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Valdas Adamkus pradėjo vizitą 
Rusijoje 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) -
Valdas Adamkus pradėjo ofi
cialų trijų dienų vizitą Rusi
joje, kurio svarbiausias akcen
tas - Lietuvos ir Rusijos vado
vų susitikimas. 

Numatoma, kad vizito metu 
bus patvirtintas Lietuvos pa
siryžimas vykdyti gerų kaimy
ninių santykių politiką. Susi
tikimuose su Rusijos vadovybe 
ir verslo atstovais bus aptart i 
dvišalis politinis ir ekonomi
nis bendradarbiavimas, ilga
laikio naftos ir dujų tiekimo 
klausimai, prekybinis tranzi
tas per Klaipėdos ir Karaliau
čiaus uostus, elektros energi-

c,, jos ekspertas R ! ! r m i u : .ci moni-

• L ie tuvos prez idento 
Valdo Adamkaus vizito į Rusi
ja išvakarėse Maskva tęsia 
diplomatinį spaudimą Lietu
vai, peržiūrėdama praėjusio 
amžiaus vidurio istoriją. Rusi
jos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Ivan Sergejev 
pareiškė, kad Lietuvos reika
lavimai Maskvai atlyginti 
SSRS okupacijos padarytą 
žalą yra nepagrįsti. Rusijos 
UR viceministro i. Sergejevo 
teigimu. Maskva mano. kad 
„visais šiais veiksmais siekia
ma bloginti abiejų šalių san
tykius". I. Sergejevas sakė 
_norįs priminti, jog SSRS ka
riuomenė 1940 metais buvo 
įvesta remiantis Lietuvos 
vadovybės sutikimu, kuris 
buvo gautas pagal to laikotar
pio tarptaut inę teisę". (BNS) 

• Nega lut in ia i s Statistikos 
departamento duomenimis. 
2000 metais Lietuvos ekspor
tas į Rusiją buvo 1085.7 m!n. 
litų (271,4 mln. JAV dolerių). 
Pagal eksporto apimtis Rusija 
buvo ketvirtoje vietoje po Lat
vijos. Vokietijos ir Didžiosios 
Britanijos. Daugiausia buvo 
eksportuota antžeminio trans
porto priemonių, išskyrus ge
ležinkelio ir tramvajaus ried
menis, mašinos ir mechaniniai 
įrenginiai,, elektros įrenginiai, 
jų dalys, garso įrašymo ir at
kūrimo aparatai , pienas ir pie
no produktai, paukščiai, kiau
šiniai, natūralus medus, gyvū
nines kilmės produktai. Lietu
vos importas sudarė 6060.84 
mln. litų i l515.21 mln. dole
rių). Pagal importo apimtis 
Rusija buvo pirmoje vietoje. Iš 
Rusijos buvo importuota mine
ralinis kuras , mineralinės aly
vos ir jų d i stiliavimo produk
tai, netaurieji metalai ir ne
tauriųjų metalų dirbiniai, 
branduoliniai reaktoriai, kati
lai, mašinos ir mechaniniai 
įrenginiai, jų dalys. 

• Šių m e t ų sausio 31 dieną 
įmonių rejestre buvo užregist
ruotos 844 bendros su Rusijos 
Federacija įmonės bei 238 Ru
sijos Federacijos kapitalo įmo
nes. 

• Rusijos laikraštyje ...Ne-
zavisimąįa gazeta" paskelb
tame straipsnyje, kurio auto
riai Valstybes Dūmos deputa
tas Viktor Alksnis ir politologe 
Anastasija Ivanovą, rašoma, 
kad vadovaujantis Molotovo-
Ribentroppo paktu. į Lietuvos 
sudėtį buvo įtrauktos kai ku
rios teritorijos, anksčiau pri
klausiusios Lenkijai ir Balta
rusijai. Jų nuomone. ..Rusijos 
Federacija turi iškelti klausi
mą ir dėl Klaipėdos neteisėto 
buvimo Lietuvos Respublikos 
sudėtyje". (BNS) 

žavimas. 
Lietuvos ir Rusijos preziden

tai be politinių ir ekonominių 
santykių aptarimo daug dė
mesio ketina skirti kultūri
niam bendradarbiavimui, sau
gumo dalykams. 

Numatoma, kad Maskvoje 
bus paskelbta apie abiejų 
prezidentų globojamo poeto ir 
diplomato Jurgio Baltrušaičio 
vardu pavadinto fondo įkūri
mą. 

Lietuvos diplomatų teigimu, 
į Rusiją vykstanti 43 pareigū
nų delegacija yra didžiausia 
per visą A. Adamkaus kaden
ciją. 

• Vyr iausybė pritarė su
tar t ies dėl keitimosi nuteistai
siais su Rusijos Federacija pa
sirašymui. Sutartį su Rusijos 
Federacija dėl laisvės atėmi
mu nuteistų asmenų perdavi
mo Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus oficialaus vizito 
metu turėtų pasirašyti abiejų 
šalių* teisingumo ministrai 
Gin tautas Bartkus ir Jurij 
Čaika. Sutar t ies pagrindu Ru
sijoje nuteisti Lietuvos pilie
čiai galės būti parduoti Lietu
vai ir čia atlikti likusią baus
mę. Šis principas galios ir Lie
tuvoje laisvės atėmimu nuteis
tiems Rusijos piliečiams. Išlai
das, susijusias su nuteistojo 
perdavimu turės padengti 
vaistybe. kuriai nuteistasis 
yra perduodamas. (Elta) 

• Rusi jos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojo Ivan 
Sergejev teigimu, Rusija šių 
metų pradžioje 90-yje užsienio 
šalių savo vardu persirašė vi
są, o penkiose valstybėse -
dalį Sovietų Sąjungai užsieny
je priklausiusio turto. Pasak 
Rusijos viceministro. ..būtina 
baigti šį darbą dar 16 šalių". I. 
Sergejev teigė, kad Rusijos 
URM pastaraisias metais ..ve
da derybas su Lietuva. Latvija 
ir Estija dėl šių valstybių bu
vusių diplomatinių atstovybių 
pastatų kai kuriose užsienio 
šalyse priklausomybės". Kaip 
žinoma, Lietuva reikalauja, 
kad Rusija grąžintų prieš Ant
rąjį pasaulinį karą jai priklau
siusį nekilnojamą turtą Pary
žiuje ir Romoje. (BNS) 

• Karal iaučiaus sr i t ies 
Rūsių (Svetlogorsko) mieste 
prasidės dvi dienas truksian
tis Rusijos ir Lietuvos pasie
nio tarnybų susitikimas, ku
riame numatoma aptarti pa
dėtį abiejų valstybių sienos 
ruože. pasienio kontrolės 
punktų pralaidumo proble
mas. Dėl kainų skirtumo Lie
tuvos ir Karaliaučiaus srityje 
šiame pasienyje populiariau
sios kontrabandines prekės 
yra cigaretės, alkoholiniai gė
rimai, degalai. Prekės daž
niausiai gabenamos ne tik per 
pasienio kontroles punktus, 
bet ir plukdomos į Lietuvą Ne
munu, kuriuo eina valstybės 
siena. (BNS) 

• Vyr iausybė atidėjo ne
grąžintinų lengvatinių pasko
lų, suteiktų iš Paramos žemes 
ūkio fondo ūkinininkams. koo
perat inėms bendrovėms bei 
kitoms žemės ūkio ir perdirbi
mo pramonės įmonėms, grąži
nimo terminą iki spalio 1 die
nos. Paskolų grąžinimo termi
nas at idedamas tuo atveju, jei 
prieš tai paskolų gavėjai su
moka priskaičiuotas. įskaitant 
ir padidintas, palūkanas bei 
d e l s p i n i g i u s . (Elta) 

Teisingumo ministerijoje žurnalistams pristatytas naujojo Civilinio proceso kodekso (CPK) projektas. Iš kairės: 
teisingumo ministro patarėjas Vytautas Mirozas. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirminin
kas Virgilijus Valančius, Teisingumo ministras Gintautas Bartkus ir Teisingumo ministerijos atstovas spaudai 
Nerijus Maliukevičius. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

Bus teikiamas naujas Civilinio 
proceso kodekso projektas 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS 
— Teisingumo ministerija ba
landžio pradžioje Vyriausybei 
ketina pateikti naująjį Civili
nio proceso kodeKso (CPK/ 
projektą. 

Kaip Teisingumo ministeri
joje surengtoje spaudos konfe
rencijoje pranešė teisingumo 
ministras Gintautas Bartkus, 
tikimasi, jog naujasis CPK 
bus šį pavasarį priimtas Sei
me, kad galėtų įsigalioti nuo 
iiepos 1 dienos, kartu su per
nai Seime priimtu naujuoju 
Civiliniu kodeksu. 

CPK nustato ginčo nagri
nėjimo taisykles teisme. 

Rengiant naująjį CPK. kaip 
ir naująjį CK. buvo siekiama 
civilinę teisę adaptuoti prie 
pasikeitusių ekonominių, so
cialinių ir politinių sąlygų. 
Šiuo metu Lietuvoje galioja 
dar 1964 metais priimtas 
CPK, kuris buvo keistas dau
giau nei 100 kartų. 

1996 metais sudarytos dar
bo grupės, rengusios šio ko
dekso projektą, vadovas Vir
gilijus Valančius žurnalistams 
sakė, jog pagrindinis naujojo 
CPK tikslas yra užkirsti kelią 
neribotam teismo proceso vil
kinimui. „Skatindami teismo 
dalyvių bendradarbiavimą, ti
kimės paspartinti teismo pro

cesą bei sprendimų priėmi
mą", sakė V. Valančius. Jo tei
gimu, naujojo CPK projekte 
didelis dėmesys sk i r i amas 
pasirengimo teisminiam nag
rinėjimui stadijai Tuo siekia
ma, kad šalys j au :ki bylos na
grinėjimo žinotų viena kitos 
pozicijas, butų pateikiami bei 
surenkami reikiami įrodymai, 
kurie turi reikšmes bylos nag
rinėjimui ir byla būtų išnag
rinėta jau per piimąjj teismo 
posėdį. 

Kit- I.^icl:';',- ~i>-.»jovė — ga
limybė teismui sprendimą 
priimti už akių. Pasak darbo 
grupes vadovo, tai turė tų 
sumažinti piktnaudžiavimų 
skaičių bei pagreitinti bylos 
nagrinėjimą. „Jei per teismo 
nustatytą terminą viena iš 
pusių neįvykdo būtinų sąlygų, 
teismas sprendimą galės pri
imti už akių", teigė V. Va
lančius. 

Pasak teisingumo ministro, 
kodekso projekte teisėjui su
teikta teisė aktyviai dalyvauti 
nagrinėjant bylą. „Teismas 
galės pats rinkti ir pateikti 
įrodymus, taip pat rūpint is ša
lies atstovavimo klausimais", 
kalbėjo ministras. 

Šiuo metu naujojo CPK pro
jektas pateiktas svarstyti vi
suomenei. 

• Konservatorių nuomo
ne, dabartinė Rolando Pakso 
vyriausybė jau seniai veikia 
kaip mažumos ministrų kabi
netas, todėl neverta Seime 
rengti balsavimo, siekiant nu
statyti, ar ji tebeturi daugu
mos paramą. Pasak konserva
torių frakcijos seniūno And
riaus Kubiliaus, vyriausybe 
turėtų kiekvienu atskiru atve
ju ieškoti sutarimo ir daugu
mos balsų Seime. A. Kubiliui 
atrodo patraukli idėja įsteigti 
nuolatinį pagrindinių parla
mentinių partijų atstovų pa
sitarimą, kuriame būtų dera
masi dėl įstatymų priėmimo. 

B\\S) 
• Klaipėdos ekonominės po

licijos pareigūnai viename 
Statybininkų prospekte esan
čio namo bute su įkalčiais >u-
laikė klaipėdietį, kuris gamino 
netikrus pinigus. Įtariamojo 
bute kratos metu rastas ir ne
tikrų pinigų gamybai naudo
tas asmeninis kompiuteris, 
spalvotas spausdintuvas. Kol 
kas nenustatyta, kokj kiekį 
netikrų baknotų jis spėjo par
duoti. Už tokią nelegalia 
veiklą 23 metų Martynui Po
ciui gresia maždaug 3 metai 
nelaisvės. Eka) 

* S e i m a s pritarė nu ta r imui 
dėl Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sijos sudarymo Komisijoje 
bus devyni nariai — keturi jų 
atstovaus Seimui, o penki — 
Amerikos lietuviams. Seimui 
atstovaus socialliberalas Vac
lovas ( Karbauskis, socialde
mokratas Aloyzas Sakalas , li
beralas Arminas Lydeka ir 
konservatorius Jurgis Razma. 
J. Razma ir A. Sakalas ta ip 
pat buvo ir ankstesnės kaden
cijos Seimo sudarytos komisi
jos nariai. Amerikos lietu
viams komisijoje a ts tovaus 
Teresė Gečiene. Gediminas 
Leškys, Dalia Puškorienė, 
Liuda Rugieniene ir Vytautas 
Vidugiris. Komisija. įkur ta 
1995 m., siekiant skat int i Lie
tuvos ir JAV lietuvių bendra
darbiavimą, posėdžiauja du 
kartus per metus. Savo. nuo
monę komisija išreiškia priim
dama rezoliucijas 

• Vyr iausybė pr i tarė , kad 
tikslinga sudaryti Lietuvos ir 
Kazachstano sutartį dėl Lietu
vos politinių ir t remtinių ar
chyvų bylų perdavimo. Bylos 
turėtų būti perduotos Lietuvos 
archyvų departamentui . i BNS1 

Lietuvos sveikatos 
sistema - viena 
efektyviausių? 
Vilnius , kovo 27 d. (BNS) 

— Lietuvos sveikatos apsaugą 
krečia nepriteklius, tačiau ji 
tebėra efektyvi, teigia Nacio
nalinės sveikatos tarybos 
•'NST) pirmininkas Vilius Gra
bauskas. 

Antradienį Seime jis pri
statė šios institucijos metinį 
pranešimą apie padėtį sveika
tos apsaugos sistemoje, vykdo
mas reformas bei pasirengimą 
narystei Europos Sąjungoje. 

„Lietuviai turi daug sveika
tos problemų, bet, palyginti su 
kitomis šalimis — kandi
datėmis į ES, Lietuvos sveika
tos sektorius tu rbū t sugeba 
efektyviausiai tvarkytis su tu
rimais resursais", — BNS 
sakė NST pirmininkas. 

Sveikatos apsaugai ES ša
lyse vidutiniškai skiriama 8,6 
procento bendrojo vidaus pro
dukto (BVP), tuo tarpu Lietu
va, NST duomenimis, skiria 
apie 5,3 procentus BVP, o vien 
iš biudžeto — apie 4,3 procen
tus BVP. Pagal šį rodiklį, pa
sak V. Grabausko, iš šalių 
kandidačių mažesnį finansa
vimą skiria tik Latvija, Bulga
rija ir Rumunija. 

„Norint, kad Lietuvos svei
katos apsaugos sistema pa
siektų, tarkime, Danijos lygį, 
reikėtų skirti ketur is kartus 
daugiau lėšų", — sakė jis. 
Tačiau, pasak V. Grabausko, 
resursų išdėstymas sveikatos 
apsaugos sistemoje taip pat 
turėtų būti racionalesnis. 

„Visa Lietuva turi turėti 
prieinamą medicinos pagalbą. 
O tam reikia plėtoti bendro
sios praktikos gydytojų tink
lą', — sakė V. Grabauskas. 
Tai, anot jo, padėtų atpiginti 
medicinos paslaugas. Specia
lizuotos paslaugos, V. Gra
bausko teigimu, turėtų būti 
sutelkiamos centruose. 

Anot V. Grabausko, būtina 
nuosekliai įgyvendinti Nacio
nalinę sveikatos apsaugos 
koncepciją, pirmiausia skatin
ti sveikatos ugdymą, ligų pro
filaktiką, tada, anot jo, reikės 
mažiau lėšų diagnostikai ir 
gydymui. 

• Vyr iausybė nu sprendė 
paskirti pirmojo laipsnio vals
tybines pensijas 19 rezistentų 
- karių savanorių. Iki šiol yra 
paskirta daugiau kaip 1,300 
pirmojo laipsnio valstybinių 
pensijų, iš jų 1,000 - rezisten
cijos dalyviams. Pirmojo 'laips
nio valstybinė pensija yra 552 
litai. Pensijas rezistentai gaus 
nuo balandžio 1 dienos. (BNS) 

* Centro sąjungos pirmi
ninkas, Seimo narys Kęstutis 
Glaveckas trečiadienį spaudos 
konferencijoje paragino numa
tyti teisinius apribojimus, kad 
užsieniečiai ne iš karto galėtų 
įsigyti žemės ūkio paskirties 
žemę. K. Glaveckas sakė, jog 
kartu su planuojamomis Kons
titucijos pataisomis reikėtų 
priimti ir jas lydintį teisės 
aktą, kur iame būtų numatyt i 
tokie apribojimai. Pasak cent
ristų lyderio, kitaip negalima 
tikėtis, jog Seimas parems šiuo 
metu svarstomas Konstituci
jos pataisas , kurios leistų par
duoti žemės ūkio paskirt ies 
naudmenis Lietuvos bei už
sienio jur id iniams asmenims. 
„Kol Lietuva neįstojo į ES, tol 
apie jokį žemės pardavimą už
sieniečiams negalima kalbėti", 
— sakė ki tas centristas Jonas 
Katinas. Pasak jo, Lietuva 
turėtų iš Europos Sąjungos 
išsiderėti galimybę žemės par
davimą užsieniečiams atidėti 
bent 10-čiai metų. 

* Remdamas i s kultūros 
ministro Gintauto Kėvišo tei
kimu, Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
savo dekretu sudarė Valdovų 
rūmų tarybą. Valdovų rūmų 
tarybos garbės pirmininku su
tiko būti kadenciją baigęs pre
zidentas Algirdas Brazauskas. 
Ši taryba turėtų padėti kons
truktyviau spręsti Valdovų 
rūmų problemas ir koordinuo
ti atsakingų institucijų dar
bus. I Valdovų rūmų tarybą 
įeina Seimo nariai, atsakingi 
ministerijų pareigūnai ir vi
suomenės atstovai. Pr imena
ma, kad 1998 metų vasario 
mėnesį kadenciją baigiantis 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir naujuoju šalies vadovu 
išrinktas Valdas Adamkus pa
sirašė Vilniaus pilių globos 
aktą. „Respublikos Preziden
tas konstitucine galia ir mora
liniu autori tetu globoja Vil
niaus pilių mokslinių tyrimų, 
tvarkymo ir atstatymo dar
bus", — rašoma Globos akte. 
Dokumentas buvo pasirašytas 
prie a tkastų Žemutinės pilies 
Valdovų rūmų pamatų. 

* Lenkijos televizijos filmas 
apie Lietuvos ir Lenkijos san
tykius apims ne tik pastarąjį 
dešimtmetį, bet nagrinės ir 
dviejų šalių istorijos peripeti
jas nuo XIX amžiaus pabaigos. 
Scenarijaus autoriais pakvies
ti žinomas lenkų publicistas 
Marekas Maldis ir lietuvių is
torikas Alfredas Bumblaus-
kas. Visos Lenkijos Lietuvos 
Mylėtojų klubo pirmininkas 
Leonas Brodowskis sakė. jog 
filmas neturėtų apsiriboti vien 
trylika pastarųjų metų, o ob
jektyviai žiūrovams papasako
ti apie Lietuvos ir Lenkijos 
santykius pradedant Lietuvos 
nacionaliniu atgimimu XIX 
amžiaus pabaigoje ir baigiant 
mūsų dienomis, kai abiejų 
šalių politikai vieningai pri
pažįsta, jog „Lietuvos ir Lenki
jos santykiai dabar yra patys 
geriausi ilgaamžėje dvišalėje 
istorijoje". Šios kino juostos 
sukūrimo iniciatoriai yra Vi
sos Lenkijos Lietuvos 
Mylėtojų klubas, išleidęs be
veik 500 puslapių knygą 
„Lietuvos kronika". Joje — 
klubo ir Lietuvos politiniu 
įvykių chronologija nuo klubo 
įkūrimo pradžios 1988 metais 
iki 2001 metų. (BNS) 

• Pol ic i jos pareigūnai nu
traukė nesankcionuotą Suval
kijos žemdirbių streiką, leis
dami tarptaut ine magistrale 
..Via Baltica" pravažiuoti 
sunkvežimių kolonai. (BN51 

* K a u n o medicinos univer
siteto (KBfU) Neurochirurgijos 
klinikoje atidaromos dvi at
naujintos operacinės. Jose pa
gal šiuolaikinius reikalavimus 
įdiegta vakuminė, suspausto 
oro padavimo sistema. Arti
miausiu metu čia taip pat 
pradės veikti oro kondiciona
vimo sistema. 1981 metais 
pas ta ty tame KM U Neurochi
rurgijos klinikos korpuse iš 
viso yra 8 operacinės. Per me
tus čia at l iekama apie 3 tūkst. 
operacijų — kasdien neurochi-
rurginė pagalba suteikiama 
dešimčiai ligonių. Per 20 metų 
operacinės, pasak specialistų, 
moraliai paseno ir atnaujinti 
reikėtų ne dvi. o visas aš
tuonias. KMl." Neurochirurgi
jos klinikoje atliekamos gaivos 
smegenų kraujagyslių, neuro-
onkologinės ir kitos sudėtin
giausios operacijos. Čia taip 
pat chirurginiais metodais gy
doma epilepsija, teikiama pa
galba patyrusiems sunkias 
stuburo ir galvos traumas. 
KM U Neurochirurgijos kiini-
joje veikia vienintelis Lietuvos 
Vaikų neurochirurgijos sky
rius. (Elta) 

* K a u n o miesto meras Eri
kas Tamašauskas ir Lietuvos 
Caritas generalinis direkto
rius kunigas Robertas Grigas 
pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį „Benamių nakvynės 
namai" projektui įgyvendinti. 
Benamių nakvynės namus nu
matoma įkurti R. Kalantos 
gatvės namo dalyje. Pagai pa
sirašytą sutartį, miesto Savi
valdybė įsipareigoja niro Bena
mių nakvynės namų atidary
mo dienos skirti finansavimą 
etat iniams darbuotojams, o 
praėjus vieneriems metams 
nuo jų veiklos — apmokėti 
pastato, kuriame bus vykdo
mas projektas, išlaikymo iš
laidas — elektros, komunali
nių paslaugų, telefono, pasta
to apsaugos ir k i tas . Savo 
ruožtu Caritas įsipareigoja 
suremontuoti pata lpas . įrengti 
šildymo sistemą, dušus bei tua
letus, pasirūpinti reikiama 
įranga, teiks pirminę medici
ninę pagalbą. Caritas vienerius 
metus nuo nakvynės namų 
atidarymo dienos mokės visas 
išlaikymo išlaidas. Pagal iš
ankstinius paskaičiavimus 
metinis šio projekto biudžetas 
sudarytų 63 tūkst . 520 litų. 
Carito generalinis direktorius 
kunigas R. Grigas teigė, kad 
jų organizacija kar tu su Kau
no arkivyskupijos Caritu kas
dien labdaros valgyklose mai
tina bemaž tūkstantį žmonių. 

BNS/ 

premija užfviso gyvenimo karyba 
įteikta teatro režisierei Aurelijai 
Ragauskaitei. 

G. Žilinsko Elta 

KALENDORIUS 
Kovo 29 d Kotryna, Bertoldas, 

Almante. Kernius. Manvydsa 
Kovo :\Q H Marijonas, 7-osimas 

Danulis, Medą. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
S A N D I E G O , C A 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SAN DIEGO 

APYLINKĖJE 

LB San Diego apylinkės pa
stangomis kovo 4 d. Oceanside 
Senior Center, įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. 
Kartu buvo paminėta Vasario 
16-ta ir Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo šventė, 
Kovo 11-ta. 

Minėjimas prasidėjo vėliavų 
įnešimu, JAV ir Lietuvos him
nais, kuriuos vedė Šarūnas ir 
Milda Landžiai. LB San Diego 
apylinkės pirmininkas Algis 
Bačanskas pristatė kun. Mi-
chel Gagnon, OFM, kuris su
kalbėjo invokaciją. Kun. Gag
non yra Mission San Luis Rey 
klebonas, kur kelis kartus 
metuose būna šv. Mišios lietu
vių kalba. Pirm. A. Bačanskas 
minėjimui pristatė JAV Kong
reso atstovą Darrell Issa, ku
ris nepagailėjo savo laiko da
lyvauti šioje, mums brangioje 
šventėje. Jis trumpai visus pa
sveikino, primindamas kokia 
brangi laisvė; visi turime bu
dėti, kad jos neprarasti. 

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas buvo žinomas Lietuvos 
politinis veikėjas Antanas Ma
žeika iš Mission Viejo. Jis sa
vo kalboje trumpai prisiminė 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovą ir atstatymą 1991 m. 
kovo 11 d. ir pakartotinai pri
minė, kaip svarbi Lietuvai yra 
NATO narystė. Gauti Lietuvai 
NATO narystę būtinai reikia 
JAV Kongreso atstovų bei se
natorių ir pačio JAV preziden
to pritarimo ir paramos. A. 
Mažeika citavo JAV Valstybės 
sekretoriaus Colin Powell žo
džius, sakytus JAV Senato 
Užsienio reikalų komitetui: 
„Mūsų ryšiai su Rusija negali 
būti grindžiami baime. Jei ti
kime, kad NATO narių skai
čius turi padidėti, o mes tuo ti
kime, tad mes neturi bijoti, 
kad Rusija gali tam pasiprie
šinti. A. Mažeika kreipėsi į 
Kongreso atstovą Issa būti 
Lietuvos draugu ir rėmėju, pa
dedant Lietuvai gauti NATO 
narystę. 

Minėjime dalyvavo ir kalbė
jo LB Vakarų apygardos pir
mininkė Angelė Nelsienė. Ji 
pasidalino įspūdžiais iš savo 
veiklos su JAV Kongreso 
atstovais ir senatoriais. Anot 
A. Nelsienės, JAV senato ir 
kongreso nariai rėmė Lietuvos 
NATO narystę ir skatina vi
sus lietuvius entuziastingai ir 
ryžtingai kreiptis šiuo reikalu 
į visus valstybės atstovus. Ji 
sveikino San Diego LB apylin
kę, linkėdama jai sėkmės lietu
vybės darbuose. 

Lietuvos nepriklausomybės 
kova vyksta mūsų gyvena
mame laike. Esame pagerbti, 
turėdami tos kovos didvyrius 
savo tarpe. Dalyviams buvo 
pristatytas ir visų pagerbtas 
Mykolas Steponas Naujokai
tis. Jis buvo pašautas, sunkiai 
sužeistas. Teko pergyventi so
vietų žiaurius tardymus, kalė
jimą. Už darbus ir kančią My
kolas Steponas Naujokaitis 
1998 m. prez. V. Adamkaus 
buvo apdovanotas Vyčio Kry
žiaus ordinu. Sveikiname My
kolą Steponą Naujokaitį ir 
jam reiškiame savo gilią pa
dėką. 

Buvo ir pranešimų iš San 
Diego LB apylinkės veiklos. 
Dabartinė iždininkė Laima 
Lindsay visus kvietė įstoti 
nariais į Lietuvių Bendruome
nę ir paremti Lietuvos NATO 
narystės žygį. Audronė Kaz
lauskienė pranešė valdybos 
rinkimų rezultatus. Rinkimai 
buvo pravesti paštu. Rinkimų 
komisiją sudarė: Viva Bačans-

kiene, Bngitte Johnson ir Sta
sys Milašius. J naują 2001 m. 
valdybą balsų dauguma iš
rinkti: Algis Bačanskas, Regi
na Lisauskienė, Saulius Li
sauskas, Giedrė Milašienė. 
Šarūnas Landys, Gintas Kaz
lauskas, Maria Naujokaitytė-
Burggren ir Rita Misevičienė. 

Baigiant oficialią dalį, pirm. 
A. Bačanskas įteikė lietuvišką 
juostą Kongreso atstovui Dar
rell Issa, dėkodamas jam už 
dalyvavimą minėjime ir už jo 
paramą lietuvybės reikalams. 
Nuoširdi padėka išreikšta 
kun. M. Gagnon ir Angelei 
Nelsienei lei šios šventės pre
legentui Antanui Mažeikai. 

Meninei programai vadova
vo Violeta Pivoriūnienė. Čia 
pirmą kartą pasirodė liaudies 
ansamblis, kurį suorganizavo 
Simona Valančiūtė-Kaušas. 
Ansamblį sudarė: Simona Va
lančiūtė-Kaušas, Rolandas 
Kaušas, Holly Churchill, Aud
ronė Kazlauskienė, Violeta Pi
voriūnienė ir David Pivoriū
nas. Gražiai atliko liaudies 
dainą „Visi bajorai žirgus bal
nojo". Instrumentais dainai 
pritarė ir atliko liaudies ins
trumentinę muziką „Avietia-
la". Kanklės — Simona Valan
čiūtė-Kaušas, lumzdelis — 
Audronė Kazlauskienė ir 
smuikas — David Pivoriūnas. 

Taip pat pirmą kartą išgir
dome vyrų kvartetą, kurį su
organizavo Šarūnas Landys. 
Kvartetas atliko dvi liaudies 
dainas: „Kad aš jojau" ir J. 
Žilevičiaus harm. „Vaikščio
jau". Kvartete dainavo Sau
lius Lisauskas, Saulius Vaba
las, Stasys Milašius ir Šarū
nas Landys. Akompanavo Mil
da Landienė. Kvartetas susi
laukė entuziastingo plojimo. 

Pasirodė ir San Diego tauti
nių šokių ansamblis „Jūra", 
kuriam vadovauja Stasys ir 
Giedrė Milašiai. „Jūra" atliko 
du šokius: G. Breichmanienės 
chor. „Putinėlis" ir J. Lingio 
chor. „Rusnietis". Šokius atli
ko: Milda ir Šarūnas Landžiai, 
Regina ir Saulius Lisauskai, 
Paulius Pažėra ir Inga Vaitu-
levičiūtė, Violeta ir David Pi
voriūnai, Gailė ir Justinas Ra
sos, Saulius Vabalas ir Giedrė 
Milašienė. Publika šiltai ir 
energingai sveikino šokių an
samblį, kurį sudaro įvairaus 
amžiaus šokėjai. 

San Diego LB apylinkės 
pirm. Algis Bačanskas sveiki
no ir dėkojo visiems kalbėto
jams, programos atlikėjams ir 
minėjimo dalyviams. Susi
laukta svečių ne tik iš tolimes
nių San Diego priemiesčių, bet 
ir iš Los Angeles. Pirm. kvietė 
visus susirinkusius pasilikti, 
pabendrauti ir pasivaišinti 
gausiai suneštais skanėstais. 
Prie baltai dengtų, ramunėm 
papuoštų stalų susėdo jauni ir 
vyresni susipažinti, susidrau
gauti. Visus jungė linksma 

LB San Diego apylinkės surengtos Lietuvos nepriklausomybes šventės programos atlikėjai. Iš k.: Violeta ir David 
Pivoriūnai, prelegentas Antanas Mažeika. Saulius ir Regina Lisauskai, JAV Kongreso atstovas Darrell Issa, LB 
Vakarų apygardos pirm Angelė Nelsienė, San Diego LB apylinkes pirm. Algis Bačanskas ir tautinių šokių šokėjų 
ansamblio .Jūra" vadovas Stasys Milašius. 

šventės nuotaika. Pasigirdus 
valso muzikai, salėje atsirado 
nemažai šokėjų. Visi išsiskirs
tė geros nuotaikos, kalbėdami 
kada vėl bus proga susitikti. 

Giedrė Milašienė 

D E T R O I T , MI 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Priešvelykini s 
susikaupimas — 

rekolekcijos 

Rekolekcijos prasidės ketvir
tadienį, kovo 29 d., 12 vai. — 
vidurdienį šv. Mišiomis, kurių 
metu bus trumpas pamokslas. 
Išpažintis bus klausoma prieš 
ir po Mišių. Penktadienį, kovo 
30 d., ir šeštadienį, kovo 31 d., 
ta pati tvarka. Sekmadienį, 
balandžio 1 d., rekolekcijų už
baigimas vyks per 10:30 v.r. 
šv. Mišias. Rekolekcijas ves 
kunigas pranciškonas Kryžių 
kalno vienuolyno viršininkas 
tėvas Paulius Dainius Vainei
kis. Kviečiame visus pasinau
doti svečio kunigo dvasiniu 
patarnavimu ir gausiai daly
vauti šv. Mišiose bei atlikti ve
lykinę išpažintį. 

Priešvelykinis pyragų 
išpardavimas 

Šv. Antano parapijos mote
rys Verbų sekmadienį, ba
landžio 8 d., tuoj po 9 ir 10:30 
v.r. šv. Mišių ruošia pyragų, 
tortų ir įvairių kepsnių išpar
davimą. Kviečiame visuomenę 
atsilankyti ir pasinaudoti šia 
gera proga įsigyti skanių ir 
įvairių kepsnių Velykų stalui. 
Pelnas skiriamas parapijai. 

Prisiminsime 
a.a. kun . Juozą Vytautą 

Kluonių 

Po sunkios ir ilgos vėžio li
gos amžinam poilsiui kovo 15 
d. Floridoje užmerkė akis a.a. 
kun. Juozas Vytautas Kluo-
nius, 78 m. amžiaus. Laidotu
vių Mišios buvo aukojamos 
šeštadienį, kovo 24 d., Šv. An
tano bažnyčioje, Mackinaw 
City, Michigan. 

Velionis g::nė 1922 m. gegu
žės mėn. 1 d. Gelgaudiškyje, 
Šakių apskr Mokėsi Šakių ir 
Jurbarko u:mnazijoje. Pasi
traukęs į Vokietiją įstojo į 
Eichstaetto Kunigų seminari
ją, ir ją baigės, 1947 m. rug
pjūčio 15 d. įšventintas į kuni
gus. Primicijas laikė Altoet-
tinger. šventovėje, Vokietijoje. J 
JAV, Detroitan, atvyko 1949 
m. pavasan ir nuo birželio 
pradžios iki 1951 m. rugsėjo 
men. darbavosi Detroito Šv. 
Antano parapijoje, kunigo sve
čio teisėmis. 

Gyvendamas Detroite, pa
šventė savo sugebėjimus ir 
laiką naujųjų imigrantų (D.P.) 
įkurdinimui. Sudarė kelis 
šimtus darbo ir buto garan
tijų, įkūrė.naujai atvykusiems 
pereinamąją prieglaudą. Rūpi
nosi atvykusiųjų sutikimu sto
tyje. Po to. tokiam asmeniui 
ieškodavo buto, darbo, drabu
žių, baldų. Rūpindavosi bend
rabučio išlaikymu, parūpini-
mu maisto^r pinigų. 

Detroite įsteigus šeštadieni
nę lituanistinę mokyklą, kun. 
Kluonius surinkdavo visų at
vykusių, jo globojamųjų vai
kus ir siųsdavo į mokyklą. 
Pats toje mokykloje dėstė ti
kybą. 

Nuo 1951 m. spalio 16 d. iki 
1952 m. gegužės mėn. gyveno 

• Šv. Kazimiero kolegijoje, Ro
moje. Ten gyvendamas, studi
javo Popiežiškame Laterano 
ateneume. Grįžęs į Michigan 
valstiją ir truputį padirbėjęs 
Ypsilanti miesto parapijoje, 
persikėlė į Saginavv vyskupiją. 
Kurį laiką buvo paskirtas 
Standish parapijos klebonu ir 
vėliau perkeltas į Šv. Stepono 
parapiją, Skidvvay Lake, Pres-
cott, MI. Iš Prescott buvo per
keltas į Mackinavv City, MI, 
Šv. Antano parapiją, iš kurios 
išėjo į pensiją. 

1997 m. liepos 20 d. Šv. An
tano parapijos patalpose, De
troite, kun. Juozas Vytautas 
Kluonius šventė savo garbin
gojo 50 metų auksinio jubilie
jaus padėkos Mišias. 

Š.m. balandžio 21 d., šešta
dienį, 10 v.r., Šv. Antano baž
nyčioje, Detroite, bus aukoja-

Vasario 16 tosios šventės metu, po Lietuvos vėliavos pakėlimo Scranton, PA, miesto rotušėje. 18 k.: Scranton 
miesto meras Jim Connors, LB Scranton apylinkės pirm. Regina Petrauskienė ir Šv. Juozapo parapijos Scranton 
klebonas prelatas Petras Madus. 

mos šv. Mišios už a.a. kun. 
Juozo Vytauto Kluoniaus vėlę. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti šv. Mišiose, pasimelsti ir 
prisiminti a.a. kun. Juozą Vy
tautą Kluonių. Jis daug žmo
nėms padėjo, kai atvyko į šį 
kraštą, ir todėl buvo daugelio 
žmonių mėgstamas. Prašome 
visų dalyvauti šv. Mišiose. 

Altor iaus draugijos 
met inės Mišios ir 
bendr i pusryčiai 

Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 22 d., šv. Mišios bus 
aukojamos 9 v.r., už mirusias 
ir gyvas Altoriaus draugijos 
nares. Po Mišių parapijos sa
lėje narės turės savo metinį 
susirinkimą ir bendrus pus
ryčius. Visos Altoriaus draugi
jos narės kviečiamos gausiai 
dalyvauti Mišiose, susirinki
me ir pusryčiuose. 

Paruošė 
Regina Juškai tė-

Švobienė 

PAMINĖTA KOVO 11-JI 
Kovo 11 d. LB Detroito apy

linkės valdyba suruošė kovo 
11-tos Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
LR Garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Meninę pro
gramą atliko Romo Zablecko 
vadovaujama meninė grupė. 
Aukos buvo renkamos LB vi
suomeniniams reikalams rem
ti. 

Kovo 11 d., iš Detroito į Wa-
shingtone Lietuvos ambasa
doje sušauktą veiksnių pasita
rimą buvo nuvykę Amerikos 
Lietuvių Respublikonų federa
cijos pirmininkas Jonas Urbo
nas ir „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės vedėjas Al
gis Zaparackas. Pasikalbėji
mai su LR Seimo užsienio ko
miteto pirmininku Alvydu Me-
dalinsku, URM viceministru 
Giedrium Čekuoliu ir LR am
basadorium Wa8hingtone Vy-
gaudu Ušacku bus perduoti 
š.m. kovo 17 d. 8 vai. ryto, o su 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininku Algimantu Gečiu, 
ALTo pirmininku adv. Sau
lium Kupriu, JBANC pirmi
ninku Algiu Rimu, girdėsite 
kovo 20 d. 4 vai. p.p. Progra
mos girdimos kompiuterio in-
terneto adresu 

www.wpon.com 
S C R A N T O N , P A 

PAKILO TRISPALVĖ 
VIRŠ SKRANTONO 

Ir vėl žiema nepagailėjo 
audros ir jos pavojų Scranton 
apylinkei. Tikėdamiesi, kad 
likimas švelnia ranka leis lie
tuviams trispalvę vėliavą pa
kelti ir su pagarba paminėti 
Nepriklausomybės šventes. 
Nepaisant daugelio avarijų, 
rinkosi tautiečiai į miesto sa
vivaldybės rūmus. 

Sugiedojus Lietuvos himną 
ir perskaičius proklamaciją, 
Scrantono miesto meras Jim 
Connors sveikino ir nuoiir-
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džiai linkėjo sėkmės visomis 
pastangomis remti Lietuvos 
stiprėjimą. 

Iš Pittston atvykusių vardu, 
jų vadovė Nellie Bajoras, per
skaitė žinias gautas iš Lietu
voje gyvenančių laiško. 

LB vardu kalbėjo Regina 
Petrauskienė, savo pranešime 
taip pat ragino visus rašyti jų 
senatoriams, prezidentui, bei 
kitiems valdžios atstovams, 
prašant remti Lietuvos įsto
jimą į NATO. Šimtas kopijų 
pavyzdinio laiško buvo įteikta 
klebonui kun. Petrui Madus, 
kuris juos išplatino Šv. Juoza
po parapijoje. 

Buvo aptartos žinios apie jo 
parapijiečių pastangas remti 
60 našlaičių ir R. Petraus
kienės A.P.P.L.E. siuntas mo
kykloms, bibliotekoms, našlai
čiams ir ligoninėms. Scranto
no apylinkės lietuviai vis dar 
nuoširdžiai džiaugiasi paga
liau galėdami bendrauti su 
Lietuvoje išsilaisvinusiais tau
tiečiais. 

R. P . 

IŠ ARTI IR TOLI 

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTER, MA 

VVorcesterio skautų Kaziuko 
mugė š.m. balandžio 8 d. — 
Verbų sekmadienį vyks Mairo
nio Parke, 52 Quinsigamond 
Ave, Shrewsbury, MA. Atida
rymas ir mugės pradžia 12 
vai.p.p. Visi kviečiami atsilan
kyti. 

LIETUVIU FESTIVALIS 
ELIZABETH, NJ 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija tradicinį metinį Lie
tuvių festivalį rengia š.m. bir
želio 3 d., sekmadienį. Kaip 
visuomet, bus skanių lietuviš
kų valgių, dainų, šokių ir žai
dimų. Meninėje programoje 
dalyvaus Angelė Kiaušaitė, 
Stasys Telšinskas, Lina Rin-
gailaitė, New Jersey vaikų 
grupės ir kt. Kviečiami visi — 
suaugusieji ir maži pasilinks
minti ir pabendrauti. Infor
macijai tel. 908-352-2271. 

J U N O B E A C H , F L 

B ALFO RINKLIAVA 

Visa sausio mėn. BALFo 
skyrius vykdė rinkliavą vargs
tantiems Lietuvoje, buvo ren
kami daugiausia drabužiai. 

NAUJOVĖ LIETUVOS 
GARBĖS KONSULATE 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Stanley Balzekas, 
Jr. , savo įstaigoje Palm Beach 
mieste, kas mėnesi turės iš
statytą lietuvio menininko ko
rinį. Šį mėnesį yra rodomas 
dail. Rimgailės Zotovienės pa
veikslas. 

EUGENE a DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 S t . Oak. Lawn. IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hito. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

Katoame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60838 
Tel. 773-229-9965 

Vaksndoa pagal susitarimą, 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 5 dieną Lietuvos 
Dukterys susirinko pas Eliza-
beth Andrijauskienę. Susirin
kime buvo papasakota apie 
praėjusią vasarą išdalintą lab
darą Lietuvoje. Dalia Augu-
nienė aplankė dvi šeimas 
Kaune. Vienoje septyni vaikai, 
kitoje — vaikas invalidas. Bi
rutė Čiurienė aplankė šeimą 
Žasliuose, turinčią keturis vai
kus ir naujagimes trynukes 
mergytes. Vanda Majauskienė 
aplankė šešias šeimas Kupiš
kio apylinkėj. Aplankytoms 
šeimoms bendrai buvo išdalin
ta 1,500 dol. Po to buvo aptar
ti einamieji reikalai ir vasario 
pradžioje ruošiama madų pa
roda. Susirinkimui pasibaigus 
narės gėrėjosi Andrijauskie
nės 6 pėdų eglute, papuošta 
jos pačios padarytais šiaudi
nukais, ir daugybe rankdarbių 
papuoštais namais. 

RENGINIAI PALM 
BEACH APYLINKĖJE 

Balandžio 4 d., trečiadienį, 
12 vai. p.p. BALFo gegužinė 
Carlin parke, Jupiter, FL. 

Balandžio 10 d., antradie
nį, po pabendravimo pietų Pi-
cadilly restorane vysk. Valan
čiaus minėjimas. Kalbės Pau
lius Jurkus. 

D. A. 

http://www.wpon.com


TIK AR POLITINĖS PARTIJOS 
ČIA KALTOS? 

# 

LORETA POVILIONIENĖ 
Jau 11 metų Lietuva - ne

priklausoma valstybe. Priartė
jome prie Europos Sąjungos, 
gal ir NATO. Išdidžiai galime 
prisipažinti, kad per praėju
sius metus mūsų šalis beveik 
atsigavo iš ekonomikos sąstin
gio, kuris buvo ją apėmęs po 
Rusijos krizės. Tai liudija bent 
jau skaičiai - vien eksportas 
per 2000 m. išaugo 25 nuošim
čius, bendrasis vidaus produk
tas taip pat artėja prie G. Vag
noriaus 1998 m. pabaigos 
„aukso amžiaus", tačiau kaž
kodėl vis dar apgailėtinai ma
žai Lietuvos piliečių savo tėvy
nėje jaučiasi saugūs ir gali 
pasakyti, kad gyvena „neblo
gai". Skaičių liudijamas Lietu
vos ekonomikos atsigavimas 
ne tik neatspindi, bet net 
prieštarauja Lietuvos piliečių 
nuotaikoms. 

Kiti skaičiai sako. kad 
didėja nedarbas, mažėja dar
bo užmokestis bei namų ūkio 
pajamos. Bet. manyčiau, ne 
tik finansinės problemos le
mia pesimistini žmonių nusi
teikimą. Ir ne koks nors misti
nis „lietuvių tautinis charak
teris", kuris kažkodėl nė kiek 
nesutrukdė prieškario nepri
klausomos Lietuvos piliečiams 
jaustis iš esmes kitaip. 

Nusikaltimų skaičius ne
beauga, kaip pirmaisiais ne
priklausomybes metais, ir 
bankų griūtys nebepurto vals
tybės ekonomikos. Lietuva jau 
nepanaši į tą 1990-1993 m. 
stebuklų lauką, kai atsibudęs 
net nenustebdavai, kad kainos 

.padvigubėjo, o ten. kur vakar 
dar buvo maisto parduotuvė, 
dabar pardavinejar.os padan
gos. Tiesa, žmones dar pasi-
stumdo eilėse1'kartais tikrai 
keistose vietose - pavyzdžiui, 
prie kraujo supirkimo punk
to), ir nemažėja gatvėse val
katų bei išmaldos prašančių, 
bet ar dėl to jaučiamės ne
saugos ir netikri dėl savo atei
ties? Ne. Manau, labiau dėl to 
kaltas visiškas mūsų politinio 
gyvenimo chaosas. 

Nepasakysiu didelės naujie
nos — rinkėjai prieš rinkimus 
tikrai nestudijuoja politinių 
partijų programų. Ypač kai jų 
41. Tad kiekvienai partijai, 
nenorinčiai patekti į politinio 
gyvenimo užribį, svarbiausiu 
uždaviniu tampa ne rinkimų 
programa, savas šalies vizijos 
ar perspektyvos matymas ir 
net ne darbinga partinė ko
manda. Svarbiau „įsigyti" po
puliarų vadovą - tokį ski
riamą^ ženklą, pagal kurį 
galėtų orientuotis gausybėje 
susipainiojęs rinkėjas. Kad 
tokia politika pasiteisina, ge
riausiai liudija liberalų ir da
bartinės naujosios Socialde

mokratų partijos pavyzdžiai -
vieni, „įsigiję" buvusių konser
vatorių ekspremjerą R. Paksą, 
iš nereikšmingos politines 
jėgos, tegaunančios per rinki
mus vos 2 nuošimčių rinkėjų 
pasitikėjimą, tapo faktiškai 
valdančiąja partija; kiti, 
iškrapštę iš užtarnauto poilsio 
buvusį prezidentą A. Bra
zauską, sugebėjo susivienyti ir 
tapti, ko gero, šiuo metu stip
riausia partija Lietuvoje. Ba
landžio 7 d. politinių partijų 
vadovų mugėje žada dalyvauti 
ir Lietuvos krikščionių demok
ratų partija. Susijungusi su 
faktiškai neegzistuojančia 
KDS. ji planuoja „įsigyti" par
tijos pirmininką - dr. K. Bo
belį, kartu su visu jo populia
rumu. Puikiai atspindintis lai
ko dvasią žingsnis. Smalsu 
tik, kokios bus šios jungtinės 
partijos nuostatos, pavyzdžiui, 
azartinių lošimų legalizavimo 
ar mirties bausmės klausimu? 
K. Bobelis ne kartą viešai ir 
labai kategoriškai išsakė savo 
nuomonę, kita pusė - irgi. Tos 
nuomonės visiškai priešingos. 
Tad ant kokių vertybinių pa
matų partija kurs. sakykim, 
vyriausybės programą? 

Eilinis Lietuvos pilietis nu
stemba - skaičiai liudija, kad 
šalies ekonomika atsigauna, 
Europos Sąjunga pripažino, 
kad Lietuvoje jau veikia rin
kos ūkis, bendras vidaus pro
duktas didėja, mokesčių su
renkama daugiau, tačiau ūki
nis žemėlapis vis dar apimtas 
nedidelių, bet neblėstančių 
gaisrų, kurie tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės vos ne kasdien 
lyžteli dažną pastogę. Pasku
bomis kai kuriuos iš jų prige
sinusi, vyriausybė (nesvarbu, 
konservatorių, liberalų ar so
cialdemokrate . staigiai kurpia 
naujus, trumpalaikius ir ne 
itin realius pinigų uždirbimo 
planus. Pavyzdžiui, skuba 
įteisinti azartinius lošimus, 
kad, gavusi - kaip tikisi - 25 
mln. Lt., galėtų jais užkaišyti 
naujas skyles. Ir nė viena se
zoninių vyriausybių taip iš 
esmės ir nesugebėjo per tas 
skyles ir gaisrus pamatyti 
bent kiek aiškesnės valstybės 
ateities perspektyvos. Toks 
įspūdis, kad nei ankstesnės, 
nei juolab dabartinė vyriau
sybe nežino, kokių ekonomi
nių reformų reikia Lietuvai, 
nė viena 'vyriausybė netapo 
(ar nespėjo tapti) visaverte po
litinio gyvenimo dalyve. 

Kokiu principu aplink popu
liarius vadus „susiplakusios" 
partijos gali formuoti vyriau
sybę? Tos, kuriose net nespėja 
susiformuoti darbinga koman
da, kaip atsitiko sociallibera
lams, į politikų kėdes pasku-

DRAUGAS, 2001 m. kovo 29 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Kaip suderinti 

Atsiradus lėšų, kovo 25 d. pradėtas Palangos tilto remontas. Kaip prisimename. į jį kelis kartus buvo atsitren- j 
kęs sugedęs norvegų laivas „Seines" ir ypač apgadini', tilto vakarine dalis. Juozo Baltiejaus (Elta) nuotr 

bomis ieško vadinamųjų spe
cialistų, ne partijos narių ir 
tiesą sakant, jai neatskai-
tingų, nebent susijusių su par
tijos vadovybe interesų sai
tais. Deja, kaip rodo praktika, 
tie interesai minėtus specialis
tus paprastai sieja ne tik su 
partijos vadovybe, bet ir su 
verslo grupuotėmis. Tokios 
specialistų vyriausybes gali 
keisti viena kitą, nekeisdamos 
politinio šalies peizažo. Cituo
jant filosofą V. Ališauską, gali
ma pridurti, kad „kiekviena -
net ir labai turtinga valstybė 
- susiduria su tuo faktu, kad 
jos resursai yra riboti, net jei 
jie yra nepaprastai dideli. Ir 
visada tokiu atveju kyla klau
simas, kuo remiantis, tie re
sursai skirstomi; kas šiai vi
suomenei yra svarbiausia, ko
kie tikslai keliami, ko siekia
ma. Jeigu šis klausimas yra 
nekeliamas arba sąmoningai 
ignoruojamas, tai valstybėje 
lieka tik vienas resursų skirs
tymo būdas - tai lobistiniai 
poveikiai ir korupcija. Būtent 
tokiu atveju ekonominė pa
žanga negali garantuoti žmo
nių gerovės". 

Bijau, kad Lietuvai, kurios 
nepriklausomybei tik 11 metų, 
kuri dar neperžengė nei 
NATO, nei ES slenksčio, kuri, 
nepaisant politinių ambicijų, 
vis dar viena koja Rytuose ir 
viena koja socializme, per di
delė prabanga tos sezoninės 
specialistų vyriausybės, kurių 
nebent vadovas ir pora mi
nistrų vadintini politikais 
arba jais tampa vyriausybei 
atsidūrus istorijos pusla
piuose. Juk vyriausybė - tai 
jau ne mokyklos suolas, kur 
galima mokytis „didžiosios 
politikos". Turėtų ateiti žmo
nės, kurie jau parodė, ką suge
ba, kurie žino, ką nori daryti 
ir kurių norai atspindi vals-
tvbės interesus. 

Kad kitoks požiūris gali pa
keisti politinės institucijos 
vietą valstybės gyvenime, ga
lime spręsti iš dabartinio pre
zidento pavyzdžio. Užtenka 
palyginti, kokia šios instituci
jos reikšmė buvo A. Brazaus
ko kadencijos metu ir kokia 
tapo išrinkus V. Adamkų. Pre
zidento vaidmuo išaugo, nors 
Konstitucijos niekas nekeitė ir 
nepažeidinėjo. Vadinasi, tikrai 
daug priklauso nuo iniciatyvos 
ir politinės valios. Deja, Lietu
vos politinės partijos per jau
nos ir per smulkios, kad kuri 
nors viena ar keturių koalicija 
galėtų subrandinti pakanka
mai tvirtą ir politiškai valingą 
komandą. Matyt, todėl sausio 
mėnesį, po dabartinę vyriau
sybę ištikusių skandalų, buvęs 
premjeras A. Kubilius siūlė 
sudaryti plataus atstovavimo 
„vaivorykštinę" vyriausybę, į 
kurią įeitų įvairių partijų at
stovai. Toks labai taikus, tik 
visiškai nerealus pasiūlymas. 

Artėja prezidento rinkimai. 
Nesunku spėti, kas bus kai
riųjų kandidatas. O ką darys 
dešinieji? Suskilę ir susiplakę 
aplink savo ambicingus vado
vus, ar suras tegul ne vieną, 
bet, kaip juokavo MKDS pir
mininkas V. Bogušis, pusant
ro kandidato? Ar sugebės 
dešiniosios partijos kada nors 
rasti bendrą kalbą: liberalai, 
kurie pusiau liberalai, pusiau 
- R. Pakso komanda; konser
vatoriai, kuriems vis dar pa
tiems neaišku, ar jie konser
vatoriai, ar Tėvynės sąjunga. 
Kokiu pagrindu gali susi
kalbėti partijos, pačios dar 
neapsisprendusios dėl savo 
vertybinės tapatybės? Kas 
bendra gali būti tarp politinių 
jėgų, jeigu pačios save supran
ta ir vertina kaip R. Pakso, V. 
Landsbergio, K. Bobelio ir t.t. 
partijas? 

Tik ar politinės partijos čia 

kaltos? Kalti pirmiausia mes 
patys. Jos tik atspindi mūsų 
ne itin brandžius politinius 
poreikius. 

SIŪLOSI APŠILDYTI 
PALANGĄ 

Naftos paieškų ir gavybos 
bendrovė „Geonafta" siūlo Pa
langos miestą šildyti savo 
išgaunamu karštu vandeniu, o 
mineralizuotą vandenį panau
doti gydymui nuo įvairių ligų 
bei kitoms miesto reikmėms. 

„Pagrindinė 'Geonaftos' 
veikla ir toliau lieka naftos 
paieškos bei gavyba, tačiau 
taip pat aktyviai sieksime kuo 
racionaliau panaudoti žemės 
išteklius. Kartu su valdžios at
stovais norime gerinti Palan
gos ir jos apylinkių ekologinę 
būklę ir padėti nuo ligų ken
čiantiems žmonėms", „Geo
naftos" pranešime teigė bend
rovės valdybos pirmininko pa
vaduotojas Rimandas Stonys. 

Paprastai karštą ir minera
lizuotą vandenį „Geonafta" 
grąžindavo atgal į naftos grę
žinius. Be to, anot bendrovės 
specialistų, šiuo metu yra to
kių gręžinių, kuriuose naftos 
nebėra arba nebuvo, bet juose 
galima išgauti vien vandenį. 

Žinovų teigimu, priklauso
mai nuo gręžinio gylio, van
dens temperatūra jame siekia 
37-80 laipsnių Celsijaus. 

Alternatyvų gamtos išteklių 
panaudojimą „Geonafta" siūlo 
pradėti nuo greta Palangos 
esančio Girkalių naftos telki
nio. Pastarajame yra trys jau 
nenaudojami giluminiai naf
tos gręžiniai, kuriuos galima 
iš dalies atstatyti, taip pat du 
naudojami gręžiniai ir dar vie
nas, kurį numatoma išgręžti. 

(BNS) 

• Vieni tik savo drabužį, 
ir Žemės rutulį lopo. 

kiti 

Turbūt tik pasakose galima 
rasti išeitį, kad „būtų ir vilkas 
sotus, ir avis sveika". Bet var
giai suderinami gamtosaugos 
poreikiai ir nepasotinamas 
pramoninių kraštų apetitas 
organinės kilmes kurams, 
gamtinėms dujoms, įvairių 
įvairiausiems chemikalams ir 
degalams, kurių atliekos pa
leidžiamos į atmosferą, dirvo
žemį ir vandenis. 

Ilgai truko žmonijai, kol 
įsitikino, kad gamtos turtai 
yra išsemiami, o aplinka tega
li sugerti tik tam tikrą kiekį 
taršos — po to jau tampa pa
vojinga ir žmogui, ir visiems 
gyviams. Po II pasaulinio ka
ro, kai valstybės skubėjo at
gauti sugaištą laiką pakeliui į 
naujus technikos bei kitokius 
laimėjimus. į gamtos apsaugą 
nebuvo per stropiai atsižvelg
ta. Reikėjo skaudžių pamokų, 
kol, pavyzdžiui, Amerikoje, 
pagaliau švystelėjo suprati
mas, kad galbūt — grynai dėl 
savisaugos — reikia „apsiva
lyti kiemą". 

Pradžioje gamtosaugos idėja 
neturėjo daug pasekėjų, o Ra-
chel Carson, 1963 m. išleidusi 
knygą „Silent Spring" apie 
cheminių gaminių pramonės 
aplaidumo nuodijamą vandenį 
ir žemę, buvo tiesiog pasmerk
ta ir apšaukta krašto gerovės 
priešininke. Vis tik nuo to lai
ko toli pažengta. Svarbiausia 
— įtikinti eiliniai gyventojai, 
kad aplinkosauga yra ne 
kažkieno kito, bet visų atsako
mybė. Kiekvienas gali atiduoti 
savo įnašą, nors ir labai ne
žymų, kad pagerėtų oro ko
kybė, žaliuotų miškai, tyvu
liuotų skaidrūs vandenys, o 
Žemę kiekvienas paliktų šva
resnę, saugesnę, malonesnę, 
negu rado, į ją ateidamas. 

Dabar jau beveik visiems 
žinoma, kokią didelę įtaką oro 
švarai daro žaluma, ypač 
medžiai, kaip svarbu kasdie
niniame gyvenime nevartoti 
kenksmingų chemikalų ar 
įvairių purškalų. kurie prisi
deda prie visuotinio klimato 
atšilimo ir ozono sluoksnio, 
saugančio mūsų planetą nuo 
kenksmingų ultravioletinių 
saulės spindulių, sunykimo. 
Amerikiečiai vis daugiau dė
mesio kreipia į tas „asmeni
nes pastangas", siekiant, kad 
mūsų planeta būtų sveika ir 
maloni visiems jos įnamiams. 

Tačiau eilinio žmogaus pas
tangos nedaug reiškia, jeigu 
didžioji pramonė, o juo labiau 
valstybės vadovai, į aplinko
saugą žiūri pro pirštus ir svar
biųjų pirmenybių viršuje sta
to dolerį — pelną. Daugelį 
baugina, kad kaip tik dabar 
šiame krašte toks procesas 
pradeda vystytis. George W. 

Bush kandidatavimo metu 
daug kalbėjo apie gamtosaugą 
ir balsuotojams pažadėjo ypač 
į tai kreipti dėmesį. Ant 
„gamtosaugos arkliuko" į rin
kimus jojo ir demokratų parti
jos kandidatas Al Gore, kuris 
viceprezidentavimo kadencijų 
metu pasižymėjo šia veikla. 
Vis tik jau yra ženklų, kad 
prezidentas, dar tik pačioje 
savo kadencijos pradžioje, 
tuos pažadus primiršo, o gal 
atidėjo patogesniam laikui... 

Pastaruoju metu jo siūlymai 
agresyviau ieškoti naujų naf
tos ir gamtinių dujų išteklių 
savame krašte, kad nereikėtų 
remtis Arabų šalių malone, 
susilaukė nelabai palankių at
siliepimų iš gamtosauga be
sirūpinančių Amerikos visuo
menes sluoksnių. Nauji naftos 
šaltiniai ir vamzdynai Alias-, 
koje, ketinimas įsileisti miš
kakirčius į iki šioi nepaliestus 
valstybinių girių plotus, užuo
minos, kad nebus taip griežtai 
kontroliuojama tarša, rūks
tanti iš fabrikų kaminų ir kai 
kurie kiti pasisakymai skam
ba kaip nuolaidžiavimas pra
monei gamtosaugos sąskaiton. 

Dar negirdėjome planų, kas 
bus daroma, kad tos organinės 
kilmės kuro deginimas nepri
sotintų debesis lietumi, kurio 
rūgštys neša mirtį ežerams, 
kitiems vandenims ir jų gy
vūnijai, miškams, dirvoms. 
Negirdėjome, kada pagaliau 
bus atsižvelgiama į vis di
desnį rūpestį atitinkamiems 
mokslininkams keliančius kli
mato atšilimo ženkhis, kurių 
paneigti jau niekas nebegali. 

Prieš kiek laiko Japonijoje, 
Kyoto mieste, buvo pasirašy
tas tarptautinis susitarimas, 
kad iki 2012 m. pramoninės 
šalys sumažins į orą išmeta
mų kenksmingų chemikalų, 
kurie, kaip tikima, prisideda 
prie visuotinio klimato atši
limo, kiekį 5 proc. žemiau bu
vusio 1990 m. Didžioji atsako
mybes dalis, suprantama, teko 
Amerikai, nes ji pagamina 
apie ketvirtadalį visos plane
tos oro taršos, nors teturi 5 
proc. jos gyventojų. Ankstes
nysis JAV prez. Bill Clinton 
neįstengė įtikinti Kongreso, 
kad savo balsais patvirtintų 
įstatymą, griežčiau ribojantį 
oro taršą, leistiną pramonei. 

Reikia pripažinti, kad prez. 
George W. Bush vis tik patvir
tino nutarimą reguliuoti ang
lies dvideginio, išmetamo į 
orą, kiekį, o kaip tik ši tarša 
yra viena didžiausių klimato 
atšilimo kaltininkių. Tikėki
me, kad prezidentas supras 
savo — ir Amerikos — atsa
komybę ir kitais gamtosaugos 
klausimais. 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA I VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Mes nežinome, kuriuose metuose — šiuose ar anuo
se — tai atsitiko, tačiau, Miguel de Servantes pavedi
mu, esame pašaukti šią istoriją paliudyti ranka ir pa* 
sirašyti savo tikruoju vardu, įrašytu gimimo metri
koje. 

Ką mes ir darome. 
* * * 

Jvykis yra, netraukiant pirmosios dienos į antrą ar 
pusiau nunuogintą tiesą, apie Lietuvos širdį — Vilnių. 
Tai ir pradėsime nuo Vilniaus. Turiu čia pat pastebėti, 
kad Don Kichotas buvo ir yra avantiūristas, nuotykių 
mėgėjas, užkerėtas iliuzionistas — pirmos klasės, bet 
šis atsitikimas rimtas, sau lygaus neturįs mūsų tau
tosakoje. 

Dabar yra viena minutė po dvyliktos. Pats vidurnak
tis. Vilnius nemiega. Vilnius retai kada miega. O jei 
miega, miega pusė, ta pusė, kuri dirba, kuri duoną 
pelnosi sūriu prakaitu. O nemiega ta, kuri tikrina, ar 
namų durys užrakintos šiuo metu... 

Linksmiausios valandos eina užeigose, karčiamose, 
iškiliuose restoranuose, penkių žvaigždučių viešbu

čiuose, na, žinoma, ir gatvėse, kurios mažiausiai ap
šviestos ar visai tamsios. 

Vienoj karčiamėlėj ūžė, trypė, šoko... Klientūra rim
ta, inteligentiška, kėlė stiklus iki lubų, o nuo lubų į 
gerklę iki dugno. Už prezidentą, už Seimo pirmininką, 
ištikimą sekretorę, net už Mažeikių naftą. Liežuviai 
sunkiai verčiasi, atmintis suklumpa ant pirmo žodžio, 
užbaigia ir vėl pradeda, senas naujienas perka už nau
jas, parduoda už visai negirdėtas, bet po trečio stikliu
ko visa tai skamba kitaip, netgi įtikinančiai — politika 
visų metų tema. 

Staiga įšoka linksmų plaučių žaliukas ir sušunka: 
— Baltarankiai ponai, ar girdėjote paskutinę nau

jieną? 
Visų galvos lyg automatai atsisuka į naujų žinių 

išnešiotoją. 
— Negirdėjome, — atsako vienas. 
— Sakyk arba išeik, — užrėkia kitas. 
— Kas duoda geras žinias veltui, — derasi vyrukas. 
— Už nepaprastas žinias žurnalistai uždirba tūks

tančius. Statyk butelį uteniškio, tai pasakysiu. 
— Statau, — įsiterpia arčiau sėdįs. 
Vyruką jėga patraukia prie baro ir pastato butelį 

uteniškio. Supylęs tiesiai į gerklę, atsako: 
— Aš nujaučiau, kad jūs nežinote, ponai inteligen

tai. Pasaulyje vyksta stebuklai, čia pat, Vilniuje, prie 
ministro pirmininko durų, taip, tikri stebuklai... 

— Sakyk greičiau! — grėsmingai atsistoja du, bet 
abu atkrinta. 

— Į Vilnių atvyksta Don Kichotas. 
— Kas? Kas toks? 
— Nežinote, ponai intelektualai, kas yra Don Kicho

tas? 
— Gandonešis! 
— Papirktas! 
— Statyk kitą. 
— Meluoji! Gerai, statau. Kokį universitetą baigei? 
— Don Kichotas ir jo ginklanešys Sančo Pansa, ly

giai kilnus, atvyksta į Lietuvą gaudyti nusikaltėlių. 
— Incognito? — pasiteiravo vienas, rimtai nusitei

kęs. 
— Amerikos šnipas, — užtikrino kitas panieki

nančiu balsu. 
Tuo tarpu blaivus, tačiau mėgstąs stikliuką inteli

gentas, movė pro duris į kitą užeigą skersai gatvės, 
kur taip pat vyko svarbios politinės diskusijos, ir 
surėkė: 

— Bonai intelektualai, ar žinote naujieną? 
Intelektualai sukluso. Kurie buvo jau nuleidę gal

vas, staiga pakėlė, tačiau vienas riktelėjo: 
— Nepūsk arabų! Jei žinai, sakyk, jei meluoji, prisi

pažink. Čia tau ne seimas! 
— Pasakysiu, bet ne veltui, ponai delegatai. Prašau 

dvi taureles kaukaziško konjako ir jautienos kepsnį. 
Viskas buvo duota vieno „delegato" užsakymu. 
— I Vilnių atvyksta Don Kichotas. 
— Kada? Kaip? Kur? — klausimai vijo vienas kitą. 
Niekas nežinojo, kas yra Don Kichotas, o tai įaud

rino ant ribos sėdinčią miesto valdininkiją. Gal kara
lius, gal pasiuntinys — spėliojo, — o gal valkata, užsi
geidęs skaniai pavalgyti Seimo restorane, gražių pa
davėjų aptarnaujamas. 

— Diplomatiška antis, — kažkuris užbaigė diskusi
jas. 

Atsirado dar vienas išminčius, o Vilniuje išminčių 
daugiau nei pas apleistą šunį blusų. Šis buvo labai al
kanas. Kiek svyruodamas, tačiau pasiekė trečią kar-
čiamą ir įėjęs pranešė: 

— Gerbiamieji verslininkai, naujiena iš arklio gerk
lės! Kas perka? 

— Aš perku! Kiek? 
— Butelį alaus ir dvi dešreles, esu labai alkanas, bi

jau sumeluoti. Aiškiai ir garbingai pasakysiu. 
— Duok, ko prašo, — kreipėsi į padavėją, — aš mo

ku. 
— Dalykas dar slaptas, ponai verslininkai, laikykite 

liežuvius savo vietose, — kramtydamas dešrelę, košė 
išminčius, — bent iki išeis pirmieji laikraščiat . 

— Pliurpalas, — nusispjovė ant grindų vienas aris
tokratas. 

— I Vilnių atvyksta Don Kichotas. Riteris. Gaudyti 
jaunų mergaičių ir vežti jas į Ispaniją. Patarčiau ap
saugoti savo dukteris ir jaunas moteris, kas turi. 

Žmogaus smalsumas neturi akių, ausų, nei smege
nų, sveikų ir blaivių. Į darbą tuojau pat buvo įkinky
tas visas Vilniaus telekomas ir telegrafas. 

Bus daugiau 
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NAUJOJI JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBA PRADĖJO VEIKLĄ 

Los Angeles 2001-ųjų metų 
sausio mėnesį naujoji JAV LB 
Švietimo taryba pradėjo veik
lą. J a i priklauso daugiausia 
Kalifornijos pietuose gyvenan
tys mokytojai ir lietuvių ben
druomenes veikėjai: Dalilė Po-
likaitienė (pirmininkė), Kris
t ina Bandžiulienė, Violeta 
Gedgaudienė, Aldona Kudir
kienė (sekretorė), Marytė 
Newsom, Darius Udrys, Zita 
Udrienė, Vytenis Vilkas (iždi
ninkas). Švietimo tarybai taip 
pa t priklauso Čikagoje gyve
nant i s Juozas Polikaitis. 

Šv i e t imo T a r y b o s 
u ž d u o t y s 

JAV LB Švietimo tarybai 
pavesta puoselėti lietuvišką 
švietimą Jungtinėse Valstijo
se. Švietimo Taryba atsakinga 
už visų JAV veikiančių litua
nistikos mokyklų ir katedros 
veiklos derinimą bei paramą. 
Švietimo taryba tai daro skirs
tydama Lietuvių fondo mo
kykloms paskirtas lėšas, orga
nizuodama lituanistikos mo
kytojų tobulinimosi kursus 
(šiemet, kaip įprasta, jie vyks 
Dainavoje rugpjūčio 5-12 die
nomis), septyniolika lietuvių 
mokyklų aprūpindama vado
vėliais ir visokeriopai talkin
dama šioms mokykloms bei 
mokytojams. Švietimo tarybos 
veiklą dotuoja Lietuvių fon
das . 

_ -
2001-ujų me tų 

d a r b o t v a r k ė — n a u j i e n o s 

Naujoji Švietimo taryba 
2001- šiems metams turi daug 
planų. Planuojama iš pagrin
dų peržiūrėti vadovėlių spaus
dinimo ir platinimo programą. 
Kai kurie vadovėliai jau aki
vaizdžiai atgyvenę. Mokyklas 
reikia aprūpinti patraukliau
siais, mokinių lygį atitinkan
čiais vadovėliais su aktualia 
informacija apie Lietuvą. 

Pasikliaudama pažangiau
sia technologija, naujoji Švie
timo taryba nori pagyvinti ry
šius ta rp mokyklų, mokytojų, 
mokinių ir visuomenės. Keti

nama smarkiai išplėsti Švie
timo tarybos interneto svetai
nę. Šiuo metu ją galima rasti 
tokiu adresu: wwvvjavlb.org/ 
educat/default.htm. Norima šį 
adresą supaprastinti . Naujoje 
Švietimo Tarybos svetainėje 
bus vietos kiekvienai lietuvių 
mokyklai susikurti nuosavą 
interneto puslapį. Taip pat 
bus įmanoma pasiimti iš Švie
timo tarybos puslapio pratimų 
ir kitų mokymo priemonių, pa
siskaityti apie Švietimo tary
bos veiklą, programas, kon
kursus, kitas naujienas, užsi
sakyti vadovėlius, rasti nuoro
das į kitus mokiniams ir mo
kytojams naudingus tinklala-
pius. 

Mokytojo vaidmuo — nepa
prastai svarbus sveikam jau
nimo vystymuisi ir lietuvybės 
išlaikymui. Tačiau dažnai ne
pakankamai įvertiname mūsų 
mokytojų darbo. Švietimo ta
ryba, norėdama paskatinti 
tinkamą pagarbą lituanistikos 
mokytojo pašaukimui, šiemet 
yra paprašiusi Lietuvių fondo 
lėšų stambiai piniginei premi
jai ypatingu uolumu, išradin
gumu ir pedagoginiu efektyvu
mu pasižymėjusiam/pasižymė
jusiai mokytojui/mokytojai. Ti
kimasi, kad premija taip pat 
paskatins susidomėjimą lietu
višku švietimu. 

Be šių naujovių, Švietimo 
taryba toliau rūpinsis septy
niolikos JAV lituanistikos mo
kyklų finansavimu, mokytojų 
tobulinimosi organizavimu 
Dainavoje, Kučų redaguoja
mos „Eglutės" leidimu ir mo
kymo priemonių tobulinimu 
bei mokyklų aprūpinimu. 

Ka ip sus i s i ek t i su 
Šv ie t imo t a r y b a ? 

Norėdami pasiekti Švietimo 
tarybą, rašykite pirmininkei 
Dalilei Polikaitienei tokiu ad
resu: 1501 Valecroft Avenue, 
Westlake Village, California 
91361. Elektroniniu paštu 
rašykite adresu: 

polik@gte.net. Švietimo ta
rybos interneto puslapio adre
sas: www.javlb.org/educat/ 
default.htm. 

JĖZUITŲ MOKYKLOMS TIESIAME RANKAS! 
Sunkioje būklėje esančios darių pasiaukojimą. Jie mal-

Lietuvoje Jėzuitų mokyklos 
ieško mūsų paramos. Finansi
nė padėtis yra labai sunki, nes 
valstybė, tai yra, švietimo mi
nisterija, nieko nepadeda. 
Daug žadama, bet stoka ište
sėjimu. Aišku. Lietuvos ekono
minė padėtis yra sunki. Todėl 
nieko nelieka, kaip ieškoti pa
galbos svetur. Tėvai mažai 
kuo gali padėti, nes jų pačių 
pajamos mažos ir neužtik
rintos, kai nedarbas siekia net 
13.1 proc. Mokiniams visko 
t rūksta: ir rūbų, ir apavo. Kai 
kurie tik vieną kartą ir paval
go, ir tai tik mokykloje. Skau
du, kad ateitis neužtikrinta. 

Me» gauname šimtus padė
kos laiškų iš mokinių už gera-

dauja, kad tęstume pašalpą, 
jų neužmirštume. Yra daug 
gerų širdžių čia pas mus, ku
rios ir neraginamos supranta 
ir padeda ateities jaunimui. 
Tieskime jiems rankas, nes jie 
yra mūsų tėvynės ateitis. Jų 
ateities svajonės tegu skat ina 
mus ateiti talkon. Čekius gali
ma rašyti: Baltic Jesuit Ad-
vancement Office, 2345 W. 
56th Street, Chicago, IL60636. 
Aukos yra nuo mokesčių at
leidžiamos, Fed. Tax exempt 
#36-2257983. Iš anksto dėkin
gi-

Naujai suorganizuotas Jė
zuitų mokyklom Lietuvoje 
remti rėmėjų būrelis Detroit 
apylinkėje. A. V e n c k u s 

S K E L B I A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOaUO. NAMŲ, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

JAV Lietuvių Bendruomenes Švietimo taryba, (iš kaire.- Vytenis; Vilkas. 
Bandžiulienė, Dalile Polikaitiene, pirm.. Maryte Sandanavidutė-Nevvsom, 
Kudirkiene, sekr. 

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOJE 

Vasario 22 d. į Vilniaus 
Žemaičių kultūros draugijos 
patalpas susir inkome gražus 
būrelis Vilniuje gyvenančių 
žemaičių ir bendraminčių. Bu
vo dvi progos: Žemaičių kul tū
ros fondo parodų salėje buvo 
at idaroma dailininko Aloyzo 
Stasiulevičiaus tapybos paro
da „Raudona, mėlyna, bal ta" 
ir pr is tatoma nauja, žemai
tiškai parašyta . Edvardo Ru
džio knyga ,.Sėmuona malū
ną". 

1931 m. Ariogaloje gimęs 
žemaitis dail ininkas A. Sta
siulevičius 1956 m. baigė Dai
lės institutą. Nuo 1976 m. yra 
laisvas menininkas . Daug ku
ria. Savo darbų svarbiaus ias 
personalines parodas surengė 
1969. 1981. 1984. 1992, 1994 
m. Vilniuje, 1971 m. - Lenki
joje, 1973 m. - Estijoje, 1984 
m. - Suomijoje, 1985 m. -
Ukrainoje. 1989 m. - Mask
voje. Dailininko darba i taip 
pat buvo eksponuojami gru
pinėse parodose 1967 m. ga
lerijoje ,,abc" Paryžiuje, 1969 
m. Pasaulinėje meno parodoje 
Montrealyje ir Pabaltijo šalių 
parodoje Maskvoje, 1971 m. 
Nacionalinėje galerijoje Bel
grade, 1972 m. Meno galeri
joje Bidgošč, Lenkijoje, 1975 
m. Kadriorgo meno muziejuje 
Taline, 1977 m. Meno cent re 
Kaljaryje, Sardinijoje (Italija), 
1978 m. Meno centre Erfur te , 
1982 m. Nacionalinėje galeri
joje Sofijoje, 1985 m. Naciona
linėje galerijoje Rygoje, 1997 
m. Sharjah muziejuje Jung t i 
niuose Arabų Emira tuose . 

Dailininko darbų tur i įsigiję 
Lietuvos dailės muziejai, Tret-
jakovo galerija Maskvoje, Lvo
vo dailės muziejus, Rygos na
cionalinė galerija, P. Sezano 
galerija Kanuose, Modernaus 
meno muziejus Kelne, Jung t i 
nių Arabų emiratų muziejai, 
taip pat privačios galerijos 
Austrijoje, Vokietijoje, P ran 
cūzijoje, Švedijoje, Lenkijoje, 
Amerikoje, Suomijoje, Ispani
joje, Italijoje, Japonijoje, Iz
raelyje ir kt. Jo darbų yra M. 
Rostropovičiaus, A. Greimo 
kolekcijose, j au neka lban t 
apie Lietuvoje gyvenančius as
menis. 

A. Stasiulevičiaus darba i sa
viti, išsiskiriantys iš kitų. Dai-

Dftro/iški.ii reniu t jozuitg Vilniuj*' gimnazija ne tik vienkartine auka, bet ir ilgalaikio paramos komiteto 
veiki.i U kaires Vytas ir Ramute Petruliai. Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun Aloyzas Volskis, jėzuitų; 
gi:m, UI\IK- vai ui.- direktoriuj- Tadas Kulius. Janina l'dnene. Nijole Zelvvinrler ir Narimantas V Udrys 

lininkas daug dėmesio skiria 
spalvai. Paveiksle dažniau
siai vyrauja viena spalva. 
Žaisdamas jos atspalviais, jis 
sukuria nepapras ta i įtaigų 
vaizdą. Iš paveikslų, tapytų 
mėlyna ir raudona spalva, 
sklindantis spindesys jaudina 
sielą. Kaip ir M. K. Čiurlionio 
paveiksluose - daug muzikos, 
mistikos. 

Apie parodoje esančius bal
tos spalvos kūrinius dailinin
kas sako. kad balta spalva -
tai būties, šviesos, tobulumo ir 
prisikėlimo spalva. J i lydi tris 
svarbiausius žmogaus gyveni
mo etapus: t ik gimusius mus 
vysto į baltus vystyklus, bal
tais rūbais puošia nuotakas , 
bal ta drobule uždengia miru
sius. Praėjus nerimo, kančios, 
ieškojimo, sumaiščių dienoms, 
mūsų galvas pridengia balta 
išminties ir žinojimo spalva. 
Vaiskiu baltumu žėri išėjusios 
sielos. 

Knygos „Sėmuona malūną" 
autorius Edvardas Rudys gi
mė 1936 m. Mosėdyje. Baigęs 
vidurinę mokyklą 1955 m.. 
įstojo į Lietuvos Žemės ūkio 
akademiją. J ą baigęs 1960 m.. 
grįžo dirbti į Skuodo rajoną 
agronomu, vėliau kolūkio pir
mininku. Ne prie širdies tai 
buvo darbas , todėl, išvažiavęs 
į Vilnių, įstojo aspirantūron. 
Apsigynęs disertaciją, dėstė 
Vilniaus buhal ter inės apskai
tos technikume. Vėliau grįžo į 
Lietuvos žemės ūkio ekonomi
kos mokslinio tyrimo insti
tutą, kur ir dirbo iki pensijos. 
Rašė daug straipsnių žemės 
ūkio ekonomikos, apskaitos 
klausimais . 

Susir inkimą pradėdamas 
žemaičių jaunimo folkloro an
samblio „Virvytė" dainininkų 
kvar te tas padainavo žemaičių 
dainelę apie strazdą. Kalbėjo 
„Žemaičių žemes" žurnalo re
daktorė, pasišventusi žemai
čių reikalams. Danutė Mu-
kienė, pristačiusi abu vakaro 
kal t ininkus. Dailininkas A. 
Stasiulevičius padėkojo už ga
limybę čia surengti savo dar
bų parodą. Pr is ta tė savo pa
veikslų tematiką: Vilniaus 
peizažai, žmogaus būtis, ieš
kojimai, kūryba, muzika, kan
čia. 

Pr i s ta tydama Edvardą 
Rudį, D. Mukienė pasakė, kad 
tai j a u antroji jo žemaitiškai 
parašyta knyga, ją išleido 
„Žemaičių žemes" redakcija. 
(Pirmoji buvo „Kuotrė", išleis
ta 1996 m. Žemaičių kultūros 
draugijos „A mon sakaa" re
dakcijos.) „Leisdami šią kny
gą, norėjome parodyti, kad 
žemaičių ta rmė jau yra 
peržengusi ta rmės ribas, kad 
ji y ra ne t ik šnekamoji, bet 
vartojama ir leidiniuose". 

Žemaitis A. Leliuga per
skai tė porą iš t raukų iš knygos 
„Sėmuona maitina". D. Mu
kienė pastebėjo, kad nors iš
t raukos liūdnokos, ši žemai
tiškų pasakojimų, apsakymų 
ir novelių knyga - tai daina 
gyvenimui. Kuriniuose - vin
giuoti, negandų draskomi 

ižd.. Violeta Gedgaudiene. Kristina 
Zita Udriene, Darius Udrys. Aldona 

prieškario ir pokario žmonių 
likimai, pasakojimas apie kai
mo žmonių laimę, kurią j iems 
atneša gyvenimą lydintis 
kūrybinių ieškojimų džiaugs
mas. 

Edvardas Rudys, kilęs iš 
Mosėdžio, yra išlaikęs to 
krašto žemaičių kalbos skam
besį ir sugebėjo jį atskleisti. Jo 
žmona. Zita Rudiene, gimusi 
Ylakiuose, yra ištikima vyro 
pagalbininkė. 

Edvardas Rudys padėkojo D. 
Mukienei už iniciatyvą išleisti 
jo kūrinį ir už jo redagavimą. 
..Išleisti šiuo metu knygą, ir 
dar žemaitišką, yra t ikras 
žygdarbis, nes dabar knygos 
nėra paklausios, žmonėms 
trūksta pinigų.- kalbėjo auto
rius. - Žemaitiškai pradėjau 
rašyti prieš 30 metų. Rašiau 
sau, netikėjau, kad išleisiu. 
Galvojau rankrašt į atiduoti 
universitetui ar kam kitam. 
Norėjau, kad išliktų žemai
tiška tarmė. Esu pensininkas, 
kas ateina į galvą, apie tai ir 
rašau. Kaip toje žemaitiškoje 
patarlėje, kurią mano žmona 
sako: 'Siuv ir arda, kad tik ne 
be darbą".-juokavo autorius. 

D. Mukienė padėkojo auto
riams ir abiems įteikė po 
gražiai atspausdintą Žemai
tijos herbą. Vilniaus žemaičių 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits". įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VV'ashers Needed! 
40.000 per year. Wc necd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Atliekame visus staliaus ir 
smt .iaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

kultūros draugijos vardu abu 
autorius pasveikino ir gėlių 
įteikė Vilniaus žemaičių „mo
tinėlė" Genovaitė Lasaus-
kienė. 

Ansamblio „Virvytė" daini
ninkai, susibūrimą užbaigda
mi, žemaitiškai padainavo 
nuotaikingą „Gegužė kuka
v a i Po iškilmingos dalies visi 
susirinkusieji bendravo, susi
pažino, džia- 'ėsi, kad Žemai
tija gyva, o jos vaikai talen
tingi. 

R e g i n a Ž u k i e n ė 

A. Stasiulevičius. Vilniaus atspaudas. 

SAULĖS MŪŠIUI 
ĮAMŽINTI 

Lietuvoje rengiamasi įam
žinti vieną rikšmingiausių 
mūsų istorijos įvykių — Šiau
lių (Saulės) mūšį. Kovo 7 d. 
Kultūros ministerijoje buvo 
pristatomas svarbiausias šios 
programos etapas — darbų 
projektai ir eiga, iš garbių 
šalies kultūros bei visuomenės 
veikėjų sudarytas Saulės mū
šio įamžinimo komitetas. 

Šiaulių (Saulės) mūšio įam
žinimo programą rengia ir 
vykdo Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto taryba, talkina
ma Lietuvos kultūros ministe
rijos, Latvijos ambasados Vil
niuje, Karal iaus Mindaugo 
kolegijos, Joniškio, Šiaulių ir 
Pakruojo rajonų savivaldybių 
bei Šiaulių apskrities admi
nistracijos. 

Pasak Kultūros fondo Šiau
lių krašto tarybos pirmininko 
Huberto Smilgio, jau baigtas 
pirmasis darbų etapas: su 
įvairių sričių specialistais ir 
visuomene aptar ta mūšio 

įamžinimo idėja, atlikti ar
cheologiniai tyrinėjimai, vi
suomenės dėmesio sulaukė 
memorialinio botanikos parko 
Mūšos ir Tautinio upelių san
takoje (Joniškio r. Jauniūnų 
k.) bei meninio akcento — 
skulptūros sukūrimo konkur
sai. 

GREIT PARDUODA 

2 J L RE/MAX 
y REALTORS 

0FFC.1773) 2 » - «7«1 
HMK (70§J 425 - 7M0 

.(773)5904205 

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

M s - MIS 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

ReaJtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-7«7-«655 mob.: 773-259-3303 

F»x 773-767-9618 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
Tel. 630-365-1066, 

Ed Moore. 

Reikalingi dalytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vaL 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

„ŽINIŲ R A D I J A S " 
ŠVENČIA GIMTADIENĮ 

Pirmasis Lietuvoje tik žinias 
perduodantis „Žinių radijas" 
šventė kovo 7 dieną vienerių 
metų gimtadienį. 

Pasak „Žinių radijo" direk
toriaus Stanislovo Kairio, per 
praėjusius veiklos metus ra
diją palankiai įvertino dauge
lis klausytojų, t a rp jų IM* poli
tikų, verslininkų, užsienio lie
tuvių. „Baltijos tyrimų" duo
menimis, didžiąją „Žinių radi
jo" auditorijos dalį sudaro ak
tyviausia visuomenės dalis — 
25-55 metų amžiaus klausyto
jai. „Žinių radijuje" galima 
greičiausiai ir pigiausiu būdu 
sužinoti Lietuvos ir pasaulio 
naujienas, verslo informaciją, 
šalies žinybų pranešimus, kul
tūros ir sporto naujienas, 
spaudos apžvalgas, įdomybes, 
komentarus, svarbiausių įvy
kių anonsus, orų prognoze. 

Išskirt inė „Žinių radijo" sa
vybė — jo galima ne t ik klau
sytis, bet ir stebėti, kaip vyks
t a darbas studijoje, mat kiek
vieną darbo dieną nuo 6 iki 7 
valandų ryto „Žinių radijas" 
transliuojamas per Baltijos te
leviziją. 

Pirmosios sukakties proga 
„Žinių radijas" pateikė klausy
tojams kelias programos nau
joves, kuriose daugiau dėme
sio buvo skiriama įvykių ana
lizei ir komentarams. (ELTA) 

Lietuvos ir Latvijos parla
menta i rugsėjo 22-ąją — Šiau
lių (Saulės) mūšio pergalės 
dieną paskelbė Baltų vienybės 
diena. (ELTA) 

Lietuvoje rengiamasi įamžinti vieną reikšmingiausių istorijos įvykių 
Šiaulių (Saules) mūšį. Kovo 7 d. Kultūros ministerijos pristatytas svar
biausias Šios programos tarpsnis — darbų projektai ir eiga. Numatoma iš 
žymiu Lietuvos kultūros bei visuomenės veikėjų sudaryti Saulės mūšio 
įamžinimo komitetą. V. Gulevif iaus (Elta) nuotrauka. 

http://wwvvjavlb.org/
mailto:polik@gte.net
http://www.javlb.org/educat/


AUSTRIJOS NACIO 
TEISMAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Kovo 3 d. SS karininkas A. 
Brunner Paryžiuje už akių nu
teistas kalėjimo bausme iki 
gyvos galvos — pranešė pa
saulinė žiniasklaida. Kuo jis 
nusikalto? Apie Austrijoje gi
musį A Brunnerį plačiau rašė 
ir vokiška spauda. Pasinaudo
jęs Miuncheno dienraščio kovo 
2 d. „Sueddeutsche Zeitung" 
laida, supažindinsiu skaityto
jus su tuo aukštu SS pa
reigūnu, tikrovėje ėjusiu Eich-
mano pavaduotojo pareigas. 

Nežinoma jo dabartinė gy
venamoji vieta, tačiau labai 
lengvai atpažintas, kadangi A. 
Brunner pergyveno dviejų 
bombų pasikėsinimus, netek
damas akies ir rankos. Gimęs 
1912 m. balandžio mėn. Aust
rijos ūkininko šeimoje jau 
1931 m. įstojo į slaptą nacisti
nę partiją. Tačiau pačią kar
jerą jis pradėjo 1938 m., Hitle
riui okupavus Austriją. Jis 
skiriamas žydų emigracijos 
reikalų vedėju, tiesiogiai pri
klausydamas A. Eichmanui. 
Be tokio pagalbininko kaip A. 
Brunner, Adolfas Eichman 
nebotų galėjęs visų savo pla
nų įvykdyti, nes A. Brunner 
labai sąžiningai pildė jam pa
vestas pareigas (A. Eichmann, 
1960 m. suimtas Argentinoje 
slaptosios Izraelio „Mossad" 
tarnybos ir 1962 m. Jeruzalėje 
nuteistas mirties bausme. Jo 
pelenai išbarstyti Viduržemio 
juroje — K.B.). Pirmiausia A. 
Brunner ištrėmė apie 128,000 
žydų ir savo organizuotumu 
nustebino ne tik patį Eich
maną, bet ir visus vokiečius. 
Nenuostabu, kai perkėlus A. 
Eichmaną į Berlyną, jo pava
duotoju Vienoje buvo paskir
tas A. Brunner. Kiek vėliau jis 
sunaikino Graikijos Salonikų 
žydų bendruomenę, taip pat 
Lyono, Grenoble, Paryžiaus. 
Du kartus jis buvo teistas už 
akių, nuteisiant mirties baus
me. 

Kovo 3 d. teismas įvyko 
Prancūzijos žydo advokato S. 
Klarsfeld dėka (jis neteko tėvų 
Aushwitze (lenk. Osviecim), 
kuris eilę metų rinko apie A. 
B. svarbius dokumentus, ras
damas jų tarpe 1944 m. liepos 
mėn. žydų trėmimą iš netoli
mos Paryžiaus Drancy stovyk
los, jau beveik vokiečiams pa
sitraukus iš Prancūzijos sosti
nės. Jo žinioje 1943-1944 m. 
buvo Drancy stovykla. 

Žydų trėmimą rėmė Vichy 
vyriausybė ir policija, eidama 
taip pat stovyklos sargybą. Iš 
Drancy stovyklos, prancūzų 
pagalba, žydai buvo vežami į 
Auschwitz dujų kameros, ta
čiau pranešant, kad jie Lenki
joje galės ir toliau ramiai gy
venti. To įrodymui iš kiekvie
no žydo buvo imami frankai, 
įteikiant jiems zlotus. 

Sąjungininkams užimant 
Prancūziją, A. Brunner su su
imtais prancūzų laisvės kovo
tojais pasiekė Slovakiją ir kon
centracijos stovyklą Serede, 
kurioje buvo įkalinta 13,000 
žydų. Paskutinį kartą A.Brun-
ner pasirodė 1945 m. Vienoje, 
pirkęs Austruos sostinėje su
klastotą pasą. Neturėjo jis pa-

. žymėtos SS nariams būtinos 
kraujo grupės, tad svetima pa
varde kurį laiką dirbo Vokieti
jos anglių kasyklose. Pajutęs 
„karštį paduose", tuoj pat iš
vyko į Egiptą ir vėliau į Siriją. 
Čia jis gavo vėl naują pasą jau 
Georg Fischer pavarde. Jo 
pėdsakai geriausiai pasaulyje 
Izraelio slaptai „Mossad" tar
nybai taip pat buvo sunkiai 
susekami, tačiau nebuvo jokių 
abejonių, kad A. B. gyvena (ar 
gyveno) Širvoje. Vis tik Da
maskas griežtai užginčijo, pa
reikšdamas, kad žydai tuo no
ri kraštą sukompromituoti. 

Prancūzija mėgino į savo pusę 
palenkti Siriją, tačiau sirijie-
čiams toks žmogus, pilnas ne
apykantos žydams, yra didvy
ris. 

Izraelio „Mossad" tarnybos 
„ilga ranka" surado, kad G. Fi-
sher trumpai gyveno Pary
žiuje, vertėsi nekilnojamo tur
to ir ginklų prekyba, kartais 
buvo įtrauktas į Sirijos slapto
sios tarnybos algalapį kaip žy
dų reikalų vedėjas. Austrijoje 
gyvenanti duktė ilgą laiką bu
vo policijos apsaugoje. Ji savo 
tėvo nepažinojusi, tad tėvo 
paieškai nieko negalėjo padė
ti. Taigi, ir ilgoji „Mossad" 
ranka šiuo atveju yra labai 
„trumpa", nors ji pasiekė Ar
gentinoje gyvenusį Eichmaną. 

1961 m. bombos pasikėsini
me jis neteko akies, o po de
šimties metų, atidarant siun
tinį iš Austrijos, bomba su
draskė jo ranką. Jo neapykan
ta žydams yra milžiniška. 
1980 m. „Chicago Sun-Times" 
pakartojo jo pasakytus žo
džius: „Žydai yra velnio agen
tai, žmonijos atmata. Aš nieko 
nesigailiu ir šiandieną, tą patį 
ir dabar daryčiau". 

Gandai eina, kad A. Brun
ner yra miręs ir palaidotas 
Damasko kapinėse. Bet Pran
cūzijos teisėtvarkos nuomone, 
88-metis A. Brunner dar gyve
na ir Sirijos prezidento 
neišduodamas. Tad Paryžiaus 
teismas turi tik simbolinę 
reikšmę. Atrodo, kad ir Pran
cūzijos žydai rezignavo, saky
dami, kad prieš Siriją sunku 
kovą laimėti. 

1942 m. spalio 9 d. Vienos 
stotį paliko ilgas vagonų są
statas, veždamas į Lenkiją žy
dais užpildytus vagonus. 
Džiaugmingai A. Brunner 
Berlynui pranešė, kad Viena 
yra laisva nuo žydiško gaivalo, 
kadangi prieš Austrijos oku
paciją jos sostinėje gyvenę 
apie 180,000 žydų (Vilniuje 
76,000 — K.B.). Nuo čia jo 
šešėlis slinko į Slovakiją. Šis 
kraštas, atskirtas nuo Bohe
mijos protektorato, buvo Hit
lerio paskelbtas nepriklauso
ma valstybe.* Valdoma katali
kų kun. J. Tiso (išduotas Če
koslovakijai, 1947 m. įvykdyta 
mirties bausmė — K.B.), ši 
valstybė taip pat norėjo gyven
ti be žydų. Miuncheniškis 
dienraštis, pavadinęs Slovaki
jos vyriausybę klerikaline-
fašistine rašė, kad Berlyno ir 
slovakų parama 1942 m. per 
58,000 žydų buvo išvežti į Vo
kietijos koncentracijos stovyk
las, paimant nuo asmens 500 
markių už kelionę ir apšvari-
nimą nuo parazitų. 1944 m. 
sukilo slovakai prieš fašistinę 
vyriausybę. Atvykę SS dali
niai sukilimą numalšino. Tuoj 
pat Slovakijoje pasirodė A. 
Brunner, sudarydamas žydų 
naikinimo planus, nes dar bu
vo likę apie 15,000 žydų. Iš 
Slovakijos jis persikėlė į Veng
riją. Jo nuomone, žydų naiki
nimas ėjęs vėžlio žingsniu. 

žydai lietuvių tautai užmeta 
tautžudystę, tačiau nemini 
Prancūzijos, Lenkijos, Slovaki
jos, Vengrijos ir kt. valstybių 
policininkų — pagalbininkų, 
Olandijos geležinkeliečių, ku
rie vežė pilnus vagonus žydų į 
koncentracijos stovyklas. 

Dar 1947 m. Lenkijos Kielcų 
mieste įvyko didelis žydų 
„pogromas". Prieš žydų šventę 
Kielcuose dingo berniukas. 
Pasklido gandai, kad jį nužu
dė žydai, norėdami krikščio
nišką kraują panaudoti macų 
kepimui. Pogrome nužudyti 
47 žydai. Bijodami pogromų 
kituose miestuose, žydai pra
dėjo masinę emigraciją iš Len
kijos. 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 29 d., ketvirtadienis 

Apsipirkus „Maxima" maisto krautuvėje. IŠ kairės: Richard Collings, Motinos Teresės seselė (iš Indijos); Kylliki 
Collings; dr. Aldona Užcinienė, Naujosios Akmenės vaikų centro direktorė; ses. Jolita Matulaitytė, Vilniaus 
„Vilties Angelo" dienos centro direktorė; ses. Terenija. Motinos Teresės seselė, Vilniaus Arkivyskupijos benamių 
namų direktorė. Nuotraukoje trūksta kun. Jono Varonecko, „Visų šventųjų" vaikų centro direktoriaus ir parapi
jos klebono, Ritos Venclovienės, „Vaiko vartai į moks;ą" būrelio darbuotojos. 

Ritos Venclovienės nuotr. 
v 

„DALINIMASIS DIEVO MEILE" 
PASIEKIA IR LIETUVOS 

VAIKUS 
Šios „organizacijos" pavadi

nimas angliškai yra „Sharing 
God's Love". Ji susideda iš 
dviejų pasišventėlių žmonių 
— Richard ir Kylliki Collings. 
Kai jie ne kelionėje (per 11 
kelionių per metus aplanko 5-
10 vietovių), jų gyvenamieji 
namai yra North Caroline. Iš 
profesijos jie yra mokytojai. Ji 
yra suomė, jis — anglas. Prieš 
dešimt metų jiedu išėjo į anks
tyvą pensiją ir pasišventė mai
tinti alkanus pasaulio vaikus. 
Važinėja ne tik po Europą, bet 
ir po Aziją, Afriką, Meksiką ir 
indėnų rezervacijas Ameri
koje. 

Apie alkanus Lietuvos vai
kus jie sužinojo iš danų kuni
go, kurį sutiko Estijoje. Kuni
gas žinojo, kad Lietuvoje esa
ma daug apleistų ir alkanų 
vaikų. Jie atvyko į Vilnių, pas 
Motinos Teresės seseris, ku
rios dirba Benamių globos na
muose. Motinos Teresės sese
rys nusiuntė juos į „Visų šven
tųjų" vaikų centrą, kritiškai 
reikalingą jų paramos. „Visų 
šventųjų" parapijos klebonas 
kun. Jonas Varoneckas pasi
šaukė tuo metu besilankančią 
Vilniuje ir apleistų vaikų cent
ruose „Vaiko vartai į mokslą" 
darbuotoją Ritą Venclovienę, 
kad jam vertėjautų. Jie nusi
vežė kun. Joną ir Ritą į maisto 
sandėlius ir apipirko vaikus 
maisto gėrybėmis. Tai buvo 
2000 metų Velykos. Nuo to 
laiko šalpa tebesitęsia. Ritos 
dėka, dabar Collings šelpia ne 
tik „Visų šventųjų" vaikus, bet 
ir dar du centrus, ypač reika
lingus pagalbos. Tai „Vilties 
angelo" centras Vilniuje ir 
Naujosios Akmenės centras, 
kur daugiau kaip šimtas vai
kų ateina ieškoti sriubos ir 

riekelės duonos. Po tokių „iš
kylų" į maisto sandėlius Ritai 
tenka atsidėkoti geradariams. 
Ji jiems parūpina šiltą nakvy
nę ir veda į gerą restoraną 
vakarieniauti. Collings gyvena 
labai kukliai, iš labai kuklių 
pensijų, todėl Ritos parodytas 
dėkingumas jiems palieka šil
tus prisiminimus. 

Sią žiemą jau trečią kartą 
jie aplankė „Visų šventųjų" 
globos centrą ir pradžiugino 
vaikus, ir ypač kun. Joną, ku
ris kartais sunkiai atsidusda
vo sakydamas: „neturiu pinigų 
nei bandelėms nupirkti". Iš 
kur ateina tos sumos pinigų, 
kurias jie palieka jau ir Lietu
voje? Pinigus aukoja pavieniai 
amerikiečiai, kurie vertina 
Collings darbus ir pasiauko
jimą. 

Jdomu paminėti, kad jų šal
pos metodai šiek tiek skiriasi 
nuo kitų. Jie niekuomet šel
piamiesiems neduoda pinigų, 
o nusiveža į maisto sandėlį, 
leidžia pasirinkti maisto už 
nurodytą sumą pinigų ir tik 
kai galutinės maisto sąskaitos 
būna pardavėjų pristatytos, 
jie užmoka Visa kredito kor
tele. 

Jeigu kąra kiltų klausimas, 
ar jie neskelbia kokios „nau
jos" religijos šalia šalpos, tai 
atsakymas yra ne. Jie yra gi
liai tikintys žmonės, bet ne
perša jokių idėjų, neskelbia ir 
netraukia žmonių prie kokio 
„naujo" tikėjimo. Jų tikslas 
yra pavalgydinti alkanus vai
kus — įvairių religijų, įvai
riuose kraštuose. Jie giliai ti
ki, kad dalinasi Dievo meile 
su alkanaisiais ir nuskriaus
taisiais. 

Aldona Kamantienė 

„LINKUVOS" ĮGULOS 
ATMINIMUI 

Po derinimo su uostamiesčio 
architektais, dailininkais ir ki
tais atsakingais pareigūnais 
žuvusios laivo įgulos artimieji 
apsisprendė, kurioje vietoje 
norėtų statyti jūreivių atmini
mui skirtą paminklą. 

AB „Klaipėdos transporto 
laivyno" laivo „Linkuva" įgu
los artimieji pareiškė norą, 
kad žuvusių jūreivių atmini
mui skirtas paminklas būtų 
pastatytas tarp Liepų gatvės 
ir buvusių kapinių teritorijos, 
greta cerkvės esančiame skve
relyje. 

Tokiam iš reiso negrįžusių 
transportinio refrižeratoriaus 
„Linkuva" jūreivių artimųjų 
sprendimui dar turi pritarti 
miesto taryba. Jei ji priims 
teigiamą sprendimą, bus ren
giamas „Linkuvos" įamžinimo 
vietos projektas. Finansuoti 
jos įrengimą dar anksčiau bu
vo pažadėjęs laivo savininkas 
— AB „Klaipėdos transporto 
laivynas". Teritorijos tvarky
mo darbams bei apšvietimo 
įrengimui lėšų planuojama 
skirti iš miesto biudžeto. 

Netoli Meksikos krantų, Ra
miajame vandenyne, AB 
„Klaipėdos transporto laivy
nui" priklausęs laivas „Linku
va" dingo praėjusių metų bir
želį, patekęs į stiprų uraganą 
„Karlota". Laive buvo 18 jūri
ninkų įgula, nė vienam iš jų 
išsigelbėti nepavyko. (ELTA) 

A. t A. 
LEONAS VYTAUTAS 

JUŠKAITIS 
Mirė 2001 m. kovo 27 d., sulaukęs 61 metų. 
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Clearing apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Miliauskaitė, sūnūs Saulius 

ir Edvardas, pusbrolis Jurgis su žmona Rita Juškaitis ir 
jų šeima Kalifornijoje, pusbrolis Rimas Juškaitis su šeima, 
dėdienė Stefanija Juškaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis priklausė Lietuvių fondui, buvo Marąuette 
Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokyklos 
pirmininkas, Harvest Festival direktorius, taip pat kitų 
organizacijų narys. 

A.a. Leonas-Vytautas bus pašarvotas penktadenį, kovo 
30 d. nuo 2 v.p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 31 d. 9 v.r. Iš Brady-Gill laidojimo namų 
velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, pusbroliai su 
šeimomis, dėdienė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

Nuoširdžiai užjaučiame vyskupą HANSĄ JURGĮ 
DUMPI, jo šeimą ir artimuosius, mirus jo Tėveliui 

A. t A. 
JONUI DUMPIUI 

Apaštalas sako: „...aš žinau, kad jūsų malda ir Jėzaus 
Kristaus Dvasios parama man pravers išgelbėjimui, kaip 
aš ir ilgestingai laukiu ir turiu viltį, kad nėjokiame dalyke 
nebūsiu sugėdintas, bet kad su visu viešumu, kaip 
visuomet, taip ir dabar, Kristus bus išaukštintas mano kūne 
— ar per gyvenimą ar mirtį. Nes man gyventi yra Kristus 
ir mirti — laimėjimas." (Filipicčiams 1:19-21) 

Kun. Jonas ir Erna Juozupaičiai 

Kun. Valdas ir Nora Aušrai 

Ziono Ev. Liuteronų bažnyčios parapijiečiai 

A. t A. • 
JADVYGAI 

DAMBRAUSKIENEI 
mirus, dukras DANUTĘ, ONUTĘ, sūnus ALGIMANTĄ, 
ANICETĄ, LEONĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

Richard ir Kylliki Collings, praleidę dieną „Maxim;r parduotuvėje 
Rito* Venclovienės nuotr. 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

Ne one rnakes round-trip travel to Lithuania easier and more convement than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius wrth a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'il enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Cooenhagen hub. Find out what a worid of di^erence SAS 
can -nake for your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net 
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DRAUGAS. 2001 m. kovo 29 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Už L u k ą Šol iūną. jo dvejų 
mirties metinių proga, bus au
kojamos šv. Mišios balandžio 
4 d., trečiadienį. 9 vai. ryte, 
St. Olement parapijos baž
nyčioje. 642 W. Deming Str., 
Cmcago. Sesuo Mikah, tėvai 

.Prancine ir Jonas Šoliūnai 
nuoširdžiai kviečia draugus 
bei gimines dalyvauti Mišiose 
ir pasimelsti už a^a L u k o 
sielą. 

N e p a m i r š k i t e , k a d š io 
šeštadienio naktį reikia laik
rodžius pasukti viena valanda 
pirmyn. Sekmadienio, balan
džio 1 d.. Mišios ir visi rengi
niai vyks jau nauju — vasaros 
— laiku. Kaip būtų puiku, kad 
kažkas galėtų „atsukti mums 
pavasarį", kuris šiemet nepri
pažįsta nei ..vasaros" laiko, 
nei kalendorių... 

P a s a u l i o l i e tuv iu c e n t r a s 
r u o š i a ž u v ų pietus Verbų 
sekmadieny balandžio S d.. 12 
vai. įtuoj po Mišių1, didžiojoje 
salėje. Po pietų įdomų pra
nešimą padarys Jėzuitų gim
nazijos Vilniuje direktorius 
kun. Antanas Gražulis. SJ. 
Visi kviečiami pasivaišinti ir 
pabendraut i . 

Visi ž inome , k a d l a i š k a s 
n e p a s i e k s a d r e s a t o , jeigu 
adresas bus netikslus. Juo la
biau interneto. Todėl atitaiso
me korektūros klaidą ir pra
šome šį atitaisymą įsidėmėti. 
Trečiadienio, kovo 28 d., 
straipsnelyje , .Kviečiame į 
skubią akciją už Lietuvos įsto
j imą į NATO", laidoje pateik
tas netikslus. ALTo t inklapis 
tur i būti: 
w w w . A L T c e n t e r . c o m 
be jokių tarpelių. O e-paštas: 
ALTcen te r@aol . com 

P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o na 
r i ų p u s m e t i n i s s u s i r i n k i 
m a s šaukiamas balandžio 8 
d., sekmadienį, 12 vai.. J aun i 
mo centro klasėje, p i rmame 
aukšte . Kviečiami visi nariai 
ir neseniai atvykusieji pa
nevėžiečiai, kurie domėtųsi šio 
klubo veikla. 

L i e t u v i š k a s f i l m a s a p i e 
P e r l o j o s mies te l į ir ..Pano
rama" bus rodomi penktadie
nį, kovo 30 d., 2 vai. p.p. ^Bo
čių" menėje, PLC, Lemonte. 
Visus atsilankyti kviečia LB 
Lemonto apylinkės Socialinis 
skvrius. 

JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 
FESTIVALIS 

I JAV lietuvių jaunųjų atli
kėjų festivalį inicijuoja ir ren
gia JAV LB Kultūros taryba 
(pirm. Marija Remienė) ir Či-
kagos-Lemonto Meno mo
kyklėlė (direktorė Ligija Taut-
kuvienė). 

T iks l a s 

Ugdyti vaikų, moksleivių ir 
studentų meno bei kūrybos 
poreikį, puoselėti dainavimo, 
muzikavimo liaudies, stygi
niais instrumentais , fortepijo
nu, tradicijas, paskatinti jų 
koncertinę veiklą* Išryškinti 
gabiausius JAV lietuvių jauni
mo atlikėjus. Festivalis turi 
tikslą tapti tradiciniu. Tuo pa
čiu pažymėti ir skatinti peda
gogus dalyvauti šiame kil
niame jaunimo meninio ugdy
mo darbe. 

Dalyviai 

Festivalyje gali dalyvauti so
listai (mergaitės ir berniukai), 
įvairios sudėties vokaliniai an
sambliai (ne daugiau kaip 12 
dalyvių) priešmokyklinio, mo
kyklinio amžiaus vaikai, stu
dentai, liaudies, styginių inst
rumentų, fortepijono atlikė
jai. Dalyviai bus skirstomi į 
amžiaus grupes nuo 5 metų 
iki 28 metu. 

Kiekvienas atlikėjas festiva
lyje ir konkurse gali dalyvauti 
tik vieną kartą — solo arba 
kaip vokalinio ar instrumenti
niu an.-amblif-- dalvvis. 

R e p e r t u a r a s 

Dainininkai: visi dalyviai 
parengia po du, laisvai pasi
r inktus, kūrinius (bendra 
t rukmė 4-6 min.). Ansambliai 
vieną kūrinį atlieka a capela. 
Viena repertuaro dainų turi 
būti lietuvių liaudies daina. 
Dalyviai gali atlikti lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūri
nius, savo kūrybos dainas — 
lietuvių kalba. 

I n s t r u m e n t a l i s t a i : Daly
viai parengia du skirt ingo po
būdžio kūrinius ( t rukmė 3-7 
min.) 

Dainininkams, ins t rumenta
listams gali akompanuoti vie
nas akompaniatorius arba 
įvairios sudėties instrumenti
niai ansambliai (ne daugiau 
kaip 7 dalyviai). 

Laikas ir v i e t a 

Dalyvius vertins specialistų 
vertinimo komisija. Visi daly
viai apdovanojami Padėkos 
raštais , o festivalio laureatai 
— specialiais diplomais, pre
mijomis. 

Norintys dalyvauti festiva
lyje — konkurse užpildo ir 
siunčia paraiškas iki š.m. ge
g u ž ė s 1 d. Paraiškose nurodo
ma: žanras (pvz.: dainavimas), 
dalyvio ar dalyvių vardai ir 
pavardės, gimimo data , peda
gogo vardas ir pavardė . Pa
raiškos siunčiamos Meno mo
kyklėlės adresu: P.O. BOX 
4102. VV'heaton, IL 60189. 

A m e r i k o s L ie tuv ių gydy
tojų s ą j u n g o s s e m i n a r a s 
medicinos temomis ruošiamas 
balandžio 6 d., penktadienį. 6 
vai. vak., Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
pasiklausyti įdomių paskaitų 
ir diskusijų. 

L i a u d i e s m e n i n i n k ė Ur
š u l ė A s t r i e n ė mokys skutinė
ti Velykų margučius kovo 31 
d., šeštadienį. 11 vai.r. ir 1 
vai.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pageidaujan
čius daugiau informacijos ar 
užsiregistruoti prašome skam
binti tel. 773-582-6500. 

Č i k a g o s L i e t u v i ų o p e r o s 
Donizetti „Meiles eleksyras"' 
operos pasta tymas Morton 
mokyklos auditorijoje. Cicero, 
IL. š.m. balandžio 29 d. 

Č i k a g o s s k a u t i š k u vie
n e t ų s t o v y k l a Rako stovykla
vietėje vyks š.m. liepos 7-18 d. 
Informacijai kreiptis į vienetų 
vadovus. 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų 
i r vy r . s k a u č i ų d r a u g o v ė s 
s u e i g a šeštadienį, balandžio 7 
d., vyks Ateitininkų namuose. 
Lemonte. Sueiga tesis nuo 1-
mos iki 4-tos vai. p.p. Visos 
sesės kviečiamos dalyvaut i 

V e r b ų s e k m a d i e n į , ba
l a n d ž i o 8 d., 10 v. r., Svč . 
M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Mišių metu 
giedos Šiaulių studentų cho
ras ..Studium". Primenama, 
kad šiuo metu prie bažnyčios 
lauke ' yra ..Tūkstantmečio 
Madonos" statula, prie kurios 
kojų galime sudėti savo mal
das ir prašymus. Jeigu Verbų 
sekmadienį bus gražus oras, 
..Studium" puse valandos 
prieš Mišias giedos prie šios 
Marijos statulos. Visi kvie
čiami j pamaldas. 

Muz. G i n t r a N a r i e n ė . gyv. 
Darien. IL. Stasio Džiugo fon
dui dovanojo vertingų knygų, 
išleistų ir išeivijoje, ir Lietu
voje. 1999 m. ji buvo taip pat 
dovanojusi fondui įvairių kny
gų ir leidiniu — daugiau kaip 
100 vienetų! 

B a l a n d ž i o 1 d. ruošiama 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos sese
lių rėmėjų metinė sventė-va-
kariene. Šventėje susirinku
sius seselių vardu pasveikins 
sesuo Margari ia Bareikaite, 
apie arkivyskupą Jurgi Matu
laitį, kurio 130 metų gimimo 
sukaktį švenčiame šiais me
tais, pasakos buvusi vyriau
sioji vadovė sesuo Albina Pa-
jerskaitė. Šventė prasidės 2 vai. 
p.p. šv. Mišiomis tėvų jėzuitu 
koplyčioje. Bilietus įsigykite 
..Seklyčioje" arba kreipdamie
si į platintojus tel. 773-925-
6193.773-585-3570. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r e 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 1 d., bus pardavinėjami 
bilietai į operą ,,Meilės eliksy
ras", kurios premjera įvyks 
balandžio 29 d. 3 vai.p.p., sek
madienį, Morton auditorijoje. 
..Seklyčioje" bilietai parduoda
mi kasdien. 

Balzeko l ie tuv ių ku l tū 
ros muz ie jaus m o t e r ų gil
dijos p r iešp ieč ia i , ruošiami 
šeštadienį, balandžio 21 d.. 
11:30 vai. r. ..The Carlisle 
Banąuet Hali". Lombard, IL. 
Muzikine programą atliks 
,,Sweet_ Adeline International 
Vvestern Lights Chorus". Da
lyvauti numatantieji prašomi 
jau dabar skambinti Ruth Ka-
tauskas, tel. 773-737-8085. 

Vanda Gvi ld ienė — tel . 
630-271-9136 maloniai vi
siems patarnaus, priimdama 
rezervacijas į tradicinio ,.Vely
kų stalo" pokylį, kuris ruo
šiamas Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Atvelykio sek
madienį, balandžio 22 d., 12 
vai. PLC renginių komitetas 
su pirm. Brone Nainiene pri
mena, kad stalus ar pavienes 
vietas reikia būtinai užsi
sakyti iš anksto. 

J a u n i m o c e n t r a s r u o š i a 
P a v a s a r i o mugę — net dvi 
dienas: šeštadienį, balandžio 
21, nuo 1 v.popiet iki 8 v. vak., 
ir sekmadienį, balandžio 22 d. 
nuo 11 vai. r. iki 4 vai. p.p. Kvie
čiami ir p i rkė ja i , i r p a r d a 
vėjai! Pirkėjui džiugins ginta
ro dirbiniai, knygos suaugu
siems ir vaikams, naujausi 
muzikos įrašai, lininiai mezgi
niai, keramika, paveikslai, 
vaistažolės... kas gali viską iš
vardinti? Pardavėjai gali sta
lus užsisakyti tel. 773-778-
7500. Bus taip pat gardūs lie
tuviški (karšti f patiekalai, py
ragai. Vaikams bal. 21 d. 
veiks laimėjimai, bus ,.veidu
kų dažymas" ir kitos įdomy
bės. Šeštadienio vakare, 8 
vai., ruošiamas Atvelykio pa
silinksminimas (eros Vireis 
Švabas). Sekmadienį, 10 vai. 
r., bus šv. Mišios t. jėzuitų kop
lyčioje. Sekmadienį vaikučių 
laukia daug . iomybių, įskai
tant margučių ridinėjimą (rei
kia atsinešti po 6 margučius) 
ir koncertėli.-*. Abi dienas bus 
stropi automobilių apsauga. 
Planuokite atvykti į Pavasario 
mugę: 

Mažosios L ie tuvos Rezis
t enc in io sąjūdžio ir Maž. 
Lie tuvos fondo suvaž iav i 
mas gegužės .19 ir 20 d., Či
kagoje.Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus patalpose. 

Jei norite „Turguje" ne
mokamai i šspausdint i savo 
skelbimą, tereikia užpildyti šią 
a n k e t ą i r i š k i r p u s s i ų s t i 
„Draugo" adresu: 4545 W. 63 
St., Chicago, IL 60629. Jūsų 
skelbimas pasirodys jau kitame 
„Turgaus" leidinyje. 

DRAUGO biuletenis 
TTJUGrTJS 
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Po nepaprastai gražaus koncerto, kurį sekmadienį, kovo 25 d., Jaunimo centre ruošė JAV LB Kultūros taryba. 
Iš kairės: Kultūros tarybos pirm. Marija Reiniene, solistai — Gintare Skėryte ir Vytautas Juozapams, pianiste 
Melita Diamandidi Kuprienė. Indrės Tijūnėlienės nuotrauka 

SUPAS SMILGOS ŠALIA KELIO-
GAL NUO MANO ŽVILGSNIO? 

Kovo 25 d. Čikagoje, J aun i - c e r t 0 - k u r i o programa buvo su-
centre, įvyko paskutinis daryta (gal teisingiau mo 

dainininku grupes iš Lietuvos: 
Gintarės Skerytės I sopranas), 
Vytauto Juozapaičio 'bari to
nas ; ir p ianis tės Melitos Dia
mandidi Kuprienės koncertas. 
J ie prieš tai koncertavo Balti-
more, St. Petersburg , Los An
geles, Seat le . Susitikimo su 
Čikagos klausytojais, kaip 
patys po koncerto prisipažino, 
menininkai laukė su nerimu, 
nes buvo girdėję, kad čia pub
lika labai reikli ir negailestin
ga. Ir šj egzaminą t rupė 
išlaikė: ji buvo labai šiltai 
priimta. Kaip juokaudama 
koncerto metu pras i tarė Gin
tare Skerytė , ji pasirinko 
„blogą par tner į" (po koncerto 
savo gerbėjams ji šią repliką 
papilde: .,Aš pripratusi pati 
publikos dėmesį valdyti"), nes 
Vytautas Juozapai t i s , daina
vęs Čikagos lietuvių operoje, 
čia turėjo daug gerbėjų, kurie 
jį ypač šiltai palaikė. Bet pub
lika gerai įvertino bendrą visų 
darbą: koncertui pasibaigus il
gai da in in inkai nenulipo nuo 
scenos, juos sveikino ir dėkojo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė: klausytojai 
plojimais pageidavo koncertą 
bent kiek da r pratęst i , o nuo
latinis menin inkų gerbėjas ir 
rėmėjas d r. Jonas Adoma
vičius juos apdovanojo, po 
koncerto į te ikdamas vokelius. 
Gėlės buvo įteiktos ne tik me
nininkams, bet ir pačiai šios 
koncertinės keliones organiza
torei Marijai Remienei, kurią, 
tądien šventusią gimtadienį, 
sveikino JAV LB tarybos pir
mininkė Regina Narušienė. 
Susirinkusieji sukaktuvinin
kei paskyrė Ilgiausių metų 
posmą. 

Na, bet grįžkime prie kon-

sure-
zisuota) ypač dėmesingai. Bu
vo atsižvelgta į įvairaus sko
nio klausytojus: pateikta lietu
vių liaudies muzika, taip pat 
lietuvių kompozitorių kū
riniai (tai sudarė pirmąją kon
certo dalį). Antroji dalis -
operų ir operečių arijos. 

Tai nebuvo eilinis gerų 
kūrinių geras atlikimas: kon
certas buvo žaismingai sure
žisuotas, į terpiant žaidybinius 
elementus: Melita Diamandidi 
ir Gintarė Skerytė pagrojo 
programoje nenurodytą forte
pijoninį kūrinėlį keturiomis 
rankomis (Gintare Skerytė 
yra baigusi ne tik dainavimo, 
bet ir fortepijono studijas): 
dainininkai , patys pristatyda
mi savo dainuojamus kūri
nius, įvesdavo žaismingų ko
mentarų; dainuojant pasku
tinį programos numerį - Ha-
nos ir Dalils-s duetą iš ope
retės „Linksmoji našlė", jie 
pasisuko valso ritmu; koncer
tiniai numeriai buvo sudėlioti 
kontrasto principu: po ryškaus 
dramatinio kūrinio eidavo ly
rinis arba atvirkščiai. Vengta 
vienodumo (Figaro kavatina iš 
operos „ Sevilijos kirpėjas" at
likta originalo kalba, o po to 
sekės due tas nelauktai - lietu
viškai). Pa tys kūriniai, ypač 
originalios kompozitorių dai
nos, pasir inktos ne norint 
įtikti klausytojui, bet vesti jį 
ieškojimų keliu ir t.t. Kai kam 
šis muzikos vakaras pasirodė 
per t rumpas . Todėl galima bū
tų pasakyti , kad jis neprailgo. 

Koncerto programą sudarė: 
V. Klovos. S. Šimkaus. J. Tal-
lat-Kelpšos, L. Abariaus har
monizuotos lietuvių liaudies 
dainos, G. Gudauskienės. L. 
V. Barkausko, V. Klovos origi
nalūs kūriniai . Ypatingo klau

sytojų dėmesio susilaukė Vy
tauto Juozapaičio atlikta J. 
Tallat-Kelpšos išplėtota lietu
vių liaudies daina „Už aukš
tųjų kalnelių", kuri tapo savo
tišku mažu spektakliu. G. 
Caccini madrigalą ..Amarilli. 
mia bella" Gintarė Skerytė at
liko pati sau akompanuodama 
fortepijonu. Tai vis detalės, 
kurios klausytojus priversda
vo būti budriu.- ir p.elaukti 
koncerto galo arba dar ko nors 
geresnio. Atrodė, kad tai. ką 
siūlė programos dalyviai, ir 
buvo geriausia: \V. A. Mozart. 
A. Ponchielli. G. Bizet. G. Ros-
sini operų. F. Lehar, F. Loewe 
operečių arijos. 

Lietuvoje pripažintų daini
ninkų talentai Čikagoje su
žibėjo dar kartą. Jų teatrali
zuoto koncerto žavesį papilde 
pianistė Melita Diamandidi 
Kuprienė. puikiai ansamblia-
vusi (šį jos talentą ne kartą 
lietuvių išeivija JAV yra 
turėjusi progos įvertinti ge
riausiais žodžiais1, savo pia
nistes gabumus atskleidusi 
originalioje išeivijos kompozi
torės G. Gudauskienės imp
rovizacijoje pagal tris lietu
viškas patarles fortepijonui -
..Kalk geležį, kol karšta", 
..Obuolys nuo obels netoli te-
nukris". ..Auksas ir pelenuose 
žiba". 

Dainininkai džiaugiasi, kad 
koncerto pradžioje vyravusią 
tiriamąją publikos reakciją jie 
sugebėjo paversti tikru, nuo
širdžiu, ypač subtiliu bendra
vimu, kurį tiksliausiai nusa
kytų Fausto Kiršos užuomina 
< pagal šio poeto žodžius G. 
Gudauskiene paraše dainą 
„Smilgos", o ją atliko Gintare 
Skėryte): „Supas smilgos šalia 
kelio - gal nuo mano žvilgs
nio?" 

Tai buvo ypatingas pa
sikalbėjimas - kada supranti 
be žodžių. 

Audronė V. Škiudaitė 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birže l i o 16-23 d. — Detroi
to „Baltijos" ir „Gabijos" tuntų 
stovykla. 

Birže l i o 24- l i epos 7 d. — 
Moksleivių atei t ininkų stovyk
la. 

L i e p o s 8-20 d. — Jaunučių 
atei t ininkų stovykla 

L i e p o s 22-29 d. — Sen
draugių atei t ininkų stovykla. 

L i e p o s 29-rugpjūč io 5 d. 
•— „Her i tage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla. 

R u g p j ū č i o 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

R u g p j ū č i o 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė. 

R u g p j ū č i o 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

R u g p j ū č i o 31-rugsėjo 3 
d. — Ateit ininkų studijų sa
vaitgalis. 

L i e p o s 29 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl s t o v y k l ų informaci
j o s prašoma kreiptis j atskirų 
stovyklų vadovus. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l P e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centa i skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai . 
per parą, 7 d ienas per savai
tę , 6 s e k u n d ž i ų intervalai. 
Jokių mėnes in ių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel . 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys s u 
Lie tuva bei v i su pasauliu! 


