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52-osios ŠALFASS-gos 
žaidynės jau čia pat; 
graži „Lituanicos” 
futbolininkų pergalė; 
nuotrupos iš jaunučių 
metinių pirmenybių.

2 psl.

Europos diena Vasario 
16-osios gimnazijoje

Seimas bando ištrinti komunistų 
partijos atsakomybę už 

okupaciją

Bronė Lapšienė

Danutės Bindokienės 
vedamasis: kai 
balsuotojai išrenka 
geriausią iš blogųjų.

3 psl.

Pasižvalgius už 
lietuviškojo horizonto.

4 psl.

Gegužės 4 d. Vasario 16 
gimnazijai buvo ypatinga: tą 
dieną čia buvo Hesseno že
mėje vyksiančios Europos sa
vaitės atidarymo šventė — 
Europos diena. Šios savaitės 
šūkis — „Suvienykim Euro
pą!” Savaitės organizatoriai — 
nepartinis susivienijimas „Eu- 
ropa-Union” (Europos unija), 
priklausanti „Europos federa- 
listų sąjungai”.

Skaitytojų rūpesčiai 
laiškuose: ar bus dainų 
šventė; ar priimtini 
horoskopai; o kaip su 
Kultūros židiniu?

5 psl.

Europos savaitės renginiuo- 
i pagrindinis dėmesys buvo 

skiriamas Europos Sąjungos 
plėtrai, todėl buvo labai džiu
gu, kad pagrindiniam rengi
niui buvo pasirinkta Vasario 
16-osios gimnazija, nes tuo 
pačiu politikų išskirtinis dė
mesys teko Lietuvai, būsimai
ES narei.

Nukelta į 3 psl.

Gegužės 9-ąją diskusijomis, susirinkimis, viktorinomis, konkursais ir kitokių renginių gausa Lietuva ne tik paminėjo, 
bet ir šventė Europos dieną. Visus atvykusius į šventę Europos parke sveikino (iš kairės) Europos komisijos delegaci
jos Lietuvoje vadovas Michael Graham, užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, prezidentas Valdas Adamkus ir 
vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštrevičius. Gedimino Žilinsko i Elta t nuotr

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) 
— Valdančioji dauguma, siū
lydama įteisinti galimybę mo
kėti valstybines nukentėju
siųjų asmenų pensijas buvu
siems vadovaujantiems bol
ševikų ir komunistų partijų 
darbuotojams, bando perrašyti 
Lietuvos istoriją, ketvirtadienį 
Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje pareiškė Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) direktorė Dalia 
Kuodytė.

„Vadinasi mes pripažįstame, 
kad viena okupacija buvo blo
gesnė už kitą, kad viena oku
pacija turėjo savo organizato
rius, o kita — ne. Manau, kad 
čia yra visa pataisų esmė”, 
teigė D. Kuodyte, pažymėjusi, 
jog tai yra „bandymas per
rašyti Lietuvos istorikų dar
bus”. „Savo skandalingumu 
šios pataisos nenusileidžia de
klaracijai dėl 1941 metų bir
želio sukilimo”, pridūrė ji.

Dešiniųjų daugumos pra
ėjusios kadencijos Seimas bu
vo priėmęs įstatymą, kuriuo 
1941 m. birželio 23 dienos su
kilimo Kaune deklaracija dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo buvo pripažinta Lie
tuvos valstybės teisės aktu. 
Šis įstatymas buvo numarin
tas, pasipiktinus tiek Lietuvos 
visuomenei, tiek ir tarptau
tinėms žydų organizacijoms.

Nukelta į 4 psl.

Loyola universitetas 
legaliems imigrantams 
siūlo programą „Nauja 
pradžia”; visiems 
programos dalyviams 
suteikiama stipendija 
už pirmojo semestro 
vieną klasę.

6 psl.

Sportas
* „Grand Premio Brasil 

de Atletismo” turnyre — 
IAAF „Grand Prix” varžybų 
rate — VI vietą moterų ieties 
metimo rungtyje užėmė bei 3 
įskaitinius taškus pelnė Rita 
Ramanauskaitė.

* Didžiausio Lietuvoje 
gatvės krepšinio turnyro
„Orange Virus” išvakarėse 
sporto ir laisvalaikio aprangos 
gamintojas „Audimas” pirmą 
kartą rengia naktines gatvės 
krepšinio varžybas. Renginiui 
buvo specialiai paruošta ne tik 
krepšinio aikštelė, bet ir ka
muoliai bei žaidėjų apranga. 
Dalyviai rungtyniaus ultravio
letiniais spinduliais apšviesto
je erdvėje.

* San Antonio „Spurs” 
klubo puolėjas Tim Duncan 
apklausoje aplenkė New Jer- 
sey komandos gynėją Jason 
Kidd ir bus pripažintas nau
dingiausiu 2001-2002 metų 
NBA reguliariojo sezono krep
šininku.

Naujausios
žinion

* Kariuomenės sielovadi
ninkai džiaugiasi, kad Kau
no įgulos nariai atranda Dievą.

* Švietimo ir mokslo mi
nisterija pasiryžusi nekeisti 
švietimo reformos tikslų.

* Telekomo ir laivininkys
tės akcijos bus dalinamos bu
vusiems akcininkams.

* Seimas uždraudė radi
juje ir televizijoje teikti in
formaciją apie receptinius vais
tus.

* Liberalai demokratai ir 
krikščionys demokratai ke
tina bendradarbiauti preziden
to ir savivaldybių rinkimuose.

* Operos ir baleto teatras
tęs sezoną Trakų pilyje.

* JAV Federalinių rezer
vą sistemos skyriuje rasta 
iiįodlieės užkrato.

Vašingtone 
stiprinamas 

bendradarbiavimas 
su Lenkija

Vašingtonas, gegužės 7 d. 
(LR ambasada) — Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko bei Lenkijos ambasa
doriaus JAV Przemyslaw 
Grudzinski kvietimu, Baltijos 
valstybių ir Lenkijos amba
sadoriai JAV bei jų draugai 
Vašingtone antradienį prie 
pietų stalo aptarė valstybių 
kandidačių pasiruošimą artė
jančiam NATO aukščiausio ly
gio susitikimui Prahoje.

Susitikimas Lenkijos am
basadoje surengtas pažymint 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės 
1791 m. gegužės 3-osios Kons
titucijos dieną bei įgyven
dinant š.m. kovo 22 keturšalio 
Lenkijos bei Baltijos valstybių 
prezidentų susitikimo Vilniuje 
metu priimtą nuostatą suin
tensyvinti savo valstybių am
basadorių JAV bendrus veiks
lius, siekiant Amerikos para
mos Lietuvos, Latvyos ir Esti
jos pakvietimui į NATO.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSimais)

Kijevas. Popiežius Jonas 
Paulius II, tenkindamas vys
kupų prašymą, Ukrainoje, kur 
yra 1.2 mln. katalikų, įkūrė 
dvi naujas vyskupijas. Šventa
jam Sostui įsteigus 4 vyskupi
jas Rusijoje, pablogėjo ir taip 
šalti Vatikano ir Maskvos pat
riarchato santykiai. Rusuos 
Ortodoksų Bažnyčia ne kartą 
kaltino Romos katalikus ban
dant atversti į savo tikėjimą 
Rusijos ir Ukrainos ortodok
sus. Tačiau vietos Bažnyčios 
vadovas sako, kad tikinčiųjų 
Ukrainoje daugėja, todėl rei
kia ir naujų vyskupijų.

Briuselis. Sovietų užsienio 
reikalų ministras Eduard Še
vardnadzė, 1989 m. gruodį ap
silankęs akylai saugomoje 
NATO būstinėje, tapo pirmuo
ju Varšuvos pakto ministru, 
įžengusiu į Vakarų gynybos 
sąjungos valdymo centrą. Da
bar NATO rengiasi dar pla- 

ičiau atverti duris savo buvu

Karo ryšininkai išvyko į NATO pratybas
28 Lietuvos karo ryšininkai 

ketvirtadienį išvyko į Vokie
tiją, kur dalyvaus NATO ren
giamuose tarptautiniuose ry
šių ir informacinių sistemų 
mokymuose „Combined En- 
deavor 2002” („Bendros pas
tangos 2002”).

Kaip sakė krašto apsaugos 
ministro atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė, Vokietijoje pagal 
Bendradarbiavimo vardan tai
kos programą rengiamuose 
mokymuose dalyvauja ryšių 
specialistai iš Lietuvos kariuo
menės Gynybos štabo, „Ge
ležinio vilko” motorizuotos

Lietuvoje norima įteisinti mokėjimus 
užsienio valiuta

Vyriausybės strateginio 
planavimo komitetas ketvirta
dienį pritarė pasiūlymui įtei
sinti Lietuvoje atsiskaitymus 
ne tik litais, bet ir užsienio va
liuta, tačiau tik šalims susi
tarus ir tik atsiskaitant negry
naisiais pinigais. Tai numa
tyta Pinigų ir Užsienio valiu
tos įstatymų pataisose, ku

siam priešui, sukurdama foru
mą, kuriame Maskva dalyvau
tų kaip lygiavertė sąjunginin
kų bendrininkė bei turėtų įta
kos sprendimams saugumo 
klausimais. NATO 19 narių 
ministrai gegužės 14-15 d. Is
landijos sostinėje Reikjavike 
vyksiančiam susitikime turėtų 
susitarti dėl naujos NATO ir 
Rusijos tarybos, kuri oficialiai 
bus įsteigta po dviejų savaičių 
netoli Romos vyksiančiame 
viršūnių susitikime su Rusijos 
prezidentu Vladimir Putin.

Londonas. Pasaulinis atsa
kas į rugsėjo ll-osios teroro 
išpuolius sudarė galimybes 
neregėtam JAV ir Europos 
bendradarbiavimui, tačiau 
Europa turi įveikti didėjantį 
atsilikimą gynybos finansa
vime, teigiama Londone įsi
kūrusio Tarptautinio strategi
jos tyrimų instituto (TSSI) ap
žvalgoje. „Žemi Europos gyny
bos finansavimo rodikliai ir 
staigus amerikiečių išlaidų di
dinimas leidžia manyti, JAV

pėstininkų brigados, Kaune 
įsikūrusios Stasio Raštikio 
puskarininkių mokyklos, 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų, Lietuvos karinių oro ir 
jūrų pajėgų.

Lietuvos karo ryšių specia
listai išvyki pratybas su 
savo technika ir ryšių prie
monėmis.

Mokymuose, kuriuos su
rengė JAV pajėgų Europoje 
vadovybė, dalyvaus maždaug 
1,000 specialistų iš NATO, 
Baltijos ir Šiaurės valstybių, 
Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos. (bnsj

rioms jau pritarė Lietuvos 
bankas ir kurios bus teikia
mos svarstyti vyriausybei.

Dabar galiojantys įstatymai 
leidžia užsienio valiutą naudo
ti tik mokėjimams bei atsi
skaitymams su užsienio valsty
bių juridiniais ir fiziniais 
asmenimis, esančiais ne Lie
tuvoje. Nukelta į 4 psl.

ir Europos ‘pajėgumų skirtu
mas’ nemažės ir galbūt net iš
augs”, sakoma dokumente. Pa
sak TSSI, išpuoliai JAV taip 
pat „padidino Turkijos strate
ginę svarbą”. Tai lemia tiek 
jos įtakingos valstybės pozicija 
nesuvaldomoje Centrinėje Azi
joje, tiek sėkmė plėtojant pa
saulietinę musulmonų valsty
bę.

Varšuva. Buvęs Lenkijos 
prezidentas, legendinis „Soli
darumo” vadas Lech Walęsa 
pasirašė darbo sutartį su JAV 
kompiuterių bendrove „New 
Tech Solutions” ir tapo direk
torių tarybos nariu. Buvusio 
Lenkijos prezidento, Nobelio 
taikos premijos laureato mė
nesio atlyginimas bus apie 
10,000 dol. Tai daugiau nei 
du kartus viršija dabartinio 
Lenkijos prezidento Aleksan- 
der Kwasniewski algą.

Į" PA&ISTANAfl------
Islamabadas. Osama bin 

Laden tinklui „ai Qaeda” pri
klausantys savižudžiai rengia
si vykdyti išpuolius įvairiose 
pasaulio vietose, turi parengę 
šimtus teroristų, pasiruošusių 
mirti, vykdant išpuolius prieš

A. Brazausko 
elgesys nuvylė

būsimo prezidento 
rinkėjus

Lietuvos premjero, socialde
mokratų partijos vadovo Algir
do Brazausko atostogos Egipte 
sumažino jo galimybes laimėti 
busimuosius prezidento rinki
mus, o palankiausiai vertina
mu kandidatu tapo dabartinis 
valstybės vadovas Valdas 
Adamkus.

Jeigu prezidento rinkimai 
vyktų artimiausią sekmadie
nį, už dabartinį prezidentą 75 
metų Valdą Adamkų balsuotų
18.7 proc. apklaustųjų — 3.7 
proc. daugiau, nei balandį. V. 
Adamkus vėl įsitvirtino pir
moje lentelės vietoje.

Už 69 metų A. Brazauską 
balsuotų 15.4 proc. apklaus
tųjų (3.2 punkto mažiau 
praėjusį mėnesį).

Premjeras žiniasklaidos tai
kiklyje atsidūrė dėl atostogų 
Egipte sū tuomet dar tik 
drauge Kristina Butrimiene.

(BNS)

JAV ir jų sąjungininkes, rašė 
laikraštis „Dawn” kitą dieną 
po Pakistano mieste Karachi 
įvykdyto sprogdinimo, kurio 
metu žuvo 14 žmonių, įskai
tant 11 Prancūzijos piliečių. 
Policija jau suėmė daugiau nei 
100 žmonių, priklausančių eks
tremistinėms grupuotėms.

Į RUSIJA Į
Maskva. Per teroro aktą 

ketvirtadienį Rusijos pietinės 
Dagestano respublikos mieste 
Kaspijske nukentėjo 120 žmo
nių, 23 jų žuvo. Tarp žuvusių
jų _ 6 vaikai. Bomba buvo pa
dėta krūmuose netoli išėjimo 
iš centrinės aikštės, kurioje 
vyko pergalės II pasauliniame 
kare minėjimas. Galingas 
sprogimas nugriaudėjo, kai 
žmonės ėjo iš aikštės. Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin, 
pažymėjęs, jog niekam nekyla 
abejonių, kad tai teroro aktas, 
davė nurodymą „kuo greičiau 
išaiškinti ir nubausti nusikal
tėlius”.

Į AttTE IRYTAI Į

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush tre

Lietuvos verslo milžinų-bendrovių „Omnitel”, „Lietuvos telekomo „Han
są - LTB” ir Vilniaus bankų — ketvirtadienį sukurtos sąjungos „Langas į at
eitį” ambicingas tikslas — per 3 metus Lietuvoje pasiekti ES lygio interneto 
skverbties vidurkį. Šiuo metu Lietuvoje internetu naudojasi tik 14 proc. gy
ventojų, ir tai liudija labai didelį atotrūkį nuo Europos Sąjungos valstybių, 
kur internetu naudojasi apie 39 proc. gyventojų. Žinovų vertinimu, Lietuva 
ES lygį pasiektų tik 2007 m. pabaigoje, jeigu Lietuvos interneto skverbties 
augimo tempai išliktų kaip 2001 ir 2002 metais.

Nuotr.: „Langas į ateitį" šventėje dalyvavo (iš kairės i premjeras Algirdas 
Brazauskas, žinomas verslininkas Juozas Kazickas ir prezidentas Valdas 
Adamkus. Vladimiro Gulevičiaus 'Eltai

čiadienį paragino Izraelio 
premjerą Ariel Sharon prisi
minti jo skelbtą „taikos vizi
ją”, kai jis duos atkirtį į antra
dienį savižudžio kovotojo įvyk
dytą sprogdinimą. Tačiau JAV 
prezidentas susilaikė nepara
ginęs A. Sharon laikytis san
tūrumo. G. W. Bush pareiškė, 
jog palestiniečių vadas Yasser 
Arafat davė „neįtikėtinai tei
giamą ženklą”, įsakydamas 
palestiniečių saugumo pajė
goms užkirsti kelią išpuoliams 
prieš Izraelio civilius gyvento
jus.

Gaza. Už viešąjį saugumą 
Gazos Ruože atsakingas pales
tiniečių generolas Abdel Ra- 
zaq al-Majeida pareiškė, kad 
Izraelio pajėgos „bet kuriuo 
metu” gali atakuoti „Hamas” 
ir Palestinos savivaldos taiki
nius šioje palestiniečių terito
rijoje.

Betliejus, Vakarų Kran
tas. Įgyvendinti susitarimą 
dėl 5 savaites trunkančios 
Betliejaus bažnyčios apsiaus
ties nutraukimo ketvirtadienį 
paskutinę minutę sutrukdė 
naujos kliūtys, todėl planuota 
žmonių evakuacija buvo ati

dėta neribotam laikui. Delsi
mo priežastys oficialiai nenu
rodomos, tačiau manoma, jog 
palestiniečiai nori, kad bažny
čioje būtų britų diplomatas, 
kuris garantuotų 13 ieškomų 
kovotojų saugumą.

Madridas. Europos Sąjun
ga vis dar ieško valstybių, ku
rios priimtų 13 Betliejaus 
Viešpaties gimimo bažnyčioje 
besislepiančių palestiniečių 
kovotojų, ir jų likimas turėtų 
išsispręsti artimiausiomis die
nomis, ketvirtadienį pareiškė 
aukštas ES užsienio politikos 
koordinatorius Javier Solana. 

JAV
Vašingtonas. Šią savaitę

Afganistane JAV Centrinė 
žvalgybos valdyba paleido ra
ketą iš nepilotuojamo žvalgy
binio lėktuvo „Predator”, siek
dama nukauti keliantį pavojų 
JAV kareiviams vietos karo 
vadą, tačiau prašovė, pranešė 
„NBC News”. Ryšius su Iranu 
palaikančiam radikaliam isla
miškų Gulbuddin Hekmatyar 
pavyko pasprukti nuo pirma
dienį įvykdytos atakos, tačiau 
jos metu žuvo keli aukšti jo 
padėjėjai.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

52-SIOS ŠALFASS-gos SPORTO 
ŽAIDYNĖS JAU ČIA PAT!

Pasiruošimo darbai 52- 
sioms ŠALFASS-gos Sporto 
žaidynėms, įvykstančioms 
š.m. gegužės 17, 18 ir 19 die
nomis Čikagoje, jau eina prie 
pabaigos. Kaip jau žinome, 
žaidynes vykdo Čikagos ASK 
„Lituanica”, pirmininkaujama 
Rimanto Dirvonio.

Žaidynių programoje vyks 
2002-jų metų ŠALFASS-gos 
krepšinio, tinklinio, stalo teni
so, šachmatų ir plaukimo pir
menybės. Pateikiame kiekvie
nos sporto šakos pagrindines 
informacijas.

KREPŠINIO
PIRMENYBĖS

Krepšinio varžybos vyks 
vyrams A, vyrams B, mote
rims ir jauniams bei mergai
tėms A (1983-1985 metų gimi
mo). Krepšinio koordinato
rium yra dr. Donatas Siliūnas 
(tel. 630-852-3204, E-mail: 
dsiliunas@aol.com). Jo prane
šimu, žaidynėse dalyvauti už
siregistravo 29 krepšinio ko
mandos: vyrų A — 6, vyrų B
— 11, moterų — 2, jaunių A
— 7 ir mergaičių A — 3.

Krepšinio žaidimai vy
rams A ir B prasidės gegužės 
17 d., penktadienį, 7 vai. vak., 
Bulis Academy, 6200 River 
Band Rd., Lisle, IL.

Gegužės 18 d., šeštadieni,
nuo 8 vai. ryto iki, apytikriai 5 
v. p.p., krepšinis visoms kla
sėms vyks Bulis Academy ir 
Benedictine University, 5700 
College Rd., Lisle, IL.

Gegužės 19 d., sekmadie
nį, nuo 8:30 v.r. krepšinio tę
sinys ir užbaiga Bulis Acade
my ir Benet Academy, 2200 
Maple Avė., Lisle, IL.

Iškilmingas žaidynių ak
tas bus sekmadienį po pietų 
prieš vyrų A krepšinio finalą, 
Bulis Academy.

TINKLINIO
PIRMENYBĖS

Tinklinio varžybos vyks 
vyrams, moterims ir mišrioms 
komandoms. Pagal tinklinio 
koordinatorės Aidos Brakaus- 
kienės (tel. 630-243-9084; E- 
mail: brakauskas@attbi.com) 
pranešimą; žaidynėse daly
vauti užsirašė 18 tinklinio ko
mandų: vyrų — 6, moterų — 4 
ir mišrios — 8.

Vyrų ir moterų tinklinis
vyks gegužės 18 d., šeštadienį, 
Benedictine University. Vyrai 
pradės 8:30 v.r., o moterys — 
9 v.r. Finalai numatomi apie 
4 v. p.p.

Mišrių komandų tinkli
nis vyks gegužės 19 d., sek
madienį, nuo 9 v.r., Benet 
Academy. Finalai numatomi 
apie 1 v. p.p.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Stalo teniso varžybos vyks 
gegužės 18 d., šeštadienį, Lie
tuvių Jaunimo centre, 5600 
South Claremont Avė., Chica
go, IL. Tel. 773-778-7501. Pra
džia: 12 vai. vidudienį. Regist
racija — nuo 11 v.r. Progra
ma: vyrų, moterų ir vyrų sen
jorų vienetai, vyrų ir mišrus 
dvejetai ir komandinės var
žybos (2 vyrai ir 1 moteris).

Išankstinė dalyvių registracija 
— iki gegužės 11 d. imtinai, 
pas varžybų koordinatorių, 
šiuo adresu: -Vacys Kleiza, 
13500 Little Creek Dr., Lock
port, IL 60441. Tel. 708-301- 
2870. E-mail: vacys@aol.com

Galutinė registracija su mo
kesčiais priimama vietoje, 
varžybų dieną.

ŠACHMATU
PIRMENYBĖS

Šachmatų varžybos vyks ge
gužės 18 ir 19 dienomis, Lietu
vių Jaunimo centre, 5600 
South Claremont Avė., Chica
go, IL. Tel. 773-778-7501. Bus 
žaidžiama šveicarų sistema. 
Ratų skaičius, laiko riba, etc. 
bus nustatyta vietoje. Pirmas 
ratas prasidės gegužės 18 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto. Re
gistracija nuo 9 v.r.

Išankstinė registracija 
iki gegužės 11 d. imtinai, 
pas turnyro koordinatorių, ad
resu: Saulius Rakauskas, 61 
South Keeler Avė., Chicago, 
IL 60629. Tel. 773-581-6771. 
Faksas: 312-836-0953. Galu
tinė registracija bus priimama 
ir vietoje, varžybų dieną.

PLAUKIMO
PIRMENYBĖS

Plaukimo varžybos vyks 
gegužės 18 d., šeštadienį, Mar- 
mion Academy, 1000 Butter- 
field Rd., Aurora, IL. Varžybų 
pradžia: 9 v.r. Registracija ir 
apšilimas — nuo 8 v.r.

Varžybos vyks suaugusių ir 
visose prieauglio klasėse. 
Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus.

Išankstinė registracija 
iki gegužės 11 d. imtinai, 
pas varžybų koordinatorių, 
šiuo adresu:

Algis Norkus, 3 Hardwick 
Ct., Aurora, IL 60506. Tel. 
630-466-4661. E-mail: nor- 
kuskmn@aol.com Jei vėluoja
tės, kontaktuokite A. Norkų.

KITOS INFORMACIJOS

Žaidynių pirmų trijų vietų 
laimėtojai bus apdovanoti spe
cialiais žaidynių medaliais, 
kurių autorius buvo dail. Vy
tautas Raulynaitis 1958 me
tais.

Žaidynių vakaronė, šo
kiai, susipažinimas vyks gegu
žės 18 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Sportininkų pamaldos
bus sekmadienį, 9 vai. ryto, 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte.

Iškilmingas žaidynių ak
tas vyks gegužės 19 d., sek
madienį, prieš vyrų A klasės 
krepšinio finalą, Bulis Acade
my, Lisle, IL.

Čikagos lietuvių visuomenė 
kviečiama suteikti dėmesį 
sportuojančiam jaunimui bei 
žaidynes savo atsilankymu ir 
auka paremti. amb.

LFK „Lituanica” treneriai Gediminas Jarmalavičius ir Gediminas Biels- 
kus pavasario žaidynių rate tikisi daugiau laimėjimų. Nuotr. E. Šulaičio

ĮTIKINANTIS „LITUANICOS” 
FUTBOLININKŲ LAIMĖJIMAS
Pagaliau „Lituanicos” vyrų 

pagrindinė vienuolikė turi pir
mąją pergalę „Metropolitan” 
lygos pavasario rato „major” 
divizijos pirmenybių rungty
nėse (trečiąją 2001-2002 metų 
varžybose).

Šiemet po lygiųjų ir pra
laimėjimo, mūsiškiai sekma
dienį parodė ką jie gali. Ir, su
rinkęs visus dabartinius ge
riausius žaidėjus, komandos 
treneris Gediminas Jarmala
vičius, įrodė, kad lietuviai gali 
nugalėti ir pačias stipriausias 
ekipas. Tokia kaip tik buvo 
„Maroons”, šiuo metu stovinti 
pačioje pirmenybinės lentelės 
viršūnėje. Net ir po pralai
mėjimo prieš „Lituanicą”, šio 
italų klubo futbolininkai išliko 
pirmoje vietoje su 23 taškais. 
Lietuviai su 16 taškų, yra 
penktoje vietoje.

Gražus sekmadienio oras į 
aikštę prie Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte suviliojo arti 
300 asmenų, kurie 10-ąją žai
dimo minutę matė, kaip, po 
poros šiurkščių gynimo klai
dų, mūsiškiai leido „Maroons” 
ekipai pasižymėti ir pirmauti 
1-0. Tačiau aikštės persvara 
priklausė mūsų vyrams, kurie 
vieną po kito kėlė kampinius 
prie varžovų vartų.

Tačiau išlyginamojo įvarčio 
reikėjo laukti 9 minutes. Jo 
autorium buvo į komandą su 
trimis savo draugais vėl su
grįžęs Laimonas Bytautas. 
Kuomet iš šeštojo kampinio 
Tomas Mačiulis klasišku šū
viu su galva kamuolį nukreipė 
į varžovų vartus, žiūrovų džiū
gavimui nebuvo galo.

2-1 pasekme ir baigėsi pir
masis kėlinys, nors lietuviai 
dar turėjo bent pora gerų pro
gų rezultatą padidinti. Jų ne
trūko ir po pertraukos. Tre
čiojo įvarčio prisiėjo vėl gero
kai laukti. Tačiau energinga
sis Rimas Jakubauskas tai pa
darė ir tada matėsi, kad mū
siškiai jau nepavejami. Nors 
„Maroons” atstovai stengėsi 
pasekmę bent kiek sušvelnin
ti, bet tas pats Jakubauskas 
dar kartą pasižymėjo ir ženk
lino 4-1.

Šį kartą smagu buvo matyti 
aikštėje žaidžiančius vien tik 
lietuvius futbolininkus (anks
čiau bent vienas ar keli būda
vo kitų tautybių žmonės). To
dėl dabar „Lituanica” yra vie
nintelė visoje lygoje, naudo
janti tik vienos tautybės žmo
nes, nepaisant, kad daugumas 
klubų yra įkurti tautiniais pa
grindais. Tačiau dabar dauge
lis klubų vadovų atsisako tau
tinių principų.

Sekmadienio rungtynėse 
treneris turėjo 14 žaidėjų, iš 
kurių keturi buvo kuriam lai
kui pasitraukę iš komandos 
dėl palyginus nedidelių nesu
tarimų su pačiu treneriu. Beje 
atrodo, kad tos smulkmenos 
yra išlygintos ir ateityje tokie 
dalykai jau nepasikartos. Ži
nome, kad nuo to nukenčia ne 
vien tik treneris, bet ir kiti ko
mandos žaidėjai, o ir pats klu
bas, net visa lietuvių tautinė 
grupė. Treneris minėjo, kad 
šiuo metu trys žaidėjai dar 
yra traumuoti ir negali padėti 
komandai.

Mūsiškių vartininkas — Ir

mantas Šatas praėjusį sekma
dienį jau turėjo daugiau darbo 
negu pirmosiose rungtynėse 
Lemonte. Tačiau varžovai jo 
ginamų vartų negalėjo stipriai 
atakuoti. Gal dėl to, kad mū
siškių gynime stipriai sukovo- 
jo Gytis Kavalianskas, kuris 
net ir sulaukęs 30 metų am
žiaus, vis dar nepavargsta, o 
žaidžia dar sumaniau ir kie
čiau negu anksčiau. Jeigu ne 
rungtynių pradžioje padarytos 
kelios šiurkščios gynimo klai
dos, galingi varžovai būtų 
įveikti „sausai”. Reikia pasa
kyti, jog turbūt visiems „Li
tuanicos” žaidėjams sekma
dienį nepavyko išvengti mažų 
klaidelių, kas yra supranta
ma. Ne visi gali dalyvauti tre
niruotėse dėl visiems supran
tamų priežasčių (reikia užsi
dirbti duoną daugiausia fizi
niu darbu įvairiu metu pa
roje). Atrodo, kad ir žiūrovai 
buvo mūsiškiams atlaidūs dėl 
tų nedidelių „duobelių”, į ku
rias kartais komanda įkrisda
vo rungtynių eigoje.

ŠĮ SEKMADIENĮ SU 
„GREEN-WHITE”

Gegužės mėn. 12 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. „Lituanicos” 
pirmoji vienuolikė susikibs su 
„Green-White” klubo žaidė
jais. Ši komanda šiaip jau ne
bloga, tačiau dabar labai ne
stabili. Ji pralaimėjusi kelias 
rungtynes iš eilės, praėjusį 
sekmadienį 2-0 rezultatu įvei
kė stiprią „Vikings” ekipą, iš 
paskutinės vietos pakildama į 
priešpaskutinę — devintąją. 
Jos sąskaitoje 11 taškų.

Nuo 1 valandos, kaip visada 
žais rezervinės sudėtys. O bus 
rungtyniaujama savoje aikštė
je prie PL centro, Lemonte. 
Beje, ten bus žaidžiama ir ge
gužės 19 d. (su „Lightning” 
ekipa).

KITOS FUTBOLININKU 
PASEKMĖS

Sekmadienį rungtyniavęs 
„Lituanicos” rezervas turėjo 
nusileisti „Maroons” futboli
ninkams 0-3. Tačiau šešta
dienį klubo veteranų ekipa 
pelnė trečiąją pergalę iš eilės 
iš tiek pat rungtynių. Išvykoje 
mūsiškiai 2-1 nuskriaudė 
„Croatia” vienuolikę. Prieš tai 
lietuviai 1-0 buvo nugalėję 
„Eagles” ir 4-0 „Royal Wawel”. 
Ateinantį šeštadienį, 5 vai. 
vak. „Lituanicos” veteranai 
vyks į „United Serbs Center” 
rungtynėms su United Serbs”.
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„Metropolitan” lygos „mąjor” divizijos 
pirmenybinė lentelė 

(Po gegužės 5 d. rungtynių)

Vieta Vardas

1. „Maroons”
2. „Eagles”
3. „United Serbs”
4. „Vikings”
5. „Lituanica-Liths”
6. „Schwaben”
7. „Lightning”
8. „Kickers”
9. „Green-White

10. „Legovia”

Rungt. Taškai Įvarčių
sk. sant.
12 23 27-20
10 20 24-17
11 18 28-25
11 17 18-11
12 16 26-24
12 16 20-21
12 15 12-18
13 14 19-23
12 11 17-21
11 10 14-25

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
VARŽYBOS DETROITE

KAS NAUJO EUROPOJE?
KAZYS BARONAS

IR LIETUVOJE ŽAIDŽIA 
FUTBOLĄ

Čia norisi trumpai pažvelgti 
ir į Lietuvos aukščiausios ly
gos komandas. Dabar joje 
rungtyniauja tik 9 ekipos. Po 
4 ratų su 12 taškų eina „Kau
nas", „Žalgiris” ir Klaipėdos 
„Atlantas”. Paskutinėse vie
tose be taškų yra Panevėžio 
„Ekranas” ir Kėdainių „Nevė
žis”.

Praėjusį savaitgalį Detroite 
vyko 2002 metų Siaurės Ame
rikos Lietuvių sporto sąjungos 
jaunučių krepšinio pirmeny
bės, kurios sutraukė arti 500 
jaunųjų krepšinio entuziastų 
iš visos Šiaurės Amerikos. Bu
vo atstovaujama 8 sporto klu
bams su 47 komandomis.

Daugiausia komandų nu
sivežė Čikagos ASK „Lituani
ca”. Čikagiečiai turėjo 18 eki
pų ir jos į namus grįžo su dau
giausia prizinių vietų. Geriau
siai čikagiečiams sekėsi ber
niukų klasėse, kur jie laimėjo 
3 pirmąsias — dvi antrąsias ir 
1 III vietą.

Vyriausiųjų — šešiolikme
čių, taip vadinamoje „B” kla
sėje „Lituanica” iškovojo čem
pionų titulą, baigmėje įveikusi 
Toronto „Aušrą”. C klasėje pir
maisiais buvo šeimininkai — 
Detroito „Kovo” atstovai, po jų 
ėjo „Lituanica”. D klasėje čika
giečiai vėl tapo čempionais, 
panašiai kaip ir „molekulių” 
grupėje. Šioje pačių jauniau
siųjų klasėje čikagiečiai laimė
jo ne vien tik pirmąją, bet ir 
trečiąją vietą. E. klasėje — Či
kagos atstovai turėjo pasiten
kinti II vieta, nes pirmąją nu
sinešė Toronto „Aušra”.

Šias informacįjas mums su
teikęs klubo vadovas ir kartu 
Š. Amerikos lietuvių Fizinio 
auklėjimo ir Sporto sąjungos 
pirmininkas Rimas Dirvonis 
papasakojo apie mergaičių 
krepšinio varžybas, čia čika- 
giečių laimikis buvo mažesnis: 
pelnė dvi antrąsias vietas.

R. Dirvonio teigimu, pačios 
žaidynės buvo gražiai sureng
tos ir neblogai pravestos. 
Įspūdingai praėjo žaidynių 
atidarymas ir jaunų sporti
ninkų paradas „Ladywood” 
gimnazijos salėje, Livonijos 
miestelyje, prie Detroito. 
Gana gausūs dalyviais buvo 
kiti žaidynių renginiai — 
sportininkų pamaldos Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje ir spor
tininkų susipažinimo vakaras 
tos parapijos salėje.

Iš Čikagos viso buvo nuva
žiavę arti 200 jaunųjų sporti
ninkų ir maždaug tiek pat 
tėvV E. Šulaiti.

* Lietuvos vaikų (gimusių 
1990-1991 metais) ledo ritulio 
varžybų dėl Lietuvos preziden
to taurės nugalėtojais tapo 
Kauno „Tigriukai”, lemiamose 
rungtynėse 7:2 nugalėję Elekt
rėnų „Energijos” komandą.

Netolimam nuo mano vie
tovės, Mannheimo mieste, kas 
dveji metai, Atvelykio savai
tėje, rengiamos jaunių krepši
nio žaidynės. Tikrovėje tai ne
oficialios pasaulio pirmenybės, 
nes į žaidynes kviečiama Eu
ropos „grietinėlė” bei Australi- 
joe ir Kinuos rinktinės. Vals
tybės dalinamos į dvi grupes, 
tad vienai tenka žaisti JAV 
kariuomenės bazės krepšinio 
salėje. Anksčiau žiūrovai ga
lėjo laisvai vaikščioti prie kino 
pastato, artimesnių daugiabu
čių pastatų. Šiemet, atsižvel
giant į Izraelio atstovus, prie
žiūra buvo sugriežtinta, daug 
sargybinių.

Lietuvai teko žaisti JAV ka
riuomenės krepšinio salėje. Iš 
anksto turiu pranešti, kad 
gintarų krašto atstovai (Š. 
Marčiulionio ir A. Sabonio mo
kyklos) pasirodė labai nesėk
mingai, užimdami dvylikos 
dalyvių tarpe tik dešimtą vie
tą. Kaltė? Aišku rinktinės su
dėtis. Skaudu buvo žiūrėti į 
mūsiškių žaidimą. Nepadėjo 
net ir Vokietijos lietuvių skan
davimai. Tiesa, mūsiškiai vie
nu metu pirmavo net 16 tšk. 
prieš būsimą baigmės dalyvį 
Ispaniją, tačiau sekė klaidos,

Vokietija
klaidos ir galutinai pralai
mėjimas. Pasiteisinimai: keli 
žaidėjai sirgo, kiti išvykę Is
panijon, nuovargis ir t.t. ir t.t. 
Mokinukų pasiaiškinimai: ne- 
paruošiau pamokų, nes skau
dėjo galvutė...

O Lietuva turi gerą vardą 
Vokietijoje. Tai įrodymas gau
to pakvietimo į žaidynes.

Šiemet buvo sumažintas da
lyvių skaičius, pakviečiant 
vietoje 16 valstybių tik 12-ka. 
Mūsų rinktinė ne vieną kartą 
„sudrebindavo” JAV penke
tuką, pvz. 1992 m. baigmėje 
pralaimėdama jai tik vienu 
tašku. Taip pat, vokiečiai pri
simena dar Sov. Sąjungos jau
nių rinktinės dalyvį, 17-metį 
A.Sabonį. Tad pilnai supran
tama, kad kiekvienas spaudos 
atstovas teiravosi ir klausė: 
kas yra su Lietuvos krepšiniu, 
su jo atžala? Tikėkime, kad 
Europos jaunių pirmenybėse 
š.m. birželio mėn. matysime 
naują rinktinę. Pirmenybės 
vyks prie Stuttgarto artimų 
miestelių.

Žaidynes laimėjo Graikija, 
baigmėje įveikdama Ispaniją 
79:70 (33:38). Trečią vietą 
užėmė Jugoslavija, nugalė
dama JAV 95:87 (49:37). Toli

mesnės vietos: 5. Turkija, 6. 
Izraelis, 7. Rusija, 8. Vokieti
ja, 9. Australija, 10. Lietuva, 
11. Prancūzija, 12. Kinija.

Treneriai sudarė simbolinį 
penketuką. Į jį pateko du grai
kai, po vieną jugoslavą, ispaną 
ir amerikietį. Nuo lentos dau
giausiai kamuolių nuėmė (re- 
bound) Paulius Jurkūnas. 
Geriausiu žaidynių krepšinin
ku treneriai išrinko 130 kg 
svorio, 2,08 m aukščio, 17- 
metį graiką Sofoklį Scortsia- 
nitį. Jis gimęs Kamerūno sos
tinėje, kur jo tėvas inžinierius 
dirbo kelių statyboje, ten su
kūrė šeimą su čiabuve, tad ir 
sūnus yra tamsiaodis. Jau da
bar NBA atstovai atkreipė dė
mesį į graiką, kadangi jų nuo
mone jis bus dar geresnis 
žaidėjas už Shaųuille O'Neal.

• 1
♦ ♦ *

Vokietįjos krepšinio lygoje 
pirmauja Frankfurt, prieš Bo
ną, Kiolną, Leverkuseną ir 
Berlyną.

Berlyno „pusmaratono” — 
21 km bėgime moterų grupėje 
trečią vietą laimėjo Balčiūnai
tė. Jos laikas 1 vai. 12 min. 27 
sek.
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EUROPOS DIENA VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

BRONĖ LAPŠIENĖ
Atkelta iš 1 psl

Lietuvių gimnazija
tam reikalui labai tiko, nes 
Europos idėja joje įgyvendi
nama praktiškai: čia vokietu
kai ir vokietaitės pądeda lietu
viams geriau išmokti vokiečių 
kalbą, lietuviai juos supažin
dina su Lietuva, jos kultūra.

Šeštadienio rytą gražiai iš
puošta berniukų bendrabučio 
salė buvo pilna šventės daly
vių: Europos, Vokietijos ir Lie
tuvos politikų ir kviestinių 
svečių — Vokietijos LB atsto
vų, Vasario 16-osios gimnazi
jos kuratorijos narių, mokyto
jų, mokinių ir t.t. Šios dienos 
renginys turėjo vokiečius ap
šviesti apie Lietuvą, todėl ir 
dauguma svečių buvo vokie
čiai. Gimnazistai pasitiko sve
čius lietuviška daina ir šokiu, 
direktorius Andrius Šmitas 
sveikindamas peržvelgė gim
nazijos istoriją ir pažymėjo, 
jog po karo Europoje išsiblaš
kiusiems lietuviams buvo aiš
ku, kad saugūs jie gali būti tik 
laisvoje Lietuvoje, o Lietuva 
saugi tik susivienijusioje Eu
ropoje. Lietuva jau atgavo ne
priklausomybę, Europa vieni
jasi, tad direktorius išreiškė 
viltį, kad joje bus skirta vieta 
ir Lietuvos valstybei.

Į susirinkusius kalbėjo Hes- 
seno žemės Europos Unijos 
pirmininkas ir taip pat Euro
pos parlamento narys Thomas 
Mann. Jis iškėlė federalizmo 
principo svarbą besivienijan
čioje Europoje. Thomas Mann 
taip pat citavo ištraukas iš 
pranešimų apie Lietuvos ruo
šimąsi jungtis su ES. Ig šių 
pranešimų aiškėjo, jog Lietu
va jau gana pasiruošusi: ji yra 
demokratinė, teisinė valstybė, 
o jos ūkis, gerai veikiantis 
laisvos rinkos pagrindais, jau 
gana stiprus ir pajėgus atlai
kyti konkurencijos spaudimą.

Sveikinimo žodžius tarė 
Hesseno landtago prezidentas 
Klaus Peter Moeller, Lampert- 
heimo miesto atstovas Fritz 
Goetz ir Hesseno landtago na
rys Roland von Hunnius. Mo
kinių vardu susirinkusius 
sveikino Ann-Carolin Helm- 
reich ir Aidas Šiugždinis.

Europos parlamento narys 
Michael Gahler, kuris jau 
daugelį metų reguliariai lan
kosi Lietuvoje, kalbėjo apie 
Vasario 16-osios gimnazijos 
svarbą. Prieš įteikdamas savo 
aukos čekį, dalį savo kalbos 
Michael Gahler pasakė lietu
viškai: „Šiais metais Lietuva 
pasieks finišą tiesiame savo 
kelyje į ES. Aš tikiu, kad iki 
metų pabaigos bus galima 
sėkmingai užbaigti ES narys
tės derybas. O kai lapkričio 
mėnesį Prahoje bus oficialiai

paskelbtas NATO viršūnių su
sitikimo komunikatas, esu 
tvirtai įsitikinęs, kad naujų 
narių tarpe bus galima per
skaityti taip pat ir Lietuvos 
vardą. Lietuvai įstojus į ES ir 
NATO, ateityje bus pašalinta 
istorinė neteisybė. Todėl jau 
dabar džiaugiuosi būsima ga
limybe bendrauti su kolegomis 
iš Lietuvos Europos parla
mente. Daugelis Lietuvos, Eu
ropos ir JAV žmonių prisidėjo, 
kad istorija kitais metais 
galėtų tapti teisingesne. Tarp 
jų tikrai rasime keletą, kurie 
dešimtmečių bėgyje yra baigę 
ir šią mokyklą. Todėl taip pat 
teisinga yra ir ši Europos pre
mija. Aš norėčiau, kad šie 
žmonės galėtų prisistatyti ir 
Frankfurto knygų mugėje, ku
rioje Lietuva turės šiais me
tais ypatingojo svečio statusą. 
Anksčiau knygos buvo gabe
namos iš Vokietijos į Lietuvą, 
o šiandien lietuviškos knygos 
grįžta atgal į Vokietiją. Taip 
kad ir visa Europa yra visiems 
naudinga tarpusavio mainų 
erdvė. Todėl dabar norėčiau 
perduoti šį čekį, skirtą parem
ti Jūsų dalyvavimui knygų 
mugėje. Linkiu jums geriau
sios kloties ateityje”.

Ši Michael Gahler kalba bu
vo sutikta ilgais plojimais.

Po pertraukos mokiniai su
vaidino scenas, vaizduojančias 
Vokietijos ir Lietuvos piliečių 
požiūrį į Europos plėtrą. Antai 
vokietis studentas džiaugiasi, 
kad galės plačiau keliauti, 
pastudijuoti porą semestrų 
naujai prisijungusiuose kraš
tuose, o kitas bijo plėtros: jau 
dabar negauna darbo, o, Eu
ropai išsiplėtus — visai ne
bėra ko tikėtis. Lietuvos ūki
ninkė kelia klausimą, kur ji 
dabar parduos bulves ir dar
žoves. Bedarbiai menininkai 
tikisi, gal atsiras jiems naujų 
galimybių įgyvendinti savo ta
lento vaisius...

Po mokinių pasirodymo bu
vo viešos politikų diskusijos 
scenoje, kur savo nuomones 
išsakė Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
Justas Paleckis, Hesseno mi
nistras Europos reikalams Jo- 
chen Riebel, buvęs Europos 
Teismo generalinis prokuroras 
prof. dr. Carl-Otto Lenz, Euro
pos Unijos Hesseno skyriaus 
pirmininkas Thomas Mann ir 
Europos parlamento narys dr. 
Udo Bullmann. Diskusijoms 
vadovavo žurnalistas Reiner 
Ofenloch. Diskusijų metu bu
vo ne kartą pareikštas įsiti
kinimas, jog Lietuva, suderi
nusi daugelį įstatymų ir įvei
kusi didžiąją dalį derybų, 
2004 metais bus priimta į Eu

Nors palyginti dar labai nesena, bet Lietuvoje jau tapusi populiaria yra Europos diena, švenčiama gegužės 9 d. 
Europietiškiausiu lietuviu šia proga buvo išrinktas LR prezidentas Valdas Adamkus, kuriam Europos parke su
rengtoje šventėje euroderybininkas Petras Auštrevičius įteikė skulpt. Nerijaus Kavaliausko sukurtą reljefinę 
kompoziciją „Obelis”. Europietiškiausią lietuvį nuo pat metų pradžios rinko Europos komiteto interneto sve
tainės lankytojai. Kiti pasiūlyti kandidatai, gavę mažiau balsų, yra: Arturas Zuokas, P. Auštrevičius, žurn. Algi
mantas Čekuolis ir buvęs premjeras Andrius Kubilius. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

ropos Sąjungą. Atsiliepiant į 
gimnazistų vaidinime iškeltas 
abejones dėl bedarbių antplū
džio, buvo nurodyti Portugali
jos, Graikijos, Airijos pavyz
džiai ir pastebėta, jog žmonės 
neskuba apleisti gimtojo kraš
to, jie mielai lieka savo krašte, 
nes, įstojus į ES, jame kaip tik 
atsiranda daugiau darbo.

Kalbėta ir tautų tarpusavio 
supratimo bei tolerancijos te
ma. Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas J. Pa
leckis pabrėžė, kad Lietuva 
ima pavyzdį iš Europos Są
jungos valstybių, kurios suge
bėjo įveikti amžiais trukusias 
nuoskaudas ir nesantaikas. 
Visai taip, kaip sugebėjo susi
taikyti amžinoje nesantaikoje 
ir ypač po Antrojo pasaulinio 
karo padarytų nuoskaudų vo
kiečiai su prancūzais arba len
kais, taip ir Lietuva vysto sa
vo santykius su kaimynais, iš 
kurių patyrė daug skriaudų ir 
neteisybės.

J. Paleckis pateikė daug įdo
mių detalių iš Lietuvos gyven
tojų apklausos apie Europos 
Sąjungos įvaizdį. Lietuvos gy
ventojų nuomone iš dalies bu
vo atramos taškas diskusi
joms.

Buvo kalbėta ir apie Euro
pos įvairovės privalumus. 
Atskiros tautos atneša savitų 
vertybių ir savitomis idėjomis 
keičia vertybių sistemą visoje 
žmonijoje. Taip antai prancū
zai revoliucijos metu iškėlė 
šūkį „Laisvė, lygybė, brolybė!”, 
kuris tuo metu buvo nepa
prastai didelis iššūkis žmonių 
sąmonei. Šiandien gi visiems 
savaime suprantama, kad 
žmonės visi gimsta lygūs, kad 
laisvė yra didžiausia žmogaus 
ir tautos vertybė, o brolybė 
yra visokio laipsnio solidaru
mo pamatas.

Po pietų gimnazijos valgyk
loje, kur lietuviški šaltibarš- 
čiai ir cepelinai nurungė vaka
rietiškus patiekalus, progra
ma buvo tęsiama pilies salėje. 
Europos Unijos Bergstrase 
apskrities skyriaus pirminin
kas Wolfgang Freudenbergėr 
įteikė Vasario 16-osios gimna
zijai paskirtą Europos pre
miją, savo kalboje įvertinda
mas direktoriaus Andriaus 
Smito nuopelnus sunkiais ir 
net kritiškais metais. Gimna
zijos šokėjai pradžiugino sve
čius gražiais šokiais, kanklia
vimu, dainomis ir lietuvių 
poetų eilėmis, išverstomis į vo
kiečių kalbą.

Pilies fojė buvo galima ma
tyti gimnazijos mokinių kelių 
mėnesių darbą. Vadovaujami 
mokyt, dr- Gabrielės Hof- 
mann, jią,tpravedė apklausą 
Lietuvoje ir Vokietijoje, siek
dami patirti suaugusių ir savo 
bendraamžių nuomonę apie 
Europos Sąjungos plėtrą. In
ternetu jiems talkininkavo še
šių Lietuvos gimnazijų ir mo
kyklų mokiniai bei mokytojai. 
Visus duomenis mokiniai su
sistemino ir pateikė statisti
kos lentelėmis. Jos buvo iška
bintos koridoriuose ant stendų 
kartu su vaizdais iš Lietuvos 
mokyklų. Lietuvos miestų ir 
kaimo vaizdai įvairiais metų 
laikais, kuriuos mokiniai taip 
pat išdėstė stenduose, kartu 
su turizmo firmos „Visit Li- 
thuania” vaizdine medžiaga 
priartino Lįetuvą prie svečių.

Svečiai labai teigiamai įver
tino gimnazijos mokinių įnašą 
į Europos dienos renginį. Pa
tys mokiniai džiaugėsi, pratur
tinę save naujais patyrimais, 
įsigilinę į mūsų valstybės bene 
svarbiausią aktualiją ir gavę 
galimybę pristatyti Lietuvą 
Europos ir Vokietijos politi

kams. Didele gėlių puokšte jie 
padėkojo dr. Gabrielei Hof- 
mann už su jais praleistas va
landas, ruošiant šį projektą. 
Įdomu, kad vokietė mokytoja 
šiam projektui vadovavo, 
įtraukdama ir vokiečius mo
kinius. Ji pati ir vokiečių mo
kiniai, per šiuos mėnesius 
konkrečiai dirbdami, daugiau 
sužinojo apie Lietuvą, negu 
per kelių metų pamokas būtų 
išmokę.

Strateginėmis 
siūloma paskelbti

17 įmonių

10 valstybės įmonių ir 7 ak
cines bendroves siūloma pa
skelbti turinčiomis strateginę 
reikšmę valstybiniam saugu
mui. Valstybės įmonių sąraše 
yra Kauno, Palangos ir Vil
niaus oro uostai, Ignalinos 
AE, „Lietuvos paštas”, „Oro 
navigacija”, Klaipėdos valsty
binio jūrų uosto direkcija, Lie
tuvos naftos produktų agen
tūra, valstybės rezervus sau
gantis „Dzūkijos šilas” bei Gi
raites ginkluotės gamykla. Iš 
įstatymo projekto išbraukta 
ankstesniame jo variante bu
vusi Lietuvos monetų kalykla. 
J strateginę reikšmę turinčių 
akcinių bendrovių, kuriose 
leidžiama dalyvauti privačiam 
kapitalui, sprendžiamąją galią 
paliekant valstybei, sąrašą 
siūloma įtraukti „Lietuvos 
geležinkelius”, „Lietuvos ener
giją”, „Detoną”, „Jonavos grū
dus”, Lietuvos radijo ir televi
zijos centrą, „Šilutės polde- 
rius” bei Šiaulių oro uostą. 
Nustatyta, kad strateginę 
reikšmę turinčios valstybės 
įmonės gali būti pertvarkytos 
į akcines, uždarąsias akcines 
bendroves ar pertvarkytos tik 
Seimui priėmus įstatymą. <bnsi
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Kai reikia rinktis 
geriausią iš blogųjų

Prancūzija — kaip sudrums
tas vanduo. Dar negreit nu
rims porinkiminės nuotaikos 
ir valstybės gyvenimas grįš į 
normalesnes vėžes (jei pran
cūzų gyvenimą apskritai gali
ma pavadinti „normaliu”). 
Greičiausiai reikės palaukti 
birželio mėnesį vyksiančių 
parlamento rinkimų, kad galų 
gale paaiškėtų kuriuo keliu 
Prancūzijos vežimas riedės į 
ateitį.

„Pašluoti po kilimu” net ir 
valstybės vidaus nepasiseki
mas ar nelabai norimus iš
viešinti dalykus šiais laikais 
jau neįmanoma. Ypač Euro
poje, kuri visgi pamažu slenka 
į artimesnius tarpvalstybinius 
ryšius, besižvalgydama į 
Jungtines Europos Valstybes 
— JAV pavyzdžiu. Dar ne ry
toj, ne po metų ar dešimties, 
bet ši vizija turi pakankamai 
šalininkų ir lengvai iš akiračio 
neišnyks.

Jau ir dabar tikima, kad tai, 
kas vyksta vienoje valstybėje, 
anksčiau ar vėliau ratilais nu
banguos kitose, paveiks jų vi
daus bei užsienio politiką. Tad 
ir pastaraisiais metais pasi- 
reiškusios kai kurios tendenci
jos, ypač besikeičiančios pa
žiūros į imigrantus, kitakal
bius, vis gausėjančius kitų ra
sių gyventojus, globalizaciją, 
iššaukia neigiamą reakciją ir 
net smurto apraiškas. Tas 
nuotaikas gerai supranta ir 
savo tikslams panaudoja poli
tikai, siekiantys aukštų vietų 
vyriausybėje. Jie kalba gar
siai, įtikinančiai, viešai išsa
kydami tai, ką krašto gyvento
jai nedrįsta pasakyti.

Tačiau nei tie politikai, nei 
valdančiosios partijos, atrodo, 
nesupranta — arba nenori su
prasti — dėl ko balsuotojai 
savo balsus atiduoda už tokį 
kontraversinį kandidatą. Tai 
ne populiarumo ar pritarimo 
pareiškimas, o protesto šauks
mas: jeigu kitaip niekas ne
išgirsta, galbūt dabar atkreips 
dėmesį! (Argi ne dėl to kau
niečiai meru išsirinko Šus
tauską?) Balsus suskaičiavus, 
tie patys balsuotojai, dažnai 
supranta, kad padarė klaidą. 
Gerai, jeigu dar yra laiko ją 
atitaisyti, pavyzdžiui, antra
me rinkimų rate. O ką daryti, 
jeigu antros progos nebūtų?

Prancūzijos prezidento rin
kimuose balsuotojams buvo 
suteikta proga atitaisyti pir
majame balsavimo rate pada
rytą klaidą. Vienintelė proble
ma: nebuvo „įrankių”. Reikėjo 
prezidento vietą atiduoti ne 
pačiam geriausiam kandida
tui, bet „geriausiam iš blo-

gųjy”-
Jau pakankamai pranci 

zams teko raudonuoti, kai b; 
landžio 21 d. balsavimuose 
paviršių to dirbtinio populi; 
rūmo banga išplaukė krašte 
tiniųjų dešiniųjų (pačia neigia 
miausia tų žodžių prašini 
kandidatas Jedn-Marie L 
Pen. Tiek jis, tiek jo partij. 
„Tautinis frontas” garsiai i 
įtaigiai reiškė savo protestu 
prieš imigrantus, globalizaci 
ją, kitų rasių gyventojus.Ta 
pavojingos šovinistinės srovės 
pasireiškiančios ne vien Pran 
cūzijoje, bet ir kitose Europi) 
valstybėse. Tai ne vien perna 
JAV-se įvykusių teroristinii 
išpuolių pasekmė. Rugsėjo 11 
osios įvykiai tik sustiprino ne 
pasitikėjimą imigrantais (vpai 
musulmonais). Pokario me 
tais, kai "eikėjo ištraukti Eu 
ropą iš griuvėsių ir papildvt 
karo išretintas jos gyventoji 
eiles, imigrantų įplauka ža 
dėjo pigią darbo jėgą ir būvi 
naudinga. Dabar ji iššaukia 
vietinių gyventojų antipatiją, 
nes imigrantai taip pat reika 
lauja lygių teisių, save laiky
dami gyvenamųjų kraštų pi
liečiais. Susikirtus poreikiams 
ir nuomonėms, kai kada kon
fliktai sprendžiami net smur
tu, o žmonių baimes ir nepasi
tikėjimą savo tikslams išnau
doja kraštutiniosios padugnės.

Praėjusį savaitgalį antrame 
rinkimų rate net 80 procentų 
Prarfcūzijos piliečių pasisakė 
už dabartinį prezidentą Jac- 
ques Chirac. Le Pen „žvaigždė 
aptemo”, jam tesurinkus 17 
proc. balsų. Tačiau-ąrirmasis 
neturėtų per daug džiūgauti, c 
antrasis liūdėti. Užkulisiuose 
dar slypi birželis ir parlamen
tiniai rinkimai. Ką tuomet pa 
sakys balsuotojai? Nėra abe 
jonės, kad Prancūzijoje „ne 
viskas mairūnais kvepia”. Gy
ventojai ne veltui metėsi į 
kraštutinumą, nes niekas net 
nesistengė surasti tų blogybių 
šaknų ir jas iš valstybės gyve
nimo pašalinti, arba bent ap
valdyti. Prez. Chirac irgi nėra 
švarus, kaip naujai iškritęs 
sniegas. Vargiai ir savo antro
sios kadencijos metu jis 
įgyvendins reformas, kurių rei
kalauja gyventojai. Bet jie 
sprendimo neras ir Le Pen 
svaičiojimuose, pagrįstuose ne 
logika, o neapykanta. Balan
džio 21 balsavimai tik parode, 
kad žmonės „griebiasi net 
šiaudo”, jei neįmanoma tikslo 
pasiekti kitomis priemonėmis. 
Tą turėtų įsidėmėti ir kandi
datai į Lietuvos prezidento 
vieta.
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mėgstantys raštininkai, suėję 
į koridorių parūkyti, turėdavo 
daug gardaus juoko iš savo 
ambicingų karininkų kasdie
nybės mažmožių. Nuoširdžiai 
abejojo, ar lakūnas ne tyčia 
pasuko lėktuvą nuo karo 
veiksmų apimtos Lenkijos į 
šalį, kur bombos nesprogsta, 
kur nesilieja kraujas. Juolab, 
kad lakūnas buvo iš Rytprūsių 
ir pavardė, kaip reta, grynai 
lietuviška — Wilhelm Werba. 
Vilių Verbą biržiečiai netruko 
pažinti: skyrėsi nuo kitų uni
formuotų savo apranga, la
kūno pilotė darė jį dar aukš
tesnį nei iš teisų buvo, 
žiurkliodavo kaip gandras, 
vaikams retai pritrūkdavo juo

do šokolado. Matydavo jį ir 
gatvėmis vaikštinėjantį, ir 
turguje, ir parduotuvėse, ir 
kine. Mėgdavo ateiti prie nu
tįsusios per puskilometrį kai
miečių vežimų su parduoti į 
geležinkelio stotį atvežtais 
bekonais eilės. Žingsniuodavo, 
nustebimo nesulaikydamas, 
pro lėtai į priekį slenkančius 
vežimus, įkišęs ranką pro ap
tvaro lentas, džiaugsmingai 
kasydavo deglosios šonus, gar
siai megzdavo kalbą su jos 
savininku. Linksmai abu kva
todavo, nors santūrus, daug 
vargų patyręs lietuvis valstie
tis tikriausiai vienintelį žodį 
„Speck” tesuprato. Kai 1940 
metų pavasarį leitenantą 
perkėlė į Panevėžio komen

dantūros priežiūrą, paskuti
niame pokalbyje su tėvu, pa
klaustas, kaip jam Biržuose 
sekėsi, atsakė, jog čia jis gyve
nęs ne prasčiau kaip pats Rib- 
bentropas, tačiau kartu nepa
miršo pridurti, kad gaila, jog 
šis turtingas žemdirbių 
kraštas — ne Vokietijos žemė. 
Taip, raštininkų nuojautos, 
kad Verba, suvokęs esąs 
Prūsijos lietuvis, lėktuvą tyčia 
nuvairavęs į gentainių šalį, 
pasirodė tik artimos širdžiai 
spėlionės, kurios užleido 
vietą kitai sfersjjai, jog abu 
lakūnai galėjo būti specialiai 
siųsti į Lietuvą pasidairyti.

Po savaitės mobilizacįją 
atšaukė. Komendantūroje vėl 
šurmulys, bet viskas vyksta 
daug darniau, nei ją paskel
bus. Išryškėję teorinio mobili
zacijos plano pliusai ir silpnos 
vietos žadėjo būti gera pamo
ka, jei dar kartą reikėtų su
rengti panašią repeticiją. Įsi
minė grįžtančių pašauktinių 
dainos. Dažniau už kitas ai
dėjo „O neverk, motinėl, kad

jaunas sūnus eis ginti bran
giosios tėvynės”. Dainavo ve
žami sunkvežimiuose, siaurojo 
traukinėlio vagonuose, ri
kiuote žengdami gatvėje, su
sibūrę grupelėmis komen
dantūros kieme, kad laikas 
greičiau slinktų ko nors lau
kiant. Visur susirasdavo skar
džiabalsis kareivis lakštin- 
galėlis, kuris ne tokius balsin
gus savo draugus užtempdavo 
į sunkiai bėjo pasiekiamas su
tartinių aukštumas. Dabar to
kių skardžiabalsių vietoje yra 
elektroniniai instrumentai. 
Todėl ir dainininkų solistų 
daug. Tiek, kiek kas turi ūpo 
jais būti.

1940.IV. 17 d. Biržų komen
dantūra, turėjusi 3 karininkų 
ir IO civilinių tarnautojų eta
tus, vėl grąžinama I pėst. divi
zijai (vadas br. gen. J. Čer
nius, štabo viršininkas gen. št. 
pulk. L. Gustaitis). Be komen
danto ir raštvedžio, III komen
dantūros karininkas buvo tie
siogiai susijęs su šauliais ir 
turėjo šaulių reikalų karinin-

Žemaitaitis (1937 VIII 19 
1940 VII 10)

Nukelta į 5 psl

ko vardą. Jais buvo: vyr. 
ltn Jonas Mažylis (1925.X- 
1929. X.27), kpt. Juozas Navi- 
kevičius (1929. X. 27-1933. V.-

22), kpt. Kazys Petkevičius 
(1933.V.22-1935.IV.30), kpt. 
Edvardas Valuntas (1935. V.- 
12-1937.VIII), leit./kpt. Jonas

Sėdi iš k. į d.. Alf. Gabriūnas, Bem. Misiūnas, komendantūros raštvedys kpt. Ignas Povilavičius, Jonas Cir< 
Jonas Tamošaitis. Stovi: Juozas Liaudinskas, St. Giedraitis, komendantūros vyr raštininkas Jonas Vili 
Česlovas Kačerauskas, Petras Lukočius.
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ČIKAGA IR APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų

buvo atrasti laiškai, smer
kiantys Amerikos valdžią. Tik 
nebuvo labai aišku, dėl ko tą 
valdžią smerkia ir ko iš tik
rųjų šiuo terorizmu Siekiama.

Visi lengviau atsikvėpė, kai 
šios savaitės antradienį Neva- 
da valstijoje buvo areštuotas 
21 m. amžiaus Wisconsin 
Stout universiteto, Menomo- 
nie, studentas Lucas John 
Helder. Jaunuolį pažinoju
sieji vadina jį „eiliniu, per 
daug neišsiskiriančiu asme
niu” ir stebisi tokiu Helder el
gesiu.

KRIMINALISTAI IR 
ŠAUNAMIEJI GINKLAI
Praėjusią savaitę Čikagoje 

pradėta plačiu mastu vykdyti 
programa, sukurta, kad iš kri
minalistų rankų būtų ištrauk
ta kiek galima daugiau šau
namųjų ginklų ir tuo apsaugo
ti nekaltus miesto gyventojus 
nuo mirties ar sužeidimo. 
Programai, pavadintai „Pro- 
ject Safe Neighborhood” Va
šingtonas skyrė 533 mln. do
lerius. Bus stengiamasi patik
rinti ir areštuoti žinomus nu
sikaltėlius (baustus kelis kar
tus anksčiau), jeigu pas juos 
bus rastas šaunamasis gink
las. Nusikaltėlius šį kartą 
baus ne Illinois valstijos, bet 
federalinės valdžios teismai. 
Kadangi pastaruoju metu pa
sitaiko vis daugiau susišau
dymų gatvėse, kai tarpusavyje 
kovoja skirtingų gaujų nariai 
ar narkotikų pardavėjai, poli
cija tikisi, kad ši programa pa
dės susemti pačius didžiau
sius nusikaltėlius.

APTEMDYTI LANGAI —
IŠGELBĖTI PAUKŠČIAI
Dvejus metus trukę tyrimai 

parodė, kad aptemdyti aukš
tųjų miesto pastatų langai 
(arba užsklęstos užuolaidos) 
apsaugotų tūkstančius pava
sarį ir rudenį keliaujančių 
paukščių gyvybių. Jie, nakties 
metu skrisdami, atsimuša į 
apšviestus langus ir žūsta. 
Skaičiuojant prie pastatų nu
kritusius negyvus paukščius 
2000-2001 m. laikotarpiu, ras
ta apytikriai 1,297 užsimušu
sių; aptemdžius langus — tik 
192. Čikagos miestas kaip tik 
yra ant vieno didžiausių 
paukščių migracijos kelio, va
dinamo „Mississippi Flyway”. 
Skrydžių metu paukščiai kelią 
randa pagal žvaigždes ir 
mėnulį, bet dangoraižių švie
sos juos sumaišo ir įvyksta ne
laimė.

ČIKAGOS ORO UOSTUS 
SAUGOS POLICIJA

Po pernai rugsėjo 11d. buvo 
susirūpinta geresne oro uostų 
apsauga ir keleivių patikrini
mu, kad nepasikartotų pana
šūs teroristiniai veiksmai. Ka
dangi privačios agentūros, ku
rios būdavo samdomos tikrinti 
keleivius ir jų bagažą, neatli
ko savo paskirties, Vašingtono 
įsakymu, oro uostų apsaugos 
darbą perėmė Tautinės gvar
dijos kariai, tačiau tik laiki
nai. Pasibaigus paskirtam 
kanų tarnybos laikui, Čikagos 
oro uostų apsauga nuo šios 
savaitės penktadienio pasi
rūpins miesto policininkai, ku
rie oro uostuose dirbs po savo 
reguliarių darbo valandų. Ti
kima, kad šios pareigos polici
jai yra taip pat laikinos ir il
gainiui oro uostuose vėl dirbs 
civiliai tarnautojai, bet specia
liai paruošti šiam darbui.

Ir iš kitu JAV-jų

BOMBOS PAŠTO 
DĖŽUTĖSE

Illinois, Iowa, Nebraska, Co
lorado, Texas... Kai kuriose 
šių valstijų nuošalesnėse pro
vincijose daug rūpesčio ir bai
mės sukėlė pašto dėžutėse at
rastos primityvios vamzdinės 
bombos. Teisėtvarkos parei
gūnai netrukus pradėjo vadin
ti nežinomo asmens — ar as
menų — pradėtą baimės ak
ciją „vietinio pobūdžio teroriz
mu". Neabejota, kad tai ne 
užsienio teroristų darbas, nes 
kartu su bombomis visuomet

TRŪKSTA DARBININKŲ
Michigan valstija kasmet 

nemažai pelno gauna iš turiz
mo, ypač vasaros metu, todėl 
čia viešbučiams, restoranams 
ir kitoms pramogų bei pa
slaugų vietoms reikia daug 
sezoninių darbininkų. Vietos 
verslininkų sąjunga padavė į 
teismą imigracijos įstaigas, 
nes jos per ilgai delsia vizų 
laikiniems darbininkams su
teikimą. Kadangi vasaros se
zonas jau čia pat, verslininkai 
rūpinasi, kad negalės tinka
mai priimti vasarotojų ir taip 
nukentės jų verslas.

MIESTO IR KAIMO
GYVENTOJU PAJAMOS
VVashington valstijos gyven

tojų surašymo duomenys rodo, 
kad pajamų dydis tarp Seattle 
didmiesčio ir provincijos gy
ventojų šiuo metu labiausia, 
skiriasi. Per pastaruosius 30 
metų Seattle gyventojų paja
mos nuolat didėjo, o provinci
jos mažėjo arba pasiliko tos 
pačios, todėl 38 proc. visos vals
tijos pasiturinčiųjų gyvena 
Seattle mieste.

NE VIEN KATALIKU 
PROBLEMA

Nors kaltinimai dėl lytinių 
nusikaltimų katalikų dvasi
ninkijai vis nesiliauja ir bū
tent šie nusikaltimai susilau
kia daugiausia vietinės žinia
sklaidos dėmesio, tačiau kata
likai Šiuo atveju monopolio ne
turi. Šiomis dienomis 4 Jaho- 
vah’s Witnesses pareigūnai 
iškviesti pasiteisinti bažnyčios 
vyresniesiems, nes jie netin
kamai elgėsi su lytiniais nusi
kaltėliais ir stengėsi paslėpti 
buvusius nusikaltimus.

DOVANA MEDICINOS 
MOKYKLAI

David Geffen, vienas 
,,Dreamworks” pramogų ben
drovės kūrėjų, University of 
California, Los Angeles Medi
cinos mokyklai padovanojo 
200 milijonų dolerių. Tai di
džiausia dovana, kurią mo
kykla bet kuomet yra gavusi, 
todėl nutarta jos pavadinimą 
pakeisti į „David Geffen 
School of Medicine at 
U.C.L.A.”

TIKROJI CIGAREČIŲ 
KAINA 

Atlanta, GA. Sveikatos ap
saugos įstaigos apskaičiavo, 
kad kiekvienas cigarečių pake
lis valstybei kainuoja 7 dol. Į 
tą kainą įskaičiuojamas rū
kančiojo gydymas ir dėl ligos 
prarastas darbo laikas. Kitaip 
sakant, kiekvienas rūkantysis 
kainuoja valstybei 3,391 dol. 
per metus arba 157.7 mili
jardų dol. Sveikatos apsaugos 
įstaigos teigia, kad ši kaina 
gerokai pakilusi nuo pernai 
metų, kai ji buvusi „tik” 96 
milijardai dol. „Centers for 
Disease Control and Preven- 
tion” praneša, kad dėl rūkymo 
kasmet Amerikoje miršta 
440,000 žmonių.

San Diego dalis lietuvių š.m. Verbų sekmadienį susirinkusių į margučių dažymo pamoką. Priekyje iš kairės: B. 
Brazdžionio vardo lituanistinės mokyklėlės vedėja Gražina Grinienė, LB San Diego apylinkės valdybos sekre
torė Regina Lisauskienė ir Jūra Nukuto su šeima.

SAN DIEGO MARGUČIAI
Saulėtose Verbų sekmadie

nio išvakarėse, San Diego Al- 
lied Gardens vietovės centre 
susirinko didelis būrys lietu- 

I vaičių, jų artimųjų ir draugų. 
Visi nešėsi pintinėles ir dėžu
tes pilnas virtų kiaušinių. 
Taip pasiruošę, jie atvyko da
lyvauti antrame metiniame 
San Diego margučių dažymo 
renginyje, šį renginį šiais me
tais bendrom jėgom ruošė Ber
nardo Brazdžionio Lituanis
tinė mokykla ir San Diego Lie
tuvių Bendruomenė.

Prie margai papuoštų stalų, 
susėdo keturios kartos iš kelių 
kontinentų. Susilaukėm daug 
žavių lietuvaičių ne taip se
niai atvykusių iš Lietuvos. Jie 
džiaugėsi savo jaunučiais vai
kais, gimusiais jau Amerikoje. 
Buvo studentų ir jaunų šeimų 

| kartu atsivedusių savo ameri- 
| kiečius draugus. Greta sėdėjo 
seneliai su savo anūkais, pri
simindami kaip močiutė kiau
šinius margino su svogūnų

lukštais.
Maria Dusia (Naujokaitytė) 

Burggren, LB Socialinių rei
kalų vadovė, vedė pagrindinį 
pamokymą. Ji parodė kaip ir 
kokiais raštais galima kiauši
nius papuošti. Buvo atnešta 
įvairiai papuoštų pavyzdžių, 
kuriais visi domėjosi. Po ke
letą bendrų parodymų, Dusia 
visus dalyvius pakartotinai 
aplankė, atsakydama į klausi
mus, asmeniškai parodydama 
kaip reikia padaryti įvairius 
brūkšnius. Dalyvių tarpe tuo
jau pasimatė kitų žinovų, ku
rie padėjo savo kaimynams. 
Visi entuziastiškai dirbo, su 
įvairiais bei margais rezulta
tais.

Atskiroje salėje vyko vaikų 
žaidimai, kuriuos vedė Litua
nistinės mokyklėlės vedėjos — 
Simona Valančiūtė-Kausas ir 
Dalytė Brazdžionytė Lovett. 
Joms padėjo mokytoja Jūra 
Nukuto ir Tėvų komiteto pir
mininkė Gražina Grinienė.

Diplomatams JAV 
teko aiškintis dėl 
Arvydo Sabonio

Lietuvos diplomatams Va
šingtone teko aiškinti JAV 
žurnalistams, kad NBA žaidęs 
Arvydas Sabonis iš tiesų yra 
Lietuvos krepšininkas, o ne 
rusas, kaip parašė „The Wa- 
shington Post”.

Daugiau nei milijono eg
zempliorių tiražu leidžiamas 
Amerikos dienraštis straips
nyje apie krepšininkų iš Euro
pos sėkmę NBA A. Sabonį 
pavadino rusu. Reaguodamas 
į rašinį, Lietuvos ambasados 
JAV sekretorius Rolandas Ka
činskas nusiuntė laišką „The 
Washington Post”, prašy
damas paskelbti klaidos ati
taisymą. „Esu tikras, kad jūs 
žinote, jog A. Sabonis buvo ir 
yra geriausias Lietuvos žai
dėjas. Lietuvių krepšininkų 
žaidimas sovietų rinktinėse 
nepadarė jų rusais”, rašoma 
laiške.

37 metų 220 centimetrų 
ūgio A. Sabonis, kuris ne 
kartą buvo renkamas geriau
siu Europos krepšininku, da
bar vilki Kauno „Žalgirio” klu
bo marškinėlius, bet nerung
tyniauja. Jis yra vienas klubo 
savininkų. Nuo 1995 metų 
Portlando „Trail Blazers” ko
mandoje rungtyniavusiam A. 
Saboniui pernai baigėsi sutar
tis su šiuo NBA klubu. A. Sa
bonis nusprendė negrįžti į 
NBA, taip pat atsisakė garsių 
klubų — „Panathinaikos” 
(Graikija), „Barcelona” (Ispa
nija), Malagos „Unicąja" (Ispa
nija) pasiūlymų.

A. Sabonis ne kartą yra sa
kęs, jog kaijerą nori baigti 
Kauno „Žalgiryje”, kur ir pra
dėjo savo krepšininko kelią.

(LR, BNS)

Vaišių stalu ir svečių priėmi
mu rūpinosi LB sekretorė Re
gina Lisauskienė. Visus reik
menis margučių dažymui pa
rūpino ir tvarkė „Jūros” an
samblio vadovai Stasys ir 
Giedrė Milašiai. Allied Gar
dens patalpas šiam renginiui 
parūpino San Diego Lietuvių 
klubo pirmininkė Julie (Mei
lutė) Benedict.

Prie bendro darbo ir vaišių, 
atsirado daug smagaus ir 
draugiško pokalbio ir juoko. 
Nejučiomis prabėgo keletas 
valandų ir atskubėjo laikas 
apleisti patalpas. Susikrovę 
savo spalvingus margučius, 
atsisveikinome su savo nau
jais ir senais draugais, žadė
dami vėl greitai susitikti. Visi 
sutiko, kad renginys labai pa
sisekė ir jau girdėjosi planų 
dėl ateinančių metų renginio. 
Iki malonaus pasimatymo!

, Giedrė Milašienė

Trumpai apie viską
* Stojant į Europos Są

jungą, Lietuvai būtina pasi
rengti konkurencijai ir kuo 
mažiau dūsauti, sako Europos 
komiteto pirmininkas ir vy
riausias euroderybininkas Pet
ras Auštrevičius. (LA, Elta)

* „Lietuvos avialinijos” 
(LAL) per pirmąjį šių metų 
ketvirtį uždirbo 11,4 mln. 
litų grynojo pelno, pernai per 
tą patį laikotarpį — 7,65 mln. 
litų nuostolių. Netrukus LAL 
privatizavimo patarėjai ren
giasi pateikti įmonės privati
zavimo tvarkaraštį. <lr, Eita)

* Seimo narė Birutė Vė
saitė pareikalavo, kad Laz
dijų rajono valdžia sutvarkytų 
kelią, vedantį į Akuočių kai
mą. Čia gyvena jos motina 
Liucija Vėsienė. Lazdijų rajo
no vicemeras Juozas Vabuolas 
patvirtino sulaukęs tokio Sei
mo narės skambučio. Anot 
vicemero, rajono keliai taisomi 
pagal iš 'anksto numatytą 
tvarką, suderintą tvarkaraštį: 
„Juk dėl Seimo narės skam
bučio į Akuočius netrauksime 
visos technikos iš kito rajono 
krašto”. (R, Eita)

* Policįjos greitojo reaga
vimo rinktinė „Aras” išgy
vena sunkius laikus, sakė 
rinktinės vadovas Viktoras 
Grabauskas, kuriam prieš ke
lerius metus buvo siūloma 
pasilikti JAV, kur jis turėtų 
mokyti FBI pareigūnus. „Pa
sirinkau Lietuvą, nes čia yra 
pakankamai rūpesčių”, sakė 
Grabauskas. (la. Eita)

* Pramogų verslo žvaigž
džių Valinskų šeimai baig
sis nemalonumai su elektri
kais. Vilniaus elektros tinklų 
specialistai apskaičiavo, kad 
už elektros neteisėtą naudo
jimą Arūnas Valinskas turės 
sumokėti 9,150 litų. (R, Eita)

* Eurointegracįjos prieši
ninkai ir šalininkai ketvir
tadienį prie Seimo rūmų ant 
improvizuotos tribūnos — sta
tinės — galėjo niekieno ne
varžomi išsakyti savo nuomo
nę, agituoti kitus, postringauti 
apie Europos Sąjungą (ES). 
Tai Užsienio reikalų ministe
rijos sumanymas švenčiant 
Europos dieną leisti visiems 
norintiems viešai išsakyti sa
vo nuomonę apie Lietuvos sto
jimą į ES. Pasisakymų garso 
įrašus ketinama perduoti iš
klausyti euroderybininkams. 
„Ant bačkos” buvo išsakytos 
pedagogų, ūkininkų, įvairių 
organizacijų atstovų bei kito
kių visuomenės veikėjų pozici
jos apie eurointegraciją.

* Užsienyje gyvenantį 
konservatorių atstovą
Rimą Kurtinaitį, posėdžiau
jantį Kauno taryboje, kolegos 
paskutinį kartą matė prieš 
pusmetį. Nuo jo neatsilieka ir 
socialliberalas, Seimo narys 
Kęstutis Kuzmickas. Jie abu 
nedalyvavo beveik pusėje visų 
šios kadencijos miesto Tary
bos posėdžių. (KD, Elta)

* Ignalinos atominė elek
trinė (IAE) per keturis šių 
metų mėnesius pagamino apie 
4.747 mlrd. kWh elektros 
energijos — 75.6 proc. dau
giau nei pernai tuo pat metu.

(BNS)
* Praėjusiais metais Vil

niaus kūdikių namuose gy
veno 162 vaikai, įvaikinta iš 
jų tik 9. Jau keleri metai 
kūdikių šiuose namuose dau
gėja, o įvaikinimų mažėja. 
Tiek lietuvių, tiek užsieniečių 
šeimos, panorusios įsivaikinti 
kūdikį, atsitrenkia į sunkiai 
įveikiamą biurokratinę sieną. 
Kodėl ji neįveikiama — atsa
kymo kol kas nėra. (R. Eita)

SKELBIMAI
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMDHUOį NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DKAIMMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

VA.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 SL Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKD 
773-617-6768 (fetuviška ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aplami 
ir instaliacija

amavimas

• ■ ■ ■ jj

IŠNUOMOJA

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su visais virtuvės 
įrengimais. Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160.
SIULO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog.

Assist in shopp’g, clean’g and ca- 
ring. Mušt be good natured. Will 

train. No exp. needed. Mušt speak 
English. Tel. 773-479-3334.

Seimas bando ištrinti komunistų 
partijos atsakomybę

Atkelta iš 1 psl.
Seimas antradienį po svars

tymo pritarė Valstybinių pen
sijų įstatymo pataisoms, ku
riomis siūloma išbraukti drau
dimą valstybines pensijas mo
kėti Visasąjunginės komu
nistų partijos (bolševikų) ir 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos bei jos padalinių są
junginėse respublikose vado
vaujantiems darbuotojams. 
Taip pat siūloma panaikinti 
draudimą nukentėjusiųjų as
menų pensijas skirti buvusios 
Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalų komisariato (NKVD), vi
daus reikalų ministerijos 
(MVD), valstybės saugumo 
liaudies komisariato (NKGB), 
valstybės saugumo ministeri
jos (MGB), valstybės saugumo 
komiteto (KGB), gynybos liau
dies komisariato Vyriausio
sios kontržvalgybos valdybos 
(JSmerš”) ūkio bei techninių 
dalių darbuotojams.

Pataisoms buvo pritarta val
dančiųjų Socialdemokratinės 
koalicijos, Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) ir dau
gumą remiančios Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos frak
cijų atstovų balsais.

Lietuvoje norima įteisinti mokėjimus 
užsienio valiutaAtkelta iš 1 psl.

Lietuvos banko teigimu, da
bartiniai apribojimai atsiskai
tyti užsienio valiuta apsunki
na ūkio subjektų santykius, 
dėl valiutos keitimo padidėja 
jų išlaidos. Pasak verslininkų, 
atsiskaitymus liberalizuojan
tis sprendimas ne tik su
mažins bendrovių išlaidas 
konvertuojant valiutas, bet ir 
suteiks galimybę patiems 
verslo bendrininkams pasi
rinkti atsiskaitymų valiutą. 
Dėl šios sprendimo dalies pa

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vate Ni* 773854-7820 
Fu: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

PARDUODA

Parduodamas gražus 1 
miegamojo, 4 kambarių 

,condo” už prieinamą kainą. 
Skambinti 

tel. 773-884-0621.

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

Wanted live-in housekeeper
who speaks English, has a uni

versity degree, preferably 
advanced, and is under 35. Great 

compensation.
Call 847-217-9700 for appointmenL

Window VVashers Needetff - 
40,000 pęr year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
ponation. Mušt be fluent in English.. nKlL.A. McMahon Window VVasniing.

Chicago and Milwaukee area.aeo i 
Tel. 800-820-6155.

Jeigu Seimas pritartų pa
taisoms, buvusieji bolševikų ir 
komunistų partijos vadovau
jantys darbuotojai būtų prily
ginti rezistencijos kovų daly
viams ir tremtiniams, nu
kentėjusiems nuo komunistų 
partijos organizuotų represijų.

D. Kuodytės teigimu, šiuo 
metu Lietuvoje yra apie 2,000-
2,500 asmenų, galinčių kandi
datuoti į nukentėjusiųjų as
menų valstybines pensijas, jei
gu bus priimtos minėtosios 
pataisos. Tačiau ji pažymėjo, 
jog minėtieji asmenys nėra pa
likti „be duonos kąsnio”, nes 
gauna socialinio draudimo 
pensiją, taip pat kai kurie as
menys gauna karo veteranų 
pensijas iš Rusijos.

Nukentėjusiųjų asmenų 
pensija sudaro 142 litus per 
mėnesį.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos (LPKTS) 
pirmininkas, Seimo narys Po
vilas Jakučionis valdančiosios 
daugumos pasiūlytas įstatymo 
pataisas įvertino kaip ban
dymą užsitikrinti didesnę 
rinkėjų paramą artėjančiuose 
prezidento rinkimuose.

jamų neteks Lietuvos bankai, 
tačiau jie taip pat nelinkę 
dramatizuoti padėties.

Vyriausybės strateginio pla
navimo komitetas taip pat pri
tarė pasiūlymui panaikint rei
kalavimą gauti Lietuvos ban
ko leidimą sąskaitoms užsie
nio valstybių bankuose atida
ryti. Juridiniai asmenys būtų 
įpareigoti tik pranešti apie 
užsienio valstybėse atidarytas 
sąskaitas Valstybinei mokes
čių inspekcijai. <bnsi



PLB FONDO VEIKLA DRAUGAS, 2002 m. gegužės 10 d., penktadienis

Balandžio 20 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, buvo 
susirinkę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo direkto
riai savo metiniam posėdžiui. 
Pagal PLB fondo įstatus, jį 
prižiūri, tvarko ir už inkorpo
ravimo dokumentuose nurody
tų tikslų vykdymą atsako 9 di
rektoriai. Jų kadencijos yra 
šešeriems metams. Kas dveji 
metai yra kviečiami arba per
renkami kitai kadencijai trys 
direktoriai. Dabartiniai direk
toriai yra: pirmininkas Vytau
tas Kamantas, dr. Petras Ki
sielius, sekretorius Kazys 
Laukaitis, dr. Edmundas Len
kauskas, iždininkas Juozas 
Lukas, dr. Antanas Razma ir 
Jonas Treška Jr. Šiame posė
dyje naujais direktoriais buvo 
patvirtinti Laima Kušlikytė- 
Braune ir Kęstutis Slotkus. 
Dr. Kisielius, Laukaitis, Raz
ma ir Kušlikytė-Braune gyve
ną Čikagos apylinkėse; Ka
mantas, Lukas ir Treška — 
Grand Rapids, MI; dr. Len
kauskas — Cincinnati, OH ir 
Slotkus — Burlington, WI.

PLB fondo direktorių valdy
ba renkama metams. Kitiems 
metams buvo perrinkti pirmi
ninkas V. Kamantas, sekreto
rius K. Laukaitis ir iždininkas 
J. Lukas. PLB fondo teisės pa
tarėjas ir PLB fondo agentas 
Illinois valstijoje yra advoka
tas Saulius Kuprys, buvęs 
PLB valdybos vicepirminin
kas, tvarkęs PLB fondo inkor
poravimą. Vėliau jis paruošė 
PLB fondo sutartį su Illinois 
universitetu, garantuojančią, 
kad PLB Lituanistikos kated
ra bus amžina, ir ji veiks tol, 
kol gyvuos tas universitetas, 
nepaisant, kiek studentų ka
tedroje studijuos.

PLB fondas yra papildomai 
registruotas ir Michigan vals
tijoje, kadangi nuo 1985 m. 
pagrindinė PLB fondo raštinė 
ir iždas veikia Grand Rapids 
mieste, MI. Fondo adresas 
yra: PLB Fondas/Lithuanian 
World Community Founda
tion, PO Box 140796, Grand 
Rapids, MI 49514-0796, USA, 
tel. 616-791-7333, faksas 616- 
791-7888; e-paštas: plbfon- 
das@aol.com PLB raštinės ir 
sandėliai yra Grand Rapids 
mieste ir PL centre Lemont, 
IL. Šiuo metu PLB fondo pa
talpomis Lemonte naudojasi ir 
PLB valdyba, ir „Pasaulio lie
tuvis".

Trumpa šio fondo istori
ja. PLB fondas įsteigtas 1979 
m. kovo 30 d. ir oficialiai 
įregistruotas Illinois valstįjoje 
kaip pelno nesiekianti korpo
racija 1979 m. balandžio 13 d., 
kuriai duotas aukas aukotojai 
gali nurašyti nuo JAV federa
linių mokesčių. PLB fondo 
tikslas yra telkti lėšas ir remti 
PLB valdybos bei jos institu
cijų vykdomus švietimo, kul
tūros, jaunimo ir kitokius dar
bus bei projektus. Fondo įstei
gimo (inkorporavimo) doku
mentus pasirašė tuometiniai 
PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas, vykdomasis 
vicepirm. Vaclovas Kleiza ir 
sekr. Antanas Juodvalkis. Pir
mieji PLB fondo direktoriai 
buvo PLB valdybos vicepirm. 
Daina Kojelytė, dr. Algis Pau
lius ir Mečys Šilkaitis. Didieji 
PLB fondo projektai per pra
ėjusius 23 metus buvo Lietu
vos pogrindžio spaudos per
spausdinimas ir platinimas, 
PLB Lituanistikos katedros Il
linois un-te Čikagoje įsteigi

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prefident
PatanuuŲam Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

mas (1987 m. baigti mokėti 
600,000 dol. už Endowed 
Chair of Lithuanian Studies, 
dabar ta investuota suma uni
versitete viršįja pusantro mili
jono dol.), kasmetinė parama 
stipendįjomis magistrantų ir 
doktorantų studijoms PLB Li
tuanistikos katedroje, lėšų tel
kimas ir finansinė parama Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resams, per praėjusius 12 me
tų telktos stipendįjos ir finan
sinė parama Lietuvos univer
sitetams, „Lietuvos kovų ir 
kančių istorįjos” 16 knygų lei
dimo finansavimas bei platini
mas, finansinė parama įvai
riems PLB valdybos vykdo
miems projektams ir parama 
kai kuriems lietuvių organiza
cijų ar mecenatų projektams.

Per praėjusius 2001 m. PLB 
fondas turėjo 111,074 dol. pa
jamų ir 103,685 dol. išlaidų. 
Daugiausia buvo išleista sti- 
pendįjoms, įvairiai paramai 
Lietuvoje ir išeivijoje, PLB 
valdybos projektams. Admi
nistracines išlaidas sudarė 
spausdinimas, paštas, telefo
nas, raštinės reikmenys, pa
talpų ir sandėlių nuoma kny
goms ir archyvams laikyti ir 
panašiai. Visi PLB fondo di
rektoriai ir valdybos nariai ne
gauna jokio atlyginimo ir daž
nai patys paaukoja kai kurių 
projektų paramai.

2001 metų pabaigoje PLB 
fondo turtas buvo 255,365 
dol., kurį sudarė banke laiko
mi pinigai (29,157 dol.), inves
ticijos (214,326 dol.), atgauti- 
nos skolos (5,000 dol.) ir raš
tinės turtas (6,882 dol.). Per 
praėjusius metus pablogėjusi 
ekonominė padėtis ir po 2001 
m. rugsėjo 11 dienos teroro 
įvykių New Yorke ir Washing- 
tone nukritusi birža neigiamai 
paveikė ir kai kurias PLB fon
do investicijas.

Per 23 savo veiklos metus 
PLB fondas surinko ir stipen
dijoms bei įvairiems PLB pro
jektams paremti išmokėjo arti 
dviejų ir pusės milijono dole
rių.

Posėdyje dalyvavusi PLB Li
tuanistikos katedros vedėja 
prof. dr. Violeta Kelertienė su
pažindino su Lituanistikos ka
tedros padėtimi ir reikalingo
mis stipendijomis. Šiais 2001- 
2002 mokslo metais katedroje 
studįjavo 2 doktorantai (Žyd
rūnas Drungilas ir Dalia Ci- 
dzikaitė), 3 magistrantės 
(Audronė Savickaitė, Kristina 
Sakalavičiūtė ir Elizabeth No- 
vickas) ir bakalaurinius kal
bos, literatūros bei kultūros 
kursus lankė 96 studentai. Vi
zituojanti profesorė buvo dr. 
Rūta Marcinkevičienė iš Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Kaune. Paskaitas rudenį iki 
Kalėdų skaitė prof. dr. Gied
rius Subačius iš Lietuvos.

Ateinantiems 2002-2003 
mokslo metams PLB Lituanis
tikos katedrai reikės dviejų 
stipendijų po 6,000 dol. dokto
rantams, 4-rių stipendijų po 
3,000 dol. magistrantams, ir 
2-iejų stipendijų stažuotojams 
po 3,000 dol. Viso reikia, kaip 
ir kiekvienais metais, 30,000 
dol. Šias stipendijas sumokė
jus universitetui (ne studen
tams) jis atleidžia gavėjus 
(magistrantus, doktorantus, 
stažuotojus) nuo mokesčių už 
mokslą (kas yra per 12,000 
dol. vienam asmeniui) ir su
teikia kitų lengvatų, sutvarko 
teisinius reikalus. Tad, uni
versitetui sumokėjus 30,000

Dalis PLB fondo direktorių posėdyje. Iš kairės: sekr. Kazys Laukaitis, Jonas Treška, Jn, dr. Petras Kisielius, 
pirm. Vytautas Kamantas, dr. Antanas Razma.

JLATŠKAT IR NUOMONĖS
PASVEIKINKITE POETĄ

2002 m. birželio 1 d., šešta
dienį, 2 vai. po pietų, Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
viršutinėje salėje įvyks Ber
nardo Brazdžionio Lietuvoje 
išleistos naujos knygos-albu
mo „Poetas Bernardas Braz
džionis grįžta į Lietuvą” pri
statymas. šis poeto pagerbi
mas organizuojamas LB Va
karų apygardos valdybos ir 
pakviestų pagalbininkų pa
stangomis. Kaip žinote, Poeto 
sveikata yra trapi. Jo didžiau
sias troškimas sulaukti šios 
knygos pristatymo. Iš Lietu
vos atvyksta Rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus pirminin
kas poetas Petras Palilionis, 
kuris bus šios knygos pristaty
tojas. Jis taip pat pademonst
ruos Lietuvoje pagamintą apie 
poetą filmą. Iš Čikagos atvyk
sta kompozitorius Darius Poli
kaitis ir muz. Vidas Neveraus- 
kas. Kviečiame visus šioje

dol., dar gaunama papildoma 
arba dviguba per 60,000 dol. 
mokslo vertė. Pats universite
tas apmoka ir išlaiko du profe
sorius PLB Lituanistikos 
katedroje. Diskusijų metu di
rektoriai pasisakė, kad tokio
mis sąlygomis reikalinga kiek 
galima daugiau pasinaudoti 
esama PLB Lituanistikos ka
tedra Illinois universitete, pa
rūpinant prašomas stipendi
jas. Kiekvienais metais tas sti
pendijas parūpina Lietuvių 
fondas ir PLB fondas. Iš Lie
tuvos į PLB Lituanistikos ka
tedrą atvykusių magistrantų, 
doktorantų ir stažuotojų per 
paskutinius 12 metų visi su
grįžo į Lietuvą, išskyrus du. 
Sugrįžusieji toliau sėkmingai 
dirba akademinį darbą Lietu
voje.

PLB fondo direktoriai pa
tvirtino visus pranešimus ir 
apyskaitas, trumpai pasvarstė 
ateities darbų ir vajų planus. 
PLB fondo finansinės knygos 
atiduotos amerikiečių CPA 
(Certified Public Accountants) 
firmai patikrinti (audit) ir rei
kalingų metinių raportų su
tvarkymui bei išsiuntimui fe- 
deralinėms, Illinois ir Michi
gan valstįjų įstaigoms. Direk
torių nuomonė yra ta, kad la
bai svarbu turėti profesionalų 
ir kruopštų CPA firmos patik
rinimą, užtikrinant aukoto
jams ir fondus kontroliuojan
čioms valdžios įstaigoms pasi
tikėjimą tinkamai tvarkomu 
PLB fondu. p

šventėje dalyvauti ir pasvei
kinti didįjį mūsų Tautos dai
nių.

Šia proga bus išleidžiamas 
specialus leidiny s-programa. 
Kviečiame pasveikinti garbųjį 
Poetą ir raštu. Visi sveikini
mai bus išspausdinti. Sveiki
nimai priimami iki šių metų 
gegužės 19 d.

Kviečiam tapti šios šventės 
rėmėju-mecenatu. Jeigu liktų 
šiek tiek pelno, jis bus panau
dotas apie poetą Bernardą dar 
neužbaigto filmo užbaigimui. 
Kaip žinote, dėl lėšų trūkumo 
filmas yra Pauliaus Jasiuko- 
nio archyve.

Malonėkite sveikinimus 
siųsti jau paruoštus spausdi
nimui — „photo ready” (vienas 
lapas 5V2 X 8V2 — 100 dol., 
puse lapo 5V2 X 4V2 — 50 
dol.), čekius rašykite: Lithua
nian American Community, 
Ine. c/o Juozas Pupius 4619 
Wowona St., Los Angeles, CA 
90065. Dėl laiko ribotumo 
siųskite sveikinimus ir čekius 
„Priority Mail”. Prašau pa
kviesti ir kitus pasveikinti 
Poetą ar paremti šį renginį.

Angelė Nelsienė
Los Angeles, CA

AR TURĖSIME DAINŲ 
ŠVENTĘ

Matau, kad išsivystė disku
sija dėl galimos dainų šventės 
Amerikoje. Mano nuomone, ji 
turėtų įvykti. Juk mes deda
me daug pastangų ir sugaiš
tame laiko, ruošdamiesi dainų

„Gėris nugali blogi" — Rusijos skulptoriaus Zurabo Ceretelio skulptūra 
Europos parke Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

šventei, kuri vyks Lietuvoje. 
Gaila būtų neparodyti savo 
pasiektų rezultatų čia. Juk 
mes repetuojame visi, o į Lie
tuvą važiuos tik dalelė, nes ne 
visi gali atlaikyti tokią kelio
nę. Kodėl turi būti nuskriaus
ta ta didžioji dalis choristų, 
kurie, taip sąžiningai lanky
dami repeticijas, negalės pasi
rodyti. Už jų vargą, nuoširdu
mą reikėtų padaryti visiems 
šventę Čikagoje.

Rūta Talžūnienė 
Omaha, NE

AR ATEITIS UŽRAŠYTA 
ŽVAIGŽDYNUOSE?

J Bernadetos Miliauskaitės 
Haris priekaištą (2002 m. ko
vo 5 d.), esą, „kas bando su
žinoti ateitį iš žvaigždžių”, nu
sideda, paklausčiau: kaip apie 
Jėzaus gimimą sužinojo Šven
tajame Rašte minimi „magai” 
— vadinamieji „trys karaliai”?

Darius Udrys
Praha, Čekija

„NUSIFILOSOFAVO”

Lietuvos vyriausybės pirmi
ninko Algirdo Brazausko pa
kviestas vyr. patarėju, filoso
fas Arvydas Juozaitis Lietuvos 
dienraštyje „Kauno diena” iš 
naujo sapnuoja Gedimino sap
nus. Štai jo žodžiai: „Jau ir 
namuose galima perskaityti, 
kad Lietuvos valstybė nuo 
Mindaugo laikų nieko kito ne
darė, tik ėjo į NATO. Ir Gedi
minas, sako, sapnavęs ne Ge
ležinį Vilką, o NATO”.

Komentarai paliekami šio 
straipsnio skaitytojams.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

.PADĖKA

Kai siela atsiskyrimo valandoje yra Dievo malones 
kupina, tai mirtis nėra gyvenimo pabaiga, o tik naujo, 
geresnio, gyvenimo pradžia.

Sv Augustinas

A. f A.
MAGDALENA RUDAITIENĖ

Mirė 2002 m. kovo 30 d., sulaukusi senatvės. Buvo 
palaidota balandžio 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas mums 
užuojautas, gražias gėles ir už šv. Mišių aukas. Ačiū 
mieliems draugams už dalyvavimą šermenyse bei laido 
tuvėse

Nuliūdusi šeima ir giminės

Mūsų mielai sesei

A. f A.
BRONEI STRAVINSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms — sesei 
RAMUNEI ir šeimai bei sesei INAI.

Čikagos Nerijos tunto jūrų skautės

A.tA.

BRONEI STRAVINSKIENEI
iškeliavus į Amžinuosius Tėviškės namus, nuoširdžiai 
reiškiame gilią užuojautą dukroms ir jų šeimoms, broliui 
VYTUI, žmonai MARIJAI ir jų vaikams.

Vida Kosmonienė 
Lisa ir Vytenis Belgai

Tai -Jusu laikraštis
TME LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

IŠ BIRŽŲ APSKRITIES 
KOMENDANTŪROS ISTORIJOS

Atkelta iš 3 psl.
Kai 1940 m. birželio vidu

ryje karinės vadovybės nuro
dymu sutikti į Lietuvą įžen
giančius papildomus Raudono
sios armijos junginius tėvas 
su apskrities viršininku Jonu 
Raščium, atstovaudami ap
skrities karinei ir civilinei 
valdžiai, nuvyko prie Apaščios 
tilto, vos tik nuo Papilio pusės 
pasirodžiusių 8-osios armijos 
junginių vadai iš karto paliepė 
rodyti kelią į ginklų fabriką. 
Jokie aiškinimai, kad Biržuo
se ginklų dirbtuvių nėra, vadų 
neįtikino. Buvo vienintelis ar
gumentas: jei mes žinome, 
kad turite tokią ginklų ga
myklą, tai būdamas apskrities 
karinis viršininkas, negalite 
to nežinoti. Juolab, kad čia 
esate dar ir su kitu apskrities 
viršininku. Vežkit ir rodykit, 
kur šautuvus, šovinius da
rotės, — buvo galutinis spren
dimas. Gerai, kad iš to akli- 
gatvio išvedė kažkuris iš se
nųjų komunistų, patvirtinęs, 
kad Biržuose tikrai nesą jokių 
ginklų dirbtuvių. Tomis dieno
mis visai tokį patį incidentą 
teko patirti ir Telšių apskri
ties karo komendantui pulk. 
Įeit. B. Pulkauninkui. Mėgi
nant abu įvykius sugretinti, 
tarytum peršasi išvada, jog 
vadai galvoje turėjo Linkaičių 
ginklų dirbtuves, o kad jų 
ieškojo per šimtinę kilometrų 
iš priešingų pusių, tai už tai 
jau reikėjo ne juos peikti.

Kariuomenės vado ir J. Pa
leckio vyriausybės krašto ap
saugos ministro div. gen. V. 
Vitkausko įsakymu, tėvas nuo 
1940.VI.28 d. buvo atleistas iš 
Biržų apskr. komendanto pa
reigų ir skirtas Vilkaviškio

apskrities kariniu viršininku 
Liepos 10 d. įstaigą ir parei
gas perdavė naujajam virši
ninkui majorui Antanui Avi- 
žieniui, iki tol dirbusiam K t 
riuomenės štabo Mobilizacijos 
skyriaus komplektavimo da
lyje. Tuo pačiu įsakymu nuro
dyta, kad karo komendantas 
vadintinas apskrities kariniu 
viršininku. Tačiau įsakymui 
nenurodžius, kaip žadinti bu
vusias komendantūras, ap
skričių kariniai viršininkai 
ėmė įvardyti jas kaip kairi at
rodė tinkamiau. Apie vartotus 
gausius pavadinimus dubletus 
kalba tarnybiniuose raštuose 
aptikti pavyzdžiai: Biržų ap 
skrities / karinio viršininko 
įstaiga; atsargos karių sura 
šomoji įstaiga; karinė įstaiga; 
mobilizacijos įstaiga Suvieno
dinti įvairuojančių tos pačios 
įstaigos pavadinimų rimčiau 
nesiimta, nes 1940.VIII 30
LTSR Liaudies komisarų tary
ba paskelbė, kad Lietuvos 
liaudies kariuomenė perorga 
nizubjama į Raudonosios ar
mijos 29-ąjį teritorinį šaulių 
korpą, kuris įjungiamas į Pa 
baltijo ypatingosios karo apy
gardos sudėtį. 194O.X.3 d. vie
tinės karinio valdymo įstaigos 
perorganizuotos į karo komi 
šariatus. Krašto apsaugos 
ministerijos likvidacinės komi 
sijos pirmininkas gen. V, Vit
kauskas 1940 m. spalio 7 d 
įsakymu Nr. 19 & 3 paskelbė, 
kad panaikintos apskričių 
karinės įstaigos perduodamos 
Respublikos karinio komisaro 
(juo tada buvo pulkininkas, 
bataliono komisaras Bogda 
nov) valdžion.

(Pabaiga)

1
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PROGRAMA „NAUJA PRADŽIA” — 
GALIMYBĖ MOKYTIS

Rcncjiniiti Į_____Sportas

Ši programa įkurta Loyola 
universitete Mundelein kolegi
joje ir finansuojama iš priva
taus fondo. Pagrindinė progra
mos misija padėti pabėgė
liams ir imigrantams įgyti 
aukštesnį išsilavinimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Lo
yola jėzuitų pagrindinis prin
cipas yra tarnauti žmonėms. 
Čia priimami studentai iš 
įvairių etninių ir kultūrinių 
grupių, skatinant vystyti kiek
vieno asmeninius ir profesi
nius įgūdžius.

Programos „Nauja pradžia” 
studentai gali pasirinkti iš 
daugiau kaip keturiasdešim
ties kvalifikacinių programų, 
kaip antai: verslo vadybos, 
prekybos, tarptautinių studi
jų, kompiuterių mokslo, bu
halterinės apskaitos, finansų 
ir kt., gali siekti bakalauro 
laipsnio (B.G.I.S. — Bachelor 
of General and Integrative 
Studies). Kompiuterių mokslo 
kursai (Java programavimas, 
duomenų banko, tinklų ir tele
komunikacijų, internetinių 
puslapių kūrimas) gali būti 
baigti stacionare arba elektro
ninio ryšio pagalba.

Programos darbuotojai vi
siems norintiems asmeniškai 
pataria, kur ir kaip įvertinti 
savo šalyje įgytus mokslo pa-

Kas kur kada
Specialios Mišios ma

moms pagerbti bus aukoja
mos šį sekmadienį, gegužės 12 
d., 9 val.r. Lemonte, Pal. J. 
Matulaičio misijos koplyčioje. 
Visi kviečiami.

Iš art! ir toli

Tai - „World Stage”, Toronto teatro 
festivalio, lankstinuko detalė, ku
rioje užfiksuota E. Nekrošiaus 
spektaklio ,,Hamletas" akimirka. 
Hamletas - Andrius Mamontovas, 
Ofelija - Viktorija Kuodytė. „To
ronto Star” laikraštis spektaklį api
būdino „Likę a bad ‘B’ movie” 
(„blogas B kategorijos filmas") ir 
įvertino viena žvaigždute iš penkių, 
o „Toronto Sun" straipsnį apie 
„Hamletą” pavadino „Dark and De- 
licious”, šio leidinio teatro kritikų 
įvertinimas - keturios žvaigždutės 
iš penkių.

Svečiai Toronte Po paskutinio „Hamleto" spektaklio, vaidinto balandžio 19 d. Tdronto teatrų festivalyje „Pre- 
inier Dance Theatre - Harbourfront Centre" (uždarymo vakare). Iš kairės: Milwaukee lietuvis Vytas Braziūnas, 
Lidija Stroputė-Polikaitienė, „Dainavos" ansamblio vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis, Hamletas - Andrius 
Mamontovas, Rūta Muaonytė-Braziūnienė iš Milwaukee, lietuviško interneto tinklalapio www.visata.com savi
ninkas čikagietis Renaldas Budrys su žmona Regina Budriene Lino Johanaono nuotr.

žymėjimus, prilyginant juos 
Amerikos mokymo sistemai, 
konsultuoja akademinių stu
dijų pasirinkimo bei indivi
dualių mokymo ir kvalifikaci
jos kėlimo planų sudarymo 
klausimais.

Visiems „Nauja pradžia” 
programos studentams (lega
liems Amerikos gyventojams) 
suteikiama stipendija už pir
mo semestro vieną klasę (3 
kreditines valandas).

Studentai kviečiami į darbo 
muges ir seminarus, organi
zuojamus Loyola universitete, 
universiteto karjeros centras 
teikia paramą įvairiais karje
ros klausimais.

Išsamesnę informaciją apie 
programą galite gauti, pa
skambinę Nenad Pricip tel. 
773-508-8856 arba Elenai Ab- 
lingytei tel. 773-508-6012, ei. 
paštas:

newbeginnings@luc.edu
Išsamią informaciją apie 

Loyola universitetą, Munde
lein kolegiją „Naują pradžią” 
atrasite internetiniame pusla
pyje:

http: II www.luc.edu / 
schools / Mundelein / images / 
flyer.GIF

Registracija šių metų ru
dens semestrui prasidėjo ba
landžio mėnesį.

Henrikas Paškevičius, gy
venantis Thunder Bay, Cana
da, Draugo fondo garbės na
rys, pavasario vajui atsiuntė 
100 dolerių prie ankstesnių 
1,600 dol. įnašų. Tolimam 
„Draugo” skaitytojui Kanado
je už paramą Draugo fondui 
labai dėkojame.

Dr. Gediminas Muraus
kas iš Omaha, Nebraska, de
rina įvairiose vietovėse vyks
tančias grupines apklausas, 
liečiančias Amerikoje gimusių 
ir iš Lietuvos atvykstančių lie
tuvių problemas ir jų galimus 
sprendimus. Pirminiai rezul
tatai bus pristatyti birželio 8 
d. Dainavoje vyksiančioje dar
bo konferencijoje.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje gegužės 11 d., šeš
tadienį, po 5 val.v. šv. Mišių 
prisiminsime savo gyvas ir mi
rusias mamas. Visus kviečia
me, ypač mamas, ateiti į para
pijos salę. Bus meninė progra
ma, dainuosime, šoksime ir 
žaisime. Vaišinsimės nami
niais cepelinais ir pyragais. 
Mus linksmins Kęstas Sidab
ras. Visų laukiame Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa-

Sigitas Geda yra parašęs 
25 poezijos knygas, 10 iš jų - 
vaikams, išspausdinęs straips
nių apie literatūrą, esė, sukū
ręs libretų operoms ir uvertiū
roms, scenarijų kino filmams. 
Poetas taip pat yra išvertęs 24 
kitų šalių poetų ir rašytojų 
knygas, pasakas, folklorą. Pa
ties S. Gedos eilėraščiai buvo 
išversti į latvių, rusų, lenkų, 
suomių, švedų, norvegų, ang
lų, prancūzų, ispanų, slovakų, 
armėnų, moldavų ir kt. kal
bas. Poetas neseniai buvo ap
dovanotas Lietuvos Rašytojų 
sąjungos metine literatūrine 
premija už paskutinę poezijos 
knygą „Sokratas kalbasi su 
vėju”, kuri sudaryta iš anks
čiau parašytų eilėraščių, į kai 
kuriuos poezijos rinkinius įdė
tų kūrinių ir naujų, niekur ne
spausdintų, skaitytojų ir lite
ratūros kritikų dėmesio vertų 
eilėraščių. Sigitas Geda daly
vaus gegužės 11 d., šeštadienį,
7 val.v. Jaunimo centro kavi
nėje vyksiančioje Poezijos die
noje. Be jo, savo eiles skaitys 
ir Vitalija Bogutaitė, Julija 
Švabaitė, Liūne Sutema ir 
Eglė Juodvalkė. Kviečiame į 
poezijos šventę!

Viena gražiausiu lietuviš
kų tradicijų yra mūsų tauti
niai šokiai ir rūbai, kurie eina 
iš kartos į kartą. Jais žavisi 
vyresnieji, jais žavisi ir jauni
mas. Birželio 2 d., sekmadienį,
3 val.p.p. Jaunimo centre vyks 
tautinių šokių festivalis. Jau
nimas kviečia atvykti, pasi
džiaugti tautiniais šokiais ir 
šokėjais. Kartu paremsite 
„Draugą”.

Vaikų šv. Mišios bus auko
jamos gegužės 19 d., sekma
dienį, 9 val.r. Lemonte. Visus 
kviečiame.

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks gegužės 18 
d., šeštadienį, 3 val.p.p. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus kavutė.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
valdyba maloniai kviečia į 
tradicinius pietus „Dinner is 
Served”, vyksiančius sekma
dienį, gegužės 19 d., po 10:30 
val.r. lietuviškų Mišių Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair
field Avė. Vietas užsisakykite 
iš anksto, skambindami Eveli
nai Oželienei tel. 773-254- 
7553.

Gegužinės pamaldos per 
visą mėnesį Tėvų jėzuitų ko
plyčioje prie Jaunimo centro 
(2345 W. 56th Str., Chicago, 
IL) vyks kasdien šiokiadie
niais po šv. Mišių 8:45 val.r. 
Laukiame svečių kunigų iš 
Lietuvos ir vietinių, taip pat 
labai laukiame kuo daugiau 
maldininkų, kurių kiekvienas 
tepradžiugina Dievo ir mūsų 
širdį.

Jei norėtumėte ruoštis
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynių šachmatų ir 
stalo teniso varžyboms, vyk
siančioms gegužės 18-19 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, at
vykite į JC į mažąją salę vaka
rais ir savaitgaliais stalo teni
so ir šachmatų treniruotėms. 
Jaunimo centro adresas - 
5600 S. Claremont Avė., Chi
cago, IL 60636. Smulkesnė in
formacija tel. 773-581-6771.

,,Draugo” knygynėlyje

„Šventasis Raštas” dabar 
bus puikiausia dovana moks
leiviams mokyklos užbaigi
mo, Pirmosios Komunijos, Su
tvirtinimo Sakramento, Moti
nos ir Tėvo dienos proga, svei
kinant gimines ir draugus su 
vedybomis, jubiliejais, dovano
jant atminimo dovanas vai
kams ir anūkams. Lietuviška
sis „Šventasis Raštas” - gra
žiai, kietais viešeliais išleista 
2024 psl. Senojo ir Naujojo 
Testamento knyga, sklandžiai, 
turtingai ir spalvinga lietuvių 
kalba išversta iš originalo - 
hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų. „Šventojo Rašto” kaina 
- 25 dol., persiuntimo mokes
tis - 10 dol. (Illinois valstijos 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).

Apie seselės Aldonos Ke- 
zytės, ACJ, knygą „Esame 
nenaudingi tarnai” Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis 
įžangoje teigia, kad tai knyga, 
„atskleidžianti 1976-1990 me
tų rizikingą misionierių darbą 
Gruzijoje ir Armėnijoje. Kny
goje minimi kunigai, kurie pa
likę savo darbą Lietuvoje, 
skrisdavo į tolimiausius Už
kaukazės kampelius teikti 
sakramentų knygos autorės 
parengtiems katalikams”. 
Vyskupas taip pat pažymi, jog 
skaitytojai čia ras gyvosios 
Evangelijos skleidimo vaizdus, 
krikščioniškojo gyvenimo pa
mokas, kartu išgyvens patir
tus pavojus ir pajus nepapras
tą Dievo Apvaizdos globą. 
Knyga iliustruota autorės bro
lio fotomenininko Algimanto 
Kezio nuotraukomis. Knygos 
kaina - 10 dol., persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
valstijos gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių).

Akademikų skautų
sąjūdžio Vydūno fondas
yra išleidęs vienspalvę topo
grafinio Lietuvos žemėlapio 
fotografinę kopiją (1:100.000 
masteliu) - „128 Lietuvos 
(1920-1923) žemėlapiai (An
troji laida)". Kaip rašoma lei
dėjų žodyje, šiame žemėlapyje 
pažymėtos net pačios smul
kiausios vietovės: kaimai, dva
rai, dauguma vienkiemių, eže
rėliai, miškeliai ir t.t. Fotoko
pijos darytos iš nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
štabo karo topografijos sky
riaus žemėlapių, taip pat buvo 
naudotasi Vokietijos, Lenkijos 
ir Sovietų Rusijos bei kitų 
kraštų žemėlapiais. Lietuvos 
žemė čia pateikiama tokia, ko
kia ji buvo nustatyta taikos 
sutartimi su kaimynais 1920- 
1923 metų bėgyje, taigi su 
Vilniaus kraštu ir Klaipėdos 
krašto teritorija, šie kuklios 
spaudos lapeliai taip pat pa
dės gimtosios žemės išsiilgu
siam išeiviui ją prisiminti ir 
nukeliauti mintimis net į toli
miausius, giliausius jos už
kampius bei sukels malonių 
prisiminimų. Žemėlapių kny
gos kaina - 32 dol., persiunti
mo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois valstijos gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių).

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Šlutas - 
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Pasiruošę rinitai repetuoti. Iš kairės: Raminta Dirmantienė, Jurgis Vidžiūnas, Gitana Snapkauskaitę, Audrius 
Rubežius, Elena Ablingytė, Arūnas Malikėnas, dirigentas Alvydas Vasaitis, Vaclovas Momkus, Giedre Končie
nė, režisierius Eligijus Domarkas.

ŠĮ SEKMADIENĮ — „LUCIA DI LAMMERMOOR” 
PREMJERA

Kaip ir kiekvieną pavasarį, 
taip pat ir šiemet, stiprūs vė
jai į Čikagos padangę atpučia 
naują lietuviškos operos prem
jerą. Šiais metais žiūrovai iš
vys G. Donizetti „Lucia di 
Lammermoor”.

Šiomis dienomis Čikagos 
Lietuvių operos kolektyvas 
dirba atsiraitojęs rankoves. 
Nuo pat gegužės pradžios, kai 
iš Lietuvos atkeliavo pagrindi
niai šių metų pastatymo solis
tai — Irena Zalenkauskaitė- 
Brazauskienė, Audrius Rube
žius, Arūnas Malikėnas, Liu
das Norvaišas, Jonas Valuc
kas ir režisierius Eligijus Do
markas, kiekvieną dieną 
Morton mokyklos scenoje in
tensyviai repetuojama. Prem
jera įvyks jau šį sekmadienį, 
gegužės 12 d. 3 vai. p.p.

Norisi bent trumpai supa
žindinti su šiuo kūriniu, kurį, 
beje, Čikagos Lietuvių operos 
kolektyvas stato jau antrą 
kartą (pirmasis pastatymas 
vyko 1976-siais). Ši opera — 3 
veiksmų, kiekviename iš jų — 
po dvi scenas. Operos libretą, 
pagal Walter-Scott apysaką 
„Sužadėtinė iš Lammermoor”, 
italų kalba parašė Salvatore 
Cammazano (lietuviškas verti
mas Stasio Santvaroj. Operos 
premjera įvyko 1835 m. Nea
polyje, o Amerikoje ji pirmą 
kartą pastatyta 1841 m. New 
Orleane (buvo dainuojama 
prancūziškai). Po ketvertų 
metų šis kūrinys išvydo „Met
ropolitan” operos sceną. Rei
kia pasakyti, kad „Lucia di 
Lammermoor” buvo antroji 
„Metropolitan” scenoje parody
ta opera — tuoj po „Fausto”.

Per pusantro šimto metų šis 
spektaklis jau statomas visa
me pasaulyje. Yra mėgstama 
jo graži muzika, arijos ir ypač 
pasaulinio garso sekstetas.

Įspūdžiai iš repeticijos 
salės

Gegužės 7 d. pirmą kartą 
buvo repetuojama su daugiau 
negu 40 asmenų orkestru (jų 
tarpe yra lietuvaitė Linda Ve- 
leckis), kuriam dirigavo ilga
metis Čikagos Lietuvių operos 
dirigentas ir meno vadovas Al
vydas Vasaitis.

Puikios yra „Stivanello” 
kompanijos New Yorke išnuo
motos dekoracijos ir įspūdingi 
iš ten pat persiųsti kostiumai.

Veiksmas prasideda tam
siuose Lammermoor pilies so
duose. Vėliau persikeliama į 
šios pilies didžiąją salę, o pa
baigoje — į Raven8wood kapi
nyną. Gana nuotaikingai pra
sidėjęs veikalas baigiasi dvie
jų pagrindinių herojų — Lu
čijos (Irena Zalenkauskaitė) ir 
Edgaro (Audrius Rubežius) 
mirtimi.

Kaip atrodo, patyręs Lietu
vos Nacionalinio operos ir ba
leto teatro režisierius Eligijus 
Domarkas šį sunkų, dramatišką 
korinį sugebėjo puikiai per
teikti scenoje. Taip pat reikia 
pažymėti, jog E. Domarkas su 
operos kolektyvu yra gerai su
sigyvenęs, nes į Čikagą at

vyksta dešimtą kartą. Reži
sierius pasidžiaugė, kad Lie
tuvių operos grupė vis stip
rėja, pasipildo naujais žmonė
mis (ypač gausėja moterų cho
risčių skaičius).

Techniniai scenos bei ap
švietimo reikalai taip pat yra 
neatskiriama spektaklio dalis. 
Šioje srityje darbavosi du nuo
latiniai Lietuvių operos talki
ninkai — Thomas Rusnak ir 
Laima Šulaitytė-Day su dvi
dešimt padėjėjų — Morton 
mokyklos teatro klasės moki
nių.

Pirmininko rūpesčiai

Čikagos Lietuvių operos val
dybos pirmininko Vaclovo 
Momkaus galva šiuo metu pil
na įvairiausių rūpesčių. Di
džiausias iš jų — kaip iš
spręsti finansines pastatymo 
problemas. Apie tai mąsto ir 
kiti valdybos nariai: Jurgis 
Vidžiūnas, Virginija Savri
mienė, Elena Ablingytė, Ro
mas Bumeikis, Ramunė Rač
kauskienė ir Rudolfas Valdu- 
kaitis.

Kalbantis su pirmininku 
paaiškėjo, jog šiemetinis pa
statymo biudžetas — net 
110,000 dolerių. Kaip V. Mom
kus teigė, orkestras pakėlė 
kainą 3,000 dolerių, dekoraci
jos ir kostiumų nuoma pakilo 
2,000. O kur visos kitos išlai
dos, kurios kas metai didėja?

Beje, dabartinis Lietuvių 
operos pirmininkas V. Mom
kus operoje dainuoja jau 43 
metus ir čia reiškiasi ne vien 
tik kaip choristas, bet ir kaip 
mažesnių solo partijų atlikė
jas. Atrodo, jog yra antrasis il
giausiai dainuojantis artistas. 
Pirmąją vietą užima 45 me

Choro veteranai - Raimundas Korzonas, Pranas Olis ir Vytautas Prial-
gauskas.

,,Draugo” rėmėjai

Irena G. Boreisha, gyve
nanti Lemont, IL, prasitęsda
ma prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Labai 
jums dėkojame!

Valteris Bendikas, gyve
nantis Chicago, IL, dalį savo 
premijos, skirtos už visų metų 
bendradarbiavimą, - 120 dol. 
- paaukojo „Draugui”. Taria
me nuoširdžiausią ačiū!

KALENDORIUS
Gegužės 10 d.: Antoninas, Beat

ričė, Putinas, Servaida, Songaila, 
Viktorina.

Gegužės 11 d.: Mamertas, Miglė, 
Pilypas, Roma, Skirgaudas.

tus Lietuvių operai priklau
santis Vytautas Radžius, 34 
metus ėjęs valdybos pirminin
ko pareigas. V. Momkus su
minėjo ir daugiau veteranų: 
Praną Olį, Edvardą Jakubaus
ką, Julių Savrimą, Jurgį Vi
džiūną, Albiną Smolinską, Ka
zį Skaisgirį ir kitus.

Labiausiai V. Momkus buvo 
susirūpinęs žiūrovais, kurie 
galėtų išspręsti vis sunkėjan
čias finansines problemas. Jis 
kvietė visus muzikos mėgėjus 
atvykti į premjerą gegužės 12 
d. Spektaklio bilietus dar gali
ma įsigyti „Seklyčioje”, o prieš 
operos spektaklį — Morton 
mokyklos (Austin ir 24-ta St.) 
bilietų kasoje.

Edvardas Šulaitis

Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas V. Momkus
kviečia žiūrovus į šio sekma
dienio spektaklį atvykti kiek 
anksčiau, nes prieš pat spek
taklį prie Mortono mokyklos 
visada susidaro mašinų kam
šatis. Svečiams bus mieliau 
laiko turint pavaikštinėti erd
viame mokyklos teatro vesti
biulyje, kur galėsite sutikti 
gal ne vieną ir iš toliau atvy
kusį pažįstamą, o ilgesnį laiką 
nesimačius, bus malonu pasi
dalinti greitai prabėgančių 
dienų nuotrupomis. Vestibiu
lyje jūsų taip pat lauks spek
taklio programa, kurioje ne
skubėdami galėsite persiskai- 
tyti „Lucia di Lammermoor” 
turinį, susipažinsite su solistų 
bei menininkų biografijomis, o 
taip pat rasite daug operos 
rėmėjų bei spektaklio talki
ninkų vardų, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie šios 
operos pastatymo.

Amerikos Lietuvių daili
ninkių draugijos paroda 
„Interactions”, veikianti 
John G. Blank Center for the 
Arts (Michigan City), nuo ge
gužės 20 d. bus perkelta į Pur- 
due University North Central. 
Trisdešimt šešių dailininkių 
tapybos darbai, piešiniai, 
kompiuterinės grafikos, bati
kos, fotografijos ir kita techni
ka atlikti kūriniai čia bus ro
domi iki birželio 7 d. Norėda
mi apžiūrėti parodą, kuri de
monstruojama universitete 
studentų centre, skambinkite 
Debra Nielsen tel. 219-785 
5332.

http://www.visata.com
mailto:newbeginnings%40luc.edu
http://www.luc.edu
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