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Maskva, gegužės 17 d.
(BNS) — Rusijos Valstybės
Dūmos taryba nusprendė ne
siųsti delegacijos į Vilniuje ge
gužės 26-31 dienomis įvyk
siančią NATO Parlamentinės
Asamblėjos sesiją.
Kaip pranešė Valstybės Dū
mos Tarptautinių reikalų ko
miteto sekretorius spaudai.
Dūmos
taryba
antradienį
Tarptautinių reikalų komiteto
pirmininko Dmitrij Rogozin
siūlymu nusprendė nesiųsti
delegacijos į Vilnių. Valstybės
Dūmos Taryba priėjo išvadą,
kad deputatų
dalyvavimas
NATO PA sesijoje gali būti
įvertintas kaip Rusijos sutiki
m a s su NATO planais kitame
plėtros rate priimti Baltijos
valstybes.
Seimo Užsienio reikalų ko
miteto (URK) pirmininkas Al
vydas Medalinskas pavadino
šį sprendimą „ n e s u p r a n t a m u
ir nenuosekliu žingsniu, kuris
kertasi su pernai Berlyne vy
kusioje NATO PA sesijoje iš
sakytu Rusijos noru aktyviau
dalyvauti šioje organizacijoje,
ieškoti tolesnio suartėjimo".
Anot Lietuvos parlamentaro,
renginys Vilniuje — t a i sesijos
Berlyne tęsinys.
„Politinio

boikoto laikai turėjo praeiti su
'šaltuoju karu", kai SSRS boi
kotavo Los Angeles olimpiadą.
Dūmos sprendimas parodo,
k a d Rusija palieka Lietuvai
spręsti problemas su Aljanso
partneriais ir nusišalina nuo
ateities
saugumo
paieškos
procesų", sakė A. Medalins
kas.
Balandžio mėnesį boikotuoti
NATO PA sesiją Vilniuje siūlė
komunistų frakcijos Dūmoje
vadas Genadij Ziuganov. Jo
teigimu, NATO PA sesija Vil
niuje įvyks, „be abejo, sie
kiant paskatinti pastangas
įtraukti į sąjungą ne tik Lietu
vą, bet ir kitas Baltijos valsty
bes".
Tuo t a r p u provyriausybinės
„Vienybės" frakcijos narys,
Valstybės Dūmos ryšių su Lie
tuvos Seimu vadovas Aleksandr Čiujev priešingai, ragi
no neboikotuoti NATO PA se
sijos. „Aš manau, k a d būtų
neteisinga nevažiuoti. NATO
plėtra vyksta, ir mes nepajėg
sime jos sustabdyti. Laiškai,
deklaracijos, gestai nieko ne
pakeis, o tik pablogins mūsų
santykius su Lietuva ir NA
TO", sakė A. Čiujev.

Seimas atmetė prezidento veto
dėl Azartinių lošimų įstatymo
Vilnios, gegužės 17 d.
(BNS) — Seimas a t m e t ė prezi
dento Valdo Adamkaus veto
Azartinių lošimų įstatymui ir
priėmė jį be valstybės vadovo
pateiktų pataisų.
Azartinių lošimų įstatymas
numato nuo liepos 1 dienos
įteisinti azartinius lošimus,
bingo, stalo lošimus — ruletes,
kortas, kauliukus, lažybas ir
totalizatorius.
Prezidentas Azartinių loši
mų įstatymą siūlė papildyti
antikorupciniais
saugikliais
— numatyti konkrečias lei
dimų panaikinimo sąlygas,
specialia azartinių lošimų ver
slo priežiūros komisiją sudary
ti iš Seimo pirmininko, prem
jero bei prezidento deleguotų
atstovų ir j a i suteikti teisę
priimti sprendimą d ė l lošimo
namų steigimo vietos.
Seimo anksčiau priimtame
įstatyme ši teisė buvo suteikta
vietos savivaldybėms.
Prezidentas taip p a t siūlė
lošimo automatus skirstyti į
riboto ir neriboto išlošimo, o
30 proc. iš azartinių lošimų
* Patvirtinta n a u j a Vil
n i a u s s v e i k a t o s priežiūros
įstaigų vadovų d a r b o ap
mokėjimo tvarka, pagal kurią
sveikatos priežiūros vadovų
atlyginimai nebus didesni nei
5,000 litų. Remiantis naująja
tvarka, kiekvieno direktoriaus
tarnybinį atlyginimą k a s ket
virtį tvirtins Vilniaus savival
dybės Sveikatos ir socialinės
apsaugos direktorius. Šie atly
ginimai priklausys n u o įstai
gos darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio ir negalės boti di
desni nei praėjusio ketvirčio
įstaigos darbuotojo penki vi
dutiniai mėnesiniai
darbo
užmokesčiai. N u m a t y t a , kad
įstaigos direktorių asmeninių
priedų, kurie gali b ū t i nusta
tomi konkrečiam laikotarpiui,
bet ne ilgesniam k a i p iki ka
lendorinių metų pabaigos, dy
dis neturi viršyti tarnybinių
atlyginimų dydžio.
Priedai
mažinami a r panaikinami, jei
pablogėja darbo rezultatai.
(BNS)

verslo
gaunamų
mokesčių
skirti savivaldybėms, kurių
teritorijose organizuojami loši
mai.
„Labai gaila, k a d Seimas
neatsižvelgė į tikrai konstruk
tyvius pasiūlymus, kurie būtų
užtikrinę geresnį šių įstatymų
taikymą ir padėtų labiau ko
voti s u korupcijos ir pikt
naudžiavimo atvejais", sakė
prezidento patarėjas teisės
klausimais Armanas Abramavičius. Pasak jo, dauguma pa
taisų buvo parengtos atsi
žvelgiant į Specialiųjų tyrimų
tarnybos pastabas.

* Seime ketvirtadienį pri
s i e k ė naujasis sveikatos ap
saugos ministras Romualdas
Dobrovolskis, kurį į vyriausy
bę, pagal valdančiosios koalici
jos sutartį, delegavo Naujoji
sąjunga (NS, socialliberalai).
R. Dobrovolskis y r a Vilniaus
universiteto (VU) ligoninės
Santariškių klinikų Radiologi
jos centro direktorius, Seimo
pirmininko visuomeninis pa
tarėjas, Sveikatos apsaugos
ministerijos specialistas kon
sultantas, taip pat vadovauja
personalinei įmonei „Tomo
grafija".
(BNS)
* S e i m o E k o n o m i k o s ko
m i t e t a s n u s p r e n d ė , kad ta
bako reklamos uždraudimas
Lietuvoje buvo per ankstyvas.
Komiteto nariai pasiūlė vėl
leisti reklamuoti tabaką tele
vizijos ir radijo programose,
bet tik nuo 10 valandos vaka
ro iki 7 valandų ryto.

* Socialdemokratai ragi
n a priimti SPAB „Lietuvos
geležinkeliai" reorganizavimo
įstatymą bei infrastruktūros
plėtros programos
finansavi
mo įstatymą. Priešingu atveju
geležinkelių bendrovei numa
tomas žlugimas ir privatizavi
mas už simbolinį litą. .VŽ. Eltai
* Socialliberalu, frakci
j o s s e n i ū n a s Gediminas J a kavonis tikina, kad dešimtis
tūkstančių litų, kuriais parė
mė Artūro Paulausko prezi
dentinę kampaniją, uždirbo
grybaudamas.

K a i n a 50 c.

* Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos rei

Rusijos Dūma boikotuos
NATO sesiją Lietuvoje

LŽ. EIU»

k a l u komitetas (NSGK) keti
na prašyti NATO valstybių
parlamentarus įtikinti savo
valstybių vyriausybes paremti
sąjungos plėtrą. Trečiadienį
NSGK komitetas nusprendė
laišku kreiptis į JAV Senato
Ginkluotųjų pajėgų komitetą,
raginant įtakoti JAV prezi
dento George W. Bush admi
nistraciją
pritarti
NATO
plėtrai. Laiške taip pat ketina
ma patvirtinti, jog Lietuva
pasirengusi prisiimti NATO
narystės įsipareigojimus. Ko
mitetas taip pat svarsto ga
limybę panašius laiškus nu
siųsti ir kitų NATO valstybių
parlamentų atitinkamiems ko
mitetams.
(BNS)
* V y r i a u s y b ė n u t a r ė at
sisakyti abonentinio mokes
čio Lietuvos radijui ir televizi
Kalvarijos pasienio veterinarijos poste per parą dėl snukio ir ragų ligos grės
jai
(LRT) išlaikyti. Ministrai
mės dezinfekuojama apie 700 į Lietuvą iš užsienio (važiuojančių transporto
savo apsisprendimą aiškino
priemonių, tarp jų — naudoti automobiliai ir žemės ūkio technika. Tokia pat
tuo, kad abonentinis mokestis
automobilių dezinfekcija atliekama ir kituose 18-koje Lietuvos pasienio vete
rinariniuose postuose.
Gedimino Žilinsko I Eltai nuotr. LRT išlaikyti negali būti ren
kamas, nes, pagal Rinkliavų
įstatymą, tokia rinkliava gali
būti imama tik už valstybės ar
savivaldybių institucijų teikia
Ryga-Vilnius, gegužės 17 Latvija neima mokesčio už mas paslaugas. LRT n ė r a nei
d. (BNS) — Latvijos ambasa profilaktikos priemones n ė valstybės, nei savivaldybės inda
Lietuvoje
ketvirtadienį viename pasienio punkte, vi
StitUCijar
(LR,KDiA.R43t«)
įteikė Lietuvos Užsienio rei sas su tuo susijusias išlaidas
* Kauno savivaldybė, ne
kalų ministerijai notą dėl to, padengia valstybė.
išsiaiškinusi, koks b a n k a s
kad abiejų valstybių pasienio
Lietuvos veterinarijos
ir palankiausiomis sąlygomis ga
Saločių-Grenctalės
kontrolės maisto tarnybos vadovas Kazi
li ją aptarnauti, savo sąskai
punkte, iš anksto neinforma mieras Lukauskas sakė, kad
tas perkėlė į Žemės ūkio ban
vus Latvijos, įvestas mokestis mokestį nuspręsta įvesti dėl
ką, k u r paskolą yra pasiėmęs
už automobilių dezinfekavimą lėšų dezinfekcijai trūkumo.
miesto meras Erikas Tama
nuo galvijų snukio ir nagų li Pasak K Lukauako, tarnyba
šauskas.
(KD, Eita)
gos, patvirtino Lietuvos URM prašė papildomų lėšų iš vy
* Seimo Teisės ir teisė
Informacijos ir kultūros de riausybės ir Finansų ministe
tvarkos komitete valdžią
partamento direktorius Petras rijos, tačiau atsakymo negavo.
trečiadienį perėmė
kairioji
Zapolskas.
opozicija.
Iš
šešių
svarstytų
* M a ž e i k i ų naftos perdir
Latvija
notoje
paprašė
bimo
į m o n ė j e įdiegus šiuo pasiūlymų net keturi buvo at
paaiškinti, kodėl Ryga nebuvo
mesti. Tai nulėmė blogas Sei
informuota prieš 30 dienų, laikines apsaugos priemones mo, narių socialliberalų ir li
kaip n u m a t y t a abiejų valsty sumažėjo vagysčių: 1999 m. jų beralų lankomumas. (LR. Eltai
bių susitarimais dėl sienos buvo 16, o pernai — 12. Šie
* D e š i m t m e t u A l y t u i va
faktai buvo pateikti įmonėje
pervažiavimo taisyklių.
d o v a v ę s 43 metų konservato
trečiadienį
apsilankiusiems
Mokestis už automobilių de
rius Dobilas Kurtinaitis, dau
zinfekavimą, siekiant apsisau Lietuvos policijos generali
giau kaip pusmetį pabuvęs be
goti nuo Europoje plintančios niam komisarui Vytautui Gri
darbis, netrukus vėl pradės
galvijų snukio ir nagų ligos, garavičiui ir vienuolikai polici
dirbti. J i s laimėjo konkursą
įvestas gegužės 1 d. Lietuvos jos komisariatų, kurių teritori
eiti Alytaus savivaldybės fi
veterinarijos ir maisto tarny joje y r a išsidėstę JAV susivie nansų skyriaus vedėjo parei
bos potvarkiu. Remiantis šiuo nijimo „Williams" valdomos gas.
'LR, Elta)
dokumentu, Lietuvos sienos „Mažeikių naftos" objektai, va
* Švietimo ir mokslo mi
su Latvija, Lenkija ir Kara dovų. Svečiai susipažino su
bendrove,
jos
apsaugos
strate
nisterija
pasirašė sutartį su
liaučiaus
sritimi
perėjimo
gija
ir
perspektyvomis,
techni
uždarąja
akcine
bendrove
punktuose, taip p a t Klaipėdos
nių
priemonių
diegimu,
kartu
(UAB)
„Draudos
autocentras"
uoste, už lengvojo automobilio
ir žemės ūkio technikos dezin su „Mažeikių naftos" vadovybe dėl mokyklinių autobusų pir
fekavimą įvestas 5 litų mokes aptarė apsaugos organizavimo kimo. Kitais mokslo metais
problemas. (Eiui
mokyklos
bus
aprūpintos
tis, už sunkvežimio — 10 litų.
*
S
i
e
k
d
a
m
a
sumažinti
49-iais
„Mercedes
Sprinter
Latvijos valstybinė sanitari
c
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ir
ge
308"
(M2
klasės)
autobusais
jos inspekcija paaiškino, kad
riau surinkti mokesčius, vy Vyriausybė „geltoniesiems au
* Vilniaus universiteto riausybė nutarė, k a d nuo tobusams" pirkti skiria 5 mln.
(VU) Teisės fakulteto vado birželio 1 d. asmenys, laikan litų. Tokia p a t suma numaty
v y b ė , kovojanti s u vis to tys a r gabenantys daugiau t a ir kitais metais. 20 vietų
bulėjančia studentų nusiraši kaip 50 kilogramų cukraus, „geltonieji autobusai" mokslei
nėjimo technika, teigia buvusi privalės turėti ir teisėtai įsi vius veš į gretimas pradinį,
priversta įsigyti mobiliojo ry gijimą patvirtinančius doku pagrindinį a r vidurinį išsila
šio trukdžių susekėjus, tačiau mentus. Vyriausybė nutarė vinimą teikiančias mokyklas.
Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtinti cukraus įsigijimo Pernai mokykloms nupirkti 63
abejoja, a r Teisės fakultetas apskaitą, atsižvelgdama į tai, „geltonieji autobusai", kuriais
elgiasi teisėtai. Ketvirtadienį kad per mažai perkama cuk važinėja apie 1,200 mokslei
dienraštis „Lietuvos žinios" raus ir dėl to į biudžetą nepa vių. (BNS)
rašo, kad dar pernai VU Tei tenka akcizo ir pridėtinės
* Nuo birželio 1 d. Lietu
sės fakultetas iš legaliai Vil vertės mokesčiai, nes dalis voje turėtu brangti degtinė,
niuje veikiančios bendroves vartotojų įsigyja kontrabandi kiti stiprieji gėrimai ir stiprus
nusipirko du „seklius", truk nio cukraus. Tie asmenys, ku alus, o šampanas ir įvairių rū
dančius naudotis mobiliojo ry rie jau turi didelių cukraus at šių vynai tikriausiai atpigs.
šio priemonėmis. Tokiu būdu sargų, iki birželiu 1 d. privalės Tai numatyta Akcizų įstatymo
būsimų teisininkų
vadovai užpildyti inventorizavimo ak pataisose, kurias ketvirtadienį
bando užkirsti kelią vis popu tą ir pateikti Mokesčių inspek Seimas priėmė beveik vienbal
(BNSi
liarėjančiam nusirašinėjimui, cijai.
siai. Pataisos numato, kad di
kai per egzaminus auditorijoje
* Lietuvoje atskleista dės stiprių alkoholinių gėrimų
sėdinčiam studentui, na»do- d a r n e g i r d ė t a „afera", ku ir stipraus alaus akcizai, o
jančiam vadinamąją „blakę" rią buvo sugalvoję Kauno nu mažės akcizai natūraliems ir
— miniatiūrinį į ausį įstatomą sikalstamo pasaulio atstovai. spirituotiems vaisių ir uogų
ryšio imtuvą, u i auditorijos Nusipirkę stiklų valiklio, ku bei vynuogių vynams, be to.
ribų esantys bičiuliai mobi ris gaminamas iš gana aukš alkoholio akcizai bus skaičiuo
liuoju telefonu diktuoja už tos kokybės spirito, sukčiai jį jami pagal naują tvarką. Fi
duoties a t s a k y m u s . J e i patal išgrynindavo ir paversdavo nansų ministerijos teigimu,
poje veikia mobilusis telefo „pilstuku". Stiklų valiklis bu taip subalansuoti alkoholinių
nas,
„seklys"
signalizuoja vo perkamas iš Panevėžio ben gėrimų akcizus reikalauja Kušviesa arba garsu
<BNSI drovės „Sema".
ILR. LŽ. R. EIU> ropos Sąjungos normos, BSS

Latvija įteikė notą Lietuvai dėl
pasienyje renkamo mokesčio

Nr .97

Pasaulio

naujienos

(Renuantis BNS. Reuter. DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS,
BelaPAN. RIA ir Et TA žiruu agentūrų pranešimais)

V a r š u v a . Lenkijoje su vienos dienos vizitu viešintis buvęs JAV
prezidentas Bill Clinton ketvirtadienį, per pasivaikščiojimą Var
šuvos centre, buvo apmėtytas kiaušiniais. Į B. Clinton pataikė
trys kiaušiniai. Įvykio vietoje policija sulaikė kelis jaunuolius. Tuo
tarpu prie prabangaus „Jan Sobieski III" viešbučio, kuriame apsi
stojo buvęs JAV prezidentas, Lenkijos globalizacijos priešininkai
surengė protesto renginį. B. Clinton atvyko dalyvauti seminare
„Pasaulinės ekonomikos globalizacija", kuriame skaitys paskaitą
Lenkijos verslininkams. Seminaro dalyviai už susitikimą su buvu
siu JAV prezidentu turi sumokėti svečiui 100,000 JAV dolerių.
Galimybė susitikti su B. Clinton kiekvienam verslininkui kainavo
6,000 zlotų (maždaug 6,000 litų). Tačiau, kaip pastebi laikraštis
„Gazeta Wyborcza", susitikimo organizatoriai užmiršo viena
„smulkmeną" — gauti B. Clinton leidimą dirbti Lenkijoje, nes jo
paskaita y r a mokama. Dabar svečio darbine veikla valstybėje juri
diniu požiūriu yra neteisėta. Pagal Lenkijos įstatymus, nelegaliai
dirbantys svetimšaliai turi būti sulaikyti ir išsiųsti iš valstybės.
T e h e r a n a s . Ketvirtadienį Irano šiaurėje nukritus lėktuvui, žu
vo visi juo skridę žmonės, tarp jų — Irano transporto ministras
Rahman Dadman, du jo pavaduotojai ir septyni parlamentarai.
Manoma, kad rusų gamybos lėktuve „Jak-40" iš viso buvo, skirtin
gais duomenimis, 29-32 žmonės. Lėktuvas iš radarų ekranų dingo
jo lakūnui pranešus apie blogą orą ir ketinimą avariniu režimu
tūpti.
B o g o t a . Rytų Kolumbijoje buvo paleisti beveik 200 žemės ūkio
darbininkų, kuriuos pagrobė Kolumbijos ultradešiniųjų formuočių
kovotojai. Tačiau nenustatytą įkaitų skaičių pagrobėjai dar tebe
laiko. Nepatvirtintais duomenimis, tarp pagrobtų žmonių užsie
niečių nėra. Darbininkus netoli Venesuelos sienos greičiausiai pa
grobė vadinamųjų Kolumbijos jungtinių savigynos pajėgų kovoto
jai, kurie tikrino, ar tarp grįžtančių iš plantacijos „EI Palmar"
laukų į n a m u s darbininkų nėra užsimaskavusių kairiųjų sukilė
lių. Tai buvo didžiausias masinis pagrobimas Kolumbijos istori
joje, pareiškė Ginkluotųjų pajėgų vadas Fernando Tapias.
M i n s k a s . Baltarusijos opozicijos vadas Sergej Papkov trečia
dienio vakarą buvo suimtas, kad negalėtų organizuoti mitingo
prieš prezidentą Aleksandr Lukašenka, pranešė S. Papkov parti
jos —Baltarusijos nacionalinio fronto (BNF) — atstovas spaudai.
Būrys milicininkų įsibrovė į BNF susirinkimą, suėmė S. Papkov ir
neteisėtai atliko buto kratą.
V a š i n g t o n a s . JAV Federalinis didysis prisiekusiųjų teismas
trečiadienį paskelbė 21 punkto kaltinamąjį aktą bpvusiam FBI
agentui Robert Hanssen, kuris, įtariama, daugiau kaip 15 metų
pardavinėjo JAV paslaptis Maskvai. 14 iš minėtų punktų numato
mirties bausmę, tačiau kaltintojai dar nenusprendė, ar jos sieks.
sakė valstybei atstovaujantis teisininkas Kenneth Melson. Vyriau
sybė kaltinimo pareiškimą numatė paskelbti birželio 1 d. Tada R.
Hanssen bus formaliai pateikti kaltinimai — 19 kaltinimų šnipi
nėjimu ir po vieną kaltinimą sąmokslu šnipinėti bei mėginimu
šnipinėti. Kaltinamajame akte sakoma, kad 57 metų R. Hanssen
tikriausiai išdavė paslaptis, susijusias su palydovais, išankstinio
perspėjimo sistemomis, JAV galimais gynybos ir atsako į branduo
lines a t a k a s veiksmais, žvalgybos metodais ir gynybos strategija
M a s k v a . Rusijos užsienio reikalų ministras Igor Ivanov šią sa
vaitę vyksta į JAV, siekdamas sugrąžinti valstybių santykius į vė
žes po sudėtingos pradžios, kai juos aptemdė nesutarimai dėl
ginklų kontrolės ir šnipinėjimo skandalai. Vizitu siekiama paša
linti paskutines kliūtis, kaip abi valstybės tikisi, aukščiausio lygio
susitikimui tarp JAV ir Rusijos prezidentų George W. Bush ir
Vladimir Putin dar iki vasaros vidurio. „Nepaisant visiems labai
gerai žinomų kai kurių sunkumų, atsiradusių tarp mūsų nuo ta
da, kai į valdžią atėjo naujoji JAV administracija, šiuo metu mūsų
dialoge mes pirmiausiai įžvelgiame teigiamas tendencijas, — ant
radienį teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Alek
sandr Jakovenka. — Ir Vašingtonui, ir Maskvai naudinga suderin
ti mechanizmą, kaip aiškintis tarpusavio sunkumus ir kaip, pri
reikus, spręsti krizes". Pasak jo, pagrindinė susitikimo užduotis
bus suplanuoti viršūnių susitikimą iki liepą Italijoje numatyto
„Didžiojo aštuoneto" susitikimo, kuriame įvyks ir atskiras abiejų
valstybių pokalbis.
Torontas, Kanada. Vyrui, prieš devynis mėnesius sviedusiam
tortą į Kanados premjerą Jean Chretien, trečiadienį už užpuolimą
buvo paskirta mėnesio kalėjimo bausmė, pranešė kaltintoja. 24
metų Evan Brown (Evanas buvo pripažintas kaltu dėl J. Chretien
užpuolimo rugpjūčio 16 d., jam lankantis Kanados princo Edvardo
salos provincijoje. įvykį, kuris labai supykdė, bet nesužeidė J.
Chretien, iškėlė klausimų dėl premjero apsaugos patikimumo. E.
Brovvn sakė. kad sviedė tortą į J. Chretien, protestuodamas prieš
Kanados tikslus neva pažeidžiančią vyriausybės tarptautinės pre
kybos politiką. E. Brown teks sumokėti 50 Kanados dolerių (maž
daug 130 litų) į fondą, kuris moka kompensacijas nusikaltimų au
koms.
Wales. Didžiosios Britanijos premjero pavaduotojas John Prescott. atvykęs j šiaurėje esantį miestą dalyvauti Darbo partijos
rinkimų kampanijos mitinge, trečiadienį kumščiu smogė protes
tuotojui, kuris į jį metė kiaušinį. Tai nufilmavo„Sky News" televi
zija. Dėl šių gatvės muštynių, kurios buvo pavadintos ministrui
nederamu elgesiu, opozicinė Konservatorių partija paragino J.
Prescott atsistatydinti. Įstatymas ir tvarka yra vieni svarbiausių
klausimų tiek darbiečiams, tiek konservatoriams, kurie bus pa
grindiniai varžovai birželio 7 d rinkimuose
Sutrumpinim.ni- K 'Klaipėda" KD
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2001 M. ŠALFASS-GOS
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
2001 metų ŠALFASS-gos
kalnų slidinėjimo pirmenybės,
apimančios slalomo ir didžiojo
slalomo rungtis, buvo išvestos
ii VII Pasaulio Lietuvių kalnų
slidinėjimo varžybų pasekmių,
jokių papildomų varžybų ne
vykdant. Kaip jau žinome,
šias varžybas vykdė Kaliforni
jos LSK .Banga", š.m. kovo 28
d., Mammoth Mountain slidi
nėjimo kurorte, Kalifornijoje.
SALFASS-gos pirmenybėse
dalyvavo 35 slidinėtojai, 25
vyrai ir 10 moterų, nors už
siregistravusių buvo daugiau.
Iš 35 dalyvių, 32 buvo iš JAV
ir 3 ii Kanados.
Pirmų trijų vietų laimėtojai
kiekvienos rungties ir klasės
buvo apdovanoti specialiai
SALFASS-gos metinių žaidy
nių medaliais, suprojektuotais
skulptoriaus Vytauto Raulynaičio 1958 metais. Šalia to,
specialiai pažymėti buvo abso
liutas vyrų ir moterų slalomo
ir didi. slalomo laimėtojai, ne
paisant amžiaus ir klasės.
Techniikoa pasakinės
Pateikiame techniškas pa
sekmes. Po dalyvio pavardės
— (CA) reiškia Kalifornija,
(C0j — Colorado, (OH) —
Onio, (IL) — Illinois, (WA) —
Washington, (OR) — Oregon,
(MD) — Maryland, (Ont) —
Ontario.
Pirmiausia pateikiame abso
liučių laimėtojų pasekmes,
kur nurodytas laikas reiškia
abiejų nusileidimų laikų su
ma.
Toliau pateikiame pirmų tri
jų vietų pasekmes kiekvienoje
klasėje, kur geresnis laikas ii
abiejų nusileidimų nuspren
džia užimtą vietą.
Po
klasės
pavadinimo,
skliausteliuose
pateikiamas
dalyvių skaičius toje klasėje.
Absoliučiu laimėtojų
pasekmės
Vyrų didysis slalomas
(25): 1) Linas Vaitkus (CO)
1:05.56 min., 2) Matas Freimanas (Ont.) 1:10.41, 3) Rai
mundas Didus (CA) 1:11.49,
4) Algis Juodikis (CA) 1:16.36,
5) Rimas Tumas (CA) 1:22.95,
6) Algis Šėkas (CA) 1:24.14.
Moterų didysis slalomas
(10): 1) Jennifer Virškutė
(CO) 1:18.14 min., 2) Indrė
Gaškaitė (IL) 1:26.60, 3) Brigi
ta Slekytė OVA) 1:30.91, 4)
Gailė
Oilapaitė-Schember

(CA) 1:32.61, 5) Irena Rovinskaitė-Bruner (IL) 1:33.49, 6)
Audra Povilaitytė-Schoen (IL)
1:34.45.
V y r ų slalomas (24): 1) Li
nas Vaitkus (CO) 33.53 sek.,
2) Matas Freimanas (Ont.)
35.17, 3) Rimas Tumas (CA)
40.98, 4) Audrius Vaidila
(Ont.) 42.40, 5) Algis Šėkas
(CA) 43.31, 6) Arūnas Šlekys
(MD) 44.37.
Moterų Slalomas (9): 1)
Indrė Gaškaitė (IL) 43.19 sek.,
2) Irena Rovinskaitė-Bruner
(IL) 46.10, 3) Brigita Šlekytė
(WA) 46.41, 4) Gailė Ošlapaitė-Schember (CA) 47.05, 5)
Audra Povilaitytė-Schoen (IL)
47.61, 6) Aleksandra Prasauskaitė (IL) 55.27.

Ekskursijoje j Čikagos Field muziejų. Iš k.: Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos treneris Džiugas Nutautas,
direktores pavaduotojas Gracijus Naujikas, keliones rėmėjas Donatas Stonys, ASK „Lituanica" vyr. treneris dr.
Donatas Siliūnas ir „mareiulioniukų" treneris Rolandas.
Nuotr. Indrės Tįjunėlienes

DAR APIE LIETUVIŲ JAUNIMO
KREPŠINIO VARŽYBAS

Kaip žinome, balandžio mė
nesio paskutinį savaitgalį Či
kagoje (jos priemiesčiuose) vy
ko 2001m. SALFASS-gos jau
nių krepšinio pirmenybės.
Jose dalyvavo rekordinis ko
mandų (50) ir krepšininkų
(daugiau negu 500) skaičius.
Šių varžybų laimėtojus jau
buvome paskelbę anksčiau: šį
kartą užsiminsime apie kitus
dalykus. Pradžioje apie vedė
P a s e k m e s pagal klases
jus — vykdytojus, šio nedė
Didysis slalomas
kingo darbo ėmėsi Čikagos
B e r n i u k ų žemiau 13 m. ASK „Lituanica", sudariusi
klase (Ik 1) Vytas O. Praus organizacinį komitetą su dr.
Donatu Siliūnu priekyje. Jam
kis (IL) 48.63 sek.
B e r n i u k ų 13-16 m. (1): 19 talkino net 18 jaunų ir ener
gingų vyrų bei moterų* Tai:
Liudas Deveikis (CA) 42.60.
V y r ų 17-29 m. (4): 1) Linas Edis Andriušis, Kevin Be
Vaitkus (CO) 31.91, 2) Matas
Freimanas (Ont) 34.61, 3)
t ų klasė (1): 1) Vytas O.
Darius Vaitkus (CO) 48.41.
V y r ų 30-39 m. (S): 1) Ed Prunskis (IL) 23.52 sek.
Vyrų 17-29 m. (3): 1) Linas
Puikunas (OR) 42.89, 2) Ju
lius Sekas (CA) 44.87, 3) Pet Vaitkus (CO) 16.74), 2) Matas
Freimanas (Ont.) 17.20, 3)
ras Taraska (OH) 46.14.
Vyrų 40-49 m. (8) Raimun Darius Vaitkus (CO) 23.64.
Vyrų 30-39 m. (5): 1) Julius
das Dičius (CA) 35.51, 2) Ri
mas Tumas (CA) 40.70, 3) Jo Šėkas (CA) 22.82, 2) Petras
Taraika (OH) 22.87, 3) Vincas
nas Prunskis (IL) 41.31.
Vyrų 50-69 m. (2): 1) Arū Burokas (CA) 24.00.
nas Šlekys (MD) 43.13, 2) Rai
Vyrų 40-49 m. (8): 1) Rai
mundas Karka (Ont.) 51.21.
mundas Dičius (CA) 17.81, 2)
V y r ų 60-69 m. (2): 1) Algis Rimas Tumas (CA) 20.41, 3)
Juodikis (CA) 38.16, 2) Alvy Audrius Vaidila (Ont.), 21.02,
das Koncė (CA) 47.16.
Vyrų 60-69 m. (2): 1)
V y r ų 70 m. • klase (3): 1) Arūnas Šlekys (MD)'21.73, 2
Algis Šėkas (CA) 41.56, 2) Vy Raimundas Karka (Ont.) 27.34.
tenis Čiurlionis (OH) 49.00, 3)
Vyrų 60-69 m. (2): 1) Algis
Oreginaa
Rovinskas
(IL) Juodikis (CA) 19.85. 2) Alvy
50.37.
das Koncė (CA) 24.27.
Mergaičių
žemiau
13
Vyrų 70 metų + klasė (3):
m e t ų k l a s e (3): 1) Aleksand 1) Algis Šėkas (CA) 20.93, 2)
ra Prasauskaitė (IL) 52.71, 2) Vytenis Čiurlionis (OH) 23.63,
Adrija
Taraikaitė
(OH) 3) Oreginaa Rovinskas (IL)
1:22.69 min. Kristina Pruns- 23.75.
kytė (IL) susižeidė.
Mergaičių žemiau 13 me
Moterų 17-34 m. (2): 1) tų klasė (2): 1) Aleksandra
Jennifer VirSkutė (CO) 37.73, Prasauskaitė (IL) 27.58, 2)
2) Brigita Šlekytė (WA) 45.20. Adrija Taraikaitė (OH) 34.47.
Moterų 17-34 m. (2): 1.
Moterų 36-49 m. (6): 1)
Indrė Gaškaitė (IL) 43.08, 2) Jennifer Virikutė (CO) 20.80,
Gailė
Oilapaitė-Schember 2) Brigita Šlekytė (WA) 23.09.
(CA) 45.46, 3) Irena Rovins
Moterų 36-49 m. (5): 1)
kaite-Bruner (IL) 46.46.
Indrė Gaškaitė (IL) 21.30, 2)
Irena Rovinskaitė-Bruner (IL)
22.89, 3) Gailė OšlapaitėSlalomas
Schember (CA) 23.40.
amb
Berniukų žemiau 18 me-

SALFASS-gos jaunųjų krepšininkų metinių varžybų dalyvių susipažinimo vakaronėje PLC Lemonte, 2001 m.
balandžio 28 d buvo proga pabendrauti su viešinčiais „marciulioniukaia" ir jų vadovais. Iš k.; ASK „Lituanica"
treneriai Algiu Jonynas, Linas Gylyi,Marčiulionio krepšinio mokyklos direktorė Zita Marciulionytė-Grigonienė,
masažuotojas Jonas Grigonis ir iios sporto šventės pagrindinis organizatorius ir treneris dr Donatas Siliūnas
Nuotr Indrės TŲflneHenes

thard, Rimas Dirvonis, Eligijus Lelis, Pranas Pranckevičius, Algis Rugienius, Algi
mantas Siliūnas, Daina Siliūnienė, Kęstutis
Sušinskas,
Vita Annarino, Rimas Domanskis, Linas Gylys, Danutė
Mikužienė, Bruce Rhodes, Ro
mas Rupinskas, Darius Siliū
nas, Violeta Strikienė, Kurt
Thaus.
Organizavimo darbai buvo
pradėti praėjusių metų rude
nį. Buvo užsakytos salės Le
monte ir kaimyniniuose mies
teliuose su pagrindinėmis Lemonto H. S. pastate. Jau buvo
jaučiama, kad reikės priimti
daug komandų, nes vien tik
rengėjai išstatė 22 visose 8
grupėse (kai kuriose net po 4
penketukus). Žinoma, reikėjo
pasirūpinti teisėjais, nes tu
rėjo būti sužaista arti šimti
nės rungtynių (galima tik įsi
vaizduoti — kiek vien už sales
ir teisėjus reikėjo sumokėti pi
nigų). Kilo reikalas pasirū
pinti viešbučiais atvykstan
tiems ii kitų miestų.
Reikia pažymėti, jog nebuvo
apsiribota vien tik sportine
programa. Buvo suplanuotas
ir gražus žaidynių atidary
mas, į kurį pakviestas ir nau
jasis Lietuvos ambasadorius
JAV-se Vygaudas Ušackas,
pasakęs čia gana prasmingą
kalbą. Reikėjo pasirūpinti ir
šv. Miiiomis žaidynių daly
viams šeštadienio vakare, su
rengti pobūvį bei linksmavakarį PL centre, Lemonte.
Darbų bei rūpesčių prisi
dėjo, nutarus pakviesti ir Ša
rūno Marčiulionio krepšinio
mokyklos 14-mečius krepši
ninkus ii Vilniaus. Jie atvyko
dar gerakai prieš šias žai
dynes ir pradėjo sportinę pro
gramą anksčiau. O pačiose
žaidynėse jie dalyvavo kaip
svečiai, sužaisdami dvejas
rungtynes su Kanados ir JAV
lietuvių bendraamžių rinkti
nėmis (jas, kaip žinome, leng
vai laimėjo), šio didžiulio ren
ginio pirmininkas dr. Siliū
nas net turėjo pasiimti atosto
gas. Jis su savo žmona Daina,
turbūt, daugiausiai dirbo, kad
svečiai ii Vilniaus būtų paten
kinti ir pačios žaidynės sklan
džiai praeitų.
Vienas iš rengėjų, ASK
„Lituanicos" įkūrėjų Rimas
Dirvonis buvo patenkintas,
kad „užaugino" tokius kaip
Siliūnas bei anksčiau minėti
asmenys, kurie nuoširdžiai
talkino visuose reikaluose, be
kurių apie tokio mąsto žaidy
nių vykdymą negalėtų būti
kalbos.
Reikia džiaugtis ne vien
žaidynių vedėjais. Norisi pri
siminti ir ASK „Lituanicos"
komandų trenerius; jų dalis
dirbo ir rengimo komitete,
štai jų pavardės: Rimas Domanakis, Valentinas Genčius,
Edis Andriušis, Kęstutis Ambutas, Jonas Mažeika, Algis
Jonynas, Romas Peleckas,

Kęstutis Babarskis, Jurgis
Riškus, Eligijus Lelis, Charlie
Gunn, Tomas Rupinskas, Rū
ta Sušinskienė, Kęstutis Su
šinskas, dr. Donatas Siliūnas,
Kurt Thaus, Darius Siliūnas,
Vytas Butikas, Gintaras Lie
tuvninkas, seselė vienuolė
Laima, Algis Rugienius, Ro
bertas Blinstrubas, Dean Jeske, Paulius Majauskas, Vikto
ras Juška, Tom Wojcik, Pat
Mc Carthy, Linas Čepelė.
Reikia įsivaizduoti, kiek šie
žmonės turėjo praleisti valan
dų su jaunaisiais krepšinio
entuziastais, ypač E klasės ar
„molekulių" komandų atsto
vais, kurie šioje sporto šakoje
žengia pirmuosius žingsnius.
Kaip jau galima nujausti,
šių žaidynių vykdymas kai
navo daugiau negu 10,000 do
lerių. Gerai, kad čia pagalbon
atėjo irgi daugumoje buvę
ASK „Lituanicos" krepšinin
kai (kai kurie dar ir dabar
tebežaidžiantieji). O tokių
mecenatų pavardės: Sigitas
Vaznelis. Pranas Pranckevičius, dr. Eligijus P. Lelis ir
kiti, kurie prisidėjo su finan
sine pagalba (jų pavardės ar
prekybos sužymėtos žaidynių
programiniame leidinyje). Rei
kia džiaugtis, jog atsiranda
nuoširdžių sporto entuzias
tų, kurie, tapę savo pamėgtų
sričių specialistais, randa lai
ko ne tik domėtis lietuvišku
sportu, bet jį ir finansiškai pa
remti.
Žaidė tinklininkės
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ARASŽUOBA,M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
nių 2001 metų ŠALFASS-gos
metinių žaidynių liepos 4-7
d., vyksiančių Toronte, Ka
nadoje. Jų programoje, vyrų,
moterų ir jaunių A klasės
krepšinio varžybos. Bus varžo
masi ir tinklinyje, lauko bei
stalo tenise, kėgliavimo sporte
ir šachmatuose.
Tada bus paminėta ir 50
metų sukaktis nuo pirmųjų
žaidynių, kurios įvyko tame
pačiame Toronte 1951-siais.
Tai, iš tiesų, bus įvykdytas
neeilinės sukakties mūsų iš
eivijos lietuvių sporte minėji
mas.
Edvardas Šulaitis
* 24 metu vilnietis Tomas
Jasevičius tapo jauniausiu
Lietuvos krepšinio teisėju, ku
riam suteikta tarptautinė ka
tegorija. Lietuvos krepšinio fe
deracija gavo oficialų praneši
mą apie šiam teisėjui išduotą
FIBA leidimą.
(LR, Eita)

Tel. 70*422-8260

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hfckory Hte, L

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471 -3300

EDMUNDAS J O N t MJX. &G.
Specialybė - Vidausfigųgydytojas
Kalbama BatuvisfcaJ
6918W.ArcharAva.Stt.5lr6
CNcago.IL 60638

TSL773-229466S
Vstsiilm pagal smSartrną

DR. L PETREttOS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hfckory Ha*, i.
1 mylia i vakarus nuo Hadam Ava.
Tel. (708) 5984055
Valandos pagal susitarimą

HARLEY DAVIDSON RANKOS LENKIMO
VARŽYBOSE

Sėkmingus pasirodymus tę
sia mūsų rankos lenkimo spor
to atstovai. Štai balandžio 27
ir 28 d. Montpelier, Ohio vals
tijoje vykusiame Harley Davidson turnyre vėl absoliučia
nugalėtoja moterų tarpe liko
mūsų Dalia MedžiauŠytė. Lie
tuvaitė nesunkiai įveikė de
šimtį priešininkių, jų tarpe ir
dvi JAV rinktinės nares.
Neblogai pasirodė ir vyrai,
lietuvių sporto klubo „Aidas"
instruktorius T. Tomaev, kai
re ranka pretendavęs į aukš
čiausią vietą ne be teisėjų „pa
galbos" liko ketvirtas. Nepai
sant to, vaikinas visada pri
statomas kaip lietuvių atsto
vas, aplenkė bemaž trisdešimt
priešininkų.
Dabar — žaidynės
Toronte
Vėl džiugina Pališkių šei
mos atstovai. Šįkart, po per
Po šių jaunimo krepšinio traukos dalyvavęs Sigitas Pa
varžybų lauksime pagrindi- liškis neslėpė šypsenos po pa

Galbūt mažai kas žinojo, bet
šių žaidynių rėmuose vyko ir
moterų tinklinio rungtynės.
Tai buvo susitikimas tarp Ci
cero „Vėtros" ir Čikagos „Ne
ries" klubų buvusių tinklininkių. Šiandien jos jau arti 40
metų turinčios mamos, bet dar
panorusios prisiminti savo
jaunas dienas ir parodyti, ką
jos sugeba. Rengimo komiteto
pirm. dr. Siliūnas joms šią
progą suteikė ir Lemonto H.
S. patalpose vieną popietę
žiūrovai galėjo stebėti šias
tinklinio veteranes — buvu
sias Š. Amerikos lietuvių pa
žibas.

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danbs už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL

siektų pergalių tokio lygio tur
nyre. S. Pališkis tapo nuga
lėtoju Glenview, Čikagos prie
miestyje vykusiame turnyre.
Su juo skaitytojus supažin
dinsime kitame reportaže.
Harley Davidson turnyras
tampa tradiciniu. Hollyday
Inn viešbutyje sudaromos ge
ros sąlygos rimtoms varžy
boms. Štai ir šįmet pasirungti
atvyko sportininkai ii JAV,
Brazilijos, Rusijos, Turkuos ir
Lietuvos. Savo kovingumu ir
azartu varžybos tikrai nenusi
leido oficialiam pasaulio čem
pionatui Virginia Beach. Vis
ką nufilmavome video apara
tu, o ištraukas parodysime ar
timiausios sporto šventes me
tu.
Palinkėsime visiems sėk
mės.
Saulius

Čikagos .Aido" sporto klubo rankos lenkikai dalyvavę Ohio valstijoje vykusiame Harley Davidson turnyre. U
k Sigitas Pališkis, Dalia Medtiaušyte. T Tomaev ir A Pališkis
Nuotr 8.1
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ANTISEMITIZMAS
LENKIJOJE?

Danutė Bindokienė

O ką šiandien
be Lietuvių

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Vokietijos televizijoje ar dais melstis Jedwabne kaime
spaudoje žydų tautžudyste ar kitoje vietoje, prašydamas
labai dažnai šalia vokiečių Dievą atleidimo už lenkų
kaltinami lietuviai, kartais nuodėmes.
suminint taip pat prancūzų,
Taip pat ir Lenkijos prez. A.
olandų, vengrų ir lenkų po Kwasniewski žada įsijungti į
licininkus bei jų bendradar bendrą maldą. Manding, tas
biavimą su vokiečiais. Pasku pats laikraštis pažymi, kad
tiniu laiku vis garsiau skam dauguma lenkų tautos nesu
ba lenkų vardas, kadangi tinka su atsiprašymu. Jos
Lenkijos žydo parašytoje kny nuomone, reikia surinkti vi
goje
iškeliama Jedwabne sus archyvinius dokumentus
kaimo tragedija. (Jedwabne bei įrodyti lenkų tautos ne
kaimas yra netoli Lomžos kaltumą. Be to, laikraštis
miestelio, į rytus nuo Balsto rašė, esą gal tuzinas gink
gės. Prieš karą Lomžoje buvo luotų lenkų buvę priversti
Lenkijos kariuomenės 76 pul bendradarbiauti su SS dali
ko įgula. Lomžoje tarnavo niais. Tas vyko ne tik Lenki
daug lietuvių. Albertas Čelna joje, bet ir kituose vokiečių
iš Vidžių buvo granatos me okupuotuose kraštuose. Tai
timo meisteris,
nusviedęs H. Himmlerio labai gudrūs
granatą per visą pratimų antisemitiniai
šachmatiniai
aikštę, pataikęs net į karei lošimai, mėginant okupuotuo
vinių langą. Už tą pasekmę se kraštuose sukelti antise
gavęs keletą dienų atostogų. mitizmą. O jis žinomas Len
Vien iš lietuvių sudarytas kijoje ir prieš karą, rengiant
skyrius laimėjo žygio pirme prieš žydus pogromus. Taip
nybes. A. Čelna, Vilniaus Vy pat nerasta, kad nors vienas
tauto Didžiojo
gimnazijos vokiškas dalinys būtų nakvo
auklėtinis, buvo taip pat Vil jęs ar kiek ilgiau sustojęs
niaus gimnazijų granatos me Jedwabne kaimo apylinkėse.
timo meisteris. Mirė Austra
Lenkai bijo, kad žydų
lijoje).
žudynėm gali būti apkaltinta
Š. m. kovo 15 d. apie žu visa tauta. Nubluks žydų ir
dynes „Drauge" rašė dr. E. gelbėjimai. Juk tūkstančiai
Ringus. Pasiremdamas knyga, lenkų gelbėjo žydus nuo per
jis pažymėjo, esą lenkai nu sekiojimo, slėpdavo juos kai
žudė per 1,100 žydų.
muose.
Vokiečių ir lenkų spauda
Kita medalio pusė. Viena
plačiai nagrinėja
tą žydų lenkė radijo svarstybose taip
tautžudyste.
Miuncheniškis išsireiškusi apie žydus: „Len
dienraštis rašė, kad Jano T. kija turi stiprų pagrindą an
Gross knyga Lenkijoje susi tisemitizmui". Po karo Lenki
laukė plačių pasitarimų, ypač jos slaptoji policija daugiau
Katalikų bendrijos tarpe, ka sia buvo sudaryta iš žydų.
dangi autorius kaltina Kata Jos tėvas kovojo „Armija Kralikų bažnyčią visišku pasy jova" eilėse prieš vokišką oku
vumu, neapsaugojant nuo žu paciją ir Lenkijos komunisti
dynių šimtmečiais Lenkijoje nę vyriausybę. Paėmus „AK"
gyvenančių žydų. Minimi Vo karius į nelaisvę, jie buvo
kietijos Liudvigsburge atrasti slaptosios policijos kankina
archyviniai dokumentai, ku mi, siunčiami į koncentraci
riuose žudynių kaltininkais jos stovyklas. Taip pat 1939
tariamai nurodomi SS dali m. kare žydai vengė tarnybos
niai (Liudvigsburge — apie 15 Lenkijos kariuomenėje.
km į šiaurę nuo Stuttgarto
Mažą žingsnį pirmyn žen
randami nacių bendradarbių gė Varšuvos rabinas Šudrich,
sąrašai, nuotraukos, jų tarpe reikalaudamas ir žydus pokal
ir 1941 m. lietuvių sukilėlių biui su lenkais. Ką siūlo bu
nuotraukos. Kelios jų išspaus vęs „Laisvos Europos" radijo
dintos „Damals" žiniaraštyje direktorius Novak-Jeziorans1988 m. balandžio mėn. lai ki? Jo nuomone, Katalikų
doje psl. 293, 294, 295, 297).
bendrija ir vyriausybė turi
Katalikų laikraščio „Nasz atsiprašyti žydų už žudynes
Dzienni" (Mūsų Dienraštis) Jedwabne kaime, nes paro
pranešimu, Lenkijos dvasi džius Liudvigsburgo archy
ninkija yra linkusi atsiprašy vinį filmą bei matant jame
ti žydų už šias žudynes su lenkus ir prie viso to pridėjus
viena sąlyga, jeigu bus įrody JAV knygų rinkoje anglų kal
ta, kad jas įvykdė lenkai, pa ba išleistą knygą, atsipra
degdami klojimą ir jame su šinėjimui bus jau šaukštai po
degindami apie 1,500 žydų. pietų. JAV stipri žydų bend
Lenkijos primas kard. J. ruomenė sukels didžiausią
Glemp sutinka kartu su žy audrą.

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS
ISTORIJAI(l)
Nr.5

Ta
čiau XX amžiuje tai atrodė
kaip absoliutus
absurdas.
Šiuo požiūriu yra daug svar
biau turbūt tai, kad didžioji
visuomenės dalis tada vis dėl
to sugebėjo atsikvošėti, kad
negalima taip elgtis su savo
bendrapiliečiais. Aš ne iš vie
no esu girdėjęs: kai tiktai pra
dėjo vokiečiai su žydais žiau
riai elgtis, visi, kurie paburbėdavo ant žydelio, iškart atsi
tokėjo. Tas atsitokėjimas, vis
dėlto, manyčiau, yra tam tik
ras istorijos palikimas — nori
nenori gyveno lietuviai kaimy
nystėje su tais pačiais žydais,
totoriais, evangelikais liutero
nais, evangelikais reformatais
— tie patys skirtingos tikybos
lietuviai. Šitas margumas, jei
gu jis ir buvo atsilikimo ženk
las, istorijos bendroje sumoje

suteikia tą pagrindą, ant ku
rio gali stovėti šiandieninė
Lietuvos visuomenė.
— Egzistuojant tokiam
visuomenės margumui, po
litikams lengviau manev
ruoti — vienąsyk palaikyti
vienus, o kai naudinga —
kitus. Kad taip ir buvo el
giamasi, galima spręsti
kad ir i i didiku Radvilu.
— Be abejo. O Chodkevičiai
ką išdarinėjo! Iki šiol nepa
vyksta tvirtai nustatyti, ko
kiai konfesijai jie priklausė.
Man toks jausmas, kad jie vos
ne specialiai maskuodavosi.
Reikia su diplomatine misija
vykti į Maskvą, jie apsimeta,
kad yra pravoslavai. Reikia
siųsti vaikus pas Albrechtą,
jie apsimeta, kad yra liutero
nai. Labai įdomūs veikėjai.
Tokia yra visuomenė. Aišku,

Š.m. gegužes 7 d. Seimo narys prof. Vytautas Landsbergis ir LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas susiti
ko su JAV prezidento patarėja valstybinio saugumo klausimais Condoleezza Rice. IS kaires: Condoleeza Rice,
prof. V. Landsbergis, amb. V. Ušackas ir specialus JAV prezidento patarėjas bei Valstybinio saugumo tarybos
vyr. direktorius Europos bei Eurazijos reikalams Daniel Fried.

PATEIKTI POLICIJOS ĮSTATYMO
PATAISŲ PROJEKTAI
Seimo narys, Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) partijos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis siūlo įsta
tymu uždrausti policijai bend
radarbiauti su privačiomis
saugos struktūromis. Taip pat
konservatorių vadovas siūlo
įteisinti nuostatą, jog ma
žinant policijos pareigūnų
skaičių, jų išsilavinimas būtų
viena iš pirmenybių tęsti
darbą.
Atitinkamų Policijos įsta
tymo pataisų projektą V.
Landsbergis ketvirtadienį už
registravo Seimo posėdžių
sekretoriate. „Lietuvos polici
jai kovojant valstybiškai lem
tingą kovą su nusikalstamu
pasauliu ir jo organizacijomis,
būtina saugoti pačios policijos
gretų, ryšių, bendravimų šva
rumą, užkirsti kelius dvi
prasmiškiems kontaktams ir
žinių nutekėjimui, skatinti po
licijos pareigūnų išsilavinimą
ir eilių atsinaujinimą", sako
ma projekto aiškinamajame
rašte.
Liberalinis „Gazeta Wyborcza" laikraštis balandžio
13 d. atspausdino tuo reika
lu keletą skaitytojų laiškų.
Krikščionišką turinį parašė
kun. M. Čaikov8ki, Jacek Kuron (žydų kilmės „Solidarnosc" bendradarbis) ir k t., siū
lydami liepos mėn. 10 d. su
kakties proga atvykti į Jedwabne kaimą kartu su žydais
sukalbėti „Tėve mūsų" ir žy
dišką „kadyš", prašant Dievą
atleidimo. Prie kitų laiškų
taip pat jungiasi Lenkijos
krikščionių ir žydų taryba
rašydama, kad nužudytieji il
sėtųsi ramybėje, žudikai su
prastų, ką jie padarė, ir kiek
vienas lenkas būtų apsaugo
tas nuo neapykantos kaimy
nui. J „New York Times" pa
tai nerodo valstybės stiprumo.
Bet tai yra tie žodžiai, kurie
aktualūs Europai. Mes su žo
džiu „tolerancija" neapsijuok
sime. Jeigu mes bent jau ke
liame tokius klausimus, iš kur
mes tokie esam. Anksčiau Eu
ropai bandydavom prisistatyt,
kokie mes esame unikalūs bal
tai. Šitas unikalumas, mano
įsitikinimu, jau yra nebeįtikinantis, nes mes patys jau
nelabai tikime, kad turėjom
kažką unikalaus. Aišku galbūt
aktualiai pasauliui skamba
pagonybės dermės su gamta
sąsajos. Galbūt to mes dar ne
sam pabandę iki galo išnaudot
susikalbėjimui. 0 tai ne vien
konjunktūra. Tai yra tam tik
rų vertybių pripažinimas. Jei
gu mes pripažįstam tam tik
ras vertybes, mus pačius at
pažįsta kaip tos pačios bend
ruomenės narius. Jeigu mes
sakom, kad mums svarbu tole
rancija, vadinasi, kažkuria
prasme mes tuo pačiu sakom
— mums tolerancija svarbi ir
šiandienėje visuomenėje^ Ir

Vyresnysis komisaras, sos
tinės kriminalinės policijos va
dovas Jonas Subačius sakė,
Patys policijos pareigūnai kad prieš pasirašant sutartį
pripažįsta, kad jų bendra domimasi, kokia tai yra tarny
darbiavimas su privačiomis ba, jos santykiais su nusikals
struktūromis išties nėra .ge tamu pasauliu. Komisaro tei
ras dalykas", tačiau saugos gimu, jeigu saugos tarnybos
tarnybos jas labai paremia transportu neremtų policijos,
transportu, kurio labai trūks pareigūnams būtų sunku dirb
ta finansinių problemų ka ti(BNS)
muojamai policijai.
Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato (VPK)
ROTARACT KLUBAS
vyriausiojo komisaro pavaduo
UOSTAMIESTYJE
tojai Jonas Subačius ir Sigitas
Mecelica teigė, kad materiali
Uostamiesčio S. Šimkaus
nių nepriteklių kamuojama konservatorijoje vyko iškil
policija „ne iš gero gyvenimo" minga Klaipėdos senamiesčio
ėmė bendradarbiauti su pri Rotaract klubo inauguracijos
vačiomis saugos tarnybomis.
ceremonija.
Vilniaus VPK vyriausiasis
Klaipėdos senamiesčio Rota
komisaras Erikas Kaliačius ract klubo inauguracija buvo
yra pasirašęs bendradarbiavi rengiama sulaukus pasaulinės
mo sutartis su saugos tarny „Rotary International" orga
bomis „Lidiva", „Manteka & nizacijos pripažinimo. Tarp
Co", „Trikampis žiedas". Sau tautinė Rotaract organizacija
gos tarnybos, su kuriomis yra visame pasaulyje vienija apie
pasirašytos sutartys, yra poli 5 tūkstančius klubų, vei
cijos rėmėjos. Įstatymais nu kiančių 124 šalyse.
matyta tvarka, saugos tarny
Klaipėdos senamiesčio Rota
bos įstoja į policijos rėmėjų ract klubas buvo įkurtas pri
gretas.
tariant Klaipėdos Rotary klu
bui ir įregistruotas Klaipėdos
rašytą straipsnį, užmetant miesto savivaldybėje. Rotoract
buvusiam Lenkijos prez. L klubo nariu gali būti 18-30
Walęsai antisemitizmą, jis at metų asmenys, todėl daugumą
sako „Gazeta Wyborcza" para jų sudaro Klaipėdos universi
šytu laišku, pažymėdamas, teto
bei
kitų
Lietuvos
kad jis visuomet buvęs pir aukštųjų mokyklų studentai,
mose antisemitinių kovų ei jau baigę mokslus bei dirban
lėse bei visais priešiškais tau tis jaunimas.
tybių reiškiniais. Deja, L. WaRotaract klubas siekia pri
lęsa (reikia skaityti V a l e n  sidėti prie jauno žmogaus as
sa") pamiršo susitikimą Ro menybės ugdymo, suteikti jam
moje su V. Landsbergiu šv. galimybę tobulėti, spręsti ma
Mišių metu, nusigręždamas terialines ir socialines bend
nuo jo (!) ir nepaduodamas V. ruomenės problemas. Be to,
Landsbergiui kaip taikos sim klubo nariai skatina draugys
bolio rankos. Mat L. V/alęsos tę ir savitarpio pagalbą tarp
uošviai yra vilniečiai, repatri viso pasaulio žmonių.
javę į Lenkiją, žmonos var
Beje, siekdamas įgyvendinti
das Gražina, o jos draugės — organizacijos tikslus, Klaipė
Aldona Kodėl jis nepadavė dos senamiesčio Rotaract klu
rankos — komentarai nerei bas vykdo ir įvairius visuome
kalingi.
ninius projektus. (Elta)
galim pasakyt, kad mūsų įsta
tymai, bent jau tautinių ma
žumų atžvilgiu, yra tokie (san
tykinai) kvalifikuoti, kad visos
Europos komisijos iš esmės
neranda priekaištų. Tai yra ne
toks dažnas atvejis. Per pas
tarąjį dešimtmetį, kai susidu
riam su didžiulėmis sociali
nėmis, privatizacijos, valdy
mo, demokratizacijos, korupci
jos problemomis, tautinių ma
žumų įstatymai sėkmingai
funkcionuoja. Tai yra šis tas.
Vadinasi, mūsų kultūra yra
gana imli. Aišku, kitas klausi
mas yra praktika: ar mes bui
tyje esam tolerantiški? Jeigu
mes nesam tolerantiški kitos
tautos žmogui, vadinasi, mes
nesam tolerantiški ir vienas
kitam: dėl pažiūrų, galvosenos
skirtumų. Žodžiu, pažiūra į
tautines mažumas visada pa
rodo, ar tu pats esi toleran
tiškas.

dalykus akcentuojate „Se
nojoje Lietuvos istorijoje"?
— Mano „Senojoje Lietuvos
i8torįjoje" akcentas turbūt yra
labai paprastas. Jeigu nuo S.
Daukanto paprastai sakyda
vom, kad Lietuvos esmė yra
pagoniškieji laikai, tai aš ban
dau pasakyti, kad mūsų visuo
menės šaknys yra baroko epo
choje. Mes esam anaiptol ne
pagoniškoji, o barokinė visuo
menė su daugybe atributų. Ne
tik su barokinėmis bažnyčio
mis, kurios yra labai svarbus
Lietuvos kraštovaizdžio ele
mentas. Ne tik su katalikybe,
kuri atėjusi iš baroko epochos,
o ne iš ankstesnių laikų. Mūsų
savastimi tapo baroko kultūra
su tam tikru teatrališkumu,
tai vienas dalykas. Ir su tam
tikru garbes supratimu, kuris
neretai yra svarbiau, negu
tam tikras racionalus vieno ar
kito reiškinio sudėliojmas. Čia
turbūt yra mano pagrindinė
ašis. Jeigu žvelgsime į senąją
Šaknys baroko epochoje
Lietuvos istoriją, didžiausią
— Kokius pagrindinius įtaką lietuvių mentalitetui, jo

darytume
fondo?

Artėjant Lietuvių fondo
suvažiavimui ar pelno skirsty
mui, pasigirsta patarimai,
kaip jis turėtų būti tvarko
mas, kam ir kiek skiriama
paramos. Tuomet kiekvienas,
net ir nė centu neprisidėjęs
prie LF ugdymo, staiga atsi
sėda į „žinovo krėslą". Taip ir
norisi paklausti: kas gi būtų,
jei Lietuvių fondo vadovybe
sielotųsi dėl kiekvieno kritiško
žodžio? Ar beliktų valandėlė
laiko dirbti darbą, siekti tiks
lo, kuriam LF buvo įkurtas?
Kam bet kada teko įsijungti
į lietuvišką veiklą ar dirbti
visuomeninį (juo labiau — be
atlyginimo) darbą, gerai pažįs
ta tuos „šnabždesius iš ša
lies". Atrodo, kad tai vienas
ryškiausių lietuvių tautos
bruožų: mažiau prisidėti prie
svarbių darbų, daugiau kriti
kuoti dirbančiuosius.
Nereikia manyti, kad visi,
pasiryžę dirbti visuomeninį
darbą ar dalyvauti veikloje,
taigi ir Lietuvių fondas, kaž
kokiu būdu įgauna „neklai
dingumo dovaną". Tačiau ne
turėtume vadovautis sena
mūsų liaudies patarle: „Tas
neklysta, kas nedirba, o kas
dirba, tą sudirba..."
Visgi prie LF iki šiol neprili
po nei viena drebiamo purvo
gniūžtė, niekuomet nepasi
taikė, kad kiltų bent įtarimas
dėl netinkamo lėšų panaudoji
mo, asmeninės naudos sieki
mo ar kitokio pobūdžio sukty
bių. Juk yra atitinkamos ko
misijos ir net valdžios įstaigos,
kurios atidžiai tikrina, stebi
LF veiklą ir tikrai bet kokios
„šunybės" pro pirštus nepra
leistų, {domu, kad su tuo su
tinka ir aršiausi Lietuvių fon
do kritikai.
Kaip Lietuvių fondo idėja
gimė, kas ją puoselėjo, augino,
su kokiomis problemomis ir
sėkmėmis LF susidūrė praei
tyje, žinome iš straipsnių
spaudoje. Neseniai ir mūsų
bendradarbis Bronius Nainys,
išsamiai aprašydamas JAV
Lietuvių Bendruomenės nuei
tą kelią, paminėjo LF pradžią,
o ir Jono Pabedinsko pasi
kalbėjimas su vienu pagrindi
nių LF steigėjų, dr. Antanu
Razma padėjo prisiminti, jau,
rodos, gan tolimą praeitį, kai
milijoninio fondo mintis at
rodė tiesiog nepasiekiama
svajonė. Kaip visgi gerai, kad
buvo pasiryžėlių, kurie nenu
leido rankų ir neišsigando
tamsių pranašysčių. Šiuo me
tu Lietuvių fondas pasiekė ne
tik vieną milijoną, bet beveik
dešimtį, o net ir parama, ku
rią, lyg gaivinančią gyvastin

gumo srovę, įliejo į lietuviš
kąją veiklą šiame krašte (jau
nekalbant apie milijono dol.
paramą Lietuvai), pralenkia
tą pirmąjį geistąjį milijoną...
Kiek Lietuvių fondas per
metus gauna prašymų parem
ti tą ar kitą projektą, renginį,
išleisti leidinį, padėti moksli
ninkui, studentui, instituci
jai?.. Be abejo, visi tie pra
šymai stropiai registruojami ir
svarstomi. Tai ne kartą pa
brėžė Lietuvių fondo parei
gūnai. Tačiau žmonės kažkaip
nelinkę tikėti tais teiginiais.
Kiekvienam atrodo, kad LF,
skirstydamas paramą, vado
vaujasi „asmeniškumais" —
padalindamas prašančiuosius
į baltas aveles, dosniai apdo
vanojamas, ir juodus ožius,
kuriems jokiu būdu padėti
nesutinka. Ir jokie argumen
tai nepakeis tokios nuomonės,
jeigu fondas nepaskyrė pra
šomos sumos arba dėl kitų
priežasčių atmetė prašymą.
Jeigu šiandien reikėtų kaž
ką neigiamo pasakyti apie Lie
tuvių fondą, tai būtent —
žinių apie jo veiklą, arba, tie
siai, reklamos stoką. Kad jo
veikla yra sėkminga, abejoti
netenka. Kad apie Lietuvių
fondą žino vyresnioji mūsų
tautiečių karta, mačiusi jo pir
muosius žingsnius, vėliau
skaičiusi dvi stambias, išsa
mias knygas, smulkiai apibū
dinančias LF kelius ir žmones,
kurie tais keliais jį vedė, tai
savaime aišku. O kaip su jau
nesniaisiais? Kaip su šiuo
metu gausiai atvykstančiais iš
Lietuvos? Kaip su žmonėmis,
kurie anuomet, kai buvo ku
riamas ir ugdomas Lietuvių
fondas, buvo užsiėmę mokslu,
savo ateities planavimu ir
šeimų kūrimu? Daugelis jų,
tiesa, yra LF nariai, įrašyti
savo tėvų ar senelių, bet ar po
tą nario įnašą bent šimtine
padaugino?
Amerikiečiai žino „public
relations" — ryšių su visuo
mene — svarbą. Žino, be abe
jo, tai ir Lietuvių fondas, bet
kažkaip tą veiklos lauką pa
staruoju metu lyg ir apleido.
Galime džiaugtis gausiu mili
jonų skaičiumi, galime LF
linkėti sėkmingos ateities, bet
visgi kartais reikia stipresnio
pastūmėjimo. Galbūt ir tie visi
nepasitenkinimai, kritiški žo
džiai, priekaištai išnyktų, jei
gu LF parodytų daugiau atvi
rumo — daugiau žinučių,
straipsnių, nuotraukų. Svei
kindami šį šeštadienį vyks
iantį LF suvažiavimą, nuo
širdžiai linkime atkreipti dė
mesį ir į šią „veiklos" sritį.

susiformavimui padarė XVIIXVIII amžiai. Kaip tik šios
epochos turėjo daugiausia įta
kos lietuvio dvasios sąrangai,
jos ornamentikai.
— Jeigu teisingai supran
tu, jūsų tyrimų objektas —
ne patys istoriniai įvykiai,
o jų pasekmė, palikti pėd
sakai, t.y. tautos mentalite
tas?
— Man rūpi, iš kur mūsų
visuomenėje atsirado vienos
ar kitos tendencijos, kas jas
skatino.kaip formavosi sam
prata apie gėrį ir blogį, kokią
transformaciją patyrė moralės
normos, kaip jos atsiliepė
žmonių charakteriui. Jeigu is
torija — žaizdras, man rūpėjo
surasti, kokias žymes paliko
laikas ir įvykiai, negandos ir
tragedijos, kokias etines nor
mas bei pasaulėžvalgą sufor
mavo. Žinoma, yra ir kitas,
tradicinis kebas — imti ir
kažką surasti pasididžiavi
mui, pasakyti — štai kokia
valstybė, kokie mes buvom di
deli, dabar eikim ir užkariau-

kim Baltarusiją ar Ukrainą.
Tačiau šiandien tai jau neat
rodytų rimta. Mes turime, ma
tyt, ieškoti, kas mes patys
esam. Ir jeigu istorikas gali
pasakyti, pažinti tos ar kitos
epochos vieną ar kitą bruožą,
čia aš ir matau savo, kaip tštoriko, tam tikras funkcijas.
— Teko aplankyti n e vie
ną LDK paminklą, prio j o
sustoti. Kas padarą di
džiausią įspūdi?
— Visa ta užmirštoji Lietu
va — tai yra dabartinė Balta
rusija. Be abejo, čia daug-ką
reiškia ir Adomo Mickevičiaus
aura. Naugarduko žemė su di
dikų Radvilų Nesvyžiumi. Ir
dar tam pačiam palaly Bu
tanai su XVIII a antrosios
pusės Sapiegų rūmais, kurių
kieme vos ne futbolo aikštė
telpa. Tai daro milfiniskn
įspūdį. Aišku, atradimai ir
kuklios gotikinės Sinkevičių
arba Malo Možeikovo cerkvės,
po to Palenkė su Suprasliu
šalis Balstogės.
(B.d.)
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APIE ŠOKIUS, ŠOKĖJUS IR POKYLI
Šiuo metu Lietuvoje yra per
80 sportinių (pramoginių) šo
kių klubų. Vilniuje apie 20, o
daugiausia — Kaune. Finan
siškai pajėgūs klubai kviečiasi
žinomus pasaulio trenerius
treniruoti klubo, kartais ir ki
tų klubų, šokėjų poras, per
teikti naujausią informaciją iš
šokių pasaulio. Šios pamokos
— tobulėjimo mokyklos ir jose
mokosi ne tik šokėjai, bet ir jų
treneriai.
Niekas nestovi vietoje. Kaž
kada, pradėjusi rengti semi
narus — mokyklas Lietuvos
šokėjams ir treneriams, buvo
me patys pirmieji, surengę to
kio tipo seminarą Palangoje
apie 1986 m.
Pagal tarptautinės sportinių
šokių federacijos pasaulio ver
tinimo sudarytą lenteję, 2001
m. balandžio 1 d. iš tūkstančio
pasaulio šokėjų porų, dalyvau
jančių aukščiausiuose populia
rumo konkursuose, Lietuvos
Šokėjai standartinių šokių
grupėje užima šias vietas: 3ąją Arūnas Bižokas ir Edita
Daniūtė; 9-ąją Linas Koreiva
ir Karolina Skorupskaitė; 19ąją Andrius Ivašauskas ir Jur
gita Dingelytė; 23-ąją Donatas
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė;
37-ąją Marius Kriukelis ir
Kristina Valiūnaitė, ir t.t.
Praeitą savaitgalį Austrijos
mieste Bernbach pasaulio jau
nimo čempionate kauniečiai
Marius Kriukelis su Kristina
Valiūnaitė iš „Kaspino", iško
vojo pasaulio jaunimo (iki 19
metų) standartinių šokių čem
pionų titulą. Kaip sako šių šo
kėjų treneriai, praeityje buvę
Kauno „Sūkurio" šokėjai, Dai
va Dackevičienė ir Giedrius
Januškevičius, tai yra ir poli
tinė pergalė, nes pralenkti ita
lus Andrea Zaramella ir Letitia Ingrosso (2-oji vieta), kurie
ilgą laiką buvo laikomi favori
tais, buvo nelengva. Lietuvos
šokėjų pergalė yra labai svari
— varžėsi 62 poros iš 36 vals
tybių! Tai puiki proga pasa
kyti pasauliui — yra ir Lietu
vos mokykla! Šešerius metus
kartu šokantys, M. Kriukelis
ir K Valiūnaitė pernai pasau
lio jaunimo čempionate užėmė
8-ąją vietą. 1998 metais jie
yra pelnę bronzos apdovanoji
mus planetos jaunių pirme
nybėse, Donatas Vėželis ir
Lina Chatkevičiūtė tapo nu
galėtojais.
Bronzą čempionate iškovojo
kita Lietuvos pora — Vaidotas
Lacitis ir Aurelija Griciūtė iš
Vilniaus „Dileksos" klubo.
1994 m. Kaune „Dileksos" klu
bą įkūrė Juozas Aleksandra
vičius, praeityje puikus Kauno
„Sūkurio" standartinių šokių

šokėjas, neseniai tokį pat klu
bą įkūręs ir Vilniuje, o kauniškiui vadovauti palikęs savo
brolį. Vaidotas ū* Aurelija pra
dėję šokti Vilniaus mokslei
vių rūmuose pas Aurelijos ma
mą Iną Griciuvienę, dabartinę
klubo „Miražas" trenerę. Vė
liau per trejus metus į šokių
paslaptis gilinosi Vilniaus
Šokių klube batuto" pas Auš
relę ir Virginijų Visockus. Au
relijos tėvai Valdemaras ir Ina
(Kručinina) Griciai — ilgus
metus šoko Vilniaus 8 vidu
rinėje mokykloje, pas fizikos
mokytoją Genrietą Gruzdevą,
kuri tiek buvo įsimylėjusi pra
moginius šokius, jog šalia to
kios, nešokėjiškos disciplinos,
kaip fizika, sugebėjo sukurti
visai neblogą šokių klubą „Ko
vo 8-osios" gamykloje. Tuo me
tu gamykla rėmė Vilniaus 8ąją vidurinę mokyklą. Taigi,
buvusių šokėjų vaikai — irgi
gabūs šokėjai, jau pasiekę ne
blogų rezultatų Lietuvoje ir
tarptautiniuose konkursuose
— 1999 m. Lietuvos standarti
nių ir 10 šokių (standartiniai
ir Lotynų Amerikos šokiai
kartu, o juos šoka ir „Lab
daringojo Vienos valso" poky
lio programos dalyviai — Do
natas Vėželis su Lina Chatke
vičiūtė) čempionai. Šokėjai
1999 metais Alasio mieste
Italijoje, pasaulio jaunimo II
grupės standartinių šokių var
žybose pelnė II vietą.
„Labdaringojo Vienos valso"
pokylio dalyviai turėjo puikią
progą pamatyti, pasauliniam
šokėjų elitui priklausančius
šokėjus Donatą Vėželį ir Liną
Chatkevičiūtę. Nors ir ne itin
gausiai susirinkusi publika
nuoširdžiausiai plojo šokė
jams, nepaleido, prašė kartoti,
šokėjai treniruojasi Kauno
„Sūkuryje" (treneriai Jūratė ir
Česlovas Norvaišos), ir poroje
šoka penkeri metai. Donatas
— Kauno kultūros akademijos
studentas — būsimas profe
sionalus sportinių šokių trene
ris, o Lina — Vilniaus univer
siteto Kauno filialo vadybos
specialybės antrakursė. Tai
malonūs, neišpuikę jaunuo
liai. Birželio mėnesį jų laukia
pasaulio 10 šokių pirmenybės.
Palinkėkime jiems geros sėk
mės, o mums teko puikios aki
mirkos, praleistos su jais kar
tu.
Po pokylio, jau pailsėjusius,
pakalbinau dvidešimtmečius
Liną ir Donatą.
— Labai patiko. Žmonės to
kie atsipalaidavę, nesusivar
žę. Patiko tradiciniai lietuviš
ki šokiai, dainos. Džiaugia
mės, galėdami ir mes prisidėti
prie puikaus pokylio tikslo —

šokėjai Lina Chatkevičiūtė ir Donata* Vėželis, apsilankė „Drauge"
J o n o Kuprio nuotrauka
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Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Vėželis. 1998 m. Vengrijoje, pasaulio jau
nimo standartinių šokių varžybose laimėję pirmąją vietą.

paramos Valdovų rūmų atsta
tymui.
— Kaip patiko Amerika,
kiek J ū s čia spėjote pama
tyti?
— Patiko ir net labai. Ypač
naktinė Čikaga — kiek šviesų!
Mus supantieji žmonės labai
malonūs. Dėkui jiems.
— Jūs labai liekni. Ar lai
kotės kokios specialios šo
kėjų dietos?
— O, ne. Mes valgome, kiek
ir ką norime. Bet yra mėgs
tami patiekalai ar ne. Lina
labiausiai mėgsta šašlykus, o
aš (Donatas) mėgstu minkštą
mėsytę, nors kartais ir lašinu
ko paragauju.
— Kokie planai ateičiai?
—Birželio mėnesį — pasau
lio 10 šokių taurės konkursas.
Dalyvaus apytikriai apie 50
šokėjų porų iš daugelio valsty
bių, rudenį Lietuvos, pasaulio
pirmenybės.
— Kur pati didžiausia
konkurencija — namuose
ar svetur?
— Be jokios abejonės — Lie
tuvoje, nes labai daug šokėjų
klubų ir daug gerų pedagogų,
o patys geriausi, nusipelnė
daugelio žmonių pagarbos —
Jūratė ir Česlovas Norvaišos.
— Kaip išsilaiko šokėjai?
— Pavyzdžiui, pradžioje
mums padėjo tėvai. Be jų pa
galbos nieko nebūtume galėję
pasiekti. Viena akademinė va
landa individualios pamokos
kainuoja Lietuvoje 15-20-25
dol., o Anglijoje pas gerą peda
gogą — 45 dol. ir dar daugiau.
Tai tik 45 min.! Be individua
lių pamokų — šokėjas ilgai
trypčioja vietoje. Mūsų tėvai
padėjo, investuodami į mūsų
ateitį. Dabar mes jau tiek pa
siekę, sugebame save išlaikyti
ir mokėti už privačias pamo
kas, nes ir patys taip užsidir
bame savo duonai, šokiams,
konkursams — mokome indi
vidualiai šokėjų poras.
— Kiek valandų per sa
vaite j ū s patys treniruojatės?
— Mes treniruojamės kiek
vieną dieną, įskaitant ir sa
vaitgalius, jei neturime kon
kursų. Paprastai nuo dviejų
iki trijų valandų. Pilna koja.
Kartais, kai jaučiamės persik
rovę, — turime pertrauką die
nai, kitai. Bet dirbame ištisai,
nes konkurencija labai didelė,
o norisi daug dalyvauti kon
kursuose ir pasiekti ar išsilai
kyti aukštame lygyje. Turime
tikslą ir jam gyvename.
— Ne paslaptis, kad dau
gelis ir labai gerų porų, pa
siekę aukštų įvertinimų,
skiriasi, meta šokius ar
keičia partnerius. Nesu
tampa charakteriai, nesu
geba vienas kitam paklus
ti. Kaip sekasi Jums?
— Kai repetuojame — pasi
taiko visko, galų gale reikia ir
pasiginčyti, reikia įrodyti savo
tiesą - tai mums padeda ne
stovėti vietoje, o ieškant eiti
pirmyn. Bet mes puikiai su

tariame, esame kartu ir mums
norisi šokti drauge.
— Ar turite laisvalaikio
ir ką veikiate, j e i turite?
— Lina jau nuo mažens turi
pomėgį piešti, lankė dailės
studiją. Labai mėgsta grafiką,
laisvalaikiu kuria įvairius
darbus. Vėliau juos dovanoja
savo draugams. O aš žaidžiu
futbolą, krepšinį, minu dvi
ratį.
— Kaip matote savo atei
tį?
— Susiję su šokių pasauliu
norime jame ir likti. Labiau
siai norime gyventi Lietuvoje,
nors ir nėra lengva šiandien
joje. Gaila, kad vyriausybė
mažai galvoja apie žmogų. Da
bar kiekvienas lenda į parla
mentą, pamiršęs ką pažadėjo
rinkėjams, nes nori tik save
apsirūpinti. Bet reikia tikėtis,
kad gal po kelerių metų reika
lai pagerės ir Lietuvoje, sunormalės įstatymai ir daugelis
kitų dalykų.;
— Ačiū už mūsų pasi
kalbėjimą ir linkiu s ė k m ė s
Jūsų planuose.
— Mes norime visiems, už
sienyje gyvenantiems lietu
viams, pasakyti, kad esame
susižavėję jumis — tokioje di
dingoje didelėje šalyje, saujelė
lietuvių neprapuola, o bend
rauja, padeda vieni kitiems
išsilaikyti lietuviais, būna
kartu ir net tokius projektus,
kaip Valdovų rūmai Lietuvoje,
palaiko. Tai labai didelis ir
įspūdingas dalykas mums lie
tuviams iš Lietuvos. Ačiū, kad
pakvietėte, ačiū už šilumą.
Ypač esame dėkingi Rūtai ir
Vyteniui Kuncoms, kurie gy
vena JAV tik devinti metai, už
priglaudimą savo namuose ir
dėmesį, kurį skyrė mums.
Taip pat nuoširdžiausiai dėko
jame išeivijos lietuviams Aldo
nai ir Ramojui Vaitams, už
šilumą jų namuose ir viską,
ką mums parodė, supažindino
su Čikaga. Dėkojame ir Jums,
nes be Jūsų nebūtų ir mūsų
čia! Linkime, kad ir čia su
klestėtų sportinis šokis lietu
vių tarpe. Kaip būtų nuosta
bu!
Pirmieji šokėjų treneriai —
Linos — Liudmila Šmitienė iš
Kauno, o Donato — Virginija
Grigaliūnienė iš Elektrėnų.
Keletas interviu po poky
lio. Pagrindiniai klausimai
pokylio dalyviams:
Ar patiko pokylis? Kas nepa
tiko?
Atsako: Marija Vasiliaus
kienė iš Glenn Ellyn, IL.
— Patiko. Viskas patiko ir
maistas, ir muzika, ir progra
ma. Ypač šokėjai iš Lietuvos.
Puiku, kad šoko Jūsų jauni
mas.
— Jūs pasikvietėte draugų
net iš Indianos. Ar jie liko pa
tenkinti?
— O, taip. Mūsų draugai jau
skambino ir dėkojo mums ui
puikų vakarą. Kas gali būti
geriau?!
Ar dalyvausite kitų m e t ų
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Bet visi puikiai žinome, kad,
(jei bus toksai renginys)
švenčiant sakramentus ar iš
pokylyje?
pažįstant mūsų katalikišku
— Būtinai dalyvausime bus
mą, atsižvelgiama j kitus da
tai Lemonte, ar ne ir dar
lykus, bet ne į tai, kaip ir kiek
draugų pasikviesime daugiau,
SIELOVADA
mylime. Taip šis esminis
nes pasikviesti negėda.
Evangelijos raktažodis lieka
Atsako: Aldona Vaitienė iš
Kun. Jaunius
tik lyriniu įstatymo ir ritualo
Highland Park.
Kelpšas
pagražinimo elementu.
— Patiko. Ačiū už puikų
Kaip gi čia tarpusavio santy
vakarą. Viskas gerai — mais
Klausimas:
Manau,
kad
kiuose
pasiliksi tik meilę, juk
tas, muzika, programa. Galė
daugelis
nežino
bažnyčios
labai
rizikinga.
Daug lengviau
jote nevėluoti ir pradėti laiku.
įstatymų.
Gal
galėtumėte
pa
pasakyti
„negalima",
nes tai
Kitais metais dalyvausime,
aiškinti
plačiau
apie
moterys
sako
Bažnyčios
įsakymai
ar
kur tik rengsite. Tokia gera
tės
sakramentą?
Viename
dar
kas
nors.
Todėl,
išsiskyręs
nuotaika ir padainavome kar
tu. Šokiai, žaidimai lietuviški. žmonių susibūrime išėjo kalba ir antrą kartą susituokęs,
Džiaugiuosi, pabuvusi kartu apie tai, kad antrą kartą iš žmogus, yra antrarūšis ir ne
su lietuviais' geroje aplinkoje. tekėjusi moteris, ar vedęs vy reikalingas. Aš tik džiaugiuo
O jau šokėjai iš Lietuvos! Gro ras, jei nepaėmė tuoktuvių si, kad vis dėlto yra kunigų,
bažnyčioje, negali eiti prie šv. kurie sako — vaikeli, ateik
žis ir malonumas juos regėti.
Atsako: Daiva ir Vaidutis Komunijos. Gali atlikti išpa pas mane ir pasikalbėsime,
žintį, o komunijos priimti — nesvarbu, kokia tavo socialinė
Miliūnai.
padėtis ir kiek tu susipainio
— Patiko, labai smagu buvo. ne. Kodėl?
Atsakymas:
Jūsų
klausi
jęs
gyvenimo labirintuose —
Patiko šokėjai iš Lietuvos,
mas
iš
tiesų
yra
aktualus
ir
juk
Kristus
kviečia — ateikite
vien dėl jų vertėjo ateiti, auko
skaudus,
tik
gaila,
kad
atsa
pas
mane
visi.«
ti pinigus. Toks grožis! Patiko
Svarbu, kad tu nuoširdžiai
ir aplinka, matosi, kad daug kyti teigiamai negaliu. Nauja
sis
Katalikų
Bažnyčios
kate
nori
atverti Dievui savo širdį
darbo įdėta papuošiant sporto
kizmas,
nors
išleistas
moder
ir
žaizdas,
tada jis iš tiesų
salę, paverčiant pokylio sale.
niam
žmogui,
nors
ir
Kristus
gydo.
Man
buvo
įdomu sutikti
Labai patiko svečių iškilmin
kviečia
ateitikite
pas
mane
Neokatechumenų
judėjimo
gas sutikimas, rožės mote
visi,
kurie
alkstate
ir
esate
atstovus,
kurie
šiuo
metu
rims. Gražu, kad jaunimą į
prislėgti,
aš
jus
atgaivinsiu,
apaštalauja
Čikagoje,
ir
išgirs
programą įjungėte ir jie matė
tą visą grožį ir jiems paliko taigi, bažnyčia sako — ne. ti jų kvietimą atsinaujinti. Jie
įspūdį, kad ir toliau nori daly Ateikite tiktai tie, kurie esate pateikė atsinaujinimo vaisius,
vauti pramoginių šokių užsi geručiai. Kristus sako: „Aš, pokyčius žmonių gyvenime,
ėmimuose. Taip ir auginama Gerasis Ganytojas ir man nei kurie aktyviai dalyvauja ju
viena avis nėra prarasta ar dėjime ir maldos grupėse. Vie
pamaina.
Galėjo karštas maistas būti nereikalinga, aš palieku 99 nas vaisių buvo, nuo santuo
teisiąsias ir einu ieškoti pakly kos pagal įstatymą, į santuoką
gal kitoks.
— Ar pati surengtumei dusios avies". Bažnyčia, gi bū pagal Kristų. Todėl dažnai,
dama Jėzaus mistiniu kūnu, nors ir įstatymas palaimina
toki renginį?
— Ne nesugebėčiau. Per atėjus paklydusiai avelei, santuoką, ne visada ją palai
užuot, kad ją apkabintų ir gy mina Kristus.
daug darbo.
— Ar ateisi kitais metais, dytų, guostų, perrištų žaizdas,
sako — tu nereikalinga, nes
ar atsiveši draugų?
tu
— paklydusi. Mums reikia
— Būtinai.
tik
standartinių avių, kurios
Atsako: dr. Šarūnas Tauras
telpa
į įstatymo rėmus.
iš Walparaiso, Indiana.
Man seniai neaišku, kodėl
— Patiko. Labai įdomus va
karas. Geras maistas. Ne vi bažnyčia laikosi Judėjų tradi
suomet gali gauti viską vienu cijos, bet ne Kristaus mokslo.
metu — maistas, muzika, gera Visu savo viešosios veiklos gy
programa. Ypač paliko įspūdį venimu Jėzus priešinosi rai
šokėjai iš Lietuvos. Nuostabi diškam įstatymo laikymuisi,
pora, bei Jūsų šokėjai. •Sva jis vengė žodžio įsakymas,
jos" šokėjai. Visa programa la įstatymas, bet vieną kartą
prabilo ryžtingai: „Tai mano
bai įdomiai sutvarkyta.
— Ar kitais metais daly* įsakymas, kad jūs vienas kitą
vausite, draugų pasikvie- mylėtumėte, kaip aš jus my
site. J u k keliavote ne lėjau* (Jn. 13, 31-35) ir prime
na, jog tai įstatymo pilnatvė.
trumpą kelią.
— Būtinai, draugų pasikvie
sime ir visai nesvarbu kur
rengsite Lemonte ar ne. Buvo
nenuobodu, laikas praėjo labai
greitai ir nejučia. Išvažiavome pagalba, energija tegul bus at
...Plauksime vėjų blaškomi,
gal prieš pirmą nakties.
statyti ne tik Valdovų rūmai,
troškulio kankinami!
Atsako: kauniečiai Eugeni bet ir visa Lietuva. Nors esa
Viltį nepraradę —
jus ir Aldona Rupšiai iš šiau me toli nuo Lietuvos, bet čia
Burėm pakeltom!" — Alina
rinės miesto dalies:
lietuvių namuose jaučiame lie Ramanauskienė — Klaipėda
— Patiko. Bet, praeitais me tuvišką dvasią. Vakaras suor
„Esu laimingas, galėdamas
tais gal buvo smagiau. Žinai, ganizuotas puikiai, nuotaikin būti dalyviu!" — kun. Jaunius
yra jau su kuo palyginti. O gai. Buvo nuostabu, linksma Kelpša
šiaip viskas gerai. Stasė Jag- ir gera. Džiaugiamės, galėda
„Ačiū už puikią šventę!" —
minienė gerai „užveda" pub mi prisidėti prie Valdovų rū Jolanta ir Kastytis Latviai,
liką. Būtinai sudalyvausime.
mų atstatymo. Valio rengė Juozas ir Jurgita Gurevičiai,
Atsako: Danguolė Dunčienė jams, valio Lietuvai!* Iki se Dalia ir Vytas Balčiūnai.
iš Westmont, IL.
kančio susitikimo 2002 me
„Puiku!" — Eglė ir Audrius
— Man viskas patiko, gal tais!" — Aldona ir Gintas Ra- Kulbokai, Audra ir Ričardas
pernai buvo daugiau netikėtu kitos, Algimantas Krištolaitis, Saltanavičiai
mo. Šokėjai daugiau susiklau Stasė Jagminienė su šeima,
„Dėkui už šokėjus iš Lietu
sę (praeitais metais Danguo Lilija ir Algirdas Pivaronai ir vos, puikų vakarą" — Su mei
lės sūnus Tadas pokylyje šoko visi likusieji nuo 16-ojo stalo.
le Reinys Bistrickas (Clevekartu su „Svaja", o šiais me
„Ačiū, Ligija! Sėkmės ir stip land, OH) ir Gintė Čepinskaitais atlieka praktiką Florido rybės ateityje!
tė — Čikaga.
je...). Maistas labai geras, įvai
„Bravo!" — Vija Paulienė ir
„Su tikra meile" — Marija
rus.
šeima iš Elgino, IL ir t.t.
Remienė
O jau šokėjai iš Lietuvos, tai
tokie nuostabūs, kad net ir
nebėra ką pridurti prie jų
šokio! Reikia patiems pamaty
ti ir įsitikinti. Ačiū ui juos ir
ne tik. Solistai iš Kauno pui
kiai papuošė programą. Daug
įdėjote triūso, kad pokylis taip
gerai pavyktų. Renkite dai
niau — ateisime ir paremsime. Pati niekada nepadary
čiau tokio renginio, neturiu
supratimo, net nuo ko pradėti.
Atsako: Roma Pawlicki
— Man viskas patiko. Lietu
viai gali didžiuotis, kai suren
gia tokius pokylius. Mano vy
rui norėjosi kitokio maisto.
Ypač karšto patiekalo kitokio.
Kitais metais dalyvausime ir
draugų atsivesime būtinai.
I i svečių knygoa:
„Miela Šio vakaro organiza
tore Ligįja, dėkojame ui triū
są, pasiaukojimą ir ra Joaų
Pokyliui vadovavę — Jonas Variakojis ir Jurga Tautkute-Tamonienė

•
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APIE CENZŪRĄ NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE

LABDARINGAM VIENOS VALSO
POKYLIUI PASIBAIGUS
Džiaugiuosi, kad pokylis įvy
ko,-skoloje nelikome ir dar su
rinkome Valdovų rūmų atsta
tymo projektui įgyvendinti...
dolerių.
Džiaugiuosi daugiau dėl to,
kad dalis mūsų visuomenės
palaikė šį pokylį — atėjo. Juk,
jei nori tik aukoti, gali neiti į
pokylį, nesipuošti, nedalyvau
ti. Bet, kad ir nedidelis kiekis
mūsų žmonių, vis tik atėjo pa
remti ir pačią idėją — per po
kylį, meninę programą, bend
rą dainą ar šokį būti kartu,
būti su tauta.
Kiek pavyko pokylis, tegul
kalba kiti, o aš, kaip organiza
torė, žinau, kad buvo ir kelios
klaidos, kurių ateityje, tikrai
nebus, nes dalis mano jauni
mo, Meno mokyklėlės dėstyto
jų, kiek prisidėjusių prie ren
ginio vyksmo, mokėsi ateičiai.
Mokėsi, kad gal ryt, poryt, ga
lėtų patys surengti, pasisėmę
patyrimo iš šio ar kito rengi
nio. Svarbiausia, norėjau kuo
daugiau
įjungti jaunimą į
mūsų lietuvišką veiklą. Ir jie
visi, t.y. „Svajos" šokėjai, ku
rių tik keletas beliko nuo pra
eitų metų, kiek sugebėjo —
padėjo. O jaunimėlis iš Meno
mokyklėlės,
dalyvaudamas
programoje, tiesiog laukė ko
kios komandos padaryti tą ar
kitą, taip jie norėjo prisidėti ir
padėti. Tačiau jiems dar per
anksti, teks palaukti. Ateityje
— taip. Dėkinga visiems, ku
rie prisidėjo, padėjo.
Kai praeitais metais pokylio
metu priėjusi moteris, prisi
stačiusi Vita, pasisiūlė būsi
mam pokyliui paruošti stalus
— sakiau, — dėkui, atsimin
siu. Ir atsiminusi, pakviečiau.
Nuoširdžiausia padėka Vitai
Bahramis, kuri mūsų stalus
papuošė, kaip aukščiausio
rango bankete. Sakoma, kad
teatras prasideda nuo rūbinės,
tai mūsų salės stalai ir buvo
ta vieta, nuo kurio prasideda
pokylio vaišės. Tris valandas,
padedant Meno mokyklėlės
dėstytojai Dianai Gudavičiū
tei, moterys lankstė, rišo, dė
liojo servetėles. O „Svajos" šo
kėjos Aurelija, Laura, Greta,
Asta tvarkė, valė stalo įran
kius, kad jie žvilgėtų, nešiojo
vaisius, žodžiu, padėjo pa
ruošti iki galo stalus. Scenog
rafija rūpinosi taip pat Meno
mokyklėlės pavaduojanti dės
tytoja Dovilė Šumskytė, pade
dant jos tėveliams, scena pra
žydo obelų žiedais. Sutempėm,
susiskolinom lempas, staliu
kus. Puošėmės, kaip galėjome.
Dėkui JAV LB kultūros tary
bos pirmininkei Marijai Re
inienei paaukojusiai 100 dol.
ir už juos nupirkusiai pokyliui
rožes, kurios buvo įteiktos
kiekvienai moteriai. O Prano
Zapolio auka buvo skirta sce
nos dekoravimui. Salės ap
švietimu pasirūpino Alvydo ir
Danguolės Dunčių šeima. Sta
sė Jagminienė, Loreta Umbrasienė ir aš atitempėme pana
šias lempas, kad tik tas ap
švietimas būtų jaukesnis. Su
siskolinome
dekoratyvinius
staliukus gėlėms. Dėkui Bro
niui Dainiui, atvežusiam iš
namų baltus staliukus ir
mano draugei Mary Lou, pa
skolinusiai dar vieną... Taigi,
suneštinėmis,
sudurtinėmis
pastangomis, salė pavirto pa
našia į pokyliui skirtą.
Maistą pagamino „Bravo",
kurių savininkai Audra ir Ry
tis Januškos, pasistengė, kad
ne tik skanus, bet ir estetiš
kas jis būtų. Siurpriziniai le
dai „Degančios vyšnios" buvo
mums visiems pateikti, kaip
dovana nuo šeimininkų. Tor
tus, kaip ir praeitais metais,
gavome labdarai, juos kepė ar

parūpino — Birutė Navickie
nė, Rūta Kuncienė ir Vija
Paulienė. Hedvina Dainiene
padovanojo tradicines lietuviš
kas salotas, prižiūrėjo stalus,
kad nieko netruktų. Ji, beje,
pasiuvo organizaciniam komi
tetui regalijas. Tomas Gu
dauskas, negalėjęs dalyvauti
nuo ryto, nes dirbo, rūpinosi
bilietais, ir, padedant Kęs
tučiui Arbačiauskui, — para
du. Bare turėjusi įsijungti Jur
gita Arbačiauskienė, truputį
pavėlavo, o žadėjusi tik padė
ti. D. Gudavičiūtė turėjo suk
tis kaip vijurkas, apspitu
siems klientams. Tad pra
džioje turėjome šiokią tokią
painiavą, kuri mums nebuvo
dosni.
Sakoma, kas nedirba, tas
neklysta. Taip ir mes. Pa
darėme klaidų. Bet, kaip ir
jau po pokylio kalbėjo patys
„Svajos" šokėjai, kitam kartui,
jie žinos daugiau. Tai puiku.
Svarbiausia, mokėti į save
pažvelgti iš šono.
Atskirai norisi padėkoti Al
gimantui Barniškiui, groju
siam labdarai. Dėkinga Algi
mantui, kad ir savo draugus,
solistą Juozą Janušaitį iš
Kauno muzikinio teatro bei jo
brolį Vytautą pakvietė daly
vauti mūsų programoje. Pui
kiai dainavo ir merginos —
Gitana Snapkauskaitė bei Ligita Keserauskaitė. Meno mo
kyklėlės dėstytojų Jurgita
Bach (fortepijonas) ir Loreta
Umbrasienė (dainavimas) pa
pildė pokylio programą. Šoko
mažieji ir paaugliai iš Meno
mokyklėlės — ir kartu, ir ats
kirai. Paaugliai, kartu su
„Svaja*, šoko modernius šio
laikmečio
šokelių
salsos,
. mambo kompoziciją „Trauki
nys".
Apie Valdovų rūmų atstaty
mo projektą trumpai papasa
kojo JAV LB tarybos pirmi
ninkė Regina Narušienė, buvo
parodytos skaidrės.
Pokylio puošmena Donatas
Vėžehs ir Lina Chatkevičiūtė.
Juos jau matė ir ALTV žiū
rovai, kurie irgi galėjo įsitikin
ti jų meistriškumu, menišku
mu. Skeptikams noriu pasaky
ti, kad be jokios abejonės, ir be
jų pokylis būtų įvykęs. Tačiau,
turime siekti aukštesnės pa
kopos meno ar sporto pažini
mo. Mano šokėjai tėra tik mė
gėjų lygio. Malonu, kad gali
me pasirodyti, susirenkame,
bet iki aukšto meistriškumo
— toli, o gal ir nepasiekiama
— sąlygos ne tos. Šokėjai atei
na, gal ir niekada gyvenime
nešokę ir minkai iš jų, kaip iš
molio, su viltimi, gal pavyks,
kaip nors priartėti arčiau
sportinio šokio. Mūsų sąlygo
mis, manau, mes pasiekiame
daug. Bet pasiekiame ne taip
lengvai, nes lankomumas, kai
dauguma jų turi čia patys sau
skintis kelią į gyvenimą, —
dirbti, kad susimokėti už
mokslą (dalis atvykę su turis
tine viza...), yra labai viduti
niškas...
Dėkinga ir Stasei Jagminienei, kaip visada su šypsena,
daina einančia prie žmonių. O
koks lietuvis be dainos! Her
kulis Strolia, beskubėdamas iš
koncerto mieste, net pabaudą
gavo iŠ policijos, bet tradiciš
kai sudalyvavo mūsų pokylyje
ir jo smuikas papildė kapelytės muziką. Meno mokyk
lėlės dėstytoja Virginija Dargis pamokė visus bendrą Vi
durnakčio kadrilių. Šokome
dar nuo praėjusių metų vi
siems patikusį „Šyvį" ir „Noriu
miego". Buvo smagu. Tomas
Gudauskas parūpino statinai
tę alaus, o šokėjos iškepė duo
nutės su česnaku prie jo.

Tęsinys iš Nr. 9

Svečiai Vienos valso pokylyje traukia smagią dainą, vadovaujant Stasei Jagminienei

Pokylio nuotaiką palaikė ir
programą vedė, specialiai iš
Lietuvos atvykusi ir padėjusi
atvykti šokėjams, Jurga Tautkutė — Mis Lietuva — 94, bei
čikagietis Jonas Variakojis.
Šiais metais jiems viskas se
kėsi daug paprasčiau, nes jau
turėjo tokio pokylio vedimo
praktiką.
Visi, prisišokę, prisivalgę,
jau gerokai po vidurnakčio,
nenoromis skirstėsi namo. Su
silaukusi vienos kitos pasta
bos, bei komplimentų, sulau
kiau ir žmonių, norinčių pa
dėti, organizuojant (?!) kitą po
kylį. Tai Gediminas ir Leonidą
Kazėnai, Romualdas K r o n ^
ir dar keli kiti, kurie sakė —

reikės, sakyk, padėsime. Pui
SVEIKJNIM.AI
ku.
VIENOS VALSO
POKYLIUI
Visiems, visiems išvardin
GAUTI IŠ UKAUVOS
tiems ir ne, dėkoju už palaiky
Kiekviena tauta turi savo
mą ir paramą. Labiausiai dė
valstybingumo
siml.olį, vieni
koju M. Remienei, kuri labai
jantį
ir
padedantį
s uvokti sa
nuoširdžiai stengėsi padėti iš
ve
išskirtine
irsva.rbia
žmo
sakydama ir pastabas, ir pa
nijos
dalimi.
Lietuvių
tauta,
laikydama, ne veltui, neatvy
kus, dėl suprantamų priežas nuėjusi garbingą istorijos ke
čių, Ingridai Bublienei, mes lią, naujojo atgimimo pra
Mariją įvardijome, kaip poky džioje iškėlė valstybės galių
lio globėją. Taip ir buvo. Papil ir vienybės simbolio — Valdo
domai dar aukojo Danutė Bin- vų rūmų atstatymo idėją.
Šiandien turime visas prie
dokienė — 100 dol. ;.c Vytau
laidas
tokiai idėjm įgyven
tas Vizgirda — 100 dol. Su
dinti.
Valstybė
iki šiol rėmė
rinkta a^'-^. Bus perduota
Žemutinės
pilies
tyrimus. Da
k^Tiyiuteriu.
bar ateina laikas pilatesniems
Ligija T a u t k u v i e n ė užmojams ir darbams.
Tačiau Valdovų rūmai, iš
kilsiantys šalia Ka redros, nėra
vien tik gražus pastatas. Juo
se turi atsiskleisti lietuvių,
pasklidusių po visą pasaulį,
siekis matyti savo tėvynę
klestinčią, tvirtą, o jos pilie
čius gerbiančius savo praeitįValdovų rūmai — tai ir dvasi
nė sąvoka.
Kad galėtume Lietuvos var
do tūkstantmečio proga pa
sidžiaugti atstatytu valstybės
simboliu, neužtenka vien tik
valstybės pastangų. Ne tik
dėl būtinos materialios para
mos didelio projekto įgyven
dinimui, bet ir siekiant sukusti tinkamą iškilios idėjos dva
sinę atmosferą.
Visokeriopai vertintinas net
ir mažiausias indėlis, ir dėko
ju visiems, parodžiusiems dė
mesį ir norintiems paremti
tautą vienijantį darbą.
Gintautas Kėvišas
Lietuvos kultūros ministras

******
M.K. Čiurlionis. ..Dvyniai". 1907.

ZODIAKAS
DVYNIAI
Paskutinysis
pavasario jus, Venera ir Saturnas. Dvy
ženklas — Dvyniai (Merkuri niai yra oro ženklas, vyriškas,
jus). Dvyniai vaizduojami įvai teigiamas (aktyvus), ir pas
riais pavidalais: arba vienas lankus. Kaip žvaigždyno (Zo
šviesus, o antras — tamsus; diako ženklo) pavadinimas, ži
vienas raudonas, o antras mė nomas dar iš babiloniečių šal
lynas; vienas galva į dangų, o tinių.
antras — galva žemyn ir t.t.
Parengta pagal Udo BecDualumo tapatybėje, žmogaus ker.
vidinio prieštaringumo, iš vie
Vienišiems žmonėms — pa
no aukštesnio taško įžvelgia žinčių klubas „Zodiakas". Klu
mos dienos ir nakties vieno bo sąlygos: nariu gali būti
vės, šviesos ir tamsos vienovės kiekvienas ar kiekviena, ne
simbolis. Pusiausvyros, har jaunesni kaip 18 metų am
monijos simbolis. Daugelio žiaus. Norint tapti klubo na
tautų kosmoso įsivaizdavime, riu, reikia atsiųsti savo duo
pvz., indėnų, vienas dvynių menis, nurodant: lytį, amžių,
yra geras, o kitas nedoras, vie ūgį, šeimyninę padėtį, išsilavi
nas palankus civilizacijai, o nimą ir t.t.
kitas linkęs girtuokliauti.
Rašykite mums: „Bičiulystė"
Dvyniai, arba Gemini, yra — „Draugo" adresu, arba P.O.
trečiasis Zodiako ženklas, ati BOX 4102, Wheaton, IL 60189
tinkantis paskutinį pavasario arba elektroniniu paštu emėnesį. Saulė pereina šį ženk mail: Biciulyste@aol.com
lą gegužės 21-birželio 21 die
ną. Čia Merkurijaus namai.
Jupiteris (Neptūnas), Marsas
ir Saulė, pagal helenistinę ast
rologiją, yra Dvyniams pri
skirti globėjai. Tuo tarpu, pa
gal indiškąją, Dvyniams pri
skiriami globėjai — Merkuri

Sveikiname J u s ir džiau
giamės Jūsų tautiškumu ir
dosnumu, skiriant šio rengi
nio pelną Valdovų rūmams
atstatyti.
Jūs esate Valdovų rūmų at
statymo židinys, kaip dauge
lis visuomeninių organizaci
jų. Kai švęsime Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmetį
2009 m., galėsite džiaugtis,
kad šios šventės reikšmin
giausią simbolį — Valdovų
rūmus ir Jū.<? padėjote atsta
tyti.
Linkime Jums smagaus va
karo. Mūsų mintys yra su Ju
mis.
Edmundas Kulikauskas
Valdovų rūmų paramos
fondo valdybos pirmininkas

******

Nuoširdžiai dėkojame už
skiriamą dėmesį Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Val
dovų rūmų — Lietuvos svar
biausio valstybingumo simbo
lio — atstatymo idėjai ir
pastangas bei ryžtą ją remti.
hab. dr. Vytautas
Urbanavičius
Pilių tyrimo centro
„Lietuvos pilys" direktorius
dr. Napalys Kitkauskas
Architektūros tyrimų
skyriaus vadovas

Kad šios spaudos dalies cen
zūravimo darbas būtų kuo ra
cionaliau vykdomas ir, kad
būtų išvengta tam tikrų
komplikacijų rašytojų ir visuo
menės opinijoje, siūlau mini
mos spaudos cenzūravimo
darbą pavesti tam tikrai nuo
latinei komisijai". Tais pačiais
metais prie Vidaus reikalų
ministerijos buvo įkurta Kny
gų tikrinimo komisija, kurios
nariais tapo: žurnalistas Vin
cas Kemežys, teisininkas Juo
zas Vitėnas, rašytojas Petras
Vaičiūnas, pedagogas Leonar
das Dambrauskas. Ši komisi
ja turėjo teisę apie neleidžia
mą spausdinti rašinį ar leidinį
pranešti spaustuvės vedėjui,
apie reikalingas padaryti pa
taisas — autoriui ir leidėjui.
Komisija galėjo siūlyti Spau
dos ir draugijų skyriui taikyti
kai kurias sankcijas autoriui,
leidėjui ar redaktoriui, Jeigu
pateikiamas jau kartą už
draustas to paties autoriaus
leidinys". Komisijos nariai
gaudavo atlyginimą — 200 li
tų per mėnesį. Prasidėjus so
vietinei okupacijai, Knygų tik
rinimo komisija savo suma
nymų nespėjo įgyvendinti. Su
sipažinkime su keletu būdin
gų spaudinių sulaikymo ar
uždraudimo atvejų.
Po 1926 metų gruodžio 17
dienos perversmo į valdžią
atėjo tautininkai. Vienas iš
tautininkų tikslų buvo palan
kaus savo įvaizdžio spaudoje
formavimas. Dėl šios priežas
ties iš apyvartos buvo išima
mos knygos, kuriose pasitai
kydavo kritikos tautininkų
atžvilgiu. 1927 metais socialis
tinės pakraipos lietuvių knygų
leidykla „Audra", veikusi Ry
goje, išleido K Borutos eilė
raščių rinkinį „Kryžių Lietu
va", o 1928 metais — romaną
„Namas Nr. 13". Abi rašytojo
knygos buvo uždraustos įvežti
į Lietuvą ir platinti, remiantis
Spaudos įstatymo 22-uoju pa
ragrafu — tai reiškė, jog jų tu
rinys prieštavo nepriklauso
mos Lietuvos valstybės kūri
mui. Buvo uždrausta ir dau
giau spaudinių, pavyzdžiui,
literatūros almanachas „Aud
ra" (1928). Šis almanachas at
sirado po tautininkų pervers
mo, kai tarp rašytojų ėmė
reikštis tautininkų vyriausy
bei opozicinės nuotaikos. Al
manachą redagavo K. Boruta.
Jame buvo spausdinama A
Venclovos apysaka „Žemės re
forma", K. Borutos eilėraščiai
— „Artojų žemės poetams",
„Septyneto kalavijų pervertai
motinai", L. Laicens'o eilėraš
čių („Žalias semaforas", „Klau
simas restorane", „Duona ir
pečiai", „Šalin rubežius"); W.
V/hitmeno eilėraščių („Trimi
tai garsiau! Pilna burna būg
nai!", „Ei vagys, plėšikai at
vestieji į teismą") vertimai.
Nepriklausomos
Lietuvos
spaudos cenzūra stabdė ir ki
tus darbininkams atstovau
jančios socialdemokratų parti
jos leidinius. Buvo uždrausta
1928 metais „Audros" bend
rovėje pasirodžiusi A Berkmano brošiūra „Kronštato su
kilimas", — apie garsųjį Ru
sijos Baltijos laivyno jūrinin
kų sukilimą prieš bolševikų
įvestą tvarką; tais pačiais
metais išleistas rusų anarchis
to P. Krapotkino veikalas
„Valstybė ir jos istoriškasai
vaidmuo" taip pat negalėjo bū
ti platinamas Lietuvoje. „Vals
tybėje Krapotkinas temato
vien tik naudotojų, pavergėjų
sąjungą, vergiančią tiek dva
sišku, tiek kūno atžvilgiu
žmogaus asmenybę [...]. Kra
potkino idealas — tai laisvų,
laisvai besitvarkančių, atskirų

bendruomenių, arba komunų
sąjungos", — rašoma knygos
įžangoje. Todėl nenuostabu,
kad, cenzoriaus nuomone, „Ši
knyga savo turiniu kenksmin
ga Lietuvos nepriklausomos
Valstybės kūrimui".
To laikotarpio cenzūra kovo
jo ir prieš komunizmo propa
gandą spaudoje. Pavyzdžiui,
buvo uždraustas Brooklyn,
NY „Laisvės" leidžiamas „Dar
bininkų kalendorius 1927 me
tams", kurį sudarė R. Mizara.
Kalendorius iš tikrųjų labai
politizuotas — V. Lenino, J.
Stalino straipsniai, revoliuci
jos veikėjų biografijos. Archy
vuose randama, jog uždrausta
Lietuvoje platinti ir įvežti B.
Laucevičiaus-Vargšo keturių
veiksmų dramą „Pirmi žings
niai". Knygelė išleista 1901
metais Čikagoje. Draudžiama
jame rašte teigiama: „Bendrai
iš turinio jaučiamas darbi
ninkų kurstymas prieš darb
davius, būtent, kad tik strei
kais, sukilimais — dvarų de
ginimu ir t. p. gali būti iškovo
tas darbininkų būvio pagerini
mas". Atsisakyta Vokietijoje
pasirodžiusių
komunistinės
periodikos leidinių: „Die Woche", „Der Bund", „Die rote
Fahne" ir kitų; atmesti ir so
vietų leidiniai, kurių cenzūros
uždraustų užsienio knygų są
rašuose yra daugiausia.
Viena aiškių prieškarinės
Lietuvos cenzūros praktikos
krypčių buvo kova prieš len
kus. Nuo 1919 metų balan
džio 21 dienos iki 1939 metų
spalio 10 dienos (išskyrus lai
kotarpį nuo 1920 metų liepos
14-osios iki spalio 9-osios) Vil
nius patyrė Lenkijos okupaaią

-

Bus daugiau

w

Edita Žiurinskienė.

DŽIAUGIUOSI
PATARIMU
Negaliu atsidžiaugti „Bičiu
lyste". Kaip gerai, kad ji yra!
(Būtų dar geriau, jei gau
tumėme kiekvieną penkta
dienį!) Pasinaudojus patari
mais, kuriuos radau, būtent
„Bičiulystėje", kreipiausi į
„First Personai Bank" dar
buotoją Editą Žiurinskienę
(Zhiurinskas). Buvau maloniai
priimta, išklausyta ir aptar
nauta.
Kai aplinkui tiek daug gru
bumo, nesąžiningumo, priešiš
kumo, toks malonus žmogus,
kaip Edita Žiurinskienė, padė
jo man, neseniai atvykusiai,
nelabai susigaudančiai bankų
raštuose. Pasirodo, kiek daug
aš nežinojau! Juk nežinoda
mas gali prisidaryti kartais
ir sunkiai pataisomas klaidas.
Apsilankymas pačiu laiku pas
puikiai aptarnaujantį banko
darbuotoją, padeda lengviau
kvėpuoti ir laisviau gyventi.
Patariu visiems, kuriems rei
kia banko paslaugų, kreiptis į
Editą Žiurinskienę — būsite
maloniai išklausyti ir aptar
nauti. Ypač tie, kuriems sun
ku susikalbėti angliškai. Iš
banko išeisite su puikia nuo
taika, o svarbiausia, pratur
tėję nemokamomis žiniomis.
Birute Žiogelienė
Evergreen Park,IL
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S K E L B I

JEI GALI JAPONAI AMERIKOJE, TAI
GALI IR LIETUVIAI LIETUVOJE!
— Kaip g a l i m a s p r ę s t i i š
Kaip jau rašyta lietuvių išei
vijos spaudoje, Vašingtone lei s t r a i p s n i o „Washington Ti
džiamas dienraštis „The Wa- m e s " d i e n r a š t y j e , j a u y r a
shington Times" balandžio 18 a u g i n a m o s L i e t u v o s klima
d. išėjo su 16 puslapių priedu, t u i p r i t a i k y t o s a u g a l ų v e i s 
skirtu Lietuvai. Ten randame l ė s : k e l i o s r ū š y s o b u o l i ų ,
ir straipsnį apie Lietuvoje š p a r a g a i . Kas d a r t e n v y k s 
„smunkantį žemės ūkį ir ky t a ?
lančias dilemas". Įdomu tai,
— Ūkininkai Lietuvoje, kaip
kad straipsnyje nemažai dė ir bet kur kitur pasaulyje, yra
mesio yra skiriama Auksu- skeptikai ir netiki žodžiais.
čiams. Su projekto sumanyto- Jie turi patys pamatyti, pa
jų ir įgyvendinimo komiteto čiupinėti, paragauti ir įsitikinpirmininku inžinierium Vy- ti. Taigi, auginsime tai, kas
t a u t u Š l i ū p u kalbasi „Drau būtų tinkama, ko Lietuvoje
go" korespondentas Romas dar nėra, bei tai, ko ūkininkai
Kasparas.
norės, kad pademonstruotu
— L i e t u v i ų i š e i v i j o s spau- me. Prie to prisideda ir Lietud o j e a p i e A u k s u č i ų pavyz- vos žmonės. Pavyzdžiui,
Vytautas Šliupas prie lentos, supažindinančios su Auksučių projektu.
d i n i o ū k i o p r o j e k t ą , beveik sodinome vietinio verslininKo
n e r a š o m a , t a d n o r ė č i a u pa Dariaus Malinausko dovano- be jokio atlyginimo? Savano Reikšmingas aukas atsiuntė klauso nuo žmogaus ambirijų,
k l a u s t i : k u r t i e Auksučiai tas 10-ties skirtingų veislių riškas p asiaukojimas Lietu Tautos fondas, veikiantis Ka noro dirbti, noro specializuotis
y r a ir k o d ė l p r o j e k t a s įgy- obelaites iš Norvegijos. Lietu- voje yra nesuprantamas. Lie nadoje, Omaha Sister Cities ir noro įgyti supratimą apie
v e n d i n a m a s A u k s u č i u o s e , viski obuoliai ilgai neišsilaiko tuvoje dažnai yra mūsų sa Assoc., Lithuanian Citizen's galimybes, parduodant savo
klausiama,
kokia Society of W. Penn., White produktus. Pasirinkimas yra
o n e D o t n u v o j e a r k u r ki ir nelabai tinka sultims. Šiuo vanorių
metu obuolių sultis Lietuva jiems iš t< > nauda. Net ir Ame Knight Fund, Millbrae Rotary tikrai nemažas. Pavyzdžiui,
tur?
Nesakyčiau, kad Amerikoje įsiveža iš Lenkijos. Maža to, rikos lietuviai galvoja pana Club ir nemažai tūkstantinin Amerikos japonai savo mažuo
mūsų laikraščiai nerašo — prieš kelerius metus prie Vie šiai. O ga 1 tik sąžinę nurami kų bei smulkesnių aukotojų. se žemės ploteliuose užaugina
įdeda viską, ką mes pasiun- vio pradėjusi veikti vokiška na, save : įtikinėdami, kad ne Nuoširdžių aukotojų susilau daug egzotiškų daržovių, vai
čiame. Bėda tik ta, kad tie sulčių gamykla koncentratą reikia aukoti projektui, kad kiame dažnai, kartais net po sių, ir pagamina kitokių pro
laikraščiai pageidauja specia atsiveža iš Vokietijos. Taigi, Lietuvoje grūdų perteklius, kelis kartus, bet aukų, ir gan duktų. Tai galima daryti ir
liai jiems parašytų straipsnių, dabar pažiūrėsime, kurios iš kad reikia mažinti ūkių skai skubiai, reikia daugiau, nes Lietuvoje, o paklausa bus ir
šią vasarą numatome vykdyti savame krašte, ir Vakarų Eu
pranešimų spaudai nededa, norvegiškųjų obelaičių tiks čių.
— Kas i r k a i p
finansuoja pagrindinius centro statybos ropoje. Čia ir išryškėja mūsų
Dėl visokių kitų darbų: dažnų Lietuvos klimatui. Kitas paAuksučių
centro
kelionių į Lietuvą prižiūrėti vyzdys: Gruzdžių žemės ūkio šitą p r o j e k t ą ? N e paslaptį*, darbus ir statinių įrengimą. kuriamo
Auksučių projekto, na, paga- mokyklai pernai parūpinome kad d a u g k a m išeivijoje Tikėkimės, kad dar yra dosnių prasmė: norime parodyti, kas
liau ir dėl mano amžiaus šparagų daigų. Šparagai tiks j a u n u s i l x > d o a u k o t i . K i t i lietuvių, kurie šio reikalo įmanoma pasiekti Lietuvoje,
apsikrovę
l a b d a r o s svarbą supras ir nepagailės mažuose žemės ploteliuose.
straipsnių rašymui pritrūksta eksportui, ūkininkai turės pa yra
laiko. Na, o Auksučiai yra 15 jamų, nes šparagų paklausa našta; L i e t u v o j e s t e i g i a m o s savo uždirbtų pinigų, arba pri Lietuvos ūkininkai stengsis,
kilometrų
nuo
Kuršėnų- Vakarų Europoje yra tikrai naujos g i m n a z i j o s , r e i k i a simins Lietuvos ūkininkų da jei matys naudą sau ir savo
lėšų n a š i a i t y n a m s , a t s t a t o  b ą savo testamentuose. Beje, šeiniai.
Gruzdžių link (Šiaulių apskr.). didelė.
Ten yra XLX šimtmečio gale
— K a s v a d o v a u j a dar m o s b a ž n y č i o s — p e r p a s  reikia paminėti, kad Auksučių
Ko labai stinga, tai galimy
mano senelių pirktas ūkis. Jį b a m s — n u s t a t o j ų k r y p t į t a r u o s i u s 10 m e t ų a t s t a t y  valdytojų taryba dirba be atly bių parduoti savo produktus ir
atgavau prieš 6 metus. Beje, — ir k a s j u o s v y k d o ? To ta arba pi į s t a t y t a d a u g i a u ginimo. Apskaičiavome, kad nebūti išnaudojamam,
čia
aš pats nesu ūkininkas, ir k i o s a p i m t i e s p r o j e k t a s rei kaip 100 — t a i g ą s d i n a n e t be manęs jie, ypač Larry Cle mūsų konsultantas Leland
mano sūnus ūkininkavimu ne- k a l a u j a
nemažai
d a r b o išeivijos -vyskupą P a u l i ų ment ir Leland Ruth, yra įdėję Ruth yra nepamainomas, nes
sidomi. Norėjosi k ą nors gera r a n k ų , j a u n e k a l b a n t a p i e B a l t a k į (ži ū r . „ L i e t u v o s ry daugiau negu 3,000 valandų jis ir Rusijoje, Amerikoje, Uk
padaryti Lietuvai ir jos smul- s p e c i a l i s t u s . I š k u r a t e i n a tas", 2001.04.18), o k u r d a r savanoriško darbo, o tai jau rainoje, ir daug kur kitur stei
„Valdovų įikmai", k u r i ų at didelė auka.
gė ūkininkų kooperatyvus, iš
kiesiems ūkininkams, tad, pa- p a r a m a ?
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darbams
va
sitaręs su geranoriškai nusi
— L i e t u v a i a t k ū r u s n e  mokė, kaip konkuruoti lais
100
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teikusiais California universi
p r i k l a u s o m y b ę i r į s i g a l ė j u s voje rinkoje. Žodis „kooperaty
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teto agronomijos specialistais, n u s Raigedas Karosas. Jis ir
2-3 h a v a d i n a m i e m s š e i m o s vas" šiuo metu Lietuvoje su
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nutariau įsteigti šitą specia žmona Elviną turi ūkininka
ū k i a m s , š v i e s i o s a t e i t i e s ti grąžina nemalonius sovietme
—
Gražu
kurti
savo
garbei
lios paskirties ūkį. Nuvažia- vimo patirtį: puse metų Anglik ė t i s b a t ų l y g i r n e r e a l u , čio prisiminimus, bet reikia
ar
pasididžiavimui
skirtus
pa
n e s v a r b u , k ą tie Akiai b e - neužmiršti, kad kooperatyvai
vome Lietuvon 1996 metais, joje, pusantrų metų Oregono
minklus,
bei:
ar
taip
neskriaug a m i n t ų . S t i n g a k a p i t a l o veikė ir prieškarinėje Lietu
pasikalbėjome su dideliais po- valstijoje, JAV, kur dirbo Iverdįiame
tų
300,000
smulkiųjų
ū k i n i ų p a s t a t ų s t a t y b a i , voje, tad reikia juos atgaivinti,
nais ir su mažais ūkininkė- son Farms komerciniame ūkyLietuvos
ūidninkų,
kuriems
t e c h n i k a i — p a d a r g a m s . tinkamai organizuoti Dau
liais, pamatėme, ko jiems rei- je. Abu pramoko angliškai,
tikrai
reikia
skubios
pagalbos.
K o k i a l i n k m e , J ū s ų n u o  giau dėmesio tam turėtų skirti
kia. Taip išdygo „Auksučių že- naudoja kompiuterį, tvarko
Ar
mes
nes
tumiame
jų
į
ne
m o n e , a t e i t y j e p l ė t o s i s Lie Žemės ūkio ministerija.
mės mokomasis ir miško eko žemės ūkio techniką. Abu
viltį,
į
girtavimą,
į
valdžios
iš
tuvos šėmės ūkis, kuriame
Taigi, Lietuvoje smulkieji
loginio tvarkymo" projektas, darbštūs, sąžiningi ir ne gir
skirtas smulkiųjų žemdirbių tuokliai. Na, o darbų kryptį laikomų bedarbių eiles? „Wa- š i u o m e t u d i r b a a p i e 8 0 ūkininkai ne tik neišnyks, bet
labui. Auksučių apylinkė yra nustato amerikietis Lawrence shington Times" straipsnis n u o * , š a l i e s g y v e n t o j ų , k a i su laiku atsigaus ir įsitvirtins.
nuskurdusi, toli nuo Dotnu Clement, dviejų California ap apie Lietuvos ūkininkų padėtį J A V ž e m e s ū k i o p r o d u k t ų Jiems tik reikia visų mūsų
vos, kur yra mokslo centras, skričių ūkininkų patarėjas- turėtų daug. kam plačiau at p a k l a u s ą p a t e n k i n a m a ž 
apylinkės ūkininkams niekas konsultantas, California uni verti akis. Na, o finansavimas d a u g 1,6 n u o * * o V o k i e t i 
nepadeda. Nors ir gerai bend- versiteto žemės ūkio tarnybos iki šiol visiems darbams: lau j o j e 2 n u o š . g y v e n t o j ų .
raujame su Žemės ūkio minis- direktorius. Panašų į Auksu- kų suarimas, piktžolių pašali
— Nesutinku su tokia paties
Už šią knygą reikėtų padė
terija, Dotnuvos akademija, čių projektą jis buvo sukūręs nimas, javų sėjos, trąšos, che galvosena! Maža to, ir dauge koti S. Stasienei: buvo papil
Gruzdžių žemės ūkio mokykla netoli Sankt Peterburgo, Rusi- mikalai, ūkvedžio alga, jo gy lis Lietuvos biurokratų, užau dytas išeivijos kultūros loby
ir Šiaulių universiteto botani- joje. Šis žmogus dabar visą venamojo namo statyba, auto gusių mieste — kaimo net nas, ir mes galime tuo di
kos skyriumi, tačiau mūsų laisvą laiką atiduoda Lietuvai mobilis, derliaus nuėmimas, nemačiusių — panašiai galvo džiuotis. Pati knyga labai gra
projektas skiriamas tik savos — joje lankėsi net 7 kartus. medienos paruošimas, na, ir ja ir pagal tai nustatinėja Lie žiai apipavidalinta jos dukters
apylinkės žmonėms, ne visai Numato dėstyti Šiaulių uni daugiau negu 9 0 ha papildo tuvos ūkio ateitį, { p a t i e s dailininkės Teresės Stasaitės.
apskričiai ar Lietuvai apmo versitete, tačiau svarbiausias mos žemės pirkimas, ėjo iš klausimą atsakysiu, pasirem Knygoje gausu iliustracijų,
kyti. Na, o tikslas gana aiškus jo įnašas, tai į pensiją išei mano paties kišenės — tiems damas mūsų konsultanto Lar viskas — eilės tvarka. Kiek
— padėti ir patarti smulkiems nančio George Diersseno ūkio reikalams išleidau daugiau ry Clement nuomone. Larry viena seimininkė labai lengvai
ūkininkams, kaip vėl atsistoti padargų ir technikos perdavi negu 150,000 dolerių. Tiesa, Clement, paskaitęs „The Wa- ras sau tinkamą patiekalą. 0
ant kojų, kaip konkuruoti rin m a s Auksučiams. Du trakto Šiaulių apskritis išvalė melio- shington Times" cituotus Lie tų patiekalų gausumas! Kny
koje.
riai, kombainas ir kita žemės racinio drenažo vamzdžius ir tuvos prezidento Valdo Adam ga parašyta taip, kad ja gali
— K i e k ž e m ė s y r a skirta ūkio technika, kadaise kaina griovius, nutiesė gražų pusės k a u s pasisakymus, kad Lietu naudotis tiek čia, tiek Lietu
p r o j e k t u i ? K i e k paveldėtos vusi ketvirtį milijono dolerių, kilometro privažiavimo prie vai reikia persiorientuoti iš^ voje — visi, besidomintys ku
ir k i e k n u p i r k t o s projekto yra perduodama Lietuvai. Na, ūkio kelią. Taip pat pažadėjo ūkio politikos į technologiją, linarijos menu.
tikslams?
o darbo rankų tikrai reikia la nutiesti elektros laidus, bet kaip Vakarų Europoje, ir, kad
Knygą, kaip ir draugą, rei
— Viso labo turime 143 hek bai daug. Esame susitarę su per trejus metus pažado ne reikia mažinti akių skaičių, su kia mokėti pasirinko. Labai
tarus, arba 354 akrus. Dirba Gruzdžių žemės ūkio mokyk ištesėjo, tad ūkis neturi elekt tokia nuomone griežtai nesu gaila, kad mes neturėjome di
mos žemės yra 96 ha, o miško la, pasikliausime mokiniais. ros — esame be šviesos. Kita tinka. Jis tvirtina, kad net ir delio pasirinkimo. Kulinarijos
— 39 ha. Paveldėjau 51 ha, Kartu su jais dirbs ir iš Ame vertus, gražiai, nors ne finan Amerikoje galima pelningai knygų vos kelios buvo išleis
t.y, pusę senelio ūkio. Kitą rikos bei kitur atvykę savano siškai, talkina Žemės ūkio verstis mažais ūkiais. Jis to tos. Mokytojų studųų savaitės
pusę — 51 ha — nupirkau iš riai, žemės ūkio mokyklų ir ministerija, Gruzdžių žemės kią nuomonę yra pareiškęs metu, lankiau S. Stasienės ve
dr. Roko Šliūpo palikuonių. universitetų studentai. Beje, ūkio mokykla ir naujasis Šiau California ūkininkų laikraš damus kulinarijos kursus.
tyje.
(Straipsnis
vadinasi: Nors ir per trumpą laiką,
Dar 41 ha nupirkau iš kai tikrai skaudu, kai žmonės sa lių apskrities viršininkas.
mynų.
Projekto
vykdymui vanoriškai dirba, stengiasi
Eksperimentinius augalus ir JDont Pknr Under Our Small daug ką sužinojau, papildžiau
naudojame 10 ha, kaip patarė padėti Lietuvoje skurstan jų sodinimą, ūkininkų apmo Farms*). Ūkininko turimos že savo žinias. Esu labai dėkinga
mūsų konsultantai, nes tai ti tiems ūkininkams, o čia, Ame kymo centro statybą ir jo veik m ė s ploto dydis neturi nieko S. Stasienei už prieskonių są
piškas Lietuvos smulkaus ūki rikoje, skleidžiami gandai, jog lą bei technikos ir kitos pagal bendra su ūkio pelningumu, rašą, kuriuo visados naudojuo
ninko žemės piotas. Likusią tai eina tik į Šliūpo ūkį — jis bos persiuntimą į Lietuvą fi n e s priklauso nuo to, kas toje si ir kuriuos kiekvienai šeimi
žemę apsėjame grūdais, rap tik savo projektą kuria. Kai nansuos
pelno
nesiekianti žemėje bus auginama. Lietu ninkei būtina žinoti. Kiekvie
sais ar žirniais, o gautas pel kurie aukotojai, gerieji Auk California valstijoje įregist vos smulkieji nlpninkai gu 2-6 nas kraštas naudoja tą pačią
nas bus naudojamas centro sučių rėmėjai, yra susilaukę ruota „The Auksučiai Founda ha šeimos ūkeliais, tikrai pel mėsą, tą pačią žuvį, skiriasi
plėtimui ir išlaikymui. Miško net anoniminių skambučių — tion (USA)". Iki šiol tas fondas no neturės, jei sės tradicinius tik prieskoniai ir gaminimo
mediena naudosime statybai. perspėjimų. Tai absurdas! Esu yra gavęs
daugiau
negu javus, cukrinius runkelius ir bodai. Taip gaunamas kitas
Beje. jau pastatėme ūkvedžiui daugiau negu 70 metų am 40,000 dol., nors vien iią va t.t. Tam raikai didelių plotų, patiekalas.
4 miegamųjų namą iš rąstų, žiaus, tad jei tą projektą kur sarą numatytom išlaidom rei brangios technikos, didelių
Pratarmėje autorė trumpai
iškasėme šulinį, pastatėme čiau savo naudai, tai ar būtų kėtų 250,000 dolerių. Iš pačių kapitalo įdėjimų. Tad ir kyla nusako apie patiekalų atsira
svirtį. Namo vidus įrengtas logiška manyti, kad California dosniausių aukotojų norėčiau klausimas: kaip gali žmonės dimą, išdėsto maisto cheminę
moderniškai, nes čia priimsi universiteto profesūra taip paminėti Gražiną Liautaud ir išgyventi iš to, ką turi? O gali s u d ė t i Skaitytojas ras svar
me konsultantus iš Amerikos. nuoširdžiai darbuotųsi ir dar Aleksandrą Wesey su žmona. išgyventi todėl, kad tai pri biausias žinias apie baltymus,

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBŽS DRAUDIMAS.
Agantaa Frank Zapots ir OH. Mgr. Auka*
S. Kana kaba HatuvUkai.
FRANKZAPOUS
3208 MZ VVestOSthStrsst

Tat (708) 4244654
(773)681-8664
Kalame visą rūšių „ridings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
WIndow Wa*ben Needed!
40,000 per year. Weneed 100crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportabon. Mušt befluentin English.
LJLMcMaboaWindowWashtac.
Td. 800-820-6155.
V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuteriais
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. T9 St
TeL 773-582-0183,773-5824184.
Kalbame lietuvilkai.
Reikalingi T A X I
vairuotojai.
Pats apmokau.
TeL 847-774-6643.
Reikalingi darbininkai
naktiniam parduotuvių
valymui Darbas pietą Indianoje.
Atlyginimas nuo $1,600 iki
$2,000. TeL 773-476-2247,
773-251-4101.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare ano 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai
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GREIT

PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
0nC(773122* - S7(l
l(70S)«S-71*0
• tmi!

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

n
New Vision
Bus.: 708-341-0800
V«*M*773«4-7K»
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.
Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyvenu prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kama
žema. Skambinti Apolonijai,
t d . 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,
td. 773-585-9067 arba
773-585-6709.
LANGUPLOVĖJAI!
ėkite jau
Reikalinga
100 žmonių..
Prade!
šiandien. Darbas
nuo pirmadienio
iki
Šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
po 2-3 žmones Cvyrai ar moterys).
Pnvalo turėti automobili ir susikalbėti
angliškai. Patyrimas nebūtinas išmokysime. Atlyginimas i50Q.per
savaite vienam žmogui. Sumokėsime
kiekviena dieną. Užpildyk dokumentus
šiandien -pradek dirbti rytoj
EL

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numeri. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O.Box980,
Kefiaebunkport, ME 04046.

Galiu pagaminti šviesią maistą įvairioms pr&granV
Gyvenu Downers Grove, Ilinois.
Skambinti
tel. 773-398-6638, Danutei.

didelės pagalbos.
_ Linkime, kad tai k u o
g r e i č i a u į v y k t o , o, t u o t a r 
po, į ką kreiptis norin
tiems prisidėti prie c e n t r o
veiklos?
— The Auksučiai Founda
tion (USA), 2907 Frontera
Way, Burlingame, CA 94010.

APIE KNYGĄ „KVIEČIU VAIŠINTIS"
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angliavandenius,
riebalus,
vandenį ir mineralines me
džiagas — svarbiausius ele
mentus, reikalingus organiz
mui. Autorė pateikia angių ir
metrinės sistemos m a t u s , kas
palengvina šeimininkėms ne
pripratusioms prie m ū s ų stan Padažais ir pagardais yra pra
dartų. Svarbu žinoti, kiek lai turtinamas patiekalas — kiek
ko ir kokį maistą galima lai nuostabių padažų mums pa
kyti užšaldytą. Knygoje yra teikia S. Stasienė, kokie jie
pateiktas ištisas sąrašas. Duo visi paprasti, kaip lengva jais
ti keli praktiški patarimai, naudotis ir kaip jie pakeičia
kaip sveikai atšaldyti maistą. patiekalus! Sriubos! Ligoniui
Priimdami svečius išreiškia pirmas vaistas yra sriubos.
me pagarbą sau ir svečiams. Reikia suprasti, kad sriubos
Tai būtina žinoti kiekvienai mošų kasdieniniam stalui yra
šeimininkei. Vos tik atšilo, labai svarbios. S. Stasienės
garažuose ėmė vykti baliai. knygoje sriubų pasirinkimas
Liūdna nuo tokio vaizdo. Ar labai didelis. Eilės tvarka pe
tai pagarba svečiams? Tai ar reinama prie mėsos patiekalų.
nepasako apie tinginę šeimi Čia rasime kiaulienos, avie
nos,
jautienos,
žvėrienos,
ninkę?
paukščių ir laukinių paukščių
S. Stasienės knygoje rasime,
patiekalų.
kaip pagarbiai priimti svečią,
Pusę knygos užima saldieji
kaip paruošti šventinį stalą.
patiekalai.
Pradedant nuo pa
Nepatingėkime kiekvieną die
prastų
kisielių,
kompotų ir pa
ną, susėdę pietų, tinkamai iš
baigiant
išdidžiais
tortais,
dėlioti šakutes ir peilius. Tik
sausainiais.
namų aplinkoje mes pripratin
Vadovaukimės daktaro J.
sime vaikus naudotis stalo
Adomavičiaus
žodžiais, kad
įrankiais. Sunku žiūrėti, kaip
tik
sveika
mityba
padarys
amerikiečiai susipjausto vis
mus
sveikus.
Tad
gaminkimės
ką, paskui, perėmę į kairę
ranką, valgo. Juk šitaip val patys, semkimės žinių ir
gant, i š maisto išeina sultys. džiaukimės, kad jas kas nors
Visą maistą mes atšaldome, parašo. Ačiū S. Stasienei už
puikią knygą. Visiems siūlau
tai irgi nenaudinga.
ja
pasinaudoti ir padovanoti
Knygoje rasime puikių pa
kitiems.
tiekalų mūsų stalui, č i a ra
sime gardžiausių užkandėlių.
NŲolė Nausėdienė

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 18 d., penktadienis

TARP MŪSŲ KALBANT
NEI URBANAS, NEI URBONAS,
NEI URBANAVIČIUS
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro rėmuose veikian
čiame Pasaulio lietuvių ar
chyve yra gausybės dokumen
tų, rankraščiu, žemėlapių, pla
katų, paveikslų. Taipgi knygų,
laikraščių, žurnalų, gaidų,
plokštelių ir muzikos garso
įrašų. Be to, medicinos, tauto
dailės korinių ir retai, arba
niekur, nepasitaikančių mu
ziejinių vertybių.
Vienoje lentynoje išrikiuotos
nematytos ir beveik negirdė
tos, William L. Urban para
šytos ir Lituanistikos tyrimo
bei studųų centro išleistos,
knygos „The Samogitian Cru
sade", (1969 m ) .The Baltic
Crusade" (1994 m), .The Independence of the Baltic Sta
tes: Origins Causes and Conseųuences" (1996 m ) , „Tannenberg and After" (1999 m),
.The Prussian Crusade" (2000
m).
Šių knygų autorius yra dr.
William L Urban, profeso
riaująs Manmouth College,
Manmouth, IL. Ar jis, ko gero,
nėra ankstyvesnių lietuvių
ateivių sunūs, vaikaitis, o gal
net provaikaitis? Ne! Nei jis,
nei jo tėvai, nei protėviai nie
kada nesigiminiavo nei su Urbanais, Urbonais, nei su Urbeliais, Urbaičiais, Urbanavieiais ar kitais panašiai skam
bančių pavardžių savininkais.
William Urban nėra susirišęs
nei su lietuviais, nei su Lietu
va. Jis yra škotų, airių ir bene
vokiečių kilmės.
William L Urban susido
mėjo Bahoos kraštais, studi
juodamas Hamburgo universi
tete ir bendraudamas su Herder institutu. Jis, beje, 19911994 m. redagavo .Journal of
Baltic Studies". William L Ur
ban naudojasi įvairiakalbe
literatūra. Jos tarpe lietuvių
-Marijos Gimbutiene., Algir
do Greimo, Pauliaus Rabi
kausko, Constanttne Jurgėla,
Jono Putino, Sauliaus Sužie
dėlio bei kitų lietuvių mokslininku parašytomis knygomis.
William L. Urban parašytos
knygos susilankė tarptautinio
dėmesio Knygos aprašomos ir
recenzuojamos amerikiečių, vo
kiečių, olandų spaudoje. Su
laukta ir lietuvių atsiliepimo.
Edvardas Gudavičius, recen

zuodamas „The Samogitian
Crusade" (Kryžiaus žygiai Že
maitijoje), Lietuvos i8tohjos
metraštyje (1990 m.) be kita
ko, rašo: „Mus, savaime su
prantama, labiausiai domina
lietuvių kontragento įvertini
mas. Autorius pabrėžia, jog
lietuviai buvo geriausi regiono
kariai, pripratę įveikti visus
kaimynus (p. 4-5 21). Jis sie
kia suvokti Lietuvos politinę
raidą ir jos išdavas; nurodo
X m a. genčių antagonizmą (p.
53), pažymi, gal net perdėtai,
Vytenio istorinį vaidmenį,
stiprinant karinę valstybės or
ganizaciją (p. 65). Teigiamą
Kęstučio charakteristiką (p.
147-148) gal kiek lėmė panaši
XIX a. vokiečių istoriografijos
tradicija, bet ji neužgožė verti
nimų visumos. J a u vien ko
vertas pastebėjimas, jog į XIV
a. antrąją pusę lietuviai pa
siekė stebėtinų laimėjimų to
bulindami savo karo organiza
ciją ir techniką (9 p. 159). Iš
tokių išvadų galime pasimo
kyti tiek mes, tiek kitų šalių
istorikai".
Kokiu būdu platinamos čia
aprašomos knygos? Dr. Jono
Račkausko, Lituanistikos tyri
mo ir studįjų centro direkto
riaus žodžiais, daugiausia par
duodama Amazon com. dėka.
Knygas perka universitetai,
mokslo įstaigos ir pan. Taipgi
Borders ir kiti didieji knygy
nai. Pasitaiko ir pavienių as
menų susidomėjimo. Kelias
knygas nupirko ir mūsų tau
tiečiai. Tačiau mūsiškiai (ins
titucijos, organizacijos ir pa
vieniai asmenys) nerodo dera
mo dėmesio.
Pastaraisiais metais mūsų
knygų leidyba pasiekė akligatvį. Galima sakyti, jog išei
vijoje nebėra knygų leidyklų,
nedaug beliko ir knygų pir
kėjų. Tačiau Lituanistikos ir
studijų centras nesirengia su
lėtinti savo veikimo. Šio cent
ro pastangomis, leidžiamos ir
lietuvių kalba knygos. Knygo
mis aprūpinamos čionykštės ir
Lietuvos bibliotekos. Šiais me
tais, be kitų knygų, planuoja
ma išleisti William L. Urban
knygą .The Livonian Rhymed
Chronicle".
Petras Petružis

LAIŠKAI LR NUOMONĖS
NELIKIME ABEJINGI
šiandien Lietuvoje vyksta
didelis judėjimas istorinių pa
minklų atstatymo sferoje.
Turbūt niekas neabejoja, kad
labai svarbu Lietuvai turėti
Valdovų rūmus, sutvarkyti
Medininkų pilį. Visa tai vyks
ta paskirų įmonių iniciatyva.
Amerikos lietuviai aktyviai
dalyvauja šioje akojoje. Per
visus sovietų okupacijos de
šimtmečius Amerikos lietu
viai, tame tarps ir Čikagos,
korė išefrijos isteriją. Vienas
»« - -
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stos iscorųos iiuayiojų yra
Jaunimo centras, pastatytas
prieš daugelį metų. Lietuviai
čia sudėjo gražiausias savo viitis, kad jų vaikai ir vaikaičiai
išmoks lietuvių kalbos, pažins
Lietuvos istoriją ir kultūrą.
Tai buvo ta vieta, kurios dėka
a i asmeniškai sužinojau, kad
lietuviškoji issrrija daugelį
įlietų buvo ir išliko kūrybinga,
tautos Kuliui uje.
kaip ttĖttM
ir
n KOVOSI us savo že
mes — Lietuvos laisvę. Pir
mas mano apsilankymas Jau
simo centre buvo priei 13 meee įteikiami ilipfrrmffii, skam

bėjo jaunųjų lietuvių atlieka
mos etnografinės dainos. Jų
išmokė viena iškiliausių išei
vijos asmenybių, kunigas Ar
vydas Žygas. Šiandien jis Lie
tuvoje ir tai atsitiko iš dalies
todėl, kad buvo Čikagoje Jau
nimo centras, kurį lankė šis
žmogus. Jaunimo centre įsikū
rė ir ilgus metus veikė Litua
nistikos institutas, J. Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos
archyvas, Lituanistikos studi
jų tyrimo centras, biblioteka,
Čiurlionio galerija. Čia su
kauptas didžiulis lietuviškos
kultūros lobynas, kuriuo Čika
gos lietuvrja pagrįstai gali
didžiuotis.
Nepaisant viso nuveikto
darbo, vis dažniau pasigirsta
nerimastingi svarstymai: „Kas
gi bus su Jaunimo centru ateityjer Gandas apie ketinimą
parduoti šį pastatą paskatino
mane kreiptis į Čikagos lietu
vius. Visiems mums Jaunimo
centras yra, buvo ir turi likti,
kaip išeivijos lietuvybės lop
šys, kuris augina ir saugo mus
nuo nutautimo. Be abejo, tai
jaučia ir supranta dalis nese
niai atvykusiųjų. Tai rodo pa
gausėjusios lituanistinės mo-

Karaliaučiaus srities I.ankvie<iių lietuvių kalbos fakultatyvas. II eil. trečia iš kairės mokytoja Aldona Bursteikienė ir greta jos svečias — Čikagos Maž. Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkas Vilius Trumpjonas.

kyklos klasės, papilnėjusios
lietuviškos bažnyčios, kurių
daug jau netekome. Manyčiau,
kad kiekvienam turi būti aiš
ku, jog Jaunimo centro išsau
gojimas yra gyvybiškai svar
bus. Tad kviečiu nelikti abe
jingiems. Tikiu, kad jėzuitai
bus geranoriški dialoge dėl
Jaunimo centro perėjimo pa
sauliečių žinion. Ir mūsų visų
gerbiamas kun. Saulaitis pa
rems šią idėją. Siūlau visiems,
kuriems rūpi išsaugoti Jauni
mo centrą, prisidėti prie ku
riamos iniciatyvinės grupes
Jaunimo centro perpirkimo
fondui organizuoti. Kaip pa
vyzdį, prisiminkime mūsų
dienraščio „Draugas" sunkias
dienas. Šiandien, jis turėda
mas savo fondą, yra ramus dėl
rytdienos, o tuo pačiu ir mes,
šio dienraščio skaitytojai.
Jeigu mes prarasime Jauni
mo centrą, prarasime viską,
kas jame yra ir dar galimybę
ką galime įkurti jame šio pas
tato išlaikymui. Rašydami
spaudoje, kurdami organiza
cijų įstatus, įvairių laidų, net
gi reklamų metu, skelbiame,
kad vienas pagrindinių išei
vijos uždavinių yra lietuvybės
išlaikymas ir jeigu tai ne tušti
žodžiai, jeigu jie parašyti ir
ištarti iš širdies, tai Jaunimo
centro išsaugojimas yra kiek
vieno mūsų pareiga.
Važiuodami į renginius, visi
matome, kaip pasikeitė aplin
ka. Vieno lietuvių bendruome
nės nario ir Čikagos mero
Richard Daley pastangomis
išgrįsta nauja gatvė, pastatyti
nauji žibintai, užklota nauja
veja. Visa tai kainavo apie 5
mln. dolerių. Jei miestas su
vokė Jaunimo centro svarbą ir
investavo nemažus pinigus,
kad išsaugotų jo gražią aplin
ką, tai mums būtų didžiausia
negarbė atiduoti tuos puikius
rūmus į kitų rankas.
Jei Lietuvoje yra istoriniai
paminklai saugomi valdžios,
tai Jaunimo centras yra išei
vijos istorijos paminklas, ku
ris turi būti saugomas kiekvie
no čia gyvenančio bendruo
menės nario.
Apolonija Steponavičienė
Chicago, IL

NEBŪK NAIVUS!
Mielas skaitytojau, jeigu bu
vote paveiktas straipsnių, ap
rašančių Lietuvos našlaičių
gyvenimą, jeigu buvote su
graudintas liūdnų, jaunų vei
delių, gailiai žvelgiančių iš
nuotraukų, jeigu neradote sau
vietos namuose, paskaitęs ap
rašymus apie gyvenančius
šiukšlynuose, paliktus be prie
žiūros, alkanus, pelių ap
graužtus, kankinamus, suža
lotus, nužudytus, sudegusius,
paliktus sušalti, parduodamus
vaikus ir, jeigu esate vienas
tokių skaitytojų, kuris nori ne
tik tokius straipsnius paskai
tęs padūsauti ir padejuoti, bet
nori kaip nors padėti Lietuvos
našlaičiams, tada šis draugiš
kas perspėjimas skirtas jums.
Jeigu nuspręsite šelpti našlai
čius Lietuvoje pinigais per to

kias labdaros organizacijas,
kaip „Lietuvos našlaičių glo
ba", kuri tiesiogiai (o ne per
valstybines įstaigas) parūpina
smarkiausiai vargstančių šei
mų vaikams šiltus pietus mo
kykloje ar batus, ar sąsiuvi
nius ir 1.1., tai tikrai labai palengvinsit labiausiai likimo
nuskriaustų žmonių dalią.
Bet, jeigu skaityti straips
niai ir matytos nuotraukos
paskatins jus žengti „didesnį
žingsnį" ir pasiūlysit Lietuvos
našlaičiams ne tik pinigų, bet
ir savo namus, ir tėvus, ir iš
silavinimą— pasiūlysit dalin
tis viskuo, ką pats turite, bū
site labai nustebinti, kad jūsų
pagalbos Lietuvos biurokra
tams nereikia. Taigi, mielas
skaitytojau, kad nebūtumėte
nemaloniai nustebintas po ke
lių metų laukimo, sugaišinto
laiko, vėjais išleistų pinigų ir
nesįjau8tumėt ištrūkęs iš „biu
rokratinės mašinos" taip, kaip
jaučiasi ištrūkęs iš vanago na
gų aplamdytas ir suluošintas
viščiukas, aš" pateiksiu šiame
straipsnyje faktus apie Lietu
vos našlaičius, kuriuos gavau
iš Lietuvos įvaikinimo tarny
bos prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktorės
Giedrės Žentelytės 2001.04.
04. Cituoju „{vaikintų vaikų
skaičius Lietuvoje mažėja, nes
paskutiniais metais lietuviai
daugiau ėmė globoti vaikus, o
ne įvaikinti. Praėjusiais me
tais sumažėjo ir užsienio vals
tybių piliečių įvaikintų vaikų
skaičius, bet tai lėmė objekty
vios priežastys. Viena iš jų —
nuo 2000.02.28 iki 2000.08.01
įvaikinimas užsienio valstybių
piliečiams Lietuvoje buvo sus
tabdytas. Per laikotarpį nuo
2000.08.01 iki 2001.01.01 už
sienio valstybių piliečiai įsi
vaikino 24 vaikus Lietuvoje.
Vaikų, kuriuos galima įvai
kinti, kiekis žymiai nesikeičia
ir jų labai nedaugėja. Šiuo
metu įvaikinamų vaikų sąraše
yra apie 270 vaikų, iš kurių
truputį daugiau nei šimtas
yra jau globojami lietuvių šei
mose ir artimiausioje ateityje
bus įvaikinti. Du trečdaliai šių
galimų įvaikinti vaikų yra vy
resni nei 5 metų. Taigi, vaikų
globos namuose auga labai
daug vaikų, kurie dažnai ne
gali augti savo šeimose dėl
materialinių priežasčių, ta
čiau jie negali būti įvaikinami,
kadangi turi tėvus. Lietuvių,
pageidaujančių įsivaikinti vaikų(-us), sąraše šiuo metu yra
155 šeimos/asmenys, o užsie
nio valstybių piliečių, pagei
daujančių įsivaikinti vaiką (us), sąraše — 400 šeimų/ats
tovų".

Dabartiniai Lietuvos įstaty
mai neatsižvelgia nei į vieną
paminėtą aplinkybę ir nesu
teikia jokios pirmenybės už
sienyje gyvenantiems lietu
viams prieš užsieniečius, įsi
vaikinant vaiką Lietuvoje.
Tiesa, įvaikinimo įstaigos di
rektorė savo laiške mini, kad
2001 metų liepos mėnesį gal
bus pakeisti įstatymai ir Lie
tuvos piliečiai, gyvenantys už
sienyje ir turintys lietuvišką
kilmę, tada galėtų būti „įrašo
mi į visiškai atskirą sąrašą ir
turėtų pirmenybę įvaikinant".
Čia aš labai didelį dėmesį
kreipčiau į žodelį „gal", nes gal
taip įvyks kaip manoma, o gal
įvaikinimas bus ir vėl į užsie
nio valstybes visiškai sustab
dytas neribotam laikui apie
tai visai nepranešant jums.
Nutarimas įvaikinti yra ne
vieno momento sprendimas,
ir, jeigu šeima nusprendžia
pradėti įvaikinimo procesą, ji
pasineria į tai visa širdimi ir
protu. Planuoja kitokią šeimos
ateitį, perplanuoja visus savo
prieš tai susikurtus planus,
nes pradeda „matyti" savo šei
moje naują šeimos narį. Pra
ėjus keliems laukimo metams
ir tvirtai susigyvenus su nau
jais planais, yra labai sunku
širdyje ir mintyse gimusį kū
dikį „palaidoti", nes vieną die
ną sužinai, kad tu buvai tik
naivus ir leidaisi „vedžiojamas
už nosies".
Taigi, nebūk naivus: prieš
pradėdamas investuot į naš
laičių gelbėjimą savo emocijas,
pinigus, laiką gerai pasvars
tyk. Lietuvių išmintis nesens
ta „dešimt kartų atmatuok ir
tik tada kirpk". Ir dar perspėk
draugus ir kaimynus ameri
kiečius, nes, kiek teko girdėti,
jiems bandymai įsivaikinti
Lietuvoje kainuoja ne tik emo
cinius ir dvasinius pergyveni
mus, bet dešimtimis tūkstan
čių didesnius pinigus.
Vitalija i r Jonas Dunčiai
Wilmington, DE
MANO PASTEBĖJIMAI

atveju malonybinė forma tam
pa mažybine ir yra Dievo Di
dybės pažeminimas. Tas Die
vulis lyg mūsų šeimos dėdulis,
pilnomis kišenėmis dovanų.
Tokie malonūs išsireiškimai
mūsų spaudoje pastebėti ne
vieną kartą. Angliškai kalban
tieji nesikreipia į Dievą, va
dindami Jį „Heavenly Daddy".
Moterų lipšnumas ir mūsų
vyrų mandagumas stebėtinas.
Vyrai, rašydami savo vardus
ir pavardes, visad užleidžia
pirmą vietą savo gyvenimo
draugei, pvz., Lina ir Stepas
X. Mano protu, Lina yra tik
įgijusi X pavardę ir kurios gali
lengvai netekti. Tuo tarpu
Stepas X pavardę yra pavel
dėjęs iš tėvų bei senelių. Akis
paglosto „Stepas ir Lina X".
Turbūt daugumas tiki į ste
buklus, bet, kai pamatai spau
doje, kad klubas užsidarė, su
sirinkimas prasidėjo, net kars
tas žemėn nusileido, be jokios
pašalinės pagalbos, galvoji,
kad stebuklų vis tik yra.
Akys ir visad sustoja prie
„nacionalinių asociacijų" ir
„policįjos komisaro". Nesiseka
jų išguiti nei iš mūsų krašto,
nei iš spaudos. Apie tai pakal
bama, bet, atrodo, ypatingų
pastangų nededama...
Olga M a m a i t i e n ė
Sunny Hills, FL

dinėtojų grupėje laimėjęs 2
bronzos medalius, o duktė 1
sidabro ir 1 bronzos.
Reikia pažymėti, kad Oregi
nas pradėjo slidinėti, dar ma
žas būdamas, Kybartuose,
vėliau Vokietijoje ir tęsė savo
pamėgtą sportą Amerikoje.
1975 metais įstojo į amerikie
čių slidinėtojų klubą „Fleetwind", kartu su žmona, dukra
ir sūnumi dalyvauja įvairiose
slidinėtojų varžybose JAV,
Kanadoje, Austrijoje ir Pran
cūzijoje. Visa šeima — geri slidinėtojai, laimėję daug meda
lių, trofėjų ir žymenų. Jam ir
šeimai belieka palinkėti daug
entuziazmo, geros sėkmės ir
visuomet daug sniego!
Elena Roiėnienė
Chicago, IL

• Kretinga. Didįjį šešta
dienį Kretingos Lurde buvo
atliekama misterija — spek
taklis pagal Henri Newman
pjesę „Gerontijaus sapnas"
(režisierius Virginijus Vyš
niauskas). Misteriją surengė
daugiau nei 50 jaunuolių sa
vanorių drauge su Kretingos
kultūros rūmų liaudies teatro
darbuotojais.
• Kaimas. Velykų proga
Kauno aukštesniosios kate
chetų mokyklos patalpose
Kauno apskrities ikimokykli
nių įstaigų dailės ugdytojų
draugijos nariai surengė vely
VALIO KYBARTŲ
kinę vaikų dailės parodą „Pa
AINIAMS!
budimas". Eksponuojami 192
darbai iš 41 ikimokyklinės bei
Septintosiose Pasaulio lietu
pradinio ugdymo įstaigos.
vių kalnų slidinėjimo varžybo
se Kalifornijoje, išskirtinai pa
sireiškė, buvęs kybartietis
• Dėl žmogaus ir žmonijos
Oreginas Rovinskas ir jo duk nelaimių dažniausiai kalta pa
tė Irena. Tėvas vyresnių sli- vėluota diagnozė.

A.tA.
GENOVAITEI BIELSKIENEI
iškeliavus Amžinybėn, j o s sūnų PIJŲ su žmona
DANGUOLE ir dukromis, sūnų GEDIMINĄ su žmona
ROMA bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Antanina Urbutienė
Rūta ir Povilas Kiliai

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANTANINA BAKAITIENĖ
Jau prabėgo penkeri metai, kai mūsų mylima Mamutė
iškeliavo j Amžinybę.
Pagerbti, pasimelsti ir prisiminti a.a. Antaniną užsakytos
šv. Mišios už Antaniną ir Jurgį Bakaičius sekmadienį,
gegužės 27 d., 10:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Parko parapijoje.
Ta proga maloniai kviečiame draugus dalyvauti šiose
Mišiose.

Tas moterims įgimtas lipš
Su liūdesiu ir meile,
numas dažnai pasireiškia, no
rint maloniai atsiliepti apie
Genė ir Ričardas.
žmones, pvz., kunigus, vadina
kunigėliais ir pan. Bet kai
mūsų šeimos gydytojas buvo
pavadintas daktarėliu — jis
buvo labai užgautas ir papykęs, ar jis esąs koks keturkojų
gydytojas, kad daktarėlio titu
lo tevertas? Daktaras reaga
vo, kai jautėsi sumenkintas,
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai
įdomu, kaip reaguoja „Visaga
BRONEI su šeima ir broliui ANATOLIJUI su šeima.
lis Viešpats — mes jį Dievuliu
vadiname, kurs naujagimiams
Jonas ir Marta Šarkai
dalino talentus" (Citata iš vie
Jeigu jūs galvojate, kad, no straipsnio „Drauge"). Šiuo
svarstant vaiko įvaikinimą į
užsienį bus atsižvelgiama, kad
esate katalikai, lietuviai, kad
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
šeimoje kalbate tik lietuviš
kai, kad prižadate įvaikintą
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
vaiką išaugint lietuviu, kad
AND LOAN ASSOCIATION O F C H I C A G O
jūsų šeimos draugai yra lietu
viai, kad priklausote lietuviš
2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608
kai parapijai, kad ruošiatės
(773) 847-7747
bosimą vaiką leisti į lietuviš
Stephen M. Oksas, Presldent
ką mokyklą, kad net gal pla
nuojate ateityje grįžti gyventi
Patarnauja* Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 93 Metus.
į Lietuvą, kad... Jūs naivus.

A.tA.
ZENONUI MILŪNUI
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Naujasis „Lituanicos" vyrų komandos žaidėjas Algis Šalkauskas iš Klai
E. Šulaičio nuotr.
pėdos
ŠĮ SEKMADIENĮ —
„LITUANICOS*
VARŽYBOS
Praėjusį sekmadienį vyku
siose rungtynėse dėl Illinois
futbolo taurės dalyvavo „Lituanicos"
vyrų
komandos
varžovai — „Pegasus" futboli
ninkai, o lietuvių vienuolikė
ilsėjosi.
Tačiau šį sekmadienį, gegu
žės 20 d., 3 vai. p.p. „Lituanica" vėl kviečia futbolo mė
gėjus į savo aikštę prie PL
centro Lemonte. Tada vyks
„Metropolitan " lygos pirmenybinis susitikimas su ukrai
niečių „Lions" ekipa.
Čia vėl bus proga pamatyti
vis gerėjančią
„Lituanicos"
vienuolikė, kuri, sutvirtinta
naujais žaidėjais iš Lietuvos,
dabar tampa viena
geriau
siųjų Čikagoje ir apylinkėse.
Tai, be abejo, naujojo trenerio
Gedimino
Jarmalavičiaus
nuopelnas, n e s jis labai rūpi
nasi mūsų futbolininkų viene
to brandumu. Šį sekmadienį
bus galimybė įsitikinti jo dar
bo rezultatais.
E.Š.

Į Lietuvių fondo visuoti
n į n a r i ų s u v a ž i a v i m ą , vyk
siantį šį šeštadienį, gegužės
19 d., P L C L e m o n t e , fondo na
riams, g y v e n a n t i e m s Čikago
je, bus s u o r g a n i z u o t a s specia
lus fondo a u t o b u s a s , kuris pa
ims s u s i r i n k u s i u s n a r i u s iš
dviejų vietovių: 8 vai.r. iš Marąuette P a k o apylinkės - 69
gatvė ir W a s h t e n a w Ave. (prie
bažnyčios), o 8:15 vai.r. - iš
Brighton P a r k o - California
Ave. ir 4 4 gatvė (prie bažny
čios). P r a š o m e nevėluoti, n e s
nebus l a u k i a m a . Suvažiavi
mui p a s i b a i g u s vėl visi b u s
parvežti į t a s pačias vietas.
Žara K i s i e l i ū t ė gros smui
k u ir I n d r ė B i e l s k u t ė s k a m 
bins k a n k l ė m i s „Laumės juos
tos" koncerto programoje, kuri
vyks s e k m a d i e n į , birželio 10
d., 12:30 vai. p.p. PLC Lemon
te, Lietuvių fondo salėje. Vi
sus m a l o n i a i kviečia „Saulu
tė", Lietuvos V a i k ų globos bū
relis.
Vytauto Didžiojo saulių
r i n k t i n ė š. m. gegužės 20 d.,
sekmadienį, 12 vai. rengia ge
gužinę Š a u l i ų n a m u o s e . Pie
t ū s - n u o 12 v a i . iki 3 vai.p.p.
Gros Kosto R a m a n a u s k o or
k e s t r a s , veiks laimės šulinys,
bus ir k i t ų įvairumų. Visi
kviečiami ir l a u k i a m i .
L i e t u v o s V y č i ų 112 k u o 
p o s p a s k u t i n i s šio sezono su
s i r i n k i m a s įvyks gegužės 22 d.
7:30 val.v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visus
kviečiame a t s i l a n k y t i ir pa
b e n d r a u t i p r i e š išvykstant va
saros a t o s t o g o m s .

KAS TAS BALFAS IR KĄ J I S VEIKIA?
Kai praeitą rudenį Lemonte.
Pal. J u r g i o Matulaičio misijos
prieangyje, buvo renkamos
a u k o s BALFui, priėjusi j a u n a
moteris paklausė: „O kas tas
BALFas yra?" Ji dar neseniai
atvykusi iš Lietuvos ir apie
jokį BALFą nieko negirdėjusi.
Kitas a s m u o , j a u daugelį metų
čia gyvenantis, visai neseniai
norėjo aiškiai sužinoti, kur ir
k a m BALFo surinktos aukos
y r a skiriamos, k a s j a s gauna.
N e n u o s t a b u , kad tokie klau
simai a t s i r a n d a , nes mūsų
spaudoje apie BALFą ir jo dar
b u s tik labai retai parašoma,
t u o t a r p u n e p a p r a s t a i daug
r e k l a m u o j a m a ir skelbiama
daugelio kitų m ū s ų labdaros
organizacijų, t a i p pat nuošir
džiai besirūpinančių šalpos
reikalais, veikla ir surinktos
aukos. Tad bandysiu nors
t r u m p a i atsakyti į tuos du
k l a u s i m u s — k a s y r a BALFas
ir k a m jo surinktos aukos
skiriamos.
B e n d r a s Amerikos lietuvių
fondas ( s u t r u m p i n t a i — BAL
Fas), arba tiksliau — Bendras
Amerikos lietuvių šalpos fon
d a s , yra viena iš seniausių lie
tuviškosios išeivijos Amerikoje
įkurtų organizacijų, pradėjusi
savo veiklą d a r 1944 m. Tuo
m e t u maisto ir rūbų siunti
niais BALFas ėmėsi šelpti nuo
sovietinio teroro išbėgusius ir
išvietintus lietuvius, apgyven
d i n t u s Vokietijos D P stovyk
lose, o vėliau ėmė rūpintis ir
j ų emigracija bei įkurdinimu
JAV, Kanadoje ir kitur. Tuo
pačiu m e t u ir d a r vėliau, nors
sovietai visaip b a n d ė trukdyti,
įvairiais slaptais būdais buvo
siunčiami maisto, rūbų ir
vaistų siuntiniai bevargstant i e m s lietuviams okupuotoje
Lietuvoje, Sibire, Lenkijoje ir
kituose k r a š t u o s e . Šis darbas
tęsėsi daugelį metų. Tebesitę
sia šalpa ir dabar, Lietuvai ta
p u s vėl nepriklausoma vals
tybe. Nes vargstančių lietuvių
n e t r ū k s t a ir d a b a r — tiek pa
čioje Lietuvoje, tiek ir kitur
begyvenančių.
BALFui šiuo metu j a u dau
gelį metų vadovauja Maria
Rudienė.
Centrinė
BALFo
įstaiga y r a Čikagoje, įsikūrusi
tuose pačiuose namuose, kur
ir „Draugas". BALFo skyriai
veikia įvairiuose lietuvių ap
gyventuose miestuose, vieto-

vėse, parapijose. Aukos telkia
mos pinigais, palikimais, rū
bais, m a i s t u , vaistais, vitami
nais. Kaip ilgametė tradicija,
spalio mėnuo kasmet skiria
mas BALFo vajui. Tuo metu
s u r e n k a m a ir daugiausia fi
nansinės paramos. Prie cent
rinės įstaigos yra suorganizuo
tas specialus BALFo sandėlis,
kur telkiami rūbai ir kt. Kas
savaitę ten susirenka didelis
būrys savanorių, kurie pakuo
ja ir išsiunčia siuntinius, ir šis
darbas vyksta visus metus.
Praėjusiais metais daugt ū k s t a n t i n ė s aukos pinigais
arba kita materiali pagalba
buvo išsiųsta: Dvasinės pagal
bos centrui Klaipėdoje; Betanijos valgyklai Vilniuje; Šal
čininkų rajono mokykloms;
Vilniaus amatų mokyklai; bu
vusiems partizanams ir poli
tiniams kaliniams; jaunimo
vasaros stovykloms; įvairioms
senelių
prieglaudoms; Vil
niaus kunigų seminarijai; naš
laičių globos institucijoms, in
t e r n a t a m s , vaikų darželiams;
Suvalkų krašto lietuviams.
Punsko lietuvių Kovo 11-osios
gimnazijai buvo taip pat nu
siųsta 30 dėžių vertingų kny
gų, k u r i a s paaukojo keli ge
radariai. Čia tik dalis institu
cijų, kurioms atitenka BALFo
aukos. Visa parama instituci
joms siunčiama arba įteikia
ma tik per patikimus asmenis.
BALFo įstaigoje kasdien gau
nami prašymai iš Lietuvos,
sulaukiame net telefoninių
paskambinimų. prašant para
mos. Tačiau visi tokios para
mos prašymai turi būti atsiųs
ti raštu Centro valdybos svars
tymui. Kiekviename Centro
valdybos posėdyje jie nuodug
niai svarstomi, o išsami finan
sinė a t a s k a i t a pateikiama po
sėdžio protokole.
Tad BALFo šalpos darbas ir
šiandien tebėra gyvas ir reika
lingas — be didelės reklamos ,
bet p l a k a n t jautrioms širdims
ir ištiesiant pagalbos ranką
vargstantiems
tautiečiams.
Savo aukomis BALFą galima
remti visada, ne tik jam spe
cialiai skirtą spalio mėnesį. O
Čjkagoje ir jos apylinkėse gy
venantys lietuviai rūbus, ava
lynę ir kt. gali nuvežti tiesiog į
BALFo centro įstaigą „Drau
go" dienraščio patalpose.
J u o z a s Baužys
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Sauliaus Chlebinsko iliustr
V. P. Bložes kn. „Sename dvare"
Stalius tačiau, prityręs
senis, slėptuvėlę
aptiko.
Sūnui, studentui,
atostogų
parvažiavus,
nuodugniai
ištyrinėjo
Popierius,
\epatiko.
Posmai apie kovas, tremtis.
Sibirus.
Rašinėjimų
Tokių betrūko! Įkūrė

krosnį.

Gegužės mėnesio „Pasau
lio l i e t u v i o " skyrelyje apie
lietuvių gyvenimą Didžiojoje
Britanijoje r a š o m a : „Naujųjų
ateivių b a n g a pradėjo užpildy
ti parapijoje sumažėjusių pa
rapijiečių skaičių. Prasidėjo
savotiškas parapijos atgimi
mas. Kūčių dieną vidurnakčio
Mišiose dalyvavo daugiau ne
gu 1,500 žmonių, n e p a i s a n t ,
kad Kalėdų dieną Anglijoje
nėra jokio viešo susisiekimo,
išskyrus telefoną. Sausio 31
dieną prieš p a t 11 valandos
p a m a l d a s s t a i g a atsirado Ka
lėdų senelis su dovanomis vi
siems v a i k a m s , kurių buvo be
veik šimtinė". „Pasaulio lietu
vio" administracijos adresas:
14911 127 rh S t r e e t . Lemont,
IL 6 0 4 3 9 - 7 4 1 7 .

Tai Vytauto Bložės eilė
raščio ir biografijos faktas.
1994 m. išleistoje knygoje
..Sename dvarely" poetas at
spausdino savo kūrinius ,.iš
stalčiaus", kurie sovietinės
okupacijos metais
neturėjo
teisės išvysti dienos šviesą.
Nijolės Miliauskaitės ir Vy
tauto Bložės poezijos JAV LB
s§€**tt>i
Kultūros taryba kviečia pasi
• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
klausyti
gegužes 19 d.,
dijas,
vad. Anatolijus Siutas šeštadieni. T v.v .Jaunimo
k
i
e
k
v
i
eną sekmadienį 7 v.r.
centro Čiurlionio galerijoje ir
p
e
r
W
C E V 14.50 AM. T e l .
gegužes 20 d., .sekmadienį.
7
7
3
8
4
7 - 4 9 0 3 , a d r e s a s : 4459
12:30 v.p.p. PLC. Lemonte.
S.Francisco,
Chicago, IL 60632
Lietuviu dailės muziejuje.

Zita Sodeikienė. ..Grasinantys aneelai". 1999
Z i t o s S o d e i k i e n ė s d a i l ė s karą ir pabėgėlių stovyklas
parodos
a t i d a r y m e . v v k 1949 m >.s šeima įsikūrr
siančiame šį šeštadienį, gegu Čikagoje Z Sodeikienė, bai
žės 19 d.. 7:30 val.v. Lietuvi-, misi ('ikarus meno institute
dailės muziejuje,
Lemonte. niokyklą. dirbo komercini*,
bus eksponuojami paveikslai, meno srityje, o nuo 1970 m. kuriuose
mįslingos. tviios savarankiškai. Jos darbai yra
moterys ir koliažai, vaizduo patekę i svarbias kolekcijas
jantys
n e p a p r a s t u s , keistus taip pat ir Į Lietuvos daile.'
pasaulius. Dailininke paliko muziejų. D.ihar dailininke gy
Lietuvą vaikystėje, pergyveno vena netoli (i.ilena. IL

„Žiburėlio" Montessori mokyklėles dienos pradžioje iš kaires): Kristina. Lile. Marija. Deanukas. mokytoja Žibu
te, Goda, Gabryte ir Elyte.

,ZIBURELIO" MOKYKLĖLES
MENO VAKARE
Šios nuotraukos — iš „Žibu
rėlio" Montessori mokyklėlės
meno parodos ir muzikos va
karo, vykusio penktadienį, ge
gužės 4 d., Pasaulio lietuvių
Į centre.
Vakaras buvo pirmas tokio
pobūdžio lėšų telkimo vakaras
mokyklėlės istorijoje. Vakarą
organizavo patys tėvai. Meno
darbai atlikti pačių mokinių
(su mokytojų pagalba). Mo
kyklos vedėja Laura Lapins
kienė pasidalino meno darbų
paruošimo technikos „paslap
timis". Vaikų darbai — tai da
žymo, keramikos ir kitokių
meno žanrų pavyzdžiai, nau
dojant lapus, žoles ir kitas
gamtos dovanas.
Darbelius pirko vaikų šei
mos nariai ir mokyklėlės rė
mėjai. .Dainavos" ansamblio

Alekso Kubiliaus sugalvota kauke

vyrų okteto atliktos trumpos
muzikinės programos atidžiai
klausėsi jauni ir vyresni. Rė
mėjai pirko ir suaugusiųjų

meno darbus surengtame auk
cione.
Vakaro pabaigoje vaikai, jų
tėveliai ir svečiai bendravo,
vaišinosi ir džiaugėsi šio naujo
išmėginimo pasisekimu.
Ramunė Kubiliūtė

Lile Sadauskaite per „Žiburėlio" Mootessuri mokyklėles pamoką kočioja
molį

Ūlos Lapkutes darbeliai

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlės vaikų parodėlę apžiūrėjo buvusi „Žiburėlio" mokyklos vedėja Danute Dirvo-
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lies dabartis ir praeitis, mini
mos svarbiausių Lietuvos įvy
SMUIKUOS DAINIUS
kių datos, atskirai nagrinėja
PUODŽIUKAS
mos Vilniaus arkikatedros ar
Smuikininko Dainiaus Puo
chitektūros ypatybės, spausdi
džiuko koncertas vyks birželio
namos atrastųjų lobių nuot
3 d., sekmadienį, 1:30 vai.p.p.
raukos, net pateikiama Žygi
So. Boston Lietuvių piliečių
manto Augusto ir Barboros
klubo 3-ojo aukšto salėje (368
Radvilaitės meilės istorija bei
W. Broadvvay, S. Boston, MA).
atrastų požeminių perėjų, pa
Dainius Puodžiukas yra bai
dėjusių mylimiesiems susiti
gęs Lietuvos Muzikos akade
kinėti, atkasimo faktai. Taip
miją. Jis atstovavo Lietuvai
pat minimi Valdovų rūmų at
I/O
Paryžiaus P. Boulez "The 20th
kūrimo ketinimai, spausdina
knygynėlyje ma Valdovų rūmų maketo
Century Music Academy" ir ,,Draugo"
grojo su žymiais Lietuvos ir
Knygelė „The Castles of nuotrauka, aprašoma Vilniaus
Europos orkestrais Dabar- Vilnius" anglų kalba skirta Arsenale įsikūrusio muziejaus
smuikininkas studijuoja Bos visiems, norintiems pažinti ekspozicija,
publikuojamas
tono universiteto menų kolegi arba dar labiau įsigilinti į žy spalvotas Vilniaus centro že
joje ir yra laimėjęs pirmąją miųjų Vilniaus paminklų isto mėlapis, kuriame nurodomi
vietą Bostono universiteto sty rijos paslaptis. Tik 24 psl. lankytini paminklai. Šią pui
ginių instrumenų katedros J. knygelėje išvardinami šimtai kaus popieriaus knygele išlei
S. Bach konkurse bei tapęs įdomiausių Lietuvos istorijos, do draugija „Pilis", jos kaina
tarptautinio festivalio .J?
kultūros ir meno faktų, išsa - S dol., su persiuntimu - 8.95
nieji virtuozai 2001" laure<*v
miai aprašoma Gedimino pi dol.
Koncerto tikslas - sutelkti
lėšų Dainiaus kelionei į tarp
tautinį muzikos festivalį Soesterberg f Olandijoje). Jeigu ne
galėtumėte dalyvauti, bet no
rėtumėte smuikininką parem
ti auka, rašykite: G. Budreckienė, 147 Clay Street, Quincy. MA 02170. Čekius rašykite
- „Lithuanian American Communitv".

