoje studi
nalai. Kai kurių uždarbis sie juoja dar tik treti metai ir jau
kia milijoną ar daugiau dole olimpiados metu Australijoje
rių metuose. Tai geras įrody Lietuvos rinktinėje buvo vienu
mas tiems Lietuvos krepšinio iš geriausiųjų. Beje, šis jau
žinovams (net ir buvusiam nuolis, kaip atrodo, bus pirma
Lietuvos krepšinio rinktinės sis iš čia studijavusiųjų Lietu
vyr. treneriui Vladui Garas vos jaunuolių, kuris tiesiai iš
tui), kurie vis stengėsi sumen universiteto pateks į NBA.
kinti Amerikoje mokslus bai Darių jau kalbina tai padaryti
gusiųjų krepšininkų sugebėji šiemet, nors jam dar yra likę
mus. Net ir dabartinėje Lietu vieneri studijų metai. Dar ne
vos krepšinio rinktinėje jau žinia, kaip mūsiškis apsispręs.
turime ne vieną Dėdės Šamo Atrodo, kad jis norės užbaigti
žemėje studijavusį ir žaidusį universitetą.
Edvardas Šulaitis
krepšininką.
/

kutinės pirmenybių rungty
nės, „Lituanica" jau turi labai
realias galimybes tapti prizi
ninku. Dabar mūsiškiai su 15
taškų stovi ir ..major" grupės
trečioje vietoje. Pirmoje jau
nepavejama yra „Kickers" ko
manda (24 tšk), o antroje
„United Serb.-" i 16 tšk). Ket
virtoje — „Maroons" — 13 tšk.
Paskutinį pirmenybių sek
madienį — kovo 4 d., 6 vai.
vak. lietuviai rungtyniaus su
vidutinio pajėgumo „Schwaben" ekipa. Jei mūsiškiai lai
mėtų i'o tai yra labai realu), o
„United Serbs" pralaimėtų, ar
ba sužaistų lygiomis, „Litua
nica" užimtų II vietą. Jeigu ir
serbai laimėtų, mūsiškiai lik
tų trečioje vietoje. Nė vieno iš
šių laimėjimu ..Lituanica" sa
lės futbolo „major" grupėje iki
šiol dar nebuvo pasiekusi.
Būtų gera. kad į kovo 4 d.. 6
vai. vak. rungtynes ateitų kuo
daugiau lietuvių, paraginti
mūsiškius pergalei ir kartu
pasidžiaugti prizinės vietos
laimėjimu. Būtų gera, kad
tautiečiai atsineštų lietuviškų
trispalvių bei plakatų su
skambiais šūkiais.
Čia reikia pažymėti, kad
„Lituanicos"' vyrams gerai se
kasi ir kitose salės futbolo
pirmenybėse, kurios vyksta
antradieniu vakarais Dolton.
IL. Čia mūsų vyrai pelnė tris
pergales iš tiek pat turėtų
rungtynių. Praėjusį antradie
nį mūsiškiai laimėjo 9-3.
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Kaip paprastai, bus valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimai,
diskusijos
klubo - * Švedijoje baigėsi antra
veiklą liečiančiais klausimais, sis šių metų pasaulio ralio
naujos vadovvbės rinkimai ir čempionato ratas, kuriame po
bene 8 metų petraukos vėl da
kt.
Laukiami ne vien tik senieji lyvavo lietuvių ekipažas. Lie
nariai, bet ir naujieji, kurie tuviai užėmė 5-tąją vietą N-4
norėtų prisidėti prie šio se klasėje ir 23-ąją — absoliučio
niausiojo ir vienintelio Š. je įskaitoje. Jie šį ypač sudė
Amerikos lietuvių futbolo klu tingą egzaminą išlaikė geriau
bo veiklos!
nei spėjo didžiausi optimistai.
E.Š.
* {veikę „tikrą rusišką
žiemą", Rusijoje vykusiose
tarptautinėse autoralio var
* Biržietis Žydrūnas Sa žybose aštuoni Lietuvos rink
vickas sužinojo, kad jis lai tinei atstovavę „Porsche" klu
mėjo pasaulio jėgos trikovės bo sportininkų ekipažai į Lie
čempionato sidabrą. Pernai tuvą parvežė Rusijos prezi
lapkritį Japonijoje vykusiose dento Vladimir Putin taurę.
planetos pirmenybėse Ž. Sa
* Tarptautinės dviračių
vickas tarp 17 dalyvių pelnė sporto sąjungos (UCI) pa
III vietą. Praėjus trims mėne skelbtoje naujoje pasaulio
siams paaiškėjo, kad sidabro plento dviratininkių populia
medalio laimėtojas J. Fokinas rumo lentelėje pirmauja Sydvartojo dopingą. Ruso rezulta ney žaidynių.bronzos medalio
tas panaikintas, o jis — 2 me laimėtoja Diana Žiliūtė, surin
tams diskvalifikuotas.
o w kusi 706 taškus.
MM

KAS NAUJO PASAULYJE

Kazys Baronas, Vokietija
Šalia futbolo, Vokietijos ran- Berlyno „Alba" penketukas, eikinio rinktinė priklausė prie damas be pralaimėjimo ir tu
pasaulio galiūnų. Deja, šieme rėdamas savo sąskaitoje 32
tinės pasaulio rankinio pirme tšk. Antroje vietoje žygiuoja
nybės Prancūzijoje parodė Leverkusen ir trečioje Bonn.
skirtingą vaizdą: vokiečiai, ko Uodegėlės pabaigoje — Oldenvodami dėl septintos vietos, burg, Bamberg ir Ulm. Rimo
pralaimėjo Ukrainai 24:30. Kurtinaičio Hagen klubas (jis
Dar prieš keletą metų, Vokie jame žaidė metus laiko) su 14
tijos rinktinėje, priėmęs to tšk. randasi septintoje vietoje.
krašto pilietybę, vidurio puolė Penketukuose matomi tamsia
ju žaidė mūsiškis Vygaudas odžiai. Jie vokiečių neblogai
Petkevičius. Lietuvis priklau atlyginami, nes žaidžiant ge
sė prie geriausių Vokietijos roms komandoms, runtynes
rankininkų. Tačiau Vokietijos stebi iki 10,000 žiūrovų.
„LITUANICOS" NARIŲ
rankinio sąjunga nutarė at
Vokietijos ledo ritulio lygoje,
SUSIRINKIMAS
naujinti rinktinę, tad iš sąsta kurią reikėtų pavadinti tarp
Kovo 11 d., 1 vai. p.p., PL to lietuvį išbraukė. Treneriui tautine, nes joje žaidžia tikras
centro Lemonte posėdžių kam nepavyko sudaryti stiprios ko tautų Babilonas, pradedant
baryje yra šaukiamas metinis mandos. Be to, žaidėjų tarpe kanadiečiais, amerikiečiais ir
LFK „Lituanicos" narių ir rė nebuvo darnos, sugyvenimo. baigiant įvairių Europos tautų
Tad Vokietijos žiniasklaidos atstovais. Pirmenybėse visiš
mėjų susirinkimas.
ašaros, vadinant rinktinės pa kai netikėtai į pirmą vietą įšo
sirodymą „blamage — gėda" ko mano artimo Mannheimo
yra bereikalingos, laukiant ge miesto „Adler" klubas. Jame
resnių laikų. Lietuvis praėju pirmu smuiku griežia kana
siais metais žaidė Magdebur diečiai ir Klevo lapo italai, če
go klube, tačiau buvo „parduo kai. Antroje vietoje — Miuntas" Solingen komandai. Joje chen, trečioje Berlyno „Capijis priklauso prie geriausių tals". Uodegėlės pabaigoje —
žaidėjų, lygiai kaip ir I. Radze Augsburg, Essen, Berlyno
vičiūtė Leipcigo klube. Mūsiš „Eisbaeren".
kė, 23-metė šviesiaplaukė taip
Sningant, ar tiesiog sniegu
pat priėmė Vokietijos piliety paklotoje aikštėje, vasario
bę, žaidžia Vokietijos rinkti roėn. pirmą savaitę vyko Vo
nėje ir kartu su Jurace, dau kietijos aukščiausios futbolo
gumoje pelnydama daugiau lygos pirmenybės. Staigmena
siai įvarčių savo klubui bei — pirmaujanti Schalke vieVokietijos rinktinei. Pasaulio nuolikė netikėtai pralaimėjo
vyrų rankinio pirmenybes ne lygos naujokui Cottbuso klu
tikėtai laimėjo Prancūzija, bui net 1:4 ir tuo pačiu užleido
baigmėje ir po pratęsimo pirmavimą
daugkartiniam
įveikdama Švediją 28:25. To meisteriui Miuncheno Bayern
liau valstybės išsirikiavo: 3 — klubui,
kuris
Wolfsburge
Jugoslavija,
nugalėdama (volksvagenų automašinų įmo
Egiptą 27:17; 5 — Rusija po pra nė) įveikė vietos klubą 3:1.
tęsimo įveikė Ispaniją 48:30; Nuo šalčio dreba brazilai žai
7 — Ukraina nugalėjo Vokietiją dėjai, sėdėdami ant atsarginių
30:24.
suolo apsisupę šiltomis ant
Dabartine L F K „ L i t u a n i c o s " valdyba ir n-vizijns komisija U k -t>di .Jonas l ' l i i r v s . A I U T ' O Gl.ivmsk.is. Gedimi
Vokietijos
aukščiausioje
klodėmis. Del sniego, daugu
nas Bielskus Stovi
Edvardas £tilaiti«. Brunius ?, 11 k.»11 - k • i •-. -J Rudaitis. Br Mikėnas Ikonas .Juraitis ir V
krepšinio
lygoje
aiškiai
pir
moje atidėtos antros lygos pir
Marčinskas Kovo 11 H , sekmadieni. PI.C I-omontc vyk'- -i<> klu!x> narui rr-mejų susirinkimas, kuriame bus
renkama nauja klubo vadovybė.
mauja Lietuvai pažįstamas menybės. Manding, sužaistos

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Tai. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hfe, IL
Tel. (708) 596-8101
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 PETRE1KIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlam Ave.
Tel. (708) 598-405$
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, U.D., &C.
Specialybė - Vidausfigųgydytojas
Kalbame
feMU
6918 W. Archer Ave. St». 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9966
Valandos pagal smifkną

ARASŽUOBA.M.D.
AMU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

kelios rungtynės. Hanoverio
klube žaidžia vilnietis Morinas, tačiau į aikštę jis trenerio
buvo išleistas tik 67 min. Lie
tuvis priklauso prie geresnių
žaidėjų, tad treneris bijo vil
niečio sužeidimo. Hanoveris
pralaimėjo 1:2.
Besiruošdami Europos leng
vosios atletikos uždarų patal
pų pirmenybėms Portugalijos
sostinėje, eilė geriausių senojo
žemyno lengvaatlečių išbandė
savo jėgas su kitų pasaulio
tautų atstovais sporto kara
lienės varžybose. Ir taip, pui
kioje Stuttgarto halėje 800 m
bėgimą geru laiku laimėjo Vo
kietijos atstovas, parodyda
mas 1 min, 4:7.1 sek. laiką, 60
m kliūtinį laimėjo vokietis
Balzer 7.55 sek. prieš kubietį
Garcią 7.56 sek. Rutulio stū
mimas baigėsi italo pergale —
19.95 m. Moterys: 60 m.
ukrainietė Kravčenko 7.09 m,
šuolis į tolį rusė Galbiną 6.84
m prieš,olimpinę meisterę vo
kiete Drechslen — 6.74 m. Vokietijos Erfurto mieste, ste
bint 3,000 žiūrovų, kubietis
Mayola 60 m nubėgo per 6.62
sek., moterų pusėje amerikie
tė Burrell nušoko į tolį 6.69 m,
Drechsler 6.65 m.
Pasaulio keturviečių rogučių
pirmenybėse garsioje Šveica
rijos St. Morita vietovėje, tre
čią vietą užėmė mūsų kaimy
nė Latvija. Džiaugsmingai rei
kia pranešti, kad sąstatą su
darė vieni latviai. Moterų var
žybose pasižymi Gailė.

DRAUGAS, 2001 m. kovo 2 d., penktadienis

KUNIGAIKŠČIAI IR VADAI

Danutė

VYTAUTAS VOLERTAS
Gal tik įtarinėjimų
vaisiai

Juk kažkaip reikia
raminti

riško „draugo" prasme).
Liberalų šeima

Neseniai „Drauge" buvo vil
tasi, kad dabartinė Lietuvos
vyriausybė ištvers pakanka
mai ilgai. Tada pajėgtų ką
nors vertingo atlikti. Bet štai
jos viduje jau krebžda negeri
kenkėjai. Atsistatydino Susi
siekimo ministras G. Striaukas, liberalas, kažką negerai
padaręs prieš ministeriavimą.
Ar jis savo ankstesnius žings
nius buvo pamiršęs? Turbūt,
nes kitaip į ministrus jungtis
nedrįstų. Užkliuvo Ūkio mi
nistro E. Maldeikio, liberalo,
kelionė į Maskvą. Ten jį suti
ko „Gazprom", rusų dujų
bendrovės, limuzinas, bet ne
Lietuvos ambasados automo
bilis. Ministras nakvojo ne
ambasados Svečių namuose,
bet prabangiame viešbuty.
Blogiausia, kad su juo maišėsi
A. Bosas, suinteresuotas „Lie
tuvos dujų" privatizavimu.
Taigi įdomi painiava, „Gaz
prom" ir „Lietuvos dujos". Ar
ministras neprisiminė „Mažei
kių naftos" istorijų, pats ne
tingėjęs dėl jų pašūkauti? Ar
A. Boso, dujininko, nepažino
jo, jo tikslų nenujautė? Ir gal
mūsų ambasados automobiliai
riedėdami nemaloniai trinkčioja, gal lovos Svečių na
muose kietos ir įdubusios?
Žemės ūkio ministras K.
Kristinaitis,
socialliberalas,
esąs negerai apsišaukęs dėl
kažkokio žemės sklypelio. Li
beralą H. Žukauską, Aplinkos
ministrą, kaimynai užpuolę
dėl siekių užvaldyti svetimą
(virtuvinį!) turtą.
Taigi spirga jau keturi mi
nistrai. Tai vien nesibaigian
čių įtarinėjimų problema su
įprocra..skųstis nuo tų laikų,
kai vargingos, doros ir darbš
čios melžėjos rašydavo Stali
nui laiškus, kaltindavo įvai
rius kolchozų komisarus, ar
prašydamos nubausti kokią
nors šmeižikę? Štai ir seimūną K Bobelį dėl to paties įpro
čio į Strasbūro teismą traukia
kažkokia Liucija dėl sandė
liuko rūsyje. Jei skaidrumas,
tai skaidrumas iki galo!
Jei ši vyriausybė pabirtų,
būtų negerai. Tesilaiko ji ir
tedirba, jei dirbs sąžiningai.
Tik tada ateitų laikas ją nu
peikti, kai imtų ryškėti dido
kos klaidos. O dabar dėl vieno
ministro žingsnelių praeity,
dėl kito ministro virtuvėje su
sibarusios žmonos su kaimyne
valstybę griauti yra nei šis,
nei tas. ir dar viena viltis: gal
iš liberalų ir socialliberalų,
kartu dirbančių, kartu pei
kiamų ir giriamų, pakils vieni
liberalai? Artimi bendradar
biai susidraugauja (ne proleta-

Socialdemokratų ir LDDP
susivienijimas yra ženklas,
kad Lietuvoje politikai, jei dar
nesuskaidrėjo, tai bent ryžosi
protingėti. Be šio susivieniji
mo yra ir daugiau ženklų. Štai
narsioji Laima Andrikienė,
buvusi konservatore ir mi
nistrė, o dabar Tėvynės liau
dies partijos pirmininkė, savo
raginamuoju laišku ryžtasi su
glaudinti liberalus, centristus,
visus tris krikščionių demok
ratų būrius, konservatorius,
demokratus, tautininkus, po
litkalinius ir tremtinius. Tai
didelis ir sveikintinas užmojis,
buriant politiškai į dešinę besižvalgančius Lietuvos pilie
čius. Bet jos baisą vargiai iš
girs konservatoriai bei krikš
čionys demokratai. Būtų pa
prasčiau, jei ta rūpestingoji
Tėvynės liaudies partija grieb
tųsi ne tokio sunkaus už
davinio, bet grįžtų į konserva
torių tėviškus namus. Iškly
dusius vaikus, mažai nusižen
gusius, kai jie geresnės pa
stogės neranda ir jaučia vie
numą, gimdytojai priima be
klausinėjimų. Be to, liberalai
su centristais kriksč. demok
ratų ir konservatorių artumos
niekados nepageidavo. Libera
lai šiandien bendrom jėgom ir
bendrais protais kartu su so
cialliberalais kaupia sau poli
tinį kapitalą, tai ar ne jiems
tektų susigiminiuoti? „SociaF
priesaga dar neliudija, kad tai
tolėliau kairėn žvairuojanti
grupė, o šios dienos lietuviai
liberalai nėra dešinieji, kaip
būtų galima iš jų vardo pagal
voti. Be to, nei vieni, nei kiti
gerai nežino, kas jie iš tikrųjų
esą. Todėl galėtų giminiuotis.
Nors rinkiminėje propagan
doje kai kur garsinosi skirtin
gai, bet rinkimai rinkimais
lieka. Ar šito žaidimo nežino
me? Tiesa, gali koalicijai nesi
sekti darbai, liberalai gali kal
tinti socialliberalus, tada ir
koalicija, ir draugystė virstų
ant šono.
O centristai? Jie taip pat
žvalgosi aplink ir žiūri, ką pa
metė, ko nerado. Rimčiau pra
kalbinti, gal nesipuikintų ir
šlietųsi prie liberalų. O jei pri
sidėtų dar viena kita mažųjų
partija, jau būtų gražu. (Juk,
pvz., tautininkai dygo ir iš
dygo liberalinės filosofijos pa
vėsy.) Liberalai, sociallibera
lai, centristai, plius pora sin
tetinių partijų — jau jėga, tin
kanti pozicijai ir opozicijai, jau
atsvara socialdemokratams!
Suprantame, kad didelį par
tijų skaičių pagimdė ne savaip
ekonomiškai ir ideologiškai

Po konsistorijos iškilmių Romoje vasario 26 d. į Lietuvą sugrįžo naujasis kardinolas Audrys J. Bačkis. Jo pasi
tikti į Vilniaus oro uostą buvo atvykę valdžios atstovai. Lit-tuvos vyskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuoles, klie
rikai, katalikiškų organizacijų nariai, tikintieji.
Vladimiro Gulevičiaus 'Eltai nuotr.

galvojantys piliečiai. Iš kur at
siras tiek valstybės tvarkymo
teorijų, kiek šiandien Lietu
voje yra partijų? Partijas su
kūrė vadovavimo malonėmis
apdovanotieji (taip apie save
maną!). Lietuviai yra kuni
gaikščių tauta. Daug turėjome
kunigaikščių, šiandien daug
turime vadų. Ar V. Šustaus
kas ne vadas? O Bobelis, Ozo
las, Bogušis, Smetona, kiti?
Vadams reikia kariuomenių, o
politikams — partijų. Štai kur
galinga politinė versmė!
Kalbant apie liberalus, so
cialliberalus, centristus ir ki
tus panašius, galinčius rinktis
į vieną pastogę, iškyla vadų
klausimas. (O gal net jų eli
minavimo?) Bet Paulauskas,
Paksas jau rado išeitį. Turint
omeny slaptą mintį, kad ir pi
ramidės viršūnė kada nors iš
tuštės, štai jau trys šilti užpečkiai. 0 kiti kunigaikščiai,
jei kada nors tokia laiminga
padėtis susidarytų, gal pasens
ir nepajėgs kalavijų kilnoti.
Tada jokio eliminavimo ne
reikėtų. (Žodžiu — guostis ir
svajoti nedraudžiama.)
Jei visi liberalais besivadiną
ir nuo jų toli neatsitraukę po
litiškai susiburtų, turėtume
rimtą jėgą. Geriau atrodytų
rinkimai, nesusipainiotų bal
suotojai, mažiau grasintų so
cialdemokratai. Štai iškilmin
game susirinkime (sausio 27
d.), kai LDDP su visu vežimu
ir su jame sėdinčiu patronu
įdardėjo į socialdemokratų
kiemą, jų pasveikinti susirin
ko beveik visų Jungtinių Tau
tų Markso pasekėjai. Tokį so
lidarumą reikia įvertinti. Ko
dėl negalėtų Lietuvos liberali
nių pažiūrų žmonės ^olidaruotis" į vieną partiją? Q da
bar štai kaip skundžiamasi
laiške iš Lietuvos: „Politikoje
— tai pas mus darosi cirkai.
Partijos riejasi savo viduje, at
siriboja vieni nuo kitų. Aš jau
nebekreipiu dėmesio. Man vis
tiek, kas ten dabar valdžioje.
lietuvių katalikų nesutikimo
(turiu galvoj politikus) reikalą
ir prašė tarpininkauti. Pata
riau sukviesti negausingą rim
tesniųjų politikų būrelį ir tar
Ištraukos
tis. Sutikau tokiame pasitari
(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir
me dalyvauti. Tarp kitko, jis
pasveikino Alto vykd. komi
j o komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese)
tetą su vizitu pas prez. EisenNr.3
howerį. Anot jo, didelis darbas
Sutinka su mano nuo padarytą pranešimą Lietuvai buvo atliktas.
mone, kad Vlikas turi pasilikti per Voice of America tuoj po
1953 balandžio 6. Pirma
Europoj. Sutinka ir su tuo, audiencijos pas prezidentą Eikad Lietuvos laisvinimo veiks senhowerį kovo- 26 d. Smagu dienis
Visi keturi vykdomojo komi
nių konferencija gali būti vis tik girdėti, kad žmonės
teto nariai pietavome L. Bohešaukiama tik tuomet, kada jie įvertina darytas pastangas.
mia ir tarėmės Alto reikalais.
tarp savęs jau bus susitarę.
„Lietuvių Dienos", ir „Elta"
1953 balandžio 2. Ketvir Svarstėm kong. Kersten pa
ruoštą JAV Kongresui rezoliu
nori padaryti su manimi pasi tadienis
kalbėjimą. Prisiuntė eilę klau
Juozas Kąjeckas, Lietuvos ciją Lietuvos rinkimų tyrinė
simų, į kuriuos prašo atsakyti. Pasiuntinybės
Washingtone jimo reikalu. Olis nusiskundė.
Daug kas šiandien teiravosi attache, prisiuntė savo pirmą kad mes, girdi, nesitarėm su
apie Alto žygį į Washingtoną. jį straipsnį „Draugui". Mat, juo dėl audiencijos su prez. EiJonas (sūnus) vakar skambi bodamas sostinėj, su juo susi senhoweriu.
Į Chicagos Tarybos susirin
no. | Washingtoną vyks trečia tariau. Straipsnis geras. Atro
do, turėsiu dar vieną gerą kimą negalėjau nuvykti, nes
dienį.
visą dieną ranka sopėjo.
bendradarbį.
1953 kovo 31. Antradienis
Kazlauskas, Lietuvoj buvęs
1953 balandžio 13. Pirma
Gaunu laiškų iš viso krašto, teisėjas ir prokuroras, žemai dienis
kuriuose sveikina ir dėkoja už tis, atvyko pas mane iikelti
Prel. M. Krupavičius, rašo

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M.
DIENORAŠTIS

NUSTATYTI MOKSLO REIKALAVIMAI
UŽSIENIO STUDENTAMS
Š.m. vasario 21 d. vyriau
sybe patvirtino studijų Lietu
vos aukštosiose mokyklose
reikalavimus užsienio valsty
bių piliečiams bei asmenims
be pilietybės.
Kaip teigiama Švietimo ir
mokslo ministerijos pažymoje
vyriausybei, Lietuvai, kurios
strateginis tikslas — narystė
Europos Sąjungoje, būtina už
tikrinti studentų mobilumą,
sudaryti palankias sąlygas
aukštosioms mokykloms orga
nizuoti studijas ne tik Lietu
vos piliečiams, bet ir užsienio
valstybių piliečiams.
Pagal studijų Lietuvos aukš
tosiose mokyklose reikalavi
mus užsienio valstybių pi
liečiams bei asmenims be pi
lietybės, užsienyje įgytas ir
Lietuvoje pripažintas išsilavi- •
nimas asmeniui nesuteikia
teisių daugiau, negu jis turėjo
valstybėje, kurioje įgijo išsi
lavinimą, taip pat negu Lietu
voje įgytas atitinkamas išsi
lavinimas.
Užsieniečiai, turintys Lietu
voje pripažintą ne žemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą,
gali stoti į Lietuvos aukštąsias
mokyklas. J valstybės finan
suojamas vietas gali būti prii
mami užsieniečiai, jei jie yra
piliečiai užsienio valstybės,
kurioje studijuojantiems lietu
viams nereikia mokėti už stu
dijas, bei, jei užsieniečiai turi
leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Užsieniečiams, priimant j
valstybės finansuojamas vie
tas, yra taikomos kvotos, ku
rias nustato Švietimo ir moks
lo ministerija. Užsieniečiai
taip pat pasirašo vyriausybės
nustatytos formos ir turinio
trišalę sutartį dėl paskolos su
teikimo su aukštąja mokykla
ir Lietuvos valstybiniu mokslų
ir studijų fondu.
Užsienio valstybių studen
tai, priimti į valstybės finan
suojamas vietas, turi teisę to
kiomis pačiomis sąlygomis
kaip ir Lietuvos piliečiai iš sti
pendijų fondo gauti stipendi
jas.
Atvykstantys pagal Švieti
mo ir mokslo ministerijos
tarptautines sutartis ar susi
tarimus užsieniečiai priimami
į aukštąsias mokyklas tarp
tautinėse sutartyse ar susita
rimuose numatytomis sąlygo
mis. Šių užsieniečių studijų
apmokėjimo tvarka nustato
ma tarptautinėse sutartyse ar
susitarimuose bei Lietuvos
teisės aktuose.
Užsieniečiai studentai, ne
patekę į valstybės finansuoja
mas vietas, moka aukštosios
mokyklos studijų kainą. Už
sieniečiui, išėjusiam
pasi
rinktą nuosekliųjų studijų pa
kopos programą, išduodami
nustatytos formos diplomai
valstybine kalba.

* Seimo švietimo, mokslo
ir kultūros komiteto siūlo
nes nei vieno politiko aš nede mos Aukštojo mokslo įstatymo
du į kišenę. Visų nagai riesti pataisos numato visose valsty
tik į save. Per daug jau to nu binėse aukštosiose mokyklose
sivylimo. Politika man jau nu visų kursų studentams įvesti
sibodo, gali nervintis ir piktin metinį 1.000 litų studijų regis
tis iki išprotėjimo, vis tiek tracijos mokestį. Konstitucijos
nieko nepakeisi". O jei partijos suteiktą teisę į nemokamą
jungtųsi? Gal tada nereikėtų aukštąjį mokslą- naikinančios
nervintis ir piktintis „iki iš įstatymo pataisos gali būti pa
protėjimo", nes atsirastų di teiktos ir priimtos jau Seimo
pavasario sesijoje.
'Eitai
desnė tvarka.
svarbų laišką Vliko reikalais.
Prašo parašyti plačiau apie
Alto vizitą pas Eisenhovverį.
Rašo V. Kvetkus susivienijimo
reikalu. Susirūpinęs jaunimo
klausimu.

daug svarbių Liet. laisvinimo
dalykų.
Alto vykd. komiteto susirin
kimas, kuriame nutarta raštu
paklausti Lietuvių Taut. są
jungos apie jos rengiamą žygį
į Washingtoną. Taip pat nu
1953 balandžio 16. Ketvir tarėm laikyti kongresą lapk
tadienis
ričio 26 ir 17 dn., Chicagoje.
Šventojo
Kryžiaus
kle Olis mitinge nedalyvavo. Būk
bonijoj įvyko paskutinis Lab tai dar negrįžęs iš kelionės.
darių rengiamo $25.00 banke
1953 gegužio 8. P e n k t a 
to komiteto susirinkimas. Iš
klausius pranešimų, atrodo dienis
Kongr. Charles J. Kersten
kad banketas bus sėkmingas.
vakar įteikė JAV Kongresui
1953 balandžio 17. Penk rezoliuciją, reikalaujančią pas
kirti specialų komitetą, kuris
tadienis
Ant. Rudis skambino. Klau ištirtų klastingus Lietuvoje
sė patarimo ciėl Lith. Cham- rinkimus 1940 m. ir visas
ber Of Commerce banketo kal anekcijos aplinkybes. Tai di
delis dalykas. Šiam žygiui pri
bėtojo. Jisai žada talką Altui.
tarė prez. Eisenhoweris ir
1953 balandžio 27. Pirma Valst. sekr. J. F. Dulles. kuris
dienis
rezoliucijos tekstą dar sustip
Prel. M. Krupavičius, sirg rino.
damas ir tuo tarpu negalė
Morrison viešbutyje Alto
damas iš lovos pasikelti, rū vykd. kom. laikė susirinkimą.
pinasi tautos reikalais. Gavau J. Tysliavai dalyvaujant. Ap
iš jo laišką, kuriame liečia tartas Kersteno rezoliucijos

Bindokienė

save

ma. Juk technika, net kainuo
jančia milijardus dolerių, pasi
tikėti neverta. Jeigu naujau
sias ir brangiausias povande
ninis laivas, išplaukęs manev
rams, Staiga iškyla į paviršių
ir pataiko į nedidelį žvejų lai
vą (ir dar svetimos valstybes!1
vien dėl to, kad tame povande
niniame jūreiviams ..trukdė
civiliai svečiai", besimaišy
dami pačiose jautriausiose jo
kontrolės vietose, tai iš tokių
karinių JAV pajėgų visko gali
ma tikėtis.
Antra vertus, naujasis Val
stybės sekretorius jau pačioje
savo kadencijos pradžioje susi
laukė daug papildomo darbo:
išlyginti duobes ir ištiesinti
kelius, kad juose nepaklystų
Vašingtono politikos vežėčios.
Nepaisant prez. George W.
Bush kietų žodžių ir net ra
ketų Irako diktatoriaus adre
su. Valstybės sekretorius Colin Povvell. paviešėjęs Arti
mųjų Rytų sostinėse ir išklau
sęs jų vadovų nuomonių, jau

Tiek Rusijos, tiek Amerikos
valstybes vadovo kėdėn nese
niai atsisėdo naujas žmogus.
Abu ten pateko demokratiš
kais, laisvais gyventojų bal
savimais (nors kai kas — tiek
JAV. tiek Rusijos atveju — su
tuo ir nenorėtų sutikti). Mas
kvoje prezidentas Vladimir
Putin įsitaisė kiek anksčiau,
jau spėjęs užsirekomenduoti ir
namie, ir užsienyje, kaip kie
tas vadovas, tam įgūdžius at
sinešęs iš praeities, susietos
su visame pasaulyje žinoma ir
daugeliui šiurpą keliančia so
vietinio saugumo agentūra —
KGB. Tad jam nereikia dide
lių pastangų, kad susilauktų
paklusnumo savo tautoje ir
nepasitikėjimo užsienyje.
JAV prez. George VV. Bush į
Baltuosius rūmus atsinešė
kiek kitokį bagažą. Visų pir
ma — paveldėjimą iš savo tė
vo, toje pačioje kėdėje sėdė
jusio ypač neramiu ir pavojin
gu pasaulio (juo labiau Euro
pos) istorijos
laikotarpiu.
Prez. George Bush (tėvo) ka
dencijoje įvyko Persų įlankos
karas su Iraku, subyrėjo ir
„nenugalimoji" Sovietų Sąjun
ga, o pavergtosios tautos iš jos
griuvėsių pakėlė galvas į lais
vę. Anuometinio prezidento
neryžtingumas pripažinti vyk
stančius pasikeitimus šian
dien atrodo, kaip to pasakų
berniuko mėginimas sulaikyti
jūrą, besiveržiančią pro apsau
gos pylimo skylutę. Galbūt
kaip tik tas svyravimas ir
užkirto jo kelius antrajai pre
zidento kadencijai.

rekomendavo prezidentui kiek
sušvelninti priešiškumą Ira
kui. Juk visos sankcijos ir blo
kados, galiojančios jau dešimt
metį, pasikeitimų diktatoriaus
elgsenoje nepadarė, tik įgijo
jam simpatijų
musulmonų
kraštuose.
\U*Ą
Bet dar sunku spręsti, kur
link pasuks Rusijos ir Ameri
kos santykiai. Po staigių atši
limų ir abipusių bendradar
biavimo pažadų vel pasipila
abipusiai kaltinimai, nepasi
tikėjimas. Dalis to yra pra
ėjusio pusšimčio liekanos, da
lis nenorėjimas prarasti svar
bios kortos prie tarptautinio
žaidimo stalo. Tuo varpu-šio
krašto žiniasklaida Rusijos
problemą stengiasi spręsti sa
vaip: skleisdama informaciją
apie jos nesėkmes, ekonomi
nę, sveikatos, gyventoju prie
auglio ir pan. būklę.
Prielaida, atrodo, yra tokia:
Rusijos meška iš esmės be
dantų, todėl jos bijoti ne
reikėtų... Štai vasario 22 d.
..Christian Science Monitor"
išspausdino straipsnį apie Ru
sijos gyventojų skaičiau? ma
žėjimą, pateikiant ir to nuos
mukio priežastis. Jų svarbiau
sios: aplinkos ir oro tarša,
sveikata (įskaitant labai išpli
tusias lytines ligas), gimsta
mumo sumažėjimas ir abortai:
dukart daugiau nužudoma ne
gimusių kūdikių, negu jų gim
sta. Jeigu ši žalinga gyventoju
mažėjimo kryptis nepasikeis.
2050 m. už Rusiją daugiau
žmonių turės ir Meksika, ir
Iranas, ir Vietnamas. ir-FiHpinai. ir daug kitu kraštu. ;

Dabartinis
prezidentas
George W. Bush turi įrodyti ir
saviems 'ypač opozicijai, ku
riai tebesopa antrojo kandida
to į prezidentus pralaimėjimo
žaizdos), ir užsieniui, kad jis
yra tvirtos valios, o dar tvir
tesnių nusistatymų, gerai nu
simanantis, ko šiandien rei
kia, kad Amerika išliktų pa
saulio tautų piramidės viršū
nėje. Tad ir pirmoji jo kalba į
tautą aidėjo kone pataikū
niškais pažadais, kuriais joks
blaiviau galvojantis pilietis
negalėjo tikėti. Tačiau tikėti ir
nereikia: buvo aišku, kad pre
zidentas supranta žmonių po
reikius, mato. kas taisytina,
ir pasistengs bent dalį savo
planų įgyvendinti. Ko daugiau
galėtume norėti?
Užsieniui iš Baltieji rūmai
taip pat jau spėjo duoti pa
moką, kad su Amerika nėra
juokų. Tiesa, ne visos raketos,
nukreiptom į tariamuosius
Saddam Hussein ginklų san
delius ar gamyklas, pataikė į
taikinius, bet tai — pateisinareikalas. Galutinai susitarta
su Morrison vadovybe dėl
Amerikos Lietuvių kongreso
š.m. lapkričio 27 ir 28 d. A.
Olis pasiaiškino (teigiamai)
dėl tautininkų organizuojamo
Washingtone sąskrydžio. Anot
jo, tai yra tik kultūrinis žygis.
Tautininkai Alte pasiliks,
kaip ir buvo, užsiimdami ly
giagrečiu Altui darbu.

džiaugiasi kong. Kersteno re
zoliucija JAV Kongrese.
1953 gegužio 15. Penkta
dienis
H. Res 231 Kersteno rezoliu
cijos JAV Kongresan didelį
pluoštą kopijų gavau. Nema
žai jų tuojau išdalinau. LALV
ju atspausdino 10.000 egz.
Reiks juos išplatinti.
Lithuanian
Chamber • of
Commerce
sukaktuviniame
bankete dalyvavom abu su
žmona. Pasakiau kalbą, ver
tindamas tos organizacijos
nuopelnus vietos liet. ekono
miniam ir kultūriniame gyve
nimui, dėkojau kong. Kerstenui už jo rūpestingumą Lie
tuvos išlaisvinimo darbuose.
1953 gegužio 18. Pirma
dienis
Kongr. Charles J. Kerstena's
telefonavo. Jo rezoliucijos pravedimo Kongrese reikalu kal
bėjomės apie pusvalandį. Jis
labai patenkintas vakarykščiu
banketu ir dovanomis. Šian
dien vyksta atgal į sostinę.B.d.

1953 gegužio 9. Šeštadie
nis
JDarbininkas" savo šios sasavaitės laidos pirmame pusla
pyje įdėjo mano pasikalbėjimą
su „Eltos" atstovu Lietuvos
laisvinimo reikalais. Tuo esu
savotiškai patenkintas, nes
neabejoju, kad tai prisidės
prie lietuvių vieningumo stip
rinimo. O tautos vienybės rei
kalą šiandien laikau pačiu
svarbiausiu dalyku.
Su kun. Bagdanavičium pla
čiau išsikalbėjome „Dr-go" ro
mano konkurso ir kitais kul
tūriniais bei politiniais reika
lais. Jis, kaip ir visi kiti.

i
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KURIAME ŽINIŲ
VISUOMENE: ŽODŽIAIS AR
DARBAIS? (II)
I R E N A VITKAUSKIENĖ

dybių tarybų rinkimuose. Deja, į tarybą pateko tik viena —
bibliotekos direktorė, tačiau ir
tuo labai džiaugiamasi, nes di
alogas su rajono valdžia pa
gerėjo.
Bibliotekų darbuotojų suma
numo dėka pavyksta užmegzti
ryšius su užsienio kolegomis
ar galinčiomis paremti orga
nizacijomis, išeivijos lietu
viais. Dar svarbiau tai, jog lai
mima tokiuose neeiliniuose
konkursuose, kaip, pavyz
džiui, Budapešto atviros vi
suomenės instituto skelbtasis,
kai Tauragės viešosios biblio
tekos projektui „Biblioteka —
bendruomenės
informacijos
centras" įgyvendinti buvo pa
skirta net 56,000 Lt. cšiam
projektui 5,000 Lt dar skyrė ir
Atviros Lietuvos fondas). Šio
nuosekliai įgyvendinamo pro
jekto tikslas — teikti bendruo
menei naujos kokybės ir nau
jos tematikos
informacijos
paslaugas verslo steigimo bei
plėtojimo, teisės, mokesčių,
paskolų, sveikatos apsaugos,
švietimo klausimais, diegti
naujas komunikacijos ir infor
macijos technologijas, bendra
darbiaujant su Tauragės apsk
rities mokymo ir visuomeni
nėmis institucijomis, ugdyti
gyventojų informacinį raštin
gumą.

Viešujų b i b l i o t e k ų
itin daug dirba kraštotyros
vaidmuo
srityje, yra išleidusi daug įvai
Paskatinantis Estijos pavyz rių knygelių apie žymiausius
dys rodo, koks ypatingai reikš šio krašto žmones, įvykius, et
mingas tampa viešųjų biblio nokultūros palikimą, šiuo me
tekų, ypač periferijoje, vaid tu ruošia kraštotyros duo
muo. Bibliotekos rajonų cent menų bazę, kurią patalpins
ruose, o taip pat ir jų skyriai bibliotekos tinklapyje Inter
mažesnėse gyvenvietėse, kar nete. Krašto istoriją kruopš
tu su mokyklomis (kurias, be čiai renka ir šilutiškės biblio
je, daug kur ketinama užda tekininkės. Pasitelkusios įvai
ryti) neabejotinai yra tos vie rius pagalbininkus (mokyto
nintelės vietos, kur žmonės jus, istorikus mokslininkus ir
gali gauti daug naujos infor kt.) per trejus labai įtempto
macijos ir žinių. Nors ir stoko darbo metus jos paruošė ir
damos lėšų, bibliotekos viso savo leidykloje „Prūsija" išlei
mis išgalėmis stengiasi užsa do nepaprastai vertingą encik
kyti, kiek tik įmanoma perio lopedinį žodyną g i l u t ė s kraš
dinės literatūros, gauti bent tas". Visų trijų bibliotekų va
pačius naudingiausius, naujai dovės pabrėžė, jog įvairios ži
išleistus, specialiuosius moks nios apie krašto istoriją, švie
lo leidinius. Apie tai, kaip timą, ekonomiką, žemės ūkį ir
stengiamasi formuoti informa kt. sritis ypač reikalingos aka
cinę visuomenę ir su tuo susi deminiam jaunimui, kuris ra
jusias problemas, gerai atsklei šo šiomis temomis kursinius,
džia bene labiausiai toje sri diplominius ir kitokius dar
tyje pažengusių Žemaitijos bus.
(Kretingos M. Valančiaus,
Kretingos M. Valančiaus
Tauragės ir Šilutės F. Bajo viešojoje bibliotekoje
buvo
raičio) viešųjų bibliotekų pa įkurta pirmoji Lietuvoje žaisloteka, kuri pritraukia prieš
tirtis.
Šios trys įstaigos uoliai ir at mokyklinio amžiaus ir neįga
kakliai dirba, nepaisydamos liuosius vaikus, pastariesiems
daugelio sunkumų, kuriuos padeda integruotis į visuome
patiria visos be išimties Lietu nę. Be to, įvairių fondų lėšo
vos bibliotekos. Be įprastos mis biblioteka įsteigė ir savo
bibliografinės pagalbos lanky kavinę „Žemaičių šnekos", tad
tojams ir periodinių leidinių įvairūs mokymai, seminarai,
skaityklų, bibliotekose įgyven susitikimai dažnai vyksta jau
dinami naujoviški projektai, kioje aplinkoje prie kavos puo
susiję su informacinės visuo delio, o vakarais ten renkasi
menės vizija. Visų pirma, tai jaunimas, vyksta muzikos va
kompiuterių klasės s u Inter- karai ir kt. renginiai.
neto ryšiu, prieinamos visiems
Sektini pavyzdžiai
lankytojams. Tauragės viešo
joje bibliotekoje tokia skaityk
Žinant sunkią bibliotekų fi
la jau senokai veikia, Kretin nansinę padėtį, optimistiškai
goje įrengta visai neseniai, o nuteikia ir stebina pačių dar
Šilutėje turėtų atsidaryti šį buotojų ryžtas vis kažką tobu
pavasarį, bibliotekai persikė linti, plėsti, kurti ir drąsiai
lus į naujas patalpas (senosio persiorientuoti bei kvalifikuose perdėm ankšta). Tauragėje tis naujose srityse. Pavyz
ir Šilutėje Interneto skaityk džiui, Tauragės bibliotekinin
loms lėšų pagal projektus bu kių apmokymams darbui su
vo gauta iš Budapešto atviros kompiuteriais neišleista nė
visuomenės instituto bei Atvi cento, nes, savarankiškai to
ros Lietuvos fondo, o Kretin išmokusi, direktorė Vida Ka
goje, bendradarbiaujant su zakevičienė išmokė ir kitas
Danijos visuomeniniais fon darbuotojas. Beje, tuomet, kai
dais. Iki šiol trijų rajonų cen direktorė pirmąkart sėdo prie
truose nebuvo nei vienos įstai kompiuterio, dar beveik nebu
gos, kuri teiktų Interneto pa vo Lietuvoje tam skirtos mo
slaugas.
komosios literatūros, kurią
Kitas labai toliaregiškas šių dabar, užsukęs į biblioteką,
bibliotekų žingsnis — užsienio lankytojas jau gali rasti. Tau
kalbų mokymosi centrų įstei ragės viešoji biblioteka sugeba
gimas, juose kaupiant moko per metus užsidirbti 20,000 li
mąją medžiagą žodynų, video- tų papildomų (specialiųjų) lė
kasečių, kompaktinių plokšte šų ir gali nupirkti vertingų
lių, audiokasečių pavidalu. Su knygų. Tas specialiąsias lėšas
tokia medžiaga puikiausiai surinkti padeda skaitytojo me
galima mokytis savarankiš tinis mokestis (jis simboliškas
kai, juk ne kiekvienas gali sau 1-2 Lt) bei lankytojų mokes
samdyti mokytoją. Kretingos čiai už tokias paslaugas, kaip
M. Valančiaus viešojoje biblio žinutės pasiuntimas elektroni
tekoje įrengta trijų užsienio niu paštu bei faksu, informaci
kalbų (anglų, prancūzų ir vo jos įrašymas į diskelį, išspaus
kiečių) mokymo skaitykla, čia dinimas ir kt. Taip pat kopi
gaunama žurnalų anglų kalba juojami ar nuskaitomi įvairūs
iš Švedijos Osbi miesto viešo dokumentai, rištuvu įrišami
sios bibliotekos bei prancūzų dokumentai,
nuomojama
kalba iš Lietuvos O. Milašiaus spausdintų ir elektroninių do
prancūzų kultūros centro. Pui kumentų demonstravimo įran
kų pavyzdį kretingiškiams pa ga: kodoskopas bei multimerodė pati bibliotekos direktorė dia projektorius, parengiami
Aldona Kerpytė, be anksčiau ir išspausdinami įvairūs lank
išmoktos prancūzų kalbos, dar stinukai. Biblioteka yra įstei
išmokusi ir angliškai.
gusi ir tautodailės parduo
Verta paminėti ir kitas bib tuvėlę.
liotekų iniciatyvas. Tauragės
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
viešoji biblioteka laimėjo Atvi biblioteka, vadovaujama di
ros Lietuvos fondo konkursą rektorės Dalios Užpelkienės,
su projektu „Biblioteka— mu turi savo leidyklą, kurioje, be
zikines kultūros centras". Už jau minėto enciklopedinio žo
gautus 8,000 Lt buvo nupirk dyno „Šilutės kraštas", išleista
tas muzikinis centras, kom ir daugiau įdomių bei vertingų
paktinių plokštelių rinkinys, leidinių. Šilutiškės biblioteki
televizorius, videoaparatora. ninkės dar įdomios ir tuo, kad,
Ši įranga, beje, taip pat tar norėdamos geriau apginti bib
nauja ir užsienio kalbų moky liotekos interesus, net penkios
muisi.
jų skirtingų partijų sąrašuose
Tauragės viešoji biblioteka dalyvavo praėjusiuose savival-

Slegiančios p r o b l e m o s

torės, į rajonus kultūros įstaigų, ypač bibliotekų, pastatų
atnaujinimui turėtų atkeliauti
valstybės investicijos. Visos
trys mūsų minimos bibliote
kos taip pat guodžiasi, jog dėl
lėšų trūkumo turi mažinti pe
riodinių leidinių prenumeratą,
negali tinkamai papildyti fon
dų naujomis knygomis. O juk
daugelis, tiksliau — dauguma
žmonių nebegali sau leisti
pirkti knygų ir kaupti asmeni
nių bibliotekų. Iki šiol vargin
gesnį lankytojai galėdavo rasti
kone kiekvieną norimą knygą
viešojoje bibliotekoje. Pasak
kretingiškės direktorės, ir Internetinės
duomenų
bazės
brangiai atsieina. Štai Lietu
vos integralios bibliotekų sis
temos (LD3IS) išlaikymui ir
aptarnavimui 2001 m. pri
reiks 5,000 Lt., o dar 6,000
litų — kompiuterių tinklo
priežiūrai.
Požiūris i reformą
Bibliotekų direktorių požiū
ris į reformą skirtingas. Šilu
tiškė direktorė D. Užpelkienė
džiaugiasi sklandžiu perorga
nizavimu. Kaimų bibliotekų
tinklas mažėja, užtat stengia
masi geriau aprūpinti skyrius
miesteliuose bei centrinę bib
lioteką. Jos nuomone, kaimus
bus galima aplankyti ir su biblioautobusu, kuris, aišku, tu
rėtų būti modernus, tinkamai
įrengtas. Tauragiškė direktorė
V. Kazakevičienė mano, jog
biblioautobusai nepakeis kai
mo bibliotekų, į kurių skaityk
las susirenka kaimo žmonės,
ne tik spaudos paskaityti, bet
ir pabendrauti, įdomiau va
karus praleisti. Be to, vargu
ar dėl brangaus kuro biblioau
tobusai atsieis pigiau. Kretin
giškė direktorė A. Kerpytė į
bibliotekų tinklo mažinimą
arba sujungimą su mokyklų

bibliotekomis žvelgia dar at
sargiau, baimindamasi, kad
nebūtų padaryta pražūtingų
klaidų. Vienur skurdžius sky
rius būtų galima sujungti su
mokyklų bibliotekomis (tai jau
padaryta Laukžemes ir Pilia
kalnio kaimuose), bet kitur
tokią reformą lydėtų labai
skaudūs padariniai.
Kada suūš elektroniniai
vėjai?
Buvusio premjero A. Kubi
liaus žodžiais, ištartais vie
noje TV laidoje, šventas pavy
do estams jausmas turėtų pa
skatinti lietuvių ryžtą spar
čiau įgyvendinti informacinės
visuomenės idėją. Norėtųsi
valdžios vyrams dar priminti,
kad pradiniame šios veiklos
tarpsnyje pirmiausia reikia in
formuoti žmones apie tai, kad
jie gali būti geriau informuoti.
Tai ir stengiasi daryti viešo
sios bibliotekos. (Į Šilutėje su
rengtą seminarą „Ar taps vie
šoji biblioteka informacijos
greitkelio objektu?" buvo pa
kviesti visi bendruomenės na
riai. Tame renginyje Šilutės
INFOTEK firma demonstravo
šiuolaikinių informacijos tech
nologijų galimybes.)

Kaip taikliai pastebėjo Tau
ragės viešosios bibliotekos di
rektorė, naujovės reikalauja ir
naujų išlaidų: jei iki šiol lan
kytojams už naudojimąsi kom
piuterinėmis duomenų bazė
mis nereikėjo mokėti, tai tik
dėl to, kad išlaidos buvo den
giamos likusiomis laimėto pro :
jekto lėšomis. Tačiau šiais me
tais jau teks šiam reikalui
prašyti lėšų iš savivaldybės
arba lankytojai privalės mokė
ti už tą paslaugą. Beje, tomis
pačiomis duomenų bazėmis
naudojasi ir savivaldybės tar
nautojai, nors iki šiol, anot di
RADIJAS, MUZIKA,
rektorės, bibliotekos moderni
Kadaise „Margučiui" pavyko
zavimui savivaldybė lėšų nėra
susirasti vietą VVNIB-FM radi
skyrusi. Modernumo siekta
jo stotyje. Ši stotis, transliuo
tik įvairių fondų lėšomis.
dama klasikinę muziką, buvo
Neatsitiktinai Šilutės F. Bajo
girdima ne vien Illinois, bet
raičio biblioteka neseniai su
Indiana, Michigan ir VVisconrengė seminarą jaunimo vi
sin valstijose. „Margučio* radi
suomeninėms organizacijoms,
jo
laidos, kaip žinia, ilgus me
kuriame mokė, kaip apibrėžti
tus
buvo transliuojamos vaka
veiklos idėją, ruošti projektą,
rinėmis
valandomis. O šioje
pateikti paraišką dalyvauti
stotyje, nori nenori, reikėjo
konkurse ir pan. Taigi, biblio tenkintis neįprastu (7-8 vai.
tekos, kaip informacinio cent ryto) laiku. Laidai pasibaigus,
ro, didelė praktinė patirtis, su užleisdavome vietą klasikinės
kauptos vertingos žinios (šiuo muzikos transliacijai. Nelabai
atveju apie visuomeninius Lie patogus laikas netrukus tapo
tuvos ir užsienio fondus bei or priimtinu laiku. Tuo metu
ganizacijas, teikiančias para daugelis klausydavosi „Mar
mą), jau padeda ir kitiems gučio", valgydami pusryčius,
bendruomenės nariams bei jų važiuodami į savo darbovietes
draugijoms įgyvendinti geras ar mokyklas. Buvo ir „moder
išklausydavo
iniciatyvas. Ir Kretingos bib nistų", kurie
lioteka savo rajonui svarbi magnetinėse juostelėse įrašy
tuo, jog prie jos noriai buriasi tas laidas, vakare sugrįžę į na
įvairios visuomeninės organi mus. Deja, už poros metų teko
zacijos, drauge ruošiami pro paklusti stoties vadovybės nu
jektai bendrai veiklai. Biblio tarimui „Margučiui" skirtą lai
tekos patalpose įsikūręs, šau ką užleisti klasikinės muzikos
niai veikia Moterų informaci transliacijai. Taip atsitikus,
jos ir mokymo centras, kau vėl teko ieškoti prieglobsčio ki
piantis teisinę informaciją ir tose radijo stotyse.
Neseniai nutilo VVNIB-FM
rengiantis naudingus kursus
bangomis stcambėjusi klasiki
bei seminarus.
Vis dėlto, kalbant apie rajo nė muzika. Stotį nupirko „Boninių bibliotekų pasiekimus, neville International Corpora
nedera pamiršti jų sunkios fi tion", paklodama 165 milijo
nansinės būklės. Reikia naujų nus dolerių Mūsų gyvenama
investicijų, kad būtų tęsiama me krašte pirkimas ir parda
modernizacija, ypač kompiute vimas laikomas normaliu reiš
rių ir užsienio kalbų kabinetų kiniu. Tačiau šiuo kartu iškilo
tolesnis turtinimas, įrengi nepasitenkinimų. Miesto laik
mas. Juk neužtenka pastatyti raščiuose pasirodė visokių įta
namą, dar reikia jį ir įrengti, rinėjimų ir nuogąstavimų dėl
nes be vidinės apdailos namas galimo stoties formato pakeiti
niekam tinkamas, kaip tebėra mo. Nors dar nėra galutinai
netinkamas Šilutės F. Bajo išaiškėję naujieji užmojai, vis
raičio viešajai bibliotekai su tik aišku, jog klasikinė muzi
projektuotas erdvus senovinės ka buvo pasmerkta išvietinivokiškos architektūros pasta mui.
tas miesto centre, kurio res
Nepamirštami
VVNIB-FM
tauracijai užbaigti vis dar stoties savininkai. Bill Florian
trūksta 3 mln. 600 tūkst. Lt. (savininkas) buvo ir tebėra di
Vargu, ar savivaldybė, turinti delis motociklų mėgėjas. Anot
18 mln. Lt skolų, galės pabaig vieno buvusio VVNIB-FM dar
ti savo lėšomis. Anot direk- buotojo, jis niekuomet nekeis-

TARP MUŠU

Kryptingas ir nuoseklus pro
vincijos gyventojų, ne tik vai
kų, bet ir suaugusiųjų, švieti
mas bei mokymas tikrai su
teiktų naujų impulsų smul
kaus ir vidutinio verslo, tarp
tautinio turizmo ir kitų ūkio
šakų plėtrai. Šis procesas jau
yra pajudėjęs, tik reikia ne
atidėliotinų investicijų, kad jis
nesustotų. Taigi viešosios bib
liotekos visiškai pagrįstai pra
šo geresnio finansavimo, jų
modernizavimas turėtų tapti
ne tik savivaldybių, bet ir
valstybės labai svarbiu rū
pesčiu.

KALBANT
ŠUNYS IR KATĖS
tų motociklo į automobilį. So
nia Florian nelabai domisi motociklizmu. Ji buvo ir, reikėtų
manyti, tebėra didžiausia ke
turkojų (šunų ir kačių) my
lėtoja. Anais laikais VVNIBFM studijose ir raštinėse prie
globstį rasdavo įvairaus plau
ko benamiai keturkojai. Čia
jiems netrūkdavo nei maisto,
nei gėrimo. Šunys ir katės, re
tai tarpusavyje susipykdami,
laisvai vaikštinėdavo radijo
stoties patalpose. Čia rašan
čiajam pirmą kartą atsilan
kius stotyje ir besitariant dėl
galimybių „Margučio" laidų
transliacijai, viena raino plau
ko katė ėmė ir suleido savo
nagus į koją. Sonia Florian,
tai pamačiusi, klustelėjo: „Ar
jums patinka katės ir šunys?"
„Taip, labai patinka", — atsa
kiau, nors, atviriau kalbant,
tuo metu pasiutusiai norėjosi
tai katei išvanoti kailį. Regis,
kad manoji kantrybė turėjo
teigiamos įtakos mūsų toli
mesniam bendravimui.
Artėjant Kalėdų šventėms ir
Naujiesiems metams, stoties
savininkus ir jos darbuotojus
pasistengdavome „patepti" do
vanėlėmis. Nepamiršdavome
ir stoties įnamių. Juos pavai
šindavome kokybišku ėdalu.
Beje, vieną stoties šunį, kuris
mėgdavo prie atviro mikrofono
„padainuoti", pravardžiuoda
vome FM vardu.
Ak, nepamirštama WND3FM radijo stotis. Nepamiršta
ma anuomet skambėjusi klasi
kinė muzika. Nepamirštami
stoties savininkai, stoties dar
buotojai ir toje stotyje namus
atradę benamiai keturkojai.
Klasikinės muzikos mėgėjai,
ypač tie, kurie anksčiau mė
gavosi
VVNIB-FM
stoties
transliacijomis, dabar rodo vi
sapusišką paramą WFMTFM, vienintelės
klasikines
muzikos stoties pastangoms.
Neseniai buvo sėkmingai pa-

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas FrankZapdis ir OftMgr Aukse
S. Kam kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 W«st95th Street

Tei. (706)424-8654
(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
Wiodow VVasbers Necded!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. nccessary Will train. Mušt
ha ve valid dri ver' s license and transportation Mušt be tluent in Enelish.
LA. McMahon Window VVashing.
TeL 800-820-6155.
Reikalinga moteris, užauginusi
savo vaikus, padėti prižiūrėti
naujagimį, tvarkyti namus,
gaminti maistą ir gyventi kartu.
Privalo susikalbėti angliškai.
Darbas šiauriniame priemiestyje.
Tel. 312-850-0595,
skambinti darbo dienomis
nuo 11 v.r. iki 7 v.v., Anelė.
Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30
metą amžiam darbininkai,
sunkiam darbui Skokie
kraustymo kompanijoje.
Atlyginimas $8-$12 per vai.
TeL 847-675-6617, Alvidas,
3555 W. Howard, Skokie.
Window YVashers & Gutter
Cleaners Needed!
100 Teams Needed to start NOW!
Work Monday-Saturday 7a.m. - 4 p.m.
Teams of 2-3 people
men or women
Mušt have own car &
speak some Enelish
No experience needed, will train.
Make $500+ per week each person!
Come today — Start tomorrow
2101 Ogden A ve.
Downers Grove, IL 60515
(Zierhert Building)
Enter in back of building
630-737-0100.

TeL: 773-935-0472
Pgr.: 708-901-9343
E-mail: Pransee@aol.com
GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta j namus.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALT0RS
(WC(T73) 22>- tltl
NMK7M42S-71M
ML17731!

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

fll
Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Ąssociate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bm.773-7«7-<«55 mob.: 773-259-3M3
Fn 773-767-9618

ia]
New Vision
Bus.: 708-361-0800
VoixM*773«5l78»
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.
Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu i
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.
Ieškau bet kokio darbo
prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones. Galiu gyventi kartu,
vairuoju. TeL 773-778-3971.

Netradiciniu būdu
diagnozuoju ligas. Esu
gydytojų asociacijos narė.
Tel. 773-778-3563, Valerija.

Kai buvo brangu- buvo rano.

\ %Siūlo savo klijentams:
• * ^ B f e • patikimą telefono ryti už pa
čias žemiausias kainas Amerikoje!

• 6 cantai skambučiams
JAV ir 28 centai { Lietuvą
be papildomų mokesčiu
• Pačios žemiausios tarptautinių
skambučių Katros j visas ietis
• Fiksuotos kainos visą parą, 6 sek.
tikslumu skaičiuojamas laikas
• CaJttack- skambučiai i i Lietuvos

• Nemokami 800 numeriai
• Internet paslaugos, DSL, Web
hostmg ir dizainas. T t ir ATM

• Mobilaus ryiio

M M

• Susikalbėsite lietuviškai

www.fffxlttkni.coin

Tel 1-866-MAXITEL
siektas stoties užmojis surink
ti papildomus 250,000 dolerių
stoties išlaidų padengimui.
Vajaus metu stotyje darbavosi
pulkas savanoriškai įsiparei
gojusių žmonių.
Petras Petrutis

* Biotechnologijų ū k i o
b e n d r o v ė „Biotechna", ga
minanti genų inžineryos pre
paratus, 2000-ai8iais pardavė
produkcijos už 9.32 mln. litų
— beveik tris kartus daugiau
nei 1999 metajs.

<EK*I

RENGINIAI ČIKAGOJE
2 0 0 1 METAI
KOVO MĖN.
4 d., sekmadienį — Či
kagos skautų ir skaučių Ka
ziuko muge PLC, Lemonte.
— Vlado Putvio, Lietuvos
Šaulių s-gos įkūrėjo minėji
mas Šaulių namuose.
10 d., šeštadienį — „Mar
gutis II" vakarienė.
— Gavėnios susikaupimas
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Ruošia Ateitininkų namų
valdyba ir Akademinio Skautų
sąjūdžio Čikagos skyrius.
11 d., sekmadienį — Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjun
ga rengia Kovo 11-sios minė
jimą Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Minėjimas įvyks
12:30 vai. p.p. didž. salėje. Pa
grindinė kalbėtoja „Draugo"
vyriausioji redaktorė Danutė
Bindokienė.
— LFK „Lituanica" futbolo
klubo visuotinis narių susirin
kimas 1 v. p.p. PLC posėdžių
kambaryje.
16 d., penktadienį — Al
gio Keburio parodos „Kolia
žai" atidarymas 7:30 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje. Paroda vyks iki
ba
landžio 1 d.
18 d., sekmadienį — „Ži
burėlio" Montessori mokyklė
lės madų paroda PL centre,
Lemonte.
— Po lietuviškų pamaldų
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Shores, IX, Lietuvių klubas
rengia Tautos šventės minėji
mą.
23 d., penktadienį — Balzeko Lietuvių kultūros muzie

juje 7:30 v.v. Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių
instituto prof. dr. Vlado Sirutavičiaus paskaita „Inteligen
tijos formavimosi Lietuvoje
problemos ir V. Kudirkos Lie
tuvos modernizacijos proble
ma".
— Jono Daniūno fotografijų
parodos „Lietuviškos vestu
vės" atidarymas Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre.
24 d., šeštadienį, — Šv.
Pranciškaus seserų vienuoli
jos rėmėjų iškilminga metinė
vakarienė su menine progra
ma 3:30 vai. p.p. vyks Šaulių
namuose, Čikagoje.
— Moters savaitgalis (pas
kaitos) „Bočių menėje",PLC,
Lemonte.
25 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
— Moters savaitgalis (pas
kaitos) didž. salėje, PLC, Le
monte.
— Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos pusryčiai parapijos
salėje.
29 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo pusmetinis
narių susirinkimas 1 vai. p.p.
Šaulių namuose.
31 d., šeštadienį — Velyki
nių kiaušinių marginimo pa
mokas Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje nuo 11 vai. r.
iki 1 vai. p.p. ves liaudies me
nininkė Uršulė Astrienė.
— Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros vakaras su po
ete Egle Juodvalke Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje.
Pradžia 4 val.p.p.
Bus daugiau

Ta tema jau daug kartų se
niau rašyta, bet mes vis, atro
do, to žinoti nei girdėti neno
rime.
Mes pasikviečiame vietos
atstovus, svečius amerikie
čius, po trumpo pasveikinimo
ir pristatymo leidžiame jiems
tarti kelis žodžius, o po to pa
sodiname juos j pirmą eilę ir
pradedame patys lietuviškai
sveikinimus skaityti, drožti po
pusę valandos paskaitas ir t.t.
Tos paskaitos kartais gana
geros ir įdomios būna. O kad
tos kalbos būtų suprastos mū
sų svečiams, kiek mes turėtu
me — jei ne draugų, tai bent
mūsų vargus, pasisekimus,
mūsų tikslus ir perspektyvas
nereikėtų jiems aiškinti, kur
ta Lietuva yra.
Taigi, jei kviečiame ameri
kiečius svečius į mūsų Vasario
16 minėjimus, tai kalbėkime
angliškai, kad ir jie suprastų,
apie ką yra kalbama.
Jeigu norime kalbėti tik lie
tuviškai, tai jų ir nekvieskime
į savo tarpą.
Vitas Vaičiulis
VVoodhaven, NY

LAIŠKAI IR

NUOMONĖS

ATSARGIAU SU ELTA

tinės ligoninės Vaikų klinikos
neonatotafrijos skyrmį {neišne
šiotų kūdikių gelbėjimo apa
ratūrai pirkti). Kiti Kovo 11osios signatarai, tokiomis pat
sąlygomis pirkę žemės skly
pus, jų nepardavė ir nepaau
kojo; nė vienas už tai nėra
puolamas, ir ačiū Dievui. Tuo
aiškesnė laikraščio veidmai
nystė. Dabar ją pratęsė Elta.
Jūsų perspausdintoje klaidi
nančioje žinutėje pridurta dar,
kad „beveik tuo pat metu kur
kas didesnis žemės sklypas"
prie Vilniaus „buvo skirtas"
mano žmonai Gražinai. Paaiškinkim skaitytojams, kad jis
ne „skirtas" šiaip sau, tartum
už dyką, o pasiūlytas kaip
kompensacija už negrąžintą
Gražinos Landsbergienės tėvų
žemę Anykščių centre. Tokie
savininkai ir paveldėtojai turi
teisę pasirinkti kompensaciją
natūra — žemę kitoje vietoje,
ir ištremto smulkaus krautu
vininko ir ūkininko Prano Ručio vaikai (tarp jų ir mano
žmona) atsiėmė kompensaciją
Vilniaus rajone. Daugybė
žmonių yra taip susitvarkę,
atsiėmę žemę arba toje pa
čioje, arba kitoje vietoje, ir jie
laikraščiuose nedergiami. Be
je, sklypą namui buvau pirkęs
1998 m. pabaigoje, o Gražina
savo žeirę atgavo po penkerių
metų tikrinimų tik 2000 m. va
sarį — štai jums ir „tuo pat
metu".
Parašiau plačiau, kad pama
tytumėt, kiek bjaurasties gali
tilpti į vienui vieną Eltos sa
kinį. Atsargiau su Elta — tik
tokia išvada; bet man skaudu
dėl „Draugo", todėl ir siunčiu
šitą Lietuvos spaudos papro
čių aprašymą lietuviams užjū
riuose. Tikiuosi, kad paskelb
site.
Vytautas Landsbergis
Vilnius

SVARBU TIKSLUMAS
Vasario 8 d. „Drauge" Bro
nius Nainys straipsnyje „Ben
druomenės sukaktuviniai metai
I", gražiai pristato JAV LB
nuopelnus Lietuvos laisvinimo
baruose. Tarp didžiausių kitų
nuopelnų šiame darbe jis mini
prezidento Jimmy Carter pa
tarėjo dr. Aiello 1980 m. spalio
25 d. pasirašytą dokumentą,
kurį šis perskaitė JAV LB ta
rybos sesijoje Čikagoje, ir ku
riame sakoma apie JAV vado
vybės sutikimą skirti naujus
(Lietuvos) diplomatus bei su-,
radimą lėšų jų išlaikymui. Šio
laimėjimo rezultatais jis iš
vardija naujus konsulus Čika
goje, Los Angeles ir Toronte.
Kadangi mano pavardė mi
nima tarp tų naujų konsulų, no
riu patikslinti, kad mano pas
kyrimas gen. garbės konsulu
nieko bendra neturėjo su dr.
Aiello pareiškimu, nes šioms
pareigoms JAV valstybės de
partamento buvau patvirtin
tas 1977 m. spalio 6 d., taigi
net 3 metais anksčiau už dr.
Aiello pareiškimo paskelbimą.
Šis teiginys yra kartojamas
jau ne pirmą kartą ir būtų ge
rai, jeigu ateityje tokių netik
slumų būtų išvengta. Be to,
būtų įdomu sužinoti, kaip JAV
vadovybė įtakojo Kanados vy
riausybę pripažinti savo kraš
te mūsų diplomatus.
Vytautas Čekanauskas
Los Angeles, CA

Suprantu, kad Eltos pareng
tas žinutes iš Vilniaus spaus
dinate nesvarstydami, kaip
nesvarstote ir to fakto, kodėl
jos kai kada visos blogos. Taip
bent atrodo šių metų vasario
13 dienos Eltos žinučių pusla
pis. Tačiau vieną jų noriu pa
komentuoti.
Ten esu vadinamas „kon
servatorių vadu" (objektyvi in
formacija būtų: Tėvynės Są
jungos pirmininkas). Ten sa
koma, kad „pusvelčiui ir slap
ta" buvau įsigijęs sklypą. Įsi
gijau ten, kur Vilniaus mero
R. Pakso parašu buvo patvir
tintas sklypų Kovo 11-osios
signatarams pardavimas už
vyriausybės 1994 m. aktu nus
tatytu būdu apskaičiuojamą
kainą. Tvarką ir sąlyginę kai
ną buvo nustačiusi dar LDDP
vyriausybė; pagal ją tokius
sklypus įsigijo A. Brazauskas
ir nemaža kitų pasirašiusių,
po manęs ir L. Sabučio, Kovo
11-osios
Nepriklausomybes
akta. Kai kurie vėliau prašė
galimybės taip įsigyti sklypus,
bet nespėjo — tarp jų pora žy
mių žmonių, glaudžiai susiju
sių su „Lietuvos rytu". įsigytą
sklypą iškart įregistravau Ne
kilnojamojo turto registro ir
kadastro įmonėje, o registro
duomenys — vieši, tai tiek ir
„slaptumo". Tačiau tą frazę
gebelsiškai kartoja, bemaž
kiekvieną mėnesį ar savaitę,
būtent „Lietuvos rytas", kur
yra manęs nekenčiančių žmo
nių. „Pusvelčiui ir slaptai" —
ir viskas. Rašyti tiesą — o
kam? Gebelsas juk mokė: pa
kartokit šimtą kartų, ir taps
tiesa.
Kai prasidėjo kampanija
prieš mane dėl to sklypo, iš
karto nutariau nebesistatydinti jau suprojektuoto namo
sau ir žmonai; sklypą parda
viau savo valia, ir kiek gavau
AR IŠMOKSIME''
daugiau negu sumokėjęs, vis
ką paaukojau labdarai — dau
Ar mes išmoksime kada
giausia Vilniaus Universite švosti Vasario 16 d šventę''

atidėti prašymą stoti į NATO.
Susitikimo su A. Kubiliumi
dalyviams paliko įspūdis, kad
jis gerai pasiruošęs perimti
Lietuvos vairą, jei V. Adamk
us nekandidatuotų antrai ka
dencijai. Verta visiems deši
niesiems atkreipti rimtą dė
mesį į Andrių Kubilių ir dary
ti atitinkamas išvadas.
Edmundas Ringus
Chicago, IL
DŽIAUGIAMĖS PARAMA
LIETUVOS MOKYKLAI
Graži, jaudinanti šventė, mi
nint Lietuvos valstybės atkū
rimo — Vasario 16-osios —
dieną, įvyko Panevėžio 4-oje
vidurinėje mokykloje. Atidary
tas mokyklos istorijos muzie
jus, vadovaujamas istorijos
mokytojos metodininkės Ire
nos Belazarienės. Muziejaus
stenduose, mokinių pasakoji
muose atsispindi visa įvairia
pusė mokyklos praeitis ir da
bartis.
Tarp dosniausių mokyklos
rėmėjų randame Los Angeles
gyvenanti žurnalistą, istoriką,
rašytoją Algirdą Gustaitį. Tai
jo nuolatinio rūpesčio šia mo
kykla dėka įkurtas Algirdo
Gustaičio mokyklos rėmimo
kultūros fondas. Kasmet, mi
nint Vasario 16-ąją, moki
niams už geriausius rašinius

A. KUBILIUS LEMONTE
Seimo nario Andriaus Ku
biliaus kelionė į Ameriką gal
būt yra priešrinkiminės kam
panijos pradžia. Gerai, kad
pradedama anksti, nors jau ir
dabar beveik pavėluota. A.
Brazauskas jau užbėgo už
akių, suburdamas kairiuosius,
sudarydamas stiprų bloką. Jo
laimėjimas rinkimuose vėl nu
vertintų pasaulio akyse Lie
tuvos vardą, kuris lavai
pašviesėjo, išrinkus preziden
tu Valdą Adamkų.
Yra pavojus, kad būsimuo
siuose rinkimuose gali įvykti
atkritis, kaip pasitaiko ir kai
kurių ligų atveju. Tas jau
įvyko pas Lietuvos kaimynus,
pvz., Gudijoje, ir reiškiasi ki
tose buvusiose sovietų žinioje
respublikose, ypač Ukrainoje.
A. Kubilius, pokalbio Le
monte metu, pareiškė su
sirūpinimą įvykiais Ukrainoje
ir Rusijos prez. Putin pastan
gomis atkurti Rusijos impe
riją, ką jis mėgina pasiekti
dažnomis kelionėmis į buvu
sias sovietų respublikas, eko
nominiais spaudimais ir šan
tažuodamas jų vadovų pastan
gas atsiskirti nuo Maskvos.
Gal toks spaudimas jau pa
veikė ir Gruzijos prezidentą

įteikiamos vardinės šio lietu
vio premijos. Šiemet net 32
mokiniai parengė 29 rašinius
istorine tema. Pirma premija
įteikta mokyklos abiturientei
Irmai Buivydaitei už rašinį
„Jūs krauju įrašėte į žemę,
būk laisva, tėvyne Lietuva".
Apie tremtines Onos Jerešiūnienės patirtas kančias ir gy
venimo džiaugsmą, sulaukus
laisvės. Antroji laureatė, tos
pačios klases mokinė Neringa
Striškaitė išanalizavo įvairia
pusį fondo įkūrėjo Algirdo
Gustaičio gyvenimą ir kūrybą.
Devintos klasės mokinė Jurgi
ta Žiaunytė, už parengtą pra
nešimą apie patirtus įspū
džius, aplankius Žalgirio mū
šio vietą, pelnė trečią premiją.
Visiems likusiems konkurso
dalyviams įteiktos vertingos
knygos.
Geriausių darbų kopijos pa
sieks fondo įkūrėją Algirdą
Gustaitį, o patys darbai atguls
į mokyklos muziejų, šalia fon
do įkūrėjo knygų, žemėlapių,
daiktų. Nuoširdi draugystė Al
girdo Gustaičio su šia mokyk
la tęsiasi jau kelerius metus,
kai Los Angeles pas dukrą
lankėsi mokyklos istorijos mu
ziejaus įkūrėja Irena Belazarienė.
Juozas Brazauskas
Panevėžio miesto Pedagogų
švietimo centro vadovas

A. t A.
Kun. VYTAUTAS
BAGDANAVIČIUS, MIC
Mirė 2001 m. vasario 27 d.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 2 d. nuo 2 v.p.p.
iki 8 v.v. Petkus Marouette laidojimo namuose, 2533 W.
71 St., Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 3 d. 18 laidojimo namų
Velionis bus išlydėtas 10 vai. ryte ir atlydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią. Laidotuvių iv. Mišios
bus aukojamos 10:30 v.r. Po Mišių Velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame kun. Vytauto Bagdanaviciaus
gimines, draugus, pažįstamus ir lietuvišką visuomene
dalyvauti laidotuvėse.
Tėvai Marijonai.

A. t A.
ANTANAS ZABLOCKAS
Tragiškai žuvo 2001 m. vasario 27 d., sulaukęs 87 metų.
Gyveno Lemont, IL. Gimė Kaišiadorių apskrityje,
Kiemelių kaime. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Marytė, duktė Nijolė su vyru
Alfonsu, anūkas Liutauras.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 2 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, S. Archer 12401
Ave. (arti Derby Rd.)
Laidotuvės šeštadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų
12:30 v.p.p. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 1 v.p.p. bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei".
Nuliūdę artimieji.
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Tu man buvai, kaip ryto gėlei,
Dangaus palaiminta rasa.
Tu nuėjai — ir vyturėliai,
Pravirko, lyg nakties šešėliai,
Pravirko ir gamta visa.
B. Brazdžionis
Su dideliu liūdesiu ir širdgėla pranešame draugams ir
pažįstamiems, kad 2001 m. kovo 1 d., sulaukęs 77 metų,
mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis

A. t A.
PETRAS GRIGANAVIČIUS
Velionis gimė Lietuvoje, Ryklykuose, Ukmergės
apskrityje. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Giliame liūdesyje liko: žmona Danguolė Bankauskaitė,
sūnus Šarūnas, marti Collen, anūkai: Brittany, Molly, Peter, Lucas, sesuo Marija Stalioraitienė, svainis Elvyras,
broliai: kunigas Vytautas, Albertas, brolienė Janina ir jų
šeima Lietuvoje, brolis Zigmas, brolienė Ramunė su šeima
Kalifornijoje ir daug giminių ir draugų.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 2 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, kovo 3 d. Iš Petkus Lemont laidojimo namų
9:30 v.r. a.a. Petras bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
.Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Kazimiero kolegijai,
Romoje — Pontificio Collegio Lituano.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
'.petku8funeralhomes.com

A. t A.
LIDIJA KURAITYTĖ
JAKOVICKIENĖ
Mirė 2000 m. gruodžio 18 d., sulaukusi 90 metų. Gimė
1910 m. kovo 16 d. Rusijoje.
Velionė Lietuvoje studijavo Vytauto Didžiojo
universitete ekonomiką. Priklausė Varpininkų draugijai.
A.a. Lidija buvo žmona a.a. profesoriaus, daktaro,
inžinieriaus, Vytauto Didžiojo universiteto technologijos
fakulteto dekano Vlado Jakovicko, mirusio 1949m.
Vokietijoje ir palaidoto Oberammergau kapinėse.
Velionė paskutiniu metu gyveno šiaurinėje Čikagos
miesto dalyje. Mirė Gleshire Nursing and Rehabilitation
slaugos namuose.
v 'Z
Nuliūdę liko giminės — Viktoras A. ir Vytenis P.
Kuraičiai. Daugelį metų ją globojo artimi jos draugai
Marija ir Mečislovas Bužėnai, taip pat ją lankė ir prižiūrėjo
Lietuvos Dukterų draugijos narės.
Šv. Mišios už Lidijos sielą bus aukojamos kovo 6 d. 9:30
v.r. švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Manmette
Parke. Po Mišių jos palaikai, esantys Lietuvių Tautinių
kapinių mauzoliejaus administracijos pastate, bus
pašventinti.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šv. Mišiose ir jos palaikų pašventinime.
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterys.
Laidotuvių direkt. Donald M Petkas. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusnmeraIhomes .com

IMMIGRANT LAW CENTER
Raymond J. Sanders & Associates
2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842
•Profesionalų ir studentų vizos
J
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos
•Daugkartinės vizos pratęsimas
•žalios kortelės ir natūralizacija

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

Savarankiška imigracija \ Kanadą
TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ERNA
PRUESS
LŪŽIENĖ
2001 m. kovo 2 d. sueina 3 metai, kai Viešpaties
pasaukta iškeliavai Tenai negrįžtamai. Ir mes kada ners
nueisime pas Tave. Ir lai pildosi mūsų viltys po žemiško
gyvenimo.
A. Lota

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas
Kanadoje
•Lengvas giminių susijungimas
•Kanados pilietybė per 3 metus
.....

•Skyrybos
•Kriminalinės bylos
•Nekilnojamas turtas
Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje
IMMIGRANT LAVV CENTER gaU įvertinti jūsų
užsienio dokumentus, prilyginti jūsų lietuviškus
atestatus bakalauro, magistro ar
daktaro laipsniams JAV

• •

sis įrodo pavyzdžiais. Tuo me
tu užgęsta šviesa ir scenos ek
rane rodomi Lietuvos vaizdai,
Meno mokyklėles mokinei Aušrai
Buzenaitei grojant kanklėmis
liaudies melodijas. Užsidegus
šviesai vel vyksta dialogas
tarp svetimtaučių ir vedan
čiųjų. Vedantieji savo įrody
mus vaizduoja pavyzdžiais.
Pasirodo mergaitės scenoje
tautiniais drabužiais apsiren
gusios, po to mergaites su tau
tinėmis vėliavomis, deklamuo
ja eilėraštį, skaito nepriklau
somybės aktą, išvardina visus
Lietuvos prezidentus. Kai sve
timtaučiai pasako, kad lietu
viai nemoka šokti, įrodymui
prasideda įvairių grupių tauti
niai šokiai bei tautiniai žai
dimai: „Tek saulelė" (šoka
kiškių darželio vaikai), „Du
gaideliai" (vaikų ratelio vai
kai), „Žvirbli, žvirbli"... (dar
želio vaikai), „Garnys" (I sk.
mokiniai), „Bitute pilkoji" (II
sk. mokiniai), „Kanapė" (3 sk.
mok.), „Noriu miego" (4 sk.
m.), „Kalvelis" (5-6 sk. m.);
„Žiogeliai" (7-8 kl. m.), „Sadu
tė" (7-8 kl. m.); „Sukčius" (9-10
kl. m.).
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Vytauto Didžiojo šaulių
r i n k t i n ė š. m. kovo 4 d. 12
vai. Šaulių namuose rengia
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado
Putvio minėjimą. Akademinė
je dalyje kalbės Šaulių sąjun
gos išeivijoje vadas garbės
narys Mykolas Abarius. Me
ninėje dalyje gros Algimantas
Barniškis. Bus ir pabendravi
mas prie kavutės. Visuomenė
kviečiama dalyvauti.

Irena
Kriaučeliūnienė,
atnaujindama „Draugo" pre
numeratą, dienrašti apdova
nojo 1,000 dol. auka. Esame
jai nuoširdžiai dėkingi už to
kią skalsią dovaną, ji tikrai
padės
„Draugui"
šviesiau
žvelgti į ateitį.

Čikagos
skautininkių
d r a u g o v ė s s u e i g a vyks ant
radienį, kovo 6 d., 11 vai. r.
pas sesę Haliną Moliejienę, v ikago? lituanistines mokyklos mokinai >cenoje atkure tą vaizdą, kai prieš 83 metus Vilniuje buvo paskelbtas
ASS Čikagos skyriaus fi 6632 So. Maplewood Ave., Či Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas.
Dalios Badarienės nuotr.
listeriai, ASD n a r ė s ir kagoje. Visos sesės kviečiamos
gardos pirmininkei už dėme
ČLM VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
Korp! Vytis nariai kvie ir laukiamos.
sio atkreipimą į lituanistinės
čiami talkon šeštadieni, kovo
2001 metai, vasario 17 die pianinu pritariant muzike: mokyklos darbuotojus.
KAZIUKO
MUGĖ
3 d, 1 vai. p.p. (po pamokų
na. Šiandien mokykloje šven Daliai Gedvilienei. Kiek ilgiau
ČIKAGOJE
Dar trumpą žodį tarė Milda
Maironio lit. mokykloje). Pra
tiška nuotaika, visi mokiniai šventės reikšmę aptaria direk
Šatienė,
Jaunimo centro val
Tradicinė Kaziuko mugė, •apsirengę tautiniais drabu tore J. Dovilienė. Pabaigus
šoma atvykti į PLC sporto sa
dybos
pirmininkė.
Pasibaigus
lę, Lemonte, talkinti Kaziuko šįmet jau 42-ji, ruošiama Či žiais, nes minima Lietuvos ne kalbėti, pakviečia į sceną mo
įžanginei
programai,
direktorė
mugei pasiruošimo darbuose. kagos skautų ir skaučių, vyks priklausomybės atgavimo 83- kyklos dvasios vadą kun. Juo
pakvietė
10
kl.
mokinę
Kris
Atvykite! Darbo visiems pa sekmadienį, kovo 4 d. 41-rius iosios metinės. Nors mokiniai zą Vaišnį, kuris sukalba intiną
Badaraitę
vadovauti
toli
metus vykusi Čikagoje, Jauni į mokyklą atvyko normaliu vokaciją — „Tėve mūsų". Po to
kaks. Lauksime.
mo centre, šįmet pirmą kartą laiku, bet pamokų nebuvo. Pa skaitomi svečių sveikinimai: mesnei programai.
P a s k u b ė k i t e ! Dabar pato ruošiama Pasaulio lietuvių
K. Bada*aitė pranešė pag
repetavo įvyksiančią progra perskaitomi Illinois State gu
giausias laikas užsisakyti vie centre, Lemonte. Šimetinę
mą ir prieš 12 vai. su vėlia bernatoriaus George Ryan ir rindinius šventes minėjimo
tas į „Žiburėlio" Montessori mugę ruošia „Aušros Vartų"/ vomis nužygiavo prie Laisves
Lietuvos generalinio konsulo dalyvius: vedančiuosius — R.
mokyklėlės madų parodą. Ne „Kernavės" skaučių tuntas, kovų paminklo, kur kartu su
Minėjimas užbaigtas jungti
G. Apuoko sveikinimai atsiųs Miliūnaite, K. Grauslytę ir D.
sigailėsite atvykę į šią jdomią „Lituanicos" skautų tuntas. ALTo vienetu atliko trumpas
nio
mokyklos choro dainomis.
Čerauską ir svetimtaučius —
ti raštu.
popietę, kuri ruošiama sekma „Nerijos" jūrų skaučių tuntas iškilmes. Mokyklos direktorė
Jų
išmokė
ir dirigavo muzikė
Žodžiu sveikina Lietuvių A. Bielskų, G. Bielskų ir T.
dienį, kovo 18 d., Pasaulio lie ir Akademinio Skautų sąjū Jūratė Dovilienė trumpa kal
Dalia
Gedvilienė.
Choras dai
Bendruomenes Švietimo tary Mačiulį. Svetimtaučiai neigia
tuvių centre. Platesnę infor džio Čikagos skyrius.
navo
šias
dainas:
lietuvių
liau
ba priminė šių iškilmių reikš bos atstovas Juozas Polikaitis. mai atsiliepė apie Lietuvą, o
maciją teikia Audra Dauliene
dies
dainą
„Lietuvos
šalelėj"
vedantieji ją gynė. Pvz., sve
Mugė vyks keturiose salėse: mę ir ALTo vardu pakvietė
tel. 847-328-9459 ir Indrė Jes- visų dalyvaujančių vienetų pa Eveliną Oželienę tarti keletą Jo kalba gilios reikšmės, pat timtautis pasako, kad jis ne (dainuoja mažųjų grupė), lie
riotiška
ir
vaikams
pamokan
ke tel. 630-545-9705.
viljonai bus didžiojoje (sporto) minčių. Po to kalbėjo 10 kl. ti, sekant mūsų himno mintis. žino jokios Lietuvos. Vedanty tuvių liaudies dainą „Mažam
Autobusas \ Kaziuko mu Lietuvių fondo salėje; valgykla mokinys Algis Bielskus. ALTo Tuo pačiu įteikė direktorei ir
gę, Čikagos skautų ir skaučių — pokylių salėje; kavinė — vainiką prie paminklo padėjo mokyklai Lietuvių fondo ir
rengiamą PLC, Lemonte, sek „Bočių" menėje; vaikų žaidi Milda Plioplytė, Lina Dovilai- Švietimo tarybos pašalpos če
madienį, kovo 4 d. iš Mar- mai — Maironio mokyklos val tė ir Julius Griauzdė. Lietuve? kius.
vėliavą nešė Jonas Dusevičius
quette Parko, nuo 69-tos ir gyklos salėje.
Po to sveikino LB Vidurio
Washtenaw gatvių sankryžos
Visi skautai, skautės ir jų su palydovėmis: Kristina Ba- vakarų apygardos pirmininkė
išvyks 9 vai. ryte. Norintieji tėveliai raginami dalyvauti 9 daraite ir Rasa Miliūnaite. Birutė Vindašienė. Taip pat
Šia paslauga pasinaudoti pra vai. šv. Mišiose Pal. Jurgio Amerikos vėliavą nešė Jonas gražiais- žodžiais apibūdino
šomi iki kovo 2 d. užsiregis Matulaičio misijoje. Po Mišių Genčius su palydovėm: Alina šventės reikšmę suprantama
truoti pas Ramoną Kaveckai- visi kviečiami į Lietuvių fondo Meilyte ir Audra Brooks. Pasi vaikams kalba. Vėliau, įver
tę, tel. 708-499-0687, vakarais salę kur 10 vai. ryto vyks iš baigus iškilmėms prie pa tindama daugelio šios mokyk
nuo 7-10 v.v.
kilmingas 43-sios Čikagos minklo, visi nužygiavo į JC di los mokytoju ilgametį darbą
džiąją salę, kur vyko tolimes
Akademinio S k a u t ų sąjū skautų ir skaučių Kaziuko nė minėjimo programa, atlie mokykloje ir Bendruomenės
mugės
atidarymas.
eilėse, įteikė garbės pažymėji
džio Čikagos skyriaus ideo
kama Čikagos lituanistinės
mus. Šiuos pažymėjimus gavo;
loginis v a k a r a s šeštadienį, Kviečiami ir laukiami visi!
Pranešama, kad paviljo mokyklos mokinių, vadovau Jūratė Dovilienė, Rūta Jaukovo 3 d., 7 v.v. vyks pas fil.
jant mokytojoms.
tokienė, Hedvina Dainienė,
dr. Renatą Variakojytę-Sta- nuose išstatyti eksponatai bus
niškienę, 8472 Carlisle Ct., parduodame t i k s e k m a d i e n į
Minėjimą pradėjo mokyklos Nijolė Pupienė, Virginija BuBurr Ridge, IL., tel. 630-321- po mugės atidarymo.
direktorė Jūratė Dovilienė. žėnienė ir Juozas Plačas. Ga
0098. Kviečiami visi — ASD
Įnešamos vėliavos. Sugiedami vusieji garbės raštus labai dė
PAGALBOS
narės, Korp! Vytis nariai ir fi
Amerikos
ir Lietuvos himnai. kingi Bendruomenei ir apy- Jaunimo centro kiemelyje Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai klausėsi
ŠAUKSMAS-5
listeriai šioje vakaronėje daly
Paskutiniame savo laiške iš
vauti. Įdomius pašnekesius Katovicų prof. dr. Holovriecki
B. Nainys sakė, kad mums turi budėti ir daryti spaudi
VASARIO 16-OJI „SEKLYČIOJE*'
ves ASD CV pirm. Jennifer rašo, kad Žaneta gydoma spe
„Vel plevėsuoja vėliavos
-varbu įsijungti į Europos Są rupi Lietuvos sienų saugumas mus visais frontais savo sena
Antanaitytė ir Korp! Vytis CV cialiai jai pritaikytomis vaistų
trispalvės mūsų Tėvynėje. jungą, įstoti į NATO tr nepa iš rytų kaimyno, todėl noras toriams. Kongreso atstovams
pirm. Jonas Variakojis. Pas dozėmis. Mergaitė tebeguli
Linksniai žygiuoja miesto
mesti pasitikėjimo savimi, kad įstoti j NATO yra labai svei l>ei kitiems įtakingiems asme
kui bus linksmas skautiškas tame pačiame oro filtruoja
gatvėmis jaunų karių pulkai esame lietuviai ir norime pasi kintinas. Tautų ištirpimui pa nims, kad Lietuva nebūtų pa
pabendravimas.
mame kambaryje. Kiekvieną
Vėl regime trispalvę
likti savo tautos patriotais. B. vojus yra kur kas mažesnis, likta „už durų" prie NATO
minutę jai taikoma intensyvi
Gedimino pilies bokšte. Nainys minėja, kad jį jaudina todėl reikia daug dirbti, kad slenksčio. Tik bendromis pas
JAV Lietuvių Bendruo
gydymo priežiūra, be to, ją la
Ir laisvės džiugesiu vėl
kosmopolitizmo pasireiškimas būtume priimti. Pastangos tu tangomis išsaugosime Lietu
m e n ė s nauja
Pietvakarių
bai palaiko speciali terapija
suskamba varpai" Lietuvoje, kad brukama min ri būti dedamos iš abiejų pu vos nepriklausomybe.
apylinkė rengia kovo 11 d.
(Support therapy).
Po pranešimo buvo prieita
Šiomis savo sukurtomis eilė tis pamirkti tautiškumą, pat siu: Lietuvos ir 'šeiviios lietu
Lietuvos
nepriklausomybės
vių. Mums. reikia daug dirbti, prie meninės programos, ku
mis
Elena
Sirutienė
pasveiki
Žanetai
vis
tebeieškomas
neriotiškumą
ir
tapti
tarptauti
minėjimą kovo 11 d., sekma
nes mes nežinome naujos ad
dienį, 12:30 val.p.p. Zion evan giminingas donoras. Deja, jos no susirinkusius popietės lan niu zmog;mi. Paskaitininkas ministracijos siekių. Didžio rią atliko Aldona Pankienė.
gelikų liuteronų salėje, 9000 fenotipas yra labai retas ir kytojus, atvykusius į tradicini kvietė pažvelgti ir i kitą meda sios pasaulio valstybės nėra Liucija Kvietkauskienė ir Ona
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL sunkiai surandamas. Spren Vasario 16-osios minėjimą. lio pusę. Kada Lietuva ieško linkusio* rūpintis mažomis Lukienė.
Aldona Pankienė padainavo
60453. Kviečiami visi lietu džiama, ar nereikėtų paban Sugiedojus Lietuvos himną, ji apsaugos įgautos Nepriklau valstybėmis. Rusija ypatingai
dvi
dainas — „Gimtinę" ir
paprašė
atsistojimu
pagerbti
dyti
neklasikinį
donoro
čiulpą
somybės
.šlaikymui.
ir
nori
viai, gyvenantys Evergreen
prieštarauja įstojimui į NATO dainą apie Tėvynę bei padek
mirusius
dėl
Lietuvos
laisvės.
pritaikyti
prie
aukšto
DNA
re
įsijungti
Europos
Sąjungą
Parke, Oak Lawn, Burbank,
tų valstybių, kurios buvo jų
Skaityti pranešimą E. Siru 1 ES) ir įstoti į NATO. Jo ma ankstyvesnėje įtakoje. Didžio lamavo eilėraštį „Klevo legen
Bridgeview, Hickory Hills, Pa zoliucijos lygio. Paieškos tęsia
los Hills, Chicago Ridge, Palos si. Antrame laiške prof. Ho- tienė pakvietė buvusį PLB pir nymu, tai sveikintinas užsi- sios Europos valstybes ir Ame da". Jai' akompanavo Liucija
Heights, Lombard, Lockport ir lowiecki rašo: Nors bandome mininką, daugelio straipsniu iiojimas, bet šis užsimojimas rika yra labai jautrios Rusijos Kvietkauskienė. Ona Lukienė
kituose Čikagos pietvakarių visokiausias gydymo galimy rašytoją Bronių Nainį. Jis sa- taip pat Kelia skirtingus rū- priešinimuisi. Rusijai sutikus deklamavo Bernardo Braz
priemiesčiuose. Numatomas bes, nenustojame ieškoję do vo pranešime sakė, kad apie pėsčius Lietuvių tautos išsilai- duoti Vakarų valstybėms nuo džionio parašytas eiles „Aš čia
minėjimas, meninė programa noro visame pasaulyje. Pa Vasario 16-ąją — Lietuvos ne- kymui. Ar nevyks spartus ne laidas, jos gali mažoms vals gyva" ir „Trys vizijos". Popie
ir kavutė. Laukiame jaunų saulinėje registracijoje yra priklausomybes sukakties mi tuvių nutautėjimas Lietuvai tybėms neduoti sutikimo pri-» tės dalyviams prašant, Liucija
apie 6 milijonai privačių dono nėjimą — buvo daug kartų
Kvietkauskienė
padainavo
šeimų ir vyresniųjų lietuvių.
įsijungus i ES ir išnykus vals ėmimui į NATO.
rų. Apgailestaujame, kad Ža- kalbėta, švęsta, liūdėta ir
Elenos
Sirutienės
parašytą
tybių sienoms. Ar lietuviuose
netos fenotipas nepaprastas ir džiaugtasi. Jis sakėsi pateik- slypintis snobizmas nenuves
Visų šitų įvykių akivaizdoje meilės dainą „Tu man dai
labai retas, taigi mes dabar siąs mintis, kurios yra aktua- lietuvius tuo pačiu keliu, ko- Lietuva ir išeivijos lietuviai nuok", kadangi visų buvo
turime ieškoti ne visai pritai
lios šiandien ir yra reikalingos kiu Lenkija nuvedė Lietuvos
• Ieškome mūsų mamos
kyto donoro kaulų čiulpų per
Lietuvos
nepriklausomybės bajorus, padarydami juos lenEmilijos Gaška (Gaškienės),
sodinimui. Naudojant naujau
išlaikymui.
Šiandien mums komanais 0
g y v e n u s i o s 6154 S. C a l i - sią technologiją gal pasiseks
f o r n i a Ave., C h i c a g o , IL tą padaryti".
60632, m i r u s i o s 1698 m.
Žanetos Rutkauskaitės šei
gruodžio 4 d., testamento
ma
ir Lithuanian Mercy Lift
arba asmenų, liudijusių jį su
šeima
jungiasi. Linkime jai
d a r a n t . Ką nors žinančius,
Dievo
palaimos.
prašome pranešti Daliai ir
Taip pat dėkojame vienam
Kęstučiui Gailuma, TeL 734žmogui,
prašiusiam pavardės
483-3669.
neskelbti ir padovanojusiam
• laikau Danutes Arlaus
17,850 dol. vertės akcijas. Nek i e n ė s , g i m u s i o s 1964 m.
paprastas sujudimas ir noras
sausio 3 d. Gerai atsilyginsiu. * padėti
Žanetai
sujaudino
Tel. 630-636-1066, Ed Moore. „Draugą" skaitančius Ameri• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.60 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Prancisco, Chicago, IL 60632.

kos lietuvius. Pakartotinas
vyr. redaktorės D. Bindokienės straipsnis pabrėžė šį užsi
mojimą. Esu optimistė, tikiu,
kad Žaneta gerose rankose.
P r a n ė Šlutienė
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kambarėly", K. Vasiliausko
„Brangiausios spalvos", M.
Vaitkevičiaus „Mylim savo Tė
vynę" (mažųjų grupė), K. Va
siliausko „Žemė Lietuvos".
Nepriklausomybes
aktą
skaitė Kristina Badaraitė (10
kl.). Prezidentus išvardijo G.
Stanevičius (8 kl.i. Eilėraštį
deklamavo B. Grabliauskaite
(8 k l j . Vėliavos šokį šoko
aukst. m-los mergaites.
Programą paruošė ir apipa
vidalino mokytojos: Daiva Blažulionienė ir Jolanta Buzinauskytė. Tautinių šokių mo
kė Ona Cvilikienė ir Virginija
Dargienė. Šokiams akompana
vo Aldona Smagunenė ir Elvi
ną Karaliene. Sceną papuošė
Daiva Blažulioniene ir Dovile
Šumskytė.
Prieš salę koridoriuje buvo
daug stalų su mokinių pieši
niais ir kitais darbais Vasario
16 šventės temomis. Šventė
gražiai praėjo. Daug pasidar
bavo mokytojai, tėvų komite
tas ir tėvai. Šventės prisimini
mai ilgai liks jos jaunų žiūro
vų ir atlikėjų atmintyje. Kad
ir toli nuo Tėvynes, buvo gy
venta tautiškomis nuotaiko
mis. Visomis pastangomis
mums reikia išlaikyti antrąją
tėvynę už Lietuvos sienų. Tik
vieningai dirbdami ir jungda
miesi į lietuvišką veiklą, tą
tikslą pasieksime. „Lietuviais
mes esame gimę, lietuviais ir
turime būt!"
J. Plačas

kalbėtojų.

D. Badarienės nuotr

švenčiama Valentino diena.
Programos vedėjos buvo pa
gerbtos gėlių puokštėmis.
Popiečių organizatore Elena
Sirutiene dėkojo Broniui Nai
niui už išsamų pranešimą Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osio.neprikiausomybės paskelbimų
paminėjimams. Dėkojo ir atsi
lankiusiems, už jų prisirišima
prie trečiadienio popiečių, nes
oras buvo labai grasinantis.
I paminėjimą taip pat atsi
lankė Socialinių reikalu tary
bos pirmininkė Birute Jasai
tienė, kuri niekada nepagaili
gero žodžio popiečiu lankyto
jams ir programų atlikėjams.
Minėjimą užbaigė poezijos
posmeliu, kurį pati sukūrė —
„Vėl regime trispalve Gedimi
no pilies bokšte, ir laisvės
džiugesiu vėl suskamba Vil
niaus varpai".
„Seklyčia" niekada nepalei
džia popietės lankytojų nepa
maitinus virėjų paruoštais
valgiais.
Ant. Paužuolis
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