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* Premjero Rolando Pak * Lietuvos karinių oro
kariuomenės vadu brigados
so
potvarkiu sudaryta dar pajėgu lėktuvas „An-26"
generolu Jonu Kronkaičiu ir
vykdyti
užduotis
bo
grupė iki gegužės vidurio pradėjo
dalyvavimas
konferencijoje
NATO vadovaujamose taikos
turi
išnagrinėti
galimas
„Ma
„Baltijos pramoninės nuosa
žeikių naftos" bendradarbiavi užduotyse Balkanuose. Lėk
vybės apsauga".
mo su Rusijos naftos tiekėjais tuvas yra karinių oro pajėgų
Prezidento
nepasitenkini
perspektyvas
ir pateikti ati (KOP) bazėje Italijos Neapolio
mas valdančiosios koalicijos
tinkamus
pasiūlymus
vyriau mieste ir pusę metų vykdys
darbu kilo, kai apie socialli
sybės
vadovui.
Potvarkyje
nu NATO koordinacinio centro
beralų kandidatą Eduardą
rodoma,
kad
darbo
grupė
su komandas. Pirmadienį per
Bartkevičių valstybės vadovas
pirmąją užduotį Lietuvos KOP
daroma
siekiant
užtikrinti
pa
Ketvirtadienį prezidentūroje sužinojo iš spaudos.
lėktuvas į Makedonijos sos
stovų
naftos
tiekimą
Mažeikių
„Prezidentui nėra priimtinas
įvyko neplanuotas prezidento
tinę Skopję skraidino karius.
įmonei.
„Mažeikių
naftai",
Vaido Adamkaus, Seimo pir toks kelias — kandidatūrų
Ketvirtadienį „An-26" išskrido
JAV
verslovei
„Williams
In
mininko Artūro Paulausko ir svarstymas ir aptarimas spau
ternational Company" bei Ru į Vokietiją, iš kur atskraidins
premjero Rolando Pakso susi doje", trečiadienį sakė D. Kuo
sįjos „LUKoil" susivienijimui karius, kurie dalyvaus taikos
tikimas, kuriom* buvo kalba lys. Tąkart jis patvirtino, kad Vilniuje balandžio 26 d. surengtoje spaudos konferencijoje 11A kairės) Muitines departamento direktoriaus pavaduoto
siūloma paskirti į darbo grupę stabilizavimo tarnyboje. „Anma apie kandidatūras į svei prezidentas yra apsisprendęs jas Aidemas Karpus, direktorius Valerijonas Valickas ir Informacinės sistemos direktorius Viktoras Kackelis
savo atstovus, įforminant šį 26" atitinka NATO Vyriausio
n
katos apsaugos ministro pos neskirti E. Bartkevičiaus mi
(Eitai sios jungtinių pajėgų Europoje
juodąja magija
at u 0 a paskyrimą raštu.
tą. Apie aukščiausiųjų val nistru. Prezidento nuomone,
*
Seimo
Ekonominių
nu vadovybės reikalavimus — ga
komisija ir randa vieną ar kitą
stybes pareigūnų susitikimą E. Bartkevičius gali toliau eiti
li skraidinti iki 38 žmonių bei
sikaltimų
tyrimo
komisija
muitininką darbo metu išgė
žurnalistai nebuvo iš anksto sveikatos apsaugos vicemini
krovinius iki 5.5 tonų.
<BNS>
piktinasi
Valstybės
turto
fon
Vilnius,
balandžio
26
d.
suderinamų
įstatymų,
dėl
ko
rusį, su kvapeliu, nuvežame jį
stro pareigas.
informuoti.
* Seimo pirmininko pa
(BNS) — Muitinės reformą tenka su muitininkais by patikrinti į medicinos įstaigą, do slapukavimu ir ragina atsi
Pagal valdančiosios koalici stabdo „magija ir juodosios linėtis teismuose, kurie di
Į prezidentūrą iškviestam A.
vaduotojas, Valstiečių parti
jos
sutartį Naujoji sąjunga jėgos" bei aukšti valdžios pa džiąją dalį prasižengusiųjų o išvadose pasirodo, kad jis — sakyti įslaptinti dokumentus, jos (LVP) vadovas Ramūnas
Paulauskui teko palikti Seimo
kuriuose
nėra
valstybės
ir
tar
blaivas", sakė V. Valickas.
posėdį, o R. Paksas, BNS ži turi teisę siūlyti kandidatą į reigūnai, užtariantys prasi gražina į darbą.
Nepaisant aukštų valdinin nybos paslaptį sudarančių ži Karbauskis teigia, jog valdan
sveikatos
apsaugos
ministrus.
niomis, taip pat atidėjo pla
žengiančius muitininkus, tei
(LR. Elta) čiosios koalicijos atstovų keti
V. Valicką taip pat stebina kų spaudinio ir veikiančios nių.
Formaliai ministrus premje gia Muitinės departamento
nuotus susitikimus. Po susiti
*
Seime
svarstomas
įsta nimai jį atstatydinti neprivers
kimo nei A. Paulauskas, nei ro teikimu skiria ir atleidžia vadovas Valerijonas Valickas. ir muitinėse, kur randama Juodosios magijos", V. Valic tymu pataisas, kurios keistų jo išduoti savo idėjų, taip pat
daugiausiai prasižengimų, vei kas pripažino, jog muitinėje
R. Paksas su žurnalistais ne prezidentas.
Daugiau nei metus Muitinės kianti „magįja ir tamsiosios yra ir padorių žmonių, kurie santykius cukraus rinkoje, — ir neigiamų nuostatų dėl
NS du kartus pritarė E. vadovu dirbantis V. Valickas
bendravo.
kritikuoja du cukraus fabri žemės pardavimo užsienie
„Niekas netikėjo, kad ši iš Bartkevičiaus kandidatūrai. ketvirtadienį surengtoje spau jėgos". „Tenka susidurti su nori ir gali dirbti sąžiningai.
kus Lietuvoje valdanti Danijos čiams. Antradienį Seimo vi
pažiūros nekalta istorija dėl Prieš porą savaičių šiai kandi dos konferencijoje žurnalis
bendrovė „Danisco Sugar" ir suotiniame posėdyje buvo per
vieno ministro skyrimo gali datūrai pritarė NS prezidiu tams teigė, jog ypatingai mui
didžioji dalis ūkininkų, tei skaitytas 42 parlamentarų pa
išaugti į kažkokią krizę", žur mas, o antradienį — Seimo so tinės reformą stabdo pra
giantys, jog panaikinus fabri sirašytas siūlymas atstatydin
Vilnius, balandžio 26 d. kė įtraukti į Lietuvos ir Rusi kams taikomas cukraus gamy ti R. Karbauskį. „Dėl šio posto
nalistams sakė premjero at cialliberalų frakcijos valdyba.
sižengusius pareigūnus užta
Seimo pirmininkas A. Pau riantys aukšti valdžios pa (BNS) — Lietuvos ir Rusijos jos prezidentų Valdo Adam
stovas spaudai Rosvaldas Gor
bos kvotas, rinkoje įsivyraus savo idėjų neišduosiu", teigė
bačiovas. Pasak jo, „visi pri lauskas E. Bartkevičiaus kan reigūnai. „Muitininkai tiesiai gynybos atstovų nuomonės kaus ir Vladimir Putin bendrą anarchija.
IKD, Eitai R. Karbauskis. Jis dar kartą
pažįsta, kad yra tam akrų didatūrą premjerui K Paksui sako, paliesite mus, jūs, direk apie Rusuos karinio tranzito pareiškimą, tačiau kovo 30
*
Seimo
pirmininko
Ar pakartojo, jog kategoriškai pa
pnibl—ų valdančiojoje koali oficialiai pateikė prieš Vely toriau, turėsite nemalonumų per Lietuvą reglamentavimą dieną Maskvoje pasirašytame tūro Paulausko namas Ta- sisako priež tai, kad Seime
kas, tačiau premjeras pra per aukščiausius namus", sa išsiskyrė, abiem pusėms skir dokumente yra Lietuvos sie
cijoje, kurias reikėtų spręsti".
randėje, esančioje netoli Vil būtų priimamos Konstitucijos
tingai įvertinus dabar vei kius labiau atitinkanti formu
Prezidento patarėjas Darius ėjusią savaitę paprašė NS dar kė V. Valickas.
niaus,
artimiausiu metu netu pataisos dėl žemės ūkio pa
Kuolys sakė, kad „yra koalici kartą apsvarstyti kandidatū
Muitinės departamento va kiančią tvarką ir naujos bū luotė, kad šalys „nagrinės rės modernios apsaugos siste skirties žemės pardavimo už
jos darbo problemos, kurios rą. NS nepakeitė savo spren dovas tvirtino pats ne kartą tinybę. Apsikeitimas nuo pervežimų ir tranzito, tarp jų mos. Ministrų kabinetas nu sieniečiams.
(BNS)
dimo, aisTrinrianm tuo, jog ne sulaukęs aukštų pareigūnų monėmis įvyko ketvirtadienį — ir karinio tranzito, pavo
bus aptartos".
* Palangos Baltijos vidu
tarė
kol
kas
neskirti
pinigų
iš
Dėl prezidento susitikimo su buvo nurodyti argumentai, skambučių, kurie užtardavo Vilniuje per Lietuvos krašto jingų krovinių, energijos iš vyriausybės rezervo fondo to rinę mokyklą' trečiadienį
socialliberalais buvo atšauk kodėl pasiūlytas kandidatas vieną ar kitą prasižengusį pa apsaugos ministro Lino Linke teklių ir kitų krovinių per kiai apsaugai įrengti, LR. Eita) apjuosė 900 šios mokyklos
tai V. Adamkaus pokalbis su netinka.
reigūną. Tačiau, paprašytas vičiaus ir Rusįjos Gynybos vežimo per dviejų šalių terito
* Kilus nesusipratimui moksleivių ir pedagogų. Pro
BNS žiniomis, trečiadienį įvardinti tokių muitinės pa ministerijos
Vyriausiosios rijas dvišalės teisines bazės
dėl
Seimo pirmininko na testo renginys „Apkabinkime
vakare posėdžiavęs Naujosios reigūnų užtarėjus, V. Valickas tarptautinių ryšių valdybos tolesnio tobulinimo galimybę".
Premjeras
mu
Tarandėje
apsaugos finan savo mokyklą" truko 15 mi
sąjungos prezidiumas tvirtai atsisakė tai padaryti, kadangi, vadovo pavaduotojo generolo Lietuvos pusė ir tuomet
savimo,
Artūras
Paulauskas nučių. Jai pasibaigus, moks
pasitikrins savo
nusprendė remti E. Bartke jo teigimu, tai padarius, jis pulkininko Valentin Bogdan- pabrėžė, kaid tranzitas vyksta
pareiškė
atsisakąs
jam pla- leiviai grįžo į klases. Tokį Bal
vičiaus kandidatūrą, o jei galėtų būti apkaltintas šmeiž čikov susitikimą.
be problemų ir nėra būtinybės
populiarumą
tijos vidurinės mokyklos peda
.nuojamos
paskirti
papildomos
V. Bogdančikov po susitiki jo tvarką keisti.
gogų ir moksleivių protestą
Vilnius, balandžio 26 d. premjeras jos neteiks prezi tu, nes įrodymų nėra.
namų
valdos
apsaugos.
A.
„Tačiau mes pasiruošę eiti į
sukėlė praėjusią savaitę mies
Pasak V. Valicko, prasi mo žurnalistams sakė, kad
(BNS) — Premjeras Rolandas dentui — neatmetė galimybės
Paulauskas
pasilieka
sau
tei
Paksas trečiadienį kreipėsi į atšaukti savo deleguotus mi žengusių pareigūnų negalima Rusijai dabar labai rūpi kari priekį tiek, kiek tai nesutruk sę tik į pačią minimaliausią to tarybos posėdyje priimtas
atleisti ir dėl netobulų bei ne- nio tranzito per Lietuvą į Ka dys mūsų stojimui į ES ir asmeninę apsaugą, numatytą sprendimas Baltijos vidurinę
Liberalų sąjungos (LLS) ta nistrus iš vyriausybės.
Nepatvirtintais
duomeni
raliaučiaus sritį ir iš jos tvar NATO", Maskvoje kovo mė
mokyklą pertvarkyti į dešimt
rybą ir paprašė, kad geguže
* Muitinės departamen ka. Šioje srityje Rusija įžvel nesį pažymėjo Lietuvos užsie Lietuvos įstatymų. Tapęs Sei metę, t.y. pagrindinę mokyklą.
mis,
NS
pirmininko
pavaduo
įvyksiančiame kongrese būtų
mo
vadovu,
A.
Paulauskas
jau
to direktorius Valerijonas gia problemą, vadindama da nio reikalų ministras Antanas
(K, Elta)
iš naujo renkamas partijos va tojas Gediminas Jakavonis
kelis kartus yra minėjęs, kad
Valickas mano, kad Lazdijų bartinę tvarką „pasenusia" ir Valionis.
skambino
NS
ministrams
ir
* EI Echido miestelyje,
dovas.
jam
nėra
reikalinga
namų
val
įspėjo, kad jie būtų pasiruošę muitinės poste kilęs gaisras pagrįsta „aktualijų neatspin
Kaip žinoma, Rusija nuo
esančiame Ispanijos pie
Ketvirtadienį
dienraštis
yra neatsitiktinis, o gerai ap dinčiais dokumentais, kurie gąstauja, kad Lietuvai ateityje dos apsauga, nors Vadovybės tuose, antradieni įvyko čia
atsistatydinimui.
.Lietuvos rytas" rašo, kad
Pagal koalicijos sutartį, so galvotas žingsnis, bandant buvo skirti išvesti kariuomenę tapus Europos Sąjungos ir apsaugos departamentas to ir uždarbiaujančių ir juos reke
nors R. Pakso dvejų metų ka
cialliberalų kompetencijai pri nuslėpti tarptautinio nusi iš Vakarų Europos". „Dabar NATO nare bus apsunkintas primygtinai reikalavo. „Ne tavusių lietuvių susirėmimas.
dencija LLS pirmininko poste
klauso užsienio reikalų, socia kalstamumo pėdsakus. Balan situacija pasikeitė, ir šis susi jos karinis tranzitas į suka matau jokių motyvų tam leisti Vienas Lietuvos pilietis žuvo,
rffT»«'g» tik vėlyvą rudenį, jis
linės apsaugos ir darbo, svei džio 13 d. Lazdijų rajone degė tarimas jau nebeveikia, nes rintą Karaliaučių. Tuo tarpu mokesčių mokėtojų pinigus", kitas buvo sunkiai sužeistas.
paprašė, kad partijos vado rin
katos apsaugos, vidaus reika Alytaus teritorinės muitinės dabar absoliučiai kata situaci NATO narystės siekiančiai pabrėžė A. Paulauskas. <BNSI Po įvykio ispanų policija su
kimai vyktų kartu su gegužės
* Pasibaigęs gyventojų
lų, žemės ūkio bei švietimo ir Lazdįjų posto gelžbetoninis ja, todėl mes siūlome pasi Lietuvai nėra naudinga susi12-ąją numatytais LLS valdy
surašymas
parodė, kad ėmė 10 reketininkų ir 12 reke
administracinis pastatas. Įvy rašyti naują susitarimą arba saistyti su Rusija ilgalaikiais
mokslo ministrai.
bos narių rinkimais.
Kaune nuo 1989 m. žmonių tuojamų lietuvių.
Tačiau po ketvirtadienį vy kio metu muitininkai nenu kažkokiais papildomais proto įsipareigojimais dėl karinio
(LR. KD. LŽ. R. Elta I
sumažėjo 9 procentais: nuo
Pasikeitimai LLS vadovy kusio susitikimo su preziden kentėjo, tačiau Lenkijos pasie
kolais jį konkretizuoti", sakė tranzito.
*
45
metu
lietuvis
praėju
418,000 iki 379,000. Iš didžių
bėje numatyti dabar tobuli tu Valdu Adamkumi NS vado- nyje esantis postas dėl gaisro
V. Bogdančikov.
sio
sekmadienio
vakarą
namuose sąjungos įstatuose. . vas
* Rusijos veteranai ge jų miestų tokį pat nuosmukį
Artūras
Paulauskas nedirbo keletą valandų. Ke
Iki
1993
m.
Rusįjos
karinis
bandė
pervežti
per
Vokietijos
<KD, EIU>
Siūloma pakeisti dabar galio paneigė šią informaciją, teig tvirtadienį V. Valickas žurna
gužės 9-ąją — Pergalės die patyrė tik Šiauliai.
ir Šveicarijos sieną ties Grenjančią tvarką, kai teikti valdy damas, kad ministrų atsista listams sakė, jog praėjusios tranzitas vyko per Lietuvą pa ną — galės nemokamai skam
* Seimo Ekonominių nu
gal
tvarką,
nustatytą
buvusios
bos narius kongresui galėjo tydinimas nebuvo svarstomas savaitės pabaigoje buvo gau
binti iš Rusijos pokalbių tele sikaltimų tyrimo komisija cacho miesteliu beveik 1,000
SSRS
kariuomenės
išvedimui
tik LLS pirmininkas. Pakeitus prezidiumo posėdyje. „Dar tos specialistų išvados, kad
fonu punktų ir ryšių skyrių į piktinosi Valstybės turto fon sovietinių vieno rublio vertės
iš
susivienijusios
Vokietijos.
įstatus, tokią teise turėtų ir kartą atsakingai pareiškiu, muitinėje kilusio gaisro prie
bet kuriuos Nepriklausomų do slapukavimu ir ragino atsi- monetų. Pasieniečiai mano,
Dabar
karinis
tranzitas
vyks
kad lietuvis priklauso vienai
partijos skyriai.
kad premjerui niekas negrasi žastis — atviros ugnies įne ta pagal Lietuvos nustatytas valstybių sandraugos (buvu iakyti įslaptinti dokumentus, tarptautinių gaujų, apgau
Seimo vicepirmininkas Gin no", pridūrė A. Paulauskas.
šimas į muitinės postą. V. Va pavojingų krovinių vežimo pei sios SSRS) ir Baltijos valsty kuriuose nėra valstybės ir tar dinėjančių įvairius automatus.
taras Steponavičius neatmetė
bių miestus. Kitiems Rusijos nybos paslaptį sudarančių ži
Tuo tarp prezidento atstovė lickas mano, jog po tokių spe
Sukčiai neretai naudoja sovie
galimybės, kad R. Pakso per spaudai Violeta Gaižauskaitė cialistų išvadų neverta abejo Lietuvos teritoriją taisykles piliečiams, kurie nėra vetera nių.
(LR. Eltai
Tų
taisyklių
taikymas
Rusijai
tinius rublius vietoj vakarie
rinkimas partijos vadovu ga sakė, kad ketvirtadienį ryte ti, kad tai buVo padegimas, ir
nai, bus suteikta tarptautinių
* Lietuva dėl neskaid tiškos valiutos — Vokietijoje
nustatytas
abiem
šalims
pa
lėtų būti •artinamas ir kaip vykęs V. Adamkaus, A. Pau dabar telieka nustatyti šio
pokalbių telefonu nuolaida — rios ekonomikos bei verslo
liberalų pasitikėjimo vyriau lausko ir R. Pakso susitikimas padegimo organizatorius bei sikeitus notomis, automatiš įprastas 50 proc. šventinis aplinkos kasmet praranda jie atstoja penkių markių,
kai kasmet pratęsiamas.
sybe ženklas. Panašią nuomo surengtas todėl, kad trečia vykdytojus.
įkainis gegužės 9 d. sumažės maždaug 768 mln. JAV dole Šveicarijoje — penkių frankų
<BNS>
monetas.
<LR.Eita>
ne išdėstė ir partijos vicepir- dienį vakare prezidentas su
Kaip pabrėžė Lietuvos kraš dar 20 procentų.
(BNSI
rių tiesioginių užsienio inves
t
M
Sutrumpinimai K — ..Klaipėda". KD —
mnr- »V . Vilniaus meras Ar žinojo apie galimą sociallibe ministrą Vinsą Janušonį iš to apsaugos ministras L. Lin
* Vilniaus savivaldybė ticijų. Taip teigiama naujau
„Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas". LR —
turas Zuokas.
ralų ministrų atsistatydinimą miesto ligoninės vyriausiojo kevičius, Jei kažkokia sistema pirmoji Lietuvoje pradėjo su sioje tarptautinės patikrinimo ..Lietuvos rytas*. LŽ — ..Lietuvos iinio*". R
Politine padėtį tolyje ap ir nutarė organizuoti pasitari gydytojo pareigų. Praėjusią yra ir ji veikia, reikia labai at kreditoriais atsiskaityti nekil bendrovės „Pricevvaterhause— ..Respublika" VŽ — ..Verslo tinios"
savaitę VTEK nustatė, kad sargiai kažką keisti, jei nėra nojamąjį turtą privatizuoda Coopers" išleistoje studijoje.
žvelgt* ir į tarybos narių klau mą.
buvęs sveikatos apsaugos mi problemų". „Mūsų nuomone, ma: už perkamą objektą gali
(R. LA. Eltai
simus atsakas R. Paksas
KALENDORIUS
ma atsiskaityti savivaldybės
* Lietuva 2000 m. beveik
• Klaipėdos miesto tary nistras V. Janušonis, grįžda problemų nėra", teigė jis.
trečiadienį nenoriai komenta
Balandžio 27.: Anastazas. Aušra,
Rusija ir kitomis progomis skolomis verslininkams. Be to, dvigubai padidino ekspor
vo sprendimo rengti partijos ba po mėnesio nuspręs, ar mas dirbti į Klaipėdos miesto
Aušrelė.
Gotautas, Tertulijonas, Žyd
vadovo rinkimus motyvus. „Aš sutikti su Vyriausiosios tarny- ligoninę, pažeidė Viešųjų ir spaudė Lietuvą sudaryti spe skolas siūloma parduoti ban tą į Jungtinę Karalystę, kuri rė.
senai nieko nebebijau", trum- binės etikos komisijos (VTEK) privačių interesų derinimo cialų ilgalaikį vyriausybių su kams. Kitų miestų savivaldy pernai tarp svarbiausių užsie
Balandžio 28 d Šv. Petras Cha
pai atkirto jis, paklaustas, ar išvadomis ir atleisti iš darbo valstybinėje tarnyboje įsta sitarimą dėl karinio tranzito. bės sostinės pavyzdžiu sekti nio prekybos bendrininkų iš 6- nei; Rimgailė. Vaienja. Vitalis, Vy
rvž, EH«> tos vietos pakilo į 3-čią. (V2.EIU> gantas.
Tokį įsipareigojimą Rusija sie neskuba.
buvusį sveikatos apsaugos tymą. (BNS)
nebijo konkurentų.

Vilnius, balandžio 26 d
(BNS) — Prezidentui ir val
dančiajai koalicijai nesutarus
dėl kandidato į ministrus pa
rinkimo ir skyrimo tvarkos,
liberalų ir socialliberalų atsto
vai pripažįsta, kad ne visai
sklandžiai veikia tarpusavio
veiklos derinimo mechaniz-

Muitinės pertvarką stabdo magij a
ir aukšti valdžios pareigūnai

^ ^ °j

Rusija nori naujos karinio
tranzito tvarkos per Lietuvą
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VII PASAULIO LIETUVIŲ
KALNŲ SLIDINĖJIMO
ŽAIDYNĖS
VII Pasaulio lietuvių kalnų
slidinėjimo varžybos įvyko
2001 m. kovo 28 d., Mammoth
Mountain slidinėjimo kurorte,
Kalifornijoje, JAV-se. Lietuvos
Kalnų slidinėjimo federacijos
ir ŠALFASS-gos pritarimu bei
pavedimu varžybas vykdė Ka
lifornijos LSK „Banga" per
specialų organizacinį komi
tetą, šios sudėties: Algirdas
Šėkas — pirmininkas, Rita
Ditiūtė-Tumienė — sekretorė,
Raimundas Dičius, Algis Juo
dikis, Darius Raulinaitis, dr.
Izabelė Sagatauskaitė ir Ri
mas Tumas — nariai.
Varžybinė programa apjun
gė slalomo ir didžiojo slalomo
rungtis, vyrams ir moterims
įvairiose klasėse, pagal daly
vio amžių. Po 2 nusileidimus
buvo vykdoma kiekvienoje
rungtyje. Abiejų nusileidimų
laikų suma nusprendė dalyvio
užimtą vietą. Pirmų trijų vie
tų laimėtojai
kiekvienoje
rungtyje ir kiekvienoje klasėje
buvo apdovanoti specialiais
medaliais. Papildomai, specia
liais žymenimis buvo pažymė
ti absoliutūs vyrų ir moterų
slalomo ir didž. slalomo lai
mėtojai, nepaisant amžiaus ir
klasės.
Varžyboms
užsiregistravo
67 slidinėtojai (46 vyrai ir 21
moteris), tačiau dalyvavo tik
58 (40 vyrų ir 18 moterų), iš
kurių — 32 iš JAV, 22 iš Lie
tuvos, 3 iš Kanados ir 1 (To
mas Balchas) iš Singapūro.
Šios varžybos buvo kulmi
nacinis taškas pasaulio lietu
vių slidinėtojų sąskrydžio, ku
ris vyko kovo 24-30 d. toje pa
čioje vietovėje. Sąskrydyje da
lyvavo apie 150 slidinėtojų,
įskaitant tame skaičiuje ir
varžybų dalyvius. VIII Pasau
lio lietuvių slidinėjimo varžy
bos planuojamos Europoje,
galbūt 2005 metais. Jas rengs
Lietuvos slidinėtojai.
amb
Techniškos pasekmės
Pateikiame techniškas var
žybų pasekmes. Duoti laikai
reiškia abiejų nusileidimų lai
kų sumą. Po dalyvio pavardės
(L) reiškia Lietuvą, (A) —
JAV-bes, (K) — Kanadą. Pir
miausia duodama absoliučių
laimėtojų pirmų 6 vietų pa
sekmes. Toliau — pirmų 3-jų
vietų (medalistų) pasekmes
kiekvienoje klasėje. Po klasės
pavadinimo,
skliausteliuose
duota dalyvių skaičius toje
klasėje.
Absoliučių laimėtojų
pasekmės
Vyrų didysis slalomas: 1)
Linas Vaitkus (A) 1:05.56
min., 2) Matas Freimanas (K)
1:10.41, 3) Mindaugas Švabas
(L) 1:10.49, 4) Raimundas
Dičius (A) 1:11.49, 5) Paulius
Augūnas (L) 1:15.44, 6) Algis
Juodikis (A) 1:16.36. Viso 40
dalyvių.
Moterų didysis slalomas
(18): 1) Jennifer Virškutė (A)
1:18.14 min., 2) Indrė Gaš
kaitė (A) 1:26.60, 3) Monika
Lajūtė (L) 1:29.82, 4) Nijolė
Ragauskienė (L) 1:30.79, 5)
Brigita Šlekytė (A) 1:30.91, 6)
Gailė Ošlapaitė-Schember (A)
1:32.61.

Puhli*»Hrtti>«WMpt8tMa^«ndMctrf^rm,^mlHoad>ym,th»TuMdjĮW
•akasai Monday obeerraoce rfkgal HotfaUya M w«U as Dec SSth and Jan.
2ndfa*ta* Lithuanian Cataone Praai Society, 4646 W. ttrd Straat, Chicafo.
IL8062MSM.
PanodicalctaMpaatagapaidatOiicafo.ILandadditMBalinailii^crfBeia.
OubeuųUkai Batas $100.00. Fbnėjn eountria* $115.
rmllMlai Seod addrae* changM to Dranga* - 4646 W. 83rd Straat,
Chicafo.ILa06»-66aa.
Miliiiiliiiii)iai1iiBiaiilai,|Miillaiiiiii|iilrraniiiiirt1inniiiiiriiiiii rrir
a — U i ir adraao, a%p|—i laikrašti palymima, iki kada prenumerata
galioja.
liši
DaMPOO I I I I B U I n atlytai
Si
l/2i
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
$46.00
$65.00
Kanadoj* ir kitur
(UA) $115.00
Tiki
$83.00
$45.00
$60.00
JAV
$60.00
$66.00
$36.00
Kanadoj* ir kitur '(V&.)'
i
Otopaftto
$600.00
$380.00
Reguliariu paita
$100.00
$66.00
Tik MtMlianio laida oiT>|M*tu
$100.00
$65.00
Tik MtaaMnio laida lafubariu peitu $66.00
Vyriimit lariiktnre rtaaiat* ĮHartnai—4
Ariminietratoriue - Valaurtiiae KniipBe
Modf atorim - ana. Viktorą* M i i e H e
• Admintatracga dirba Vaeriien. ano 8:30 iki 4:30, ieitertieniiie nedirba.
• Redakcija dirba kantien, nuo 8:30 iki 4:00, eetteriienitit nedirba.
• Radakcrja ui skelbimu tarini neatsako. Skelbimų kaino* atajuntiamoe,
garu* prašymą, ką norą skalbti.
• Redakcpa straipsnius taieosaro nuosjnra. Nens»cW\| atraipanin t
Siunčiant prašome pasilikti kopąja.

Vyrų Slalomas (39): 1) Li
nas Vaitkus (A) 33.53 sek., 2)
Matas Freimanas (K) 35.17, 3)
Mindaugas Švabas (L) 35.74,
4) Tomas Endriukaitis (L)
36.11, 5) Paulius Augūnas (L)
37.47, 6) Rimas Tumas (A) VII Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo varžybų organizacinis komitetas su absoliučiais laimėtojais Linu Vait
kum ir Indre Gaškaite. Iš k.: Rita Dičiūte-Tumienr. Rimas Tumas, Algis Juodikis, Linas Vaitkus, Indrė Gaš
40.98.
kaitė, Algirdas Šėkas, Darius Raulinaitis ir Raimundas Dičius
Moterų slalomas (17): 1)
Indrė Gaškaitė (A) 43.19 sek., Arūnas Šlekys (A) 44.37, 2) Š. AMERIKOS JAUNIEJI KREPŠININKAI
2) Monika Lajūtė (L) 43.85, 3) Rimantas Lajus (L) 45.44, 3)
RUNGTYNIAUS ČIKAGOJE
Irena Rovinskaitė-Bruner (A) Dailius Mišeikis (L) 47.23.
46.10. 4) Brieita Šlekytė (A)
Vyrų 60-69 m. (4): 1) Alvy
Šį savaitė yra tikrai neeilinė Tačiau po dviejų tokių „Olim
EUGENE C DECKER, DOS, P.G.
46.41, 5) Gailė Ošlapaitė- das Platukis (L) 41.37, 2) Al Čikagos lietuvių sporto entu piadų" jau buvo atsisakyta to mas, pradėjęs mokytis gim
DANTŲ GYDYTOJAS
Schember (A) 47.05, 6) Nijolė gis Kepežėnas (L) 46.06, 3) Al ziastams. Pirmadienį čia atvy kio skambaus pavadinimo. To- nazijoje, o taip pat ir universi
LJefciviarna sutvarkys (kvite u i
Ragauskienė (L) 47.28.
gis Juodikis (A) 48.83.
ko Šarūno Marčiulionio krep rontan buvo suvažiavę tik arti tetuose neužmirštų krepšinio prisnainą kainą. Psciantaj pikmami
Baaata6M purrfduafai Susaarirnui
Vyrų 70 m. ir vyresnių šinio mokyklos keturiolikme šimtinės sportininkų, vėliau ir bendrai sporto, ypač lietu
Pasekmės pagal klases
kabėti aaaJeM arba lietuviškai.
(3): 1) Algis Šėkas (A) 43.31, čių komanda iš Vilniaus, kuri jų daugėjo. Tada buvo nus vių sporto klubų. Gaila, kad
Didysis slalomas
4647
W. 103 8L. Oak. Lmm, L
2) Vytenis Čiurlionis (A) trečiadienio vakare jau turėjo pręsta žaidynes skelti į dvi dabar Amerikoje gimusių lie
Tat 706422-8280
48.13, 3) Oreginas Rovinskas pirmąsias rungtynes ir ji čia dalis, o vėliau — į atskirų tuvių kilmės krepšininkų jau
Berniukų 12 m. ir jaunes (A) 48.28.
sporto šakų arba net skirtingų beveik nematome šio krašto
varžysis iki gegužės 2 d.
DR. JOVITA KERELIS
n i ų klasė (2): 1) Vytas O.
Netrukus į Čikagą pradės amžiaus grupių varžybas. To gimnazijų, kolegijų ar univer
Mergaičių 12 m. ir jau
DANTŲ GYDYTOJA
Prunskis (A) 1:32.82 min., 2)
rinktis kitos jaunimo krepši kiu būdu dabar krepšinyje kas sitetų krepšinio rinktinėse.
Mindaugas Daunoravičius (L) nesnių (2): 1) Aleksandra nio komandos iš įvairių JAV ir metai rengiamos net trys var Gerai, kad jų vietas užima iš 0626 o./Mli Ava., HKttory HMs, H.
Prasauskaitė (A) 55.27, Adrija
1:41.94.
T«i (708) 5086101
Kanados miestų. Jos čia su žybos: vyrų-moterų, veteranų Lietuvos atvykusieji jaunuo
Taraškaitė
(A) diskv.
Berniukų 13-16 m. (1):
ir jaunimo.
liai,
kurie
tęsia
Lietuvos
—
Valandos
pagal susitarimą
važiuos
į
2001-ųjų
metų
Šiau
Moterų 17-34 m. (5): 1)
Liudas Deveikis (A) 1:26.06
kaip
garsios
krepiinio
šalies,
Smagu,
kad
susidomėjimas
rės
Amerikos
lietuvių
sporto
Monika Lajūtė (L) 43.85, 2)
min.
VIDAS J. NEkUCKAS, M.D.
Brigita
Šlekytė (A) 46.41, 3) žaidynių jaunių ir vaikų kla krepšiniu per paskutinį de gražias tradicijas
Vyrų 17-29 m. klase (7): 1)
Reikia
pasveikinti
į
Čikagą
šimtmetį
labai
išaugo,
nors
to
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES UGOS
sių
krepšinio
varžybas.
Kartu
Linas Vaitkus (A) 1:05.56, 2) Edita Daunoravičienė (L) su vietinėmis berniukų bei nelabai galima pasakyti apie suvažiavusius
jaunuosius
7722S.Kadzk»Ava.
Matas Freimanas (K) 1:10.41, 51.46.
krepiinio entuziastus, jų tė
CNcaoo.IL 60652
Moterų 35-49 m. (8): 1) mergaičių komandomis susi vyrų ir moterų grupes. Tačiau
3) Mindaugas Švabas (L)
vus
ir
palydovus,
linkint
gerų
gerai
nuteikia
jaunimo
—
ber
Kab. tai. 773-471-3300
darys
arti
50
vienetų,
kurie
Indrė Gaškaitė (A) 43.19, 2)
1:10.49.
šeštadienį ir sekmadienį var niukų ir mergaičių komandų kovų ir tolimesnės sėkmės
Vyrų 30-39 m. (7): Paulius Irena Rovinskaitė-Bruner (A) žysis Lemonto ir aplinkinių ryškus pagausėjimas.
DR. L PETREUaS
krepšinio aikštelėse.
DANTŲ GYDYTOJA
Augūnas (L) 1:15.44, 2) Petras 46.10, 3) Gailė Ošlapaitė- miestelių salėse.
Ed.Šulaith
Būtų
gera,
kad
tas
jauniSchember
(A)
47.05.
0066
S.Robarta
Rd., IKckory HHB, H.
Taraška (A) 1:34.60, 3) Edis
Iš viso galvoja rungtyniauti
Moterų
50
m.
ir
vyresnių
1
niyVJs
i
vaksfus
nuo H artam Ava.
Puikūnas (A) 1:36.99.
daugiau negu 400 lietuviškojo
Tat (708) 6864065
„LaTUANICOS*
FUTBOLININKAI
klase
(2):
1)
Nijolė
Ragaus
Vyrų 40-49 m. (12): 1) Rai
jaunimo — krepšinio entu
LAIMĖJO 4-1
mundas Dičius (A) 1:11.49, 2) kienė (L) 47.28, 2) Vytautė ziastų. Pažymėtina, kad tokio
Kazlauskienė
(L)
2:16.80
min.
Rimas Tumas (A) 1:22.95, 3)
Balandžio 22 d. iš tolimojo landžio 29 d., 3 vai. p.p. aikš EDHMJNDASVaNAS,MJX,&a
didelio skaičiaus nepajėgia su
Jonas Prunskis (A) 1:24.73.
traukti jokia kita organizacija VVauconda miestelio, esančio į tėje prie PL centro, Lemonte. SpsdalyM- vidausftgųgydytojas
Vyrų 50-59 m. (5): 1) Arū
į jų renginius. Žinoma, čia šiaurę nuo Čikagos, „Lituani- Tą dieną bus žaidžiama prieš
VH LIETUVIŲ KALNŲ
• M W. Aictor Ava. 8 h 5 Ir 6
nas Šlekys (A) 1:30.04, 2) Ri
kalbama apie aktyvius daly 008" vyrų futbolo vienuolikė „Sockers" ekipą. Kaip teigia
SLIDINĖJIMO
Tat:
mantas Lajus (L) 1:31.14, 3)
vius, o su svečiais šis skaičius parsivežė 3 taškus. Ten ji, komandos treneris Gediminas
ŽAIDYNĖMS
Dailius Mišeikis (L) 1:39.62.
„Metropolitan" lygos pirmeny Jarmalavičius, jose žada pa
dar padvigubės.
PASIBAIGUS
Vyrų 60-69 m. (4): 1) Al
Šių žaidynių proga šį šeš bių susitikime įveikė „Rams" sirodyti dar vienas naujas fut
ARASŽUOBA.M.D.
gis Juodikis (A) 1:16.36, 2) Al
VII Pasaulio lietuvių kalnų tadienį PL centro pastate vyks ekipą 4-1.
bolininkas — Nidijus PuskoAKIŲ UGOS n CHIRURGIJA
vydas Platukis (L) 1:24.02, 3) slidinėjimo
Tai buvo antrojo rato rung rius iš Kretingos.
žaidynės
ir varžybų dalyvių, svečių iš
219 N. Hamrnes Avenue
Algis Kepežėnas (L) 1:31.30.
ŠALFASS-gos varžybos, vyku Šarūno Marčiulionio krepšinio tynės pavasario (antrame) se
JoiatlL 60436
Vyrų 70 m. ir vyresnių sios Mammoth, CA, baigėsi mokyklos bei kitų susitikimo zone, kuriuo bus užbaigtos
Ketvirtojo rato rungtynes —
Tai 815-741-3220
klasė (3): 1) Algis Šėkas (A) š.m. kovo 30 d. Dalyvavusių- vakaras. Bilietų į pobūvio vai 2000-2001-jų metų pirmeny
gegužės 6 d. „Lituanica" žais
1:24.14, 2) Vytenis Čiurlionis jos buvo teigiamai įvertintos. šes jau seniai nėra, nors į pa bės. Kaip žinome, rudens (pir
ŠALFASS-ga PRANEŠA
irgi namuose — Lemonte
1:41.87. Kiti neužbaigė.
51-jų
Š. Amerikos lietuvių
Dauguma dalyvių išsiskirstė į silinksminimą — dar buvo mame) sezone „Lituanica" bu priei lenkų „Highlanders*.
Mergaičių 12 m. ir jau namus, o dalyviai iš Lietuvos, likę. Taigi tokio gausaus lietu vo iškovojusi I vietą. Tačiau,
sporto žaidynėms, liepos 4-7 d.
nesnių klasė (3): 1) Aleksan apkeliavę vakarines JAV vals vių jaunimo susibūrimo jau sužaidusi lygiomis pirmame Vienas ii svarbiausiųjų susiti vyksiančioms Toronte, visų
dra Prasauskaitė (A) 1:45.87, tijas ir paviešėję Los Angeles, seniai Čikagoje ar jos apy pavasario sezono susitikime kimų turėtų boti gegutės 13 sporto šakų preliminarinė re
d. išvykoje, kada lietuviai su
2) Adria Taraškaitė (A) į namus iškeliavo balandžio linkėse nėra buvę.
(balandžio 8 d.) su JSrinski", sikibs su aršiausiuoju varžovu gistracija pratęsiama iki ge
3:10.54. Kristina Prunskytė 14 d.
Varžybos prasidės šį šešta „Lituanica" laikinai pirmavi — „Pegasus" vyrais. Nuo tų gužės 10 d. imtinai. Kreiptis:
(A) susižeidė.
dienį 8 vai. ryto. Oficialus jų mą turėjo užleisti „Pegasus" rungtynių turės priklausyti — Rimas Miečius, 54 Burrows
Moterų 17-34 m. klasė (5):
Ave., Etobicoke. Ont. M9B
Organizacinis komitetas atidarymas bus 9:30 vai. pag futbolininkams.
1) Jennifer Virškutė (A) dėkoja organizacijoms ir as rindinėje varžybų vietoje —
4W7, Canada. Tel. 416-234kas
taps
„Metropolitan*
lygos
Praėjusio sekmadienio susi
1:18.14, 2) Monika Lajūtė (L) menims už moralinę ir mate Lemont High School sporto tikimas, įvykęs po trumpos I divizijos čempionais.
0878. Faz 416-234-8506. Šekit
1:29.82, 3) Brigita Šlekytė (A) rialinę paramą.
Website salfas. com
salėje (Illinois ir Julia St. Velykų švenčių pertraukos,
1:30.91.
Sveikinimai iš Kanados Lie sankryža). Atidaryme daly JLituanioos" vyrams nebuvo
ŠALFASS-gos JAV RYTŲ PAKRAŠČIO
Moterų 35-49 m. (8): 1) tuvių Bendruomenės, Austra vaus ir susirinkusius jaunuo sunkus, ką įrodo ir pati pa
Indrė Gaškaitė (A) 1:26.60, 2) lijos lietuvių fizinio auklėjimo lius pasveikins Lietuvos gen. sekmė. Pirmas kėlinys baigėsi
KREPŠINIO TURNYRAS
Gailė Ošlapaitė-Schember (A) sąjungos ir ŠALFASS-gos bu konsulas Čikagoje Giedrius 2-0 mūsiškių naudai. Esant 3Maždaug priei 25 metus vaus ir arti 15 krepšininkų ii
1:32.61, 3) Irena Rovinskaitė- vo šiltai priimti ir šventės ati Apuokas ir Lietuvos naujasis 0 pasekmei, varžovai pajėgė
JAV
rytinio pakraščio apygar Lietuvos, dabar studijuojančių
Bruner (A) 1:33.49.
darymo vaišių metu perskaity ambasadorius Vašingtone Vy- įmušti garbės įvartį. Tada ii doje vykdavo plačios apimties
JAV universitetuose. Bus pro
Moterų 50 m. ir vyresnių ti.
gaudas Usackas. Šeštadienį ir 11 m baudinio mūsiškiai pa entuziastingi krepiinio turny ga pamatyti žaidžiančius tuos
klasė (2): 1) Nijolė Ragaus
Lietuvos Kalnų slidinėjimo sekmadienį
po
vienerias darė 4-1.
rai. Bandydami pažadinti šią Lietuvos ateities krepiinio
kienė (L) 1:30.79. Vytautė federacija pagamino ir lai rungtynes čia žais ir svečiai
„Lituanicos" naudai du įvar sportinę dvasią, ŠALFASS-gos žvaigždes.
Kazlauskienė (L) neužbaigė.
mėtojams įteikė taures ir me krepšininkai iš Vilniaus.
čius pelnė Linas Jakovlevas, o JAV rytų apygardos valdyba,
Sportininkai, norintieji šia
dalius.
Petras
Rimkus
dailiai
Š.
Amerikos
lietuvių
sporto
Laimonas Bytautas ir Gytis kartu su JAV LB Krašto val me turnyre dalyvauti, prašomi
I
įrašė Interneto informacinius žaidynių jaunimo krepšinio Kavaliauskas pridėjo po vie- dyba nusprendė pabandyti at
Slalomas
kreiptis į Praną Gvildį, tel.
puslapius, kuriais norintieji varžybas ruošia tiek Šarūno
gaivinti tą turnyrą, organiza (718) 356-7871, arba Rimą GeBerniukų 12 m. ir jaunes dalyvauti buvo nuolat infor Marčiulionio krepšinio mokyk
Šį kartą buvo išmėginti du ciniam darbui pakviesdami deiką (609) 586-2968.
nių klasė (2): 1) Vytas O. muojami. Labai dėkojame vi los krepšininkus į Čikagą at nauji žaidėjai: Algimantas New Yorko „LAK".
Turnyras vyks William
Prunskis (A) 47.81 sek. 2) siems dalyviams, kurių buvo sikvietė ASK „Lituanica". O Šalkauskas ir Edvinas Trin
Malonu pranešti, kad šios Floyd H.S., Shirley miestelyje,
Mindaugas Daunoravičius (L) daugiau nei 150 asmenų, o rengėjų vyriausias vadovas — kūnas. Pažymėtina, kad Šal pastangos pasiteisina. Po dau- maždaug 15 mylių nuo Atlan
varžybose dalyvavo 67 nuo 7 dar jaunas ir energingas vy kauskas, žaidęs gerose Klai gelio metų JAV Rytinės sporto
49.47.
to pakraščio. Rengėjai kviečia
ras, pats krepšininkas, dr. pėdos komandose nuo 1980 apygardos krepiinio turnyras visus atvykti į iį pirmąjį šio
Vyrų 17-29 m. klasė (6): 1) iki 78 metų amžiaus.
Be laimėjimų buvo ir nelai Donatas Siliūnas.
Linas Vaitkus (A) 33.53, 2)
metų, ir naujame kraite pui atgims š.m. gegutės 19 ir 20 d. šimtmečio ŠALFASS-gos JAV
Matas Freimanas (K) 35.17, 3) mių. Kristinai Prunskytei, dr.
kiai užsirekomendavo, šia vy Shirley, Long Island, New rytinės sporto apygardos ruo
Jono ir dr. Terri dukrai, var
Mindaugas Švabas (L) 35.74.
Žvilgsnis i praeiti
ras į JAV atvyko su Klaipėdos Yorko valstijoje.
šiamą
krepiinio turnyrą.
Vyrų 30-39 m. (7): 1) Pau žybų metu lūžo kojos kaulas, o
jaunimo komanda, kuri balan
Turnyre dalyvaus krepiinio Dieną galėsite stebėti smar
lius Augūnas (L) 37.47, 2) Ju Kristina Grabnickaitė iš Flori
Trumpai norisi mesti žvilgs džio mėnesio pirmoje pusėje komandos ii Bostono, Connec- kiai kovojančias krepiinio ko
lius Šėkas (A) 46.11, 3) Petras dos buvo stipriai paveikta nį į Šiaurės Amerikos lietuvių žaidė „Dalias Cup" varžybose, ticut, New Jersey, New Yorko, mandas, pamatyti Lietuvos
aukštumos. Linkime joms sporto žaidynių praeitį. Šie kaip vienas iš trenerių. Po tų Philadelphįjoe ir Washington, krepiinio ateitį, o vakare susi
Taraška (A) 47.00.
Vyrų 40-49 m. (12): 1) Ri sveikti ir stiprėti.
yra sukaktuviniai metai, nes žaidynių jis žada ilgesnį laiką D.C. Dalyvaus įvairių amžių pažinti ir maloniai pabendrau
mas Tumas (A) 40.99, 2) Alfre
Su padėka ir geriausiais žaidynes pradėta rengti 1951 pabuvoti Čikagoje ir patalkin komandos: Jaunių D ir E, ti smagiame su sportininkais
das Žalys (L) ir Audrius Vaidi linkėjimais
metais Toronte. Pirmasis lie ti vietos lietuvių vienuolikei.
Mergaičių C, Moterų A, Ber susipažinimo pobūvyje.
la (K) 42.40.
tuvių sportininkų sąskrydis
Sekančios pirmenybių rung niukų jaunių A ir Vyrų A ir B
Organizacinis komitetas
buvo vadintas .Olimpiada". tynės vyks šį sekmadienį, ba komandos. Pirmą kartą daly
Vyrų 50-59 m. (5): 1)
Rimas Gedeika

LIETUVOS MOTERIS XXI A.
KRYŽKELĖJE
IRENA VITKAUSKIENĖ
Tęsinys iš 04.26 d.

r

Vyras atvirkščiai — apsiprato,
nusiramino, net atrado tei
giamų tokios egzistencijos pu
sių: džiaugėsi, kad turi daug
laisvo laiko, todėl gali skaityti
knygas. Aš plėšiausi į visas
keturias puses, per kelis men
kai apmokamus darbus, kad
surinkčiau bent tą minimalią
sumą pinigų, reikalingų išgy
venti, o jis vis geriau jautėsi,
tvarkydamasis namuose —
virė valgi, plovė grindis, skal
bė rūbus. Toks darbų persi
skirstymas būtų buvęs gal ir
nieko, jei būtų sugebėjęs viską
atlikti taip, kaip moteris suge
ba. Deja, valgis dažnai būdavo
neskanus ir vaikai jo atsisaky
davo, rūbus beskalbdamas, vi
sai sugadindavo, o grindis pašluodavo tik kambario vidu
ryje... Užtat tobulėjo dvasiš
kai. Net prie viryklės stovėda
vo su atversta knyga. Autori
tetingai mane nuginčydavo fi
losofijos klausimais. Kad ga
lėčiau pretenduoti į geriau ap
mokamą darbą, turėjau per
sikvalifikuoti — įstojau moky
tis. Pervargdavau nežmoniš
kai. Aš siekiau geresnio ma
terialinio gyvenimo savo svei
katos kaina, o vyras sakydavo,
kad be reikalo taip plėšausi,
reikia paprasčiausiai gyventi
kaip gyvenasi, o „rytojus pats
savimi pasirūpins". Pagaliau
aš baigiau mokslus, gavau ge
rai apmokamą darbą banke,
šeimos, ypač vaikų, gyvenimas
prašviesėjo. Galime sau leisti
valgyti skanesnį ir sveikesnį
maistą, išvykti atostogų prie
jūros, gražiau rengtis, aplan
kyti teatrą, kiną. Tačiau paju
tau, kad, man besiekiant ge
resnio gyvenimo, mudu, kaip
sutttpktiniai, labai nutolome
vienas nuo kito, susvetimėjome. Kurį laiką gyvenome tik
dėl vaikų, paskui išsiskyrėme,
nutarę nebekartinti jiems gy
venimo tarpusavio priekaiš
tais ir barniais. Prisipažinsiu,

jog susikeitimas tradiciniais
vaidmenimis šeimoje mane
paveikė labai žalojančiai —
suvyriškėjau, net ėmiau kal
bėti kitokiu balsu ir kitokiu
tonu. Kartais tiesiog neapkęsdavau savęs tokios, kokia ta
pau, bet kitokia būti jau nebe
galėjau. O juk santuokinio gy
venimo pradžioje buvau švel
ni, meili, nuolanki žmona, rū
pestinga namų šeimininkė.
Dėl to, kad suiro mūsų šeima,
kartais kaltinu save, kartais
vyrą. Skaudžiausia, kad jis
nenorėjo manęs suprasti, pa
bėgo nuo rūsčios realybės į
iliuzinį knygų pasaulį. Juk
žmogus, kol gyvena, yra mate
rialus ir privalo rūpintis ne
tik dvasia, bet ir kūnu, juo la
biau, kad šeimoje auga vaikai.
Labiausiai kenčiu dėl to, kad
sūnūs auga, nematydami tėvo
pavyzdžio, kaip reikia rūpintis
uždirbti šeimai duoną. Neno
rėčiau, kad jie vėliau į žmonas
rinktųsi tokias pat suvyriš
kėjusias moteris kaip aš. Juk
esu save išprievartavusi, nu
žudžiusi jausmus.
Dovilė T., 35 metų, namų
šeimininkė, trijų vaikų moti
na:
— Kai vyras neteko darbo,
aš buvau dekretinėse atosto
gose, iš jų sugrįžusi, neilgai
tepadirbau — sumažino etatą.
Išbandymas skurdu buvo pats
baisiausias mano gyvenime.
Vyras pradėjo smarkiai gerti.
Buvo dienų, kai badavome.
Mano draugė, išgyvenanti pa
našią tragediją, nutarė gyve
nimo vadžias perimti į savo
rankas — vaikus palikdavo
vyro priežiūrai, o pati pradėjo
važinėti į Rusijos turgus pre
kiauti. Kai grįždavo su pini
gais, girdavosi ir didžiuoda
vosi, pūsdavosi prieš vyrą ir jį
menkindavo. Tas dar labiau
įnikdavo gerti. Bet būdavo at
vejų, kai grįždavo be pinigų,
utėlėta, peršalusi, įsisirgusi,
gaila į ją būdavo ir žiūrėti. Vy-

Šių dienų moterys labiau domisi ne vien ekonominiais ir kultūriniais reika
lais, bet ir savo išvaizda. Š.m. kovo mėnesį Vilniuje vyko profesionalių
kirpėjų varžybos, kuriose dalyvavo 120 dalyvių. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL
EDMUNDAS PETRAUSKAS
i

Nr.l
Padauginus daugiau kaip 20 kartų Kanados Niaga
roje esančių Horseshoe Faus, Pasagos krioklių aukštį,
galime tik maža dalimi įsivaizduoti Angelo krioklių
aukštį, nepaisant aplinkos vaizdo... Angel Faus, Salto
Angel, Angelo kriokliai, La Gran Sabanos plotuose
užimančiuose veik pusę Venezuelos, bet turinčiuose
tik mažiau nei 3 proc. krašto gyventojų, mažiausiai ži
nomame, neištirtame regione ne tik Venezueloje, bet
ir visoje Pietų Amerikoje, imant ir Amazonę, vieno ki
lometro vandens kryčiu, lig šiol aukščiausi kriokliai
pasaulyje, su 500 pėdų išsiliejimo pločiu krioklių apa
čioje.
Tai gana naujai ir netikėtai 1937 metais atrastas
gamtos „stebuklas". Atradėjas — „bush" (laukinių, ne
apgyventų vietų) pilotas, avantiūristas lakūnas, ame
rikietis Jimmie Angel, ispaniškai žinomas Jimi, taria
mas Anhel, Angelas, lietuviškai. Šiuose, tarpeklių ir
prarajų pilnuose, lig šiol neištirtuose, Venezuelos plo
tuose, jei nebus atrasti aukštesni kriokliai, liks garbė
ir angelams, kurie šiuo atveju visai niekuo dėti, nors
savaime atrodo, kad Angel Falls turi kažką bendra su
iia dangiška, dieviška būtybe. Tada, kaip ir dabar, į
Jaukinęs" (wildernes8) La Gran Sabanos aukštumas,

ras jos visai neatjautė. Vaikai
augo neprižiūrimi, vienas pa
kliuvo policijos įskaiton. Drau
gė kvietė ir mane į Rusijos
platybes. Kartą buvau nutaru
si ten važiuoti, bet pagailo vai
kų, kurie buvo dar per daug
maži, kad liktų be motinos
priežiūros. Bet svarbiausia
priežastis, sulaikiusi mane
nuo šio žingsnio, buvo mano
prieš kelerius metus mirusios
motinos priesakas niekada ne
siimti ant savo pečių tos naš
tos, kuri priklauso vyrams.
Mama mane mokė, remdama
si savo karčia patirtimi —
tempusi gyvenimo vežimą už
du, t.y. save ir mano girtuoklį
tėvą, ji be laiko neteko sveika
tos ir susirgo vėžiu. Ji prieš
mirtį vis man kartodavo: „At
mink, vaikeli, kas Dievo buvo
pasakyta pirmiesiems tėvams:
vyrui — kad kruvinu prakaitu
turės pelnyti duoną, o mote
riai — skausmuose gimdyti.
Tai tu ir gimdyk, augink ir
auklėk vaikučius, bet jokiu
būdu nesiimk vyro pareigos
pelnyti duoną". O kaip tai pa
daryti, jei vyras gerdavo be
veik be perstojo? Iš visų jėgų
tvardžiausi, nebariau jo, ne
menkinau. Kai būdavo nebe
ištveriama, pajusdavau, jog
tuoj pratrūksiu, viską metusi
pabėgdavau į bažnyčią. Kartą
įvyko mažas stebuklas. Vyras
po eilinių išgertuvių apsiblau
sęs sėdėjo namuose, o mes su
vaikais kelintą dieną alkani
nebežinojom, kaip prasimany
ti valgio. Vaikai prašė manęs,
o aš juos nusiunčiau pas tėvą.
Jie atsisėdo jam ant kelių, ap
sikabino. Vyro akyse pirmą
kart pamačiau ašaras. Tą pa
čią dieną jis vėl kažkur dingo,
vakare grįžo, bet blaivus, par
nešė duonos, pieno ir pareiškė
rytoj išvažiuojąs su draugu
uždarbiauti. Kur — nesakė.
Nesulaukėme jo pusantros sa
vaitės... Grįžo visas švytėda
mas — iš Vokietijos parsivarė
mašinų. Netrukus turguje jas
pardavė. Atidavė draugui sko
lą ir dar liko kitai išvykai.
Jam pradėjo sektis. Kai preky
ba mašinomis sustojo, jis jau
buvo įsirengęs autodalių par
duotuvę ir, prasidėjus dabarti
niam ekonominiam sunkme
čiui, mes jau turėjome pasi
dėję pinigų juodai dienai. Vy
ras nustojo girtuokliauti, rū
pinasi plėtoti verslą. Džiau
giuosi, kad tuomet nepasekiau
draugės pavyzdžiu, o paklau
siau mamos patarimo.
Diana S., 32 metų, nete
kėjusi, klestinčios firmos va
dybininkė:
— Šiandien moteris, jei ne
tekėjusi, yra visiškai beteisė.
Darbe viršininkas, ypač jei
dirbi privačioje įmonėje, gali
tave įžeidinėti, seksualiai
priekabiauti, vulgariai elgtis,
net tyčiotis. Tenka kęsti tol,
kol tampa visai nebepaken
čiama. Kapitalas, valdžia yra
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Danutė Bindokienė

Aukščiausiasis
teisinas
nusprendė...

Pirmoji didelė Lietuvos odos dailininkų paroda „Dailioji oda" vyko vasa
rio mėn. Taikomosios dailės galerijoje Vilniuje. Nuotraukoje: dai! Žy
mante Žinduiiene demonstruoja savo pačios apipavidalintas poezijos kny
gas.
Tomo Binkio (Elta) nuotrauka

vyrų rankose. Mes, dirbančios
moterys, esame patekę į dar
didesnę vergiją, kokią mote
riai kada nors apskritai teko
patirti. Vergvaldys, t.y. darb
davys, be jau išvardintų nege
rovių, dar gali tave išnaudoti
ir finansiškai, pavyzdžiui, ne
mokėti po kelis mėnesius atly
ginimo, o tuos pinigus, moty
vuodamas ekonomine krize,
„pavarinėti" bankuose. Valsty
bei visai nesvarbu tokie daly
kai, ji tik neužmiršta pareika
lauti įvairių mokesčių.o, jei
laiku nesumoki — skaičiuoja
delspinigius. Vis dėlto šią si
tuaciją mūsų valstybėje įvar
dinčiau ne tiek kaip vyrų ir
moterų nelygių teisių prob
lemą, kiek apskritai valstybės
nesirūpinimą savo piliečių tei
sėmis. Tampu feministe ne iš
idėjinių įsitikinimų, o iš visiš
ko nusivylimo mūsų vyrais,
esančiais valdžioje. Balsuosiu
į Seimą tik už moterį, nesvar
bu, kokios partijos ji bebūtų.
Jei moterų Seime bus dau
giau, gal joms pavyks susivie
nyti ir iškovoti daugiau teisin
gumo?
Laima, T., 35 metų mokyto
ja, ištekėjusi, augina du vai
kus:
— Manau, kad lietuvės mo
terys nepakankamai vertina
save. Jos leidžiasi ujamos tiek
šeimose, tiek visuomenėje.
Moterys per šimtmečius daug
iškentėjo, jų didžiausias nuo
pelnas, kad išliko mūsų tauta.
Dar Simonas Daukantas rašė:
„Ne mokyti vyrai išsaugojo
kalbą, bet motinos, ant kurių
kaulų jau žiba saulė su
žvaigždėmis"
Tauta, kurioje išjuokiama
moteris, nėra dvasiškai laisva.

siekiančias 8,000 pėdų, Jimmie Angel skrido smalsu
mo vedamas, net nesvajodamas, kad jo nedaug dides
niam negu „Lituanica" „EI Rio Caroni" lėktuvui, turint
nusileisti priverstinai (ar aukso ieškant?), laimingai
tik įklimpus, bus tokia šlovė angelams, po veik dviejų
savaičių Jimi Anhelini iš džiunglynų nuostabingai vėl
pasirodžius gyvam.
Teko juos (krioklius, ne angelus) pamatyti, skren
dant prie jų penkiaviete Cessna nuo Venezuelos Ka
ribų pajūrio, iš Cumana, prieš eilę metų atostogaujant
su žmona Gražina ir jaunesne dukra Evelina ir ten,
kaip lietuviškose vestuvėse, per tris dienas švenčiant
Naujus metus. Venezueliečiai, daugiausia mestizai,
indėnų, ispanų, kitų europiečių ir juodųjų „kavos su
pienu" (cafe con latte) mišinys. Ispanų kalba bei ispa
niškas ritmas pulsuoja jų gyvenime ir muzikoje nuo
Kolumbo prieš 501 metus atvykimo prie Orinoko upės
plačiųjų žiočių, kelio į Indiją per vakarus jūromis, ieš
kant, 1498 m., trečiojoje Kolumbo kelionėje. Giliau
įplaukus ir radus indėnų gyvenvietes, įrengtas ant
stulpų virš Orinoko vandenų, Kolumbui priminė Vene
ciją. Atrastas žemes Ispanijos sostui Kolumbas pava
dino „Venezuela" — mažybiniai, „mažoji Venecija".
Tuo metu jis neturėjo atrastos žemės dydžio suprati
mo, ką vėliau užplūdę, po jo atvykę, ispanai patyrė,
atnešę čia savo kalbą, religiją, kultūrą ir tuo užlie
dami plačiai Pietų bei Centrinę Amerikas.
Paskutinėmis 20-ojo šimtmečio dienomis mane ir
Gražiną vėl apėmė Opas kelionei jūromis, po kelių
metų „saulėjimosi" Floridoje. Po pereitų Kalėdų proga

Šiandien moteris paversta
preke, jos gyvenimas atsidū
ręs įvairių sąvadautojų, tarp
jų ir politinių, rankose. Nors
metų metais įvairūs, net ir
iškiliausi mūsų filosofai tvirti
no, jog moters vieta tik šeimo
je, bet ne vadovaujančiose vi
suomenės gyvenimo pozicijose,
šiandien tai reikia laikyti at
gyvenusia pažiūra. Moteris
neturi statyti barikadų ir kau
tis su vyrais, bet ji turi veikti,
t.y., ginti savo ir vaikų teises į
visavertį gyvenimą, darbą, po
ilsį, sveikatos priežiūrą. Mes,
geriau už vyrus, esame pažinę
egzistencinės vienatvės skonį
(juk amžių amžiais mūsų nie
kas nenorėjo išklausyti ir su
prasti), todėl geriau sugebame
įprasminti savo būtį, turime
stiprų imunitetą, apsaugantį
nuo didybės manijos, nesvei
kos garbėtroškos, godumo,
tuštybės bacilų, kurioms taip
sunkiai atsispiria vyriškoji
žmonijos pusę. Mes mokame
atkakliai dirbti, kurti, auginti,
kai vyrų patirtis — griauti,
kariauti ir vienas kitą žudyti
(jei ne ginklu, tai intrigomis).
Partijos, demokratijos pagrin
das, išsigimė vien dėl vyrų
nesveikų ambicijų, jų nesuge
bėjimo sutarti vieni su kitais
ir dirbti komandose. Jie liguis
tai egoistiški ir kompleksuoti.
Kartais man atrodo, kad mū
sų lietuviai vyrai yra kažkokie
pažeisti.
Elena J., mokytoja pensi
ninkė, užauginusi keturis vai
kus:
— Manyčiau, jog negalima
beatodairiškai užsipulti vyriš
kosios žmonijos pusės.
Nukelta į 5 psl.

Š.m. balandžio 24 d. JAV
Aukščiausiasis teismas pri
ėmė sprendimą, nustebinusį •
— galima sakyti, sukrėtusį —
visą kraštą. Dabar policija tu
rinti teisę areštuoti žmogų net
už visai nežymų nusižengimą,
už kurį anksčiau tereikėdavo
sumokėti nedidelę baudą. Ne
gana to, tokiais areštais nebus
nusikalstama
ketvirtajam
JAV Konstitucijos punktui...
Sis sprendimas išplaukė iš
įvykio viename Texas valstijos
miestelyje, kai policininkas
sustabdė moteriškę, važiuo
jančią su dviem mažais vai
kais. Ji buvo areštuota ir, pa
gal visas procedūras, uždaryta
daboklėn, nes nei ji pati, nei
jos vaikučiai nebuvo prisirišę
apsaugos diržais. Moteris iš
areštinės buvo paleista, tik su
mokėjusi 310 dol. užstatą,
nors paprastai už tokį nusi
žengimą Texas valstijoje rei
kia mokėti 50 dolerių baudą, o
apie areštą nebūdavo nė kal
bos.
Suprantama, už patirtą pa
žeminimą ir baimę, kurią iš
gyveno vaikučiai, kai polici
ninkas suėmė motiną ir, už
dėjęs antrankius, nuvežė į
areštinę, ji padavė į teismą ir
miestelį, ir jo policiją.
Aukščiausiojo teismo teisė
jai, penkiais prieš keturis bal
sais priėmę minėtąjį spren
dimą, jį motyvavo tuo, kad
būtina apsaugoti teisėtvarkos
bei teisėsaugos asmenis ir
įstaigas nuo bylų, kurias, su
„per daug uolių" advokatų pa
galba, dėl nereikšmingiausios
priežasties iškelia eiliniai pi
liečiai.
Pilietinių teisių apsaugos
sąjungos žada sprendimą ape
liuoti, tvirtindamos, kad jis,
be jokios abejonės, pažeidžia
ketvirtąjį Konstitucijos punk
tą, kuris apsaugo piliečius nuo
kaip tik tokių atvejų, kuris
pasitaikė minėtai motinai
Texas valstijoje.
Tačiau Aukščiausiojo teismo
sprendimas žengia dar tolyn į
griežtų bausmių už nedidelius
nusikaltimus labirintą. Pa
vyzdžiui, žmogus gali būti
areštuojamas už popieriaus
skiautę, nerūpestingai nu
mestą ant šaligatvio ar pa
leistą pro automobilio langą,
kaip ir už bet kurį kitą, eilinio
asmens akimis žiūrint, ne
reikšmingą veiksmą. Antra
vertus, po to sprendimo bus
daug sunkiau tautinių ar rasi
nių mažumų piliečiams pa
duoti į teismą įmones, gamyk
las, įstaigas, bendroves ar ki
tas darbovietes dėl tariamo
rasinio, etninio bei lyties dis

vėl ne bet kokiai „pasisaulėjimo" Karibuose kelionei,
bet 11-kos dienų, 2,700 jūrmylių pietryčių Karibų - At
lanto - Orinoku ligi Ciudad Guayana, į Puerto Ordaz
— prie Salto Angel ir į La Angosturą, sekant ne tik
Kolumbo, Sir VValter Raleigh, Simono Bolivaro, bet ir
Jimi Anhelio pėdomis. Tai kelionė arčiau avantiūros,
mažai keliaujama ypač šių dienų milžinais laivais, nes
Orinokas, nors kaip marios, ironiškai, jame jie netilp
tų!.. Milžiniškos upės dugnas laivų tolimesniam prieš
srovę įplaukimui iškastas „tik" mažiausiu 26 pėdų gi
lumu. Artimiausiai nuo Orinoko tik iš Puerto Ordaz ir
Ciudad Bolivar. 160 mylių skrydžiu oru Angel Falls
tepasiekiami per Canaimos kaimą, neturintį jokių
žeme privažiavimui kelių. Mums, skridus iš Cumana,
buvo dvigubai tolesnis, ilgesnis skrydis, virš pajūrio
kalnų virtinių, prieš pasiekiant Guianos aukštumas ir
jose Canaimą, mažą, veik ir Venezueloje visai nežino
mą Carrao indėnų ramią gyvenvietę. Čia įrengtas oro
uostas mažai ką pakeitė.
Trečiojo tūkstantmečio skaičiams persivcrtus, sausio
5-tos, 4 vai. ryte, ruošėmės 7-tos valandos skrydžiui iš
Toronto Pearson į Santo Domingo, Dominikonų Res
publikoje. Nuotykingos kelionės nereikėjo iš vis laukti
— ji čia pat, tik už didžiųjų laukiamojo keleiviams
langų! „Transat" skrydžio 684 lėktuvo kuro pripildytojas, apalpęs, kuro dujų kvapo apsvaigintas, paleido
daug kuro išsilieti aplink lėktuvą. Prie langų didžiulė
spūstis, stebint visa ko pašalinimą ir, pagal potvarkių
raidę, išvalymą, pradedant pirmosios pagalbos autovežimiu ir ugniagesiais. Lėktuve savo kėdes pa

kriminavimo.
Toks atvejis neseniai pasi
taikė Alabama valstijoje, kai
ispaniškai kalbantys ameri
kiečiai apskundė vietines vai
ravimo teisių išdavimo ištai
gas, kad egzaminus toms
teisėms gauti tegalima laikyti
anglų kalba. Vadinasi, prieš
juos diskriminuojama dėl to,
kad yra tam tikros tautinės
grupės žmonės...
Verta paminėti, kad tarp
Aukščiausiojo teismo teisėjų
daugiausia prieš šį sprendimą
protestavo teisėja Sandra Day
O'Connor. Jos nuomone, poli
cininkas, areštavęs motiną už
apsaugos diržo neužsisegimą,
pažeidė jos pilietines teises,
išgąsdino vaikus ir pažemino
moterį, kurios vienintelis nu
sikaltimas buvo paprastas ap
sileidimas. Juo būtų galbūt
galima apkaltinti pusę Ameri
kos gyventojų... Teisėjos O'Co
nnor nuomonę palaikė teisėjai
John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg ir Stephen Breyer. Likusieji penki, tiesa, po
ilgų svarstybų, padarė šį neį
prastą sprendimą.
Apsaugos diržai susisiekimo
priemonėse nėra labai senas
įtaisas. Nors daug kartų
įrodyta, kad jie tikrai apsaugo
keleivius avarijos metu, visgi
dar nemažai žmonių (o ypač
automobilio gale sėdintieji),
diržų neužsisegančių, ^ a u g e 
lis motyvuoja, kad diržai ne
patogūs, glamžo drabužius,
kad trumpoje kelionėje tikrai
nieko negali atsitikti. Dri šiol
retai kuomet policija sustabdė
vairuotoją vien dėl apsaugos
diržų įstatymo nepaisymo. Jei
gu vairuotojas buvo sustabdy
tas už kitą eismo taisyklių
pažeidimą, paprastai gaudavo
papildomą baudą už neužsi
segtą apsaugos diržą. Galbūt
dabar visi pradės daug rim
čiau žiūrėti ir į apsaugos diržų
nuostatą.
Vis tik kažkaip keista, kad
šio krašto policija pradės gau
dyti nepareigingus,
aplai
džius vairuotojus ir tempti
juos areštinėn, kai kasdien vi
sur vyksta žudynės, smurtas,
apiplėšimai, narkotikų preky
ba, įsilaužimai, prievartavi
mai, šantažai ir pan... Juk
daug kartų girdėjome nusi
skundimus, kad kalėjimai yra
perpildyti, todėl teisėjai už
gan nedidelį užstatą laisvėn
paleidžia net stambius nusi
kaltėlius. O kas atsitiks, jeigu
eilinis pilietis, sulaikytas už
palyginti menką nusižengimą
įstatymams, neturės užstatui
pinigų?

matėm trimis valandomis vėliau. Pagaliau pakilus ga
vus tik piloto trumpą atsiprašymą, skrydis virš Wilington ir Nassau truko 3.5 valandų. Muitinės pro
cedūros Santo Dominge išvengta, pereinant iš lėktuvo
tiesiog į autobusus. 45 minutei visai Karibų jūros pie
tinei salos pakrantei, galutinei kelionei prie laivo. Laga
minai iš lėktuvo perkrauti, atvežti į laivą. Juos ran
dame prie kajutės durų.
„Festival Cruises" priklausantis M/V Bolero, tik per
16,000 tonų laivas (kai Karibus raižo šiomis dienomis
70,000 tonų milžinai su daugiau kaip 1,500 keleivių),
tik su 800 keleivių, sakytum, lyg superturtuolio kiek
per didelė jachta, su už save užsimokančiais 798 drau
gais... Kaminui lengvai garais rūkstant, „Bolero" lyg
tvirtino „esu pasirengęs ilgon jūrų kelionėn".
Pakrantė, nors žaliuojanti, bet be jokių gėlių nuo pat
oro uosto. Prieplauka taipgi, bet murzina, komercinė,
kitoje pusėje nuo nesimatančios Don Diego Colon prie
plaukos šalia Santo Domingo istorinio senamiesčio.
Išplaukimas pavėluotas daugiau valandą, laukiant ke
turių pakeleivių iš Vankuverio — su persėdimu Winnipege, dviem lėktuvo nusileidimais, Toronte vos
suspėjus (laimei) į vėluojantį skrydį ir pavėlavusiai
atskridus, neaiškiom aplinkybėm užlaikytus. Bėgte jie
pasiekia jau paruoštus ir pradedamus nuimti lieptinius laiptus į laivą. Stebėtojams laive, laukiant iš
plaukimo, tai savotiška drama — pergyvenimai dar
neišplaukus...
Bus daugiau
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UNIVERSITETINĖS ĮSKAITOS
MOKYTOJŲ KURSŲ
DALYVIAMS
Jau praėjusią vasarą, su
stiprinus Mokytojų kursų Dai
navoje lituanistinę programą,
buvo užsimota išsirūpinti Illi
nois universiteto Čikagoje,
kur veikia Lituanistikos ka
tedra, įskaitas kursų daly
viams. Pastangos buvo tęsia
mos ir šiais metais ir paga
liau, pristačius, kaip ir praei
tais metais, kursų programą,
paskaitų santraukas ir pa
skaitininkų curriculum vitae
(resume), š.m. balandžio 4 d.
gautas Illinois universiteto
Čikagoje raštas, pasirašytas
Nancy Downs, Senior Program Coordinator, Office of
Continuing Education, kad
2001 m. vasarą rengiamų Lie
tuvių mokytojų intensyvių
kursų dalyviai gali gauti Illi
nois universiteto Čikagoje vie
nos
semestrinės
valandos
įskaitą (one hour of graduatelevel credit), įsiregistruodami
iki liepos 23 d. į Illinois uni
versiteto kursą Lithuanian
499, išklausydami Mokytojų
kursų paskaitas, parašydami
5-8 psl. darbą ir sumokėdami
universitetui 134 dol. už vie
nos valandos įskaitą bei 40
dol. administracinio mokesčio
(iš viso 174 dol.).
Registruotis,
nelaukiant
paskutinės dienos, reikia šiuo
adresu: Nancy Downs, Senior
Programa Coordinator, Office
of Continuing Education, 322
South Green St., Suite 202,
Chicago, IL 60607-3544. Re' gistruojantis reikia atsiųsti
patvirtintą BA ar tolygaus
išeito mokslo dokumento ko
piją. Esant klausimų, skam
binti Nancy Downs, Senior
Program Coordinator, UIC Of
fice of Continuing Education,
(312) 996-5749.
Minėtas įskaitas duoda Illi
nois universitetas Čikagoje
per Office of Continuing Edu
cation, bendradarbiaudamas
su universitete veikiančia Li
tuanistikos katedra, vadovau
jama prof. Violetos Kelertie
nės. Ji nustato Lithuanian
499 kurso rašomojo darbo
sąlygas ir vėliau jį įvertins.
Lituanistinių mokyklų mo
kytojų kursai vyks šią vasarą
Dainavoje nuo rugpjūčio 5 iki
12 d.
Prof. Rimvydas Šilbajoris
skaitys paskaitą apie vyskupą
Motiejų Valančių, o kitoje pas
kaitoje „Sena ir nauja lietuvių
literatūroje" išnagrinės po vie
ną eilėraštį iš šiuolaikinių
poetų — Henriko Radausko ir
Sigito Gedos.
Prof. Jolita Kavaliūnaitė sa
vo paskaitoje supažindins su
šią žiemą mirusia poete Judi
ta Vaičiūnaite ir jos kūryba.
Dr. Augustinas Idzelis dvie
jose paskaitose kalbės apie
didžiuosius 20-ojo amžiaus
įvykius Lietuvos istorijoje. Vi
da Bučmienė kalbės, kaip patį
istorijos dėstymą pagyvinti,
mokinius sudominti, o Zita
Udrienė — kaip dėstyti Lietu
vos istoriją lietuvių jaunimui,
esančiam išeivijoje.
Prof. Dalia Katilius-Boydstun psichologiniu požiūriu aiš
kins kultūrinių skirtumų įta
ką mokinių motyvacijai, o
kun. Kęstutis Kevalas ryškins
religinės sąmonės vystymosi
tarpsnių pažinimo svarbą pe
dagogikoje.
Lietuvių kalbos paskaitose
šį kartą daugiausia dėmesio
skiriama metodikai. Vida Buč
mienė savo paskaitoje pabrė
žia, kad lietuvių k. gramatikos
ir rašybos mokymas turi boti
tikslingas, gerai motyvuotas,
smagus. Marytė Sandanavitiutė-New8om
aiškins, kaip
mokyti lietuvių k. rašybos,
naudojantis lietuvių litera

tūra, o Renata Butauskienė —
kaip mokyti lietuvių k. gra
matikos tos pačios lietuvių li
teratūros pagalba. Jonas Ka
valiūnas atkreips dėmesį į
sunkesniąsias lietuvių kalbos
formas ir į reikalą jas papras
tai, suprantamai aiškinti.
Silvija Radvilienė kalbės
apie tautinių šokių reikšmę
lietuvių gyvenime, o Nijolė
Pupienė — apie tautinių šokių
svarbą lietuviškojo švietimo
Vilniaus universitetas ir Šv. Jonų bažnyčios bokštai i§ prezidentūros kiemo. Dalios Šataites nuotrauka.
darbe ir jų mokymo metodiką.
Be to, Nijolė Pupienė ir Silvija
Mokytojų
kursus
rengia mo į NATO sudėtį galimybes Dabartiniu metu JAV LB Vi
Radvilienė kasdien mokys ir JAV LB Švietimo taryba (pir svarstys Lietuvos ambasado suomeninių reikalų taryba
pačių tautinių šokių.
mininkė Dalilė Polikaitienė), rius JAV-ėms Vygaudas Ušac- ruošiasi planingos akcijos vyk
Dalia Gedvilienė savo pas remia Lietuvių fondas ir ruo kas. Philadelphijoje
NATO dymui. Ruošiama informacinė
kaitoje atkreips dėmesį į dai šia organizacinis komitetas reikalus diskutuos Lietuvos medžiaga, kurią vietovėse su
nos reikšmę lietuvių gyvenime (Jūratė Dovilienė, Laima Apa- ambasados ministras — pata darytos lietuvių delegacijos
ir kasdien ves choro repetici navičienė, Kristina Bandžiu rėjas Kęstutis Jankauskas ir galėtų įteikti JAV kongreso
jas.
lienė, Renata Butauskienė, JAV LB Visuomeninių reikalų nariams, valstijų gubernato
Kristina Bandžiulienė rū Audronė Elvikienė, Aida Sma- tarybos pirm. Algirdas J. Ri riams ir miestų merams. Be
pinsis vaikų programa. Rytais linskaitė-Harris, Eglė Novak, mas, kurio taip pat esama AL- pritarimo NATO plėtrai JAV
bus mankšta, Mišios, aukoja Marytė Sandanavičiūtė-New- Tos atstovu VVashingtone. Ša visuomenės tarpe bergždžios
mos kun. K. Kevalo, o po pus som, Nomeda Vucianienė ir lia įvairių kritiškai skubių ir bus mūsų pastangos, jei rem
ryčių iki pietų vyks paskaitos.
Jonas Kavaliūnas, kuris rū dėmesio reikalaujančių klau simės vien pragmatiškų poli
Po pietų ir pusantros valan pinasi kursų programa ir uni simų, suvažiavimo dalyviams tikų tariama parama. Tik kai
bus proga pasidalinti patirti politikai jaus mūsų pusėje
dos poilsio vyks apskritojo sta versiteto įskaitomis).
lo diskusijos, vadovaujamos
Šalia Mokytojų kursų tuo mi, pasisakyti įvairiais veiklos esančios visuomenės užnuga
prof. Dalios Katilius-Boyds- pačiu metu Dainavoje vyks klausimais, aptarti „3-čiosios rį, galėsime tikėtis tvirtos
tun, Elenos Slabokienės, pa Vytauto Jonaičio vadovaujami bangos" problemas, LB apy JAV prezidento ir abiejų par
rodomosios pamokos (lietuvių Lietuvių kalbos kursai prade gardų pertvarkymo galimybes, tijų paramos Lietuvos pakvie
švietimo ir kultūrinės veiklos timui į NATO.
k. fonetikos ir kirčiavimo) mo dantiems.
kryptis, JAV LB 50-čio minė
Dabartiniu metu JAV LB
kyklų pranešimai. Po to viena
Registruotis šiuo adresu:
tinklalapyje (interneto sve
valanda skiriama tautiniams
Audronė Elvikienė, 905 Be- jimą ir 1.1.
tainėje) javlb.org yra patalpin
šokiams, o kita — choro repe lair Dr., Darien, IL 60561, tel.
„Trečiosios b a n g o s "
ti trumpesnio turinio pavyzdi
ticijoms.
'(630)435-6349.
reikalai
niai laiškai JAV prezidentui ir
E-paštas:
Po vakarienės — vakarinės
JAV LB Krašto valdyba JAV Kongreso nariams. Teks
programos.
Audrone oaltavista.net J J L
kreipėsi į LB vienetus s u pra tai tinka masinio pobūdžio
šymu surasti imigracijos sri laiškų akcijai. Tautiečiai yra
ties advokatus, kurie naujai į kviečiami įsijungti į skubią
JAV atvykusiems lietuviams laiškų rašymo akciją. Skubi
sutiktų paaiškinti 2 0 0 0 m. akcija būtina, nes tikimasi,
gruodžio 2 1 d. prez. J. Clinton kad per ateinančius kelis mė
pasirašyto Imigracijos įstaty nesius JAV administracija pri
mo (Section 245i) pataisas, pa ims sprendimą dėl NATO plėt
JAV LB Krašto valdyboje 21-22 dienomis) Philadelphi- lengvinančias s u imigracija ros, kol kas dar neįvardin
vyrauja pakili nuotaika. Iš joje ir V i d u r i o V a k a r a m s susijusių klausimų sprendi dama kviestinių į NATO vals
LB-nės vienetų ateina žinios, (š.m. balandžio 28-29 dieno mą. Elizabeth, NJ (pirm. Ju tybių.
kad šiais metais Lietuvos ne mis Lemonte, Pasaulio lietu lius Veblaitis), Philadelphijos
P a g r i n d i n i s JAV LB
(pirm. Vytas Bagdonavičius)
priklausomybės sukakčių mi vių centre).
50-čio m i n ė j i m a s vyks
nėjimuose atsilankiusių tau
Philadelphijoje
įvyksiantį LB apylinkės ir N e w Yorko
Čikagoje
tiečių skaičius žymiai dides sritinį suvažiavimą globoja LB LB apygarda (pirm. dr. Giedrė
nis. Ypač gausiai kai kuriose Pietryčių apygarda (pirm. Vy Kumpikaitė) suorganizavo vi
1951 m. lapkričio 18 d. New
vietovėse dalyvavo iš Lietuvos tas Maciūnas) ir Philadelphi- suomenės viešus susitikimus Yorko mieste įvyko JAV LB
ne per seniausiai atvykę „3- jos LB apylinkė (pirm. Vytas su advokatais, teikiančiais pa įkūrimo iškilmės. Jų metu bu
sios bangos" tautiečiai. Esama Bagdonavičius).
T^nlripmi tarimus imigracijos ir legali vo paskelbtas JAV LB Aktas,
nuomonės, kad prieš keletą Bostono, Connecticutto, New zavimosi klausimais.
Savo kuriame Amerikoje gyvenan
metų išeiviją lietusi visuome Yorko ir Pietryčių apygardoms ruožtu, JAV LB Socialinių rei tys lietuviai deklaravo „...tau
ninės veiklos apatija pamažė- priklausančių apylinkių ir kalų taryba (pirm. Birutė Ja tinį solidarumą JAV Lietuvių
liai nuslenka. Išeivija vėl įsi apygardų valdybų nariai, XVI saitienė) Čikagoje keliais atve Bendruomenėje".
sąmonina svarbą išlikti tauti tarybos nariai ir visi besido jais skirtingose vietovėse su
50-cio sukakties minėjimas
niu požiūriu stipria. Tik tokia mintys bendruomenine veikla. šaukė informacinio pobūdžio vyks Čikagoje 2001 m. spalio
būdama ji galės padėti nepri Suvažiavimo dalyviai galės susitikimus s u imigracijos ad 12, 13 ir 14 dienomis. Minėji
klausomai Lietuvai.
pasidžiaugti
Philadelphijoje vokatais. Sia proga norisi pri mas apims keturis renginius:
Šiuo metu dar per anksti įvyksiančiu „Dainavos" vyrų minti, kad naujai atvykusiųjų JAV LB XVI Tarybos sesiją
spręsti dėl JAV LB-nės finan okteto koncertu. Vadovas — paraiška legalizavimosi JAV (spalio 12-13 d.), JAV LB iš
sinio vajaus sėkmės. Iš dvyli muz. Darius Polikaitis. Suva reikalu privalo būti pateikta kilmingą akademiją ir meninę
kos LB vienetų, spėjusių su žiavimas ir koncertas vyksta iki š.m. balandžio 30 d. Dar ne dalį (spalio 13 d.) Jaunimo
Krašto valdyba atsiskaityti, Philadelphijos Lietuvių na vėlu teisiniu požiūriu naujie centre, Padėkos šv. Mišias
(Lithuanian
Music siems ateiviams pagelbėti.
devyni gerokai viršijo 2000 muose
(spalio 14 d.) Marąuette Park
metais gautas aukų sumas. Hali).
JAV LB Krašto valdyba stip Švč. Mergelės Marijos Gimi
Maloniai nuteikia, kad sava
Vidurio Vakarų sritinį suva riai remia ir veikia, kad Lietu mo parapijoje ir Lietuvos re
noriškos veiklos paskirtį su žiavimą globoja LB Vidurio vos Seimas priimtų pilietybės prezentacinio berniukų choro
pranta ir ją aukomis remia Vakarų apygarda (pirm. Bi įstatymo
pataisas,
sutei „Ąžuoliukas" koncertą (spalio
didėjantis
skaičius
„3-sios rutė Vindašienė). Kviečiamos kiančias etniniams lietuviams 14 d.) Maria High School audi
bangos" lietuvių. Lituanistinio Ohio, Michigano, Vidurio Va „dvigubos pilietybės" galimy torijoje. Pageidaujama, kad
švietimo, tautinio
paveldo karų apygardoms priklausan be. Šioje srityje su talkinin LB darbuotojai iš visų JAV-ių
puoselėjimo ir Lietuvos pa čios apygardų ir apylinkių val kais sėkmingai
darbuojasi miestų ir miestelių suplauktų
kvietimo į NATO klausimuose dybos, taip pat apygardoms Krašto valdybos vicepirm. Da į Čikagą organizacijos gyveni
įvairios „bangos" sutaria. Mus nepriklausančios
Houston, lia Badarienė. įtaigojami Lie-' me prasmingos sukakties pa
skiria gyvenimo patirtis, ta Kansas City, Denver ir Oma tuvos Seimo nariai, renkami minėjimui.
čiau laiko tėkmė tuos skirtu ha apylinkių valdybos. Lau parašai po Lietuvos Seiman
Žinomas visuomenininkas ir
mus įstengs išlyginti.
kiami XVI tarybos nariai ir nukreipta peticija. Lietuvos ilgametis LB darbuotojas dr.
besirūpinantys bendruomeni Respublikos Seimo ir JAV LB Petras Kisielius priėmė Kraš
J A V LB sritiniai
ne veikla. Balandžio 29 dieną Tarybos atstovų komisija, kuri to valdybos kvietimą sudaryti
suvažiavimai
įvyksiantis Lietuvių operos posėdžiams rinksis Vilniuje ir vadovauti 50-čio organiza
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, spektaklis tebūna paskatini š.m. gegužes mėnesio antroje ciniam komitetui Čikagoje.
Krašto valdybos vicepirm. or mu į Čikagą patraukti ir to- pusėje, ruošiasi pakartotinai Krašto valdybą šiame komi
ganizaciniams reikalams, ima J i a u nuo Čikagos veikiantiems svarstyti „dvigubos pilietybės" tete atstovaus Kultūros tary
si atkurti LB apygardų ir apy LB vienetų pareigūnams.
klausimus.
bos pirm. Marija Reinienė.
linkių valdybų sritinių suva
Sritinių suvažiavimų dėme
NATO reikalai
P a t v i r t i n t i JAV LB
žiavimų ruošos tradiciją. Pa sio centre bus akcija, siekiant
a
t
s t o v a i i F o l k Dance
tirtis rodo, kad tokios „darbo" Lietuvos pakvietimo į NATO
Š.m. kovo 4 1 d. Lietuvos
F e s t i v a l s , Inc.
konferencijos
visapusiškai 2002 metais. Lemonte ba Ambasadoje
Washingtone
naudingos tarpusavio infor landžio 28 dieną NATO klau penkių lietuvių organizacijų
JAV LB Krašto valdyba ne
mavimui, specifinių veiklos simus nagrinės JAV LB Kraš vadovai (JAV LB, ALTa, Lie akivaizdiniame posėdyje, įvy
uždavinių bei problemų apta to valdybos pirm. Alg. Gečys ir tuvos Vyčiai, Lietuvių respub kusiame š.m. kovo 3 d., tryų
rimui, veiklos derinimui, sku Amerikos Lietuvių Tarybos likonų federacija ir Lietuvių metų laikotarpiui patvirtino
bios akcijos -planų diskutavi centro valdybos pirm. Saulius demokratų lyga) pasirašė pa JAV LB atstovus į Lithuanian
mui. Ruošą perėmus Lietuvių Kuprys. Sekmadienį, balan reiškimą, kuriuo sutarė vie Folk Dance Festivals, Inc.: Di
fondui, organizuojami sritiniai džio 29 dieną, suvažiavimo da ningai veikti, kad Lietuva rektorių tarybos pirm. Marytė
suvažiavimai R y t i n i o Atlan lyviams ir visuomenei NATO 2002 m. Viršūnių konferenci Utz; direktorių tarybos narius
t o p a k r a š č i u i (š.m. balandžio plėtros bei Lietuvos pakvieti joje butų pakviesta i NATO. — Redą Pliūriene, Jūrate

JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLOS
BARUOSE

S K E L B I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOeUfj. NAMLL SvtKAYoė.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofc if Off. Mgr Aukse
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 West95th Street
TeL (708) 424-8654
(773)661-6664

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Wlndow VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp necessary Will train. Mušt
have valid driver's license and transportalion. Mušt befluentin English.
L A . McMabon Window VVashing.
T a 800-820-6155.
Krautuvėle „LIETUVĖLĖ",
įsikūrusi Jaunimo centre, 5620
S. Claremont, siūlo įvairiausių
lino, tekstilės gaminių, lietuviškų
suvenyrų, laikraščių, žurnalų,
muzikinių įrašų. Kiekvienos
šeimininkės stalui — platus
asortimentas konservuotų grybų,
mišrainių, uogienių, šokoladų, net
vaistažolių. Ir visos gerybės — iš
Lietuvos. Taip pat galėsite
nusipirkti telefoninių kortelių
pokalbiams su Lietuva.
Krautuvėlės darbo vai.:
Šeštadieniais ir sekmadieniais

nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Savininkas Andrius Bucas.
TeL 847446-3972.
42 m. moteris ieško „housekeeper" arba „babysitter" darbo
maždaug 35 vai. per savaite. Turi
rekomendacijas, gyvena Brookfield.
Tel. 708-387-9411 arba
630-222-7523.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision
Bus.: 708-361-0800
YeteMai:TO«*78»
F u : 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti ramus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Del ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
tel. 708-387-2067.
Sergantiems, vienišiems
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
„For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
teL 773-585-9067 arba
773-585-6709.
Reikalinga auklė S metų
dvynukams lietuvių šeimoje.
Seimą gyvena Vilk Park.
Pageidaujama vyresnio amžiaus
moteris. Tel. 630-782-2136
arba 630-479-0082 (mob.)

PADĖKA
Kovo 19 d. per .Atlantic Express Corp.** išsiunčiau mašiną savo
broliui j Lietuvą. Balandžio 22 d. Toyota jau buvo brolio garaže.
Dėkoju šios kompanijos prezidentui p. Kastyčiui Latviui,
darbuotojai p. Eglei. Tai gerai organizuota kompanija, mandagus ir
rūpestingi darbuotojai ..Ir persiuntimo kaina žymiai mažSBCfcaip
kitose siuntimo kompanijose.
Jūratė Daunoravičienė
Indian Head Park
Budrienę, Rasą Poskočimienę,
Ritą Likanderyte-Rašymienę
ir Joną Variakojį. Festivals,
Inc. papildomai keturis (4) at
stovus skiria Lietuvių tauti
nių Šokių institutas. Festivals,
Inc. yra JAV LB korporacija,
sukurta 1975 metais remti
tautinių šokių meną ir telkti
finansus tautinių šokių šven
čių ruošai.
JAV LB Krašto valdyba reiš
kia ypatingą padėką Folk
Dance Festivals, Inc. minties
pateikėjui ir ilgamečiui direk
torių tarybos pirmininkui Bro
niui Juodeliui. Jo rūpesčiu,
administraciniais
sugebėji
mais ir kieta ranka buvo su
kauptas ir išsaugotas kapita
las, kuris ateičiai užtikrina
išeivijos lietuvių tautinių šo
kių švenių ruošą. Krašto val
dyba taip pat dėkoja kadenciją
Festivals, Inc. baigiančioms
direktorėms Birutei Jasaitie
nei, Alei Kėželienei ir Reginai
Kučienei.
Pasiūlyti J A V LB
atstovai \ Lietuvių f o n d o
p e l n o skirstymo k o m i s i j ą
JAV LB Krašto valdyba ne
akivaizdiniame posėdyje, įvy
kusiame š.m. kovo 3 d., JAV
LB Tarybai pasiūlė šiuos JAV
LB atstovus į Lietuvių fondo
pelno skirstymo komisiją: dr.
Vytautą Bieliauską, dr. Oną
Daugirdienę ir inž. Aleksą
Vitkų. Šių asmenų parinkimą
privalo dar tvirtinti JAV LB
Taryba.
Antrininkų LF pelno skirs
tymo komisijoje Krašto valdy

ba buvo parinkusi inz. Juozą
Ardį, tačiau Lietuvių fondo
Tarybos pirmininkas dr. Ant.
Razma laišku pateikė pagei
davimą, kad Krašto valdyboje
pareigas einą asmenys nebūtų
skiriami.
P a s i t r a u k i a JAV LB
i š t a i g o s VVashingtone
direktorė
Trejus metus JAV LB įstai
gos direktorės pareigas ėjusi
Audronė Pakštienė nuo š.m.
kovo 31 dienos pasitraukia iš
pareigų. Naujajai Krašto val
dybai dar tebeperimant parei
gas, A. Pakštienė buvo įtei
kusi atsistatydinimo raštą.
Tik naujai išrinktam Krašto
valdybos pirmininkui prašant,
ji sutiko likti pareigose, kol
bus sudaryta Krašto valdyba
ir įeita į darbo vėžes. Apgai
lestaudami dėl Audronės at
sistatydinimo dėkojame jai už
įdėtą darbą ir vertiname, rei
kalui esant, jos pažadėtą tal
ką. Linkime jai viso geriausio
toliau darbuojantis Respubli
konų partijoje ir siekiant Lie
tuvos pakvietimo į NATO su
dėtį. A. Pakštienė, Rytų ir
Centro Europos
koalicijos
„NATO Task Force" pirminin
kės Reginos Narušienės kvie
timu bus asmenine pirminin
kės atstove VVashingtone. Kol
pavyks surasti naują direkto
rių JAV LB įstaigai, įstaiga
veiks Visuomeninių reikalų
tarybos pirm. Algirdo J. Rimo
žinioje ir ten darbuosis keli sa
vanoriai talkininkai.
LB Inf. (T. Gečiene)

LAIŠKAI

IR

VASARIO 16, KOVO 11
Jau anksčiau buvo minėta,
kad gal būtų geriau, jei Vasa
rio 16 ir Kovo 11 sujungti ir
švęsti tik vieną kartą. Pas
mus (Rochester, NY) jau taip
įvyko. Šiai progai tinkamas
pamokslas bažnyčioje, minėji
mas parapijos salėje. Prieš įei
nant į salę, buvo išdalinti vo
kai su lapeliais, kur pažymė
ta, kam norima aukoti. Įdomi,
neištesta paskaita, koncertas.
Po to kavutė su užkandžiais ir
pasibičiuliavimas (jei taip ga
lima išsireikšti) geroje nuotai
koje visus, be jokių priekaištų,
patenkino ir sudarė nuomonę,
kad taip būtų daroma ir atei
tyje.
Kostas Mačiulis
Rochester, NY
LAUKSIME JŪSŲ
Perskaitę „Draugo" laikraštį
ir šiltus lietuvių bendruome
nės narių atsiliepimus, rašo
me Jums, norėdami susipa
žinti.
Mes — tai Veisiejų žemės
ūkio mokyklos moksleiviai.
Mūsų mokykla įkurta 1960
metais gražiame Dzūkijos
miestelyje — Veisiejuose. Vei
siejai — labai senas miestelis,
šįmet švęs 500 metų jubiliejų,
minimas visame pasaulyje,
kaip esperanto kalbos gim
tinė, nuolat lankomas svečių
iš tolimų kraštų, traukiantis
nuostabiai gražia gamta.
Mūsų mokykla, vadovauja
ma direktoriaus St. Saladinsko, didžiuojasi, galėdama gar
sinti Veisiejus Lietuvoje, Len
kijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir
kitose šalyse.
~ Mokykloje mokoma bendrų
jų vidurinio išsilavinimo ir
profesijos dalykų: ekonomikos,
buhalterinės apskaitos, staty
bos, dažymo, gėlių komponavi

MOTERIS KRYŽKELĖJE

NUOMONĖS
mo, turizmo ir kt. Čia puikiai
galima išmokti vadybos, ko
mercijos ir vadovavimo gudry
bių. Čia mokomasi namų ūkio
meistro, miškininko — ūki
ninko, kalvio, namų ūkio eko
nomės, ar biuro — komersan
to — specialybės.
Mokykloje geros sąlygos ne
tik mokytis, bet ir pailsėti.
Savo pomėgius ir gebėjimus
galime lavinti etnografijos,
siuvimo, rankdarbių, dainuoti
estradiniame, sporto, foto ir
kt. būreliuose. Labai mėgsta
me jodinėti žirgais. Turime
net mažytį poni.
Čia išties smagu ir gera.
Tačiau geriau vieną kartą pa
matyti negu šimtą kartų iš
girsti. Jeigu lankytumėtės
Lietuvoje, maloniai kviečiame
į Veisiejus ir Veisiejų žemės
ūkio mokyklą. Pasidžiaugtu
me su Jumis gražuole gamta
ir parodytume tai, ką mo
kame.
Tikiuosi, mūsų pažintis bus
prasminga. Mūsų adresas:
Veisiejų žemės ūkio mokykla,
Kailinių km., Veisiejų sen.
Lazdijų raj., Lietuva.
Veisiejų žemės ūkio mokyk
los moksleivių bendruomenės
vardu IV kurso 4d gr. mok.
Inga Zagorskaitė.
KELIOS PASTABOS
Dešimtyje savo rašinių Br.
Nainys gana nuodugniai ap
žvelgė beveik visus JAV LB
atliktus darbus. Gaila, kad,
būdamas Lemonto LB apy
linkės nariu, nepastebėjo Pa
saulio lietuvių centro įsteigi
mo.
Pasaulio lietuvių centro stei
gimu ir jo veiklos įstatų reika
lais rūpinosi LB Lemonto apy
linkė. Paruošė Illinois valsti
joje reikalaujamus įregistravi
mo dokumentus. 1987 metų
rugsėjo 24 d. LB Lemonto apy
linkės valdybos nariai Vytau-

Atkelta iš 3 psl.
Jei kal
bėsime apie lietuvius vyrus,
tai jie itin daug iškentėjo. Mū
sų tauta per amžius buvo prie
spaudoje, o pavergtas žmogus
yra piktas, ligų ir nepriteklių
suėstas, jis paprasčiausiai ne
beturi fizinių jėgų būti geras,
švelnus artimiesiems, dosnus
kitiems bendruomenės na
riams. Paskutinioji okupacija
atliko žiauriausią mūsų tau
tos, o labiausiai vyrų genoci
dą. Iškiliausieji protu ir fi
zinėmis bei dvasinėmis savy
Maestro Alvydas Vaaaitis „Meilės eliksyro" repeticijoje
E. Šulaičio nuotr

prenumeratą, sakykim, iki
150 dolerių metams?" Nors ir
nesu tų 2,200 tarpe, atsaky
mas į tą retorinį klausimą turi
būti ir yra aiškus taip!
Lygiai prieš šešerius metus
šiame laiškų skyrelyje teko ra
šyti, kad „Draugo" prenumera
ta per pigi. Siūliau prenume
ratos pakėlimą „doleriu su
centais savaitei". Buvo teigta,
kad su tokiu pakėlimu trijų
metų laikotarpyje susidėtų
milijonas dolerių. Taip pat bu
vo pastebėta, kad „tam žings
niui 'Draugo' administracijai
reikės daug drąsos, nes teks
pralaužti dešimtmečius kles
tinčias tradicijas".
Jau prieš penkerius metus
tas pato Draugo fondas
(„Draugas", 1996.5.4) rašė,
kad metinė prenumerata turė
tų būti 115 dolerių. „Deja, ji
yra tik 95 dol." Mano klausi
mas tada buvo toks: Jei turėtų
būti, tai kodėl taip nėra?
(„Draugas", 1996.5.21).
Tenka vėl kartoti. Kodėl bai
minamasi kelti prenumeratą,
kai visos kitos pragyvenimo
išlaidos kyla? Dienraštis yra
vertingas ir vertas daugiau,
negu administracija reikalau
ja iš prenumeratorių. Reikia
prasilaužti iš „gyvename ir gy
vensime iš išmaldos" mentali
teto. Tik tada lėšas, gaunamas
REIKIA DRĄSOS
iš Draugo fondo, bus galima
IŠSIVADUOTI IŠ
nukreipti dienraščio gerini
„IŠMALDOS
mui, o ne vien jo išlaikymui.
MENTALITETO"
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI
fondo
skiltyje
Draugo
(„Draugas" 2001.2.24), fondo
iždininkas ir vėl beldžiasi į
skaitytojų kišenes, ypač tų
•Po dirbančio tėvo pažasti
2,200 prenumeratorių, kurie
dar nepriklauso Draugo fon mi, kaip po stogu tinginys sū
dui. Toliau jis klausia: „Ar jie nelis.
mano, kad papildomas, reika
• Tarp svetimų, be pinigų —
lingas leidybos lėšas reikėtų
sutelkti pakeliant „Draugo" net ir sapne baisu.

tas Šoliūnas, Agnė Katiliškytė
ir Liudas Šlenys, šiuos doku
mentus pasirašė ir, talkinant
teisiniam patarėjui adv. Sau
liui Kupriui, įregistravo, kaip
ne pelno siekiančią korpora
ciją „Lithuanian Mission Center" vardu.
Pirmieji korporacijos tūks
tantininkai buvo šios apylin
kės valdybos (kiek atmenu,
šeši) nariai, kiti davė po ma
žiau, taip buvo pradėtas šios
korporacijos iždas.
Vėliau, pravesto vajaus dė
ka, pinigais ir pasižadėjimais
surinkta dar per šimtą tūks
tančių dolerių. Lygiagrečiai
šios valdybos, „Bažnytinis ko
mitetas", posėdžiavo ir derino
veiklą su tėvais jėzuitais bei
diecezijos atstovais dėl kiek
galima greitesnio Pal. J. Ma
tulaičio misijos įteisinimo.
Pravedus rinkimus į pirmą
ją Pasaulio lietuvių centro ta
rybą, Bendruomenės darbas
buvo atliktas, paliekant tik
statute numatytus du tarybos
narius, kaip simbolinį Bend
ruomenės ir PLC ryšį.
Išvada — visuomenė rėmė
visus Bendruomenės projek
tus, iki jų galutinio užbaigimo.
Vytautas Šoliūnas
Lemont, IL

IMMIGRANT LAW CENTER
Raymond J. Sanders & Associates
2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842
Solistas Sigitas Dirsė ir Čikagos Lietuvių o[>eros choro pirmininkas Vaclo
vas Momkus repetuoja ..Meilės eliksyro" sceną.
E. Šulaičio nuotr.

„ŽIBURĖLIO" Montessori mokyklėlės
ATVIRŲ DURŲ DIENA
ir
REGISTRACIJA
ŠEIMOS RYTAS
VAIKŲ MENO PARODA
Pranašams, kad aatanadsnL otguias 6 d. nuo 10
•d 12:30 v.r. vyta
„ŽIBURĖLIO* Monlsssori mokyklėlės
ATVIRU DURŲ DIENA Ir
NAUJU MOKINIU REGISTRACIJA
2001-2002 mokslo metams.
(„2iburėlk>" klasėje, Pasaulio Lietuvių centre)
ŠEIMOS RYTAS
(didžiojoje salėje, priešais „Žiburėlio" klase.)
VsJksJ galės dalyvauti įvairiuose Montessoriškai
paruostuose užsiėmimuose.
MENO PARODA
(PasauHo Lietuvių centro meno galerijoje, apačioje)
Pasigrožėkite „Žiburėlio" vaikų menu.
Jai fcaS* IdausJmu. skambinMIs I
v^w a i a i i w n a j w a « i i i i S | a n a a i a n i a v ^ i^

Jhmškr mokykJėlą: 630-257-6801.

•Profesionalų ir studentų vizos
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos
•Daugkartinės vizos pratesimas
•Žalios kortelės ir natūralizacija
Savarankiška imigracija į Kanadą
•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas
Kanadoje
•Lengvas giminių susijungimas
•Kanados pilietybė per 3 metus
•Skyrybos
•Kriminalinės bylos
•Nekilnojamas turtas

MONOSPEKTAKLIS
PAGAL S. BECKETT
Lietuvos nacionalinis dra
mos teatras kviečia į prem
jerą. Kovo 24 dieną didžiojoje
salėje bus rodomas režisie
riaus Roko Ramanausko monospektaklis „Paskutinė Kre
po juosta" pagal Samuel Beckett dramą. Scenografijos dai
lininkė — Jūratė Paulėkaitė,
vaidina aktorius Vytautas
Rumšas.
Jaunosios kartos režisierius
R. Ramanauskas, dar studi
juodamas Lietuvos muzikos
akademijoje, 1996 metais Ru
sų dramos teatre pastatė
spektaklį „Pasakyk, kad tu
mirei" pagal Jerome Sallinger
apsakymą „Balda Grevelda".
1997-aisiais režisierius daly
vavo tarptautiniame projekte
„Observatorija", kuriam suko
rė spektaklį „Apie dangų", tais
pačiais metais Lietuvos nacio
naliniame dramos teatre pa
statė Michail Ugarov „Dris
kių". Šiuo metu Nacionalinio
dramos teatro repertuare sėk
mingai rodomas jo režisuotas
spektaklis „Romas ir Arūnas",
kuriame vieną pagrindinių
veikėjų vaidina režisieriaus tė
vas aktorius Romualdas Ra
manauskas.
Rokas Ramanauskas prista
to Lietuvos teatro publikai
originalius dramaturgijos vei
kalus bei retai statomas insce
nizacijas, daug dėmesio skiria
literatūriniam tekstui bei ak
torinio meno vertybėms. Šiais
principais remiasi ir naujasis
režisieriaus spektaklis „Pas
kutinė Krepo juosta".
Žymus airių dramaturgas S.
Beckett gyvenimo pabaigoje
vadino savo kūrybą „dėme ant
tylos". Tai gana bjauri dėmė:
fiziškai, protiškai ir emociškai
luoši žmonės — kelyje į už
marštį, jie kovoja vangiai, my
li nemylėdami, važiuoja by
rančiais dviračiais į savo pa
čių laidotuves, gyvena šiukš
lių dėžėse, spokso vienas į kitą
lyg vištos sausakimšoje viš
tidėje. Ankstyvieji dramaturgo
kūriniai, pilni džoisiškos eru
dicijos, perkrauti aliuzijų, at
spindi nekryptingą ir nesa
varankišką tuometinį jo gyve
nimą. Proveržis S. Beckett kū
ryboje įvyko dramaturgui su
vokus, kiek mažai jis ir jo per
sonažai žino, gali suvokti ir
paaiškinti. Apie tai autorius
kalba savo dramose „Belau
kiant Godo", „Žaidimo pabai
ga", romanuose „Molojus",
„Malounis miršta", „Mercier ir
Camier", taip pat ir „Paskuti
nėje Krepo juostoje". Krepas
— tai kaukė, tolima išorinei
tikrovei, bet artima vidinei pa
tirčiai, menkos vilties pojū
čiui, karčiai atgailai ir neiš
vengiamam nykimui. (ELTA)

bėmis buvo išžudyti ir išnie
kinti miestelių aikštėse, kai
kurie pabėgo į Vakarus, kiti
atsidūrė lagerių pragare.
Šiandien turime tokius vyrus,
kokius lietuvės motinos pajėgė
nelaisvėje užauginti — bailo
kus, vaikiškus, psichiškai ir fi
ziškai netvirtus. Vis dėlto ne
reikia vyrų visiškai „nurašy
ti". Šiaip ar taip, jie ne tik tin
giniauja, girtuokliauja, žudo
ar plėšikauja, mėgaujasi val-

džia, pamiršę prievoles tautai,
bet kai kada padaro ir gerų
darbų. Ir tuo reikia džiaugtis.
O kai dėl vyriškumo ir mote
riškumo vietos šiame pasau
lyje, tai akivaizdu, kad nuo
abiejų pusių pastangų daug
kas priklauso. Ten, kur klesti
tikrasis vyriškumas, visu gro
žiu prasiskleidžia ir mote
riškumas bei atvirkščiai.
Pabaiga

A. t A.
GENOVAITEI
mirus, jos sūnus GEDIMINĄ ir PUŲ su šeimomis
užjaučiame ir reiškiame gilią užuojautą.
Vytautas Janulaitis
Vytautas ir Danutė Miseliai

LIETUVA Į NATO —
O RUSIJA?
ALEKSAS VITKUS
Nr£
Stenkimės ją tokią ir išlaikyti.
Ar galima Rūsys pasitikėti? Kiek kartų istorijoje Vo
kietija puolė Prancūziją, o šiandien jos — NATO są
jungininkės. Amerika vedė ilgą ketverių metų karą
prieš Japoniją, dabar — jos draugės. Gal iš tikrųjų
reikėtų pasimokyti iš istorijos? Suomija, žiauriai nu
kentėjusi savo kovose prieš sovietus II pasaulinio karo
metu, vis dėlto kažkaip atrado savo „modus vivendi",
net nesusijungusi NATO ryšiais, pagal surado bend
rą kalbą su Rusįja, ir, atsisakiusi net tuometinio Marshall plano, taip tapo pasaulyje žinoma ekonomine ga
lybe. Tuometinis Suomijos prezidentas Juho Kušti
Paasikivi (1946-1956) nutarė rusų „neerzinti", 1948
metais su sovietais pasirašė draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos sutartį. Į NATO suomiai nei šiandien
nesiprašo priimami. Nejaugi jie žino, ko mes neži
nome?
• • r^j
Kai dar prieš kokį penketą metų lietuvių visuome
nėje buvo pastebimas aiškus ir suprantamas troš
kimas būti NATO nare tuojau pat, šiandien jau apsi
pratome, kad mums kelias į NATO gali būti dar toli
moje ateityje. Tas palaipsniškas NATO plėtimas jau
vyksta, o mes gyvename tik pažadais. Ar kartais nepa
galvojame, kad tas mums tarpinis laukimas gali būti
labai pavojingas? Gal tai gali būti ir nauja slapta ver
sija įtakos sferų pasidalinimo, panašiai kaip buvo pa
daryta 1939 metų rugpjūtį? Tik šį kartą, realiau galvo
jant, didžioji Lenkijos valstybė išgelbėta nuo pada
linimo, tuo tarpu kai mažosios Baltuos valstybės pa
mažu nuslinks į Rusijos globą. O bet koks Lietuvoje
įvykęs incidentas rusams besivažinėjant tarp Kara
liaučiaus ir Maskvos tą lėtą nuslinkimą gali ir labai
pagreitinti.
1998 metų pradžioje Vokietijos parlamentas 554
prieš 37 balsų dauguma ratifikavo NATO rytinės plėt
ros įstatymą. Mėnesiu vėliau panašiai ir JAV Senatas
80 prieš 19 balsų nubalsavo pakviesti į NATO Veng
riją, Lenkiją ir Čekų Respubliką. Kad tos valstybės
taptų visateisėmis NATO narėmis, reikia, kad visos
dabartinės NATO organizacijai priklausančios vals
tybės (jų yra 16) tai patvirtinu. Kiek žinau, tai dar ne
įvyko.
Taip per paskutinius 800 metų Baltuos kraštai lyg ir
svyravo tarp Rytų ir Vakarų. Tas nepastovumas su
kėlė daug tragedijos. Geografinė padėtis negreitai pa
sikeis. Amerikos ir visų Vakarų uždavinys ir bus, nau
dojant jų kuo geriausias diplomatines plonybes bei vi
ziją, kaip paremti Baltijos valstybes, tuo pačiu nepa
žeidžiant ir RUSUOS saugumo interesų. Tai reikalaus
Vakarų tikrai brandaus galvojimo, kad išlaikytų ir
išsaugotų Vakarų Europos Rytus laisvei ir demokrati
jai. To linkėčiau ir Rusijai.
Taip ir panašiai samprotauja ne vien gera dalis Lie
tuvos žmonių, bet ir nemažai į ateitį žvelgiančių įvai
rių pasaulio kraštų politologų. Ar nereikėtų mums vi
siems ir išeivijoje neužsispirti savo nuomonėje, bet
blaiviai persvarstyti, nors ir neįprastas, truputį kito
kias valstybingumo išlikimo galimybes, ypač kai Lie
tuvos politinėse ir ekonominėse padangėse kol kas
nematyti aiškiai šviesių prošvaisčių? Linkėdamas lai
mingos, taikios ateities Lietuvai ir visai Europai, ir
visam pasaului, norėčiau juos visus matyti po viena
vieninga NATO ar panašios organizacijos vėliava.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL S AVTNGS

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje
IMMIGRANT LAW CENTER galifrrertintijūsų
užsienio dokumentus/ pilryghtll jūsų Hetuvttkus
atestatus bakalauro, magistro ar
daktaro laipsniams JAV
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
Rita Venclovienė, buvusi
,,Vaiko vartų į mokslą*' būrelio
pirmininke, 8 mėnesius su
trumpa Kalėdų pertrauka
išdirbusi su apleistais vaikais
dviejuose Vilniaus centruose,
vasaros poilsiui į savo namus
grįžta gegužes 8 dieną.

Labdaringas „Vienos val
so" pokylis rengiamas gegu
žės 12 d., Pasaulio lietuvių
centro Lemonte, Lietuvių fon
do salėje. Pelnas skiriamas
Valdovų rūmų Vilniuje atsta
tymui. Pokyliui maistą ga
mins A. R. Januškų „Bra
vo", šokiams gros A. Barniškio
orkestras, neseniai pasipildęs
saksofonistu. Bus įvairi me
ninė programa. Pokylio orga
nizatorė — Ligija Tautkuvienė
nuoširdžiai dėkoja BALFo cen
tro valdybos pirm. Mariai Ru
dienei, maloniai sutikusiai pa
dėti. Visi kviečiami tapti šio
renginio mecenatais — jais
galima tapti, paaukojus 1,000
dol. Mecenatai bus įrašyti į
renginio knygelę. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Čekius
rašyti: United Lithuanian RefieT, ir siųsti adresu: P.O. Box
4102, Wheaton, IL 60689.

„Žiburėlis" kviečia J u s !
Pasaulio lietuvių centre sek
madienį, gegužės 6 d., nuo 10
v.r. iki 12:30 v.p.p. vyks „Ži
burėlio" Montessori mokyk
lėlės atvirų durų diena ir re
gistracija („Žiburėlio*" klasėje),
Šeimos rytas (didžiojoje salėje)
ir „Žiburėlio" vaikų meno pa
roda (meno galerijoje). Infor
macija teikiama ..Žiburėlyje"
630-257-8891.
JAV LB ateinanti rudenį
minės 50-ties metų darbingą
jubiliejų. Pagrindinis minėji
mas ruošiamas spalio 13 d.
Jaunimo centre, Čikagoje. Mi
nėjimo organizaciniam komi
tetui sutiko vadovauti dr. Pet
ras Kisielius - visuomeninin
kas, ilgametis JAV LB tarybos
narys, nepailstantis daugelio
lietuviškų organizacijų dar
buotojas bei rėmėjas. Komite
tą sudaro ir kiti nariai: Mari
ja Remiene - JAV Krašto val
dybos atstovė, Jūrate Budrie
nė, Juozas Polikaitis ir Leonas
N'arbutis. Prireikus komite
tas, kuris jau buvo surengęs 3
posėdžius, bus plečiamas. Ki
tas posėdis numatomas ba
landžio 27 d. Jame dalyvaus
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys.
Rasos Poskočimienės va
dovaujama vaikų grupė at
liks programą Motinos dienos
minėjime, kurį rengia Pal. J .
Matulaičio misija. Bus ir pie
tūs. Bilietus pietums bus gali
ma įsigyti balandžio 29 ir ge
gužės 6 d. (ne vėliau) PLC.

Vakar pagal amerikietišką tradiciją buvo diena, kai tėveliai vedėsi savo
vaikus į darbovietes, kad supažindintų juos su savo kasdienine veikla ir
užsiėmimais. Į ..Draugo" dienraštį su spaustuvės ir redakcijos paslapti
mis savo atžalas supažindino mūsų darbuotojos Dalia Badarienė ir Daiva

Šiandien, balandžio 27 d.,
Lietuvos vėliava plevėsuos
virš Daley Plaza, Čikagos
miesto centre. Taip Čikaga pa
gerbė pirmąjį Lietuvos Respub
likos ambasadoriaus Vygaudo Ušacko apsilankymą Čika
goje. Didžiulę vėliavą miestui
parūpino Amerikos lietuvių
taryba.
Aktorė Apolonija Stepo
navičienė skaitys eiles, o dai
nininkė Audronė Simanonytė
dainuos per dailininkių parų
dos atidarymą, kuris vyks ge
gužės 4 d. 7 val.v. Jaunimu
centro Čiurlionio galerijoje.
Parodos tema - mintys apie
gėles, žiedus, žydėjimą, atgi
mimą. «
Ne kartą bandėte paga
minti
skanius
lietuviškus
didžkukulius (cepelinus) ir nu
sivylėte - cepelinai išsileido, o Į
jūsų šeimyna ir svečiai liko
nieko nepešę? Daugiau patys
nevarkite! Pasitikėkite įgudu
siomis meistrėmis iš naujosios
Lithuanian Plaza Bakery &
Deli. Puikiai įspėjusios ameri
kietiškų bulvių paslaptis, šei
mininkės cepelinus verda ir su
kiauliena, ir su varške. O
svarbiausia - didžkukuliai vi
siškai natūralūs, be jokių
priemaišų. Taigi
artėjant
šventei ar jubiliejui, tik atsi
verskite lietuviškosios kepyk
los telefono numerį ir jūsų
šventės pasisekimas garan
tuotas. Be cepelinų, šeiminin
kės gamina ir kitokių lietu
viškų gardumynų - įvairius ASK „Lituanicos' žaidėjai balandžio 25 d. rungtynėse su Šarūno Marčiulionio mokyklos krepšininkais tapo nu
E. Š u l a i č i o nuotr
mėsos patiekalus, mišraines, galėtojais.
pelnę 40 taškų, o per 4 minu
sriubas, pyragus ir t.t. Lithua
nian Plaza Bakery & Deli įsi
„LITUANICOS" KREPŠININKAI ĮVEIKĖ tes čikagiečiai įmetė net 17-ka
kūrusi Marąuette Parke ir pirmavo 46-40.
SVEČIUS IŠ LIETUVOS
2616 W. 69 Str.; tel. 773-778Paskutiniame
ketvirtyje
4000, 312-282-0644, 773-737svečiai dar buvo priartėję 52Balandžio 25-osios vakare išplėšė sunkią pergalę.
5648.
Lemonto
mokyklos (High
Rungtynių pradžia buvo ga- 53, tačiau tai buvo viskas, ką
School) salėje įvykusiose rung na apylygė ir pirmasis kėlinu jie galėjo padaryti. Dažnai iš
JAV LB TARYBOS
iškrisdavo
tynėse ASK .,Lituanicos" jau kas baigėsi 14-13 vilniečių vilniečių rankų
PREZIDIUMO
nieji krepšininkai netikėtai naudai. Antrajame 8 minučių kamuolys, jų perdavimai buvo
POSĖDYJE
įveikė savo bendraamžius iš periode dar labiau išryškėjo netikslūs, o metimai dažnai
Artinantis JAV LB tarybos garsiosios Šarūno Marčiulio svečių persvara ir poilsiui bu nepasiekdavo lanko. Svečių
sesijai, vyksiančiai 2001 m. nio krepšinio mokyklos Vilniu vo išeita esant 31-24 „mareiu- treneriai Rolandas Penikas ir
spalio 11-13 dienomis, ir JAV je.
Džiugas Nutautas bandė dar
ioniukų" naudai.
LB 50 metų sukakties minėji
Pirmadienį, balandžio 23 d.,
Trečio kėlinuko pradžia dar imti kelias minutės pertraumui Čikagoje, JAV LB tarybos į Čikagą dešimčiai dienų atvy- priklausė jauniesiems atsto- kėlės ir nuteikti savo auklėtiprezidiumo pirmininkė Regina kę „marčiulioniukai" buvo pri- vams iš Vilniaus, kurie pasie- nius pergalingam spurtui. TaNarušienė kovo 22 d. Pasaulio versti nusileisti gerai ir ener- kė 35-24. o kiek vėliau - 40- čiau, deja, tas vaisių nedavė.
lietuvių centre sukvietė prezi gingai žaidusiems čikagie- 29. Tačiau tada įvyko persiAtkaklusis „Lituanicos" žal
diumo posėdį. Jame dalyvavo čiams, kurie rezultatu 60-57 laužimas - vilniečiai sustojo, dejas Julius Gylys ir ąukštapirmininkė Regina Narušienė,
vicepirmininkai dr. Petras Ki
vių studentų ir profesorių reli
sielius ir Bronius Juodelis,
ginį gyvenimą.)
sekretorės Birutė Vindašienė
Sveikino į Australiją nuke
ir Birutė Vilutienė.
Kovo 15 d dangus barstė rinksime paminėti universite- liavę B. ir T. Vingiliai. Prašė
Posėdyje buvo suskaičiuoti stambius lašus. Toks oras la to įkūrimą. Tas susibūrimas nuotraukų — a r atpažins po
tarybos narių balsai, patvirti bai tinkamas susirinkti drau atnaujins bičiulystės ir solida tiek metų nesimatymo. Sveiki
nant krašto valdybos pakvies gėn. Ir ta proga kaip tik pasi rumo dvasią, dvelkusią anuo no J. Andrulis, gyvenantis Ka
tus tris JAV LB atstovus Lie taikė: susirinkome buvusio met tarp Pabaltijo universite nadoje. Linkėjo, kad Pabaltijo
tuvių fondo pelno skirstymo Pabaltijo universiteto Pinne- to studentų ir profesorių. Ap universitetas nebūtų pamirš
komisijoje. Buvo plačiau ap berge, Vokietijoje 55 metų gailestaudamas, kad asme tas kultūros istorijoje. Svei
tarti ir planuoti tarybos sesi įkūrimo sukaktį paminėti.
niškai negalįs pasirodyti mū kinimus atsiuntė K. Ostraujos reikalai, sesiją suderinant
Susirinko nemažas būrys, sų tarpe, palinkėjo mums ne kas, R. Šilbajoris, M. Eidikytė.
su jos eiga Raddison viešbuty kurie buvo iš anksto pranešę mažėjančio entuziazmo, jau Visi dalyviai pasirašėme ant
je, Alsip, IL (Čikagos pietų apie dalyvavimą. Bet, matyt, natviško džiaugsmo, skaidrios paruoštų lapų ir nusiuntėme
priemiestis).
sodraus lietaus, plaunančio tėvynės meilės bei gyvybingo visiems sveikinusiems, idant
Šį kartą sesija vyks tik pu druską nuo mašinų suvilioti, religingumo gausos Prie lin matytų, kiek dar mūsų yra.
santros dienos ir jos programą nusprendė dalyvauti ir tie, ku kėjimų pridėjo čekį, kad mes Pasveikinimas pasiųstas Vy
teks trumpinti. Prezidiumas rie anksčiau negalvojo. Ir ką jaukioje „Seklyčioje", o jis Put- tautui Lapatinskui, tapus Lie
programą aptarė, bet jos galu gi? Pristatėme daugiau kė name, pakeltume vyno taures tuvos garbės konsulu Seattle,
tinė darbotvarkė bus nustaty džių, ir dar daugiau, galų gale už Pabaltijo universiteto ir už WA.
ta vėliau. Studijuojama ir sesi teko pristatyti ir stalą.
kiekvieno mūsų dabarties in
Danutė Eidukienė paaiški
jos finansinė sąmata bei
Minėjimą pradėjęs, Pranas dividualią šviesesnę padėtį. Ir no, kas padaryta, kad Pabalti
galimybės iš oro uostų pervež Jurkus pasidžiaugė, kad dau pakelėm mes... stiklines su jo universiteto vardas liktų is
ti iš toliau atvykstančius tary gumai organizacijų
skun vandeniu... (gal paveikė vysk. torijoje. Ji kruopščiai rinko vi
bos narius. Platesnė informa džiantis narių mažėjimu, pas M. Valančiaus 200 metų gimi sas iškarpas, nuotraukas, re
cija bus paskelbta vėliau.
mus yra atvirkščiai — kasmet mo minėjimas, o gal tapome gistravo mirties pranešimus.
Br. J. daugėja. Šį kartą trūko to, ku abstinentais). Dar prisiminė, Augindama 6 vaikus, būdama
riam biržoje vertybių popierių kad turįs aplanką, kur jo pa aktyvi skautė, lituanistinės
kritimas
sukėlė
galvytės ties rašyta Pabaltijo universi mokyklos mokytoja, rado tam
skausmą, trūko ir to, kuris, teto lietuvių bendruomenės laiko.
smarkiau treptelėjęs, susižei 1947-1949 metų religinio gy
Pasveikino prof. P. Gruodis,
dė „šlaunytę" (užtat žmoną su venimo kronika. (Reikėtų tą vienintelis profesorius mūsų
Iš arti Ir toli palydove atsiuntė), nedalyva rašinį paskelbti spaudoje, nes tarpe.
LB Detroito apylinkė (jos vo ir tas, kuris, būdamas rim tai dokumentacija apie lietu
Klausimų ir sumanymų dar
pirmininkas Valdas Piestys) tos organizacijos pirmininku
gegužės 13 d., sekmadienį, po turėjo dalyvauti susirinkime,
šv. Mišių rengia Poezijos po paaukodamas savo asme
pietę, kurioje kartu pagerbs ir niškus norus.
motinas. Poeziją skaitys poe
Prieš pat minėjimą pasi
tai iš Lietuvos - Nijolė Mi traukė iš gyvųjų tarpo prof. J.
liauskaitė ir Vytautas Bložė.
Puzino našlė, Valerija Misevičiūtė-Gerulienė
ir Romas
Sl< c / / > r r r t < i f
Pakalnis. Jų prisiminimas bu
• Amerikos Lietuvių ra vo pagerbtas tylos minute.
Buvo perskaityti sveikini
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r. mai. Ypač nuoširdus buvo ka
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. peliono R Krasausko, gyve
773-847-4903, adresas: 4459 nančio Putnamc. sveikinimas.
S.Francisco, Chicago, IL 60632 Jis džiaugėsi, kad dar susi- Pabaltijo universiteto .", metu sukakties paminėjimo dalyviai ..Seklyčioje"

KAI VIRPĖJO „SEKLYČIOS"
LANGAI

Daiva MiliuniciH'

Audruti..

J o n o Kuprio ritintr
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ūgis Dainius Marčauskas išve
dė savo komandą į gana ne
lauktą pergalę. J . Gylio sąs
kaitoje buvo 19 taškų, 6 D.
Marčausko - 21. Beje, pirma
sis žaidžia tos pačios Lemonto
mokyklos pirmamečių rinkti
nėje, tai jam, galima sakyti, ir
sienos padėjo. D. Marčauskas
(garsiosios Illinois universite
to moterų krepšinio rinktinės
narės Ivetos Marčauskaitės
brolis), atstovaujantis Argo
gimnazijos komandai, buvo
tas žaidėjas, kuris laimėjimą
nusvėrė į čikagiečių pusę (D.
Marčauskas, beje, ne taip se
niai atvykęs iš Lietuvos).
Kaip atrodė, svečiai iš Vil
niaus dar nebuvo galutinai at
sigavę po tolimos ir varginan
čios kelionės, jie tik protar
piais galėjo parodyti jiems bū
dingą meistriškumą. Tuo tar
pu čikagiečiai nuolatos de
monstravo brandų žaidimą, o,
svarbiausia, - turėjo didelį
norą laimėti. Tai jiems ir at
nešė pergalę.
Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokyklos komandos taškų
metikai buvo: Nerijus Kliukas
- 22, Martynas Pocius - 8, An
drius Paškevičius - 7, Tomas
Balčėtis, - 7, Tomas Balčiūnas
- 4, Tomas Pranciliauskas - 4,
Mantas Leonavičius - 3, To
mas Steikūnas - 2.
„Lituanicos" taškai - Dai
nius Marčauskas - 21, Julius
Gylys - 19, Aleksas Shimko 11, Matas Čyvas - 4, Jason
Luksis - 2 , Edis Kuprys - 2,
Tomas Ambutas - 1 .
Smagu, kad į šias rungtynes
atsilankė nemažas būrelis
žiūrovų, kurie maždaug vieno
dai palaikė abi komandas,
nors, aišku, kiek daugiau sim
patijų rodė vietiniams žaidė
jams. Sporto mėgėjams tai iš
tiesų buvo gražus ir atminti
nas vakaras.
„Marčiulioniukus" bus gali
ma pamatyti dar ne kartą. Jie
daugiausia žais su amerikie
čiais, tačiau šio šeštadienio ir
sekamadienio popietėmis juos
matysime toje pačioje Lemon
to mokyklos salėje, žaidžian
čius prieš Kanados ir JAV lie
tuvių jaunimo rinktines.
Edvardas Sulaitis
botvarkėje buvo užklausta,
kokia iždo būklė. Buvom nu
stebinti (na, ir nudžiuginti),
kad be nario mokesčio, be • po
kylių, gegužinių ruošimo, mū
sų iždas gali sukelti pavydą
kitoms organizacijoms, todėl
paslapties neišduosiu. (Taigi,
ką reiškia turėti finAnąininką
savo tarpe) čia jau Prano Jur
kaus gabumai.
Prasidėjo vaišės. Kas užsi
norėjo cepelinų, kas koldūnų,
kai kurie gardžiavosi balan
dėliais, ar kirto obuolinius bly
nus. Sustojom, susėdom bend
rai nuotraukai. Įslinko į salę
devyniadarbė, gabi visuomeni
ninke „Kultūros" titulą pelny
tai turinti M. Remienė. Vie
nas džentelmenas pašoko nuo
kėdės ir kvietė ją drauge nusi
fotografuoti. Bet ji tuoj prany
ko už kitų durų.
Po bendros nuotraukos ne
verkšlenome — „sugrįžki jau
nyste, sugrįžk ir paskubėk" —
bet jaunystės dienas prisimi
nę, kolegos „krambamboli"
traukė, net virpėjo „Seklyčios"
langai.
Iki pasimatymo 2002 kovo
14 d. „Seklyčioje".
Eugenija Barskėtienė

kovo 15 d.

P. Jurkaus nuotr.

