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Didžioji Britanija atveria sienas 
užsienio specialistams 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) 
— Šią savaite pradėjus veikti 
Didžiosios Britanijos vyriau
sybės patvirtintoms naujo
sioms imigracijos taisyklėms, 
daliai lietuvių nebereikės rizi
kuoti sveikata, nervais bei 
savigarba, norint padoriai 
užsidirbti ir įsikurti Londone. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
rašo, kad šios imigracijos tai
syklės panašios į žaliosios kor
telės ar taškų sistemas JAV, 
Kanadoje bei kitose Vakarų 
valstybėse. 

Londono tikslas — prisivilio
ti kuo daugiau aukštos klasės 
specialistų arba tų profesijų 
atstovų, kurių labai trūksta 
Jungtinės Karalystės darbo 
rinkoje. 

Per kelerius ateinančius me
tus tikimasi sulaukti apie 
350,000 užsieniečių. Ypač pa
geidaujami medicinos profe
sijų atstovai, pedagogai ir in
formacijos technologijų spe
cialistai. 

Būsimas darbuotojas turės 
surinkti mažiausiai 75 taškus, 
kad galėtų tikėtis legaliai 
įsidarbinti Didžiojoje Britani
joje. Pavyzdžiui, Vakaruose 
galiojantis gydytojo diplomas 
iš karto suteikia kandidatui 
net 50 taškų. Bet kurios kitos 
aukštosios mokyklos magistro 
laipsnis įvertintas 25, o baka
lauro — 15 taškų. 5 metų pro
fesinio darbo stažas prideda 
dar 15 taškų. 

Galimybių turės ir jokių 
aukštųjų mokyklų nebaigę, 
bet nemažas pajamas gaunan
tys žmonės: pusę milijono litų 
per metus uždirbantys mig
rantai gaus 35, o 900,000 litų 
— 50 taškų. 

Leidimas gyventi ir dirbti iš 
pradžių galios 12 mėnesių. 
Per tą laiką asmuo pats turės 

* Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliote
kos vadovai trečiadienį Izrae
lio atstovams perdavė bibliote
koje saugotus 309 žydų re
liginius rankraščius — toras. 
Ceremonijoje tiek Lietuvos, 
tiek Izraelio atstovai išreiškė 
viltį, jog tai turės įtakos 
dvišalių santykių gerinimui. 
„Mes esame dėkingi, kad ga
lime pervežti šias knygas iš 
Lietuvos Jeruzalės į šventą 
Jeruzalės miestą, žydų ir Iz
raelio sostinę", sakė Izraelio 
užsienio reikalų viceministras 
rabinas Michael Melchior. Jis 
pažymėjo, jog Lietuvos vyriau
sybės sprendimas perduoti to
ras yra „doras, teisingas ir 
moralus praeities atžvilgiu bei 
teikiantis vilčių ateičiai". Ce
remonijoje Lietuvos Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
pažymėjo, jog Lietuva torų 
„negrąžina, o jas perduoda", 
nes niekada nebuvo jų 
užgrobusi, o tik siekė iš
saugoti. (BNS) 
* Premjeras Algirdas Bra

zauskas pakvietė pasaulio 
žydų organizacijas padėti ieš
kant investuotojų istorinio žy
dų geto Vilniaus senamiestyje 
fragmentų atkūrimui. Tokią 
mintį premjeras išdėstė susiti
kime su Izraelio užsienio rei
kalų viceministru Michael 
Melchior, vadovaujančiam Iz
raelio žydų delegacijai, atvy
kusiai į Vilniuje vykusią torų 
perdavimo ceremoniją. Praėju
sios kadencijos Seimas priėmė 
nutarimą dėl Vilniaus istori
nio geto būdingų fragmentų 
atkūrimo Vilniaus senamies
tyje. 'BNS. 

susirasti darbdavį ar imtis 
privataus verslo Jungtinėje 
Karalystėje. 

Jei pirmieji metai bus sėk
mingi, leidimas bus pratęstas 
dar 3 metams. Po to asmuo 
galės tapti nuolatiniu D. Bri
tanijos gyventoju. 

Galimybę visam laikui likti 
Anglijoje įgis ir užsieniečiai 
studentai, besimokantys britų 
aukštosiose mokyklose. Vie
nintelė sąlyga: studentai ne
gali pasilikti, jei mokslus Ang
lijoje rėmė jų vyriausybinė in
stitucija ar fondas. 

Dar šiais metais Londonas 
planuoja laikinus leidimus su
teikti ir mažiau išsilavinu
siems, bet Jungtinėje Kara
lystėje paklausias profesijas 
turintiems migrantams — sta
tybininkams, virėjams, resto
ranų ir viešbučių darbuoto
jams, sezoniniams žemės ūkio 
darbininkams. Bus įvesta kvo
tų sistema kiekvienai ūkio 
sričiai. 

Didžiojoje Britanijoje nele
galiai įsidarbinti iki šiol buvo 
lengviau nei bet kurioje kitoje 
Vakarų Europos valstybėje, 
kadangi patys darbdaviai ig
noruodavo įstatymus. Pagal 
naująjį įstatymą tokiems 
darbdaviams grės net 14 metų 
kalėjimo. 

Londone yra daugiau kaip 
15,000 lietuvių. Manoma, jog 
iš viso Jungtinės Karalystės 
šešėlinėje ekonomikoje dirba 
apie 500,000 nelegalų — 
atvažiavusių slaptai be doku
mentų ar pusiau legaliai su 
turistų ir studentų vizomis, 
taip pat politinio prieglobsčio 
prašytojų. 

* Šiemet Lietuvoje galės 
į s idarbin t i 1,000 užsienio 
piliečių — tokią kvotą patvir 
tino vyriausybė. Ji negalios 
Europos Sąjungos valstybių 
piliečiams, kuriems nuo šių 
metų pradžios panaikinti lei
dimai dirbti. Pernai daugiau
siai leidimų dirbti Lietuvoje 
išduota iš užsienio atvyku
siems dirbti telekomunikacijų, 
aviacijos bei naftos perdirbimo 
inžinieriams. Daugiausiai už
sieniečių dirba Vilniuje, Klai
pėdoje ir Kaune. Palyginti su 
2000 m., sumažėjo atvykusių 
iš Ukrainos, šiek tiek padau
gėjo iš JAV bei Kinijos. <EI«> 

* Europos Komisija pa
siūlė būsimu naujų ES na
rių ūkininkams skirti tik ket
virtadalį tos finansinės para
mos, kurią gauna dabartinių 
ES narių ūkininkai. Europos 
Komisijos (EK) paskelbtą pa
siūlymą dėl stojimo derybų fi
nansinių klausimų sprendimo 
2004-2006 m. dar turi svarsty
ti ir pavirtinti ES narės. Pagal 
EK planą, išmokos naujų nau
jų narių žemdirbiams kasmet 
būtų didinamos, kol per 10 
metų pasiektų paramos dabar
tiniams ES ūkininkams lygį. 

(BNS i 
* Neseniai Seimo priimti 

tam tikroms visuomenės 
grupėms pataikaujantys įsta
tymai šiemet greičiausiai ne
veiks. Finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė pareiškė, jog pi
nigų nebus Aukštojo mokslo 
įstatymo nuostatoms įgyven
dinti, gali tekti stabdyti Pi
liečių nuosavybės teisės at
kūrimo j nekilnojamąjį turtą 
įstatymo vykdymą. „Verkti, 
kad šiandien studįjoms nėra 
pinigų, Europos požiūriu yra 
tiesiog skandalinga", sakė Sei
mo narys Rolandas Pavilionis. 

(R ElU) 

Sausio 30 dieną Vašingtone 
Adamkų. 

>owell i dešinėje) priėmė Lietuvos prezidentą Valda 
Eltos nuotr. 

Valdas Adamkus džiaugiasi 
JAV parama kelyje į NATO 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, apibendrindamas savo 
susitikimus Vašingtone su 
aukščiausiais JAV pareigū
nais, pareiškė pasitenkinimą 
dėl, jo vertinimu, „užsitikrin
tos" paramos Lietuvos siekiui 
tapti NATO nare. 

V. Adamkus, prieš dvi sa
vaites Vašingtone susitikęs su 
prezidentu George W. Bush ir 
šią savaitę — su valstybės 
sekretoriumi Colin Powell bei 
Kongreso atstovais, interviu 
Lietuvos radijui trečiadienį 
sakė, kad šiuose susitiki
muose išgirdo Lietuvos de
mokratijos, rinkos ekonomikos 
ir atviros visuomenės plėtros 
pripažinimą. 

„Mūsų valstybės perspekty
vos yra geros. Esame vieni iš 
NATO plėtros lyderių. Turime 
realią galimybę rudenį būti 
pakviesti į Šiaurės Atlanto or
ganizaciją. Tą patvirtino pre
zidentas Bush. Šiandien per 
susitikimą tą patį dar stipriau 

išreiškė valstybe*, sekretorius 
Colin Powell", sakė V. Adam
kus. 

Kaip vieną svarbiausių 
darbų Lietuvos vadovas pa
minėjo santykiu su Rusija 
plėtojimą. „Šis -dausimas yra 
aktualus, nes nuo santykių su 
šia kaimynine valstybe nema
žai priklauso mūsų energeti
kos ūkio, o karta ir visos eko
nomikos raida. Todėl Rytų 
kryptimi turim* dirbti ypač 
vieningai", in*^.~nu sakė V. 
Adamkus. 

Prezidentas teigė, kad vy
riausybė turėtų aktyviau 
derėtis su Rusijos valdžia ir 
bendrove „Gazprom" dėl Lie
tuvos dujų ūkio ateities — dėl 
tiekiamų į Lietuvą dujų kai
nos, naudingų Lietuvai ben
drovės „Lietuvos dujos" priva
tizavimo bei dujų tranzito per 
Lietuvą sąlygų. Prezidento tei
gimu, vyriausybės pareiga yra 
„rūpintis ilgalaikio dujų tieki
mo sutartimis, nepaliekant jų 
tik interesų grupėms". 

Su JAV pareigūnais prezi
dentas teigė aptaręs ir ener
getikos klausimus. 

„Pažymėjau amerikiečių 
kompanijos ^ i l l i ams ' inves
ticijų svarbą Lietuvai. Tą da
riau, pabrėždamas bendrą 
poziciją: Lietuva tikisi pozity
vaus šių investicijų rezultato", 
— sakė prezidentas. V. Adam
kus taip pat pažymėjo, kad 
Lietuva kol kas nėra paten
kinta „Williams" darbu ben
drovėje „Mažeikių nafta", o 
abiejų valstybių tikslas — kad 
„Williams" kuo greičiau iš
spręstų ilgalaikio naftos tieki
mo problemas ir pradėtų 
įmonę modernizuoti. 

Interviu prezidentas taip 
pat sakė Lietuvos spaudoje 
skaitąs apie kritiką teisėsau
gos institucijų atžvilgiu ir 
manąs, kad jų vadovai turėtų 
atkreipti dėmesį į žinia-
sklaidos iškeltus faktus apie 
„abejotiną kadrų politiką ir 
juos deramai įvertinti". Teisė
saugos institucijų veiklos prie
žiūra, prezidento teigimu, taip 
pat turėtų užsiimti ir Seimas. 

* Darbdaviai, profsąjun
gos pritarė, kad nuo 2003 m. 
Sausio minimali mėnesio alga 
didėtų nuo 430 iki 450 litų. Šį 
klausimą dar turės svarstyti 
vyriausybė — po jos sprendi
mo paaiškės, ar ši nuostata 
įsigalios. Be to, siekiant padi
dinti gyventojų perkamąją 
galią, paskatinti vartojimą bei 
įmonių produkcijos pardavimo 
galimybes, nuo šių metų ba
landžio 1 d. iki 250 Lt didina
mos neapmokestinamosios pa
jamos (dabar neapmokestina
mosios pajamos yra 214 Lt). 
Paskutinį kartą minimali 
mėnesio alga Lietuvoje buvo 
padidinta 1998 m. birželį. 

* 41 Kauno miesto tary
bos nariui pernai savival
dybė išmokėjo 139,000 litų 
kompensacijų. Vidutiniškai 
maždaug po 282 litus kiekvie
nam tarybos nariui kas 
mėnesį. Didžioji dalis minėtos 
sumos buvo išmokėta ne
teisėtai, pažeidžiant įstaty
mus. Kauno savivaldybė ne
žinia už ką kompensavo ir nie
kur nedirbantiems tarybos 
nariams. <KD. Eita) 

* Prezidento ir savival
dybių rinkimams besiren
gianti Lietuvos centro są
junga (LCS) nutarė papurtyti 
partijos narių kišenes. LCS 
vadovybė sudarė turtingiausių 
centristų sąrašą ir prašo iš jų į 
partijos iždą sumokėti po 250-
400 litų. Kai kurie partijos 
valdybos nariai spėja, kad 
pinigines pakrapštyti turės 
apie 300 centristu. 'R. EIU> 

* „Mažeikiu naftos", 
kurią valdo JAV bendrovė 
„Williams International", 2001 
metų nepatikrinti nuostoliai 
pagal JAV GAAP apskaitos 
principus — 277.2 mln. litų. 
Žinovų teigimu, „Mažeikių 
naftos" nuosavas kapitalas 
yra tik kiek didesnis nei 200 
mln. litų. Nepritraukus papil
domo finansavimo ir nepageri
nus veiklos, dar šiemet gali 
laukti bankrotas. <LR.R,EIUI 

* Žemės ūkio ministerija 
neišduoda leidimo AB 
„Šiaulių grūdai" įsivežti rugių, 
argumentuodama, kad ben
drovė pirmiausia turi pirkti 
prastesnės kokybės ir bran
gesnius, bet išaugintus Lietu
voje. Rinkos žinovai tokį valdi
ninkų poelgį vertina kaip 
ribojantį konkurenciją , o tei
sininkai pataria ministeriją 
apskųsti teismui. rvz, EIU) 

* Euro kursas tampa Lie
tuvos problema. Europos va
liutos smukimas taps išban
dymu Lietuvos ekonomikai. 
Smunkantis euro kursas dole
rio atžvilgiu kelia nerimą pra
monininkams Dėl dabartinio 
euro smukimo ateityje gali 
nukentėti ir žmonės, laikantys 
santaupas JAV doleriais. Eu 
rui vėliau pakilus, jų santau
pos, pavertus litais, kiek nu
vertėtų. ,KEltai 

* Vyriausybė patvir t ino 
Žemės ūkio ministerijos 
Specialiosios kaimo rėmimo 
programos, kuriai šiemet iš vi
sų šaltinių skirta daugiau 
k.'lin 279 mln ' 1111 e i m a t i nv«. 

Pasaulio naujienos 

* 2001 metu Lietuvos 
ūkio augimo tempai nuste
bino net skeptiškai nusiteiku
sius finansistus. „To tikrai 
nesitikėjo niekas", pažymėjo 
finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė. J i įsitikinusi, 
kad tokį netikėtą šuolį lėmė 
neįvertinta netiesioginė įtaka, 
kurią įžvelgti yra labai sunku. 
Be to, pasak M. Starke
vičiūtės, ir pačios Lietuvos 
politinė padėtis pernai pasi
keitė. Artėjanti narystė Euro
pos Sąjungoje privertė dar la
biau suklusti Skandinavijos 
įmones. Jos suskubo atsiriekti 
rinkos dalį ir paspartino in
vesticijas į ūkį. (LR, Elta) 

* „Jeigu būčiau papras
tas pilietis, kažin ar bočiau 
patekęs į Vilniaus universite
to SantariŠkių klinikas", prisi
pažino sveikstantis po širdies 
vožtuvo operacijos 43 metų 
Seimo narys socialdemokratas 
Visvaldas Nekrašas. Jam pa
čiam teko pirkti brangių anti
biotikų. „Susirgęs įsitikinau, 
kad Lietuvoje vaistai kainuoja 
trečdaliu brangiau nei Euro
poje", teigė V. Nekrašas. . 

(LR, B U ) 
* Šiaulių rajono vaiku 

teisiu apsaugos tarnyba 
prašo teismo nuo globėjos pa
reigų nušalinti skandalingai 
pagarsėjusią Bronislavą Lau-
galienę. Išjos ketinama atimti 
paskutinius du globotinius, 
kurie po Laugalių šeimynos 
„Vaiko sodžius" panaikinimo 
dar buvo palikti B. Lauga-

(Remiantis AFP, Reuters. AP. Interta*. ITAR-TASS. BNS 
tinų agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. Antradienį vakare JAV prezidentas George W. 
Bush pasakė savo pirmąją metinę kalbą, kurios pagrindines temos 
— JAV apsaugojimas nuo terorizmo bei kova su ekonomikos nuo
smukiu. Prezidentas perspėjo, kad karas su terorizmu tik praside
da, nes visame pasaulyje tebesislapsto dešimtys tūkstančių Osa-
ma bin Laden sekėjų, kurie yra tarsi „tiKsinčios uždelsto veikimo 
bombos". G. W. Bush išskyrė Iraką, Iraną ir Šiaurės Korėją kaip 
valstybes, kurios bando kurti masinio naikinimo ginklus, ir pava
dino jas „blogio ašimi". „Šį vakarą, kai mes susirinkome čia, mūsų 
valstybė kariauja, mūsų ekonomika yra apimta ekonominės dep
resijos, o civilizuotas pasaulis susiduria su atitikmens neturinčio
mis grėsmėmis. Tačau mūsų sąjungos padėtis yra kaip niekad 
tvirta", sakė jis. G. W. Bush pirmasis oficialus „Sąjungos padė
ties" pranešimas yra jo svarbiausia kalba šiais metais. Naudoda
masis savo populiarumu, kurį jis pelnė sėkminga kovos "su teroriz
mu kampanija, JAV prezidentas metiniame pranešime didelį dė
mesį skyrė ir savo vidaus politikos uždaviniams: gerovės refor
moms, pacientų teisių gynimui ir planams paskatinti darbo vietų 
kūrimą. G. W. Bush, suprasdamas, kad demokratai, rengdamiesi 
Kongreso rinkimams, mėgina įrodyti, kad tiek jis, tiek jo Respubli
konų partija, pernelyg linksta ginti didžiojo verslo tikslus, paragi
no Kongresą priimti įstatymus, kurie geriau užtikrintų pensijų 
saugumą. Demokratai, kurie negailėjo liaupsių G. W. Bush pas
tangoms kovoti su terorizmu, dabar, pradėdami karštligiškus rin
kimų metus, per kuriuos debatai ypač virs dėl ekonomikos padė
ties ir pernai patvirtinto prezidento siūlymo 1.35 trilijono JAV dol. 
sumažinti mokesčius, sieks išsiaiškinti, ką konkrečiai jis siūlo, 
kad būtų galima įveikti ekonomikos depresiją. 

Bagdadas. Irakas, kurį Vašingtonas įvardijo kaip vieną tarp
tautinės „blogio ašies" valstybių, apkaltino JAV prezidentą Geor
ge W. Bush vykdant „valstybinį terorizmą". „Jungtinės Valstijos 
kartu su sionistais yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri prakti
kuoja valstybinį terorizmą prieš jų norams nepaklūstančias tautas 
ir vyriausybes, pasinaudodama kovos su terorizmo šaltiniais pre
tekstu", sakė Irako parlamento pareigūnas Salem al-Qubaissi. 
JAV prezidento „kalba aiškiai rodo, kad Vašingtono politika nu
kreipta prieš arabus ir musulmonus", teigė jis. 

Teheranas. Irano užsienio reikalų ministras Kamai Kharazi 
griežtai paneigė JAV prezidento kaltinimus, kad Teheranas esąs 
susijęs su tarptautiniu terorizmu. „Irano Islamo Respublika laiko 
pono Bush kaltinimus kišimusi į jos vidaus reikalus. Mes smer
kiame Amerikos kaltinimus ir manome, jog pasaulis nebesitaiksto 
su viešpatavimu. Manome, kad ponui Bush derėtų pateikti savo 
teiginių įrodymus", sakė K. Kharazi. 

Damaskas. Dvi pagrindinės palestiniečių teritorijose veikian
čios islamistų grupuotės — „Hamas* ir „Islamo jihadas" — trečia
dienį atmetė JAV prezidento George W. Bush grasinimus, kuriuos 
jis pareiškė, sakydamas savo metinę kalbą. ,,'Hamas' ir 'Islamo ji
hadas' naudojasi savo teise priešintis sionistų okupacijai; šią teisę 
garantuoja visos tarptautinės chartijos. Jungtinės Valstijos neturi 
teisės kaltinti terorizmu kitų, kai pačios kasdien vykdo terorizmo 
politiką visame pasaulyje", sakė Damaske įsikūrusio „Islamo jiha-
do" atstovas. Panašų atsaką į JAV prezidento kalbą paskelbė ir 
grupuotės „Hamas" atstovas spaudai Gazoje. 

Kuwaitas. Pakistanas neatmeta branduolinio ginklo panaudoji
mo galimybės, jei bus užpultas Indijos, trečiadienį pranešė Kuwai-
to dienraščiai, cituodami Pakistano ryšių ministrą Javed Ashraf, 
kuris pareiškė, kad jo valstybė nenori griebtis branduolinių gink
lų, bet, pasak jo, jei būsime užpulti Indijos, „mes negalime garan
tuoti, kad jų nepanaudosime". 

Deli. Pietų Indijoje buvo sėkmingai išbandytas ..žemė-oras" tipo 
raketos „Trishul" modelis, pritaikytas laivynui, trečiadieni prane
šė Indijos gynybos ministerija. ..Trishul" yra trumpo nuotolio grei
tojo reagavimo raketa, pritaikyta bet kokiam orui ir skirta atremti 
nedideles atakas. 

Gardezas. {nirtingi susirėmimai trečiadieni kilo Rytų Afganis
tano Gardezo mieste, kur vietos karo vadai pradėjo kovą dėl Pak-
tijos provincijos. JAV karo lėktuvai skraidė virš 50,000 gyventojų 
turinčio miesto, kuriame griaudėjo minosvaidžių, raketų ir šautu
vų šūviai. Panikos apimtų miestiečių minios pėsčiomis ir krovini
niais automobiliais bėgo iš miesto. Tai rimčiausias smurto protrū
kis tarp vietos genčių vadų Afganistane nuo tada, kai žlugo Tali-
bano režimas ir buvo prisaikdinta Jungtinių Tautų remiama nau
joji vyriausybė. 

Talinas. Buvęs Estijos užsienio reikalų ministras Toomas Hen-
drik Ilves, žinomas ironiškomis pastabomis apie Latviją, trečia
dienį vėl kandžiai įgėlė Estijos pietinei kaimynei. I laikraščio ..SL 
Ihtuleht" žurnalistų klausimą, kas atsitiks Estijai.'jeigu buvusios 
vyriausybes projektą stiprinti tarptautinį prestižą naujasis mi
nistrų kabinetas apleis, T. H. Ilves atsake: ..Na. tada Estija bus 
visiškai kaip Latvija". 

Haga. Buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič tre
čiadienį, Jungtinių Tautų (JT> karo nusikaltimų tribunole svars
tant jo kaltintojų apeliaciją, pasiprašė paleidžiamas ir pažadėjo 
atvykti į visus teismo posėdžius. ..Esu pasirengęs atvykti į bet ko
kį teismo posėdį, nes šios kovos neketinu praleisti", baigdamas 15 
minučių užtrukusį piktą monologą, sake jis. 

Londonas. 1980 metais Mark Chapman įvykdyta legendines 
britų grupės „The Beatles" muzikanto John Lennn žmogžudyste 
atsidūrė pirmojoje vietoje 100 skandalingiausių įvykių roko ir pop
muzikos pasaulyje sąraše. Mili
jonų žmonių pasipiktinimą sep
tintajame dešimtmetyje sukėlęs 
•I Lennon komentaras, kad gru
pe ..The Beatles" yra ..įžymesne 
nei Jėzus", taip pat pateko i 
sensacingiausių įvykių dešini-

KALENDORIUS 
Sausio 31 d.: Šv Jonas Bosco; 

Astra. Budvilė. Jaune. Marcei*, Skir
mantas 

Va—Ho 1 d.: Brigita. Eidvilas. 
f/vtautas i Gyliai. Ignacas. Ignotas. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis 

LIETUVIU TELKINIAI 
ŠALPA — ŠIRDIES KALBA 

P a r a m a laukiama t e n 
ir čia 

Clevelando lietuviai nėra 
kurčiai savo tautiečių, gyve
nančių sudėtingoje, gan su
jauktoje ekonominėje bei poli
tinėje krašto padėtyje, pagal
bos šauksmui. Jiems nesveti
ma Šv. Jono Bosco mintis: 
„Labdara yra augančios mu
myse Dievo meilės pasireiški
mas" bei plačiai žinomas posa
kis „Duoti yra lengviau, negu 
prašyti". 

BALFas 

Giminės ir geraširdžiai lie
tuviai dalinasi savo doleriais 
ir gėrybėmis. Dovanų paskirs
tymas vykdomas ir per įvai
rias organizacijas. Plačiausiai 
ir efektingiausiai dirba BAL
Fas, savo veiklą pradėjęs jau 
nuo 1944 metų. Daug savano
rių talkininkų yra plušę prie 
dovanų dėžių, paketų išsiun
timo, daug valdybų yra orga
nizavę vajus, ruošę koncertus, 
kad BALFo kasa neištuštėtų. 

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Vincas Apanius (šiose 
pareigose daugiau kaip dvide
šimt metų), vicepirm. Ona ši-
lėnienė, ižd. Vincas Urbaitis, 
sekr. Irena Johansonienė, na
riai: Dana Čipkienė, Jurgis 
Šenbergas ir „trečiosios ban
gos" atstovai Nomeda Vucia-
nienė ir Onutė Zalensienė. Ši 
valdyba 2001 m. gruodžio 6 d. 
Dievo Motinos parapijos audi-
torijon pakvietė Kauno muzi
kos ansamblį „Ainiai", kurių 
išgirsti susirinko per 300 as
menų, kas šiais laikais ne taip 
dažnai atsitinka. Nors rengi
nio išlaidos buvo didelės, BAL
Fo kasa praturtėjo 806 dole
riais. 

Daug energijos ir laiko pa
reikalauja siuntinių išsiunti
mas. Dievo Motinos parapijos 
patalpose reguliariai renkasi 
ne tik valdybos nariai, bet ir, 
galima sakyti, nuolatinės tal
kininkes:* Natalija Bielinienė, 
Marija Puškorienė, Magdutė 
Liutkienė, Genutė Aukštuolie-
nė ir daug kitų. Suaukotas gė
rybes, drabužius, avalynę, 
knygas ir kt. talkininkės at
renka ir išsiunčia Sibiro trem
tiniams, partizanų šeimoms, 
Vilniaus krašto kaimo mokyk
loms, kitoms organizacijoms 
bei paramos reikalingiems. 
Per 2001-sius metus buvo iš
siųsta 1,999 siuntiniai,kurių 
bendras svoris 6,367 svarai, o 
jų persiuntimas BALFo valdy
bai kainavo 4,396 doleriai. 
Tokia dovana nėra atsitiktinė, 
bet pasikartojanti iš metų į 
metus. 

Religinė šalpa 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa įsteigta 1961 metais 
New Yorko valstijoje. Jos pir
mutinis tikslas buvo padėti 
nuo komunizmo nukentėju
siems, tikintiesiems okupuo
toje Lietuvoje. Atgavus nepri
klausomybę, buvo labai svar
bu padėti atsikuriančiai Lietu
vos bažnyčiai ir įvairioms jos 
organizacijoms, š i garbinga 
misija tęsiama iki mūsų die
nų. 

Clevelande LKR Šalpos sky
rius darbą pradėjo 1967 me
tais. Per 34 metus Clevelando 
komitetas, dirbdamas su Šv. 
Jurgio ir Dievo Motinos para
pijomis, rinkdamas aukas baž
nyčiose, bei rengdami vaka
rus, vajus, surinko nemažas 
pinigų sumas, kurias persiun
tė į Šalpos centrą, kuriam va
dovauja vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM. 

Šiuo metu Šalpos globėjai 
yra lietuvių parapijų klebonai: 
kun. Gediminas Kijauskas, 

SJ, ir kun. Joseph Bacevič. 
Per pastaruosius metus komi
tetas persiuntė Šalpos cent
rui per 4,200 dolerių. Komi
tetą sudaro: pirm. Zenonas 
Obelenis, Antanas Styra, Auš
ra Babickienė, Jrena Sušins-
kienė, Henrikas Stasas ir Re
gina Šilgalienė. Šios sudėties 
komitetas sėkmingai darbuo
jasi daug metų. 

Socialinis skyrius 

Prieš dešimtį metų įsikūręs 
Socialinis skyrius stipriai įsi
jungė į šalpos darbą. 20-25 
moterys, dauguma jau pensi
ninkių amžiaus, beveik regu
liariai susirenka į Dievo Moti
nos parapijos patalpas ir pa
gamina per 6,000 virtinukų — 
„koldūnų" ir juos pardavus, 
kason įplaukia per 500 dol. 
Patį organizacinį darbą atlie
ka Angelė Staškuvienė, Mari
ja Mikonienė ir Ona Šilėnienė. 

1990-2001 m. laikotarpyje 
Socialinio skyriaus švietimo 
reikalams Sibiro tremtinių 
šeimoms, partizanų šeimoms, 
skurdan patekusiems išsiųsta 
34,096 dol. Geranoriškų mo
terų auka Lietuvos žmonėms! 

Ne tik čia išvardintieji vie
netai ateina su materialine 
pagalba Lietuvai. Nepamiršti
nas Jėzuitų švietimo ir auklė
jimo programų rėmimo komi
tetas, kuriam vadovauja dr. 
Stepas Matas, PhD, surinkęs 
ir pasiuntęs per 40,000 dol. 
Stambiausias mecenatas su 
20,000 dol. — Benediktas 
Karklius. 

Amanda ir Algirdas Mu-
lioliai, stipriai įsijungę į 
A.P.P.L.E. darbą, padėdami 
Lietuvos mokykloms žengti į 
modernią kompiuterinę moky
mo sistemą Lietuvoje, ne tik 
daug laiko praleidžia dirbda
mi Lietuvos mokyklose, bet 
sugrįžę Clevelandan ieško pa
ramos Lietuvos mokykloms ir 
patys būdami nuoširdūs rėmė
jai. O kiek yra asmenų, šeimų, 
kurie skiria metines stipendi
jas besimokantiems Lietuvos 
mokyklose? Yra daug ir gražių 
paramos Lietuvai ir čia pavyz
džių iš Clevelando padangės. 
Čia labai trumpai prisimena
me du pavyzdžius. 

Genovaitė ii Mečys 
Aukštuoliai 

2001 m. spalio 6 d. Chardon 
istorinėje kavinėje šventė savo 
50 metų vedybinę sukaktį. 
Mečys, uolus lietuviškos veik
los darbuotojas, buvęs tauti
nių Šokių mokytojas, Čiurlio
nio ansamblio ir „Exultate" 
choristas, LB valdybos iždi
ninkas, dirbęs „Dirvos-Vilties" 
draugijoje; Genovaitė — BAL
Fo ir labdaros darbų talki
ninkė. Į šaunias vaišes suk
vietė jų dukra Kristina Vi-
džiūnienė ir sūnus Rimantas, 
kurie džiaugiasi gražiu aštuo
nių vaikų prieaugiu. 

Giminės ir artimieji apdova
nojo sukaktuvininkus gražio
mis dovanomis ir 700 dole
riais, kuriuos Genovaitė ir 
Mečys padovanojo — per
siuntė: 200|dol. „Vaikų viltis", 
Vilniaus krašto mokytojams 
— 100 dol., BALFui — 50 dol., 
„Dainavos* jaunimo stovyklai 
— 200 dol. ir 150 dol. įvai
rioms organizacijoms Cleve
lande. Vadinasi, šventinis 
džiugesys neužgožė nuošir
džios meilės pareiškimo savo 
tėvynainiams! 

Stasys Pabrinki* 

Ilgametis Čiurlionio an
samblio dainininkas, visada 
gerai nusiteikęs, besišypsąs, 
dosnus aukotojas lietuviš
kiems reikalams, 2001 m. gruo-

Lietuvos Jėzuitu švietimo ir auklėjimo remeju komiteto Clevelande valdybos nariai ir svečiai Viduryje - svečias 
iš Lietuvos kun. Vytautas Sasnauskas, SJ Firmas iš dešinės - valdybos pirm. dr. Stepas Matas 

džio 9 d. iškeliavo į Amžinuo- kunigas plačia; painformavo 
sius namus. 50 metų gyveno apie Lietuvos jėzuitų darbą 
Clevelande. Viengungis. Dirbo 
fabrike, didelių turtų nesusi
krovė, bet savo testamente 
nepamiršo lietuviškųjų reika
lų, paskyręs penkis tūkstan
čius dolerių: po 1,000 dol. — 
Dievo Motinos ir Šv. Jurgio 
parapijoms (kurios narys ve
lionis buvo), „Dirvai" — 1,000 
dol. ir ateitininkų jaunimui, o 
po 500 dol. Clevelando „Pilė
nų" ir „Neringos" skautų ir 
skaučių tuntams. 

Ilsėkis amžinoje ramybėje, 
mielas geradari! 

Šioje trumpoje apybraižoje 
mėginta labai suglaustai prisi
minti tuos, be kurių mūsų 
kasdieninis gyvenimas čia ir 
Lietuvoje būtų priverstas rie
dėti kitokiu tempu. Gyvenimo 
kelyje reikia ir žaliųjų dole-
riukų. Gražūs pavyzdžiai pa
skatina ir kitus. 

Jau ir anksčiau ne kartą 
spaudoje buvo prisimintas 
Clevelando lietuvių pensinin
kų klubas, „Ateities" klubas 
bei skautų draugovės, kur sa
vo aukomis buvo paremti Lie
tuvos švietimo reikalai, uni
versitetai, pasiųsta siuntinių 
ir pinigų ligoniams, Sibiro 
tremtiniams, stipendijų fon
dams. Tikėkimės, kad ši au
kos dvasia dar ilgai liks čia 
gyvenančių širdyse. 

Vacys Rociūnas 

PARAMA LIETUVIŠKAM 
KATALIKIŠKAM 

ŠVIETIMUI 

Kun. Vytautas Sadauskas, 
SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos 
kapelionas ir rekolekcijų ve
dėjas Lietuvoje, 2001 m. gruo
džio 18-19 d. Dievo Motinos 
parapijoje pravedė prieškalė
dinį susikaupimą. 

Gruodžio 21 d. parapijos 
svetainėje susitiko su Lietu
vos jėzuitų švietimo ir auklėji
mo programos rėmimo komite
tu, kuriam pirmininkauja dr. 
Stepas Matas, PhD. Svečias 

švietimo srityje rūpesčius ir 
plėtros planus. Daugelis norė
tų patekti į Kauno a r Vilniaus 
jėzuitų gimnazijas, deja, tik 
trečdaliui tegali būti suteikta 
tokia galimybė. 

Clevelando komitetas kvie
čia prisidėti prie jėzuitų dar
bų, ypač padėti jaunimui siek
ti mokslo, Lietuvai sugrįžus į 
demokratinį krikščionišką pa
saulį. 

Aukas prašoma siųsti: Baltic 
Jezuits Advencment office, 
2345 W. 56th Street, Chicago, 
IL 60636. Visos aukos nurašo
mos nuo Fed. mokesčių V.R. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS 

Vasario 16-ji ir Kovo 11-ji 

Clevelandas šias reikšmin
gas ir brangias sukaktis mi
nės vasario 17 d., sekmadienį. 
Šventėje dalyvaus Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Vygaudas Ušackas. 

8 vai. ryto speciali „Tėvy
nės garsų" ptograma. 

9:45 vai. ryto vėliavų pakė
limas prie Laisvės paminklo. 

10 v.r. šv. Mišios Dievo Mo
tinos šventovėje. Giedos 
„Exultate" choras, vadovė 
muz. Rita Čyvaitė - Kliorienė. 

10:30 v. r. šv. Mišios šv. Jur
gio bažnyčioje. Giedos parapi
jos choras, vadovė Marytė 
Hudgins. 

4 v. p.p. minėjimas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Žodj tars LR ambasadorius 
Vygaudas Ušackas. Minėjimo 
meninę programą atliks 
„Grandinėlė'" ir kanklių viene
tas „Gintarinės stygos". 

Vaišės parapijos svetainėje. 
Jėjimas, išlaidoms padengti 
— 10 dol., vaikams nemoka
mai. 

Organizacijos prašomos da
lyvauti Mišiose ir minėjime 
su vėliavomis. Didžiųjų šven
čių proga bus renkamos aukos 
išeivijos kultūrinei bei politi-

('levrhmilci lietuvių r.idijo programos ..Tėvynes K i:sai" vedėja Aldona 
Stempu/iene n I,K ij.irlx.-s konsule Clevelande Ingrida Bubln n e . |x> 
sėkmingo .Ąžuoliuko" koncerto 2001 m spalio 21 d vykusio Dievo Moti
nos parapijos salėje, sveikina choro dirigentą Vytautu Miškinį 

Nm.i r Lino -Johansono 

nei veiklai paremti. 
Rengėjai — ALTas ir LB 

Clevelando apylinkės valdy
ba, kurią sudaro: pirm. Mylita 
Nasvytienė, vicepirm. Dalia 
Puškorienė ir dr. Viktoras 
Stankus, ižd. Viktoras Šilėnas 
ir nariai: Algis Gudėnas, Vy
tautas Nasvytis, Alius Majo-
rovas ir Audronė Majorovienė. 
Clevelando ALTui jau daug 
metų pirmininkauja Algiman
tas Pautienis. 

V.R. 

D E T R O I T , M I 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 10 d., 
minint vasario 16-osios Lietu
vos Nepriklausomybės 84-ąjį 
minėjimą, Detroito Lietuvių 
organizacijų centras, kuriam 
pirmininkauja advokatas Kęs
tutis Miškinis, pagrindinę kal
bėtoją pakvietė G. Damušytę, 
LR ambasadorę prie NATO. 
Minėjimas bus pradėtas 10:30 
v. r. šv. Mišiomis Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, 25335 
VVest Nile Mile Rd., South-
field, MI. 12 p.p. akademija 
ir meninė dalis vyks Dievo Ap
vaizdos kultūriniame centre. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir išgirsti vėliausią 
G. Damušytės pranešimą apie 
Lietuvos žygius įstoti į NATO 
2002 metais. 

Regina Juška i t ė • 
Švobienė 

L O S A N G E L E S , C A 

IŠKILMINGAS BALFO 58 
METŲ VEIKLOS 

POKYLIS 

Š. m. sausio 20 d. Los An
geles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, įvyko šiame telkiny
je 1944 metais įkurto BALFo 
skyriaus metinis pokylis. 

Šį pokylį galime vadinti dvi
guba švente, nes jo metu buvo 
pagerbtas Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, pre
latas, dr. Algirdas Olšauskas, 
šiais metais švenčiantis dvi
gubą jubiliejų: 50 metų kuni
gystės ir 75 metų garbingo 
amžiaus sukaktuves. 

9:30 vai. ryto Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje vyko iškilmingos šv. 
Mišios BALFo sukaktuvių 
proga. Mišias klebonas prel. 
A.Olšauskas aukojo jo kuni
gystės 50-ųjų metinių proga. 

12 vai. parapijos salę pripil
dė BALFo draugai ir svečiai. 
Iškilmingą akademiją sveiki
nimais pradėjo pirm. pava
duotoja ir BALFo direktorė 
Alfonsą Pažiūrienė. Ji vaiz
džiai apibūdino BALFo 
džiaugsmus ir vargus pastan
gose padėti vargstantiems 
tautiečiams ir institucijoms 
Lietuvoje. 

Tolimesnės programos ve
dimą perėmusi Daiva Čeka
nauskaitė pakvietė visus su
sirinkusius atsistojimu pa
gerbti mirusius BALFo na
rius. 

Sveikinimo žodį taręs L. A 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Fublished daily eicept Suodayi and Moodays, legal Holidays. the Tuesdays 
following Mooday obtervance of legal Holidays a* well as Oec. 26th and 
Jau. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society. 4545 W. 63rd Street. 
Chicago, IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: $100.00 Foreign countnes $115. 
Pnstmaster: Send address chaages to Draugas - 4545 W. 63rd Street. 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 men 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir"kitur ZZZZ'S."".'W&S $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur' (U.S.)"!"'. "'".'.'. <*5.00 $50.00 $38.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55 00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

E-paštas: administracga0draugaa.org 
redakcga9draugas.org 
rastine9draugas.org 
skelbtmai0draugaa.org 

BALFo skyriaus pirm. Rim
tautas Dapšys, pakvietė į prel. 
dr. A. Olšausko pagerbimą 
atvykusi Lietuvos išeivijos 
vyskupą P. Baltakį. Vyskupui 
buvo malonu pasveikinti ir 
sėkmės palinkėti prel. dr. A. 
Olšauskui ir BALFui. 

Prasmingą sveikinimą su
kaktuvininkui prel. dr. A. Ol
šauskui ir BALFui tarė LR 
generalinis ir Garbės konsu
las Los Angeles Vytautas Če
kanauskas. 

ALTo Los Angeles skyriaus 
pirm. A. Markevičiaus sveiki
nimą perskaitė Regina Gaspa-
ronienė. Angelė Nelsienė svei
kino Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Los Angeles Juozo 
Dambrausko šaulių kuopos 
pirm. Kaz. Karužos linkėji
mus perskaitė Vytautas Vidu
giris. 

Nuoširdžiai visiems, o ypač 
specialiai iš Brooklyn atvyku
siam vysk. P. Baltakiui ir 
LR Garbės konsului Vytau
tui Čekanauskui padėkojo su
kaktuvininkas prel. dr. A. Ol
šauskas. 

Meninę programą atliko Los 
Angeles Vyrų kvartetas: R. 
Dabšys, E. Jarašūnas, A. Po-
likaitis ir B. Seliukas. Akom
panavo muz. Raimonda Apei-
kytė. Jų atlikta dainų pyne 
žavėjosi visi klausytojai. Vė
liau j dainavimą įsijungė ir vi
si dalyviai. 

Prieš vaišes kun. Stanislo
vas Anužis pasveikino BALFą, 
kleboną prel. dr. A Olšauską, 
vyskupą P. Baltalų ir pakvie
tė visus susirinkusius maldai 
prieš pietus. 

Pietūs puikūs — paruošti 
G. Plukienės su padėjėjomis. 

BALFo iždininkas Eugenijus 
Vilkas perskaitė aukotojų są
rašą. O jų buvo apsčiai. Su
rinkta 9,000 dolerių. 

Gėles salės papuošimui ir 
programos atlikėjams padova
nojo Ema Dovydaitienė a.a. 
vyro Vinco Dovydaičio atmi
nimui. 

Paskui vyko svečių paben
dravimas ir laimėjimai, vado
vaujant B. Seliukui ir talki
ninkėms: O. Katilienei, O. 
Bernienei, L. Jarašūnienei, D. 
Paškevičienei ir kt. 

Dalyviai nenoriai skirtėsi { 
namus po gražiai praleistos 
popietės vaišių ir dainų. 

Baigiant verta pažymėti šio 
telkinio BALFo darbuotojo ir 
pirmininko a.a. Vlado Pažiū
ros pavardę. 

V. Pažiūra į Los Angeles 
BALFą įsijungė 1949 metais, 
buvo veiklus jo narys ir pir
mininkas iki iškeliavo amži
nybėn 1991 metais. 

V. Pažiūra Los Angeles 

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

7722 S Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300Barney Dr., SuiteA 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com 

BALFo skyriaus pirmininku 
buvo 35 metus, BALFo cen
tro direktorium nuo 1996 me
tų, o direktorių pirmininku 
nuo 1978-1988 metų. 

A. A. V. Pažiūros atlikti 
darbai visus skatina jungtis 
su tėviške prie Baltijos 
jūros ir Nemuno krantų, gar
bingam šalpos darbui, kurio 
Lietuva dar ilgai bus reika
linga. 

Vytautas Šeštokas 

* Akcinė bendrovė 
„Klaipėdos kartonas", nese
niai atidariusi modernų 6 
mln. litų vertes makulatūros 
perdirbimo cechą, siekia pa
skatinti Lietuvoje dar pakan
kamai neįsibėgėjusį popie
riaus atliekų bei kartono rin
kimo verslą. „Klaipėdos karto
nas" šįmet perdirbs apie 
50,000 tonų makulatūros. Lie
tuvoje surinktos makulatūros 
įmonei neužtenka — dalį 
žaliavų jai tenka įsivežti iš 
užsienio šalių. (LR, Elta) 

http://ij.irlx.-s
http://redakcga9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbtmai0draugaa.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


NEDARBO PRIEŽASTIS: 
MENKAS IŠSILAVINIMAS 

IRENA VITKAUSKIENE 
Daugėja jaunų bedarbių 

Jaunimas, t.y. 15-24 metų 
amžiaus asmenys, sudaro 14,5 
proc. visų Lietuvos gyventojų. 
Statistikos departamento ty
rimų duomenimis, į teritori
nes darbo biržas besikreipian
čio jaunimo vis daugėja (kas 
ketvirtas besikreipiantis yra 
jaunas žmogus). Pernai iš viso 
buvo užregistruota 62,600 jau
nų bedarbių. Aukščiausias 
jaunimo nedarbo lygis buvo 
Akmenėje, Šalčininkuose, 
Pasvalyje, Lazdijuose bei Ma
žeikiuose. 

Nuo 1995 m. vis didesnę 
jaunų bedarbių dalį sudaro 
vaikinai (59,8 proc. visų jau
nų bedarbių) ir nepilnamečiai 
(18 proc. visų jaunų bedar
bių). 

Jaunų bedarbių išsilavinimo 
ir profesinio pasirengimo ly
gis yra žemas — šių metų 
pradžioje tik 11,1 proc. jaunų 
bedarbių turėjo aukštąjį arba 
aukštesnįjį išsilavinimą, be 
profesinio pasirengimo — 43,5 
proc., o 3,3 proc. neturėjo net 
pagrindinio išsilavinimo. Že
mą išsilavinimą turintis jau
nimas — potencialūs ilgalai
kiai bedarbiai. 

Tarp jaunų bedarbių, turin
čių aukštąjį išsilavinimą, dau
giausia mokytojų (ypač prieš
mokyklinio ir pradinio ugdy
mo), verslo administratorių 
bei vadybininkų, 40 proc. — 
technikos mokslų specialistų. 

Darbdaviai nepasitiki 
jaunimo sugebėjimais 

Praėjusį rudenį Seime vyku
sioje "konferencijoje „Jaunimo 
nedarbo mažinimas" konsta
tuota, jog šis reiškinys jau ar
timiausioje ateityje turės nei
giamu socialinių ir ekonomi
nių pasekmių. Nors Lietuvos 
darbo birža jaunimui skiria 
nemažai dėmesio, nuolat tobu
lindama nedarbą mažinan
čias priemones (tikslinės in
tegravimo į darbo rinką prog
ramos, perkvalifikavimas ir 
kt.), tačiau šis klausimas nėra 
lengvai išsprendžiamas. Be 
objektyvios ekonominio šalies 
nuosmukio priežasties, yra ir 
kelios subjektyvios priežastys, 
trukdančios jaunam žmogui 
pačiam pelnytis duoną. Viena 
jų — darbdavių nepasitikėji
mas. Apklausus jaunus bedar
bius, kodėl jiems nepavyksta 
įsidarbinti, 30,7 proc. tvirtino, 
jog darbdaviai nepasitiki jų 
sugebėjimais, 30 proc. — kad 
neturi pakankamai darbo pa
tirties. Tačiau patirtis gali at
sirasti tik dirbant... Kita prie
žastis — išsilavinimo, profesi

nio pasirengimo stoka. Rajonų 
darbo biržų darbuotojai jau 
seniai skambina pavojaus var
pais, nežinodami, ką daryti su 
jaunais bedarbiais, kurių ne
maža dalis neturi pagrindi
nio, o kai kurie net pradinio! 
išsilavinimo. Reikia plėsti jau
nimo mokyklų tinklą ir su
teikti tokiems jaunuoliams 
bent minimalų išsilavinimą. 

Tačiau ne taip jau lengva 
susirasti darbą, ypač provinci
joje, ir aukštąjį mokslą baigu
siems jaunuoliams. Lietuvoje 
profesinio parengimo sistema 
yra nevykusi (kai kurios 
aukštosiosios mokyklos „kepa" 
specialistus, visiškai neatsi
žvelgdamos, kad darbo rinkoje 
jų poreikis mažėja ir ateityje 
dėl objektyvių priežasčių dar 
labiau mažės). Be to, trūksta 
administracinių ir teisinių 
priemonių šiai problemai 
spręsti. Didelis jaunimo ne
darbas Lietuvoje gali tapti 
kliūtimi, integruojantis į Eu
ropos Sąjungą. 

Turėtų rūpintis ir 
savivaldybės 

Nedarbo mažinimu turėtų 
rūpintis ir savivaldybės. Jų 
pareiga steigti verslo inkuba
torius, technologinius parkus, 
teikti mokesčių lengvatas pra
dedantiesiems savo verslą. To
kie paraginimai neretai skam
ba iš Seimo tribūnos. Tačiau 
kiek savivaldybės turi realių 
svertų išjudinti verslą ir 
spręsti nedarbo problemą? 

Skuodo mero Liudviko Žu-
kausko nuomone, primesti 
kaimiškų rajonų savivaldy
bėms pareigą plėtoti smulkų 
ir vidutinį verslą yra demago
giška. Smulkus verslas yra 
orientuotas į vietinę rinką, 
tačiau vietinių gyventojų per
kamoji galia kol kas tokia 
menka, kad, kaip liūdnai juo
kaujama, atidarius naują par
duotuvėlę ar dirbtuves mies
telio pradžioje, tokios pat įmo
nėlės turės užsidaryti mieste
lio pabaigoje. 

Pasak mero, sovietmečiu 
pramonė daugelį metų buvo 
kuriama kituose Lietuvos re
gionuose, o Skuodas buvo spe
cializuotas auginti javus ir gy
vulius. Vietinių gyventojų 
žemdirbiškas mentalitetas ir 
dabar atbaido pramonininkus 
investitorius. Jie geriau ren
kasi Kretingą, Gargždus, tik 
ne Skuodą. Savivaldybės tary
ba ne kartą svarstė, kaip rei
kėtų pagyvinti šio krašto eko
nomiką. Ne kartą kreipėsi į 
Seimą, prezidentą ir vyriausy
bę, prašydama ekonominių 
lengvatų, lankstesnės mokes-

DRAUGAS, 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Ką prezidentas kalbėjo 
ir^ko nepasakė 

Šios gražuolės gulbės ryžosi pasilikti Lietuvoje ir iškėsti žiemos šalčius. Kęstučio Jūrelės (Elta) nuotr. 

čių sistemos, siūlė tokiuose 
ekonomiškai atsilikusiuose ra
jonuose, kaip Skuodas, suma
žinti fizinių asmenų pajamų 
mokestį. Tai padėtų privilioti 
investitorius. Panašiai ekono
minės plėtros netolygumus 
išlygina Norvegija. 

L. Žukausko nuomone, cent
rinės valdžios institucijos, o 
ne savivaldybės, turėtų spręs
ti nedarbo problemas Lietu
voje ir dėmesingiau atsiskai
tyti žmonėms, kokiais svertais 
ruošiasi atgaivinti ekonomiką 
provincijoje, kokios nedarbo 
mažinimo programos įgyven
dinamos ar ruošiamos įgyven
dinti. 

Joniškio meras Voldemaras 
Bandziukas pasakojo, jog šia
me rajone visi, steigiantys 
verslą kaime, be jokių išlygų 
yra atleidžiami nuo mokesčių, 
patenkančių į savivaldybės 
biudžetą, išskyrus fizinių as
menų pajamų mokestį. Socia
liniu požiūriu tai naudinga — 
žmogus turi užsiėmimą, užsi
dirba savo šeimai duoną. Ta
čiau iš Finansų ministerijos 
savivaldybė sulaukianti prie
kaištų, esą sąmoningai blogi
nanti rajone mokesčių surin
kimą. Tačiau kaimo žmogus 
net nepradėtų verslo, jei savi
valdybė nesuteiktų lengvatų. 
Be to, mokėdamas pridėtinės 
vertės mokestį, jis didina ir 
valstybės biudžetą. Savivaldy
bei finansiniu požiūriu tokia 
nedarbo mažinimo ir verslo 
skatinimo politika, be abejo, 
nenaudinga. „Tai darome tik 
dėl bendražmogiško solidaru
mo su savo rajono gyventojais, 
atjausdami jų sunkią ekono
minę padėtį", — sakė Joniškio 
meras. 

Galimybės padirbėti 
užsienyje 

Nerasdamas darbo savo gy
venamojoje vietovėje ar aps

kritai Lietuvoje, jaunas žmo
gus ieško jo užsienyje, deja, 
dažniausiai nelegaliai. Tačiau 
Lietuvos valstybė sudaro sąly
gas įsidarbinti Vakarų Euro
pos šalyse ir teisėtu būdu. Pa
gal Bedarbių rėmimo įstaty
mą, Lietuvos darbo birža turi 
išimtinę teisę tarpininkauti 
dėl mūsų piliečių darbo užsie
nyje. (Kitos organizacijos gali 
tarpininkauti, tik turėdamos 
atitinkamus įgaliojimus.) Kas
met į Vakarų Vokietįją gali 
išvykti 200 stažuotojų, 18-40 
metų amžiaus, turinčių staty
bininko, medicinos sesers, vi
rėjo, viešbučių tarnautojo pro
fesijas. Švedijos karalystėje, 
pagal tarpvalstybinę sutartį, 
stažuotojais gali įsidarbinti 
18-30 metų amžiaus žmonės, 
turintys plataus profilio že
mės ir miškų ūkio, maisto 
perdirbimo, metalo apdirbimo 
pramonės specialisto kvalifi
kaciją. Tokių darbuotojų kvo
ta — 300 žmonių per metus. 
Keli šimtai merginų taip pat 
gali dalyvauti Au Pair progra
moje ir užsienio šalyse dirbti 
vaikų auklėmis. 

Pastaraisiais metais pradėta 
bendradarbiauti ir su Airijos, 
Anglijos, Suomijos, Prancūzi
jos bei Portugalijos darbda
viais. 

Mentalitetą galima keisti 

Norint padirbėti užsienyje, 
vienas svarbiausių reikalavi
mų — užsienio kalbų mokė
jimas. Ypač anglų kalbos, ku
ria galima susikalbėti beveik 
visose Vakarų Europos šalyse. 
Tačiau rajonų darbo biržų 
darbuotojai vieningai tvirtina, 
jog kaip tik šis reikalavimas 
yra svarbiausia priežastis, dėl 
kurios, net ir paklausias spe: 
cialybes turintys, Lietuvos gy
ventojai negali pasinaudoti 
galimybe padirbėti užsienyje. 

Tą patį aiškina ir kitų institu
cijų, nevyriausybinių organi
zacijų atstovai. 

Lietuvos jaunųjų ūkininkų 
ratelių sąjungos valdybos pir
mininkė Erika Navalinskienė 
papasakojo, kad jų organizaci
ja galėtų pasiųsti kur kas 
daugiau jaunų ūkininkų sta
žuotis užsienyje, tačiau kalbos 
barjeras dažnai tampa neįvei
kiama kliūtimi. Nežinia, kaip 
Lietuvos mokyklose mokoma 
užsienio kalbų, tačiau aki
vaizdu, kad jaunimas stokoja 
gerų šnekamosios anglų, vo
kiečių, prancūzų kalbos įgū
džių. Įvairiuose kursuose, už 
kuriuos paprastai reikalauja
ma mokėti iš anksto, taigi 
„pirkti katę maiše", žmonės 
dažnai apgaunami: mokoma 
atmestinai, „šio bei to", o re
zultatai menki. Dažnai pasi
taiko, jog drauge mokomi ir 
tie, kurie mokėsi kalbos kele
rius metus vidurinėje ar net 
aukštojoje mokykloje, ir tie, 
kurie pradeda nuo ABC. 

Daugelis provincijos gyven
tojų kalba ir apie suaugusių
jų, ne vien „žalio" jaunimo, 
mokymo, švietimo svarbą ir 
būtinybę. Jie norėtų daugiau 
sužinoti apie sparčiai besi
keičiantį pasaulį ir naujoves 
bei perspektyvas, tačiau neži
no, kaip ir kur šios informaci
jos gauti. Mosėdžio kultūros 
namų direktorė Bronislava 
Gadeikienė pasakojo, jog ieš
kojo savo rajone galimybių 
mokytis dirbti kompiuteriu, 
tačiau paaiškėjo, jog tėra tik 
viena — individualiai samdy
tis mokytoją. Mokytojas pa
prašė po 15 Lt už pamoką, o 
500 Lt atlyginimą per mėnesį 
gaunančiai kultūros darbuoto
jai tai buvo per brangu. Tad 
kur Lietuvos gyventojams už 
prieinamą mokestį išmokti 
kompiuterinio raštingumo, 
užsienio kalbų? Nukelta į 4 psl. 

Oficialioji, pradžioje metų į 
tautą pasakyta ir televizijos 
be reklaminių intarpų per
teikta, JAV prezidento kalba 
visuomet susilaukia gausių 
žiūrovų, net ir tuo atveju, kai 
prezidentas nėra per daug po
puliarus. Tačiau sausio 29 d. 
tų bestebinčių ir besiklau
sančių prez. Geroge W. Bush 
metinio pranešimo, be abejo, 
buvo kur kas daugiau. Juk 
per pastaruosius keturis mė
nesius daugiau kaip 80 pro
centų gyventojų yra pasisakę, 
kad pritaria prezidentui ir jį 
remia. O tai jau kone rekordi
nis palankumo matas! 

Prez. Bush tokio pritarimo 
daugiausia susilaukė savo 
veikla ir pasiryžimu po pernai 
įvykusios rugsėjo 11-osios tra
gedijos. Turbūt nelabai kas 
tikėjosi, kad palyginti naujas, 
„dar neišbandytas", preziden
tas, parodys tokį tvirtą vado
vavimą pavojaus valstybei 
metu. Taipgi ir opozicinių 
pažiūrų gyventojai (neišski
riant politikų) pripažino, kad 
visgi šis prezidentas — „su 
nugarkauliu". 

Klausytojų atsiliepimas 
apie prezidento kalba buvo 
didžiąja dalimi teigiamas. Net 
demokratų partijai atstovavęs 
Kongreso narys Richard A. 
Gephardt, kuriam šį kartą 
buvo skirta oficialiai pareikšti 
atsaką — ir kritiką — prezi
dento kalbai, didelių nuo-
sprūdžių nuo tiesos nerado 
(išskyrus vieną kitą priekaiš
tą). Ir kas gi galėjo prikibti 
prie prezidento siūlymų pa
dėti į šalį tarp partijų atsiran
dančius nesutarimus ir nuo
monių skirtumus, visomis iš
galėmis darbuotis krašto gero
vei, pasaulio taikai ir, svar
biausia, tarptautinio teroriz
mo sunaikinimui, kad nie
kuomet nepasikartotų rugsėjo 
11-osios įvykiai, nei šioje, nei 
kurioje kitoje šalyje. 

George W. Bush kalba buvo 
gerai paruošta, tiksliai, su įsi
tikinimu, perduota, labai pa
triotiška, tiesiog uždeganti. 
Verta atkreipti dėmesį ir į tai, 
kad jo žodžius labai teigiamai 
sutiko auditorija, daugiau 
kaip 70 kartų pertraukdama 
kalbą plojimais, atsitistojimu, 
net pritarimo šūktelėjimais. 
Dar daugiau — šį kartą nebu
vo tokio ryškaus „partiš
kumo", kaip neretai anksčiau 
pasitaikydavo prezidentų kal
bų metu: nemažiau karštai 
plojo, pritardami George W. 
Bush žodžiams, respublikonai 
(jo partija), ir demokratai 
(opozicija). 

Galbūt, to bendro entuziaz
mo pagauti, klausytojai iš 
esmes per daug nesigilino į 
skambią retoriką, ypač pa
žadus, kuriuos prezidentas 
bėrė kaip iš gausybės rago, 
apimdamas visas gyvenimo 
sritis. Jeigu bent dalis tų pa
žadų būtų įgyvendinta, Ame
rikoje visus gyventojus — nuo 
naujagimių iki pačių se
niausių — lydėtų visapusiška 
gerovė. 
Prez. Bush nieko nepraleido 

nepaminėjęs: saugumo užtik
rinimo, naujų darbo vietų 
sukūrimo, sveikatos apsaugos 
(ypač vyresniesiems vaistų 
įsigijimo palengvinimą), švie
timo, pakankamo apsirūpi
nimo energija (nafta, elektra 
ir pan.), kad Amerikai ne
reikėtų remtis vien užsienio 
„paslaugomis", socialinės rū
pybos („Sočiai Security") iš
saugojimu ir valstybės mokes
čių lengvatomis tam tikriems 
piliečių sluoksniams... 

Kad jis nepaminėjo, kaip 
visa tai bus įgyvendinta, iš 
kur valstybės iždas ims pi
nigų, kai jau gresia deficitas 
(neseniai visi džiaugėsi per
tekliumi...), niekas, bent tą 
vakarą, nekėlė klausimų. Tie
sa, atstovas Gephardt užsi
minė tebesiaučiančią netikėto 
„Enron" bendrovės bankroto 
audrą, nuo kurios, atrodo, vie
nam kitam aukštam valstybės 
pareigūnui nepavyks pasi
slėpti nei Baltuosiuose rū
muose, nei po garbingais titu
lais. 

Kai ką kiek šiurpiai nuteikė 
ir visos eilės valstybių pa
minėjimas, kuriose esą lizdus 
susisukę teroristai. Ar Ameri
ka, užbaigusi karą Afganis
tane, atsigręš į Iraką, Š. 
Korėją, Iraną ir 1.1, panau
dodama tuos pačius metodus, 
kaip teroristų medžioklėje Af
ganistane? 

Labai pozityvus pasiūlymas 
— kurti tam tikrą „Amerikos 
korpusą", kuris rūpintųsi 
krašto gyventojais, ištikus ne
laimei ar išskirtiniais kitais 
atvejais. Pensininkai: mokyto
jai, gydytojai, medicinos per
sonalas, policininkai, ugnia
gesiai ir kiti savo profesijos 
žinovai, galėtų būti mobilizuo
ti ir ateiti į talką, tebevei
kiančioms apsaugos, švietimo, 
pagalbos institucijoms. Tai 
veiksmingas pajėgių ir svar
bių žmonių panaudojimas. 

Reikia dabar laukti, kada 
bent dalis prezidento pažadų 
bei pasiūlymų bus įgyven
dinta.... 

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS 

Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupes 

posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre, 
spalio 9-10 d. 

'" ,„ Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis 
Nr.14 

Lietuvoje tokia sistema 
nebuvo išvystyta. Todėl dabar, 
net ir mažos valdžios aparato 
dalys turi didelę, ir dažnai ga
na žalingą, įtaką aukštosioms 
mokykloms. 

Aukštosios mokyklos yra ne
apsisaugoję ir be jokio suge
bėjimo apsiginti nuo įvairių 
valdžios aparato ėjimų. Aš esu 
įsitikinęs, kad Švietimo minis
terijos mokslo departamento 
žmonės tikrai nieko blogo ne
nori nei Lietuvai, nei aukšto
sioms mokykloms, tačiau jie 
padarė tokius sprendimus, 
apie kuriuos mes jau kalbė
jome. Vienas jų, tai panaikini
mas doktorantūros komitetų 
ir grįžimas į seną'sovietinę 15 

žmonių doktorantūros komi
siją, ir mažai ką reiškiančią 
rankų pakėlimo sistemą, bal
suojant dėl disertacijos tinka
mumo. Jeigu pažįstamas pro
fesorius, kurio mokslinio kan
didato disertaciją čia tvarkom, 
tai pakelsiu ranką. Tik skirtu
mas toks, kad dabar jau ne
reikia pasitikrinti su politinių 
reikalų prorektoriumi, ar tik
rai kandidatas turėtų būti 
praleistas. Bijausi, kad ta sis
tema vėl grįžta. Šį pakeitimą 
pasirašė Gentvilas, kuris tik 
dvi savaites buvo premjeru. 
Kas jam šį įstatymą pakišo, 
kodėl ir kokiais sumetimais 
tai buvo padaryta? Negalima 
įsivaizduoti, lyg tai būtų są

moningas sabotažas. Aš pažįs
tu Mokslo departamente dir
bančius žmones. Jie padorūs 
ir, nemanau, kad jie tai tyčia 
darytų. Tai atsitiko be jokio 
svarstymo, be jokios galimy
bės pasisakyti. 

Kitas dalykas, yra neracio
nalus straipsnių reikalavimas 
iš doktorantų. Disertacijos ra
šymas neturi būti ilgas, bet 
turi būti intensyvus procesas, 
pagrįstas asmeniniu santykiu 
su savo vadovu ir komiteto 
nariais, nes jie iš to irgi kažką 
gauna, ir tuo tobulėja. Kodėl 
Amerikos gerieji universitetai 
tokie stiprus? Dėl to, kad dok
torantūros procesas tiek daug 
išmokė. Kaip pavyzdį, galiu 
pasakyti, kad vienas mano 
doktorantų buvo Cambridge 
universiteto studentas, atvy
kęs įsigyti biomatematikos 
doktoratą. Jam labai patiko 
mano kursas iš didelių infor
matikos sistemų. Bet jis taip 
pat atsivežė savo unikalų ži
nojimą, juo noriai pasidalino 
ir dirbo kaip lygiateisis narys. 

Iš jo ir aš pats daug išmokau. 
Kitu atveju, du doktorantai, 
atvykę studijuoti iš Taiwan, 
atsivežė daug žinių, kurių mes 
neturėjome. Tai galima, kada 
yra glaudžiai dirbantis dokto
rantūros komitetas. Be jo vi
sos tos galimybės dingsta. Aš 
taip pat manau,, kad aukštos 
kokybes darbas pats veda prie 
straipsnių spausdinimo. Todėl 
jų forsuoti nereikia. 

Kitas Lietuvos mokslo pa
žangą apsunkinantis faktas 
yra neturėjimas „assistant 
professor" pozicijos. Lietuvoje 
yra neaiškūs dėstytojų titulai. 
Kol nesi docentas, tai esi nie
kis. Amerikoje „assistant pro
fessor" pozicija yra labai aukš
tai vertinama. Pirmiausia de
partamentas įdeda labai daug 
darbo, kol suranda pačius ge
riausius kandidatus. Priėmus 
reikia juos prižiūrėti, jų veik
lai paremti reikia surasti pi
nigų. Daugeliu atvejų pinigus 
reikia traukti iš dekano, net 
su ašaromis akyse. Bijomasi, 
kad geras kandidatas, jeigu 

neduosime jo veiklai, sakyki
me pusės milijono dolerių, nu
eis į kitą universitetą, nors 
jam jis gal ir ne taip gerai pa
tinka, bet turi geresnį pasiūly
mą. Reikia ir Lietuvoje sukur
ti sąlygas, kur gabiam dokto
rantui, po „assistant profes
sor" titulu, būtų sukurtas 
maždaug ketverių metų ap
saugotas periodas, kur jis gau
tų progą pasireikšti ir at
skleisti savo talentą. 

Baigdamas pranešimą, pro
fesorius Avižienis padalino 
Lietuvos universitetų rektorių 
laišką (Nr. 340, 2001.09.17) 
Lietuvos Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui ir Seimo 
frakcijų bei komitetų pirmi
ninkams, kuriame keliamas 
susirūpinimas dėl valstybės 
mokslo ir studijų finansavimo. 
Toliau pateikiamos laiško iš
traukos. „Pagal 2000 m. gruo
džio 7 d. priimtą įstatymą, 
mokslui ir švietimui 2002 m. 
turėjo būti skirta 750 mln. 
litų. Tačiau pasirodė, jog pla
nuojama skirti tik 450 mln. 

Šių metų biudžete nenumatyti 
būtini 75 mln. litų šilumai, 
elektrai ir kitoms ūkio išlai
doms. Trūksta dar 20 mln. li
tų socialinio draudimo mokes
čiams. Valstybės skiriamos 
metinės lėšos kiekvienam stu
dentui per pastaruosius tris 
metus sumažėjo nuo 7,000 litų 
iki 5,500 litų. Dėstytojų atly
ginimas gerokai atsilieka ne 
tik nuo Europos šalių, bet ir 
1.5 karto nuo latvių ir 2 kar
tus nuo estų. Šis iššaukė spar
tų dėstytojų ir mokslo darbuo
tojų senėjimą ir neskatina jau
nimo rinktis mokslininko ir 
pedagogo karjeros. 

Finansavimo mažėjimas, 
materialinės bazės irimas įgy
ja ypatingą problematiškumą, 
artėjant metui, kai Lietuvos 
aukštasis mokslas privalo in
tegruotis į Europos aukštojo 
mokslo erdvę. Skurdi mate
rialinė bazė (patalpos, įranga, 
mokomoji ir mokslinė litera
tūra) jau nebegali patenkinti 
Europos sąjungos studijų ko
kybės reikalavimų, juolab 

tarptautinių aukštojo mokslo 
standartų. Jeigu valstybės fi
nansavimas bus įšaldytas, 
universitetai bus priversti 
siaurinti dalyvavimą tarptau
tinėse programose, menkės 
studijų kokybė, atitolins integ
raciją į Europos aukštojo 
mokslo erdvę, neleis universi
tetuose sutelkti geriausius 
dėstytojus, skatins dar dides
nę jaunimo emigraciją. 

Rektorių konferencija su
pranta valstybės galimybes ir 
nereikalauja to, kas neįmano
ma. Tačiau nustačius ilgalai
kius valstybės vystymosi prio
ritetus, racionaliai paskirsčius 
finansinius resursus, įmano
ma ir būtina rasti lėšas sri
čiai, kuri visame pasaulyje lai
koma rimčiausia ir efekty
viausia valstybės investicija. 
Su 0.9 proc. vietoje 1.5 proc. 
BVP numatomo skirti mokslui 
ir studijoms, Lietuvos aukšta
sis mokslas bus pasmerktas 
tapti Europos aukštojo mokslo 
provincija". 

(Bd.) 
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SKAMBUČIAIS IR INTERNETU 
APSILANKIUS 

T E R E S Ė G E Č I E N Ė 

Šios JAV LB Krašto valdy
bos pirmieji kadencijos metai 
prašvilpė kaip akimirka. O 
štai vėl prieš akis Vasario 16-
tosios bei Kovo 11-tosios minė
j imų ruoša. Prieš metus telefo
no skambučiais aplankiau be
veik visas LB apylinkes ir sa
vo susi t ik imus su telkinių 
4arbščiaisiais vadovais apra
šiau „Draugo" puslapiuose. 
Tuose apsi lankymuose sužino
jau, kad dauguma apylinkių 
pirmininkų patys naudojasi 
in ternetu arba valdybose turi 
Bent-vieną narį a r narę, per 
kuriuos Krašto valdyba gali 
greitai su pirmininkais susi
siekti. Per ištisus pereitus me
tus j au bendravome internetu 
— elektroniniais laiškais. Po 
rugsėjo 11-sios terorizmo įvy
kių ir juodligės gąsdinimų 
elektroninis paštas buvo itin 
patraukl i susisiekimo priemo
nė. Tačiau nepaisant patogu
mo ir grei tumo, kompiuteris 
neatstoja asmeninio gyvo ry
šio su žmonėmis. 

Perei ta is metais susilaukus 
ypač daug teigiamų atsilie
pimų apie beveik visų Neprik
lausomybės šventės minėjimų 
visose LB apylinkėse „Brid-
ges" žurnale paskelbimą ir as
meninių kontaktų aprašymą, 
ryžaus i tą pat pakartoti ir 
šiais metais . „Bridges" redak
torei Rasai Ardytei-Juškienei 
davus informacijos pristatymo 
vėliausią datą — sausio 18 d., 
sėdau prie kompiuterio ir sau
sio 3 d. išvariau pirmąjį elek
troninį bendralaišką. Laukda
m a a tsakymų, ėmiau telefonu 
skambint i netur int iems inter-
neto ryšio. 

P i r m a s š ių m e t ų 
s k a m b u t i s 

P i rmasis skambutis Provi
dence, RI, pirmininkei Aldo-
naflferiflfenei kaip tik ir įrodė 
asmeniško pokalbio nepamai-
pomumą! Tai buvo pats įspū
dingiausias šių metų skambu
tis . Providence ruošiami minė
j imai b ū n a su lietuviškomis 
vaišėmis. Kugelio ypač laukia 
Senesnės kar tos , jau lietuviš
kai beveik nekalbantys, lietu
viai. Perei ta is metais į minė-
jimą atvyko du jauni, pagrin
diniame Providence miesto 
dienraštyje dirbantys, vyrai, 
kel intos kar tos lietuvių kilmės 
amerikiečiai. Vienas .'•; Aldo-
nos.Kairienės paprast išrašyti 
lietuvių kalba fonetiškai „Tėve 
m4sų" maldą, kad jis galėtų 
paskaityti savo senai, Alzhei-
mer liga sergančiai ir senelių 
namuose gyvenančiai, tetai. Ji 
jau ir art imiausių šeimos na
riu nepažįstant i , ir beveik ne
kalbanti . A. Kairienė jam tai 
padarė. Kai nuėjęs aplankyti 
tetos, j aunas vyras pradėjo jai 
skaityti „Tėve mūsų", dide
liam jo nustebimui ir susijau
dinimui, senutė teta su juo su
kalbėjo visą „Tėve mūsų"! 

P i r m i e j i i n t e r n e t u 
a t s i l i e p i m a i 

Elektroniniais laiškais pir
miausia atsil iepė moterys. Pa
ti pirmoji tai Daiva Jaudegy-
tė-Brockton. MA, LB apylin
kės sekretorė ir reikalų vedė
ja. Naujųjų ateivių atstovė, 
kurios pirmininkas Arūnas 
Žukauskas taip pat naujaku
rys Amerikoje. Daiva yra su
kūrusi t inklalapį: 

u z j u r i o l i e t u v a . n e t 
skirta pateikti naudingą ir 
įvairią informaciją, ne tik nau
jai Amerikoje besikurian
tiems, be* ir jau daugelį metų 
šiame kraš te gyvenantiems. 
Su Daiva labai malonu per in-
ternetą bendrauti . Ji visuomet 
greitai atsiliepia. I,B 50-čio ir 

kitą jai pateiktą informaciją 
tuojau į savo vedamą tinkla
lapį įrašydama. Tą pačią sau
sio 4 d. su apylinkės Vasario 
16-tos minėjimo informacija 
atsiliepė pareigingoji Regina 
Petrutienė, Cape Cod, MA. 
apylinkės pirmininkė ir Nellie 
Sudavičiūte-McCallum, Oma
ha, NE, jauna Amerikos lietu
vaitė, pirmininkė. Jos apylin
ke apsiėmė globoti naujos LB 
apygardos, apimančios Colora-
do, Kansas, Omaha ir Texas 
LB apylinkes, steigiamąjį su
važiavimą, kuris planuojamas 
ankstyvą pavasarį- Omaha 
ta ip pat yra pasisiūliusi priim
ti ir globoti JAV LB XVI Tary
bos trečiąją sesiją 2003 me
tais . Omahos apylinkėje kartu 
veikia visos Amerikos lietuvių 
kartos. 

Pradėjo atsiliepti ir vyrai. Iš 
pačių tolimiausių apylinkių — 
Vilius Žalpys, Portland, OR, 
pirmininkas, Rimantas Mik
šys, Seattle, WA, pagarsėjęs 
su klausimu dėl NATO V. Pu-
tin, ir Algis Bačanskas, San 
Diego pirmininkas. Tai trys 
vietovės, neturinčios nei savos 
parapijos, nei nuosavų Lietu
vių namų, bet sugebančios 
prisiglausti prie brolių latvių 
ar, kaip San Diego, pasinau
dodamos Vyresniųjų piliečių 
CSenior Center) patalpomis. 
Per daug su atsakymu neatsi
lieka Rimantas Vaitkus iš Ari
zonos, sukūręs vieną gražiau
sių LB apylinkių tinklalapių. 
Vytautas Alksninis iš Rytų 
Connecticut apylinkės, kuri 
gali džiaugtis, tu rėdama ga
limybę naudotis Putnamo Ne
kalto Prasidėjimo seserų ir 
Matulaičio slaugos namų pa
talpomis. Daytona, FL, pasi
keitus apylinkės valdybai ir 
naujai pirmininkei Danutei 
Kurauskienei neturint inter-
neto ryšio, elektroniniu kon
tak tu tampa, ten neseniai per
sikėlęs ir valdybos iždininko 
pareigas einąs* Antanas 
Dundzila. 

V a s a r i o 16-sios m i n ė j i m a i 
i r Lie tuvos Vyč i a i 

Regina Petrauskienė, einan
ti pirmininkės/ryšininkės pa
reigas Scranton, PA, iš Lietu
vos Vyčių surenka informaciją 
apie kitokio pobūdžio Vasario 
16-sios paminėjimus buvu
sioje „angliakasių Lietuvoje". 
Scranton, Pittstone, Wilkes 
Barre Lietuvos Vyčiai yra pa
sirūpinę, kad prie tų miestų 
rotušių ar teismo rūmų būtų 
iškelta Lietuvos trispalvė. Ta 
proga suruošia vaišes miesto 
vadovams bei iškilmėse daly
vaujantiems Amerikos lietu
viams. Sveikiname Lietuvos 
Vyčius už jų pastangas! LB ir 
Vyčiai taip pat kartu minėji
mus ruošia Waterbury, CT, ir 
East Chicago, IN, (LB pirmi
ninkė Birutė Vilutienė pabrė
žė, kad pas juos kar tu darniai 
dirba LB, ALTo skyrius ir 
Vyčių kuopa). 

VVaterbury, CT, atvejis įdo
mus tuo, kad Vyčių kuopos 
pirmininku yra Linas Balsys, 
pokario imigrantų sūnus. Bu
vęs LB tarybos narys, veikia 

. su LB apylinke, talkina radijo 
laidų vedėjui, su žmona dėsto 
New Britain, CT, veikiančioje 
lituanistinėje mokykloje. Li
nui galioja geras amerikietiš-
kas posakis — jei nori, kad 
kas nors būtų atlikta, duok 
darbą užsiėmusiam asmeniui! 
Lietuvos Vyčių pastangomis, 
j au 25 metai prie Waterbury 
miesto rotušės iškeliama Lie
tuvos vėliava, dalyvaujant 
valdžios atstovams. Kartu su 
LB suruošiamas ir formalus 
minėjimas šv . Juozapo lietu
viškoje parapijoje. 

..Vilties angelo" ir ..Visų Šventųjų" darbuotojams bei savar.orėms studentėms 2001 m Vilniuje suruoštame se
minare. Stovi antra iš kaires: Rita Vencloviene, kuri su Aldona Kamantiene ruošia šio pobūdžio seminarus Lie-
tuvoie A. Kamantienės nuotrauka. 

Ne l inksmas Vasar io 16 
minė j imas New Yorke 

Pirmą kartą nuo 1974 m. 
New Yorko miesto apylinkių 
plačiai pasklidę lietuviai Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę minės ne Kultūros židinyje, 
bet amerikiečių Union Con-
gregational Church salėje. Be 
abejo, minėjimas ne savuose 
lietuviškuose namuose sukels 
aibę emocijų, kurias susirin
kusiems bus be galo sunku 
atskirti nuo šventės pagrindi
nio tikslo — pasidžiaugti at
gauta Lietuvos laisve. Minėji
mą rengia LB apygardos val
dyba su Tautos fondu ir 
ALTu. Talkina visos artimos 
LB apylinkės — Manhattan, 
Queens ir Great Neck. Lin
kime, kad Vasario 16-toji 
įkvėptų naujų jėgų, tvirto ryž
to taisyti esamą padėtį ir to
liau dėti pastangas teismuose 
įstrigusią Kultūros židinio 
bylą taikiai išspręsti visoms 
pusėms priimtinu susitarimu. 

I r Aliaskoje l i e tuv ia i 
žiemą n e s n a u d ž i a 

Elektroniniam paštui nei 
skambučiams nepasiekiant 
nuolat tarnybiniais reikalais 
keliaujančio Aliaskos pirmi
ninko Mindaugo Kuzminsko, 
nutariau pasinaudoti Vidurio 
vakarų apygardos pirminin
kės Birutės Vindašienės pata
rimu susisiekti su Anchorage, 
AK, gyvenančia jos buvusia 
mokine ir skautuke Asta 
Spurgyte. Surenku B. Vinda
šienės duotą telefono numerį, 
atsiliepia labai malonus vyriš
kas lietuviškas balsas. Tai As
tos vyras Ramūnas Širvelis, 
kuris, pasirodo, esąs LB apy
linkės sekretorius. Jų apylin
kėje vos 15 asmenų, maždaug 
lygiai pasidalinusių taip nese
niai iš Lietuvos atvykusių, 
kaip ir pats Ramūnas, pokari
nių atvykėlių palikuonių, kaip 
Asta, ir kelintos kartos Ameri
kos lietuvių jau lietuviškai ne
kalbančių, bet nuoširdžiai be
sidominčių sava kilme. Vasa
rio 16-tosios proga jų negausi 
grupė žada privačiai susimesti 
vasario 23 d. vienoje iš pas
tarųjų. Chris O'Brien šeimoje 
ir draugiškoje vakaronėje pri
siminti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Kas begalvotų, 
kad tolimoje, šaltoje Alaska 
valstijoje, kurią kadaise Ame
rika iš Rusijos nupirko, lietu
viai rinksis jaukioje, lietuviš
koje, šeimyninėje aplinkoje 
paminėti Vasario 16-tąją! 

Š i a u r ė s kal i forniečiai 
r i nks i s Berke ley m i e s t e 

Po daugelio bandymų inter
netu susisiekti su San Fran-
cisco pirmininke Audrone Ja 
nušauskaite, skambinu telefo
nu. Atsiliepia atsakovas, pa
lieku žinutę. Rytojaus dieną 
mano atsakovas perduoda 
Audronės atsakymą. Pasirodo 
ir ji labai daug keliaujanti. In
formaciją apie Nepriklauso
mybės šventės minėjimo ruošą 

man gali perduoti Rita Kovas. 
Įkalba Ritos telefono numerį-
Už kelių minučių jau kalbuosi 
su Rita, lyg visą amžių bū
tumėm pažįstamos. Taip, mi
nėjimas bus kovo 10 d. Šv. 
Marijos Magdalenos parapijo
je, kurioje mokyklą lanko Ri
tos vaikai. Tos mokyklos se
selė mokytoja ja i rekomenda
vo tos parapijos kunigą aukoti 
Mišias ir pasakyti pamokslą 
apie Lietuvą. O tas kunigas 
tai amerikietis, tėvas David 
CRourke, dominikonas vie
nuolis, daug kartų lankęsis 
Lietuvoje! Po Mišių minėjimas 
parapijos salėje. Ritos vyras 
amerikietis, tačiau nuoširdžiai 
remias jos pastangas. Pereitą 
rudenį Rita su kita mama 
įsteigė naujausią lietuvišką 
mokyklėlę ir j a u įsiregistravo 
JAV LB Švietimo taryboje. 
Rita taip pat pokario imig
rantų dukra. Jos penkios se
serys tebegyvena anksčiau mi-

, nėtoje Omaha apylinkėje. 

P o skaudž ios n e t e k t i e s 
K a n s a s City g y v u o j a 

Kai pereitais metais pa
skambinau tuometiniam LB 
Kansas City apylinkės pirmi
ninkui Kaziui Žemaičiui, jis 
atsiprašė negalįs su manimi 
kalbėti, nes mirštanti jo žmo
na. Davė Kathy Hazlewood 
pavardę, pas kurią kreiptis 
minėjimo informacijai gauti. 
Rytojaus dieną Kathy atsiuntė 
žinią, kad tą naktį mirė Že
maitienė. Rugpjūčio mėnesį 
pasiekė kita liūdna žinia. Mi
rė ir pats Kazys „Chuck" Že
maitis, kuris daugelį metų bu
vo lietuviško judėjimo Kansas 
City variklis ir širdis. Kurį 
laiką LB įgaliotinės pareigas 
ėjo Kathy Hazl«wood, palai
kiusi glaudų kontaktą su 
Krašto valdyba. Nuo maždaug 
gruodžio mėnesio pradžios tas 
pareigas perėmė Kate Portery 
field. Jos atvejis dar kartą įro
do, kaip nieko negalima spręs
ti iš vardo ir pavardės! Kate 
tai tikros lietuviškos sielos 
moteris. Jos seneliai atvyko iš 
Lietuvos pradžioje ano šimt
mečio. J i mokosi lietuviškai iš 
garso kasetėse paruoštų kal
bos pamokų, kurias vežiojasi 
automobilyje ir pakeliui į dar
bą, į susirinkimus, į tautinių 
šokių repeticijas; j a s groja ir 
kartoja pamokas. Tikisi aplan
kyti Lietuvą ir surast i savo 
senelių kilmės šaknis. Dėkojo, 
kad pakartotinai prašiau in
formacijos, nes ta i paskatino 
galutinai sustatyti minėjimo 
planus. 

I š r a d i n g a s t e i sė jo i r L B 
p i r m i n i n k ė s s u t a r i m a s 

Pat i įdomiausia patirt is, po 
internetą pasivaikščiojant, tai 
žinutė iš apylinkės, kurios vie
tovės, nei asmenų vardų dėl 
suprantamų priežasčių neat
skleisiu. Krašto valdyba neti
kėtai gauna laišką, kad asmuo 
N. LB apylinkės valdybai atli
ko 40 valandų visuomeninio 
darbo paslaugas. Padėjo su
ruošti vaikams žaidimus apy

linkės gegužinėje ir pasiruošti 
kalėdiniam pobūviui. LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
parašo apylinkės pirmininkei 
užklausimą, kokiu tikslu siun
čiama ši informacija Krašto 
valdybai. Jeigu norima nura
šymo nuo federalinių mokes
čių, tai leidžiama nusirašyti 
tik už su veikla surištas kelio
nes po 12 centų už nuvažiuotą 
mylią. Apylinkės pirmininkė 
atrašo nuostabų paaiškinimą! 
Asmuo N. už lengvą nusižen
gimą įstatymams buvo teisėjo 
priteistas atlikti 40 valandų 
„Community Service" pirmi
ninkės priežiūroje. Jis tai atli
ko darbu LB apylinkės valdy
bai! Išradingas ir išmintingas 
teisėjas, bet dar nuostabesnė, 
atsakomybę prisiėmusi, apy
linkės pirmininkė! 

Kiekvieną apylinkę, kiekvie
ną laišką, kiekvieną pokalbį 
neįmanoma šio straipsnio rė
muose aprašyti. Visa surinkta 
informacija apie Vasario 16-
sios ir Kovo 11-sios minėjimus 
bus išspausdinta vienu ar ke
liais pranešimais „Drauge" ir 
kituose laikraščiuose vasario 
pradžioje. Visų 47 minėjimų 
data, laikas ir vieta bus pa
skelbti sausio mėnesio „Brid
ges" žurnale, JAV LB tinklala-
pyje: 
javlb.org ir uzjuriolietuva.net 
tinklalapyje. Visus, kurie pri
einate prie interneto, kviečia
me apsilankyti bei artimiau
sios vietovės minėjimo infor
maciją įsidėmėti. I r svar 
b i a u s i a — L i e t u v o s Nepr ik 
l a u s o m y b ė s šven tė je su 
v i sa savo š e i m a d a l y v a u t i . 

NEDARBO PRIEŽASTIS 

Atkelta iš 3 psl 
Savivaldybės, 

šiaip jau iš tiesų neturinčios 
realių ekonominių ir finansi
nių svertų mažinti nedarbą, 
kaip tik šioje srityje galėtų 
daug nuveikti, jei tik supras
tų, kaip tai svarbu rajono 
ateičiai, ekonominei ir sociali
nei krašto plėtrai, ypač jei ti
kimasi, jog įstojus į Europos 
Sąjungą padaugės vakariečių 
investicijų ir Lietuvos regio
nuose. Je i savivaldybės pasi
telktų vietinių inteligentų bei 
nevyriausybinių 'organizacijų 
pagalbą, šį uždavinį išspręstų 
net be didesnių piniginių iš
laidų. 

Deja, vietinė valdžia, nuolat 
pabrėžianti, jog svarbiausias 
jos rūpestis — organizuoti ko
munalines paslaugas gyvento
jams, nepastebi savo rinkėjų 
nė kiek nemažesnio poreikio 
intelektualinėms paslaugoms. 
Provincijos gyventojai guo
džiasi pasigenda ir valstybi
nių programų, kurios suteiktų 
galimybių intelektualiai la
vintis, persikvalifikuoti, iš
mokti kažką nauja. Vakaruose 
žmonės mokosi visą gyveni
mą. Tuo tarpu Lietuvoje jau 
trisdešimtmetis dažnai „nura
šomas", apkaltinamas ne
lankstumu, nesugebėjimu pri
sitaikyti prie darbo rinkos. O 

S K E L B 1 M A 1 1 
P a s l a u g o s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT0M06BJ0. NAMLL SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolts ir Ofi. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 t/2 West 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Dedame medines grindis, 
darome „dcck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Tai - jasu laikraštis 
D R A U G A S 

į 

| S i ū l o d a r b ą 
Reikalingi darbuotojai 

parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 

L S1.800. Tel. 615-554-3161. 

Ieškome subrendusios moters 
su patirtimi auklėti naujagimį. 

Gyvename šiaurinėje Čikagoje. 
Kreipkitės 

tel. 773-293-1492. 

Reikalingi m ū r i n i n k a i . 
Tel . 815-462-6263; 

630-774-1025. 

Alternative Home care leokmg 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reouired TeL 630-654-6580. 

UARRYINN 

|;ivį; 

&£ 

THE 
Istoriniams Lemento 

326 Main Street, Lement, IHnote 
Tel. 630-257-8925 

Maloniai kviečiame [ 
• 

PUSRYČIUS/PIETUS — „BflUNCH" 
SekmarJeniaJ8,11:30 — 2 v.p.p. 

Prie šampano taurelės profesionali šefė Dalia 
pateikia tradicinius amerikietiškus pusryčius/pietus 

„Brunch" — sultys, vaisiai, sūriai, kiaušinienė, 
dešrelės, spirgučiai, žemaitiški blynai, naliesnikai, 

cepelinai, mėsos kepsniai, „beef stroganoff". vištiena, 
žuvies patiekalai, kava, arbata, pyragai ir t.t. 

Porcijos neribotos. 
Dėl lietuviškų patiekalų prašome pasitikrinti telefonu. 

l a k . 
Patiekalai keičiami kas sekmadieni. 

, . 

„Yra ir pareigų. 
! 

»1 
I 

Dr. P. Kisielius { 

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite 
DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems 
(pirmą kartą pre
numeruojant tik 
$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime 
gražų pranešimą, 
kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ jų varau. 

Siųskite: 
Vardas, pavardė 

• Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas , 

Miestas, valstija, zip code 

I 

kaip prisitaikyti, t.y. išmokti 
ką nors nauja, jei ne tur i iš ko 
samdytis sau mokytoju, nes 
darbo užmokesčio vos pakan
ka įpirkti šeimai valgio ir su
simokėti už butą? 

Pernykščiai 2001-ieji metai 
buvo pavadinti Europos kalbų 
metais. Lankydamiesi Lietu
vos savivaldybėse, atidžiai 
klausinėjau žmonių, kiek už
sienio kalbų kursų pas juos 
buvo surengta, kokių kitokių 
galimybių pasiūlyta. Nieko, 
išskyrus t rumpalaikes akci

j a s , pr imenančios ta i , ką 
kiekvienas i r t a ip puikiai su
p r a n t a — mokytis užsienio 
kalbų v e r t a ir naudinga. 
Apskr i ta i beveik neteko gir
dėti nei apie valstybes, nei 
apie savivaldybių pas tangas 
kur t i ir įgyvendinti r imtas , ne 
vienadienes , provincijos gy
ventojų švietimo, mokymo, 
profesinio perkvalifikavimo 
programas . O kaip t ik tokios 
pr iemonės padėtų žmonėms 
tobulėti ir susikurt i geresne 
ateit) . 

http://uzjuriolietuva.net
http://javlb.org
http://uzjuriolietuva.net


APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

JUOZAS GAILA 
Lauke saulėta, bet tik žvar- giame šaligatvy, neapsieina be 

TARP MŪSŲ KALBANT 
OLIMPINIS SPORTAS, INDĖNAI, 
MORMONAI, ALUS IR LIETUVIAI 

bus Maryland vėjas, nors ir 
neprilygstąs vėjuotai Čikagai, 
kad tiesiog negaliu susilaiky
ti nenuklydęs \ liepos mėne
sį, praleistą Palangoje. Nu
klystu. O žmonių, tartum visa 
Lietuva ten suvažiavo. Stum-
dausi ir aš tarp jų, toje mar
gaspalvėje minioje. Margas
palvė ji tikrai, bet merginos 
ir moterys, atrodo, pamėgo 
vieną spalvą. Sakyčiau, kas 
trečia jų tokiais rudai raus
vais ar rausvai rudais plau
kais. Sako, kad tai ugniniai, 
bet atrodo, tartum kas į Lie
tuvą privežė vienos spalvos 
dažų ir veik visos gelton
plaukės lietuvaitės jais savo 
garbanas nusidažė. Tačiau 
Sąime iš 15 moterų seimūnių 
tik šešios nėra blondinės. 
Šiais metais viena šių neblon-
dinių užsirūstino, kai pasirodė 
reklamos su užrašu: „Kas ge
resnis žmogaus draugas: kny
ga ar blondinė". Už atsaky
mą galima laimėti laikrodį. 
Nors pati ugniniais plaukais, 
bet reklamoje įmatė, kad bru
kama nuomonė, jog moterys 
kvailesnės už vyrus. O vyrai? 
Kum jiems kokie dažai. Jie 
skustagalviai. Dainininkė 
Gintarė, gyvenanti užsienyje, 
apsilankiusi Lietuvoje žavėjo
si lietuvaičių grožiu ir apran
ga, bet vyrai vyrai. Anot jos, 
kas jiems užėjo savo galvas 
skusti? 

Taigi, žingsniuoju vakarais 
aš su visa minia Basana
vičiaus gatve nuo jos pradžios 
iki Palangos tilto palydėti be
sileidžiančios saulės. Reikėtų 
dainuoti „Saulele, motinėle, 
nusileisk nusileisk...", nes pa
tekėk patekėk tikrai, jau te
kant, niekas negieda, daugu
ma dar lovose, ne bent tie, ku
rie, neradę Palangoje nakvy
nei kambarių, pasirinko naktį 
praleisti kopose. O dėl dainų, 
tai keista ta mano tėvynė. At
sisukęs radiją dažniausiai iš
girsti angliškas dainas, net ir 
tą baisųjį juodųjų „repą", o 
Basanavičiaus gatvėje, veik 
kiekvienoje kavinukėje skam
ba rusiškos dainos. Nedainuo
ja, bet tiesiog bliauna jas, mik
rofonus apžioję vadinamieji 
dainininkai, stengdamiesi per
rėkti skersai gatves ar šalimai 
esančių kavinukių daininin
kus.. Galvotum, jog Lietuva 
tiek .išsiilgusi anųjų laikų, kad 
net rusų kalba populiarėja. 

Bet taip nėra. Tą kalbą mo
kyklose renkasi vis mažesnis 
procentas mokinių, apskritai 
jaunimas jau rusiškai net ir 
nesupranta. Neseniai „Lietu
vos-ryte* išspausdintas pokal
bis su buvusiu sovietinės de
santinės divizijos štabo žval
gybos skyriaus pavaduotoju 
papulkininkiu Olegu Z., dabar 
tebegyvenančiu Lietuvoje. Jis 
esąs Rusijos pilietis, bet tu
rintis leidimą gyventi Lietu
voje. Jo žmona mirusi, dukte
rys ištekėjusios už lietuvių, 
o anūkai jau nebemoka kal
bėti rusiškai... 

Besistumdydamas Palangoje 
tarp žmonių ir stebėdamas 
jaunas poras, bevaikščiojan-
čias su vaikučiais, prisimenu 
ir savo vaikystes dienas Kau
ne. Sekmadieniais visada ei
davome pasivaikščioti į Ąžuo
lyną, vakarais į Laisvės alėją, 
į Karo muziejaus sodelį- Nors 
mano tėvai eiliniai darbinin
kai, bet, eidami į tuos pasi
vaikščiojimus, puošdavosi, tar
tum botų ėję į susitikimą su 
prezidentu. Pasipuošę vaka
rais ir Palangos stovyklauto
jai. Ypač išpuoštos mažos mer
gaitės: plaukai prikaišioti 
spalvotų segtukų, tikrų ir 
dirbtinių gėlyčių. Tiesiog ne
gali atsižiūrėti. O mamos, 
nors ir kurorte, nors ir nely-

aukštakulnių. Gal dėl to dau
giau žmonių vaikščiojančių 
gatves grindiniu, tarp nu
trūktgalviškai nuomotais dvi
račiais lakstančių paauglių, 
nei šaligatviais. Merginos at
rodo tiesiog konkuruoja, ku
rios „mini" sijonėlis bus la
biau „mini". 

Basanavičiaus gatvės viena
me bloke pristatyta kompiu
terinių žaidimo mašinų, o jas 
apgulę būrys paauglių. Stau
gia kaukia tos mašinos viso
kiais balsais, net nustelbda 
mos rusiškas dainas. Ir vėl tas 
nelemtas rūkymas. Sunku 
žiūrėti į tokius jaunus, tiek 
berniukus, tiek mergaites, su 
cigaretėmis lūpose. Nepratus} 
Amerikoje matyti nepilnametį 
su buteliu alaus, ypač kai ten 
ir valkatos butelį su alkoho
liniu gėrimu įsideda į popie
rinį maišelį, nekokį vaizdą su
kelia vaikėzai, vaikščiojantys 
su alaus buteliu abiejose ran
kose. Ak, tiek daug viskas pa
sikeitė nuo mano vaikystės 
Lietuvoje. 

Bet ne viskas. Pamenu, kad 
vaikystėje visada kelnių kiše
nėje turėdavome „semečkių" 
(taip vadindavome saulėgrą
žų sėklas) ir jas lukštenda
vome dantimis, vis išspjauda
mi lukštus kur pakliūva. 
Lukštena, spjaudo ir dabar. 

Liepos 6-oji — Lietuvos vals
tybės — Mindaugo karūnavi
mo diena. Ryte atsisuku tele
viziją, vieną, kitą kanalą, bet 
kaip čia? Nieko apie šventę? 
Meksikietiškos „muilo ope
ros", gabalai iš mano neken
čiamos MTV ir panašūs daly
kai. Bet va, Lietuvos valsty
biniame kanale jau iškilmės 
Vilniuje. Panašiai ir su radiju. 
Privačioms radijo stotims at
rodo nei šilta, nei šalta dėl 
kada buvusių karūnavimų, tik 
valstybinė stotis perduoda tai 
šventei pritaikytą programą. 
Maloni staigmena, toje stoty 
išgirstu reportažą apie dai
nuojančių inžinierių kvartetą 
iš Kalifornijos ir jų viešnagę 
prieš daugiau kaip keletą me
tų. Jei neklystu, pokalbis apie 
kvartetą Kazio Sajos su Ema
nueliu Jarašiūnu. Kaip malo
nu išgirsti to kvarteto dainas, 
nes tos rusiškos kavinėse ir 
gatvėse, o amerikietiškos per 
radiją, man jau gerokai įgrį-
so. O čia ir baltimoriečių pa
mėgta daina apie arą: „Tie pa
tys upeliai, miškai, uogieno
jai, tik mes — nebe tie, nebe 
tie..." 

Pusdienį praleidęs pliaže, 
kur sunku buvo rasti „grieš-
nam kūnui* vietelę kasmet 
nuo žiemos audrų siaurėjan
čiam smėlio ruože, pavakary 
išėjau į Palangos centrą. Čia 
daug kur ant pastatų plevė
savo trispalvės. Net kai ku
rios kavinės buvo jas iškėlę, 
nors ir gerokai nublukusias. 
Praeidamas pro vieną kavinę, 
per garsiakalbį išgirdau, kad 
šį vakarą jos dainininkai dai
nuos ir lietuviškai, nes Vals
tybės diena. Ar ne patriotiz
mo viršūnė, pagalvojau. Praei
nu ir pro paminklą karo me
tu žuvusiems raudonarmie
čiams su akmeny iškaltomis 
jų pavardėmis. Aplinka gra
žiai prižiūrėta, prisodinta gė
lyčių. Esame kultūringa tau
ta, todėl ir okupanto karei
vių kapai neniekinami, bet 
prižiūrimi. Tačiau, ar nerei
kėtų netoliese ir kito užrašo 
ir keliomis kalbomis. Užrašo, 
kad jis jaunajai kartai ir už
sienio turistams bylotų, jog čia 
žuvę kariai ne kokio „tėvynės 
didžiojo karo* metu, bet bol
ševikinio Lietuvos okupanto 
kariai, besigrumiantys su na
cistais. Jie žuvo ne laisvinda
mi Lietuvą, o ją pavergdami. 

Kągi, galima sakyti, kad 
Salt Lake City rengiamos žie
mos olimpinės žaidynės (laiko 
atžvilgiu) jau bemaž ant no
sies. Žaidynės prasidės vasa
rio 8 d. ir baigsis vasario 24 d. 
Dalyvaus 2,300 sportininkų, 
atstovaudami 87 valstybėms. 
Tikimasi kasdien sulaukti 
apie 80,000 žiūrovų. Gausus 
žiūrovų atsilankymas yra vie
nas pagrindinių šaltinių žai
dynių finansinio pasisekimo 
užtikrinimui. Žiūrovų laukia 
ne tik žaidynių rengėjai, bet 
verslininkai, o taip pat Salt 
Lake City plačiose apylinkėse 
nuo neatmenamų laikų gyve
nantys indėnai. 

Indėnai, kadaise vadinti lau
kiniais žmonėmis, kaskart 
daugiau ir daugiau ameriko-
nėja ir tampa kapitalistinių 
pažiūrų žmonėmis. Pavyz
džiui, Navajo, didžiausia kraš
to indėnų gentis, investavo 
1,700.000 dolerių reklamos — 
propagandos reikalams. Ši pi
nigų suma yra tik dalis numa
tytų išlaidų ilgalaikio turisti
nio projekto įgyvendinimui. 

Tiek pačiame Salt Lake Ci
ty, tiek ir visoje Utah valsti
joje, dominuoja mormonų reli
gijos išpažinėjai. Kaip žinia, 
mormonai yra svaiginamųjų 
gėrimų priešininkai. Olimpi
nių žaidynių stebėtojų tarpe, 
be abejonės, bus ir skirtingos 
galvosenos žmonių. Jiems teks 
susidurti su griežtokais vietos 
įstatymais. Pavyzdžiui, barai, 
kurie čionai vadinami priva
čiais klubais, reikalauja meti
nio nario pažymėjimo. Jo kai
na metams yra nemažiau 12 
dolerių. Teigiama, jog olimpi
nių žaidynių metu numatyta 
šiek tiek koreguoti svaigina
mųjų gėrimų pardavimą var
žančius įstatymus. 

Bet kas tokį užrašą statys ir 
ar savivaldybė leistų? 

Kažkaip surūgsta nuotaika. 
Rusiškos dainos, plevėsuojan
čios trispalvės, paminklas 
raudonarmiečiams. Nebenoriu 
žingsniuoti didžiulėje minioje 
palydėti nusileidžiančios sau
lės. Kiūtinu į savo butą. Pri
simenu Los Angeles kvarteto 
dainą: „... tik mes — nebe tie, 
nebe tie..." Bet ar mes begrįž-
tantieji, ar mūsų tėvynė? 

Žaidynių rengėjams buvo 
lemta susidurti su didelėmis 
saugumo užtikrinimo proble
momis. Ypač tos problemos 
padidėjo po praėjusių metų 
rugsėjo 11-tosios teroristinių 
įvykių. Negalutiniais duome
nimis, saugumo reikalams pri
reikė daugiau negu 315 mili
jonų dolerių išlaidų. Teigiama, 
jog buvo sudaryta didžiulė 
sargybinių „armija", kuri be
veik šešis kartus viršija daly
vaujančių sportininkų skaičių. 
Ypatingų pastangų reikalauja 
žaidynių atidarymo ir užda
rymo iškilmės, kurias, be kitų 
aukštųjų svečių, stebės ir JAV 
prezidentas George W. Bush. 
Mitt Romney, žaidynių organi
zacinio komiteto pirmininkas, 
nemano, kad teroristai išdrįs
tų sudrumsti olimpinio rengi
nio nuotaiką. Jo žodžiais, tai 
būtų pasikėsinimas ne tik 
prieš JAV, bet ir prieš visą pa
saulį. Nepaisant teigiamai 
skambančių saugumo užtikri
nimų, kai kurių valstybių 
sportininkai pradėjo atsisaki
nėti dalyvauti žaidynių atida
rymo ir uždarymo iškilmėse. 

Iš Lietuvos ateinančiomis ži
niomis, žiemos olimpinėse žai
dynėse dalyvaus 8 sportinin
kai. Juos lydės 16 palydovų. 
Tai visokio rango vadovai, tre
neriai, gydytojai, masažuoto
jai ir t.t. Ar ne per didelis pa
lydovų skaičius? Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Povilionis tei
gia, jog delegacijos sudėtis, 

sudaryta laikantis Tarptau
tinio olimpinio komiteto nuos
tatų. Lietuvos sportininkai ne
sitiki didesnių laimėjimų, ta
čiau viliasi nepatekti į pasku
tiniųjų sąrašus. Daugiausia 
vilčių turi Margarita Drobiaz
ko ir Povilas Vanagas. Ši dai
liojo čiuožimo pora taikosi į 
medalininkų gretas. 

Pastaruoju metu JAV žinia-
sklaidoje dažnokai minimas 
Algis Shalna (Šalna). Tai 42 
metų amžiaus lietuvis. 1980-
1986 m. jis buvo Sovietų Są
jungos valstybinės slidinėjimo 
komandos narys. Jo pagrin
dinė varžybų šaka — biatlo-
nas. 1991 m. jis tapo JAV 
valstybinės komandos trenerio 
(coacb) asistentu. O 1994 m. 
užėmė pagrindinę trenerio 
vietą. Algis Šalna keletą metų 
atkakliai ieškojo jaunų talen
tų. Ir surado. Ne tik juos sura
do, bet ir paruošė tarptautinio 
rango varžyboms. Jis ypač 
vertina šiemetinėse olimpinė
se žaidynėse JAV atstovaujan
čius biatlonininkus. Jay Hak-
kinen, Jeremy Teela, Andrea 
Nahrgang ir Rachael Steer. 
Algio Šalnos nuomone, Hak-
kinen ir Teela turi daugiausia 
galimybių užimti prizines vie
tas. Beje, biatlonas (slidinėji
mas ir šaudymas į taikinius) 
yra viena daugiausiai fizinių 
ir dvasinių pastangų reikalau
janti rungtis. 

Petras Petrutis 

* Vyriausybė iš savo re
zervo fondo paskyrė lėšų 
Čečėnijos vaikams, vienos 
bažnyčios restauravimui bei 
žiemos ir vasaros švenčių or
ganizavimui. lBNS) 
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LIETUVOS DUKTERŲ D R A U G I J A I 
aukos mirusiųjų atminimui 

A-a. A- Dumbrienės atminimui aukojo: 
$50— Nijolė Dumbrys. 
A-a. V. Motuzienės atminimui aukojo: 
$100 — Baniutė Kronienė. 
A.a. Stasės Paul ionienės atminimui per Eleną 

Sieczkovvski aukojo: 
Kreivėnas Regina, Zalagėnienė Jadvyga, Jančiukai 

Bronius ir Felicija, Underienė Aldona, Miknaičiai Sigitas ir 
Viktorija, Stropus Aldona, Kupcikevičienė Viktorya, Jelionis 
Sofija, Vasiliauskas E. ir M., Krutulis Jonas ir Joana, 
Lietuvninkienė Adelė, Smilgienė Julija, Elena Paulionis-
Keras, Bagdonienė Halina, Valavičiai Antanas ir Viktorija. 

Iš viso paaukota $455. 
A.a. K. Balzarienės atminimui aukojo: 
$200 Aušrinė Karaitis. 

Lietuvos Dukterų draugija reiškia užuojautą 
velionių artimiesiems ir dėkoja aukotojams. 

Tai - Jūsų laikraštis 
m « U1MIMUHAM 1 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
po ilgos ir sunkios ligos, būdama 88 metų, 2002 m. sausio 
28 d., St. Petersburg, FL, paliko šios žemės kelionę 

A . t A . 
KAZIMIERA DARGYTĖ-

ARLAUSKIENĖ 
Dideliame liūdesyje liko dvi dukterys Irena Punkrienė 

ir Aldona Olienė; trys anūkai Edvardas Punkris su ViUja, 
Ričardas Punkris su Elena bei Andrius Olis; šeši 
proanūkai Andriukas, Andrėja, Monika, Danielė, Mykolas, 
Algirdas ir Simutis; giminės — kun. Juozas Grabis, 
gyvenantis Putname bei kiti giminės Lietuvėje, Latvijoje 
ir Amerikoje. 

Didelė padėka Alfredui Braziui už priežiūrą sunkios 
ligos metu. 

Velionė bus palaidota Toronto Šv. Jono kapinėse, 
Anapilyje, šalia savo anksčiau mirusio vyro. 

Užjausdami Lietuvoje vėžiu sergančius vaikučius, 
pageidaujame, kad aukos būtų skirtos jiems. 

Ilsėkis ramybėje, brangi mamyte, dabar jau kartu 
su kitais mūsų mylimais šeimos nariais. 

Iki susitikimo — ir tada vėl būsime visi kartu. 

Liūdinčios dukterys Irena ir Aldona 

Brangiai Motinai 

AutA. 
VILMAI RĖK1IENEI 

mirus, aailininkę DALIĄ ir dr. VITA ALEKNAS bei jų 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Amerikos lietuvių dailininkių draugija 

A . t A . 
BALIUI STEPONIUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame skausme 
pasilikusiai žmonai EUFEMU AI, seserims JADVYGAI 
ILENDIENEL STASEI SAVICKIENEI ir visai mielai 
STEPONAVIČIŲ giminei. 
Liūdesyje su Jumis 

Irena Jonymenė ir dukros Lina bei Karilė 

A. t A. 
DOROTHY FRICHLEY-

SAVICKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ALGIRDĄ, 
sūnus MYKOLĄ, ALGIRDĄ, JONĄ ANDRIŲ ir jų 
šeimas. 

JAV LB Sunny Hills apylinkės valdyba ir nariai 

A WTtm HUMMCm > 

.:" .'.-

CMCSOO 

Apmąstoma np tik iš F.lioott mipstplio. W\ ir Druskininkuose, kaip Sitan 
„pilietis" Baniut** Kronien** nuotr 

Howeasy isitto 
As easy as SAS. 

From Chfcago we offer daily servlce to Vilnius 
wtth a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airport And when returntng, you 
can enjoy šame day travei via Copenhagen back 
to Chfcago. 

Flnd out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travei wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
with Unitetfs MHeage Plūs* or SAS' 
EuroBonus'" freguent flyer program. 

For Information on speciai fares and 
schedutes contact your Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

sts 
It's Scandinavian 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Siu metu Vasario 16-osios 
minėjimo pagrindinė tema 
yra Lietuvos įstojimas į ŠA
TO. Išeivija vieningai pasisa
ko už Lietuvos ateities saugu
mą. Todėl visi kviečiami daly
vauti Čikagos pagrindiniame 
Lietuvos nepriklausomybes 
pa.-kelbimo minėjime vasario 
10 d. 2 vai.p.p. Maria gimnazi
jos auditorijoje iCalifornia 
Avenue ir Marąuette Road 
kampas \ Vieningas bei gau
sus dalyvavimas minėjime pa
rodys išeivijos ryžtą siekiant 
šio tikslo. Visus kviečia Ame
rikos Lietuvių Tarybos Čika
gos skyrius. 

Dr. Gabriel Misevic, gyve
nanti Kankakee. IL, atsilygin
dama už kalėdines atvirutes, 
mūsų laikrašti remia 50 dol. 
auka. Labai ačiū'. 

Montrealio (Kanada) lie
tuvių bankelis ..Litas" kas 
metai savo narių vaikams įtei
kia stipendiją, kuri padėtų pa
dengti dalį išlaidų važiuojant į 
lietuviškas vasaros stovyklas. 
Prašome teirautis kreipiantis 
į Andrių Gaputį tel. 450-458-
3381 arba tiesiogiai į bankelio 
direktorių. ..Lito" adresas: 
1475, rue De Seve. Montreal 
(Quebec)H4E2A8. 

Koks likimas laukia Či
kagos Marąuette Parke įsikū
rusios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos, keičiantis klebo
nams, kunigams ir parapijie
čiams? Ko labiausiai šiuo me
tu trūksta šios parapijos tikin
tiesiems ir jų sielų ganyto
jams? Apie tai šią savaitę 
„Southvvest Nevvs-Herald" sa
vaitraštyje (2002 m. sausio 31 
d.) ..Neighborhood Notebook" 
skyrelyje rašo Joe Kulys. 
,.Southwest Nevvs-Herald", 
nagrinėjantį pietvakarių Či
kagos problemas, galite įsigy
ti Čikagos pietvakarių parduo
tuvėse, o taip pat ir „Seven-
Eleven" krautuvėje '67-ta ir 
CaliforniaJ, „J. S. Peppers" 
(71 gatvė ir Pulaski Rd.) bei 
kitose vietose. Laikraštį galite 
skaityti ir internete 
uiviu. sunewsherald.com 

Lietuviški blynai bus ke
pami vasario 3 d., sekmadie
nį, po 8. 9 ir 10:30 vai.r. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke. 

Petras Kausteklis, gyve
nantis Monrovia. CA. praskės
damas prenumeratą ir dėko
damas už kalėdines atvirutes 
bei kalendorių. ..Draugo" dien
raštį remia 100 dol. auka. 
Nuoširdžiausiai dėkojame! 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos vai
kai kviečiami nupiešti po vie
ną piešinį Vasario 16-osios, 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos, tema. Bus paroda, o iš 
gražiausiųjų piešinių padary
sime kvietimo plakatus į Ne
priklausomybės šventės minė
jimą ir pokylį. Būkime akty
vūs! Ant piešinio užrašykite 
savo vardą ir amžių. Nupiešę 
kuo greičiau pristatykite į 
bažnyčią kun. Jauniui Kelp-
šui. 

Visi gėrimės Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčios lietuviško cho
ro gražiomis giesmėmis. Cho
ras liturginiame šventime ne 
tik pakelia dvasią, bet tarnau
ja bendruomenei šlovinant 
Dievą. Tačiau norint gražiai 
giedoti, reikia tam ruoštis. Al
gimanto Barniškio vadovauja
mas choras kiekvieną pirma
dienį repetuoja ir mokosi nau
jų giesmių. Jis laukia naujų 
narių ir maloniai kviečia visus 
norinčius įsijungti. Kreipkitės 
į vadovą Algimantą prieš ar 
po sekmadienio lietuviškų Mi
šių arba pirmadienio vakarais 
6 vai .v. repeticijos metu baž
nyčioje. Lauksime! 

Ann Keraminas, gyvenanti 
Rockford, IL, dėkodama už 
kalėdines atvirutes ir kalendo
rių, „Draugą" remia 100 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

Šv. Blažiejaus dieną, va
sario 3-ąją, po visų Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
vyks specialus kaklų šventi
nimas. 

„Spindulio" tautiniu šo
kiu grupė atliks dali progra
mos Lietuvos nepriklausomy
bes minėjime, vyksiančiame 
vasario 17 d. 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je, tuojau po pamaldų. Minėji
mą rengia JAV LB Vidurio va
karų apygardos valdyba, kuri 
prieš programą visus kviečia 
prie kavutės. 

R. ir B. Viskantos iš W. 
Lafayette, IN. dėkodami už 
kalėdines atvirutes. ..Drau
gui'" siunčia 50 dol. Dėkojame 
už jūsų auką: 

Atsiųsta paminėti 
„Pensininkas" :2001 m. 

Nr. 8), kurį leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, ra
šo apie vitamino E. D. kal-
ciaus. geležies vartojimą, pa
sakoja apie diabetinį retinitą 
- diabeto sužalotą akies obuo
lio tinklaines ligą. Skaitytojai 
supažindinami su juodligės 
ypatybėmis ir gydymo būdais. 
„Sumanios virėjos" skyrelyje 
atskleidžiama muštinių su 
abnkosais recepto paslaptis. 
„Mūsų žinių" kertelėje spaus
dinamos žinios apie vyresnių
jų lietuvių popietes „Sekly
čioje". Žurnalo administracijos 
adresas: 2711 W. 71st Str„ 
Chicago. IL 60629. 

„Technikos žodis" (2001 
m. Nr. 4) - Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) organas. 33 psl. 
žurnale (jo redaktorius - Vy
tautas Peseckas) aprašomas 
auksinis „Technikos žodžio" 
jubiliejus, gilinamasi į moks
lininkes prof. Marijos Alsei-
kaitės-Gimbutienės gyvenimo 
ir tyrinėjimų faktus, pasakoja
ma apie Lietuvos tiltus, Kau
no keltuvus, supažindinama 
su organinio chemikalo PCB 
kenksmingais bruožais. Per
skaitę žurnalą, sužinosite, 
kaip sekasi „Auksučių" ūkiui, 
kaip į pasaulį iškeliauja Lie
tuvos gintaras, kokie yra lie
tuviškos aviacinės konstrukci
jos bruožai, kaip restauruoja
ma 500 metų jubiliejų atšven
tusi Vilniaus Šv. Onos bažny
čia. Norėdami užsisakyti 'šį 
žurnalą, kreipkitės į adminis
traciją: A. Brazdžiūnas, 7980 
W. 127th Str., Palos Park, IL 
60464. 

Kiekvienais metais AI.To Čikagos skj rtus ruošia tragiškųjų Sausio 13-osios įvykių minėjimą. Š. m. sausio 11d 
tėvų jėzuitų koplyčioje įvyko šv. Mišios, kurias atnašavo kunigas Leonas Zaremba. Po Mišių Jaunimo centro ka
vinėje visi AI.To nariai ir svečiai pabendravo ir prisiminė žuvusiuosius. Sausio 13-osios įvykiai niekada nebus 
užmiršti Bendroje nuotraukoje - minėjimo dalyviai. 

Fd\vard Dervvinski. senas 
lietuvių draugas, buvęs G. 
Bush administracijos vetera
nu reikalų sekretorius ir il
gametis JAV Kongreso narys, 
atvyksta iš Vašingtono ir daly
vaus Illinois Lietuvių respub
likonų lygos metiniame susi
rinkime, kuris vyks vasario 3 
d., sekmadienį. 12:30 vai.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Lemonte. Saulius 
Kuprys. Amerikos Lietuvių 
Tnrylx>s prezidentas, skaitys 
pranešima tema ..NATO plė
tra ir Amerikos lietuviai". 
Kazimieras Oksas. Illinois 
Tautinių grupių respublikonų 
taryhos prezidentas, skaitys 
pranešimą iš Austin. Texas, 
vykusio JAV Respublikonų 
partijos vadovų suvažiavimo. 
Taip pat girdėsime valdybos 
narių veiklos pranešimus, bus 
renkama valdyba. Po susirin
kimo - pabendravimas. Visi 
įygos nariai ir svečiai kviečia-
mi susirinkime dalyvauti. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras dėkoja 
„Draugo" dienraščio adminis
tratoriui Valentinui Krump
liui už suteiktą didelę paramą 
perduodant surištus 1999-
2001 metų „Draugo" komplek
tus į Pasaulio lietuvių archyvo 
periodinius rinkinius. Archyvo 
periodiniuose rinkiniuose da
bar yra saugomas beveik visas 
90 metų „Draugo" komplek
tas. Netrukus „US Newspaper 
Project". kurį Čikagoje admi
nistruoja Chicago Historical 
Society ir finansuoja Library 
of Congress. pradės „Draugo" 
90 metų komplekto mikrofil-
mavimą. Visos sudėties 
..Draugo" komplektas yra tarp 
..Draugo" ir LTSC rinkinių. Po 
mikrofilmavino bus galima 
planuoti visą „Draugo" komp
lektą perkelti j skaitmeninius 
kompaktinius diskus, kuriais 
galės pasinaudoti ne tik Ame
rikos, bet Lietuvos mokslinin
kai. 

Redaguoja GRAŽINA STURONIENE, 9228 S. Major Ave., Oak Lawn, IL 60453 

Zigmo Degučio nuotr. 

Vytautas Lapatinskas iš 
Seattle, WA, „Draugo" para
mai siunčia 100 dol. auką. La
bai ačiū! 

S§€dbim*»i 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (ak.) 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.S cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0666. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 

Lietuvoje yra neapsakomų 
grožybių ir vaizdų, kuriuos ga
lima pamatyti, jei ten nuva
žiuoji ar ten gyveni. Aš prisi
menu gerai Gedimino pilį, 
kuri stovi aukštai ant kalno ir 
kur plevėsuoja trispalvė vėlia
va. Lietuvoje yra labai gražūs 
vaizdai ir gražios bažnyčios. 
Vilniuje yra didelė katedra, į 
kurią susirenka daug žmonių, 
prašydami Aukščiausiojo už
tarimo. Trakuose yra graži pi
lis, pro kurią važiuojant visa
dos „verkia širdis". Aš prisi
menu Palangą. prisimenu 
tiltą į jūrą ir gintarais nusėtas 
pakrantes. 

Lietuvoje gyvena labai man
dagūs žmonės, kurie gyvena 
sunkiai, tačiau yra laisvi ir 
tuo didžiuojasi. Lietuva yra 
nuostabi šalis ir aš jos nieka
dos neužmiršiu, aš ją visados 
nešiosiu savo širdyje. 

Viktorija Biskytė 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinė 

YPATINGAS SVEČIAS 

Gruodžio 1-ąją „Geležinio 
Vilko" būrelis susitiko su ne
įprastu svečiu — Raimundu 
Novak. Nors tai buvo ne pir
mas kartas, kai jis lankėsi 
mūsų tarpe, tačiau buvo vėl 
malonu pasiklausyti jo pasa
kojimų. 

Raimundas visai neseniai 
buvo Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos auklėtinis, 
vėliau ketverius metus tarna
vo JAV laivyne. Per visą tar
navimo laiką Raimundas No
vak išgyveno gerų, saugių mo
mentų, bet :aip pat ir labai 
pavojingų dienų Persijos įlan
koje. Raimundo pareigos lai
vyne buvo — „boilerio" kontro
lieriaus — jis turėdavo prižiū
rėti šį didžiulį agregatą, kuris 
savo degimu dažnai reikalavo 
labai rūpestingos priežiūros, 
nes tai buvojabai atsakingas 
darbas. Raimundas sakė, kad 
jo darbas laivyne buvo ne tik 
atsakingas, bet ir įdomus. Rai
mundas pasakojo apie kelis 
mėnesius, praleistus jūroje, 
pasakojo apie kelionė į Hong 
Kong, apie priartėjimą prie 
pavojingų vandenų, kur bet 
koks negeras judesys galėtų 
baigtis mirtimi. Priartėjus 
prie Yemen, kuris yra prie 
Arabijos jūros, Raimundas pa
sakojo, kad buvo ypatinga 
įtampa, nes tuo laiku ten siau
tėjo teroristą:. 

Užbaigus pasakojimus, Rai
mundas klausė „Geležinio Vil
ko" narių, ar jie bijojo teroriz
mo, ar jie jaučia baimę po rug
sėjo 11-osios įvykių. 

Padėkojus Raimundui, įam
žinus mūsų susitikimą nuot
raukoje, išsiskirstėme į kla
ses. 

Gediminas Jankauskas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 klasės mokinys 

MANO SLAPČIAUSIA 
SVAJONĖ 

Aš užaugus svajoju būti gy
vūnėlių gydytoja. Man labai 
patinka gyvūnai. Iš jų man la
biausiai patinka šunys. Nors 
būna ir piktas šuo, bet aš ja
me įžvelgip gerą šuniuką. Aš 
pati Lietuvoje turėjau šuniu
ką. Jo veislė — prancūzų bul
dogas. Labai mielas, mėgstan
tis žaisti. Aš jo labai pasiilgs
tu. 

Ligija Balčiūnaitė 
Čikagos lit. m-los 

6 skyriaus mokinė 
(mok. Virginija Melone) 

JEI BŪČIAU LIETUVOS 
PREZIDENTAS 

Pradžioje aš būčiau daug ge
resnis ir gudresnis. Aš užim
čiau visą Rusiją, kad ji dau
giau nebūtų niekam pavojus, 
po to aš uždrausčiau ten rusų 
kalbą, neleisčiau skaityti kny
gų rusų kalba, o jei kas ne
klausytų — į Sibirą. Uždraus
čiau Rusijos Statutą — Kons
tituciją, o jei Rusijos žmonės 
manęs neklausytų, tai dar nu-
bausčiau — uždaryčiau jų kul
tūros įstaigas — universite
tus, kad jie būtų tamsūs ir 
nežinotų, kaip kultūringame 
pasaulyje gyvena žmonės. 

Po to aš sujungčiau Lietuvą 
su Lenkija. Kadangi Lietuva 
būtų daug pažangesnė už Len
kiją, tai visi lenkai jaustų pa
sididžiavimą šnekėti lietuviš
kai, lenkų kalba būtų naudo
jama tik prastuomenės tarpe. 
Visi lenkai išmoktų Vinco Ku
dirkos „Tautišką giesmę", šok
tume „Malūną" ir visi primin
tume, kad mes esame susijun
gę amžinai ir tos jungties nie
kas negali paneigti. Aš, ge
riausias Lietuvos prezidentas, 
būčiau įrašytas į istorijos la
pus aukso raidėmis ir Lemon
to Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai ir mokytoja 
Gražina Sturonienė dėkotų 
man už tai, kad aš buvau ge
riausias prezidentas. 

Linas Aleksiūnas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 klasės mokinys 

D o m a n t o D a č k a u s , Čikagos litua
nistines mokyklos 2 skyriaus moki
nio, piešinys 

LIETUVA — MANO 
GIMTAS KRAŠTAS 

Gyvendamas Lietuvoje, aš 
dažnai keliaudavau po jos 
miestus ir kaimus. Aš atsime
nu, kai aš lipau į Gedimino 
pilį, tada ji man atrodė tokia 
graži ir didelė su garbinga 
praeitimi. Mes su klasės drau
gais buvome Palangoje, kur 
vaikščiojome Baltijos jūros pa
krantėmis ir rinkome gintarė
lius. Dažnai aš važiuodavau į 
kaimą, kur vaikščiodavau po 
rugių laukus ir klausydavau 
paukščių čiulbėjimo. Aš nieka
da neužmiršiu Lietuvos. 

Kazimieras Gurauskas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys 

MANO 
MĖGIAMIAUSIOJI 

RAŠYTOJA 

Viena iš mano mėgiamiau
sių rašytojų yra mano močiutė 
Irena Serelienė. Ji yra para
šiusi daug straipsnių, vaidini
mų, pasakų ir pratimų Kristi
jono Donelaičio lit. mokyklai. 
Taip pat mano močiutė Irena 
Serelienė yra parašiusi daug 
pasakų vaikų žurnale „Eglu
tė", ji rašė daug įdomių 
straipsnelių skautų ir ateiti
ninkų organizacijoms papra
šius — ar dar jums kyla klau
simas, kodėl ji yra mano mė
giamiausia rašytoja? Man pa
tinka jos pasakos, kurios yra 
parašytos su dideliu įdomu
mu, o įvykiai paimti iš jos as
meniško gyvenimo. Dabar ji 
daugiau neberašo, nors anks
čiau taip malonu buvo skaityti 
apie Sigutę ir jos gyvenimą. Ši 
pasaka tęsdavosi nuo vieno 
„Eglutės" numerio iki kito ir 
taip toliau. Aš labai mėgstu 
močiutės pasakas, o taip pat ir 
myliu savo močiutę, kadangi ji 
mums, vaikams, suteikė daug 
malonių valandų, skaitant jos 
pasakas. Ačiū, miela Močiute. 

Daina Annarino 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 klasės mokinė 

KONCERTAS „ROKOKO" 

Pereitais metais aš mačiau 
pirmą „pop" koncertą. Taijbu-
vo grupė iš Lietuvos, kuri va
dinosi „Ro-ko-ko", jie atvyko į 
Dainavos stovyklą ir mus vi
sus pralinksmino. Ši grupė 
vaikų dainavo modernias dai
nas lietuvių kalba, po to jie 
sukūrė dainą apie Dainavą. 
Šis koncertas buvo labai sma
gus ir linksmas, mes daina
vome kartu, šokome ir džiau
gėmės, o kai reikėjo atsisvei
kinti, — buvo liūdna. Aš ir 
mano draugai ilgai neužmir
šime naujų draugų „Ro-ko-ko", 
turime atminimui gražių nuo
traukų, tačiau prisiminimai 
„gyvi mūsų akyse". 

Tomas Quinn 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys 

Gabąjos Staninaitės, Čikagos li
tuanistinės mokyklos 2 skyriaus 
mokinės, piešinys. 

NUOMONĖ APIE SAVE 
(2001) 

Aš turiu gražius garbanotus 
plaukus, su kuriais mėgsta 
žaisti mano katinas. Aš labai 
bijau būti tamsiame kamba
ryje. Man tėvelis sakė, kad aš 
per daug žiūriu televizorių. 
Man patinka skaityti knygas. 
Aš visada esu linksma mer
gaitė. Man patinka įvairūs na
miniai gyvuliukai. Aš galiu 
bėgioti greičiau už mano ka
tiną. Giedrė Poškutė 

* * * 

Aš galvoju, kad esu draugiš
kas. Aš turiu daug draugų. 
Mėgstu viską daryti greitai. 
Truputį pritingiu, kai reikia 
daryti pamokas. Esu išdykęs, 
užsispyręs. Kartais neklausau 
tėvų. Bet taip esu neblogas 
vaikas. Myliu gyvūnus. Esu 
linksmas. Erikas Linartas 

* * * 
Aš gerai moku plaukti. Aš 

gerai moku skaityti. Man pa
tinka statyti „Lėgo". Man pa
tinka eiti į mokyklą. Aš esu 
greitas ir protingas. Man pa
tinka gerai pavalgyti. Man pa
tinka žiūrėti televizorių. 

Laurynas Tankevičius 
* * * 

Aš einu į amerikiečių mo
kyklą ir į lietuvių. Aš mėgstu 
eiti į mokyklas, nes ten moko 
lietuviškai ir angliškai kalbė
ti. Ar mėgstu žaisti su savo 
draugėmis ir savo sese. Man 
patinka eiti į lauką ir šokinėti 
per virvutę su draugėmis. Aš 
einu su savo šuniuku pasi
vaikščioti. 

Raminta Pliopaitė 
* * * 

Mano vardas yra Lukas. 
Man devyneri metai. Aš mėgs
tu žaisti kompiuteriu, važinėti 
dviračiu ir riedučiais. Aš klau
sau mamos ir brolio Tomo. 
Man patinka žaisti krepšinį. 
Aš turiu daug draugų. 

Lukas Gūžys 
» * * 

Man labai sunku rašyti apie 
save. Aš manau, aš esu gera. 
Aš turiu daug draugų. Aš gra
žiai žaidžiu su draugais. Kar
tais susipykstame, bet vėl su
sitaikome. Kartais aš neklau
sau tėvelių. Aš mėgstu žaisti 
su Raine, bet kartais pamirštu 
ją pamaitinti! 

Akvilė Zakarauskais 
Visi — Čikagos lit. m-los 

2 skyriaus mokiniai 
(mok. Renata Butauskienė) 

.Geležinio Vilko" istorijos būrelio vaikai au apsilankiusiu svečiu - Raimundu Novak Eugen i j aus Butėno nuotr 
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