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Parlamente ryškėja 
„revoliucinės" nuotaikos 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 
Seimas ketvirtadienį nesuge
bėjo priimti nei daug diskusijų 
sukėlusio naujo įmonių bank
roto įstatymo, nei ne mažiau 
ginčytų alkoholio akcizų pa
taisų ir atidėjo jų svarstymą 
iki kito antradienio. 

Dešiniosios opozicijos atsto
vai ragino posėdžiui pirminin
kavusį Seimo pirmininko pa
vaduotoją Gintarą Steponavi
čių „neleisti kairiajai opozici
jai bandyti įstumti Seimą į 
bankrotą". 

Tokia situacija kai kuriems 
parlamentarams sukėlė abejo
nių, ar valdančioji koalicija 
gali efektyviai dirbti, ar nuola
tinė „pato" situacija (tai situa
cija šachmatų žaidime, kai 
žaidėjas negali eiti eilinio ėji
mo, nepastatydamas į kerta
mą laukelį savo karaliaus; to
kiu tokiu atveju šachmatų 
partija laikoma baigta lygio
siomis - red.) nesukels kai 
kurių valdančiosios koalicijos 
atstovų nusivylimo ir koalici
jos skilimo. 

„Gali būti, kad 7-10 nepa
tenkintų koalicijos darbu so
cialliberalų arba atskils ir su
burs naują parlamento frakci
ją, arba pereis į socialdemok
ratų gretas", savaitraščiui 
„Veidas" sakė valdančiosios 
koalicijos Naujosios sąjungos 
(NS) frakcijos narys Egidijus 
Klumbys, kurį „Veidas" įvar
dijo kaip „vieną socialliberalų 
grupės, besigręžiojancios į kai
rę, aktyvistų" . 

Savaitraštis spėja, jog prisi
jungusi dalį NS frakcijos na
rių, Socialdemokratinė koalici
ja gali į savo pusę patraukti 
Ramūno Karbauskio Valstie
čių partijos, Kazimieros Prun

skienės Naujosios demokrati
jos, kai kuriuos mišrios Seimo 
narių grupės atstovus. 

Šiuo metu liberalai ir social
liberalai kartu su juos remian
čiais centristais bei moderniai
siais krikščionimis demokra
tais turi 68 balsus. 

Kairioji opozicinė Socialde
mokratinės koalicijos frakcija 
turi 48 narius, dešinioji opozi
cija — Tėvynės sąjungos - kon
servatorių frakcija — 9 na
rius. 

Konservatorius Jurgis Raz
ma ketvirtadienį per vyriau
sybės valandą klausė premje
ro Rolando Pakso, ar jis ne
įžvelgia sužlugusiame balsavi
me dėl Akcizų pataisų perver
smo Seime ženklų, ar tai ne
kelia grėsmės vyriausybės pa
stovumui. 

„Jaučiuosi pakankamai ge
rai ir užtikrintai", teigė prem
jeras R. Paksas. 

Naujosios sąjungos vicepir
mininkas Gediminas Dalinke-
vičius „Veido" straipsnį pava
dino „absoliučia politine spe
kuliacija". „Skilimo socialli
beralų frakcijoje tikrai nebus", 
tikino jis . 

Tačiau „revoliucijos" ženklų 
Seime įžvelgia net valdančio
sios koalicijos bendrininkai. 

„Vieni dirbti nebegali, o kiti 
dar nenori", taip padėtį Seime 
komentavo valdančiąją koali
ciją remiančios Jungtinės 
frakcijos narys, Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkas 
centristas Kęstutis Glaveckas. 
Liberalų frakcijos pirmininkė 

Dalia Kutraitė teigė, jog libe
ralai ir socialliberalai jau iš
moko derinti savo nuostatas, o 
dabar atėjo laikas tuos pačius 
principus taikyti ir opozicijai. 

Švietimo įstaigose — kosminė 
saugaus maisto programa 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Lietuvos švietimo įstaigose 
bus įgyvendinama prieš 30 
metų JAV astronautams kur
ta saugaus maisto programa. 

•Ketvirtadienį dienraštis 
„Lietuvos rytas" rašo, kad, šia 
programa remdamasis, Respu
blikinis mitybos centras su
darė maisto higienos normas, 
pagal kurias vaikų darželių 
virėjos turės braižyti, pavyz
džiui, morkos maršrutą. Sche
moje reikės sparodyti, kaip 
morka patenka į virtuvę, kur 
ji nulupama, nuplaunama, 
sveriama ir įmetama į puodą 
Taip pat turės būti nupieštas 
kiekvieno maisto produkto — 
bulvių, raugintų kopūstų, sū
rio, kiaušinių, žuvies, mėsos 
gabalo ir kitų — atskiras ke
lias. Šūsnyje schemų bus nu
braižytas kiekvienas stalas ir 
kiekvienas virėjos judesys. 

Nors higienos normos vie
šojo maitinimo įstaigose turėjo 
būti pradėtos įgyvendinti jau 
nuo 1999 metų, vaikų dar
želius jos pasiekė tik dabar. 

Dienraščio teigimu, progra
mai įgyvendinti vaikų dar
želiai negaus nė cento. Švie
timo įstaigoms taip pat nebus 
skirta nė vieno papildomo lito. 
Pasamdyti bendrovę, kuri nu
braižytų schemas, kainuoja 
kelis tūkstančius litų. Tokių 
pinigų vaikų darželiai neturi. 

Valstybinės maisto pro
duktų inspekcijos vyriausioji 
specialistė, gydytoja higieniste 
R. Sadūnaitė aiškino, jog pro
gramos tikslas — užkirsti ke
lią ligų protrūkiui maitinimo 
įstaigose. Pasak jos, vaikų 

Latvijos prezidentė Seimui 
kalbėjo apie NATO ir Būtingę 

Su oficialiu vizitu Lietuvoje viešinti Latvijos prezidente VanT Vykė-Freiberga (antra iš kairės) kovo 14 d. dalyvavo 
kompaktinės plokšteles „Latvija ir Lietuva tarp dviejų kartų 1920-1940 m." Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje 
pristatyme, kur buvo šiltai sutikta ir pasveikinta Lietuvoje gyvenančių latvių. viadimu-o Gul«vi6»u» (Elta) nuotr. 

yra perbraižomas Europos že
mėlapis ir iš naujo įvertina
mos Europos Sąjungos struk
tūros, mes judame pagal 
greitąjį scenarijų ir imamės 
milžiniškų pastangų, kad už
sitikrintume savo patekimą į 
pirmąją plėtros bangą", sakė ji. 

Būtingės naftos terminalo 
saugumą Latvijos prezidentė 
pavadino „rimta problema, 
kurią reikia spręsti, ir aš esu 
įsitikinusi, kad Latvija ir Lie
tuva turi būtino ryžto ir po
litinės valios, kad galėtų iš
spręsti šį ir kitus aktualiau
sius klausimus". 

darželiai — didesnės rizikos 
objektai, todėl jiems būtina 
įdiegti naująją sistemą. Higie-
nistės teigimu, Europos val
stybės, norėjusios eksportuoti 
savo produkciją į JAV, taip 
pat buvo priverstos įdiegti šią 
sistemą. 

Tuo tarpu prezidentas Val
das Adamkus kreipėsi į Svei
katos apsaugos bei Švietimo ir 
mokslo ministerijas, prašyda
mas peržiūrėti ir patikslinti 
Respublikinio mitybos centro 
sudarytas maisto higienos 
normas vaikų darželiams. 

V. Adamkus nurodė, kad ta
riamais Europos Sąjungos rei
kalavimais valstybės tarnau
tojai neturėtų dangstyti visuo
menei primetamų taisyklių 
absurdiškumo. 

* Kėdainių meras Vikto
ras Muntianas kreipėsi į 

.Seimo Etikos ir procedūrų ko
misiją, prašydamas apsvarsty
ti Seimo narės konservatorės 
Rasos Juknevičienės pasisa
kymą. Kėdainių meras komisi
jai atsiuntė Lietuvos valstybi
nės televizijos programos „Pa
norama" kovo 12 d. laidos iš
traukos stenogramą. Jis prašo 
komisijos įvertinti, ar parla
mentarės teiginys, jog „nuper
kamos ištisos tarybos (savival
dybių - BNS), nuperkami ta
rybų sprendimai" yra etiškas. 
Konservatorė taip pat reiškė 
susirūpinimą, jog „Seime, nie
kam ne paslaptis, už didelius 
pinigus remiant partijas, gali
ma tapti vieno ar kito komite
to vadovu, už didelius pinigus 
galima tapti viceministru". 
„Neduok Dieve, kad ateis lai-

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Latvijos prezidentė Vairą 
Vykė-Freiberga susilaukė Lie
tuvos parlamentarų plojimų, 
savo kalbą Seime Vilniuje 
pradėjusi ir užbaigusi lietu
viškai. 

Pranešimą latviškai skai
čiusi V. Vykė-Freiberga savo 
kalboje apžvelgė vienodus Lie
tuvos ir Latvijos tikslus — na
rystę NATO ir Europos Są
jungoje, gerą kaimynystę su 
Rusija — bei kai kuriuos ne 
visai sklandžius dvišalių san
tykių bruožus. 

„Trijų Baltijos valstybių 
įstojimas į NATO pagaliau su
kurs teisingą ir ilgalaikę 
tvarką vieningoje ir laisvoje 
Europoje. Galiausiai tai nu
stums į praeitį paskutinius 
Antrojo pasaulinio karo pada
rinius", Seime sakė Latvijos 
prezidentė. Anot jos, „mes ne
prašome jokių malonių, mes 
neieškome nemokamų malo
numų, mes rimtai esame pa
siryžę atlikti savo vaidmenį 
užtikrinant taiką ir pasto
vumą Baltijos jūros rytinėse 
pakrantėse". 

Prezidentė pabrėžė, kad jo
kia kita valstybė, nepriklau
santi NATO, neturėtų nulemti 
sąjungos plėtros sprendimų. 
Anot jos, NATO dabar nekelia 
grėsmės Rusijai, todėl „ab
surdiška" būtų manyti, jog ne
didelių Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos priėmimas į sąjungą 
sukeltų grėsmę branduolinei 
Rusijos galybei. 

Aptardama stojimą į Euro
pos Sąjungą (ES), V. Vykė-
Freiberga sakė, kad „nors ir 
Lietuva, ir Latvija derybas dėl 
narystės ES pradėjo tik šiek 
tiek daugiau kaip prieš metus, 
mes didžiuliais šuoliais ve-
jamės tas valstybes kandi
dates, kurios pradėjo derybas 
dviem metais anksčiau". 
„Šiais istoriniai** metai, kai 

Lietuva siūlo 9 kandidačių į 
NATO kreipimąsi į JAV 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) nei trijų, pranešė prezidento 
— Lietuvos prezidentas pa
siūlė organizuoti visų devynių 
kandidačių į NATO vadovų 
bendrą kreipimąsi į naująją 
JAV administraciją, kuria
me būtų iškeltas jų pasi
ryžimas toliau dirbti, kad 
taptų sąjungos narėmis. Tokį 
pasiūlymą prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pa
teikė Lietuvoje viešinčiai Lat
vijos vadovei Vairai Vykei-
Freibergai, kuri išvakarėse 
siūlė paruošti panašų trijų 
Baltijos valstybių prezidentų 
pareiškimą. 

V. Adamkus palankiai įver
tino kreipimosi į naująją JAV 
administraciją galimybę, ta
čiau, jo nuomone, devynių 
kandidačių kreipimasis būtų 
svaresnis ir geriau išgirstas, 

Žydai atleido „Lietuvos aidui" 
antisemitines „nuodėmes" 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Lietuvos žydų bendruo
menės (LŽB) valdyba nutarė 
atleisti „Lietuvos aidui* „nuo
dėmes" už antisemitinius ra
šinius ir paprašė Generalinę 
prokuratūrą nutraukti bau
džiamąją bylą dienraščio va
dovams. 

Bendruomenės pirmininkas 
Simonas Alperavičius prašy
mą nutraukti baudžiamąją 
bylą ketvirtadienį įteikė ge
neraliniam prokurorui Anta
nui Klimavičiui. „Kadangi 
lietuvos aido' leidėjas ir vy
riausiasis redaktorius prisi
pažino klydęs, atsiprašė už 
dienraštyje skelbtus antisemi
tinius straipsnius, pasižadėjo 
ateityje neskelbti panašios 
medžiagos, Lietuvos žydų ben-

kas ir bus galima ir Specialių
jų tyrimų tarnybos (STT) va
dovo pareigas nusipirkti", sa
kė ji. IBNSI 

druomenės valdyba manytų, 
kad baudžiamoji byla galėtų 
būti nutraukta", teigiama šia
me rašte. 

Atšaukti pareiškimą proku
ratūrai valdyba LŽB nu
sprendė, kai kovo pradžioje 
„Lietuvos aido" bendrovės di
rektorius Algirdas Pilvelis, ne
seniai tapęs įr šio dienraščio 
vyriausiuoju redaktoriumi, at
siprašė žydų bendruomenės 
pirmininko S. Alperavičiaus. 

Pradedant Lietuvos žydų 
genocido diena — 2000 rug
sėjo 23-ąja — „Lietuvos aidas" 
per 6 savaites išspausdino 
apie 50 antisemitinio pobūdžio 
rašinių, kuriuos pasmerkė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
tuometinis premjeras Andrius 
Kubilius, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas, Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras, Lietuvos 
žurnalistų sąjunga, žinomi 
Lietuvos išeivijos atstovai. 

atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. Anot jos, Latvijos 
prezidentė sutiko su V. Adam
kaus siūlymu. 

Kreipimosi parengimas bus 
derinamas diplomatiniais ka
nalais tarp devynių kandi
dačių iš Vidurio ir Rytų Euro
pos. 

Tai būtų jau antrasis kandi
datų devyneto pareiškimas — 
pirmąjį, vadinamąjį Vilniaus 
pareiškimą, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Slovėnijos, Slova
kijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Albanijos ir Makedonijos už
sienio reikalų ministrai pri
ėmė per konferenciją Vilniuje 
pernai gegužę. Kreipimesi į 
NATO valstybių vadovus buvo 
prašoma 2002 metais priimti 
sprendimą dėl sąjungos to
lesnės plėtros. 

* Lietuvos genera l in iame 
konsulate Čikagoje trečia
dienį Panevėžio „Kalnapiliui" 
buvo įteiktas apdovanojimas. 
Juo patvirtinta, jog „Kalnapi
lio" alus „Pale lager" kategori
joje tarp dvidešimties varžovų 
yra antras pasaulyje. Vos vie
nu tašku jį aplenkė Olandijos 
„Royal Groisch", pranešė Gar
bės konsule Clevelande Ingri
da Bublienė. Apdovanojimą su
teikusios „Beverage tasting 
institute" degustavimo labora
torijos vadovas Alan Dikty ap
dovanojimą įteikė užsienio rei
kalų viceministrui Oskarui Ju-
SlUl. 'Eita 

* Radikalios Danijos liau
dies parti jos ats tovas Peter 
Skaarup pasiūlė įvesti vizų re
žimą Lietuvos piliečiams. Pa
sak „Lietuvos ryto", taip. šio 
politiko nuomone, būtų galima 
apsaugoti Daniją nuo nuolat 
didėjančios nusikaltėlių ban
gos iš Lietuvos. Danijos liau
dies partija turi parlamente 8 
vietas iš 175 ir garsėja popu-

JAV CIA neskuba taisyti 
k la idingų duomenų apie 

Lietuvą 
Vašingtonas , kovo 15 d. 

(BNS) — Jungtinių Valstijų 
Centrinė žvalgybos valdyba 
(CIA), smarkiai vėluojanti at
naujinti savo tinklapyje skel
biamą informaciją apie Lie
tuvą, neskuba reaguoti ir į 
raginimus ištaisyti klaidas 
jame. 

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas 
pirmadienį nusiuntė laišką 
CIA vadovybei, atkreipdamas 
dėmesį, kad šios įstaigos tink
lapyje nurodyta klaidinga Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo data ir prašydamas at
naujinti pasenusią informaciją 
apie Lietuvos parlamentą bei 
ištaisyti kitus netikslumus. 

Tačiau ketvirtadienį CIA 
tinklapyje tebebuvo skelbia
ma, kad Lietuvos nepriklauso
mybė buvo atkurta 1991 m. 
rugsėjo 6 dieną, o ne 1990 m. 
kovo 11-ąją, kai Nepriklauso
mybės atkūrimo aktą pa
skelbė Lietuvos Seimas. CIA 
tiklalapio lankytojas taip pat 
sužinos, kad Lietuvos premje
ras tebėra Andrius Kubilius, o 
artimiausi Seimo rinkimai dar 

tik įvyks 2000-ųjų spalį. Iš 
tinklalapyje įvardytų Lietuvos 
politinių partijų vadovų pa
vardžių matyti, kad ši infor
macija neatnaujinta jau ma
žiausiai pusantrų metų. 

Be to, gausiai lankomame 
tinklalapyje nurodoma veinin-
telė „politinio spaudimo gru
pė" — Lietuvos ateities foru
mas (LAF), apie kurį Lietu
voje negirdėti jau mažiausiai 5 
metus. 

CIA savo tinklalapyje vieno
dai nedėmesinga tiek Lietu
vos, tiek ir savo pačios pa
reigūnams — tinklapyje skel
biama, kad JAV ambasadorius 
Lietuvoje yra Keith Smith, 
nors jis iš Vilniaus išvyko be
veik prieš metus, o Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone — 
Stasys Sakalauskas, kuris 
prieš dvi savaites sugrįžo į 
Vilnių. 

Tinklapyje skelbiami pasenę 
duomenys apie Lietuvos eko
nomiką, prekybą ir komunika
cijas — kai kurie iš jų remiasi 
dar 1997 metų duomenimis. 

Tinklalapio adresas: 
www.cia.gov 

Ispanijoje sulaikytas ieškotas 
,Svainijos" įvykių dalyvis 99* 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Ispanijoje sulaikytas dau
giau nei 4 metus slapstęsis 
konflikto Panevėžio parduo
tuvėje „Svainija" dalyvis Au
drius Lazauskas, pravarde 
„Lazeris". A. Lazauską Alme-
rės mieste antradienį sulaikė 
Ispanijos teisėsaugos parei
gūnai, pranešė kriminalinės 
policijos Lietuvos Interpolo 
nacionalinio biuro vyresnysis 
komisaras Laimonas Vasi
liauskas. 

Ilgai slapstęsis „Svainijos" 
įvykių dalyvis buvo sulaikytas 
bendromis Lietuvos Interpolo 
ir Ispanijos pareigūnų pastan
gomis. Sulaikytasis uždarytas 
į policijos areštine, Lietuva 
jau nusiuntė dokumentą Ispa
nijai, patvirtinantį, kad pra-

listinėmis bei rasistinėmis nu
ostatomis. Šis per televiziją P. 
Skaarup išsakytas pasiūlymas 
nesulaukė kitų Danijos parla
mento partijų paramos, BNSI 

* Pasva l io k lubas „Pa
j u s k skrydžio jėgą" Biržų 
urėdijos Kirklinių girininki
joje buvo surengęs Lietuvos 
visureigių vairuotojų suvažia
vimą, į kurį atvyko daugiau 
kaip 100 visureigių. Varžybų 
išvakarėse prasidėjo atlydys, 
ir visureigių ratai paskendo 
durpėse. Įklimpusius automo
bilius tampė 5 traktoriai, buvo 
atgabentas ir keltuvas. Miš
kininkai ir gamtos sergėtojai 
stebisi, kodėl nė vienas daly
vių nesuvokė, kad niokoja 
gamtą: „Kas čia blogo — nu
laužėme alksniukų". Prie vie
no visureigio vairo sėdėjo bu
vęs Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko padėjėjas Rolandas 
Zujevas, o jo šalia — Seimo 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) frakcijos seniūnas 
Gediminas Jakavonis. R-EIU-

* Vilniuje, pr ie Seimo, 
t reč iad ien i buvo sureng tas 
mitingas, kurio dalyviai pro
testavo prieš žemės ūkio pa
skirties žemės pardavimo už
sieniečiams įteisinimą. Mitin
gą organizavo į Gyvenimo logi
kos partiją perbėgęs Šiaulių 
nacionalsocialistų vadas Min
daugas Murza. <LR-Elta> 

šys A . Lazausko i šdav imo Lie
tuvai. 

A. Lazauskas 1996 metų 
gruodį pabėgo iš ligoninės, į 
kurią pateko, kai buvo su
žeistas per bandymą reketuoti 
Panevėžio verslininką Ri
mantą Okuličių, parduotuvės 
„Svainija" savininką. 1996 m. 
gruodžio 24 d. R. Okuličius 
savo parduotuvės poilsio kam
baryje savigynai skirtu pisto
letu „Beretta-84F" nušovė Vi
talijų Tuzovą, Kęstutį Barba-
raušą, Marių Kalvelį bei Da
rių Augustinavičių ir sužeidė 
Vidmantą Kirklį, A. Lazauską 
ir Virginijų Rakauską. 

V. Rakauskas, A. Lazauskas 
bei V. Kirklys netrukus iš ligo
ninės pabėgo. V. Rakauskas ir 
V. Kirklys nesulaikyti iki šiol. 
Ispanijoje neseniai buvo sulai
kyta nemažai lietuvių, įta
riamų vagystėmis, tautiečių 
reketu ir kitais nusikaltimais. 

Tai jau ne pirmas sulaikytas 
„Svainijos" įvykių dalyvis. 
Pernai lapkričio pabaigoje Lie
tuvos ir Lenkijos pasienyje 
buvo sulaikytas kitų konfliktų 
Panevėžio „Svainijos" parduo
tuvėje dalyvis 22 metų Romas 
Kuprinskas. Jis įkliuvo tuo 
metu, kai grįžo iš Ispanijos 
per Lenkiją į Lietuvą. R. Ku
prinskas Lietuvos pasienyje 
pateikė suklastotą pasą. Sveti
mame dokumente buvo (kli
juota jo nuotrauka. Manoma. 
kad nuo R. Kuprinsko sukelto 
konflikto Panevėžio „Svai-
nįjoje" prasidėjo garsioji šios 
parduotuvės savininko R. 
Okuličiaus ir jo svainio Arūno 
Stumbrio gąsdinimo ir reketa
vimo istorija, pasibaigusi ver
slininko šūviais į Panevėžio 
nusikaltėlių pasaulio vadei
vas. 

Sutrumpinimai KD • ..Kauno die
na". LA • ..Lietuvos aidas" LR 
..Lietuvos rytas". L2 - ..Lietuvos 2imos", 
R - ..Respublika" 

KALENDORIUS 
Kovo 15 d.: Gunta. Klemensas, 

Lionginas, Lukrecija, Tautas. Taut-
gintė. 

Kovo 16 d.: Dionyzas. Henrika. 
Julijonas, Gustavas, Norvile, Vaido
tas. Vilija. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.cia.gov


DRAUGAS, 2001 m. kovo 16 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena R e g i e n ė 

LFK „LITUANICOS" NARI1J-
RĖMĖ JŲ SUSIRINKIMAS 

Čikagos futbolo klubas „Li
tuanica" yra vienintelis futbo
lą kultyvuojantis lietuvių 
sporto vienetas Šiaurės Ame
rikoje. Praėjusį sekmadienį, 
kovo 11 d.. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte vyko metinis 
šio klubo narių ir rėmėjų susi
rinkimas, kuris , deja. nesu
traukė daug dalyvių. To ir ne
labai buvo galima tikėtis, nes 
žmonės nenori pridėtinio dar
bo, ypač tokio, už kurį nėra 
mokama. 

Todėl turėjo būti perr inkta 
ta pati valdyba. Prie iki šiol 
valdyboje buvusių jos narių: 
Alberto Glavinsko, Gedimino 
Bielskaus. Jono Rudaičio, Bro
niaus Mikėno, Leono Jūraičio, 
Edvardo Šulaiėio buvo išrink
tas dar vienas naujas. Tai iš 
Lietuvos neseniai atvykęs ir 
jau beveik metus laiko klubo 
vyrų komandą treniruojantis 
Gediminas Jarmalavičius. Re
vizijos komisijoje šalia Jono 
Pleirio prisidėjo Romas Karta-
vičius. 

Vyrų vienuolikės treneris 
Jarmalavičius savo pranešime 
pasidžiaugė laimėta trečiąja 
vieta neseniai pasibaigusiose 
„Metropolitan-1 lygos salės pir
menybių „major" divizijoje, ko 
tikrai buvo sunku tikėtis. 
Tačiau su naujųjų žaidėjų iš 
tėvynės taika, bendromis jė
gomis buvo įmanoma tai pa-

••:%iekti, aplenkiant kkų tauty
bių", senųjų klubų turtingas ko
mandas. Reikia pasakyti, jog 
mūsų žaidėjai jokio atlyginimo 
negauna, nors dauguma kita
taučių komandų bent geres
niems žaidėjams užmoka už 
rungtynes. 

Klubo iždininkas Leonas Jū-
raitis pranešė apie klubo fi
nansinį stovį, kurį vėliau pa
pildė ir revizijos komisijos pir
mininkas Jonas Pleirys. Buvo 
pažymėta, kad praėjusieji me
tai pasižymėjo nemažomis pa
jamomis, tačiau ir žymiai di
desnėmis išlaidomis. Kadangi 
tai buvo sukaktuviniai — 50-ji 
klubo gyvavimo metai, tai 
gauta nemaža pelno iš mi
nėjimo renginių, o taip pat su
silaukta ir daugiau aukų. šį 
kartą su 2,000 dolerių auka 
atėjo ir Lietuvių fondas. Gal
vojama, kad ši organizacija 
kasmet klubą rems ir pagelbės 
lietuviu vardo garsinimui ki
tataučių tarpe. 

Buvo pranešta, jog klubo 
ižde šiuo metu yra kiek dau
giau negu 6.000 dolerių. Ta
čiau jų didžioji dalis greitai 
gali „išgaruoti7", nes pagrindi
niai išmokėjimai yra pavasarį. 
Vien tik lygos mokesčiai už 
dalyvavimą lauko pirmeny
bėse yra beveik 3,000 dolerių. 
Pavasario rate savoje aikštėje 
Lemonte bus tik 3 rungtynės, 
tad ir pajamų tikimasi ma
žiau. Šiuo metu klube yra 63 
nariai-remėjai, mokantys na
rio mokestį (20 dol.). To dar 
neatlikę, prašomi siųsti savo 
įnašą klubo iždininkui Leonui 
Juraičių;. 

Diskusijose užsiminta apie 
kelis svarbius reikalus. Nusi
skųsta, kad PL centre Lemon
te, nėra persirengimo ir nusi-
prausimo kambario. Tuo klau
simu jau nepirmi metai kalba
masi su PL centro vadovybe, 
atsisakančia duoti vietą to
kiam kambariui įrengti. Siūlo
ma, kad „Lituanica" pati sta
tytų pastatėlį kur nors prie 

a ikš tes , O t a s gali kainuoti 
maždaug 30,000 dolerių ir 
k lubas t iek pinigų niekada ne
sukaups . 

G. Jarmalavič ius pranešė, 
jog Klaipėdos jaunių komanda 
(maždaug 16-kos metų j a u 
nuoliai) balandžio pradžioje 
a tvyks ta į JAV ir čia dalyvaus 
ta ip vadinamose „Dalias Cup" 
t a rp t au t inėse varžybose. Ta 
proga klaipėdiečiai futbolinin
kai norėtų sustoti ir Čikagoje 
pažais t i su viet inėmis koman
domis bei pamatyt i miestą. Ir 
čia sus idur iama su išlaidomis, 
nes svečius 2-3 d ienas reikėtų 
globoti ir j iems parūpinti ke
lionę į Dalias. 

Ta ip pat buvo iškeltas k l au 
s imas dėl vienos iš geriausių 
Lietuvos mėgėjų futbolo ko
mandų — Rudiškių (prie Vil
niaus) „Vėtros" futbolininkų 
pakviet imo Čikagon. Svečiai 
galėtų patys apsimokėti kelio
nę, tačiau ir vėl klausimas su 
jų globa bei kitais dalykais, 
kuo pasirūpint i reikėtų jau 
„Lituanicai". Nuspręsta šiais 
k lausimais kiek vėliau padis
kutuot i , ypač dėl jaunųjų fut
bolininkų iš Lietuvos reikalu, 
nes jų atvykimo d a t a jau art i . 
Kaip atrodo, klaipėdiečiai vis 
t iek į Dalias važiuos, nepai 
san t a r „Lituanica" juos pri
ims pas save a r ne. E . Š. 

A. S A B O N I S V Ė L ŽAIDŽIA 
Arvydas Sabonis, rungty

niaujant is iki šiolei gana ilgai 
NBA lygos Vakarų konferenci
jos pirmaujančių tarpe, buvu
sioje Portlando „Trail Blazers" 
komandoje, skundžiasi deši
niosios pėdos skausmu i r pra
leido j a u dvejas rungtynes. 
Nežinia a r čia dėl Sabonio ne-
žaidimo, a r ko svarbesnio, 
portlandiečiai pralaimėjo tris 
sus i t ik imus iš eilės. Tač iau 
kovo 13 d. Arvydas t r umpa i 
pasirodė aikštelėje, kai Port-
landas pralaimėjo prieš Seat t -
le 90:99. Sabonis įmetė tik 4 
t a škus . Por t landas dabar turi 
42 pergales, o Vancouveris t ik 
20. Tačiau visoje NBA lygoje 
mažiaus ia pergalių yra pelnę 
Čikagos „Bulis", kurių sąskai
toje t ik 11 laimėjimų. 

ASK „Lituanica" jaunių E klases komanda su treneriais — Donatu Siliūnu (kairėje) ir Kurt Thaus (dešinėje) 
po rungtynių su „GSBS Stars" komanda , kurios treneris George Shimko ( III eil. viduryje) daugelį metų žaidė 
su Čikagos „Neries" krepšinio komanda. Lygos rungtynėse „GSBS Stars" išsikovojo pirmą vietą, o „Lituanica" 
— antrą vietą. 

KAS NAUJO EUROPOJE? 
ginamus Nepaisant sniego ir šalčio, 

tačiau populiari ir mėgiama 
„senutėje" Europoje sporto ša
k a — futbolas sutraukia į sta
dionus tūkstančius žiūrovų. 
Tiesa, Vokietijoje buvo pada
ryta trijų savaičių pertrauka, 
bet kitose Europos valstybėse 
futbolas gyvavo ir buvo savait
galiais laukiamas. Vokietijos 
tur t ingesni klubai po žolės 
danga tur i įvedę šiluminius 
vamzdžius, kurie aikštę tiek 
įkait ina, kad j i yra visiškai 
t inkama žaidimui. Deja, t a s 
nepavyko Maskvos „Sparta
kui" Lūžnikų stadione, Euro
pos futbolo lygos pirmenybių 
rungtynėse prieš Miuncheno 
„Bayern" vienuolikę. Tačiau 
ispanas teisėjas pripažino 
aikštę t i nkama žaidimui. Vo
kietijos televizija perdavė t a s 
rungtynes (vokiečiai laimėjo 
3:0), m a t a n t aikštėje kaip kur
mių i š raus tas žemės ir žolės 
krūvas. 

Pradėsiu Vokietija, kadangi 
to kraš to futbolas man yra 
geriausiai pažįstamas. 

Aukščiausioje futbolo lygoje 
ir toliau pirmauja Miucheno 
„Bayern" klubas, prieš Šalkę 
0:4, Dortmundą ir Leverku-
sen. Uodegėlės pabaigoje ran
dasi S tu t tgar t ir Bochum. Ant
roje lygoje savo padėtį pageri
no Gintaro Staučės Duisburgo 
klubas, savo aikštėje įveikęs 
pirmaujantį Niurnbergą 3:2. 
Nuo trečios vietos, suteikian
čios teisę papildomose rungty
nėse įkopti į pirmąją lygą, 
Duisburgą skiria tik penki 
tšk. Į lietuvio ginamus var tus 
Duisburgo klubo sirgaliai de
da daug vilčių. Po vienų rung
tynių Gintaras buvo sužeistas, 
apleidęs trejetą susitikimų. Jo 
vietą užėmęs atsarginis varti
ninkas nepateisino klubo vil-

Seattle ..SuperSomcs" Patrik Ewing, kovo 13 i 
,,Trailh!nzers", susistumdo su Arvydu Saboniu. 
Sf>;itt.le Elta nuotrauka 

i'ungtynoc .-u Port lando 
Rungtynes W-!»0 laimėjo 

čių, įleidęs lengvai 
įvarčius. 

Koks yra žiūrovų vidurkis 
Europos valstybių aukščiau
sios futbolo lygos pirmenybių 
rungtynėse? Aišku, p i rmą vie
tą užima futbolo gimtinė An
glija. Joje vidurkis y ra 32,800 
žiūrovų. Antroje vietoje Italija 
29,800. Toliau valstybės ri
kiuojasi: 3) Vokietija 29,700. 
4) Ispanija 23,300. 5) Prancū
zija 22,400. 6) Škotija 15,900. 
7) Olandija 14,900. 8) Rusija 
11,800. Paskutinėse vietose 
Norvegija 5,700, Šveicarija 
5,400, Čekija 4,700. 

Vasario mėn. 27 d. Paryžiuje 
įvyko draugiškos futbolo rung
tynės tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos. Stebėjau j a s televizi
joje, tačiau visai su t inku su 
vokiškos spaudos komenta
rais, kad rungtynės nebuvo 
aukšto lygio. Pasaulio ir Euro
pos meisteriui Prancūzijai 
dar toloka iki pereitų metų 
formos, o vokiečiai da r ieško 
„savęs", mėgindami į sudėtį 
įjungti jaunus žaidėjus. Tad 
visiškai suprantama, kad Vo
kietija keitė net keturius 
žaidėjus, tiek pa t ir prancūzai. 
Vokiečiai Europoje žinomi j ė 
gos" žaidimo sistemos šali
ninkai, tuo t a rpu Pietų Euro
pos kraštai — Italija, Ispanija, 
Portugalija, Prancūzija techni
kos. Prie jų reikėtų da r pri-
skaityti Olandiją ir Belgiją. Ir 
šį kartą laimėjo prancūziška 
„technika" pasekme 1:0. 

Lietuvių kilmės futbolo tre
neris E. Krautzun-Kriaučiū-
nas atleistas iš Mainco futbolo 
klubo trenerio pareigų. Antros 
Vokietijos futbolo lygos ko
manda žaidžia labai nesėk
mingai, užimdama lentelėje 
priešpaskutinę vietą. 

Vokietijos vyrų rankinio 
pirmenybėse Solingen koman
da, kurioje žaidžia V. Petke
vičius, pralaimėjo Nettelstadt 
klubui 29:34. Lietuvis pelnė 
tik du įvarčius, nors jo įvarčių 
vidurkis yra 4-6 įvarčiai. Aiš
ku, tas priklauso nuo dienos 
„formos". 

Europos moterų lauko riedu
lio taures žaidynėse Prancū
zijoje dalyvavo ir Lietuvos 
meisterė — Šiaulių komanda. 
Lietuvaitės įveikė angles 5:2, 
Austrijos sostinės atstoves 
5:2. Pusbaigmėje šiaulietės 
pralaimėjo Vokietijos Diusel-
heimo klubui 1:6 ir kovodamos 
dėl trečios vietos nelaimingai 
ir po pratęsimo baudos įvar
čiais škotems 2:5. 

Kazys B a r o n a s 
Vokietija 

* Arvydas S a b o n i s kar
j e r ą NBA t ik is i b a i g t i mū
vėdamas lygos čempiono žie
dą. „Portland Trail Blazers" 
vidurio puolėjas teigia, jog jei 
tapti >"BA čempionu nepavyk
tų sj sezoną, jis norėtų toliau 
žaisti Portlando klube. ..Man 
skauda kelius Bet da r sezoną 
ar net du galėčiau žaisti", sa
ko A Sabonis JAV laikraščiui 
..Tlie Oregonian". I.K- L£OM< 

Nuotr. Vytenio Lietuvninko 

KUR TA LAIMĖ 
Paklausus bet kurį sporti

ninką, ką j i s turi daryti siek
damas geriausių rezultatų, 
aukščiausių apdovanojimų, 
beveik kiekvienas atsakys: 
„Padėkoti Dievui už j a m su
teiktus gabumus, aukoti daug 
laiko treniravimuisi ir, t ikint, 
kad Laimė jam nusišypsos, 
ryžtingai siekti laimėjimų". 

Kas t a l a imė?" — pa-
klauskim Gail Deavers, geriau
sią pasaulio lOOm bėgimo su 
kliūtimis bėgikę, 1996 metais 
Atlantos olimpiadoje lenkusią 
visas bėgikes. Ja i tereikėjo 
peršokt per paskutinę kliūtį ir 
aukso medalis būtų jos. Bet, 
šokdama per paskutinę kliūtį, 
koja vos-vos palietusi kliūtį, ji 
prarado lygsvarą ir išsitiesė 
ant žemės, vos tik tris pėdas 
nuo baigmės... Taip ir dingo 
medalis! 2000 metais Sydnė-
jaus olimpiadoje, baigmėje ji 
vėl lenkė visas bėgikes. Šį 
kartą, peršokusi per paskuti
nę kliūtį, patraukė kojos rau
menį, suklupo ir turėjo susto
ti. Medalis, kuris jau beveik 
buvo jos rankoje, vėl išslydo 
pro pirštus... 

„Kas t a l a imė?" — pa-
klauskim Žydrūną Ilgauską, 
kuriam per paskutinius ket
verius metus ne kartą, ne du, 
bet keturius kartus lūžo abie
jų kojų pėdos. Per tuos ketve
rius metus Žydrūnas sužaidė 
mažiau negu 50 rungtynių. 
Laimė?! — atrodo jį visai pa
miršo... 

„Kur t a la imė"? — pa
klaustam Agnę Visockaitę, 22 
metų studentę, studijuojančią 
JAV McKendree kolegijoje. Ji 
yra Lietuvos geriausia trumpų 
nuotolių bėgikė ( 60m,100m ir 
200m). Ji 2000 m. sezoną pra
dėjo įspūdingai. Dukart ji pa
gerino Lietuvos 60m rekordą; 
įvykdė Olimpiados lOOm ir 
200m ,A" grupės normatyvą 
ir pateko Lietuvos olimpinėn 
komandon. Agnės sportinė for
ma buvo puiki. Atrodė, kad 
viskas gerai sekasi, kad 
Laimė ją lydi į Sydnėjų. Bet 
palaukit...! 

Vasarą Agnė nuskrido Lie
tuvon dalyvauti Europos II 
grupės pirmenybėse. Laimė
jusi lOOm ir 200m lenktynes, 
ji padėjo Lietuvos moterų ko
mandai pakilti į Europos I 
grupę. Atrodė, kad viskas vyks
ta kaip planuota. Deja! Bėg
dama 200m ji pajuto pėdoje 
aštrų skausmą. Tačiau laimė
jusi varžybas, tai t raumai ne
teikė didelio dėmesio. Tikėjosi, 
kad po kelių dienų viskas bus 
gerai. Po to Lietuvos pirmeny
bėse bėgdama lOOm — laimė
jo, bet skausmas pėdoje padi
dėjo. Nenorėdama rizikuoti 
sudėtingesnio susižeidimo, ji 
nebedalyvavo 200m bėgimo 
lenktynėse. Po šių varžybų 
Agne treniravosi įprastu bū
du, bet pajutusi, kad negali 
stipriai atsispirti, nusprendė 
treniruotis metodu, naudoja
mu sportininkų, turinčių pa
našius pažeidimus, t.y. — tre-
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Tel. 815-741-3220 
niruotis vandens baseine. Į šį 
treniravimosi metodą daugu
ma lietuvių sporto vadovų ir 
trenerių skeptiškai žiūrėjo. 
Bet Agnė buvo įsitikinusi, kad 
šis metodas veiksmingas ir juo 
naudojosi iki pa t Olimpiados 
atidarymo. 

Sydnėjaus Olimpinės žaidy
nės (Agnei pirmosios) sukėlė 
daug emocijų. „Atidarymas 
buvo tiesiog nuostabus . Jaus 
mas dar niekad nepat i r tas ir 
nepakartojamas. Labai didžia-
vausi galėdama atstovauti 
Lietuvai. Tai t ikra garbė" — 
sakė j i . 

Agnės pirmosios olimpinės 
lenktynės buvo lOOm. Nuo 
pirmo žingsnio buvo aišku, 
kad pėda dar skaudi . Pradė
dama bėgti, j i per staigiai iš
sitiesė, o čia reikia iš jėgos 
„dėti". Šias varžybas baigė, 
bet jos rezultatas buvo nepa
kankamas ir ji į an t rą ratą 
nepateko. Dėl šios traumos 
Agnė turėjo pas i t raukt i iš 
200m lenktynių. 

Apie jos lOOm lenktynes 
Agnė sakė: „Buvau labai susi
jaudinusi, gal net išsigandusi. 
Nesijaučiau 100 nuošimčių 
tikra savimi. Stebėtojai manęs 
neveikė, t rūko pasitikėjimo 
savimi. Būnant be trenerio 
visą mėnesį, be to ir vadovų 
neigiamas požiūris visai nepa
dėjo. Žinojau, kad tikrai ne-
įvykdysiu savo asmeninio re
kordo, nes skausmas pėdoje 
nepraėjo. Niekada neatėjo į 
mintį nemėginti lenktyniauti . 
J u k atstovauju Lietuvai — tai 
turiu bėgti ir baigti lenk
tynes". 

Po olimpiados į McKendree 
kolegiją grįžusi Agnė buvo 
iškilmingai sut ik ta , pagerbta. 
Kolegijai nesvarbu, kad ji ne
laimėjo medalio, a r nepasiekė 
asmeninį rekordą. Kolegija di
džiavosi, kad viena jos stu
denčių dalyvavo olimpiadoje. 

Dabar Agnė yra visiškai pa
sveikusi ir pradėjusi bėgimo 
sezoną. Jos planai — padėti 
lankomai kolegijai laimėti sa
vo konferencijos pirmenybes, 
atstovauti Lietuvai šių metų 
Pasaulio Lengvosios atletikos 
pirmenybėse (Edmonton, Ka
nadoje), vėl iškovoti kelialapį į 
2004 m. Olimpiadą ir paragin-
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ti Laimę jai nusišypsoti. 
Po Olimpiados Lietuvoje 

buvo daug rašyta ir šnekėta 
apie sportininkų pasiekimus 
ir nesėkmes. Kai kurie Lietu
vos olimpiniai vadovai, trene
riai ir žurnalistai kritikavo ir 
neigiamai rašė apie Agnės pa
sirodymą Sydnėjuje. Kodėl? 
Gal kad ji j auna studentė, stu
dijuojanti ir besitreniruojanti 
JAV? 

Pasikalbėjime su „Sporto" 
laikraščiu, Lietuvos olimpinės 
misijos vadovas Algirdas Ras
lanas apie Agnę pareiškė: 
„Agnė Visockaitė lOOm nubė
go per 11.87 sek. ir užėmė 56 
vietą tarp 84 startavusių. Gal 
jai iš viso nereikėjo vykti į 
Sydnėjų. Mes iš karto sakėme, 
jog sprinte neturime jokių ga
limybių kovoti dėl aukštesnių 
vietų. Reikėjo (Agnei) neva
žiuoti į Olimpiadą, likti na
mie". Toks pozityvus pasisaky
mas tikrai pakelia sportininkų 
ūpą, tikrai išreiškia olimpia
dos dvasią. 

įdomu kodėl tie „seni" spor
tininkai, kuriems Sydnėjaus 
olimpiada nebebuvo pirma, 
bet kurių pasiekimai buvo 
prasti, kurie iš jų net nebaigė 
savo varžybų, buvo mažai 
kritikuojami? Įdomu kiek tų 
žinovų pranašavo, kad Daiva 
Gudzinevičiūtė pateks į pirmą 
dešimtuką, o tuo labiau iško
vos aukso medalį? Kiek iš jų 
pramatė, kad Lietuvos jauna 
krepšinio komanda laimės 
bronzos medalį (dauguma pra
našavo tik 6-8 vietą), kad ji 
nustebins pasaulį savo nuos
tabiu emociniu žaidimu prieš 
JAV „Svajonių" komandą? 

R i m a s Gede ika 

* P r i e š k e l i a s d i e n a s 54 
me tų k a u n i e č i u i , Lietuvos 
Imtynių federacijos viceprezi
dentui laisvosioms imtynėms 
Michailui Rybakovui suteikta 
aukščiausia — ekstra — tarp
tautinės kategorijos imtynių 
teisėjo kategorija. J is — vie
nintelis taip aukštai įvertintas 
Lietuvoje ir Pabaltijyje, .R Eha> 
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STAGNUOJANTI RUSIJOS 
EKONOMIJA 

ZENONAS PRŪSAS 

Buvusio Sovietų Sąjungos 
prezidento Gorbačiov pata
rėjas Nikolai Petrakov yra 
taikliai pastebėjęs, jog pagrin
dine dabartinės Rusijos bėdų 
priežastis yra tai, kad šis 
kraštas per praėjusį šimtmetį 
yra buvęs milžiniškos apim
ties socialine ir ekonomine 
laboratorija. Čia buvo išban
dytas komunistinio rojaus su
kūrimas. Kadangi komunisti
nis eksperimentas užtruko net 
daugiau kaip 70 metų, buvo 
sujaukta ne tik Rusijos ekono
mija, bet ir žmonių galvosena. 
Išaugo visai nauja, labai skir
tingų žmonių karta. Rusijai 
nepadėjo ir tai, kad žlugusį 
komunistinį eksperimentą se
kė niekur kitur neišbandytas 
^šoko terapijos" eksperimen
tas, kada buvo vėl bandyta 
drastiškai viską apversti 
aukštyn kojom. Žiūrėdami į 
praeitį, kai kurie rusai šį eks
perimentą lygina su vidutinio 
dydžio visuotine atomine ata
ka. Kai kas net galvoja, kad 
tos atakos pasekmes gal būtų 
buvusios net lengvesnės, negu 
„šoko terapijos". Kaip ten be
būtų, pagrindinė Rusijos eko
nomijos bėdų priežastis yra 70 
metų komandinio planavimo 
laikotarpis, per kurį buvo su
naikintos visos laisvojo verslo 
institucijos ir privati nuosa
vybė, o žmonės per jėgą buvo 
prijaukinti prie valdžios lovio 
ir pripratinti pasitenkinti val
džios duodamu pragyvenimo 
minimumu gyvybei palaikyti. 
Žadėtas atpildas: pasaulio už
kariavimas rusų tautos garbei 
ir naudai. Net ir dabar didelė 
Rusijos inteligentijos bei eili
nių rusų dalis dar tebesvajoja 
apie buvusią imperiją ir galvo
ja, kad dėl jos praradimo Ru
siją dabar vargina ekonomi
niai nepritekliai. Dar ir dabar 
jie žvelgia į Vakarus, kaip į 
Rusijos priešus, tik norinčius 
Rusijai pakenkti. Dar ir dabar 
jie labai nekenčia NATO, nors 
NATO nėra jiems nieko blogo 
padaręs ir nieko blogo nežada 
padaryti, ir labai nenori jo plė
timosi į rytus. 

Kad Rusijos ekonomija da
bar yra labai blogame stovyje. 
gerai žino ir jos prezidentas 
Putin. Dar prieš savo išrin
kimą jis rašė, kad po 1991 m. 
perversmo Rusijos BVP 
(bendras vidinis produktas) 
nukritęs 43 proc. ir yra apie 
10 kartų žemesnis, negu Ame
rikos, taip pat apie 5 kartus 
žemesnis, negu vidurkis „Sep
tynių grupės" pramoninių 
kraštų. Žino, kad Rusijoje dar
bininkų produktyvumas yra 
apie 4 kartus žemesnis, negu 
Amerikoje; kad 70 proc. Rusi

jos fabrikų yra per 10 metų se
numo; kad užsienio investavi
mai yra labai maži. Putin 
samprotauja, jog pagal dabar
tinį gyvenimo lygį esąs pavo
jus, kad Rusija galinti nukris
ti į antraeilių ar net trečia
eilių valstybių skaičių. Pagal 
Putin, jei Rusijos BVP augtų 8 
proc. į metus, užtruktų 15 me
tų, kol Rusija pasiektų dabar
tinį Portugalijos ar Ispanijos 
lygį. Jei BVP augtų 10 proc. į 
metus, irgi reikėtų 15 metų, 
kad pasiektų dabartinį Angli
jos ar Prancūzijos lygį. Reikia 
atsiminti, kad šių kraštų 
ekonomija irgi nestovėtų vie
toje. 

Kaip sekasi prezidentui Pu
tin dabar, pasidarius prezi
dentu? 1999 metais Rusijos 
BVP paaugo 3.2 proc. Tai jau 
pažanga, nes 1998 metais nu
krito 4.6 proc. Man neteko 
matyti, kiek šis skaičius pa
sikeitė 2000 metais, bet tais 
metais buvo spėliojimų, kad 
truputį paaugs. Šiuo metu Ru
sijai labai gelbsti pakilusios 
naftos kainos. Bet, antra ver
tus, kitos eksporto prekės, 
kaip trąšos, mediena, metalo 
produktai ir popierius, pras
čiau laikosi ir sumažina iš naf
tos gaunamas pajamas. Tarp 
pozityvių reiškinių: infliacija 
gerokai sumažėjo, nuo 85 
proc. 1998 metais iki 17 proc. 
1999 metais. Bet Rusiją labai 
vargina užsienio skolos (per 
150 milijardų dolerių). Vien 
nuošimčių sumokėjimui reikia 
išleisti nemažą dalį surinktų 
federalinių mokesčių. Vokieti
ja ir kitos skolintojos nesisku
bina nurašyti dalį šių skolų, 
ypač kai Putin pradeda vis 
daugiau rodyti nedraugiškų 
veiksmų kaimynų atžvilgiu. 
Užsienio investavimai į ban
krutuojančią Rusijos pramonę 
irgi neauga. Iš dalies dėl to 
yra kalti patys rusai. Rusijos 
žmonės, ypač jos politikai ir 
biurokratai, yra prieš leidi
mus užsieniečiams turėti nuo
savybes Rusijoje. Pagal vieną 
neseniai pravestą apklausinė
jimą, dauguma rusų mano, 
kad būtų gerai, jei užsieniečiai 
duotų pinigų, bet už tai nepa
sidarytų savininkais Rusijoje. 
Tik 32 proc. buvo linkę leisti 
užsieniečiams būti savinin
kais mažų įmonėlių, kavinių 
ar mažų krautuvėlių, bet 87 
proc. buvo prieš jų buvimą 
savininkais didesnių fabrikų, 
o 89 proc. prieš buvimą savi
ninkais didesnių žemės nuosa
vybių. Per 50 proc. buvo už 
kainų kontrolę kasdieninio 
naudojimo prekėms. Atseit, jie 
dar tebėra nepriaugę globali
nei ekonomikai. Įdomu būtų 

ALTo atstovai tariasi JBANC suruoštoje konferencijoje, Washington, DC, kovo 10 d Iš kairės: ALTo centro val
dybos narys Algis Kazlauskas, ALTo įgaliotinis JBANC Henry- Gaidis ir ALTo atstovas VVashington, DC, bei 
JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algis Rimas. ALTo info. nuotrauka. 

pravesti panašų apklausinėji
mą Lietuvoje. Jei panašus gal
vojimas ir ten vyrauja, argi 
reikėtų stebėtis, kad užsienio 
investuotojai nesiskubina ten 
investuoti. Gal nenori būti iš 
ten išprašyti, kaip buvo iš
stumti vokiečiai investuotojai 
iš Kauno „Inkaro" bendrovės 
ir turėjo išsikelti, berods, į 
Ukrainą. Nesant užsienio in
vestuotojų ir valstybei netu
rint atliekamų lėšų, beveik 
vienintelis investavimų šalti
nis Rusijoje būtų vietiniai tur
tuoliai, ten vadinami oligar
chais. Deja, savo, dažnai gal 
nelegaliai įsigytiems, turtams 
jie paprastai randa saugesnes 
vietas: Šveicarijos ar kurių 
kitų kraštų bankus, gal net 
užsienio komercines bendro
ves. Yra apskaičiuota, kad 
šiuo keliu tarp 1991 ir 2000 
metų apie 150 milijardų dole
rių jau iškeliavo iš Rusijos į 
užsienį. Tai maždaug tiek pat, 
kaip ir visos Rusijos skolos 
užsieniui. Todėl atrodo, kad 
Putin turėtų pradėti galvoti, 
kaip sudaryti sąlygas, kad vie
tinis kapitalas nebekeliautų į 
užsienį. Juk dar ir dabar apie 
2 milijardai dolerių į mėnesį 
palieka Rusiją. 

Putin turės apsispręsti, ar 
mesti menkus krašto ekono
minius išteklius į karinį sekto
rių, kad patenkintų generolus 
ir vėl pasidarytų karine ga
lybe, ar rimčiau susirūpinti 
Rusijos gyventojų gerove. Yra 
ženklų, kad ateityje Putin gal 
mažiau pataikaus generolams. 
Pavyzdžiui, jis skelbia, kad 
gerokai sumažinsiąs Rusijos 
karines pajėgas. Pagyvensim, 
pamatysim. Prof. James R. 
Millar („Current History", 
Oct. 2000 psl. 333), kurio stu
dija pasinaudojau, rašant šį 
straipsnelį, Rusijos ekonomi
jos padėtį susumuoja taip: Ru
sija yra įklimpusi tarp koman
dos ekonomikos ir rinkos eko
nomikos, tačiau visgi truputį 

PREZIDENTAS ATMETA PRIVALOMOJO 
MOKESČIO UŽ MOKSLĄ IDĖJĄ 

Lietuvos prez. V. Adamkus 
kategoriškai atmeta idėją 
įvesti visiems studentams pri
valomą 1,000 litų registracijos 
mokestį už mokslą, pabrėž
damas, kad būtina kuo grei
čiau įdiegti visuotinę studijų 
kreditavimo sistemą. Tokią 
savo nuostatą prezidentas 
išsakė pirmadienį vykusiame 
susitikime su švietimo ir 
mokslo ministru Algirdu 
Monkevičiumi ir Aukštojo 
mokslo tarybos pirmininku 
Egidijumi Aleksandravičiumi, 
su kuriais aptarė švietimo ir 
mokslo reformos klausimus. 

Praėjusią savaitę Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Rolan
das Pavilionis pranešė, kad 
šiuo metu sudaryta darbo gru
pė rengia Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisas, kuriomis 
bus siūloma visiems studen
tams nustatyti vienodą metinį 
mokestį, nepriklausomai nuo 
specialybės ar aukštosios mo
kyklos. Siūloma nustatyti 8 
minimalių gyvenimo lygių 
(MGL) metinį mokestį, o pagal 
dabar nustatytą MGL, tai su
darytų 1,000 litų. 

Kaip žurnalistams sakė pre
zidento patarėjas Darius Kuo
lys, valstybės vadovo nuo
mone, valstybės tikslas yra su
daryti sąlygas, kad kuo daugiau 
jaunų žmonių įgytų aukštąjį 
išsilavinimą. 

„Tūkstančio litų registraci
jos mokestis, prezidento nuo
mone, yra nepriimtinas kaip 
tik dėl to, kad jis sumažins 
studijų prieinamumą. Pir
miausia turime sukurti efekty
vią visuotinę kreditavimo sis
temą Lietuvoje, o paskui gal
voti apie kitas studijų są
lygas", pabrėžė D. Kuolys. 

juda į priekį, bet tik labai 
mažais, dvejojančiais ir nedrą
siais žingsniais. 

Prezidentas paragino mi
nistro A. Monkevičiaus vado
vaujamą ministeriją pristatyti 
visuomenei aiškų veiksmų 
planą, kaip tokia studijų kre
ditavimo sistema bus sukurta. 

Švietimo ir mokslo mi
nistras A. Monkevičius teigė 
pritariąs prezidento nuomo
nei. „Čia labai skubėti ne
reikėtų, kad paskui neatsi
tiktų taip, kad daliai būsi
mųjų studentų iš socialiai 
skurdesnių šeimų, provincijos, 
pablogėtų stojimo sąlygos", 
kalbėjo jis. Ministras teigė, 
kad šis mokestis tikrai nebus 
įvestas jau nuo šių metų 
rugsėjo. Pasak jo, mokesčio 
įvedimas turi būti siejamas su 
aukštojo mokslo ir studijų in
stitucijų pertvarka ir jų ko
kybės gerinimu. 

Ministras teigė esąs pa
siryžęs parengti tobulesnę stu
dijų kreditavimo sistemą. Pa
sak jo, šiai sistemai šiemet 
buvo skirta 9 mln. litų, o 
reikėtų apie 30-40 mln. litų. 

Aptardamas augančio nar
kotikų vartojimo paauglių 
grupėse problemą, V. Adam
kus išreiškė abejonę dėl skel
biamų kovos su narkomanija 
priemonių. Valstybės vadovas 
pareiškė kategoriškai neprita
riąs privalomam mokinių ty
rimui mokyklose. Tokie meto
dai, V. Adamkaus įsitikinimu, 
duoda priešingų rezultatų: 
vartojančių narkotikus jau
nuolių tik padaugėja. (BNS) 

* Per ar t imiausius penke
rius metus stambių ūkių 
skaičius Lietuvoje turėtų iš
augti maždaug penkis kartus. 
Šiuo metu valstybėje yra 986 
ūkiai, didesni nei 50 ha, o 
2006 m. tokių ūkių Lietuvoje 
turėtų būti apie 5,000, spėja 
Lietuvos agrarinės ekonomi
kos instituto specialistai. vž-Eita 
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Danutė Bindokienė 

Teks pamiršti dešras ir 
skilandžius 

Šiuo metu JAV gyvulių au
gintojai — ir mėsos vartotojai 
— yra labai susirūpinę Euro
poje siaučiančia gyvulių „snu
kio ir nagų liga". Imamasi 
įvairių apsaugos priemonių, 
kad ši liga nepersimestų per 
Atlantą, nes Amerikoje pasku
tinį kartą pasireiškė tik 1929 
metais. JAV Žemės ūkio de
partamentas sustabdė visus 
mėsos (ir gyvų gyvulių) impor
tus iš Europos. Taip pat stro
piai tikrinami keleiviai, atvyks
tantys iš to žemyno. Oro 
uostuose net plaunami kai 
kurių keleivių batai, vartojant 
dizenfekcinį skiedinį, o specia
liai treniruoti šunes „uosto" 
lagaminus bei kitą bagažą, 
kad nebūtų paslėptų mėsos 
produktų. Toks dėmesys anks
čiau buvo skiriamas tik gali
miems narkotikų įvežėjams... 

Mūsų tautiečiai, grįždami iš 
viešnagės tėvynėje, taip pat 
mėgsta po eiliniu bagažu 
paslėpti vieną kitą „nelegalų" 
produktą — tai skilandį, tai 
geros kaimiškos dešros, tai 
duonelės kepalą. Paskui 
džiaugiamasi, kad muitinės 
tarnautojai oro uoste tos „kon
trabandos" neaptiko. Vienų 
pasisekimas, paskatina ir ki
tus „laimę išmėginti" (tiesa, 
ne visiems pavyksta pro bud
rias muitininkų akis pra-
sprukti — čia turbūt daugiau 
laimės dalykas). 

Atrodo, kad dabar teks tos 
prabangos atsisakyti, ypač tu
ristams, atvykstantiems ap
lankyti artimųjų ir vežan-
tiems lauktuvių. Dėl to tikrai 
neverta pakliūti į bėdą, arba 
— geriausiu atveju — prarasti 
jau tokią tolimą kelionę iš
saugotą daiktą. 

Ar Amerikai tos priemonės 
padės apsisaugoti nuo „snukio 
ir nagų ligos", sunku spėti. 
Atrodo, kad vadinamosios 
„karvių pasiutligės" pavojaus 
— bent tuo tarpu — išvengta, 
nes ir Anglijoje, kur ši proble
ma prasidėjo, pati aukščiau
sia epidemijos krizė jau pa
siekta ir baigia išblėsti. Tiesa, 
kituose Europos kraštuose dar 
toli gražu pavojus nepraėjęs, 
bet įvairios apsaugos priemo
nės, matyt, visgi buvo veiks
mingos. Naujausioji epidemi
ja, kurios šaltinis taip pat 
buvo Didžioji Britanija, kol 
kas nesustabdyta. 

Kadangi visų pirma nuken
tėjo eksportas, gyvulių augin
tojams, mėsos produktų pa-
ruošėjams ir kitiems, su šia 
pramonės šaka susietiems, 
nuostoliai yra milžiniški. Nors 
„snukio ir nagų liga" žmo

nėms nėra pavojinga (ja gali 
užsikrėsti tik skeltanagiai gy
vuliai), tokios dideles panikos, 
kaip karvių paralyžiaus-
pasiutligės atvejų nėra. Ta
čiau kova su tom abiem ligom 
yra panaši: įtariamų ar jau 
užsikrėtusių gyvulių sunaiki
nimas. Nuolat žinių laidose 
matome rūkstančius, liepsno
jančius laužus, į kuriuos sunk
vežimiais atvežami ir verčiami 
negyvi galvijai, kiaulės ir 1.1. 
(Kažkodėl niekas nepagalvoja 
apie oro taršą nuo tų dvo
kiančių dūmų.) 

Bet „nėra to blogo, kuris 
kažkam į gera neišeitų". Ka-
darigi Europoje išreiškiamas 
vis didesnis nepasitikėjimas, 
ar net baimė, gyvuliniais pro
duktais, mėsos importo pra
dėta dairytis kituose žemy
nuose. Pranešama, kad Di
džiojoje Britanijoje padidėjo 
kengūrienos, importuojamos 
iš Australijos paklausa. Žino
ma, kokios to pasekmės bus 
kengūrų ateičiai, sunku pasa
kyti. Taip pat dairomasi 
mėsos valstybėse, kuriose dar 
nepasireiškė jokios gyvulių li
gos. Tad ir Lietuvos žemės 
ūkis galbūt gaus naudos, kai 
savame krašte žmonės pradės 
daugiau pasitikėti vietiniais 
mėsos gaminiais, ir galbūt Vo
kietija, Anglija bei kitos Euro
pos Sąjungos valstybės ieškos 
sau „lašinukų ar jautienos" 
Lietuvoje. 

Šiuo metu griežtos sienos 
tarp valstybių vis nyksta, lai
komasi vadinamosios „atviru
mo politikos", kad būtų pa
lengvintas tarpvalstybinis vers
las, turizmas, tarpusavės in
formacijos kaita. Tai labai 
sveikintinas reiškinys, kuris, 
be abejo, ateityje padės įgy
vendinti ilgalaikę taiką, iš
vengti ginkluotų ir kitokių su
sirėmimų. Juo geriau žmonės 
vieni kitus pažįsta, juo arti
miau bendrauja, tuo sumažėja 
vienų kitais nepasitikėjimas, 
įtaringumas, išmokstama „su
sišnekėti". Atrodo, nors ir 
pamažu, mūsų planetos gy
ventojai slenka tokio artėjimo 
linkme. Kas žino. jeigu ne 
mes, tai mūsų vaikai bei vai
kaičiai galbūt sulauks sauges
nio, taikesnio, labiau pasitu
rinčio ir visais ištekliais besi
dalinančio pasaulio... 

Vis tik šie kilnūs siekiai yra 
ne vien politikų ar tam tikrų 
visuomenės sluoksnių atsako
mybe. Kiekvienas savo aplin
koje turime atiduoti bent ne
didelę duoklę. Tad ir „mėsiš
kos ar augalinės kontraban
dos" vertėtų atsisakyti. 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Ištraukos 
(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 

Nr.13 

1953 spalio 2 d. Penkta
dienis 

Antanas Rudis skambino du 
kartus. Susitarėm pietauti L. 
Bohemia. Grigaitį ir Vaidylą 
pakviečiau. Atvyko tik pirma
sis. Rudis smulkmeniškai pa
pasakojo apie savo kelionę po 
Europą — savo, Kersteno ir 
Kižytės veiklą. Jų veikla pa
darė didelę žymę ir Europoj, ir 
kitur. Rudis parvežė mane į 
redakciją ir iš redakcijos na
mo. Visą laiką jis man kalbėjo 
apie savo patyrimus ir pergy
venimus kelionėje. 

1953 spalio 4 d. Sekma
dienis 

Teisininkų (dipukų) gausin

game susirinkime dariau pla
tų pranešimą apie Kersteno 
rezoliucijos reikšmę, pastan
gas ją pravesti ir kviečiau į 
talką. Po paskaitos buvo gana 
daug klausimų, į kuriuos atsa
kinėjau. Labai gerai rezoliuci
jos reikalas išsiaiškino. Pri
ėmė nutarimą padėkoti Altui 
ir Kerstenui. 

1953 spalio 5 d. Pirmadie
nis 

Antanas Rudis telefonavo. 
Kalbėjo veik valandą. Prisirin
kęs daug visokiausių gandų. 
Kai kurie turi pagrindo, o kai 
kurie ne. Labai susirūpinęs 
Alto veikla ir būsimuoju kong
resu. 

1953 spalio 7 d. Trečia
dienis 

Antano Rudžio gražus pa
gerbimas Athletic klube vidur-
miestyje. Dalyvavo per 30 
rinktinių žmonių, jų tarpe ir 
vysk. Brizgys. Man teko vado
vauti programai. Nuotaika bu
vo gera. Pagerbtasis Rudis pa
darė išsamų ir labai įdomų 
pranešimą iš savo kelionės po 
Europą. Buvo ir Leonardai. 
Jie atvežė į klubą vyskupą. 
Mane namo parvežė. 

1953 spalio 8 d. Ketvirta
dienis 

PLB-JAV valdyba šiandien 
atsiuntė man pranešimą apie 
savo vienbalsį nutarimą kvies
ti mane garbės teismo nariu. 
Kvietimą pasirašo laikinai ei
nąs pirmininko pareigas dr. 
Colney. Reiks rimtai pagalvo
ti, ar apsiimti, ar ne. 

1953 spalio 9 d. Penkta
dienis 

Kongr. Ch. J. Kerstenas ra
šo man iš Dublino, Airijos. 

Siunčia sveikinimus ir džiau
giasi Rudžio ir Marytės Kižy
tės talka, belankant Europos 
sostines Lietuvos reikalais. 

Antanas Rudis skambino. 
Iškėlė klausimą vykti į New 
Yorką Kersteną pasitikti. Ta
riausi su Grigaičiu. Atrodo — 
vyksime. 

1953 spalio 12 d. Pirma
dienis 

11:30 v.r. išvykau NAA lėk
tuvu į New Yorką. Drauge 
skrido Grigaitis ir Vaidyla. 
Nuvykę į New Yorką, skubiai 
organizavome sutikimą ryt 
grįžtančiam iš Europos kong-
resmanui Kerstenui. Telefonu 
kalbėjau su prel. Balkūnu, Vi-
niku, Sidzikausku, Briedžiu ir 
kitais. Atrodo, kad viskas bus 
laiku ir gerai paruošta. New 
Yorker viešbuty, kur buvome 
sustoję, sutikome P. Dargį iš 
Pittsburgo ir Kaz. Gugį iš Či
kagos. Po to vykome į Paddy's 
Clam House vakarieniauti. 
Vakarą baigėme mano kamba
ryj, diskutuodami Alto reika
lus. 

1953 spalio 13 d. Antra
dienis 

Ant. Rudis šį rytą mane pri
kėlė 4:30 vai. r. į New Yorką 
tik ką atvykęs ir sustojęs Stat-
ler viešbuty. Klausė apie 
Kersteno atvykimo laiką. Šiek 
tiek pykau, kad šitaip anksti 
mane prikėlė. Bet ir vėl už
migau, ir miegojau iki 7:30 
v.r. Pusryčiavome drauge su 
Grigaičiu. ' Sužinojau, kad 
„S.S. America" atvyksta 1 vai. 
p.p. 

Will Allen ir Rudis atvyko į 
mano kambarį. Ilgai kalbė
jomės apie Kersteno rezoliuci
jos vykdymą ir su tuo surištus 
klausimus. Vėliau pasirodė 
Grigaitis su Vaidyla ir visi 
drauge vykome į uostą Kers
teną pasitikti. Uoste laukėme 
jo išeinant iŠ laivo porą va
landų. I uostą susirinko daug 
lietuvių. Kerstenas, jo šeima 
ir Kižytė džiaugėsi gausinga 
lietuvių delegacija. Nulydėjau 
į New Yorker Kerstenų šeimą. 

Vakare New Yorker suren
gėm Kerstenui pasitikimo 

banketėlį. Dalyvavo apie 30 
žmonių. Pirmininkavau. Nuo
taika buvo puiki. Visi paten
kinti. 

Po banketo į mano kambarį 
susirinko — prel. Balkūnas, 
kan. Končius, A. Rudis ir B. 
Palutsis. Su pastaraisiais 
dviem plepėjome iki 2 vai. ry
to. Palutsis Altui paaukojo 
100 dol. Tai buvo gražus sur-
pryzas. 

1953 spalio 14 d. Trečia
dienis 

Šį rytą pusryčiavome drauge 
ir tarėmės tyrinėjamu klausi
mu. Pusryčiuose dalyvavo: 
Kerstenas, Keyser, Walsh, M. 
Kižytė, Grigaitis ir, žinoma, 
aš. Po pusryčių susimetėm į 
mano kambarį ir tęsėme pasi
tarimus iki pietų. Pietavau 
drauge su Kersteno šeima ir iš 
Vokietijos atvykusia baronie
ne. Po pietų ir vėl diskutavo
me tuos pačius reikalus. 

Kersteno grįžimas Lietuvai 
ir kitoms Baltijos tautoms da
rė daug publikacijos spaudoj, 
per radiją, televiziją. 

La Guardia, New York, air-
portą lėktuvu palikom (mudu 
su Grigaičiu) ir laimingai pa
siekėm Čikagą. Pasitiko Leo
nardas. Grįžus į jo namus, 
Zita pavaišino arbatėle. 

1953 spalio 20 d. Antra
dienis 

Su Daužvardžiu kalbėjaus 
apie Kersteno komiteto inves-
tigacijos darbus. Tuo klausi
mu jisai labai domisi. 

1953 spalio 26 d. Pirma
dienis 

Kongr. Kerstenas atvyko pa
sitarti. Raimundas nuvežė su 
juo pasimatyt ir pasikalbėt. 
Atsiprašiau, kad ilgiau ne
galėjau su juo pabūti. 

1953 lapkričio 1 d. Sek
madienis 

Dr. Al. Račkus užsuko žmo
nos pasiimti. Pasikalbėjome 
lietuvių archyvinės medžiagos 
rinkimo reikalu. Tokios me
džiagos jisai pats turi gana 
daug. Bus daugiau 
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BENDRUOMENĖS 
SUKAKTUVINIAI METAI (V) 

BRONIUS NAINYS 

Švietimas šiandien 
ir rytoj (3) 

Praėjusiose „Draugo" laidose 
prisimintas Bendruomenės 
darbas švietimo srityje, stip
riai papildytas, kartais jai ir 
„toną" duodantis, šalia jos vei
kiančių, jaunimą patriotiškai 
auklėjančių organizacijų — 
ateitininkų, skautų, per anks
ti kažkur dingusių neolituanų 
— padėjo šeimoms išsiauginti 
lietuvišką antrąją kartą, da
bar stipriai palaikančią savo 
tėvų idėjų tęstinumą. Šių or
ganizacijų ideologiniu pagrin
du suburtą, sporto telkinių lie
tuviškam bendravimui sustip
rintą jaunimą Bendruomenė 
jau galėjo jungti į Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungą bend
ram tolimesniam lietuvybės 
bei tautiškumo puoselėjimui. 
Labai užtikrintai prie tų idėjų 
vystymo prisidėjo ir savo veik
lą vykusiai su Bendruomene 
suderinęs Lietuvių fondas, lie
tuvybės išlaikymo darbą gau
siai paremdamas sutelkto ka
pitalo pelnu. Nors nemažą da
lį antrosios kartos nusiplukdė 
svetimieji vandenys, tačiau 
daug jos liko ir lietuviškame 
lauke, ir tik džiaugtis galime, 
matydami, kaip toji karta jau 
i savo rankas ima ateitininkų, 
skautų vadeles, taip pat ir 
Bendruomenės vairą, taigi ir 
lietuvišką švietimą. Taip pat 
malonu, kad į lietuviškas mo
kyklas ateina ir mišrių šeimų 
vaikai, o neretai jų mamos čia 
mokytojauja ar net joms vado
vauja. Taigi po maždaug 40 

> metų Bendruomenės darbo 
\. švietimo- srityje — derlius ne 

taip jau menkas. Be to, kas
met tokiu pat uolumu purena
ma lietuvybės dirva ir naujai 
sėklai. Tik ar dar ilgai taip tę
sis? Kas bus rytoj, poryt? Už 
dešimt, už keturiasdešimt me-
tų? 

Nuo JAV LB įsisteigimo pra
džios lietuviško švietimo vado
vybės buvo Čikagoje, nepai
sant, kad krašto valdybos ir 
kilnojosi. Mat čia buvo gau
siausia Bendruomenė ir di
džiausias mokyklų telkinys. 
Tačiau naujas Krašto valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys sumanė per daugelį me
tų nusistovėjusią tvarką pa

keisti ir Švietimo vadovybę 
perkėlė į vakarų pakraštį, kur 
tėra tik kelios LB apylinkės ir 
tik viena lietuviška mokykla. 
Bandymas drąsus, net prieš
taringų vėjų sukėlęs, tačiau 
atrodo, kad naujovė mokyk
loms gali išeiti į gerą. Taip 
leidžia manyti nauja JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė, patyrusi 
pedagogė, daug metų dirbusi 
Los Angeles amerikiečių, o 
taip pat dirbanti ir lietuviško
je mokykloje. Ją teko pasvei
kinti prieš porą savaičių, atvy
kusią į Čikagoje ruošiamą 
kasmetinį mokytojų savaitga
lį. „Pirmiausia su visomis mo
kyklomis noriu užmegzti tie
sioginį ryšį, susipažinti ar 
bent telefonu pasikalbėti su 
mokytojais, patirti jų pagei
davimus, sužinoti, ką mokyto
jai nori tęsti, ką keisti ir nuo 
čia pradėti darbą. Suprantu, 
kad tiesioginis ir svarbiausias 
Švietimo tarybos uždavinys 
yra aprūpinti mokyklas moky
mo medžiaga. O tai jau nuo
latinis, didelis ir sunkus dar
bas, nes laikai nuolat keičiasi, 
o su jais — ir žmonės. Darbo 
sėkmingumui visada reikia 
būti su jais kartu, visur su
spėti, neatsilikti. Anksčiau vi
są mokymo medžiagą pasi-
ruošdavom čia, o dabar. pra
dedam jos gauti ir iš Lietuvos. 
Reikia ją pritaikyti mūsų mo
kyklų pajėgumui. Tokia yra 
mano pirmoji užduotis", — 
aiškino nauja Švietimo tary
bos pirmininkė. 

Iš buvusios Švietimo tarybos 
ji perėmė septyniolikoje vieto
vių veikiančias 22 lietuviškas 
šeštadienines mokyklas: 15 
pradinių ir 7 aukštesnes. Jose 
mokosi 1,204 mokiniai bei mo
kinės ir mokytojauja 188 mo
kytojai. Tarp jų yra daug 
Amerikos mokyklose dirban
čių profesionalų, tačiau kai 
kur mokytojauja mokinių ma
mos, Bendruomenės padalinių 
vadovai, buvusios (ar nebuvu
sios) Lietuvos mokyklų moky
tojos. Mielai jungiasi ir nese
niai atvykusios iš Lietuvos — 
jos sudaro apie 36 nuoš. visų 
mokytojų. Mokoma lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos, 
geografijos, tikybos pagrindų. 
Yra dar ir dainavimo, tautinių 
šokių bei tautodailės pamokų. 

IMMIGRANT LAW CENTER 
Raymond J. Sanders & Associates 

2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659 
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842 

•Profesionalų ir studentų vizos 
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos 
•Daugkartinės vizos pratęsimas 
•Žalios kortelės ir natūralizacija 

• • • • • • • • • • • 

Savarankiška imigracija | Kanadą 

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą 
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas 
Kanadoje 

•Lengvas giminių susijungimas 
•Kanados pilietybė per 3 metus 

••••••••••• 
•Skyrybos 
•Kriminalinės bylos 
•Nekilnojamas turtas 

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda 
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje 
IMMIGRANT LAW CENTER gali įvertinti jūsų 
uždenk) dokumentus, prilyginti jūsų lietuviškus 

atestatus bakalauro, magistro ar 
daktaro laipsniams JAV 

; i i s A w± 

Dr. Juozo Kazicko dovanotais kompiuteriais džiaugiasi ir gimnazistai, ir mokytojai. 

Jų laikas 40-45 minutės. Mo
kyklų pagrindiniai išlaikytojai 
— tėvai. Prisideda Lietuvių 
fondas (14 nuoš.) ir Švietimo 
tarybos vajai (2.3 nuoš.). Mo
kymo medžiaga (apie 95 
nuoš.) paruošiama čia, Ameri
koje, nes iš Lietuvos naudoja
ma tik apie 5 nuoš., taigi, dar 
tik pradžia. Mokytojos — ide-
alistės, dirba už labai mažą 
atlyginimą, už išlaidas, arba 
visiškai be atlyginimo. Jos 
jaučia didelę atsakomybe, sa
vo uždavinį stengiasi atlikti 
sąžiningai, žinodamos, kad 
per palyginti labai trumpą 
laiką savo auklėtinius turi 
daug ko išmokyti, todėl pamo
koms gerai pasiruošia, tuščiai 
laiko neeikvoja. Geriau savo 
uždavinį atlikti joms sekasi 
tarp neseniai atvykusių vaikų, 
nes jie visi gerai kalba lietu
viškai ir namie kasdien tą 
kalbą vartoja. Tuo atžvilgiu 
ypač pasižymi Jaunimo centre 
veikianti Čikagos lietuviška 
mokykla. Joje iš 188 mokinių 
net 67 nuoš. neseniai iš Lietu
vos atvykusių, o juos moko jau 
net trys ketvirtadaliai nese
niai iš ten pat atvykusių mo
kytojų. 

Šalia pamokų, mokyklose 
vyksta kultūrinė veikla. Ruo
šiami lietuvių tautos bei Lie
tuvos valstybės švenčių minė
jimai, juose patys mokiniai at
lieka programas. Jie parengia 
ir atlieka programas mokyklų 
kalėdinių eglučių, mokslo me
tų užbaigimo šventėse. Paruo
šia ir atlieka programas vieti
nių apylinkių ruošiamuose 
minėjimuose bei kitose iškil
mėse, mokyklose vyksta raši
nių, piešinių konkursai, dailio
jo žodžio varžybos, nors anks
čiau buvusių tarpmokyklinių 
varžybų nebėra. Taigi ir šioje 
srityje mokiniai nelieka tik 
klasėse už uždarytų durų, bet 
jungiasi ir į bendrą visuome
nės veiklą tautos vertybėms 
puoselėti. Naujoji Švietimo 
tarybos pirmininkė šią veiklą 
ketina skatinti bei stiprinti. 
Didelį dėmesį ji atkreipė į Le-
monto Maironio lietuviškoje 
mokykloje veikiantį „Geležinio 
vilko" būrelį, mokytojos Gra
žinos Sturonienės suburtą gi
linti Lietuvos istorijos žinias 
ir stiprinti lietuvių tautinį są
moningumą, kurį ypač puo
selėjo Juozo Polikaičio vado
vaujama JAV LB tarybos švie
timo komisija. Pirmininkė ti
kisi, kad ta pačia mintimi va
dovausis ir nauja komisija. 

Nors Bendruomenė lietuviš
ką švietimą, tautinį jaunimo 
auklėjimą, tautinio sąmonin
gumo puoselėjimą dabar laiko 
pagrindiniu savo uždaviniu, 
tačiau daug metų šioje srityje 
dirbusi Dalilė Polikaitienė ii 
Bendruomenės padalinių no
rėtų didesnio ir „praktiško" 
dėmesio. Noras pagrįstas, nes 
pasitaiko, kad apylinkių val
dybų pirmininkai, per meti
nius susirinkimus pranešė, 

PASODINO ĄŽUOLĄ TAM, KAD 
SULAUKTU VAISIŲ 

Pasvalys yra nedidelis mies
telis Lietuvos šiaurėje. Taip 
tik atrodo, kad jis niekuo 
neišsiskiria iš kitų Lietuvos 
miestelių: Dievas davė šiam 
kraštui daugybę žmonių, ku
rie garsino ir dabar garsina 
visą Lietuvą, atiduoda daug 
jėgų, kad tėvynė suklestėtų, 
kad jaunimas užaugtų kultū
ringas, išsimokslinęs. Tie 
žmonės nuolatos sugrįžta į 
savo gimtąjį miestelį. 

Sausio 26 d. Pasvalio gimna
zija paminėjo 150 didžiojo Lie
tuvos kėlėjo, rėmėjo, švie
suolio Petro Vileišio, kilusio 
nuo Pasvalio krašto, gimimo 
metines. Mes buvome • labai 
maloniai nustebinti, kad 
pačiame žiemos viduryje j 
šventę atvyko ir dr. Juozas 
Kazickas. 1937 m. jis baigė 
mūsų gimnaziją. Tiesa, tai 
nėra pirmas kartas, bet no
rime pasakyti, kad kiekvienas 
jo apsilankymas, kiekviena jo 
pasakyta kalba, patarimas, 
pamokymas spinduliuoja 
didžiule jėga, kuri palieka 
pėdsakus mokytojų ir gimna
zistų širdyse. Tai žmogus, tu
rintis didžiulę galią suteikti 
pasitikėjimo, vilties ir kant
rybės. Ypač jis domisi gimna
zistų galimybėmis naudotis 
naujausiomis technologijomis. 
1998 m. jis padovanojo kom
piuterių klasę, kuri buvo pa
vadinta dr. Juozo Kazicko 
vardu. 2000 m. paskelbė vi
soms Lietuvos mokykloms 
projektą, kurj laimėjus, buVo 
galima įsigyti kompiuterių. 
Petro Vileišio gimnazija daly
vavo projekte ir laimėjo 5 
kompiuterius. Atvykęs į Petro 
Viliešio jubiliejinį renginį, dr. 
Juozas Kazickas nudžiugino 
gimnazistus, įsteigęs dvi kas
metines premijas vienam ge
riausiam gimnazijos ir vienam 
geriausiam bet kurios rajono 
mokyklos kompiuterininkui. 

kad jų apylinkės ribose veikia 
lietuviška mokykla, daugiau 
nieko nedaro. O iš tikrųjų tos 
mokyklos turėtų boti pirminis 
jų dėmesys. 

Tačiau šalia kai kurių „pa
slydimų" lietuviško švietimo 
baruose JAV Lietuvių Bend
ruomenė atliko milžinišką 
darbą ir, auksinę sukaktį mi
nėdama, savo darbo vaisiais 
pagrįstai gali pasigirti. Bet 
vien tik džiaugtis neužtenka, 
nes yra daug ir nusilpimo 
ženklų. Žymės, vertos daug 
dėmesio, bet dar daugiau dar
bo. Tolimesnis silpimas būtų 
jau kelias į lietuvybės Ameri
koje žūtį. Todėl nuo jos gel
bėtis Bendruomenės vado
vams, dar daugiau — dirban
tiems tiesioginį lietuviško 
švietimo darbą, į talką turi 
ateiti visi mūsiškės visuo
menės „aktyvistai". Tie, kurie 
ką nors žino apie lietuvybės 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALmjMOBtJO.NAMU.SVBKAfS^' 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Fru* Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 We«t 951h Street 
Tei (706) 424-8654 

(773) 581-8664 

Kaip ir visada, gebantis į kiek
vieną, net labai svarbų įvykį, 
žiūrėti su humoru, dr. Juozas 
Kazickas pridūrė: „Premija 
bus tol, kol aš būsiu gyvas. 
Bet aš gyvensiu labai ilgai, 
nes už mane melsis tiek daug 
vileišiukų". Kauno technologi
jos universitete yra įsteigta 
dr. Juozo Kazicko stipendija 
pasvaliečiui, studijuojančiam 
informatikos mokslus. Malo
nu, kad šiemet ją gavo ir bu
vęs mūsų gimnazijos gimna
zistas Darius Prakaitis. Stu
dento tėvai yra bedarbiai, 
todėl ši stipendija yra jam 
didžiulė parama. 

Rudenį prie gimnazijos dr. 
Juozas Kazickas pasodino at
minimo ąžuolą ir savo kalboje 
pasakė: „Būtinai sulauksiu 
šio ąžuolo vaisių, tada par
vešiu į Ameriką ir kieme paso
dinsiu". 

Visų gimnazijos mokytojų, 
gimnazistų, jų tėvelių vardu 
noriu padėkoti gerbiamam 
mecenatui už paramą gimna
zijai, už tą nuoširdžią šilumą, 
kurią jis palieka su kiekvienu 
savo apsilankymu. Tegul Die
vo apvaizda saugo jį, ponią 
Aleksandrą ir visą šeimą, su
teikia jiems sveikatos, jėgų, o 
gerų, dosnių, darbščių, my
linčių savo kraštą žmonių ran
komis pasodinti ąžuolai grei
tai auga, ir mes tikrai pasi
džiaugsime kartu pirmaisiais 
gerumo vaisiais. Artėjančių 
Juozapinių (taip Lietuvoje 
vadinamos) proga visų Lietu
vos žibuoklių vainiką - mūsų 
padėkos ir pagarbos ženklą -
skiriame dr. Juozui Kazickui. 

Regina Slančiauskienė 

* Nuo t a rdymo ir teismo 
pasis lėpę 1991 m. sausio 13-
osios perversmininkai yra ieš
komi, tik jų paieška nėra vie
ša, oficialiai pareiškė Genera
linė prokuratūta. iR-Eita. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 

IViruUvVashersNeeJ*!! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMabon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Employment agencv 
„Carlisle Staffing, Ltd" will 

hire without any fee 
persons with good English, 

legal documents and 
experience on the foUowing 

positions: 
• CNC Programmers 
• CNC Lathe and Mill Operatore. 
• CNC Leadman 
• Forklift Operators with certificates 
• Maintenance 
• Warehouse 
• Electronic Assembly 
Very good environment and pay 
Lots of overtime every day, 
possibility to regulate own 
working hours and days. 
Part time for CNC Operators 
is available, too. 
Please, call Halina or Marek 

for more information. 
Phone: 630-920-0238. 

IEŠKAU 
Danutes Arlauskienės, 

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

Ed Moore. 

Reikalinga tarnautoja 
advokato raštinei. 

Privalo gerai mokėti angliškai 
ir lietuviškai bei naudotis 

kompiuteriu. 
TeL 773-284-0100. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Vladas Construction, Inc. 
seeks carpenter with good 

skils & experience. Mušt have 
own tools. Call to schedule an 
interview. Tel. 630-782-0666. 

Gydytojai gali slaugyti 
sergančius arba senyvo amžiaus 
žmones. Už darbą, kaip dovaną, 
skirsiu vieno mėnesio atlyginimą. 

Skambinti iki balandžio 5 d. 
TeL 319-233-6884, Kazimieras. 

GREIT PARDUODA 

•J į '" RE/MAX 
^REALTORS 

0fK.(773) 22*-S7C1 
H0»K(7M|42S-71M 

.tmiSSMMS 

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

sAn* MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-7«7-««55 mob.: 773-25»-33t3 

F«x 773-767-9*18 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vrioe\H:773«54-78» 
Fax: 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. 

Kaune parduodamas 3 kambarių 
butas Kęstučio gatvėje, prie teatro, 
4 aukšte, 5 aukštų murintame name. 
Bendras plotas 66 m2. Virtuvė 10 m2, 
su naujais virtuviniais baldai* ir 
įranga. Kaina $25.800. Tel. Kau-te 
220-566 arba 229-750. 

Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement" 
Savininkas moka už elektrą-* 
šildymą. Kaina $550 į mėnesį. 
Skambinti tel. 773-767-2400, 

First Rate Real Estate, 
Aušra Padalino. 

„Townhouse" pardavimui! 
OakLatm 

Kaina $155,000. (Sumažinu $10,000) 
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių. 
Didelis 2 automobilių garažas. 
Arti mokyklos, parko, baseino. 

Ramioje ir gražioje vietoje. 
Skambinti 773-767-2400*, 
First Rate Real Estate. 
Kviesti Aušrą Padalino. 

Del ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

teL 708-387-2067. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Masssachusets 

arba Tennessee valstijose. 
Atlyginimas $1,500 —$1,800. 
Dokumentai ir kalba nebūtini. 

TeL 901-240-5544. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir sergančius 

bei gyventi kartu. 5 metus 
dirbusi amerikiečių šeimose. 

Kalba angliškai. 
Tel. 708-422-2710, Andžela. 

išlaikymo darbą lietuviškose 
mokyklose, ir tie, kurie ne
žino. Nežinantiems sužinoti, o 
primiršusiems savo atmintį 
pasitikrinti yra labai geras 
šaltinis. Praėjusiais metais, 
prieš pat Kalėdas išėjo pasi
žymėjusio išeivijos' lietuvių 
švietėjo pedagogo Juozo Masi-
linio (metų pabaigoje staiga 
miręs) ir pedagogės Stasės Pe
tersonienės redaguota knyga 
„Lietuviškas švietimas Šiau
rės Amerikoje". Ji paruošta 
kaip parankinis, knygų lenty
noje laikytinas, lietuvybės iš
laikymo darbo Šiaurės Ameri
koje istorijos dokumentas. Ką 
nors pamiršai arba ką naujo 
nori sužinoti, atsiverti reikia
mą puslapį ir viską randi. 
Dėkui autoriams už tokį pato
gumą, kuriuo naudojausi ir 
šią apžvalgą apie švietimą ra
šydamas. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

Buvęs Pasvalio Petro Vileiiio (rimnnzijoo gimnazistas, dabar Kauno tech
nologijos universiteto informatikos mokslų studentas, dėkoja dr .Juozui 
Kazirkui už jo vardine stipendiją 

mailto:Pransee@aol.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KOVO ll-OJI MŪSŲ 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ 

Šauniai praėjo Kovo 11-oji, 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventė, suruošta 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos kovo 11 d. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Vac
lovo Mažeikos žodis, keliant 
vėliavas ir padedant žuvu
siems vainiką, prel. Igno Ur
bono pamokslas šv. Mišių 
metu, kapeliono kun. Algirdo 
Palioko invokacija minėjimo 
metu didžiojoje salėje ir mi
nėjimo prelegentės Danutės 
Bindokienės gilios, prasmin
gos mintys bei šviesus žvilgs
nis į šią Lietuvos prisikėlimo 
šventę puikiai derinosi su 
šventės dalyvių jausmais ir 
nuotaika. 

Su šventės dvasia sutapo ir 
jos meninė programa. Joje 
skambėjo jaunosios deklama-
torės Skaistės iš „Geležinio 
vilko" būrelio, su puikia lietu
vių kalbos tarsena, Kovo 11-
osios Akto skaitymas ir eilė
raščiai. Šauniai skambėjo 
„Tėviškės" ansamblio muzika 
ir dainos, pritaikytos šventei. 
Meistriškai programą pravedė 
dr. Renata Variakojytė-Sta-
niškienė. Šventė buvo puiki. 

Nuo pat Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pradžios 
kasmet šią Kovo 11-osios 
šventę ruošia Amerikos Lietu
vių tautinė sąjunga. Šventės 
prasidėjo Čikagoje, Jaunimo 
centre, o paskutiniais metais 
persikėlė į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Neteko gir
dėti, kad Kovo 11-šios šventę 
iškilmingai švęstų mūsų kitos 
organizacijos ar mūsų veiks
niai, taip, kaip gausiai yra 
ruošiami Vasario 16-sios mi
nėjimai, net penkis kartus — 
Čikagoje, Cicero, Lemonte bei 
kituose mūsų telkiniuose 
Amerikoje, Kanadoje ir plačia
jame pasaulyje. 

Gerai, kad mes taip mylime 
ir gerbiame Vasario lotosios 
Nepriklausomybės šventę. Tik 
gal per mažai meilės ir pagar
bos parodome Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės šventei. 
Juk dėl jos mes palikome gim
tuosius namus, kai mūsų ne
priklausomybę žiauriai triuš
kino sovietų tankai. Tada, 
traukdamiesi į Vakarus, ir vė
liau per 50 metų tikėjome ir 
siekėme, kad ta Kovo 11-oji 
ateitų, kad nepriklausomybė 
Lietuvai sugrįžtų, nežinant 
nei metų, nei mėnesio, nei die
nos. Šios šventės belaukdami, 
ištisus metus, ypač Vasario 
16-ąją dieną, demonstravome, 
rašėme, šaukėme pasauliui, 
kad Lietuvai būtų grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė. Ji 
sugrįžo su Kovo 11-ąja diena. 
Jos sugrįžime mes dalyva
vome. Kovo 11-osios dieną su 
dideliu džiaugsmu išgyveno
me. Ją išgyveno visi Lietuvos 
laisvės kovotojai, nors jų di
džioji dalis šios šventės nesu
laukė. Ši šventė įprasmino jų 
kovas ir sudėtas aukas. Ši 
šventė įprasmino ir mūsų pa
stangas išeivijoje. Ši šventė 
suteikė galimybę tūkstan
čiams naujosios bangos tau
tiečių, atvykti į šį kraštą, į 
daugelį vakarų pasaulio kraš
tų, atsikvėpimui po 50 metų 
priespaudos. 

Deja, ar Kovo 11-osios šven
tėje Pasaulio lietuvių centre 
buvo užpildyta didžioji salė? 

Ar PL centras į šią šventę su
traukė bent pusę tautiečių, 
kiek jų buvo Kaziuko mugėje? 
Ar šioje šventėje daug buvo 
„trečiosios bangos" lietuvaičių, 
kurių Čikagoje yra per dešimt 
tūkstančių? Ar vien tik Ameri
kos Lietuvių tautinei sąjungai 
priklauso šios šventės minėji
mo suruošimas? Kur visi kiti? 

Kovo 11-oji, mūsų pačių iš
gyventa Lietuvos prisikėlimo 
šventė, yra mūsų visų laisvės 
diena. Jai priklauso didesnė 
mūsų visų pagarba, meilė ir 
įsipareigojimai šios laisvės iš
laikymui ateityje. 

Bronius Juodel i s 
Willowbrook, IL 

LIETUVOS PREZIDENTAS 

Skaičiau Jeronimo Tamku-
tonio pasisakymą JDraugo" 
laiškuose, nustebau, kad taip 
realistiškai aprašė Lietuvos 
prezidento padėtį. Man teko 
skaityti Lietuvos signatarų 
klubo laišką, kuriame rašo, 
kad niekuomet nebūtų balsa
vę už Adamkų, nes jis veda 
Lietuvą į kairę. Mes čia nega
lime įsivaizduoti, kaip gali 
prezidentas turėti tokią pata
rėją ir spaudos atstovę V. Gai
žauskaitę, kuri buvusi komu
nistinio laikraščio vyriausia 
redaktorė ir labai aršiai tarna
vo komunizmui. Žinome, kad 
„miško paukštis į mišką ir 
žiūri". KGB-istai gauna me
dalius. Klausiau V. Adamkaus 
priešrinkiminių pasisakymų, 
kur Lietuvos pensininkams 
daug žadėjo, o ką jie dabar 
gauna? 

Lietuvoje dar vis daugiausia 
įstatymų tebeveikia nuo so
vietų laikų. Nori atgauti savo 
turtą, turi veik atsipirkti, nes 
be kyšio nežinai, ar išvis jį at
gausi. Mes visi balsavome už 
Adamkų ir tikėjomės, kad įneš 
daug vakarietiškų ekonomijos 
pasiekimų, tačiau, deja, liko 
tik svajonės. 

Stasys Prakapas 
Toronto, Canada 

KAS MUS PAREMS? 

Antanas Klimas „Draugo" 
30 numeryje, laiškų skyriuje, 
rašė, kad Lietuvių fondas iš 
sukaupto kapitalo tik „trupi
nėlius" dalina, tad siūlo pa
skirti pusę milijono dolerių at
statymui Valdovų rūmų Lietu
voje. Iš Lietuvių fondo prane
šimų matome, kad LF jau yra 
paskyręs apie vieną milijoną 
dolerių lietuviškiems reika
lams. Paskyrus pusę milijono 
dolerių statybai, kas beliks lie
tuvybės išlaikymui? Reikia 
kuo daugiau skirti lituanisti
nėms mokykloms, tautinių šo
kių grupėms, lietuviškų įstai
gų — pastatų išlaikymui, kul
tūrinei veiklai — meniniams 
vienetams, chorams, lietuviš
koms radijo valandėlėms, išei
vijoje gyvenantiems rašyto
jams ir daugeliui kitų meninių 
pasireiškimų. Lietuva šiems 
tikslams pinigų neskiria. Val
dovų rūmų statybos darbus 
palikime Lietuvos vyriausybei 
ir aukotojams. 

Išeivijoje gyvenančių tautie
čių pagrindinis siekis yra iš
likti lietuviais su visais kultū
riniais poreiškiais. tad Lietu
vių fondas turi skirti tik šiems 
tikslams. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 16 d., penktadienis 

St. Petersburg Lietuvių klubo mišrus choras pasiruošęs atlikti meninę programą. Danguolės Cibienės nuotr. 

DĖL VALDOVŲ RŪMŲ 

Dėl Vilniuje Valdovų rūmų 
atstatymo visi esame vienin
gos nuomonės: rūmus atstaty-
kime! 

Svarstant klausimą — kada 
tuos rūmus atstatyti — mūsų 
visuomenėje yra dvi aiškios, 
skirtingos nuomonės: 

a. optimistai sako: Valdovų 
rūmai — tai Lietuvos tautos ir 
valstybės žiedas! Tai mūsų pa
sididžiavimas! Statykime juos 
dabar! Kalkime geležį, kol ji 
karšta! 

b. pesimistai sako: kol mūsų 
tautą slegia ekonominė krizė, 
šį šaunų sumanymą atidėki
me ateičiai. Kai ekonominis 
vargas užsibaigs — tada tuos 
rūmus pastatysime. 

Matant šį nuomonių skirtu
mą, prisiminkime panašią is
toriją Evangelijose. Atsirado 
apaštalų, kurie pasipiktino, 
nes lėšos buvo skirtos ne varg
šams šelpti, bet kvepalams 
Kristui. Žiūrėk Mato 26:6-11, 
Morkaus 14:3-7 ir Jono 12:8. 
Čia matome, kad Kristus 
tiems pasipiktinusiems apaš
talams nepritarė. 

Tad ir mes nepritarkime 
mūsų broliams pesimistams. 

Išeivijoje mes juk neskurs
tame, tad ne vien žodžiais, bet 
ir savo finansais Valdovų rū
mų statybą paremkime! 

Šia proga visiškai pritariu 
kolegos dr. Antano Klimo min
tims, kurias skaitėme „Drau-
ge". 

Kun . d r . Eugen ius 
Gerul is , 

S. Pasadena, FL 

„ROJAUS" ŽURNALIZMAS 

Bronius Juodelis 2001 m. 
vasario 24 d. rašė, kad „Drau
gas" turi 4,400 prenumerato
rius, o kun. Petro Cibulskio 
1986 m. spalio 14 d. duomeni
mis rasime, kad ,J3raugas" tu
rėjo 6,827 skaitytojus. Vadina
si, per paskutinius 14 metų 
„Draugas" mažėjo 173 skaity
tojais kas metai. Marąuette 
Parko lietuvių katalikų para
pija 2000 m. lapkričio 5 d. sa
vo biuletenyje išvardijo 83 
praeitų metų mirtis. Tik ketu
rios pavardės nelietuviškos, 
taigi, dauguma tikriausiai 
skaitė „Draugą". Čia neminiu 
mirčių kitose Čikagos parapi
jose, miestuose, nei kitose 
valstijose, kur „Draugas" taip 
pat skaitomas. 

Per tą patį laiką beveik tais 
pačiais procentais prarado 
prenumeratas „Akiračiai", 
„Bridges", „Darbininkas", 
„Dirva", o kiti laikraščiai išsi
kėlė į Lietuvą, ar jau užsidarė. 
Kai atplaukėme į Ameriką, 
prisiekėme, kad mūsų vaikai 

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF C H I C A G O 

2212We*tCernukRosd, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 
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K A U N I E Č I A I R E I K A L A U J A DIDESNIO 
F I N A N S A V I M O 

Kauno miesto taryba, siek
dama bent iš dalies išspręsti 
mieste susikaupusias proble
mas dėl nepakankamų biu
džeto lėšų, prašo sumažinti fi
zinių asmenų pajamų mokestį 
ir numatyti bendrosios pini
ginės paramos kompensaciją. 

Tokį kreipimąsi į Seimą, vy
riausybe, Vidaus reikalų, Fi
nansų ir Susisiekimo ministe
rijas antradienį patvirtino 
Kauno miesto Valdyba. 

Skirstant Kelių fondo lėšas, 
kauniečiai pageidauja, kad pa
pildomai būtų skirta 20 mln. 
litų M. K. Čiurlionio tilto sta
tybai ir kairiojo kranto trans
porto žiedo laikiniems nuva
žiavimams įrengti. Dar 20 
mln. litų iš Privatizavimo fon
do ar skolintų lėšų kreipimosi 
autoriai prašo grąžintinų na
mų problemai spręsti. 

Taip pat reikalingos lėšos 
Kauno miesto savivaldybės 

nebus tokie, kokius čia rado
me: jie ne tik nemokėjo rašyti 
tėvų kalba, bet net nekalbėjo 
lietuviškai. Po 51 metų mūsų 
vaikai, nors ir kalba lietuviš
kai, bet lietuviškos spaudos 
daugumas net nepavarto. Tai
gi, nei lituanistinės mokyklos 
neįdiegė, kaip svarbu yra 
skaityti lietuvišką spaudą, nei 
mes, tėvai, to neatlikome. 

O tie, kurie dabar atskren
da, patyrę sovietų „rojų", dar 
greičiau nutautės, nes vienas 
pagrindinių „rojaus" uždavi
nių ir buvo kuo greičiau visus 
nutautinti: net pats žodis 
„tauta" jau beveik išguitas iš 
mūsų kalbos, užuot jo dabar
tinės Lietuvos žurnalizmo mo
kyklos yra įbrukę reikšmės 
neturintį žodį „nacija". 

Ir kaip negerbsi B. Juodelio, 
kada, nepaisant čia išvardintų 
neigiamybių, jis mano, kad 
„Draugas" vis tiek turi daug 
galimybių. 

J o n a s Kučėnas 
„Lituanus" administratorius 

turtui inventorizuoti, atnau
jinti bei kapitališkai remon
tuoti. 

Tvirtinant 2001 m. Kauno 
miesto savivaldybės biudžetą 
nustatyta, kad 316 mln. litų 
yra per mažai vykdyti net bū
tiniausias įstatymų pavestas 
užduotis. Ojos sudaro net 90 
proc. savivaldybės biudžeto. 
Todėl Kaunas negali skirti 
bent kiek lėšų investiciniams 
projektams, tarp jų ir respub
likinės reikšmės, pavyzdžiui, 
M. K. Čiurlionio tiltui užbaig
ti. 

Opiausioms Kauno proble
moms spręsti šiais metais 
reiktų beveik 203 mln. litų. 
Neatidėliojant turi būti inven
torizuotas savivaldybės tur
tas, pradėtos remontuoti kri
tinės būklės švietimo įstaigų 
patalpos bei miesto gatvės. 

Kreipimesi teigiama, kad jau 
daugelį metų Kauno miesto 
biudžeto lėšų vienam miesto 
gyventojui tenka mažiausiai 
Lietuvoje. Šiemet biudžeto lė
šų kauniečiui tenka net 109 li
tais mažiau už valstybės vi
durkį (2000 ra.buvo 88, 1999 
m. —147 litais mažiau). 

(Elta) 

* Vyriausybė pr i tarė Ta
bako kontrolės įstatymo pa
taisoms, kurios numato, kad, 
reklamuojant tabako gami
nius, kartu turės būti patei
kiama ir socialinė reklama 
apie kenksmingą tabako po
veikį sveikatai. Šio įstatymo 
pataisos Seimui bus teikiamos 
svarstyti, atsižvelgiant į tai, 
jog šiuo metu parlamentui yra 
pateiktos Tabako kontrolės 
įstatymo įgyvendinimo patai
sos, kuriomis remiantis, taba
ko reklamos draudimas būtų 
atidėtas iki 2004 m. sausio 1 
d. Pastarosios pataisos Seime 
kol kas nesusilaukė palaiky
mo — trys Seimo komitetai 
savo išvadose pasiūlė joms ne
pritarti. -BNS. v 

Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad 2001 m. kove 14d., sulaukusi 80 metų, 
mirė mūsų brangi Motina, Močiutė ir Sesuo 

A. t A. 
LIUCIJA MARČIUKAITIENĖ 

URBAITYTĖ 
Velionė gyveno Gillespie, IL. 
A.a. Liucija buvo žmona a.a. dr. Antano Marčiukaičio. 
Giliame liūdesyje liko: duktė Benigna, sūnūs Kazimieras 

ir Jonas, duktė Rita ir jos dukros Erin bei Mikka; Lietuvoje 
sesuo Alė Simonienė; kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, kovo 16 d. nuo 5 v.p.p. 
iki 8 v.v. Kravanya Funeral Home, 203 E. Elm., Gillespie, 
IL. Laidotuvės šeštadienį, kovo 17 d. Laidotuvių šv. Mišios 
bus aukojamos 10:30 v.r. St. Simon and Jude bažnyčioje. 
Po gedulingų pamaldų velionė bus palaidota Holy Cross 
Cemetery. 

Maloniai prašome pasimelsti už mūsų brangią ir mylimą 
Liuciją. 

Nuliūdusi šeima. 

PADĖKA 
A. f A. 

EMILIJA VALANTINIENĖ 
JUODKAITĖ 

Sunkios ligos iškankinta mirė 2001 m. kovo 4 d. Iš Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios kovo 7 d. palaidota, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia prieš keliolika metų 
Amžinybėn iškeliavusių tėvų — Onos ir Adolfo. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui, aplankiusiam 
velionę namuose ir ligoninėje ir aprūpinusiam ją šv. 
Sakramentais. Dėkojame jam už gedulingas šv. Mišias, 
pamokslą bei maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 
Esame dėkingi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
chorui ir V. Momkui už giedojimą šv. Mišių metu. 
Dėkojame Čepaitienei ir Šmitienei už rožinio sukalbėjimą 
ir Birutei Jasaitienei bei Anelei Pocienei už pasakytus 
jautrius žodžius ir eilėraščius koplyčioje. 
Dėkojame Antanui Jonušui, pranešusiam per televiziją 
ir radiją Lietuvoje apie velionės mirtį ir jos veiklą 
lietuviškame pasaulyje Amerikoje. 
Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, 
labdarai bei guodusiems mus žodžiu ir raštu. 
Dėkingi karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D.M. 
Petkui už labai tvarkingą ir malonų patarnavimą. 

Liekame liūdesy: vyras Vytautas Valantinas, 
brolis Vytautas Juodka i r kiti giminės su 
šeimomis. 

Amžinybėn iškeliavus mūsų klubo nuoširdžiam nariui 

A. t A. 
PETRUI GRIGANAVIČIUI 

gilią užuojautą siunčiame jo žmonai DANGUOLEI, jo 
sūnui ŠARŪNUI su šeima bei kitiems artimiesiems, 
dalindamiesi su jais liūdesiu dėl šios netekties. 

Čikagos LFK „Lituanicos" valdyba 

1 

CHICAGO SUN-TIMES 
Lietuva: žmonės — prae i t i s — a te i t i s 

• . . 

Visą savaitę besitęsianti straipsnių serija* 
jfrasid^just sekmadieni, kovo 18 d. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

Sekmadienį, vasario 25 d., Yra žinomas senas geras pa-

Čikagos ir apylinkių 
moksleivių atei t ininkų 
kuopa ruošia susikaupimo 
vakarą. Šis susirinkimas š.m. 
kovo 17 d., šeštadienį, vyks 
Ateitininkų namuose, Le-
monte, nuo 3 vai. p.p. iki 7 
vai. vakaro. Visi moksleiviai 
kviečiami. 

LB Cicero apylinkės me
tinis susirinkimas kviečia
mas sekmadienį, kovo 25 d.. 
tuoj po 9 vai. ryto lietuviškų 
Mišių. Šv. Antano parapijos 
„kavutes kambaryje". Progra
moje: valdybos veiklos apžval
ga, revizijos komisijos praneši
mai, naujų narių į valdybą 
priėmimas. Po susirinkimo 
— diskusijos, patarimai bei 
sumanymai. Cicero apylinkės 
lietuviai, įsidėmėkite šią datą 
ir susirinkime dalyvaukite. 

Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus Moterų gil
dija ir šiemet ruošia pavasari
nę „Nature and Nurture 
Tour" išvyką penktadienį, ko
vo 23 d. Autobusas nuo muzie
jaus, 6500 So. Pulasky Rd., 
Čikagoje, išvyks 9 vai. r. ir 
grįš 4 vai. p.p. Informacijai ir 
registracijai kreipkitės į Irene 
Norbut, tel. 708-974-2946. 

Sekmadieni, kovo 25 d., 
10 vai. r., Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte, didžiojoje sa
lėje ruošiamas susitikimas su 
A.P.P.L.E. (Pedagogų talka 
Lietuvos Švietimui) bendrijos 
darbuotojais. Ta proga bus 
rodoma A.P.P.L.E. dešimtme
čio veiklai paminėti vaizda
juostė. Visi maloniai kviečia
mi (bus nesunku suspėti ir į 3 
vai. p.p. Jaunimo centre vyk
siantį V. Juozapaičio, G. Skė
ry tės ir M. Kuprienės kon
certą^. 

ŠI PAPROTJ VERTA 
PASISAVINTI 

Anglosaksai turi labai pras
mingą paprotį: Šventojo Raš
to knygoje įrašomos svarbiau
sios šeimos istorijos datos — 
kada gimė tėvai, vaikai, sene
liai, proseneliai... Ši Šv. Rašto 
knyga perduodama iš kartos į 
kartą, kaip patikimiausias ir 
vertingiausias šeimos istorijos 
liudininkas. Nors mes papras
tai kovojame prieš kitataučių 
papročius, kad jie neužgožtų 
lietuviškųjų, bet šiuo tikrai 
verta pasinaudoti, juo labiau, 
kad dabar turime lietuvių kal
ba išleistą labai gražią Šv. 
Rašto knygą. Ją verta padova
noti kiekvienam vaikui 'gal
būt ir vaikaičiui). įrašant visą 
prieinamą šeimos istoriją, ku
rią galima papildyti su kiek
vieno naujo šeimos nario pri
sidėjimu (ne vien gimimo, bet 
ir santuokų datomis). Šv. Raš
to knygą (Senasis ir Naujasis 
Testamentas, daugiau kaip 
2,000 psl., labai gražiai išleis
ta) galima gauti ,,Draugor 

knygynėlyje. Kaina 25 dol., 
jeigu patys užeisite į knygy
nėlį; 35 dol. su persiuntimu. 
Pasinaudokite proga, kol dar 
laida neišsibaigusi. 

Ridge Mali aps ip i rk imų 
cen t ro automobilių pastaty
mo aikštėje rastas labai 
svarbus asmeninis doku
mentas (savininkas lietuvis, 
adresas yra iš Milwaukee, 
WI). Galima atsiimti „Drau
ge". Būtina asmeniškai; turėti 
tapatybės įrodymą. 

J ū r ų šau l ių kuopos 
„Klaipėda" visuotinis narių 
susirinkimas įvyks kovo 25 d., 
sekmadienį. 12 vai., Šv. Anta
no parapijos (Cicero) raštinių 
namo žemutinėje patalpoje. 
1510 S. 49th Court. įėjimas iš 
šono. Susirinkime visų kuopos 
narių dalyvavimas būtinas. 

Lietuvių fondo steigėjo 
dr . Antano Razmos premijai 
gauti kandidatų paraiškų pra
šymams data baigiasi š.m. 
kovo 15 d. Po šios datos komi
sijos nariai: dr. prof. Egidijus 
Aleksandravičius, dr. prof. 
Violeta Kelertienė, dr. Darius 
Kuolys, dr. Remigijus Motu
zas, PLB Švietimo komisijos 
pirm. Regina Kučienė ir 
„Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė atliks gautų 
paraiškų įvertinimą. 

Įdomios mados ir įdomi 
popietė! „Žiburėlio", Montes-
sori mokyklėlės metinė madų 
paroda įvyks sekmadienį, 
kovo 18 d., 12 v., Fasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Dau
giau informacijos suteiks 
Indrė tel. 630-545-9705 arba 
Audra 847-328-9459. 

Lietu vos Vyčių 112 kuopa 
kviečia visus atvykti į Šam
pano priešpiečius, kurie vyks 
kovo 18 d. 1 val.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, Marąuette Parke. Norin
tys dalyvauti prašomi užsisa
kyti vietas skambinant Mary 
Banky tel. 708-499-4231. Savo 
dalyvavimu paremsite Lietu
vos Vyčių veiklą. Taip pat 
kviečiame ir naujai atvyku
sius lietuvius dalyvauti bei 
įsijungti į Lietuvos Vyčių veik
lą. 

Čikagos i r apyl inkių Ne
kal to Pras idė j imo M. Mari
jos seselių rėmėjų metinė 
šventė — vakarienė įvyks ba
landžio 1 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Mišios bus t. jėzuitų 
koplyčioje. Jas aukos kun. Ri
mantas Gudelis. Mišių metu 
giedos sol. Margarita ir Vaclo
vas Momkai, akompanuos 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didž. salėje susirinkusius pa
sveikins vienuolijos vardu se
suo m. Margarita Bareikaitė. 
Palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio gimimo 130 metų 
proga pakalbės buvusi vienuo
lijos vyriausioji vadovė sesuo 
Albina Pajerskaitė. Meninę 
programą atliks sol. Audronė 
Gaižiūnienė, akompanuos Ma
nigirdas Motekaitis. Maloniai 
kviečiame visus renginyje da
lyvauti ir paremti seselių dar
bus. Bilietai gaunami „Sekly
čioje" ir pas platintojus tel. 
773-925-6193 arba 773-585-
3570. 

Pasaulio lietuvių centre Le
monte, įvyko kasmetinė moky
tojų konferencija. Visus susi
rinkusius maloniai pasveikino 
ir mokytojų konferenciją pra
dėjo Švietimo tarybos pirmi
ninkė Dalilė Polikaitienė. Pir
mas kalbėjęs St. Xavier uni
versiteto profesorius Algis 
Norvilas pabrėžė svarbią dvi-
kalbystės problemą. Visi no
rime, kad mūsų vaikai, anū
kai, proanūkai kalbėtų lietu
viškai, žinotų savo tautos pa
pročius, • istoriją, didžiuotųsi 
esą lietuviais. 

Vaiko tautinę sąmonę, meilę 
tėvynei pirmiausia turi for
muoti šeima. Na, o veikiančios 
lituanistines mokyklos turėtų 
įdėti savo indėlį, tobulinant ir 
plėtojant lietuvių kalbą. Lietu
vybei palaikyti yra labai svar
bu tarpusavio bendravimas, 
lietuviškų knygų skaitymas, 
susipažinimas su Lietuvoje 
vykstančiais įvykiais, ryšių 
palaikymas su pačia Lietuva. 

Sesele Laimute Kabišaitytė 
kalbėjo apie dorovę ir gyveni
mo vertybes. Kiekvieną valan
dą atsitinka daugybė įvykių, 
reikalaujančių mūsų apsi
sprendimo. Todėl jau anksty
vame amžiuje vaikai turėtų 
sugebėti atsirinkti keletą 
jiems svarbių vertybių ir gy
venti jomis vadovaudamiesi. 

mokymas: gyvenk su žmonė
mis taip, tarsi Dievas tave 
matytų, kalbėk su Dievu taip, 
tarsi žmonės girdėtų. 

Pirmus metus Čikagos li
tuanistinėje mokykloje dirban
ti, 5-to skyriaus mokytoja Re
nata Varnauskienė teigė, kad 
svarbiausia yra pažinti moki
nį, žinoti, kuo jis gyvena, su
prasti, palaikyti jį. 

Viešnia iš Cleveland Vibja 
Nasvytytė-Klimienė pristatė 
tenai dirbančių mokytojų su
rinktą mokomąją medžiagą 3-
4 skyriui, pasidalijo jų mokyk
loje pasisekusiais projektais. 

Lemonto Maironio mokyklos 
mokytoja Rima Polikaitytė 
pravedė parodomąją pamoką 
darželio skyriui, o konferenci-
jon susirinkę svečiai ir moky
tojai turėjo progą, susėdę į 
penkiamečių suolus, sužinoti 
jų rūpimus kasdieninius klau
simus. 

Baigiantis Amerikos litua
nistinių mokyklų mokytojų 
konferencijai, buvo aptarta 
esama švietimo ir mokslo pa
dėtis, pasidalinta nuomonė
mis, pavykusiais projektais. 
Na, o konferencijos dalyviai, 
pilni optimizmo ir naujų idėjų, 
atsisveikino iki rugpjūčio mė
nesį įvyksiančios mokytojų 
savaitės Dainavoje. 

Jo lan ta Gudėnaitė 

Vasario 16-osios minėjime Jaunimo centre „Lakštutės" dainininkes vado
vavo Lietuvos himno giedojimui. Iš kairės: Agnė Gedvilaitė, chorelio va
dovė Dalia Gedvilienė. Karolina Grauslyte ir Asta Lapinskaitė. 

Nuotr Zigmo Degučio 

Misijos lietuvių kalba Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero, IL, prasideda sekma
dienį, kovo 18 d. šia tvarka: 
Graudūs verksmai, konferen
cija, palaiminimas Švč. Sakra
mentu, Susitaikinimo sakra
mentas: laikas — 4-6 vai. p.p. 
Pirmadienį, kovo 19 d., nuo 6 
vai. v. išpažintys. 6:30 vai. v. 
konferencija, susitaikinimo 
pamaldos. Mišios: antradienį. 
kovo 20 d.. 6 vai. v. išpažintys, 
6:30 v.v. Graudūs verksmai, 
konferencija. Mišios, misijų 
pabaiga. Misijoms vadovaus 
kun. Jaunius Kelpšas. 

Anoniminių alkoholikų 
susir inkimai lietuvių kalba 
vyksta kas antradienį. 7:30 
v.v., Lemonte. Skambinkite 
Linui 630-533-0658 arba Ma
tui 630-964-1826. 

GYČIO PAŠKEVIČIAUS 
BELAUKIANT 

ČIKAGOJE 

„Tryptą* (E. Morkūnienės choreografija) šoka „Spindulio" studentai: K Žemaitytė, V. Pabedinskas, V. Ramo-
nytė, E. Mikaius, R. Barkauskaitė ir K. Barkauskas. 

Visoje Amerikoje yra apie 30 
lietuvių tautinių šokių kolek
tyvų. Čikagoje pastoviai vei
kiantys — trys. Vienas jų — 
„Spindulys" šiemet švenčia 25-
erių metų sukaktį. 

Grupės vadovė ir siela Rasa 
Poskočimiene prisimena, kaip 
prieš ketvirtį amžiaus kūrėsi 
ansamblis: „Buvo grupė drau
gų, kurie šoko. Vadinomes 
tuomet 'Sūkurys'. Kažkaip li
kom be vadovės. Nusprendėm 
pasirinkti kitą vardą, tokį, ko
kio neturėjo nei viena tautinių 
šokių grupė. Kažkas pasiūlė 
"Spindulį'. Patiko. Taip ir li
ko". Tačiau tais pačiais metais 
Los Angeles taip pat įsikūrė 
tautinių šokių kolektyvas, pa
sivadinęs jSpinduliu". Taigi 
dabar yra du „Spinduliai" — 
vienas Lemonte, kitas — Los 
Angeles. 

Iš pradžių šokėjai repetuo
davo Jaunimo centre. Vėliau, 
paaiškėjus, kad daugumas gy
vena priemiesčiuose persikėlė 
į Lemontą. Ir prasidėjo kelio
nės po įvairiausias parapijas. 
Pas amerikiečius glausdavosi 
Šokėjėliai, juk lietuviškų para
pijų dar nebuvo tais laikais. 
Rasa pamena ilgas klajones, 
kurios kartą baigėsi gatvėje — 
na, nebėra kur repetuoti: „Ta
da mano tėvai pasiūlė namo 
rūsį. Įsivaizduokit, 14 metų 
mes tam rūsy pratrypėm. Iš-
daužėm sienas, sutrypėm 
grindis. Bet už tai įpratom 
glaudžiau šokti". 

Prieš 25-erius metus buvo 
nemažai jaunimo, norėjusio 
kojeles pamiklinti, trypiant 
polkutę ir kadrilį. 10 metų ko
lektyvo sudėtyje pastoviai šo-

ŠOKIM, TRYPKIM... 
ko 12 porų. „Tuomet ir nepri-
minėjom naujų narių. Atvirkš
čiai yra dabar. Vis mažiau ir 
mažiau jaunuolių ryžtasi se
nosioms lietuvių tradicijoms. 
Todėl dabar šokėjų skaičiaus 
neribojam ir priimam visus, 
kurie tik pageidauja šokti" — 
teigia R. Poskočimiene. 

„Spindulys" per 25-erius me
tus gerokai išaugo. Čia šoka 
130 žmonių, iš kurių beveik 
pusė — vaikai (net keturi ra
teliai). Po to, pagal amžių, ei
na jauniai, studentai ir jaunie
ji veteranai. Kodėl jaunieji. 
Nes kaip šokėjas gali būti se
nas?! Jauniausiam šokėjėliui 
— vos 4 m., o vyriausiam, t.y. 
jaunajam veteranui, — beveik 
penkiasdešimt. 

Ko pasiekė „Spindulys" per 
šiuos metus?. Didžiausiu pa
sididžiavimu vadovė laiko da
lyvavimą Dainų šventėje Lie
tuvoje. Net du kartus: „Nerei
kėjo jokiose atrankose daly
vauti, kaip kad Lietuvos ko
lektyvams. Mes dalyvavome 
svečių teisėmis. Važiavo, kas 
norėjo. Na, aišku, 250 išeivių 
„Žalgirio" stadione kukliai at
rodė, palyginus su vienu, 
dviem tūkstančiais vietinių 
šokėjų", — pasakoja šokių 
grupės „siela". „Spindulys" pa
statė du bendrus projektus su 
„Dainavos" ansambliu — lie
tuviškas vestuves ir Joninių 
vakarą „Kaip papartis žydi". 

Rasa įsitikinusi, jog čia, 
Amerikoje, lietuvių tautiniai 
šokiai — tai sielos dalykas. 
Neegzistuoja nei konkurenci
ja, nei atrankos, nei konkur
sai: „Šoka tie, kas nori šokti, 
kas nori bendrauti lietuvių 

būryje". „Paskutinė pasaulio 
prieglauda, kur žmogus gali 
sužinoti tikrą savo sielos gylį", 
sakė Bežartas Morisas, pran
cūzų choreografas, apie sceną, 
kur šokama. 

Iš tiesų, „Spindulyje" yra 
gera proga pabendrauti su lie
tuvių jaunimu, ir ypač tiems, 
kurie nešneka lietuviškai. Ne
mažai lietuvių kilmės vaikų, 
paauglių ar jaunuolių, kurių 
tėvai, ar net seneliai gimę 
gimtojoje žemėje, sunkiai šne
ka prosenelių kalba. „Mes vis
ką varom dviem kalbom — 
anglų ir lietuvių" — pareiškia 
vadovė. Ir iš tikrųjų, ji prade
da lietuviškai, o baigia ang
liškai. O lietuviams puiki gali
mybė pramokti čionykštės 
kalbos, kaip kad jaunųjų vete
ranų ratelyje šokiančiam Sigi
tui Bielagloviui. Sigitas salės 
grindis trypia tik vienerius 
metus: „Žmona privertė. 
'Spindulys' šoko mūsų vestu
vėse, tai dabar mes čia šo
kam". Šokėjas mano, kad šie 
susibūrimai palaiko lietuvybę. 

Rasa Poskočimiene pripa
žįsta, kad beveik visi tautinių 
šokių kolektyvai — neprofe
sionalūs. Visi jie savanoriai. Ir 
šokėjai, ir vadovai: „Nei vie
nas nesam baigę choreografi
jos mokslų. Mokomės iš kny
gų, vaizdajuosčių. Darom tiek, 
kiek galim". Juk svarbiausia, 
kad sieloje nuo to geriau. 

Ir šiais žodžiais mūsų pokal
bis su Rasa nutrūksta, nes 
prasideda repeticija. Rasa 
čiumpa akordeoną ir šokiai 
prasideda: „Žvejų polka", 
„Aukštaičių kadrilis", „Subatė
lė", „Malūnas". 

Eglė Merkytė 
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Net sunkiai dirbančiam me
nininkui reikia poilsio. Tiesa, 
baladžių meistras Gytis Paš
kevičius pasižymi ypač dideliu 
energingumu. Pastoviai visur 
kviečiamas atlikti solinius 
koncertus bei pasirodyti sce
noje su kolegomis. Bet jau 
daugelis jų — nebe tėvynėje 
gyvena. Kiek daug jų pri
skaičiuotume čia Amerikoje. 
Vien iš Gyčio artimųjų dar iš 
„Oktavos" laikų — ir Liutau
ras Čeprackas, ir broliai Šva-
bai, o ką jau bekalbėti ir „ne-
tamošiūniečius" — Žilviną Bu-
belį, Aldoną Stasiulevičiūtę, 
seną kaimyną iš Šiaulių Vytą 
Katilių. Tas faktas paskatino 
Gyčiui prisiminti senus laikus 
ir atnaujinti senas draugystes. 
Pasiėmęs prityrusį muzikantą 
kolegą Eugenijų Jonavičių, su
sipakavo ir, pamojavęs Vil
niaus oro uostui „iki greito", 
atskrido į šios šalies sostinę. 
Nepaisant, kad kelionė grynai 
poilsinė, jis buvo savo gerbėjų 
„nučiuptas" padainuoti JAV 
liet jaunimo sąskrydyje kovo 
11d. proga Lietuvos Respubli
kos ambasadoje Vašingtone. 
Dabar Gytis su Augiu „išei
vijos sostinėje" — Čikagoje. 
Atvažiavo pabūti savųjų tar
pe. O juk jų labai, labai daug. 
Savo draugams jis atvežė ir 
lauktuvių — ką tik įrašytą, ir 
vos prieš keletą dieną išleistą 
(beje Gyčiui jau būnant Ame
rikoje!) kompaktinį albumą 

„Susapnuok mane, meile". Šį 
puikų suvenyrą jis norėtų, 
kad kiekvienas turėtų, todėl ir 
ruošiamas pobūvis-susitiki-
mas su Gyčiu jau šį savaitgalį 
šeštadienį, kovo 17 d., Maria 
aukštesniosios mokyklos mu
zikos salėje 6727 S. California 

Vladas Sirutavičius yra kny
gos „Nusikaltimai ir visuo
menė XDC amžiaus Lietuvoje" 
(leidykla „Baltos lankos", 
1995) bei keliasdešimties 
straipsnių Lietuvos istorijos 
temomis autorius. Šiuo metu 
jis svečiuojasi Illinois univer-

gatvėje, Čikagoje. Susirinksi- sitete Čikagoje ir dėsto PLB 
me visi gerai nusiteikę 8 v.v., Lituanistikos katedroje. 
o Gytis su Augiu atliks visų 
senų gerų laikų melodijas bei 
naujausių dainų. 

Informacija teikiama telefo
nu 708-386-0556. Vakaro šei
mininkai — informacinė radi
jo laida STUDIJA R 1080 AM, 
girdima nuo pirmadienio iki 
penktadienio vidurvakarių 
valstijose nuo 4 iki 6 v.v. 
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LIETUVOS 
INTELIGENTIJA IR 

V.KUDIRKA 
2001 m. kovo 23 d., penkta

dienį, 7:30 v.v., Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje įvyks 
paskaita „Inteligentijos forma
vimosi Lietuvoje problemos ir 
Vinco Kudirkos Lietuvos mo
dernizacijos programa". Kal
bės svečias iš Lietuvos — Vil
niaus universiteto Tarptauti
nių santykių instituto docen
tas, Lietuvos istorijos instituto 
vyresnysis mokslinis bendra
darbis, humanitarinių mokslų 
daktaras (PhD) Vladas Siruta
vičius. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Vlado Siru-
tavičiaus paskaitą visus, ne
abejingus Lietuvos istorijai, 
ypač XDC amžiui, bei besido
minčius nauju profesionaliu 
požiūriu į Didžiojo Varpininko 
veiklą. 

Aušra Velickaitė 

Sicmlblmml 

• Dar vienas TRANSPAK 
talpintuvaa išeina kovo 21 d. 
Tel. 773-839-1080. 

• Spausdinant Čikagos 
Jaunimo centro 2000 m. auko
tojų sąrašą, įsivėlė klaida. 
Turėjo boti: Aukojo $830 Lėtū-
nas (tautinių lokių grupė). 
Atsiprašome. 

• Amarikos Lietuvių ra
dijas, vsd. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 V J . 
par WCEV 14.50 AM. Tai. 
773-347-4*03, adresas: 4460 
S .Frsnrisco, Chicago, IL 60632. 

ATMINIMO KONCERTAS 
„TAU, SESE" 

Kovo 11-ąją Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vykęs muziko Ri
čardo Šoko parengtas atmini
mo vakaras, skirtas a.a. jo se
seriai Zitai, derėjo prie iš
kilnių to savaitgalio renginių, 
skirtų Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimui. Šis reli
ginės muzikos koncertas buvo 
tarsi taurus baigiamasis sa
vaitgalio akcentas. Klausy
tojų susirinko pilna bažnyčia. 
Programoje buvo atlikta: Mis-
sa de Angelis (angelų mišios), 
XV-XVI a. kūrinys, Nicola A. 
Montani ,Ave Maria", M. 
Roux „Salve Regina" ir Luigi 
Cherubini „Reųuiem mišios" 
c-moll. Programą profesiona
liai atlikęs R. Šoko vadovauja
mas Park Forest Singers cho
ras (talkinamas to pačio 
vadovo vedamo ansamblio mo
terų), daug koncertuojantis 
muzikos kolektyvas, ir Mar
ąuette Parke buvo sutiktas 
nepaprastai šiltai. Vargonavo 
Karen Lanz Dalton. 

Šis koncertas buvo savo
tiškas Ričardo Šoko devynerių 
darbo metų šioje parapijoje 
vainikavimas ir kartu buvusio 
vargonininko atsisveikini
mas su savo klausytojais. 

A.V.S. 


