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Ignalinos regionas ieško naujų 
pragyvenimo šaltinių

Vilnius, vasario 21 d. (BNS) 
— Vyriausybė įsteigė Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
regioną, į kurį įtraukė dau
giausiai socialinių problemų 
dėl jėgainės uždarymo paar
siančius Ignalinos ir Zarasų 
rajonus bei Visagino miestą.

Vyriausybė nutarė, kad 
šiam regionui kils specifinių 
problemų dėl Ignalinos jėgai
nės uždarymo, todėl naujojo 
darinio vadovai turi išaiškinti, 
kokių socialinių ir ekonominių 
priemonių turi imtis Lietuvos 
vyriausybė.

Projektą rengusi Vidaus rei
kalų ministerijos Regionų 
plėtros departamento specia
listė Agnė Bagočiūtė sakė, kad 
dar iki šių metų vidurio bus 
įkurta Ignalinos AE regiono 
plėtros agentūra, kuri kurs 
verslo sąlygų pagerinimo šia
me krašte projektus, rengs 
paraiškas jų finansavimui. Pa
sak A. Bagočiūtės, sukūrusi 
konkretų vienos problemos 
vienijamą regioną, Lietuva 
gali tikėtis nemažo finansavi
mo per struktūrinius Europos 
Sąjungos fondus, skirtus re

gioninei plėtrai vystyti.
ES ragina Lietuvą kuo 

greičiau apsispręsti dėl jė
gainės II bloko uždarymo ir 
nutraukti jo naudojimą 2009 
m. Valstybinėje energetikos 
strategijoje yra numatyta 
jėgainės I bloką uždaryti iki 
2005-ųjų.

Ignalinos jėgainė pagamina 
daugiau nei 70 proc. Lietuvos 
elektros energijos. Vienai Lie
tuvai IAE uždarymas būtų per 
didelė finansinė našta, todėl 
valstybė siekia užsitikrinti 
tarptautinių rėmėjų paramą. 
Pastarieji IAE uždarymui jau 
skyrė daugiau kaip 200 mln. 
eurų (daugiau kaip 720 mln. 
litų), o Europos Komisija yra 
pasiūliusi 2004-2006 m. kas
met skirti po 70 mln. eurų 
(242 mln. litų) paramos jė
gainės uždarymui.

Užsienio žinovų nuomone, 
Ignalinos AE uždarymas, iš- 
montavimas, radioaktyvių at
liekų sutvarkymas ir sociali
nių problemų sprendimas gali 
kainuoti dešimtis milijardų 
litų.

Pagrindiniai Lietuvos stojimo j Europos Sąjungą (ES) reikalai — nuo Ignalinos atominės elektrinės, Lietuvo ekonomi
kos iki tarptautinių santykių — buvo pateikti per užsienio reikalų ministro Antano Valionio susitikimus Briuselyje. 
Kaip ir kasmet, šiame Asociacijos tarybos posėdyje apžvelgta Lietuvos pažanga rengiantis narystei ES ir Europos su
tarties įgyvendinimo eiga, taip pat pasikeista nuomonėmio4ipie svarbius tarptautinės politikos klausimus. Asociaci
jos taryba palankiai sutiko Lietuvos pastangas rengiantis uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Susitikimuose buvo 
aptartas Karaliaučiaus srities klausimas ir įvertintas Lietuvos vaidmuo stiprinant pastovumą, bendradarbiavimą su 
Rusija. Asociacįjos taryba pasveikino Lietuvą persiejus litą nuo JAV dolerio prie euro.

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos, Latvijos ir Estijos Ispanijos užsienio reikalų ministrai — A. Valionis, Indris Berzins, 
Kristina Ojuland, Josep Piąue ir Europos Komisijos narys, ': ukingas už ES plėtrą Gunter Verheugen. EPĄ Elta nuotr.

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

žinių agentūrų praneSimais)

Tarptautinė čiuožimo federacija 
atmetė Lietuvos protestą

Tėvynėje pasižvalgius
Salt Lake City-Vilnius,

vasario 21 d. (AFP-BNS-Elta) 
— Tarptautinė čiuožimo fede
racija (ĮSU) trečiadienį vakare 
nepatenkino Lietuvos čiuoži
mo federacijos (LČF) pateikto 
protesto dėl čiuožėjų Margari
tos Drobiazko ir Povilo Vana
go įvertinimo olimpinių žai
dynių šokių ant ledo laisvojoje 
programoje.

Varžybų vyriausiojo teisėjo 
Aleksandr Gorškov aptakiame 
atsakyme teigiama, kad tei
sėjai vertino šokius pagal ĮSU 
reglamentą ir skyrė lietu
viams IV-VI vietas. Rusi
jos, Šveicarijos ir Italijos 
teisėjai pirmadienį Lietuvos 
porai laisvojoje programoje 
skyrė IV vietą, Lietuvos atsto
vas — trečiąją, Vokietijos,

Supaprastintas 
laikinas vaikų

išvykimas į užsienį
Siekdama labiau atsižvelgti 

į vaiko poreikius, vyriausybė 
supaprastino vaikų laikinojo 
išvykimo į užsienį tvarką. Vy
riausybė nutarė, kad nuo šiol 
vaikui vykstant į užsienį, ne
reikės antrojo iš tėvų sutiki
mo, jei teismas yra nustatęs 
vaiko gyvenamąją vietą tik su 
vienu iš tėvų arba su juo vai
kas gyvena daugiausia. Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terįjos teigimu, daugiau nei 2 
metus galiojanti tvarka, kai 
vaikui išvykstant į užsienį, 
reikėjo abiejų tėvų sutikimo, 
atvėrė labai daug piktnau
džiavimo atvejų. Neretai su 
vaiku negyvenantis ir juo ne
sirūpinantis vienas iš tėvų 
piktybiškai neduodavo sutiki
mo savo vaikui išvykti ir netgi 
reikalaudavo duoti pinigų 
arba atsisakyti jam priteistų 
alimentų. Tokioje situacijoje 
labiausiai kentėdavo vaikai, 
negalėdami laikinai išvykti 
pasisvečiuoti į kitą valstybę 
atostogoms, turistinėms ke
lionėms, sporto varžyboms ar 
konkursams. Be to, vaiko glo
bos institucįjos vadovas apie 
savo globotinio išvykimą į 
užsienį privalės raštu infor
muoti Užsienio reikalų mi
nisterijos Konsulinį departa
mentą. (BNS)

Azerbaidžano, Bulgarijos ir 
Lenkijos teisėjai — penktąją, 
o Ukrainos — šeštąją.

Kaip žinoma, lietuviai užė
mė penktąją vietą, nors aukš
tesnes vietas iškovoję italai ir 
kanadiečiai griuvo, atlikdami 
laisvąją programą.

Pasak Lietuvos olimpinio 
atašė Jono Domanskio, visą 
ĮSU atsakymą sudaro vienas 
teiginys — tesėjai buvo teisūs. 
Tačiau jis pridūrė, kad šokėjai 
linkę susitaikyti su šiuo 
sprendimu. „Jie nelaukė ste
buklo, tik turėjo viltį, kad bus 
įvertinti aukščiau”, sakė J. 
Domanskis.

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK ) prezidentas 
Artūras Poviliūnas neatmetė 
galimybės, kad gavus pirmąjį 
neigiamą atsakymą, bus imta
si kitų žingsnių.

Lietuviai neslepia, kad pre
tekstą tokiems veiksmams 
davė anksčiau priimtas Tarp
tautinio olimpinio komiteto 
(IOC) ir ĮSU sprendimas pa
skirti aukso medalius kana
diečiams Jamie Sale ir David 
Pelletier, kurie sportinių šo
kių varžybose užėmė II vietą, 
bet nesutiko su teisėjų 
įvertinimu.

* Neakivaizdi NBA klubo 
„Portland Trail Blazers” ir
Kaimo „Žalgirio” dvikova tę
siasi. Abu šie klubai siekia 
išvysti savo gretose Arvydą 
Sabonį. „Trail Blazers” gene
ralinis vadybininkas Bob 
Whitsitt šią savaitę patvirti
no, jog buvo susitikęs su A. 
Sabonio agentu Herbu Rudoy 
ir tarėsi dėl lietuvio sugrįžimo 
į NBA. A. Sabonis šią savaitę 
pradėjo treniruotis su „Žal
giriu”, tačiau nepatvirtino, 
kad padės Kauno klubui kovo
ti LKL čempionate. <lr, Bu) 
* Tik 5.1 proc. lietuviu lai

ko save visiškai laimingais 
žmonėmis. Kitiems laimę tem
do įvairios socialinės proble
mos, pinigų stygius, sveikata. 
Tokius kliuvinius laimei iš
aiškino viešosios nuomonės ty
rimų studįja „Spinter”, žurna
lo „Veidas” užsakymu atlikusi 
gyventojų apklausą. Nelaimin
gais prisipažino esantys 7.1 
proc. apklaustųjų. (Eit*)

* Lietuvos parlamentarai
posėdžiauja sveikatai kenks
mingomis sąlygomis. Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro, 
atlikusio Seimo visuotinių 
posėdžių salės oro kokybės ty
rimus, manymu, šią patalpą 
būtina rekonstruoti. Tuo tar
pu Seimo vadovybė brandina 
idėją įrengti visiškai naują 
posėdžių salę. Pasak Seimo 
vicepirmininko Artūro Skar
džiaus, dabartinė salė galėtų 
likti istorijai kaip Nepriklau
somybės akto pasirašymo vie
ta. (LR, LŽ, Elta)

* Kilus aistringoms dis
kusijoms dėl sovietmečio 
vaikų poeto Kosto Kubilinsko 
vardu pavadintos gatvės Vil
kaviškio rajono Gižų kaime, jo 
gyventojai nusprendė atsisa
kyti šio pavadinimo. Poeto 
vardas gatvei suteiktas dar 
1989 metais, tačiau tik dabar 
buvo pradėtos pavadinimo 
įteisinimo procedūros. ibns»

* Pagal naują Statybos 
įstatymą supaprastinama 
leidimų statybai išdavimo 
tvarka. Išduodant statinio 
projektavimo sąlygų doku
mentus, ketinama įdiegti „vie
no langelio” principą. Tada 
būsimo statinio savininkui ne
reikės pačiam lankytis įvai
riose žinybose, dokumentus 
derins patys valdininkai. (Eitai

* Labiausiai Lietuvoje 
ieškomas nusikaltėlis Ro
mas Zamolskis, kuris pernai 
spalį buvo peršautas Panevė
žyje, o po to dingo be pėdsakų, 
tikriausiai slapstosi Vilniaus 
rąjone. Įtariama, kad žiauriais 
nusikaltimais pagarsėjęs psi
chikos ligonis R. Zamolskis 
dalyvavo vienas po kito šiais 
metais įvykdytuose apiplėši
muose Vilniaus rąjone.

* Pernai rugpjūčio 16 d. 
paskelbta Kauno nusikalsta
mo pasaulio autoritetu vadi
namo Egidijaus Abariaus, ku
ris buvo įtrauktas į labiausiai 
ieškomų asmenų penketuką, 
paieška pagaliau nutraukta. 
Trečiadienį jis pats atėjo į 
Generalinę prokuratūrą ir 
buvo apklaustas iš kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus meno 
kolekcijos pagrobtų paveikslų 
pardavimo byloje. (lr, eiui

* Sausio viduryje įsi
galiojo įstatymas, suteikian
tis galimybę grąžintinų pa
talpų nuominir ams privati
zuoti užiman.^B’SLatą c —aa 
vininkams — gauti kompensa
cijas. Tačiau įstatymas dar ne
veikia. Kauno savivaldybės 
Pastatų grąžinimo ir butų 
privatizavimo tarnybos vedėjo 
pavaduotoja Nijolė Navickienė 
sako, kad, nesant vyriausybės 
patvirtintos tvarkos, nėra 
įmanoma apskaičiuoti, kiek 
galėtų kainuoti kompensacijos 
savininkams. Kaune grąžin
tinuose ir grąžintuose savinin
kams namuose gyvena 1,950 
nuomininkų šeimų, kurias 
savivaldybė turėjo iškeldinti.

* Tai, kad „Senukai” yra 
viena didžiausią Lietuvoje 
ir Baltijos šalyse firmų, pre
kiaujančių statybinėmis me
džiagomis ir kitomis ūkio 
prekėmis, žino daugelis. Ta
čiau mažai kas žino, kad 
„Senukai” yra mūšio laukas, 
kuriame į kovą telkiamos Bib
lijos tezės, ezoteriniai ženklai, 
energetiniai simboliai, astro
loginiai žvaigždėlapiai. Jais 
„Senukų” savininkas Augusti
nas Rakauskas grindžia savo 
verslo filosofiją ir vadybą.

* „Esu pakraupęs nuo to,
kas darosi Kauno savival
dybėje”, sakė vienas Specia
liųjų tyrimų tarnybos pa
reigūnas, susijęs su baudžia
mosios bylos, iškeltos dėl Tur
to valdymo skyriaus vedėjo 
Arvydo Jurevičiaus nusikals
tamos veiklos, tyrimu. A. Ju
revičiui jau pateiktas kaltini
mas dėl kyšio priėmimo. Nuo 
pareigų nušalinto skyriaus 
vedėjo veiksmuose pareigūnai 
įžiūri ir turto grobstymo, ir 
dokumentų klastojimo, ir pikt
naudžiavimo tarnyba požy
mių. * (KD, Elta)

* Didėjant užsienio ir vie
tinių verslo klientą porei
kiui turėti aukštos kokybės 
šiuolaikiškai įrengtas įstaigas, 
sparčiai auga A kategorijos 
tarnybinių patalpų statyba. 
Vilniuje vien paskutinį pra
ėjusių metų ketvirtį šios ka- 
tegorijos patalpų bendrasis 
plotas padidėjo apie 10,000 
kv. m. (R. Elta)

* Lietuvos liberalų sąjun
gos (LLS) atstovai žada gin
ti vyriausiąjį Lietuvos eurode- 
rybininką Petrą Auštrevičių 
nuo galimų valdžios prieka
bių, kurias lemtų „liaudies 
balsas”. Šią savaitę Marijam
polės apskrities žemdirbiai pa
reikalavo pakeisti vyriausiąjį 
euroderybinmką, nes, jų nuo
mone, P. Auštrevičius blogai 
atstovavo žemdirbių siekius 
derybose su Europos Sąjunga 
(ES). Liberalai nuogąstauja, 
jog motyvuodama „liaudies 
balsu”, valdžia gali atstatydin
ti P. Auštrevičių.

* Užsienio reikalą minis
tro Antano Valionio teigimu, 
Suvalkijos ūkininkai nepa
grįstai reikalauja pakeisti vy
riausiąjį euroderybininką Pet
rą Auštrevičių. Valionio nuo
mone, deryboms su ES vado
vaujantis P. Auštrevičius yra 
„iniciatyvus, kokybiškai, grei
tai dirbantis derybininkas, ge
rai išmanantis stojimo derybų 
su ES esminius dalykus ir 
niuansus”. ibnsi

* Vyriausybė sumažino li
mitą tarnybinių mobiliųjų te
lefonų sąskaitų apmokėjimui 
valstybinėse įstaigose ir leido 
įstaigų vadovams patiems nu
spręsti, kiek kuris jų pavaldi
nys gali kalbėti valstybės sąs
kaita. Jokie limitai valstybi
nėse įstaigose netaikomi tik 
premjerui ir ministrams, 
premjero atstovui spaudai, 
Lietuvos vyriausiajam derybi
ninkui su Europos Sąjunga 
bei operatyvinį darbą dirban
tiems pareigūnams. <bnsi

* Iš Londone vykusio
JAV ir Europos valstybių 
žydų bendruomenių vadovų 
susitikimo grįžęs Lietuvos 
bendrijos pirmininkas Simo
nas Alperavičius lietuvių ir 
žydų santykius apibūdino 
kaip „skaidrėjančius”. „Tokią 
proceso eigą lėmė Lietuvos 
aukščiausių pareigūnų kalbos 
per žydų genocido Lietuvoje 
60-mečio minėjimą Paneriuo
se, šiai datai paminėti skirtą 
parlamento posėdį, praėjusiais 
metais Vilniuje vykusį pirmąjį 
Pasaulio litvakų kongresą, 
Katalikų bažnyčios Atgailos ir 
Atsiprašymo laiškas”, sakė S. 
Alperavičius. Jo nuomone, Lie
tuvos visuomenė vis geriau su
vokia Izraelio situaciją, gieda
ma ją su rugsėjo 11-osios tra
gedija JAV. (BNS)

Beijing. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį susiti
kęs su Kinijos prezidentu Jiang Zemin, paragino jį pradėti dery
bas su Tibeto dvasiniu vadovu Dalai Lama, Vatikanu ir kitais reli 
giniais vadovais. G. W. Bush pasiūlė Kinijos prezidentui sutikti su 
didesnėmis asmens laisvėmis: „Visi pasaulio žmonės, taip pat ir 
Kinijos žmonės, turėtų turėti laisvę pasirinkti, kaip gyventi, kaip 
garbinti (Dievą) ir kaip dirbti”. JAV patarėja valstybinio saugumo 
klausimais Condoleeza Rice sakė, kad JAV ir Kinijai nepavyko su
sitarti dėl ginklų platinimo kontrolės ir kad deryboms šiuo klausi
mu reikės laiko. JAV kaltino Kiniją, kad ši perdavė ginklų garny 
bos technologijas Šiaurės Korėjai ir Iranui, kurias G. W. Bush yra 
paskelbęs „blogio ašies” dalimi ir tvirtinęs, kad jos siekia sukurti 
cheminius, biologinius ir branduolinius ginklus. Kinija šiuos Va
šingtono kaltinimus neigia.

Tuo tarpu Kinijos prezidentas Jiang Zemin paragino Vašingto
ną būti kantrų kovojant su terorizmu ir pabrėžė, kad Irake reika
linga taika. „Leiskite baigti patarle: palengva jodamas, toliau nu
josi”, sakė jis. JAV vadovas pasakė J. Zemin, kad „ne kiekviename 
karo su terorizmu teatre viską reikia spręsti jėga. Kartais labiau 
praverčia diplomatija ir dialogas, o Kinijos vyriausybė gali labai 
padėti”.

New York. JAV Centrinė žvalgybos valdyba (ČIA) slaptame 
pranešime įspėjo, kad Afganistanas gali vėl nusiristi j chaosą, jei
gu nepavyk^ pažaboti etninės nesantaikos ir besivaidijančių karo 
vadų kovosimi valdžios, ketvirtadienį pranešė „The New York Ti 
mes”. ČIA netvirtina, jog pilietinis karas Afganistane yra neišven
giamas, tačiau įspėja, kad „pilietinio konflikto sėklos” Afganistane 
išlieka, turint galvoje valstybinių institucijų silpnumą ir jau se
niai vyraujančią įtampą tarp etninių bendrijų Kaip laikiną prie
monę, Valstybės departamentas siūlo padidinti tarptautines sau
gumo pajėgas, kad jos galėtų tarnauti ne tik Kabule, bet ir kituose 
Afganistano miestuose. Šiuo metu Afganistano saugumo pajėgose 
tarnauja beveik 4,000 kareivių.

Vašingtonas. JAV kariškių sėkmės auka Afganistane tapo ir 
žvalgybininkai, kuriems dabar, sutrikus persekiojamo Osama bin 
Laden teroristų tinklo „ai Qaeda” veiklai, pasidarė kur kas sun
kiau susekti kovotojų grupeles. Kita vertus, šios nedideles po visą 
pasauli issibarsčiusios grupelės vargu ar yra pajėgios surengti il
gai plaiijinPįs njį^jįnin naikinimu išpuolius, kaip „ai Qaeda”. Per 4 
mėnesius trunkančią JA V vadovaujamą karinę kampaniją nuver
tus Afganistaną valdžiusį talibų režimą bei nukovus ir sugavus 
šimtus „ai Qaeda” narių, tinklas nebuvo visiškai sunaikintas.

Ryga. Priimant sprendimus dėl NATO plėtros, svarbu, kad da
bartines ir būsimas NATO valstybes taip pat vienytų ir „tam tik
ros vertybės, demokratija, įstatymais užtikrinamos laisvės”, sakė 
NATO generalinis sekretorius George Robertson interviu, Latvijos 
laikraščiui „Diena”. Jis nurodė, kad lapkritį priimdamas sprendi
mus dėl plėtros NATO atsižvelgs ir į tai, kokie kandidačių santy
kiai su kaimynais. Jis taip pat sakė, kad kai kuriose valstybėse- 
kandidatėse prieš NATO plėtrą įvyks parlamento rinkimai, ir tai 
bus svarbus veiksnys.

Bogota. Kolumbijos prezidentas Andrės Pastrana pareiškė, jog 
sustabdo taikos derybas su kairiaisiais sukilėliais ir įsakė kariuo
menei vėl užimti pietinėje valstybės dalyje esančią demilitarizuo
tąją zoną. Šis pareiškimas buvo paskelbtas kelios valandos po to, 
kai įtariami Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC) 
sukilėliai užgrobė į sostinę Bogotą skrendantį keleivinį lėktuvą.

Haga. Jis neturi nei jokios patirties teisme, nei oficialios teisi
ninkų komandos, nei pagarbos teismui, teisiančiam jį už karo nu
sikaltimus, tačiau, regis, niekas nedrįstų teigti, kad Slobodan Mi- 
loševič nesiseka savęs ginti tarsi įgudusiam advokatui. Plačiai pa
garsėjęs savo neeiliniais politiniais gebėjimais ir provokuojančia 
retorika buvęs Jugoslavijos prezidentas nustebino teismo stebėto- 

Ijus savo teisės išmanymu. Pradėjus svarstyti jo istorinę bylą, jis 
buvo aktyvus ir gerai pasirengęs, o jo kryžminės apklausos agre
syvios ir taiklios.

Vašingtonas. Palyginti neseniai j Marso paviršių iš gilių ply
šių veržėsi milžiniški vandens srautai, galėję sukelti siaubingus 
potvynius, trečiadienį pranešė raudonosios planetos nuotraukas 
analizuojantys mokslininkai. Maždaug prieš 10 mln. metų j Marso 
paviršių netoli ekvatoriaus išsiliejo 1.25 karto daugiau vandens, 
nei jo yra Erie — viename iš JAV Didžiųjų ežerų. Tie srautai su
darė dideles aikšteles ir veržėsi iš požemio lyg lava, žurnale „Geo- 
physical Research Letters” rašo Arizonos universiteto mokslinin
kai. Marsą tyrinėjantiems mokslininkams labai svarbu rasti van
dens, nes jis yra ir esminė gyvybės sąlyga. Plyšiai Marso paviršiu
je, kuriuos padarė besiveržiantis vanduo, buvo žinomi ir anksčiau, 
bet jų amžius yra maždaug 2 mlrd. metų. „Kalbant geologine kal
ba, Marsas tikriausiai tebėra aktyvus”, pareiškė mokslininkai.

Briuselis. Tadžikistanas trečiadienį tapo 27-ąja valstybe, prisi 
jungusia prie NATO Bendradarbiavimo vardan taikos programos. 
Tadžikistane buvo dislokuotos Europos ir JAV pajėgos, dalyvau
jančios antiteroristinėje karo operacijoje Afganistane. Nuo šiol Ta
džikistanas galės dalyvauti NATO programose, susijusiose su ka
riuomenės pertvarka, civiliniu nepaprastųjų situacijų planavimu, 
mokslu bei aplinkosauga.

Talinas. Žiemos olimpinių žaidynių Salt Lake City organizatorė 
Amerika gana savotiškai supranta oficialios kalbos padėti Baltijos 
valstybėse. Oficialiame interneto tinklalapyje, kuriame sudėta in
formacija apie žaidynėse dalyvaujančias valstybes, rašoma, kad 
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje
oficialiai vartojamos dvi kalbos 
Pasak pateiktos informacijos,
Lietuvoje ir Estijoje be lietuvių 
ir estų kalbų, „oficiali” šiose 
valstybėse yra ii* rusų kalba, o 
Latvijoje latvių ir rusų kalbos 
yra „lygiavertės”.

I

I

KALENDORIU8
Vasario 22 d.: Šv. Petro sostas; 

Darvydas, Elvinas, Gintaute, Maksi- 
mijonas, Margarita.

Vasario 23 d.: Butvile, Gantau- 
tas, Polikarpas, Romana, Roma, Se
verinas, Siga.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

2002 METŲ ŠALFAS S-GOS 
VARŽYBINIO KALENDORIAUS

(I dalis)
Pateikiame 2002 metų ŠAL- 

FASS-gos varžybinj kalendo
rių, pagal Visuotinio ŠAL- 
FASS-gos suvažiavimo, įvyku
sio 2001 m. lapkričio 17 d., 
Clevelande, nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis 
varžybų dar tebėra planavi
mo stovyje ir jų datos bei vie
tos dar galutinai nenustatytos. 
Visų varžybų išsamios deta
lės, pribrendus laikui, prane
šamos klubams ir, sutraukta 
forma, skelbiamos spaudoje. 
Šis kalendorius apima tik me
tines ŠALFASS-gos ir Bal- 
tiečių Sporto federacijos pir
menybes bei kitas platesnės 
apimties varžybas. Kalendo
riaus papildymai bei pakeiti
mai bus nuolat skelbiami.

2002 m. ŠALFASS-gos 
Kalnų slidinėjimo pirmeny
bės vyks 2002 m. vasario 18 
d., Whistler-Blackcomb sli
dinėjimo kurorte, Whistler, B. 
C., Kanadoje. Informuoja: Gai
lė Ošlapas, P. O. Box 8247, 
Green Valley Lake, CA 92341, 
USA. Tel. ir faksas: 909-867- 
3791. E-mail: gailute@email.- 
msn.com

II Floridos Lietuvių me
tinį golfo turnyrą rengia 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulatas St. Petersburge, 
2002 m. kovo 9 d., Imperial 
Lakevvoods Golf Club, Palme- 
to, Florida. Informuoja: A. 
Karnavičius, tel.727-895-4811; 
fax: 727-822-2252; E-mail: 
ltconsulfl@bayprintonline.com 
Visi lietuviai golfininkai kvie
čiami dalyvauti.

Tradicinė, metinė Mont
realio lietuvių slidinėjimo 
stovykla — iškyla vyks 2002 
m. kovo 14-17 d., Mont La Re- 
serve slidinėjimo kurorte, 
Saint Donat, Quebec, Kanado
je. Didžiojo slalomo varžy
bos vyks kovo 16 d., šešta
dienį. Informacija: Vilija Bulo
ta, 4550 Miller Avė., Montre
al, Que. H3W 2E3, Canada. 
Tel. 514-344-8226 ar 819-424- 
2803. E-mail: viliabulo-
ta@hotmail.com

2002 m. ŠALFASS-gos vy
rų senjorų (1967 m. gimimo 
ir vyresnių) krepšinio pir
menybes vykdo Clevelando 
„Žaibas”, 2002 m. kovo 23 ir 
24 d. Clevelande, OH. Infor
muoja: Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr., Mentor,

OH 44060, USA. Tel. 440-209- 
0440; Fax:- 216-481-6064; E- 
mail: tatarunas@ameritech.- 
net

2002 m. ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks 2002 m. gegužės 
4 ir 5 d., Detroite, Mich. Vyk
do — Detroito LSK „Kovas”. 
Varžybos vyks šiose berniukų 
ir mergaičių klasėse: B (1986- 
1987 m. gimimo), C (1988- 
1989 m.), D (1990-1991 m.), E 
(1992-1993 m.) ir F „moleku
lių” (1994 m. ir jaunesnių). In
formacija: Mykolas Abarius, 
P.O. Box 250309, Franklin, 
MI 48025-0309, USA. Tel. 
248-865-0243; Fax: 248-338- 
2625; E-maik. michaelgc- 
pa@ameritech. net

2002 m. Š. Amerikos Lie
tuvių stendinio (Trap) 
šaudymo sporto pirmeny
bės vyks 2002 m.gegužės 11 
d., Hamiltono LMŽK „Gied
raitis” šaudykloje. Vykdo 
ŠALFASS-gos Šaudymo spor
to komitetas. Informuoja; Ka
zys Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, Ont. L7P 2G2, Ca
nada. Tel. 905-332-6006; Fax: 
905-547-5556; E-mail: kdek- 
snys@sprin<*te ***> •

52-sios Š. Amerikos Lie
tuvių sporto žaidynės vyks 
2002 m. gegužės 17, 18 ir 19 
d., Čikagoje III. Vykdo — Či
kagos ASK „Lituanica”. Pro
gramoje — 2002 m. ŠAL
FASS-gos pirmenybės šių 
sporto šakų: a. Vyrų A ir B, 
moterų ir jaunių bei mergai
čių A (1983 m. gimimo ir jau
nesnių) krepšinio, b. Vyrų, 
moterų ir mišrių komandų 
tinklinio, c. Stalo teniso, d. 
Šachmatų, e. Visų klasių plau
kimo. Informacija: Rimantas 
Dirvoms, tel. 630-789-o529.

Tradicinės Clevelando 
LSK „Žaibo” lengvosios at
letikos varžybos ir 2002 m. 
Vidurio Vakarų sporto apy
gardos pirmenybės, vykdomos 
USATF Lake Erie Assoc. 2002 
m. pirmenybių rėmuose, nu
matomos š. m. birželio mėnesį, 
Clevelande, OH. Informuoja: 
Algirdas Bielskus, 3000 Had- 
den Rd., Euclid, OH 44117- 
2122, USA. Tel: 216-486-0889; 
Fax: 216-481-6064; E-mail: 
Vyts@VPAcct. com

Lietuvos šokėjai ant ledo Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko XIX 
Žiemos olimpiadoje, Salt Lake City, š.m. vasario 18 d., nepaisant jų pui
kaus pasirodymo, į penktąją vietą buvo nustumti nesąžiningų teisėjų.

GARBINGAS LIETUVOS 
AVIACIJOS VETERANO 

JUBILIEJUS
Lietuvos aviacijos veteranui 

Viktorui Ašmenskui vasario 
19 d. sukako 90 metų.

Šventė, skirta vienos iški
liausių asmenybių Lietuvos 
aviacijoje, lakūno, sklandyto
jo, aviacijos sporto organiza
toriaus V. Ašmensko jubiliejui 
paminėti įvyko vasario 19 d. 4 
vai. p.p. Vilniaus Karininkų 
ramovėje.

V. Ašmensko visas gyveni
mas susijęs su Lietuvos avia
cija. 1934 m. V. Ašmenskas 
baigė Nidos sklandymo mo
kyklą ir įgijo C piloto sklandy
tojo kategoriją, vėliau baigė 
Aukštesniąją technikos bei 
Lietuvos aeroklubo lakūnų 
mokyklas ir įgijo tarptautinio 
lakūno-piloto licenciją. V. Aš
menskas skraidė lėktuvais 
ANBO-III, ANBO-V, ANBO- 
VI, „Foker D-VII”, „Ansaldo A- 
120” ir kitais.

V. Ašmenskas — grupinių 
šuolių parašiutais pradinin
kas Lietuvoje: 1936 m. atlikęs 
pirmąjį šuolį parašiutu Palan
goje vykusios aviacijos šventės 
metu, po metų Kaune vyku
sioje aviacijos šventėje, skir
toje Lietuvos aeroklubo de
šimtmečiui, su draugais atliko 
pirmąjį Lietuvoje grupinį 10- 
ties sportininkų šuolį.

V. Ašmenskas — I pasauli
nio lietuvių sportininkų olim

piados Kaune 1938 m. dalyvis 
(sklandymo sportas), 1939 m. 
atstovavo Lietuvai I Baltijos 
šalių aviacijos sporto varžybo
se. Veteranas ne vienerius me
tus rūpinosi Lietuvos aviacijos 
sporto reikalais, buvo aviaci
jos sporto federacijos atsakin
gasis sekretorius, aeroklubo 
generalinis sekretorius.

V. Ašmengko gyvenimas ne
atsiejamas nuo Lietuvos lais
vės kovų. Jubiliatas — 1941 
m. birželio 23-28 d. sukilimo 
dalyvis, Lietuvos forumo Tra
kų apskrities štabo (1942- 
1944 m.), Lietuvos tautinės ta
rybos (1946 m.) narys. Buvo 
suimtas, teistas, įkalintas.

Garsus aviacijos žinovas V. 
Ašmenskas apdovanotas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino ordino I laipsnio 
medaliu, Dariaus ir Girėno 
medaliu, Tarptautinės aero
nautikos fedferacįjos (FAI) me
daliu „Už nuopelnus aviacijos 
sportui”.

Šiuo metu veteranas toliau 
kaupia istorinę medžiagą apie 
partizaninių kovų dalyvius, 
aviatorius ir Lietuvos aviaciją, 
noriai dalijasi patirtimi su 
jaunąja karta. Jis yra mo
nografijos „Generolas Vėtra”, 
išleistos 1998 m., autorius.

Elta

LIETUVĖS
DVIRATININKĖS

PASAULIO VERTINIMŲ 
LENTELĖJE

Tarptautinės dviračių sporto 
sąjungos (UCI) pirmą kartą 
šiais metais paskelbtoje pa
saulio plento dviratininkių 
įvertinimų lentelėje iš lietuvių 
aukščiausią vietą — penktą — 
užima Edita Pučinskaitė (496 
tšk.) 26-erių metų pasaulio 
vicečempione praėjusių metų 
spalio 13 dienos klasifikacijoje 
buvo šešta.

31-erių metų pasaulio čem
pionė kita lietuvė Rasa Polike
vičiūtė (432 tšk.) išliko septin
ta.

Ir toliau pirmauja pasaulio 
taurės laimėtoja australė An
na Milhvard, 733 tšk. Antrą 
vietą užima vokietė Judith 
Arndt, 684 tšk., trečią — olan
dė Miijam Melchers (655 tšk.).

Diana Žiliūtė (259 tšk.) iš 
16-osios vietos pakilo į 14-ąją, 
o Jolanta Polikevičiūtė (66 
tšk.) iš 48-osios pozicijos nu
krito į 49-ąją. Iš viso klasifi
kuotos 354 dviratininkės.

Nacionalinių rinktinių popu
liarumo lentelėje Lietuva (1,280 
tšk.) išlieka antra. Pirmauja 
Vokietija (1,536 tšk.). Trečioje 
vietoje — Olandija (1,206 
tšk.). Iš viso klasifikuotos 42 
šalys- Elta

V. KANCLERIS 
PAGERINO REKORDĄ

JAV studijuojantis 22 metų 
bėgikas Vytautas Kancleris 

' pagerino Lietuvos uždarų pa
talpų 60 m bėgimo su kliūti
mis rekordą, per varžybas 
Flagstaf, Arizona, nuotolį
įveikęs per 7.87 sek.

Ankstesnis rekordas — 7.89 
sek. — priklausė Laisvūnui 
Sankauskui ir buvo pasiektas 
net prieš 13 metų — 1989 
metų sausio 28-ąją Vilniuje.

Tai jau septintasis šiais me
tais Lietuvos lengvaatlečių pa
siektas nacionalinis rekordas.

Elta
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ASK „Lituanica” jaunosios krepšininkės žino. kad po intensyvios treniruotės būtina atsigaivinti.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Futbolas Čikagoje

Salės futbolo pirmenybių „major” divizijos lentelė 
po šeštojo rato

PABALTIJO
LENGVAATLEČIŲ

UŽDARŲ DURŲ 
VARŽYBOS

Taline pasibaigusiame trijų 
Baltijos šalių lengvaatlečių 
uždarų patalpų varžybose Lie
tuvos rinktinė užėmė antrąją 
vietą, surinkusi 171.5 tšk. Nu
galėjo estai (263.5 tšk.), o treti 
liko latviai (147 tšk.).

Tokia pačia tvarka trys 
rinktinės išsirikiavo ir vyrų, ir 
moterų įskaitoje, pelnydamos 
beveik tiek pat taškų (vyrai — 
113.5; 85.5 ir 73, moterys — 
113, 86 ir 74).

Pasak Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos atstovo 
ryšiams su žiniasklaida Vir
ginijaus Daukšio, Lietuvos 
sportininkai varžybose iškovo-

jo septynias pirmąsias vietas 
ir pagerino vieną šalies re
kordą.

Jo autorė — panevėžietė 
Edita Grigelionytė, peršokusi 
su kartimi 3 m 60 cm ir page
rinusi savo pačios rekordą net 
25 cm.

Tačiau šio rezultato pakako
tik antrąjai vietai.

Nugalėtojai ir antrąsias vie
tas užėmę sportininkai pateko 
į Baltijos šalių rinktinę, kuri 
šeštadienį, vasario 23 d., Ta
line susitiks su Suomijos rink
tine.

Suaugusiųjų varžybų išva
karėse įvyko jaunių (iki 17 
metų) Baltįjos šalių varžybos, 
kuriose lietuviai liko treti, 
tačiau pagerino tris Šalies re
kordus.

Elta

1. „United Serbs” 6 18-10 14
2. „Kickers” 6 21-15 14
3. „Eagles” 6 13-13 12
4. „Vikings” 6 12-10 9
5. „Green-White” 6 18-14 8
6. „Schwaben” 6 19-15 8
7. „Lituanica” 6 22-14 7
8. „Maroons” 6 8-20 5
9. „Legovia” 6 18-30 3
10. „Zrinski” 6 15-21 1

(Vieta, komandos vardas, rungt. skaičius, įvarčių sant., tašk.)

FUTBOLAS ŠJ SEKMADIENI
„Odeum” patalpose Vilią 

Park, IL (1033 Vilią Avė.) bus 
žaidžiamas 7-sis pirmenybių 
ratas. „Lituanica” šį kartą pa
sirodys anksti — 3 vai. p.p. ir 
rungtyniaus su „Green-White” 
ekipa, kuri turi tik vienu taš
ku daugiau negu mūsiškiai. 
„Lituanicai”, aišku, reikia per

galės, ypač norint įsitvirtinti 
pirmoje lentelės dalyje.

Raginame lietuvius žiūrovus 
gausiai atsilankyti ir paska
tinti mūsų futbolininkus per
galei. Pirmenybės artėja prie 
pabaigos, jau likę tik 3 susiti
kimai. Paskutinis iš jų bus 
kovo 10 d.

LFK „LITUANICOS”
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Futbolo klubo „Li
tuanicos” (jis amerikiečių tar
pe žinomas „Liths” vardu), me
tinis narių susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, kovo 17 d. 
PL centre, Lemonte. Pradžia 1 
vai. p.p.

Čia, kaip paprastai, bus val
dybos ir revizuos narių pra
nešimai apie klubo veiklą. Bus 
diskutuojami klubo ateities rei
kalai, norint, kad šis 52 me
tus gyvuojantis, vienas iš ak
tyviausiųjų Š. Amerikoje lietu
vių sporto vienetų, dar ilgai 
tęstų savo veiklą.

Kviečiami dalyvauti ne vien 
tik nariai, bet ir tie, kurie do
misi klubo veikla ar norintieji 
įsijungti į jo eiles. Reikia pa
žymėti, kad šio- klubo koman
dos plačiai reiškiasi ameri
kiečių bei kitų tautų pirme
nybėse ir jam reikalinga visa
pusiška parama bei dėmesys.

E. Šulaitis

LFK „Lituanica” šulai. Iš k vyrų futbolo komandos treneris Gediminas 
•Jarmalavičius, klubo valdybos pirmininkas Alberto Glavinskas ir žurna
listas Edvardas Šulaitis.
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KELIAS Į NATO, ŽVELGIANT 

JAV LB AKIMIS

ALGIRDAS RIMAS

Šį lapkritį NATO valstybių 
vadovai susirinks Prahoje ap
tarti Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacįjos raidą, perspekty
vas ir opiausias jos problemas. 
Atrodo, kad bus svarstomos 
trys pagrindinės temos: NATO 
persiorientavimas atremti 
naujus, Šiuolaikinius iššūkius; 
NATO santykiai ir bendradar
biavimas su Rusija; NATO 
plėtimas. Lietuviams aktua
liausias klausimas yra, ar 
NATO sąjungininkai Prahoje 
pakvies Lietuvą įstoti į jų 
bendriją, ar ne? Šiuo metu, 
galvojama, kad atsakymas 
bus teigiamas, tačiau garan
tijų dar nėra.

Prahoje, atrodo, pirmenybė 
bus skiriama aptarti, kaip ge
riausiai NATO pritaikyti prie 
naujų sąlygų ir iššūkių. Jau 
Kosovo ir NATO konflikte su 
Serbija išaiškėjo, kad JAV 
ginkluotė ir karinis pasiruoši-. 
mas yra tiek pažengę, kad Eu
ropos sąjungininkai galėtų 
užimti tik antraeilę vietą. Be- 
sitęsiančiame Afganistano ka
re skirtumai tarp JAV ir visų 
kitų valstybių kariuomenių 
tik dar labiau išryškėjo pas
tarųjų nenaudai. JAV gink
luotė, technika ir informacinės 
technologijos neturi kon
kurentų. Daugelis NATO są
jungininkų gerokai atsilieka 
nuo JAV, nes jie palyginti 
menkai remia savo kariuo
menes — išleisdami už apsau
gą mažesnę dalį savo valstybi
nių išteklių net negu Lietuva, 
nekalbant jau apie JAV.

JAV, Europa ir NATO

JAV kaltina Europos sąjun
gininkus, kad šie per mažai 
prisideda prie pasaulinio sau
gumo bei pastovumo palaiky
mo. Priduriama, kad kai Euro
pos Sąjungos lygmenyje kal
bama apie gynybą, dažnai 
svarstomas savų europietiškų 
apsaugos struktūrų kūrimas, 
o ne bendrų NATO jėgų didi
nimas ar kaštų joms paskirs
tymas. JAV senatorius Lugar 
sausio mėnesį Briuselyje pa
reiškė, kad NATO turėtų per
siorientuoti nuo vien Europos 
teritorįjos gynybos į kovą 
prieš terorizmą globaliniu 
mastu. Jis aiškino, kad NATO 
turėtų aktyviau prisidėti, 
sprendžiant terorizmo ir besi
vystančių valstybių plėtros 
problemas ir būti pasiruošusia 
įvairioms užduotims visuose 
pasaulio regionuose.

Europiečiai dažnai sako, kad 
JAV per mažai tariasi su są
jungininkais ir vienašališkai 
vykdo savo sprendimus. Skun
džiasi, kad JAV vis dažniau 
nesiskaito su kitų valstybių

interesais ir neatsižvelgia į sa
vo veiksmų pasekmes. Tačiau 
visi sutaria, kad Europos vals
tybėms tenka svarbus vaid
muo bendradarbiaujant kovoje 
prieš teroristus ir dalyvaujant 
taikos palaikyme Balkanuose 
bei kituose regionuose. Ma
noma, kad ir ateityje vyks toli
mesnis taikos palaikymo, už 
NATO teritorijos ribų, uždavi
nių pasiskirstymas tarp są
jungininkų, bus raginama, 
kad Europos nariai ir Kanada 
padidintų savo valstybinių są
matų dalį gynybai.

Rusija ir NATO

Po rugsėjo ll-osios užpuoli
mų Rusįjos prezidento Putin 
siūlymai padėti JAV susilaukė 
atgarsio JAV-ose ir buvo pa
lankiai sutikti kitose NATO 
valstybėse. Nors ši Rusijos po
litika aiškiai tarnauja ir Rusi
jos interesams, JAV ir kitos 
NATO valstybės pasiryžo ieš
koti priemonių, kad galima 
būtų suderinti NATO ir Rusi
jos veiklą prieš musulmonų- 
fundamentahstų teroristus, 
taip pat kontroliuoti branduo
linių ir kitų masinių ginklų 
plėtrą bei bendradarbiauti ki
tais klausimais. Toks bendra
darbiavimas buvo puolamas, 
nes jis galėtų Rusijai duoti ly
gias teises ir net veto teisę 
NATO forume. Kaip šis 
NATO-Rusijos bendradarbia
vimo klausimas bus išspręs
tas, tikriausiai paaiškės tik 
Prahoje. Tačiau JAV politikai 
ramino, kad Rusija turėtų bal
są, tik iš anksto aptariant su
tartas temas ir, kad NATO 
plėtimo klausimas nebus de
rinamas su Rusija. Prahoje 
NATO turėtų toliau plėstis, 
pakviečiant į savo gretas ant
rą bangą naujų kandidatų.

Kas remia ir kas 
priešinasi

JAV prezidentas Bush jau 
2001 m. birželį Varšuvoje, pa
žadėjo, kad NATO bus plečia
ma 2002 metais ir, kad bus 
pakviesta kandidatuoti bent 
viena valstybė. Prezidentas 
Bush pranešė, kad kiekviena 
demokratinė ir tinkamai pasi
ruošusi Europos valstybė ga
lėtų patekti į NATO. Buvo tei
giama, kad valstybės, nesan
čios NATO narėmis (pvz. Rusi
ja), neturi teisės vetuoti na
rystę bet kuriai šaliai — kan
didatei. Stebėtina, kad prezi
dento Bush kalba nesukėlė 
ypatingo pasipriešinimo iš Ru
sįjos pusės, nors girdėjosi 
įprastų abejonių, ypač apie 
Baltįjos valstybių pakvietimą. 
Taip pat iš anos pusės netrūko

tvirtinimų, kad kiekviena 
valstybė turi teisę pasirinkti 
savo sąjungininkus. Vėliau, 
Rusijos prezidentas Putin pats 
pareiškė susidomėjimą labiau 
suartėti su JAV ir NATO. Jis 
net teigė, kad ši Šiaurės At
lanto sutarties organizacija 
Rusįjai daugiau nekelia grės
mės.

Tarp NATO sąjungininkų 
jau buvo gerai žinoma, kad 
šalia JAV, NATO narės: Len
kija, Vengrija, Čekija, Danija, 
Islandija ir Norvegija, rėmė 
visų trijų Baltijos valstybių 
pakvietimą į NATO (kaip ir vi
sos, NATO nepriklausančios 
Skandinavijos valstybės). Ša
lia jų, už Baltijos valstybių 
įvedimą aiškiai pasisakė 
Prancūzijos prezidentas Chi- 
rac ir vasario mėnesį, Vokieti
jos Užsienio reikalų ministras 
Joschke Fisher.

Metų vidury paaiškėjo, kad 
tarp NATO narių neliko prie
šininkų sąjungos plitimui, nors 
atskiros narės siūlė įvairius 
plėtimo variantus — vieniems 
buvo svarbiau, kad naujieji 
nariai būtų gerai kariniai pa- * 
siruošę, kiti NATO plėtimą 
traktavo politiniais pagrin
dais. Vieniems atrodo svar
biau plėstis į šiaurės rytus, ki
tiems — į pietus. Tarp ge
riausiai pasiruošusių dažnai 
minima Slovėnija, Lietuva, 
Estija ir Latvija. Jos laikomos 
esančios pirmojoje aspirantų 
grupėje. Po jų dažniausiai mi
nima Slovakija. Ši šalis, be jo
kių abejonių, būtų patekusi į 
pirmąją grupę, jei nebūtų kė
lusi susirūpinimo, kad rugsėjo 
mėnesį į vadovo postą gali 
būti išrinktas prieštaringai 
nuskambėjęs premjeras Mer- 
ciar. Pastarasis garsėja kaip 
politikas, nesilaikantis Vaka
rų valstybių vertybių ir politi
kos standartų.

Paskutiniai du kandidatai 
būtų Bulgarija ir Rumunija. 
Šios dvi valstybės laikomos 
mažiausiai pasiruošusiomis 
NATO narystei. Tačiau, 
NATO jos duotų naudos vien 
dėl to, kad yra strateginiame 
Balkanų regione. Prancūzija, 
Italija, Graikija ir Turkija yra 
linkusios remti šių valstybių 
pakvietimą NATO narystei. 
Likusieji aspirantai — Kroati
ja, Makedonija ir Albanija — 
praktiškai neturi galimybių 
įstoti į NATO šiais metais dėl 
savo vidaus problemų.

Visos išvardintos valstybės, 
išskyrus Kroatiją, 2000 me
tais, Vilniuje pasirašė prokla
maciją, kuria išreiškė savo 
bendrus norus įstoti į NATO 
ir tam tikslui bendradarbiau
ti. Kroatija prisidėjo vėliau. 
Nuo to laiko šios aspirantų 
valstybės tapo vadinamos Vil
niaus 10-ku.

Norint, kad NATO būtų ple
čiama, reikės, kad visi 19 
NATO narių tam pritartų. 
Kiekviena valstybė, norinti

įstoti į Šiaurės Atlanto sutar
ties organizaciją, turės įrodyti 
NATO nariams, kad jos ka
riuomenė pasiekė atitinkamą 
NATO standartą. Nė kiek ne 
mažiau svarbu, kad kandida
tuojanti valstybė praktikuotų 
demokratišką politinę sant
varką, gerbtų žmogaus teises 
ir ugdytų savo ūkį bei laisvąją 
rinką.

Amerika turi paruošusi spe
cialias programas kandidačių 
įvertinimui. Ginkluotų pajėgų 
jungtinio štabo vadas ir kiti 
valdžios departamentai ruošia 
savo ataskaitas, kurias turėtų 
įteikti prezidentui Bush. Pati 
NATO organizacija ruošia sa
vo įvertinimus. Preliminarūs 
sprendimai, ką pakviesti, tu
rėtų išaiškėti gegužės mėnesį 
Reikjavike, kai šiam klausi-, 
mui apsvarstyti susitiks 
NATO užsienio reikalų mi
nistrai. Greičiausiai bus dera
masi iki pat Prahos konferen
cijos.

JAV vyriausybė yra linkusi 
pakviesti nuo 4 iki 7 naujų 
kandidačių. Šio vasario pra
džioje Valstybės departamen
to sekretorius Povvell pasisakė 
nematąs jokių kliūčių, kodėl 
negalėtų būti pakviestos visos 
trys Baltijos ir dar keletas 
kitų valstybių. Tačiau bus at
sižvelgta ir į Kongreso nuo
mones, ypač Senate, kuriame 
reikės bent 67 balsų, kad po 
pasirašymo būtų ratifikuota 
bet kokia sutartis tarp JAV ir 
NATO, priimant naujas nares 
į šią organizaciją. Būtų idealu, 
kad dauguma, apie 80 senato
rių, pritartų NATO plėtimui. 
Ar bus tiek balsų, dar neaiš
ku. Dabartinė Senato sudėtis 
galės pasikeisti po šio lap
kričio rinkimų. Jame balsuoto
jai rinks trečdalį senatorių, 
tarp kurių kandidatuos ir 
mūsų aktyvūs rėmėjai, sena
torius Durbin ir senatorius 
Gordon Smith. Bus renkamas 
ir lietuvių bylos šalininko, se
natoriaus Helms pasekėjas/ a

North Carolina valstijoje. Bu
vęs prezidento Clinton Krašto 
apsaugos sekretorius ir buvęs 
senatorius Cohen, vasario mė
nesį Miunchene, vienoje kon
ferencijoje perspėjo, kad Sena
to nuomonė plėtimo klausimu 
dar nėra susiformavusi.

Ypatingo dėmesio Senate su
silaukė įstatymo projektas — 
Freedom Consolidation Act. 
Jis laikomas dabartiniu Kon
greso rodikliu NATO plėtimo 
klausimu. Projekte yra išvar
dinta daugelis valstybių, sie
kiančių NATO narystės, tarp 
jų yra ir Lietuva. Projekte yra 
pritariama šių šalių kandida
tūroms ir yra parūpintos lėšos 
pasiruošimui NATO narystei. 
Atstovų rūmai, kuriuose dau
guma yra Respublikonų parti
jos atstovai, didele balsų dau
guma priėmė šį projektą 2001 
metų gale ir pristatė jį De
mokratų partijos valdomam 
Senatui. Senato Užsienio rei
kalų komitetas, vadovaujamas 
šen. Biden, jam irgi pritarė, ir 
gruodžio gale pasiūlė, kad Se
nato plenariumo posėdy būtų 
kuo skubiau ir teigiamai už 
projektą balsuojama.

Tačiau respublikonų sena
torius Warner iš Virginijos 
balsavimą sustabdė ir reikala
vo, kad būtų vedami papildo
mi svarstymai bei apklausos 
Senato Ginkluotų pajėgų ko
mitete. Pastarajam komitetui 
pirmininkauja šen. Cari Levin 
iš Michigan. Jis jau yra nusta
tęs, kad apklausa įvyks vasa
rio gale. Liudyti pakviesti: 
NATO vadas, JAV generolas 
Ralston, Valstybės departa
mento pąsekretorius Gross- 
man ir Krašto apsaugos de
partamento pąsekretorius Fy- 
fe. Tikimasi, ka4 liudytojai, 
remdamiesi prezidento Bush 
vyriausybės, kaip ir ankstes
nės prezidento Clinton vyriau
sybės, teigiama plėtros politi
ka, užtars NATO plėtimą.

Nukelta į 4 psl.

Lietuvos Respublikos ambasadorė prie NATO Briuselyje Gintė Damušytė 
po š.m. vasario 12 d. įvykusio susitikimo Washington, DC, su JAV Sena
to Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininku šen. Cari Levin (Michigan). 
Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvos pasirengimas narystei NATO.
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Kur skauda, ten rankos, 
kur miela, ten akys

Taip mūsų liaudies išmintis 
apibudina žmogiškuosius rū
pesčius. (Ar nenuostabu kiek 
lietuviai yra sukūrę taiklių 
posakių, tinkančių kiekvienai 
progai?) Šiuo atveju Lietuvos 
ir visų susipratusių lietuvių 
rūpestis yra naryste NATO. 
Vasario mėnesio pradžios ap
klausų Lietuvoje duomenimis, 
58,9 nuoš. gyventojų pasisakė, 
kad balsuotų už NATO. Dau
giau kaip 60 nuošimčių tiki, 
kad Lietuva gali būti pakvies
ta tapti NATO nare. Apie 20 
nuoš. gyventojų nesidomi 
NATO ir jokiuose balsavi
muose nedalyvautų.

O kaip musu tarpe, šiapus 
Atlanto? Kiek. pavyzdžiui, 
Amerikos lietuviai pasidarba
vo, kad kuo daugiau Senato ir 
Kongreso narių paremtų Lie
tuvos reikalų, kai šio menesio 
gale Senate vyks diskusijos ir 
balsavimai? Ar numojamo 
ranka, paskendę savoje kas
dienybėje, ir tikimės, kad kaž
kas kitas parašys laiškų gy
venamosios valstijos senato
riui, pasiųs telegramų, pa
skambins?

Juk matome, kad Vašing
tone ne visi taip entuziastin
gai žiuri i tolimesnę NATO 
plėtrų, kaip tie keli mūsų 
draugai — senatoriai ir atsto
vai. Priežasčių tokioms pažiū
roms yra. be abejo, įvairių. 
Vieniems, kaip ir tai 20 proc. 
Lietuvos gyventojų, nesido
minčių NATO ar apskritai 
politika, visas šis plėtros rei
kalas nelabai rupi (o gal net 
per mažai pažįstamas). Kiti 
galvoja tik apie išlaidas: kiek 
Amerikai- kainuos tolimesnis 
naujų narių priėmimas, kas 
atsitiktų, jeigu naujosios NA
TO narės taptų kaimynų agre
sijos auka — nejaugi reikėtų 
ir į Baltijos valstybes siųsti 
JAV ginkluotas pajėgas? Dar 
gali būti ir tokių, kurių sim
patijos krypsta Maskvos link, 
o galop ir tokių, kurie mielai 
balsuotų už NATO plėtrą, bet 
niekas neparagino, nepapra
šė, nepakvietė. Tad čia ir glū
di balsuotojų jėga, čia ir lau
kiama kiekvieno Amerikos pi
liečio lietuvio talka. Tik jau 
nesakykime, kad visas šis 
NATO reikalas, nuolat karto
jamas ir kartojamas, yra iki 
gyvo kaulo įkyrėjęs. Tų galė
sime pasakyti po to. kai Lietu
va ne tik bus pakviesta, bet ir 
įteisinta NATO narė.

Kita. vertus, Lietuva turi ir 
daugiau rūpesčių. Š.m. vasa
rio 26 d. dabartinis Lietuvos 
prezidentas pradės penktuo
sius savo kadencijos metus.

Ar prisimename 1998 m. sau
sio pradžioje vykusį lemtin
gąjį antrų prezidentinių rin
kimų ratų. kuomet laimėtoju 
tapo Valdas Adamkus, nurun
gęs Artūrų Paulauskų, dabar
tini Seimo pirmininkų? Ar 
prisimename įtampų ir vie
ningų užsienio lietuvįų nuo
monę. kad prie Lietuvos vals
tybės vairo nedera pastatyti 
neprityrusį ir neaiškios praei
ties asmenį? Anuomet net ir
V. Adamkaus priešininkai, 
pirmajame balsavimų rate 
pralaimėjus jų remtajam Vy
tautui Landsbergiui, skubiai 
permetė savo paramų dabarti
niam prezidentui. Ir, pasiro
do, toli pro šalį neprašauta. 
Jeigu antrojo balsavimų rato 
rezultatai butų buvę kitokie, 
vargiai šiandien turėtume 
JAV senatoriams kvaršinti 
galvas, kad paremtų Lietuvos 
siekius tapti NATO nare...

Visgi svarbu ne tik NATO, 
bet ir kiti valstybės reikalai
- ekonomika, investicijos, ne

darbas, sveikatos apsauga, 
švietimas, kultūrinio gyveni
mo klestėjimas. Šalis turi tvir
tai integruotis į Vakarų Eu
ropa, vakarietiškas rinkas, 
patraukti didžiųjų tarptauti
nių bendrovių dėmesį, užsiti
krinti jų norų dalį savo verslo 
perkelti į Lietuvą.

Dar kol kas nedaug tokių 
prošvaisčių matyti, o ir tos 
dažnai „aptraukiamos nepasi
tenkinimo debesų danga”. 
Prieš baigdamas savo kaden
cijų, prezidentas Adamkus 
(kol kas jis dar nėra aiškiai 
pasisakęs, kad kandidatuos 
bu s i m uos i uose ri n'kim uose) 
turi pareigų — ir galimybes
— dalį tų „debesų dangos” pa
šalinti. Juk matome, kas atsi
tiko, kai Amerikos vyriausybė 
net aukščiausi jos pareigū
nai) per mažai kreipė dė
mesio į „Enron” bendrovės 
veiklų. Dabar skraido prie
kaištai ir nusistebėjimai, kad 
šitokio tvirtumo firma pakliu
vo į tokias painiavas. „En
ron” žlugimo triukšmas nu
aidėjo ir Lietuvoje, juo labiau, 
kad „Williams International” 
akcijos biržoje taip pat pra
dėjo kristi. Kadangi „Wil- 
liųms” nuo pat pradžios susi
laukė daug kritikos ir net ne
pasitikėjimo, galbūt preziden
tas galėtų savo subtilia „mo
raline parama” oficialiai apsi
lankyti „Mažeikių naftos”, „Phi- 
llip Moris” ir kitose ameri
kiečių įmonėse, tuo parodant, 
kad vakariečių investicijos 
Lietuvai svarbios...

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzheimer liga)

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Nr.7
Tai supratę ir įvertinę, jie ligoniui 

gali geriau ir daugiau padėti.
Gerai ir tiksliai ligonio globai ir slaugymui suteikti, 

reikalinga žinoti jo išsilavinimą, jo charakterį, būdą, 
papročius, profesiją ar buvusį darbą, jo mėgstamus 
dalykus, buvusias aspiracįjds ir siekius, jo asmenybę. 
Visa tai žinant, galima ligoniui daug daugiau padėti. 
Visų, su ligoniu susiduriančių, uždavinys yra ligoniui 
gyvenimą palengvinti, pagerinti jo nuotaiką, dienas ir 
naktis padaryti malonesnes.

Geresniam senatvės demencijos ligos supratimui ir 
pagalbos pritaikymui liga skirstoma arba klasifikuoja
ma, pagal jos reiškinius ar simptomus, į tam tikrus 
periodus. Tie periodai neturi griežtų ribų, nes vakar 
dienos reiškiniai ar simptomai buvo kitokie negu Šian
dien, o rytojaus dieną bus vėl skirtingi, bet jie taip pat 
griežtų skirtumų neturi. Proto pąjėgumas, jo funkcijos 
diena ii dienos keičiasi, jo deficitas didėja. Taip pat 
didėja to deficito reiškiniai, jie keičiasi ir yra labai 
įvairūs. Praktiškam ligonio slaugymui ir jo globai Al
len senatvės demenciją skirsto arba ją klasifikuoja į 6 
periodus.

Skirstymui į periodus yra pateiktos protui tirti tam

tikros schemos, bet jos gana komplikuotos ir sunkiai 
pritaikomos. Gydytojas savo ligonį pažįsta, žino jo cha
rakterį, jis su to ligonio šeimos nariais ir su slaugyto
jais susidaro planą, sudaro šeimos nariams ir slaugy
tojams planus, ir kiekvienu atveju duoda atitinkamus 
patarimus.

Allen senatvės demenciją skirstydamas į periodus, 
pagrindu ima mentalitetą, jo pakitimus, atmintį ir jos 
pakitimus. Ligos pradžią, t.y. silpniausius mentaliteto 
ir atminties pakitimus, jis deda į 6-tą periodą, o sun
kiausius pakitimus į 1-mą periodą. Man atrodo, kad 
mažiau nesusipratimų bus, jei bus einama ligos pro
gresu tolyn ir periodų pavadinimais aukštyn.

Pirmas periodas (Allen 6-tas). Čia yra senatvės de
mencijos pradžia, mentaliteto pakitimai labai maži, 
dažnai nepastebimi ir į juos neatkreipiamas dėmesys. 
Taip pat neryškūs atminties pakitimai, neryškus už
simiršimo reiškinys. Gydymo ir globos nereikia.

Antras periodas (Allen 5-tas). Šiame periode pa
cientas turi žymesnį ar mažiau žymų protinį susilp
nėjimą, turi sunkumus abstrakčiam galvojimui, sun
kumus ir trūkumus komplikuotam svarstymui. At
minties trūkumas ypač pasireiškia paskutinių įvykių 
ar sprendimų prisiminime. Ligonis nebeprisimena, 
kas buvo ar ką kalbėjo prieš valandą. Ligonis gali tu
rėti sunkumų atlikti dienos darbus, tvarkyti finansus, 
atlikti kokį nors pirkimą. Kartais nuolatiniai dienus 
darbai, kaip apsirengimas, išsimaudymas ar kiti 
įprasti darbai, atliekami be priminimo, o kartais rei
kia juos priminti. Įprastose vietose ir laike dar orien

tuojamasi, bet naujose vietose, naujose sąlygose ir lai
ke, orientacija yra susilpnėjusi, ar jos nebėra. Gali bū
ti menki sutrikimai kalboje, pvz., atitinkamų žodžių 
suradimas, gerai žinomų žmonių vardų ar pavardžių 
užmiršimas. Gali būti tam tikra baimė būti grupėje. 
Ligonis kartais jaučia nesugebėjimą dalyvauti pokal
byje ir pas jį atsiranda baimės bei depresijos jausmas. 
Su tokiais trūkumais, jei jie silpnai išreikšti, ligoniai 
kartais gali pabūti ir vieni, bet reikia atkreipti dėmesį 
į jų saugumą. Taip pat būtina visus reikalingiausius 
daiktus ir priemones sutvarkyti taip, kad tokie ligo
niai turėtų jas čia pat, aplinkoje. Tokiems ligoniams 
reikalinga pateikti nekomplikuotą rutiną, juos padrą
sinti, suteikti socialų gyvenimą. Šiame periode šeimą 
reikia paskatinti atidžiai sekti ligonio protinius pasi
keitimus ir veiksmus, labai svarbu į juos švelniai rea
guoti, taktiškai veikti. Šitam periode šeimos nariai, 
slaugė ar slaugantis, turi elgtis taip, kad įgautų ligo
nio pasitikėjimą ir pritarimą. Reikia vengti ilgų pamo
kymų ir įrodinėjimų. Ypač reikia vengti ligonio barimų 
ir kaltinimų už jo veiksmus ar elgesį. Ir jokiu atveju 
jokios bausmės, nes tuo ligoniui labai žymiai paken
kiama.

Trečias periodas (Allen 4-tas). Atmintis, sprendi
mas, racionališkumas, planavimas žymiai sumažintas, 
sužalotas. Visi anksčiau buvę reiškiniai išreikšti žy
miai sunkesne forma. Kartais mato nerealius arba 
nesamus dalykus. Normalius darbus atlieka netvar
kingai. Pvz., apsirengia netvarkingai arba nevisai. Be
veik visuose ligonio veiksmuose reikalinga pagalba

Koks nors darbas, veiksmas ar problema ligonio gali 
būti suprasta, bet jo darbas arba problemos sprendi
mas labai nevykęs, sužalotas. Kalba dažnai trumpa ir 
ne į temą, nelogiška, maišo daugelį dalykų, nieko 
bendra neturinčių. Slaugė turi apsvarstyti situaciją, 
pasitarti su šeima ligonio globos ir saugumo klausi
mais, jo elgesio koregavimu. Slaugė ir šeima iš aplin
kos turi pašalinti pavojingus dalykus, aplinką supa
prastinti, kad kiekvienas veiksmas būtų atliekamas 
kuo paprasčiau, lengviau ir nekomplikuotai. Pacientui 
pagalbos ir globos reikalas šitame periode žymiai pa
didėja. Paciento kalbų koregavimas neįmanomas ir ne
prasmingas, bet jo veiksmų ir elgesio koregavimas turi 
būti apgalvotas, labai švelnus ir taktiškas, padrą
sinantis, sugestionuojantis. Jokių ginčų, įrodinėjimų 
ar barimų.

Ketvirtas periodas (Allen 3-čias). Šitam periode 
senatvės demencija sergą ligoniai yra absoliučiai su
mišę. Jie neskiria praeities nuo dabarties, nežino ir 
nesiorientuoja, kas vyksta aplink. Jie koncentruojasi 
ir kreipia dėmesį į dalykus, kur yra šiuo momentu 
prieš juos ir ką jie mato ar pasiekia. Dažniausiai jie 
nori tuos daiktus kilnoti, judinti, dėlioti iš vietos į 
vietą. Dažnai jie yra socialūs ir nori būti su žmonėmis, 
nors su jais ir nekalba. Jie yra neatsargūs ir nežino, 
kur ir kas yra pavojus. Šeimos nariai ar slaugytojai 
turi leisti jiems veikti, dalykus dėlioti iš vietos į vietą 
ar plėšyti kokius popierius. Bet jie turi sekti kiekvieną 
ligonio žingsnį, kad jis nepasidarytų sau žalos, nesu- 
sižeistų, turi ligoniui padėti žodžiais ir darbais. B.d
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APIE TELEVIZIJOS LAIDĄ 
.LIETUVIAI ČIKAGOJE”

Kaip minimas Lietuvos var
das, pristatomi lietuviai, pri
klauso ir nuo mūsų pačių. Ta
čiau ar visada? Dar iki TV 11 
WTTW (PTV) to lemtingo pir
madienio, kada buvo parodyta 
programa apie lietuvius Či
kagoje, šurmėjo mūsų bendri
ja — artėja istorinis įvykis — 
rodys lietuvius! Taigi, laukė
me išgarbintos laidos, ap- 
skambinę, pranešę savo ame
rikiečiams draugams... Po lai
dos tik viena nuoširdi drauge 
Sally Storrer paskambino ir 
tepasakė, kad esame labai 
„Poor People” ir kažkokie be 
šypsenos, liūdni. Be ateities, 
nes ekrane tos mūsų ateities 
nebuvo. Šmėkštelėjo vienas 
kitas ateities vaikelio veide
lis, parodytas lyg ir tarp kit
ko. Valandos trukmės filme 
nepamatėme tautos, kur gal 
koks šimtas tūkstančių žmo
nių (tai ir visas pnešokupa- 
cinis Kaunas!) gyveno ir gyve
na vėjų mieste, gimdo vai
kus, miršta... Tiesa, nealka- 
ni... Tokiu tonu vedama pa
grindinė filmo linija.

Ar istorinėje Čikagoje nebu
vo galima paieškoti tų lietu
vių, kurių pėdsakų nenuplove 
laikas ir vanduo... Sukonkreti
nu. Nejau per tiek metų gyve
nimo neturėjome nė vieno 
žmogaus, kuris įsirašė į mies
to istoriją? Pirmiausia, kur 
John Shimkus? Atrodo, nesu
radome ir nereikia. Architek
to Muloko suprojektuota ir 
pastatyta bažnyčia buvo visai 
netoli paminklo, skirto Dariui 
ir Girėnui. Pamiršome, praei
tis nueina užmarštin. Ką tu
rime šiandien?

Neįsivaizduoju, kaip buvo 
galima išmesti, iškirpti tokius 
svarbius lietuvių gyvenimo 
momentus, kaip Čikagos su
rengtas šokių (čia jų buvo su
rengta net septynios) šventes. 
Ar matėme? Juk jose lankėsi 
prezidentų žmonos Dainų 
šventes, Teatro festivalius, be
je, praeitais metais įvykusį I 
JAV jaunųjų talentų festivalį. 
Galų gale, tokiai laidai, buvo 
galima paruošti ir sujungti 
visų Čikagos šokių grupių (o 
kas nustatė, kad tik „Gran
dis” gali atstovauti lietuviams 
su vienišo vargano akordeono 
muzika, kai galėjo skambėti 
puikūs „Lietuvos" ansamblio 
įrašai?! Ne bėda, kad tai iš 
Lietuvos. Reikia mąstyti ir 
matyti plačiau, kai atstovauja
ma tauta, o ne užsidaryti 
siauros parapijos reikaluose). 
Kur lietuvių kapinės, prigiau- 
dusios tūkstančius tautiečių? 
Kur Jaunimo centras, kurį 
statė patys lietuviai. Ateiti
ninkų, šaulių namai ir Lt.? 
Nėra, kaip ir nėra fotomeni
ninko A. Kezio. darbais pa- 
puošusio Čikagos miesto ga
lerijas, nėra dainininkų, dai
navusių Lyne operoje ir gyve
nančių Čikagoje. Turime Li
tuanistikos tyrimų centrų, ar
chyvus!

Pagalvoji, kiek parapijų tu
rėjo lietuviai — įspūdingas 
vaizdas Ar tik vienas „Drau
gas" tėra Čikagoje. Kur tie 
žurnalai. laikraščiai, knygos, 
leidžiamos Čia. Nėra! kaip ir 
nėra žmonių.

Nieko, tylu ramu Kur tie is
toriniai kadrai9 Nėr Netinau,

Stasė Jagminienė — kape
los „Tėviškė" vadovė, šešeri 
metai Čikagoje.

— Gražu, kad parodė išei
vijos praeitį, tremtį Sibiran. 
Bet neparodė šaknų — iš kur 
atvykome. Neparodė dar to
kios nesenos praeities Čika
goje. Marųuette Parke buvo 
tokia veikla! Kur Jaunimo 
centras, kiti pastatai? Keistai 
parode A. Reneckį, ką jis ten 
apie kiaušinius plepėjo, kai 
tuo tarpu buvo galima pa
brėžti: ALTV — buvo prieš 
dvidešimt metų, yra ir dabar! 
Kažkokia be ryšio laida. Tre
čioji banga? Mūsų nėra. Kodėl 
tik vienas D. Polikaičio cho
ras? Buvo begalinis liūdnu
mas, jokio gyvenimo džiaugs
mo. Negali net suprasti, kokie 
tie žmonės. Pavienių, atskirų 
žmonių prisiminimai, pasako
jimai, kurie kažin ar kam įdo
mūs. Kodėl nepasididžiavome 
Dailės ar kitu muziejumi? Tik 
valgis. Bet ar kalbų čia reikė
jo? Kiek mes galime verkti?! 
Jau dvylikti metai kaip Lietu
va laisva! Galų gale daug ką 
kuriame bendrai su LB ir mes 
atvykusieji. Gaug gerų rengi
nių. Ar mūsų čia nebuvo? Di
deliai neatsakingi žmonės 
pasišovė atstovauti tautai. De
ja, visi kaip nusisukę nuo jos. 
Reikėjo gyvybingos, dainuo
jančios, šokančios ir grojančios 
tautos, bet ne verkšlenančios.
Dabar buvome parodyti, kaip 
gili senatvė. Tiek organizacijų 
Čikagoje, gelbstinčių, pare
miančių Lietuvą. Kur jos? 
Kuo mes didžiuojamės? Kuge
liu? Absurdas.

kas turi tokią teisę perva
žiuoti per tautos istorinę at
mintį, kaip su ratais, panei
giant, paniekinat daugelį di
delių dalykų. Gal tie, kurie 
tai bandė daryti, nesugebėjo 
pakilti aukščiau skrandžio? 
Pristatant tautą, reikia maty
ti ją plačiau. Koks žemėlapis 
kybojo ekrane, kuriame ne
buvo Vilniaus?

Paprastai tokio TV vajaus 
metu skelbiama, kiek jau už
sisakę, kiek dar vis plaukia 
užsakymų, kokia pinigų sumą 
gavo laidos rengėjai. Ar tas fil
mas surinko pageidaujamą 
pinigų sumą? Koks sveikas 
lietuvis gali pirkti tokį šlamš
tą ar dar kitam įsiūlyti?

Kur trečioji banga? Ar nori
me būti kartu ir džiaugtis 
spardymu į krūtinę?

Kada Amerika labai susido
mėjo. atkreipė dėmesį į Lietu
vą. tik tada, kai vos negavo ,4 
kaulus* išgarbintieji JAV 
rinktiniai .supermenai’ krep
šininkai. Prisimenate, lietu
viukai dėjo ir dėjo į krepšį, ko
vojo kaip lygūs su lygiais?! Ir, 
pasirodo, kad didelė dalis 
amerikiečių .sirgo" už mus — 
duok į kaulus tiems išdidė- 
liams. lietuvi! Juk buvo taip! 
Reikėjo tik akimirksniui įmes
ti tą nepakartojamą olimpia
dos „vaizdelį* kaip pasakytų 
keistai populiarus Uspaski- 
chas iš Kėdainių. Matykime 
ir supraskime save plačiau, 
tada matysime ir visumą. Ne 
Jono ar Petro istorija buvo 
svarbi. Tautos, pirmoje eilėje.

Prisiminkite, kaip meistriš
kai. viens du. buvo prisiminta 
Lietuvos krepšinio praeitis — 
garsusis sporto komentatorius 
Bob Costa apie Lietuvą tiek ir 
riek prišnekėjo - ir Lubiną su
rado, ir Europos čempionatą 
atsiminė. Štai taip ir pamato, 
išgirsta apie mus. Ar galima 
pasakoti apie čikagiečius, ne
parodant jų šaknų?! Iš kur, 
kokios šalies? Kokia ta šalis 
šiandien? O gal ..Evans’ įkū
rėjas lietuvis Ivanauskas? 
Prieš keletą metų nužudytas 
filantropas milijonierius Lee 
Migliną* buvo lietuvių kilmės. 
Tai kas jis? Milijonus laimė
jęs. kilnus žmogus A Šnelius, 
kurį taip gražiai reprezenta
vo ALTV, remiantis šimtais 
tūkstančių Čikagos bažnyčias! 
Prieš keletą metų žurnale 
„Chicago* miesto ir apylinkių 
gydytojai rinko 500 geriausių 
gydytojų, kuriuos rekomen
duotų kitiems ir patys pas 
juos gydytųsi. Vienintelis lie
tuvis dr Vanagūnas buvo tar
pe išrinktųjų' Tad ar išgirdo
me, ar pasididžiavome juo? 
Kiek filmas būtų laimėjęs, jei 
pamatytų iš tos valandos, nors 
dvi minutes Lietuvos — olim
piečius aukso laimėtojus, A. 
Kairio skrydžius po tiltais, pa- 

čemptooų „Žuvėdros" 
15 sekundžių. Juk tai 

Lietuva, mūsų šaknys' Dainų 
didįjį chorų ar šokio 

bendrą vaizdų. Filmas 
botų tapęs turtingesnių, per
kamu (!), prnmngnmia. Tai 
ką matėme, nemanau, kad 1

Stasė Jagminienė.

Na, o tokią meninę progra
mą galėjo parodyti tik save 
labai mylintys žmonės. Kur 
mūsų jaunimas, vaikai, tre
čioji banga? O mūsų visų lais
valaikis kartu? Nejau to nėra? 
Dabar tris kartus tą patį per 
tą patį kalbėti... Jei atsitiktų 
taip, kad atsirastų galimybė 
sukurti kažką panašaus — 
nė žingsnio be scenarijaus, ku
ris turėtų būti aptartas gera
noriškų, išmanančių žmonių.

kitų tautų tarpe. 0 ką 
galvoja, kų siūlo Čikagos Betu-

Gediminas Kazėnas.

Gediminas Kazėnas. Nuo
1948 m. gyvena Čikagoje, Le
monte.

— Jei kas klaustų, kiek ver
tinu laidų, kokiu pažymiu — 
tik trejetu su minusu. Kur 
sportininkai, menas, Lietuvių 
fondas, Pasaulio lietuvių, Jau
nimo centras, opera, žymūs 
mūsų žmonės? Kodėl neparo
dė sporto žvaigždės Diek But
kaus? Jį reikėjo pakalbinti — 
Čikagos lietuvis! Maistas, 
krautuvės. Atrodo, kad kito
kio gyvenimo neturime. Vadi
namoji koncertinė programa 
— parodė šokantį jaunimų su 
sportiniais botais, apsmuku
sius. „Kepurinę” neaišku ko
dėl per kelis kartus rodė. Man 
atrodo, kad tie, iš kurių buvo

pažeminti, va, žiūrėk, vargšai, 
bemoksliai, nieko neturi, kaip 
atvažiavo, taip sendami ir iš
nyks. Manau, kad tokiam 
svarbiam projektui nebuvo 
pasitelkta išmanančių, nesa- 
vanaudžių žmonių, nebuvo 
tartasi, kaip ir ką parodyti. 
Nebuvo jokios geros organiza
cijos, kuri protingai ir plačiai 
nušviestų, parodytų visus 
svarbiausius momentus iš Či
kagos lietuvių gyvenimo. Da
bar kažkokie pavieniai, grynai 
atstovaujantys patys save, su
lindo į ekraną ir tai visa lietu
viškoji Čikaga? Laida — krati
nys.

imama medžiaga, ko gero, 
daugiau patys norėjo atsidurti 
ekrane. Kam reikia rodyti 
tuos, kurie čia gyvendami 
šeštą dešimtį taip ir neišmo
ko kalbėti angliškai?! Cepeli
nai, kugelis?! Kodėl negalėjo 
nuvežti į muziejus, parodyti 
ką nors, kas atstovauja mūsų 
kultūrai. Lakūnas Waitkus, 
gimęs Čikagoje, ką tik miręs 
garsus treneris Juška, apie 
kurį sporto laikraščiuose pil
na medžiagos. Galėjo susiras
ti. Mūsų šokių šventės, reng
tos Čikagoje, Enciklopedija. 
Tai kas, kad išleista Bostone, 
bet daugumas autorių, kurie 
rašė, gyveno Čikagoje. Reikėjo 
plačiau parodyti iš kur kilę 
lietuviai — koks tas kraštas 
buvo anksčiau ir koks dabar. 
Būtų puiki reklama Lietuvai. 
Parodyk Trakų pilį, Vilniaus 
ar Kauno senamiesčius — iš
kart pakels akis — įdomu! 
Kur mūsų „Vaikų viltis” su 
Shriner’s ligoninės labdarin
ga veikla, Mercy Lift, Tauti
nės, Šv. Kazimiero kapinės? 
Čikagoje pačios gražiausios 
kapinės yra lietuvių. Į jas 
kartais amerikonai atsiveža 
savo klientus — parodyti, kaip 
gražiai sutvarkytos. Jei rodo 
žydus, tai kur kitos tautos? 
Nebuvo jokio komiteto, jokios 
grupės žmonių, kurie galėjo 
pasakyti prodiuseriams, reži
sieriams, kad reikia parodyti 
tą ir aną. Kas dabar gavosi. 
Gėda ir žiūrėti. Mačiau laidą 
apie skandinavus. Ten irgi ro
do ir kalba apie maistą (gal 
prodiuseriai labai mėgsta val
gyti?!), bet pateikia kitaip, ir 
Švediją pačią parodė.

Galėjo parodyti ne tik pas
tatus PLC. Kur kas svarbiau 
kas juose vyksta — repetuoja 
chorai, veikia ne tik lituanis
tinė mokykla, į kurią vaikai, 
atrodo, eina varu, bet ir Me
no mokyklėlė, kur vaikai šoka, 
dainuoja, piešia, muzikuoja. O 
dabar pasirodėme tik senukai.

Esu labai nusivylęs. Kito 
karto, kad ir geresnio, dauge
lis mano kartos žmonių nesu
lauks. Nebent patys užsaky
tume ko mes norime. Gal Lie
tuvių fondui kiltų idėja pa
naudoti pinigus prasmingam 
reikalui — pavyzdžiui: sukur
ti kaip reikiant filmą apie
lietuvius Čikagoje!

Zita Kaunaitė. Čikagoje 
treti metai.

Įspūdis — vargana šalis, ta 
Lietuva. Lietuvoje gyveno 
įvairiausių tautybių žmonės. 
Nebuvo paaiškinta, kodėl lai
doje dalyvauja tik žydai. Kur 
rusai, totoriai, karaimai? Jei 
rodo apie lietuvius, tai kur 
jauni žmonės, galintys teigia
mai pakalbėti apie lituanis
tinių mokyklų prasmę. Juk 
čia ne vietinė TV, kur gali
ma ir pasijuokti, ir pašposau- 
ti, kad vaikai tingi ryte keltis 
į mokyklą šeštadieniais. Ką 
amerikiečiai galvoja, žiūrėda
mi ir klausydami, kai lietuviai 
taip vaikus kankina. Vadina
si, jau esame išmirštanti tau
ta Čikagoje! Dabar atvykę 
žmonės turi irgi ką pasakyti, 
padainuoti. Laikas Lietuvoje 
nestovėjo vietoje — kitokios 
dainos, kitokie šokiai. Juk 
žmonės atvyksta ir kuriasi 
Čikagoje. Pakalbink juos, ko
dėl atvyko Čikagon, kaip įsi
kūrė. Nėra tų žmonių, nes 
aiški pozicija — nepatinka jie 
seniesiems. Būtų užsakę ge
riems režisieriams Lietuvoje, 
kamuotų pigiau, bet padarytų 
meniškai, su meile, neatmesti
nai. Lietuviai kino dokumen
talistai garsėja dar nuo pir
mosios nepriklausomybės lai
kų. Jau kelios kartos išaugu
sios. Tikrai būtų sukūrę filmą 
su didele meile. Labai nusivy
lusi.

Bronius Dainis. Čikagoje 
gyvena nuo 1949 metų.

— Pirmas mano įspūdis, pa
sakysiu visai tiesiai — šlamš
tas. Man atrodo, kad mūsų 
tautą visą laiką nori kas nors

Ar galime pasakyti, kad pa
rodė mūsų mokyklas?! Tik 
vieną ir tokią vėlyvą įkūrimo 
data! Pamiršome, kai tik atvy
ko žmonės, tuoj pat ėmė kurti 
mokyklas. Niekas knygų ne
turėjo, atkūrinėjo jas iš at
minties. Turime ir Pedagoginį 
lituanistikos institutą, Meno 
mokyklėlę. Kur visa tai?

Privataus biznio reklama: 
per kelis kartus rodyti men
kutes lietuvių krautuvėles ar 
kokį restoranėli su margom 
staltiesėm. Tikri vargšai tie 
lietuviai. Galėjo parodyti kur 
tauta dainuoja, šoka. Dabar 
vienas pagyvenusių žmonių 
choras, viena šokėjų grupė. 
Dar parodė sportiniais bate
liais apsiavusius. Nei šis, nei 
tas. O opera?! Reikėjo parody
ti nors menkutę ištrauką su 
skambiu V. Noreikos ar I. Mil
kevičiūtės balsu. Tai kas, kad 
pasikviečiame, svarbu, kad ta 
opera unikalus dalykas. Gal 
kas ausis būtų plačiau atvė
ręs.

Lietuviška TV Čikagoje, trys 
radijo stotys! Kur jos, žmonės 
gerieji! Bažnyčios!

Jei atsirastų proga tokiai 
laidai naujai sukurti — su
rasti lėšų, gal steigti kokias 
premijas ir skelbti konkursą 
planui ar scenarijui, nesvar
bu, kaip pavadinsi, svarbu, 
kad būtų esmė — kitoje pusė
je Atlanto, toli nuo savo isto
rinės tėvynės, gyvena ir kuria 
maža tauta, išlaikiusi kalbą, 
tradicijas, tautiškumą.

Liuda Germanienė.
— Abu su Vytautu žiūrėjo

me tą Chanel 11 programą. 
Trumpai atsakysiu į man duo
tus klausimus. Nesuprantu, 
kokią „meškos paslaugą” ta 
programa padarė Lietuvių 
Bendruomenei. Kaip organiza
cija, ji ten nevaidino jokios ro
lės, ir jos vaidinti neturėjo, 
nes programa sukosi ne apie 
organizacijas, bet apie lietuvių 
visuomenę, imigracijos eigą 
per praėjusius 150 metų ir 
imigrantų veiklą Amerikoje.

Kiek supratau, laida buvo 
amerikiečių režisuota ir skirta 
vidutiniškai amerikiečių pub
likai. Iš tos perspektyvos ją 
ir vertinu. Laidą įvertinu tei
giamai, turėdama galvoje, kad 
bet kokiai tautinei mažumai 
paliūti į vieną pagrindinių Či
kagos TV stočių, yra be galo 
didelė privilegija. Net ir po 
režisavimo ir iškarpymų, vis 
tiek buvo daug kalbama apie 
valgį. Na, o kai išgirdau „ponč- 
ki”, Jiolacki”, chrustai” ir 
„kugelis”, man viskas nu
skambėjo stipriai polonizavi- 
mo gaida. Kodėl apie šiuos 
valgius nebuvo galima kalbė
ti lietuviškais terminais? Ir 
net vargšas „kugelis”, savo 
šaknis turėdamas žydų kuli
narijoje, galėjo būti išgelbėtas 
(bent jau viešai televizijoje) 
„bulvių plokštainio” vardu.

Tokioj trumpoj programoj 
aprėpti daug, yra labai sun
ku. Pasigedau žvilgsnio į lie
tuviškas kapines, galerijas, 
archyvus, Jaunimo centrą, ten 
veikiančią lit. mokyklą, vie
nuolynus ir t.t. Betgi daug ko 
galime pasigesti, žinant, kad 
parūpintą medžiagą stotis tu
rėjo teisę karpyti ir trumpinti 
savo žirklėm ir nuožiūra.

Pranas Leskauskas. Bu
vęs mokytojas, dabar vairuoja 
taksi. Čikagoje gyvena penke- 
ri metai.

— Manau, kad tokios laidos 
režisieriai gali „daryti” viską, 
ką tik nori. Jie neturi supra
timo, kas yra tauta, maža tau
ta Amerikoje. Juk visi ameri
kiečiai — amerikiečių nacija, 
tad tokia sąvoka „tauta”, gal
voju, jiems sunkiai įkandama, 
todėl ir nesuranda rakto kaip 
parodyti. Na, žinoma, kadangi 
amerikiečiui svarbu prisival
gyti, tai ir rodome, kaip mes 
daug valgome ir dar aiškina
me apie lietuvius Lietuvoje, 
stebėdamiesi, kaip jie, ten 
taip riebiai valgydami ne

Bronius Dainis.
Skerdyklos. Taip, pirmieji 

lietuviai buvo bemoksliai. Ko
dėl nieko nepasakė, kad jie 
buvo geri darbininkai. Aš ten 
irgi dirbau. Žiauriai. Man rei
kėjo su lenktu peiliu iš pa
skerstų karvių valyti riebalus, 
o buvau menkutis tada, tik 
139 svarus svėriau. Bet toks 
nemalonus darbas man pa
čiam sukėlė norą siekti ko 
nors. Čia buvau visai vienišas. 
Nebuvo kas padeda. Tad da
lyvavimas Korėjos kare sutei
kė galimybę mokytis. Studija
vau Chicago Technical kole
gijoje, įgijau specialybę. Tokių 
kaip aš buvo daug — jauni 
žmonės siekėme išsilavinimo. 
Vienaip ar kitaip prasiveržė- 
me. Turėjo pasakyti, kiek 
daug mūsų žmonių, kas ką pa
siekė medicinoje, kas inžineri
joje ar kitoje mokslo šakoje. 
Juk mano kartos žmonių gal 
80-90 proc. lankė universite
tus. Po to ir patys leidome 
vaikus į universitetus. Kodėl 
nepasididžiuoti? Ar tik krau
tuves turime ar turime ir gy
dytojų ofisus? Teko kurį laiką 
dirbti kartu su Vazneliu, kil
nojome sunkias metalines sė
dynes. Jis vėliau atidarė kny
gyną, ilgus metus gyvavusį. 
Pagalvok, tame knygyne buvo 
galima lietuviškų knygų, su
venyrų nusipirkti. Kodėl ne
parodyti? Kur ta visa 69-os, 
71-os gatvės istorija, vaizdai 
prieš 30 - 40 metų? Nejau nie
kas neturėjo išlikusių nuo
traukų.

Toks įspūdis, kad kam nors 
labai norėjosi parodyti, jog 
buvome ir esame vargšų tau
ta. Ir man visai vis tiek, kad 
po mūsų rodė dar apie kelias 
tautas panašius filmus, kur 
svarbiausias dalykas maistas. 
Man norėjosi, kad mano 
maža tauta būtų pristatyta ir 
su pagarba, ir su išmanymu.

Rodo prezidentą. Kam taip 
ilgai reikia jį rodyti? Tegul 
jis kalba, o tuo metu parodyk 
iš kur tie lietuviai atvyko Či
kagon. Parodyk kraštą, kurio 
neginčijamai aukšta kultūra. 
Vien tik Palangos pąjūrį aki
mirksniu parodžius, žemėlapį 
( ne tą, kuriame matėme tik 
Kauną), kur Lietuva nuo jūrų 
iki jūrų. Pasakyk, kad lietu
vių kalba šiandien viena se
niausių vartojamų indoeuro
piečių kalbų. Jau pliusas! R. 
Durbin su pasimėgavimu kal
ba apie varganą praeitį. Bet 
tai buvo daugiau taikytina 
pirmąjai bangai, jo motinos 
kartai. Parodei, kur jis „prisi
pažįsta meilėje", kad jo moti
na nuo Jurbarko ir pakanka. 
Kaip buvo galima palikti sa
vieigai tokį svarbų projektą be 
kontrolės!

miršta, o gyvena ilgai. Kažin, 
gal kas nors galėjo paantrinti 
„žinovui” apie sveiką maistą, 
kuriuo maitinasi tautiečiai 
Lietuvoje. Gal atsirastų kitoks 
žinovas — kuris galėtų paly
gint tenkantį mirtingumą vie
nam gyventojui, kad ir nuo 
vėžio — JAV ir Lietuvoje. Ko 
gero, susirgimų skaičiumi vie
nam gyventojui, ar ne tik 
Amerika pralenktų Lietuvą. 
Kur tu matei, žmogau, kad 
tiek daug chemikalų „prezer
vatyvų” kištų į tą maistą! Kur 
tu matei, žmogau, kad pienas 
nesurūgtų, bet supelytų? Mė
sa dažoma, obuoliai vaškuo
jami?! Tiesa, klausėte apie lai
dą, įsivažiavau ne į tą pusę. 
Bet rieišmeskit, tebūnie. Lai
da? Tokių jau seniai net ir mė
gėjai nebekuria Lietuvoje. Že
mo lygio, jei ten lygis buvo. 
Nejau turime tik vien vienin
telį Dariaus Polikaičio chorą, 
užpildantį visus svarbesnius 
LB renginius. Tada kitų lyg ir 
nebereikia, kaip atsitiko su 
JAV LB 50-mečio minėjimu, 
kai Margąuette Parko bažny
čioje giedojo choras „Daina
va”, nustumdamas ten esantį 
visai neblogą chorą, kuriam 
giedojimas šv. Mišiose būtų ir 
pasitempimas, ir įvertinimas. 
Nebuvo to. Kas buvo tas, ku
ris sugebėjo pikta valia nu
stumti, sumenkinti kitų pas
tangas? Kokia teise tai daro
ma?

Ką pasiūlyčiau ateičiai? 
Kviesti iš Lietuvos gerą doku
mentalistą ir lietuviškom kai
nom sutarę, dar porą tūks
tantėlių primetę, gautume 
puikų dokumentinį filmą apie 
lietuvius Čikagoje. Tokį filmą, 
kurį nebūt gėda nei žiūrėti, 
nei kitam padovanoti. Šimta
procentiniai tuo tikiu.

Kristina Šutinienė.

Kristina Šutinienė. Čia 
gyvena dešimt metų.

— Žiūrint laidą buvo liūd
na. Nesuprantu, koks buvo 
pagrindinis laidos rengėjų 
tikslas —ar parodyti tautą, 
kuri antrą šimtmetį gyvena 
Čikagoje, ar tik grupelę Žmo
nių, jų personalinius atsimini
mus ir tam tikro biznio rekla
mą? Antru atveju, tai buvo pa
siekta. Bet pirmuoju, pasikar
tosiu, labai liūdna, kad buvo
me parodyti tik iš tautą su
menkinančios pusės.

Svarbiausia klaida, kad ši 
laida neturėjo pagrindinės 
ašies, ar kaip mes įpratę sa
kyti, stuburo — pagrindinės 
minties. Klausimas, kuris ne
duoda man ramybės — ar tik 
tiek tesugebame pasirodyti, 
prisistatyti? Argi maistas lie
tuvio gyvenime yra pagrindi
nis dalykas? Labai gaila, kad 
nesugebėta pakilti virš skran
džio.

Pradžia lyg ir užsirekomen
duoja, kad galima tikėtis ko 
nors įdomaus. Toks unikalus 
dalykas, kaip lietuvių kultūra 
išeivijoje nebuvo pristatyta. 
Opera. Reikėjo parodyti skam
bią ištrauką iš žinomų operų, 
kad būtų galima atpažinti, jog 
tai opera. Viso pasaulio mu
zikantai groja ir dainuoja tuos 
pačius žinomus dalykus, tik 
taip ir palyginamas lygis, o 
ta ištrauka, kurią matėme, 
tai ir mums lietuviams, nie
ko nepasakė.

Nukelta į 5 pel.
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Atkelta iš 4 psl.

Neaišku, kam reikėjo paro
dyti tokiu žvilgsniu lituanis
tines mokyklas; vienos sienos, 
vaikai skundžiasi, kad jie šeš
tadieniais turi anksti keltis ir 
eiti į tą nekenčiamą lietuvišką 
mokyklą, kai jų draugai ame
rikiečiai saldžiai miega. Taigi, 
lietuviai tėvai vos ne sadistai! 
Mokykla pateikta, kaip ašarų 
kelionė. Liko neaišku, kaip 
mokyklos išsilaikė, kodėl dar 
vis veikia. Koks pagrindinis 
tokių mokyklų tikslas? Argi 
tik vargas? Ši šeima gal ir ne 
iš blogos valios, gal net nesu
prasdama, bet visiems parodė 
viešą panieką ilgus metus 
diegtomis tradicijomis, pas
tangomis — išlaikyti kalbą, is
toriją, savimonę. Tereikėjo at
rinkti šeimą, kurioje lituanis
tinė mokykla skambėtų kaip 
mūsų visų pasididžiavimas — 
kažkur Amerikoje, mažytė 
tautelė saugoja savo kalbą, 
per dainą, šokį puoselėja šak
nines tradicijas. Norėjos pa
matyti, kodėl tie žmonės susi
eina į gegužines, vakarones. 
Parodyk, kad lietuviui svarbu 
būti su lietuviu, kad vaikai 
dainuoja, žaidžia, kalba lietu
viškai. Nėra viso šito. Kugelis 
neturėjo būti pagrindiniu, 
nors gavosi atvirkščiai. Ameri
kiečiui užakcentuok, sudėk 
taškus, kodėl, kam apskritai 
tokios mokyklos veikia, pa
teik, kad pavydas suimtų 
žmones, kurie pamiršo savo 
šaknis. Maža tauta, o kokius 
darbus dirba!

Matėme tik vieną šokių gru
pę, chorą. Ar tik tiek teturi
me? Vieži nereikėjo rodyti per 
kelis kartus to paties šokio 
(„Kepurinė”) fragmentus — 
amenkečiai vis tiek nesupran
ta, ką tos merginos su kepu
rėmis veikia! Pakako vieno 
epizodo. Nejaugi neturime ki
tokios jaunimo veiklos? Apsk
ritai, jaunimui vietos buvo 
skirta mažiausiai.

Dėl to paties maisto — rek
lama bizniui, ilgiausiai rodo
ma Racine Bakery. Pakako 
parodyti vieną kitą taškelį. 
Aukščiausios klasės restora
nų, kavinių, parduotuvių ne
turime. Kažkas atstovavo, kad 
tik pats būtų ekrane.

Pamatėme suvargusią, ma
žai kultūringą tautą. Be gy
venimo džiaugsmo. Kaip pra
dėjo nuo skerdyklų taip, atro
do, ir pasiliko jose.

Jei laiką būtų galima atsuk
ti ir kurti laidą iš naujo, siū
lyčiau pirmiausia plačiau 
pranešti visuomenei, kad bus 
sukamas toks filmas. Susi
rinkti, sudaryti iš meno žmo
nių, iš bendruomenės veikėjų 
kokį laikiną komitetą, nutar
ti ką rodyti. Kas yra svarbiau
sia. Gal net skelbti scenari
jaus konkursą. Scenarįjus bū
tinas, kad sudėliotų svarbu
mą, eiliškumą. Negalima buvo 
palikti savieigai, kai žmogus, 
kuriantis filmą, nėra susijęs 
su lietuviais, nepažįsta jų gy
venimo. Dabar atrodo, kad 
viena grupelė žmonių, pasiėmė 
ir parodė kas tik jai aktualu. 
Kažkas turėjo stovėti ir 
matyti visumą, o pamatėme 
tik kratinį. Gal vis tik lietu
viai, kaip ir kitos čia gyvenan
čios tautos turėjo, turi indėlį 
Čikagos gyvenime?!

Mačiau laidą apie švedus. 
Panašu, kad užmanymas tos 
pačios režisierės, bet visai ki
taip atrodė. Parodė ir sene
lius nebemokančius švediškai. 
O štai mūsų senieji išlaikė 
kalbą! Būtų buvę smagu iš
girsti vieną kitą jų žodį lie
tuviškai. Matėme švedų tradi
cijas, parduotuves, tautinius 
šokius ir kostiumus, tradici

nes šventes, Žiemos šventę. 
Pradedi lyginti, pamatai, kad 
aukštesniame lygyje pristaty
ti švedai, tada supyksti ir sa
kai - privalėjome padaryti ge
riau. Ši laida nesukėlė pa
triotizmo jausmo, nepakilo 
ranka užsisakyti juostos ir 
džiaugiuosi, kad nepaskambi
nau draugams. Kaip žinoda
ma. Liko nepagauta esmė — 
lietuvių visuma. Amerikos 
žiūrovui būtų buvę vis tiek, ar 
mato pirmos, ar antros, tre
čios kartos lietuvius. Gaila, 
kad šito nesuprato ir prie lai
dos parengimo prisidėję žmo
nės, gal sąmoningai nustūmę 
žvilgsnį nuo trečiosios ban
gos... O laida būtų tik laimė
jusi.

Aurelija Dobrovolskienė
Čikagoje gyvena dešimt 
metų.

Kaip ir visi, labai laukiau 
laidos apie lietuvius Čikagoje. 
Pasakiau pažįstamiems ame
rikiečiams, kad žiūrėtų. Tai 
tikrai neeilinis įvykis mūsų 
lietuviškame gyvenime. Toks 
rimtas kanalas skiria mums 
net dvi valandas! Žiūrėdama 
filmą, galvojau, ko gero, dau
giau apie savo draugus ameri
kiečius, kaip jiems atrodys. 
Jaudinausi, kad gal ne viskas 
aiškiai ir išbaigtai pasakyta, 
kad tik mes patys galime atsi
rinkti kas prie ko. Pažadėjo, 
kad Diek Butkus bus laidos 
gidas, o jo paties neparodė. 
Juk tai televizija, ne radijas. 
Galėjai tik spėti, kad jis — tai 
tas mažas berniukas, kuris 
neišmoko lietuvių kalbos, nes 
tėvai kalbėdavo lietuviškai tik 
tarpusavyje. Labai vykusiai 
pasakojimas apie ' gintarą 
iliustruotas scena iš „Jūratės 
ir Kastyčio” operos, bet bįjau, 
kad tik mums, lietuviams, tas 
buvo aišku. Buvo gera proga 
paminėti, kad Lietuvių opera 
Čikagoje egzistuoja jau 46-tus 
metus ir yra unikali instituci
ja visoje Amerikoje, ne tik Či
kagoje. Nesinori tikėti, kad 
nei Gražina Bičiūnaitė, ilga
metė operos choristė, nei Vac
lovas Momkus, operos pirmi
ninkas, nerado reikalo tai už
akcentuoti.

Aurelija Dobrovolskienė.

Bet apie maistą tai visi kal
bėjo. Nustebau, kad tik šmės
telėjo ekrane, bet nei karto 
nebuvo paminėti cepelinai. 
Užtai su kokiu pasididžiavi
mu ir ne kartą buvo rodomi 
„koliački”! Man net nepatogu 
prieš lenkus... Dar „chrustus” 
ir „ponėkas” Lietuvoje kepda
vome, tik pervadinome lietu
viškiau — žagarėliais ir spur
gomis. Niekam neatėjo į galvą 
paminėti lietuviškų dešrų, 
nors retas renginys be jų ap
sieina ir net lenkų parduo
tuvės pardavinėja lithuanian 
sausage. Tik kugelis, koldū
nai ir šakotis mūsų virtuvę 
gražiai atstovavo.

Puikiai parodytas Marųuet
te Parko gamtos grožis, Da
riaus ir Girėno paminklas ir jų 
skrydžio istorija, Šv. Mergelės 
Maruos Gimimo bažnyčia. Ko-

Iš Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro statyto Bizet „Carmen” 
spektaklio vasario 8 d. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

VIDA BAKUTYTĖ (Vilnius)

MEILĖ, MIRTIS IR ARKLIAI 
LIETUVOS OPEROJE

Vida Bakutytė, g. 1952 m. 
Muzikologė, teatro istorikė. 
Humanitarinių mokslų dak
tarė (1990 m.) Kultūros ir me
no instituto vyresnioji moks
linė bendradarbė. 1975 m. 
baigė Lietuvos Muzikos aka
demiją (muzikologiją), 1987 
m. Lietuvos Mokslų akademi
jos Istorijos instituto menoty
ros skyriaus Teatro istorijos 
aspirantūrą. Rengiamos Lie
tuvių muzikos istorijos II to
mo sudarytoja ir autorė. Skel
bia straipsnius lietuvių ir už- 
sieno spaudoje, skaito prane
šimus konferencijose Lietuvo
je ir užsienyje. Viena moks
linių interesų sričių — muzi
kos ir teatro sąsajos (istorija 
ir dabartis).

***

Belaukiant permainų Lietu
vos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre, kurį šiandien 
nesunku palyginti su koridos 
arena — net šeši toreodorai 
pretenduoja į direktoriaus 
postą, — gimsta Georgės Bize 
opera „Carmen”. Papildyti re
pertuarą nauja „Carmen” — 
buvusio generalinio (atsistaty
dino praeitų metų spalyje) 
Juliaus Andrejevo sumany
mas. Jį įgyvendino teatras lai
kinai šiose pareigose dirbant 
Kęstučiui Minderiui.

Operos režisierius, scenogra
fas, kostiumų dailininkė ir

dėl nepaminėti, kad tokios ne
paprastai gražios bažnyčios 
autorius lietuvis architektas? 
Ar ne lietuvių pastangomis at
sirado Holly Cross ligoninė? 
Nemažai kalbėta apie šv. Ka
zimierą, bet nieko apie kazi- 
mieriečių vienuolyną. O kur 
Jaunimo centras? Juk rodyda
mi koncerto ištraukas galėjo 
paminėti kur ir kokia proga 
jis vyko. Žinoma, visko nesu
talpinsi į nepilnos valandos 
laidą, bet juk tai irgi vieni iš 
kertinių lietuvybės akmenų.

Neliko vietos ir naujiesiems 
ateiviams. Juos atstovavo tik 
Arvydas Reneckis, visai ne
paminint jo veiklos lietuviš
koje televizįjoje. Susidarė 
vaizdas, kad turime tik vieną 
laikraštį „Draugą” ir anglišką 
„Lithuanian heritage” žurna
lą. Nieko apie sportą. Nieko 
apie šokių šventes. Beveik 
nieko apie dabartį.

Sklandžiai ir įdomiai nu
šviesta emigracijos istorija, 
mielos, jaukios nuotraukos iš 
praeities. Bet užkliuvo, kad 
kalbėdami apie Sibirą vis rodė

choreografė — svečiai lenkai. 
Režisierius, inscenizacijos au
torius — poetas, dailininkas, 
rašytojas, teatro bei kino reži
sierius Lech Majevvski, nuo 
1981 m. gyvenantis JAV, pel
nęs tarptautinį pripažinimą — 
1990 m. Holivude bendradar
biavo su David Lynch studija, 
1993 m. New York pagal jo pa
rašytą istoriją sukurtas filmas 
„Basųuiat”, 1999m. režisuotas 
filmas „Wojaczek” pelnė dau
giau nei dvidešimt prizų įvai
rių šalių festivaliuose, o Bar- 
celonoje tarptautinės kino aso
ciacijos pripažintas geriausiu 
nepriklausomu 2000 m. filmu. 
G. Bizet „Carmen” 1995 m. L. 
Majevvski režisavo Lenkijos 
nacionalinėje operoje. Šį spek
taklį Prancūzijos žurnalas 
„Opera International” išrinko 
vienu svarbiausių tų metų 
operos pastatymų pasaulyje. 
Lietuvai L. Majevvskij užtikri
no, jog Vilniaus „Carmen” ne
bus Varšuvos kopija; kitas už
manymas — daugiau pagrįs
tas apie būties pradmenis, 
žmogaus dvasinę prigimtį.

G. Bizet „Carmen” aistrų 
puokštė, kurioje stipriausią 
kvapą skleidžia dvi gėlės — 
meil£ ir mirtis. Būtent meilė. 
Nors žurnalistų kalbintas re
žisierius ir teigė nematąs šioje 
istorijoje meilės, anot jo, visi 
čia myli vien save: Carmen 
myli ne Don Jose, o savo mylė

tą pačią nuotrauką su jurta ir 
rogių kinkyne. Man ji labiau 
tiktų turistinei reklamai, o ne 
parodyti į kokius pragarus 
buvo patekę lietuviai trem
tyje. Ir filmo pabaigoje, rody
dami Vokietijos vaizdus, nei 
karto jos nepaminėjo. Bijau, 
kad amerikiečiai galėjo pagal
voti, kad tai Lietuva tokia kal
vota.

Vykusi filmo pabaiga.
Aišku, su didžiausiu entu

ziazmu paskambinau į stotį ir 
užsisakiau vaizdajuostę. Bet 
tai ne visai tai, ką norėčiau 
rodyti kitataučiams. Kažkokia 
toji lietuvybės Čikagoje mozai
ka blankoka ir ne visi akme
nukai sudėti, kad būtų visas 
vaizdas. Manau, kad mes 
daug įdomesni ir ryškesni, ne
gu atrodome filme. JAV ben
druomenės 50-meti8 ir šio 
amerikiečių filmo apie mus 
pasirodymas — puikus stimu
las pasimokius iš klaidų pa
tiems sukurti filmą apie lietu
vius Čikagoje ar net Ameri
koje. Ramiai, apgalvotai, visa
pusiškai.

jimą, Don Jose sielojasi tik dėl 
savo pažeminimo. L. Majewski 
— vyras bėgtų nuo tokios mo
ters, kaip Carmen. Anot jo, ši 
opera apie meilės nuotykį, o 
ne apie meilę. Šio straipsnio 
tikslas — ne ginčytis dėl mei
lės sąvokos. Visi žinome, ko
kia ji gali būti filosofiškai pla
ti ir kokia individualiai siau
rutė. Savitą Prospero Meri- 
mee novelės matymą paliki
me režisieriui, kuris meilės 
jausmą atskiria nuo jausmų 
pasaulio ir sako, kad jo „Car
men” — tai šėlstančių emo
cijų raiška. Operos libretas, ir 
muzika alsuoja meile, tiesa, 
vienokia ji Carmen, kitokia 
Micaelos ar Don Jose. Vasario 
8 d. premjeroje dainavę Laima 
Jonutytė (Carmen), Algirdas 
Janutas (Don Jose) bei Sandra 
Janušaitė (Micaela) savo hero
jus spalvino akivaizdžiomis 
meilės spalvomis.

Ar ne meilės kupina yra gar
sioji Don Jose arija apie gėlę, 
kurią jam numetė Carmen? 
Ko gi šėltų aistros, jei nebūtų 
meilės? Ko gi sukiotųsi sceno
je baltas angelas — mirties 
pranašas, sukurtas režisie
riaus, scenografo Janusz Ka- 
pusta bei kostiumų dailinin
kės Maria K. Szarlat vaiz
duotės? Mirtis visuomet šalia, 
kur didelė meilė su jos ne
išvengiamais, tegu ir nepro
tingais, palydovais — pavydu, 
pažeminimu, pykčiu, kerštu.

Spektaklis džiugino įspū
dingomis ir spalvingomis sce
nomis: sargybos pamaina su 
smagia vaikų būrio rikuote 
prie fabriko, kuriame dirba 
Carmen (I veiksmas), kinema- 
tografiškas ūkuose paskendu
sios kontrabandininkų stovyk
los vaizdas (III v.). Intriguoja 
jau pačioje pradžioje pasiro
dančios mergaitės, avansce
noje patiesiančios keturias 
staltiesėles, o ant jų padedan
čios keturias operos kertines 
temas — simbolius (kuriuos 
įminti mums, pratusiems prie 
Eimunto Nekrošiaus šifrų ir 
kodų, vienas juokas): virvę 
(nelaisvė), gėlę (meilė, prie jos 
pirmiausia prisilies angelas), 
du kardus (kova) ir korta (liki
mas). Operoje tikrai įtaigios 
masinės scenos: judrus ir ge
rai dainuojantis choras, stip
rūs ansambliai, kuriuos pui
kiai atliko Regina Šilinskaitė 
(Frasųuita), Sofija Jonaitytė 
(Mercedes), Laimonas Pautie- 
nius (Dancairo), Kęstutis Al- 
čiauskis (Remendado).

Silpniausia spektaklio gran
dis — personažų charakteriai. 
Jiems trūksta vientisumo, jie 
sudėlioti iš atskirų scenų ir, 
regis, ne itin rūpėjo vaizdi
niais ir simboliais mąstan
čiam režisieriui, pasinėrusiam 
į klampias būties ir sielos gel
mes. Veikėjų paveikslų kūri
mas gula vien ant dainininko 
pečių ir sugebėjimų. Bet ne
lygu kokie pečiai ir sugebėji
mai... Geriau pavyko A. Janu- 
tui. Nors ir pritrūksta spalvų 
bei temperamento, jo Don Jo
se, panašiai kaip to norėjo 
kompozitorius ir libretistai, 
gana romus, paprastas ir tie
sus, kiek nevalingas. Don Jo
se — nemylinčio Carmen pa
veikslo traktuotei paremti 
spektaklio programoje cituo
jamas Michel dėl Castillo, ku
ris teigia, jog Don Jose „ne
nužudo taip, kaip tai padarytų 
vyras, aistringai mylįs moterį, 
kuri jo jau nebemyli. Jis nepri
siartina prie jos šaltakraujiš
kai, kad įbestų peilį į širdį. 
Ne, maldauja ir prašo jos”. Iš 
tiesų, tas lietuvio ir ispano 
temperamentų skirtumas! Jei 
žudoma iš už kampo ir šalta
kraujiškai — tai myli, jei iš 
nevilties maldavimo būti 
drauge — tai nemyli... Ir dar
M. dėl Castillo rašo, apie tai, 
kad Carmen leidžia save nu
durti, norėdama iš Don Jose 
padaryti vyrą. Kad ir keisto
kas būdas vyriškumui ugdyti, 
bet suprantamas. Tik kam ši-

DRAUGAS, 2002 m. vasario 22 d., penktadienis 5

to reikia Carmen, jei ji nemyli 
Don Jose (kaip teigia režisie
rius): koks jai skirtumas, bus 
jis vyru, ar ne?

Dėl tos pačios priežasties — 
esant nenuosekliai režisūri
nei operos personažų charak
terių traktuotei — L. Jonuty
tės Carmen paveikslas liko 
žiūrovui nesukeliantis jokių 
konkrečių emocijų — nei ža
vesio, nei pasibjaurėjimo. Ne
jau Majevvski — vyravo ne
apykanta Carmen tipo mote
rims — galėjo sutrukdyti Ma- 
jewski — rėžisieriui, pamaty
ti, kad kai kurios Carmen sce
nos daro priešingą lauktam 
poveikį. Net iš kažkur smuklė
je atsiradęs ir pilvo apatinės 
dalies šokį šokantis transves- 
titas nešokiravo taip, kaip 
Carmen žymusis gundymo 
šokis toje pačioje smuklėje (H
v.). Dainininkė vietoj kastan- 
ječių rankose turi kardus ir 
muša jais ritmą. Suprantama, 
dainininkas gal ir neprivalo 
gerai šokti nei įvaldyti kas
tanjetes, bet geriau jaustųsi 
bent jau laisvomis rankomis. 
Dabar gi, gailiai atrodo Car
men, tarsi „Dainų dainelėje” 
dainuojantis vaikas, barški
nantis butaforiniais kardeliais 
(kad tik nesuklydus), ir taip 
„ugningai” gundanti vyrą (is
paną!). Nesuprantamas ir no
ras kitoje scenoje išrengti 
Carmen iki apatinių rūbelių. 
Paskutiniame veiksme vienoje 
scenos pusėje — Carmen vy
niojama į puošnaus sijono 
klostes. Metofora suprantama 
—abu ruošiasi žūtbūtinei ko 
vai, gal paskutinei, vienas 
arenoje su buliumi ir už myli
mosios širdį, kitas — už jaus
mų laisvę, pasirinkimo mylėti 
ar nemylėti teisę. Tik kodėl 
išrengiama vien Carmen, o 
Escamillo pradedamas reng 
ti gi ne nuo trumpikių?

Raudonas raištis ant apkū
nokos dainininkės šlaunies 
būtų matomas ir pro permato
mą sijonėlį, kuris, beje, ne
trukus užvelkamas, ir kurio 
tikrai nederėjo nuimti, nes 
metaforos jis niekaip nesu
griautų, o vaizdas būtų este- 
tiškesnis. Jei taip norėta pa
brėžti Carmen vulgarumą, 
manau, galima buvo pasirink
ti tuziną kitų teatrinės kalbos 
būdų.

VilnietiŠkoji „Carmen” pil
nai pateisino lenkų svečių no
rą pamaloninti ne vien žiūro
vo ausis, bet ir akis. Veiksmo 
sparta, kostiumų spalvingu
mas ir įmantrumas kartais 
net vargino akis, kurios neju
čia užsimerkdavo, kad netruk
dytų ausims klausytis nuosta
bios G. Bizet muzikos (pui
kiai ją atliko Liutauro Balčiū
no diriguojamas teatro orkes
tras). Bet kai finale akys atsi
merkia pasižiūrėti tragiškos 
atomazgos — vis gi žmogžu
dystė, scenoje pamato... ark
lius (tikrus!). Du raiteliai ant 
gražių ristūnų įvelka ir nume
ta scenos viduryje gal pen
kių metrų dydžio „kraujuotą” 
bulių (dėkui Dievui, netikrą!). 
Atsitokėjęs susigriebi, kad nė 
nepamatei, kaip Don Jose nu
durta Carmen — jie ten kaž
kur atokiau nuo buliaus, ant 
laiptelių. Gal toks buvo staty
tojų noras — nesureikšminti 
tragiškosios šios istorįjos pu
sės? Ar įvesti komiškumo ele
mentą, prisiminus, jog ši ope
ra pradžioje buvo sumanyta 
kaip komiška? Žinoma, riog
santis scenoje bulius gali būti 
suvokiamas ir kaip tamsiųjų 
žmogaus emocįjų, kiekviena
me mūsų tūnančio blogio ir 
tamsos simbolis: kad ir nu
kautas, jis byloja — įvyko 
žmogžudytė. O gal toks finalas 
yra noras priminti, jog visa 
tai butaforija, teatras, suvai
dinta istorija apie meilės nuo
tykį?

Dar viena premjera praėjo.

Svečiai išsivežė nemažus ho
norarus. Teatras dirba toliau 
Vieni tikisi, kad naujas direk
torius išmanys ir meninius, 
ir teatro vadybos reikalus. 
Kiti nesureikšmina direktori
aus vaidmens, manydami, jog 
svarbiausia kuriamoji jėga yra 
kolektyvas, o jis dirba savo 
kasdienį darbą ir dirba gerai. 
Išties, kam teko matyti teatro 
paskutines premjeras — cho
reografo Boris Eifman baletą 
„Raudonoji Žizel" ir G. Bizet 
„Carmen”, sutiks su tuo, kad 
vežimas visai neblogai rieda 
be važnyčiotojo (ar yra teatro 
taryba, kolegija). Tik ar ilgai 
riedės, juk riedama vis dar iš 
inercijos. Vis dėlto ir naivuolio 
kaukę užsidėti yra nerimta. 
Šiaip sau negaiš laiko ir neis 
pas premjerą paplepėti apie 
teatrą Saulius Sondeckis, Vir
gilijus Noreika ir dar keli žy
nį uoliai, jei jokios problemos 
nebūtų. Žinome, kas ir kiek 
priklauso nuo teatro direkto
riaus asmenybės ir sumanu
mo. Pirmiausia, mokėjimas 
rasti finansų. Jie reikalingi 
žmogiško orumo nežeminan
čioms algoms mokėti, kviesti
nių svečių honorarams bei 
paties teatro gastrolėms, reik
alingi nepriklausomos valsty
bės verto repertuaro formavi
mui bei galimybei jį deramai 
įgyvendinti. Nuo direktoriaus 
priklauso visų teatro grandžių 
darbo darna, {prasta trafare
tiškai kartoti, kad naujai atei 
siantis privalo turėti teatro vi
ziją. Svarbu, kad ta vizija tu
rėtų labai tvirtai ant žemės 
stovinčias kojas. Dabartinė
mis sąlygomis Lietuvoje tai 
nėra lengva. Ar atsiras drą
suolis? Pretendentai: buvę 
teatro darbuotojai — solistas 
Vidmantas Bakas, baletmeis
teris Eligijus Bukaitis, admi
nistratorius Eugenijus Butvi
las ir teatro solistai Bronius 
Tamašauskas ir Vladimiras 
Prudnikovas, kompozitorė, 
žurnalo „Muzikos barai” vyr. 
redaktorė Audronė Žigaitytė- 
Nekrošienė. Kultūros minis
terijos ekspertų komisija (į ją 
įeina teatro kolegijos narys, 
dirigentas Jonas Aleksa), žada 
tai netrukus nuspręsti. Kultū
ros ministrė Roma Dovydė
nienė skelbs koridos pabaigą 
gal jau vasario pabaigoje.

<eje. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ & & &

* ZODIAKAS
ŽUVYS

Prasidėjo perėjimo į Vande
nio erą laikotarpis — tarp 
2002-ųjų ir 2003-jų metų — 
mūsų planeta yra ypač pažei
džiama. Sprogimai dar labiau 
išjudina seismiškai aktyvias 
vietas. Galime sulaukti neti
kėtų ir labai liūdnų ekologi
nių padarinių. Su geomag 
nėriniais laukais susijusi žmo
gaus atmintis — jeigu jie su
triktų, per kelias paras ji gali 
„išsitrinti”.

Tai, ko gero, jau yra buvę — 
juk žuvo ne viena civilizacija. 
Kita vertus, natūralu baigian
tis Žuvų epochai, išryškėja 
visos jos metu susikaupusios 
bėdos. Žuvys simbolizuoja 
tikėjimą — bet kraštutinė jo 
forma -'irsta fanatizmu. Žu
vys — 12-asis ir paskutinysis 
Zodiako ženklas. Saulė perei
na šį ženklą vasario 19 d. — 
kovo 20 d. Žuvis — meilė ir 
sėkmė lydės visus metus. Jei 
šeima sudaro žuvies koman
dą — laikykitės, taip lengviau 
pasieksite tikslą. Gegužė ir 
birželis — jausmų išgyvenimo 
viršūnė.

X
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PAGALBA LIETUVAI... LAIVAIS!
JAV vakaruose — Kaliforni

jos valstijoje — sukaupta pa
galba Lietuvai turėjo būti nu
skraidinta i Zoknių oro uostų, 
prie Šiaulių, pernai rugsėjo 15 
d Buvo tikimasi, kad tai bus 
padaryta JAV karo aviacijos 
lėktuvais, pagal Denton 
Amehdment programų, bet tai 
sutrukdė teroristų išpuoliai 
New Yorke ir Washingtone 
rugsėjo 11 d. Kaip nurodo 
Auksučių projekto iniciatorius 
Vytautas Šliūpas, neliko kitos 
išeities, kaip pagalbų persiųsti 
laivais. O tos pagalbos bovo 
susikaupę jau tikrai nemažai: 
žemės ūkio technika Auksučių 
projektui ir apie 300 dėžių, 
prikrautų drabužių, knygų, 
rašomosios medžiagos ir pana
šaus pobūdžio reikmenų, skir
tų daugiausia Almos Adam
kienės Vaikų fondui bei vaikų 
prieglaudoms Šiaulių rajone, 
ir knygos Šiaulių universite
tui. Viso labo prireikė 2 dide
lių talpintuvų, bet vis tiek ne 
viskas sutilpo: didelį John 
Deere traktorių ir dar didesnį 
International Harvester kom
bainų teko siųsti atskirai. Su 
Auksučių projekto iniciato
rium, įveikusiu ' pagalbos ir 
technikos persiuntimo Lietu
von sunkumus Vytautu Šliū
pu kalbasi dienraščio „Drau
go” korespondentas Romas 
Kasparas:

— Siunta Auksučiams pa
galiau pajudėjo, bet, kaip 
nurodėte, ten buvo nema
žas krovinys, skirtas ir Al
mos fondui. Ar Auksučių 
fondui teko apmokėti ir Al
mos fondui skirtos pagal
bos pervežimą laivu iš Ka
lifornijos į Lietuvą?

— Taip, reikėjo. Apmokėjo
me už viską, įskaitant ir Al
mos fondui skirtos pagalbos 
pervežimą, nes niekas kitas 
nepasisiūlė prisidėti.

— Jūs nurodote, kad iš- 
siuntėte 45,000 kg siuntą. 
Ar tai įskaitant traktorių 
ir kombainą, ar tik tai kas 
sukrauta talpintuve?

— Taip, viskas kartu. Abu 
talpintuvai, traktorius ir kom
bainas.

— Kiek žinome, už per
siuntimą teko sumokėti 
35,000 dolerių, taigi susi
darė, tiek tūkstančių nenu
matytų išlaidų, kurių ne
būtų buvę, jei ne pernai 
metų rugsėjo 11d. teroris
tų veiksmai New Yorke ir 
YVashingtone!

— Taip, tiek teko sumokėti 
už visą pervežimą, tik nevie
nodai už pervežamo krovinio 
pobūdį. Traktoriaus ir kom
baino pervežimas kainavo 
triskart brangiau už kilogra
mą, palyginus su talpintuvo 
kaina. Kombainas ir trakto
rius buvo per dideli talpintu- 
vams. Matote, talpintuvų per
vežimas yra žymiai pigesnis

Treti metai be elektros Auksučių ūkyje Elvinu K ,-|i i,e 

karais pasis-. leda žvakute Lawrence D. < lement n

negu kitų objektų, kuru 
galima pakrauti : talpi:.tu

— Jūs buvote išsiderėj. s, 
kad, (vežant per Zokf 
oro uostą, prie Šiaulių n 
ne per toliausiai nuo 
sučių, nereikės mokėti 
reikmenų įvežimo mu: 
bet reikėjo įvežti per Kl?, 
pėdą. Ar pavyko įvežti 
galbą be muito-

— Traktorius n kembo'? ■ > 
rte tik Klaipėdoje, bet 
Auksučiuose, ir jokio 
nereikėjo mokėti, išskyrų, 
rą šimtų litų už dokuru' 
sutvarkymą. Apie talpintu 
dar nieko negaliu pasakyti, 
nes jie Klaipėdos dar nepa
siekė. Neturėtų būti apmoku 
tinami nė talpintu- ,‘i. m 
dovaujantis Lietuvos 
mais, pagalba galima 
mokesčių. Dalis k ovioii- t , ' 
pintuvuose yra si.irt i 
prieglaudoms, > ioLvki<■ ■ 
Šiaulių university u., Alnu 
vaikų fondui bei Auksučiu u 
kymo centrui. Bej- teko nu 
girsti, kad gali prireikt i n-ū 
pintuvus pirmiau nugabenti j 
Šiaulių muitinę ir u k pu 
Auksučius. Jei taip, t,n 
darytų papildomų i-JanIn 
vežiojimo iš vietos : um 
Šiauliai nėra pakš mu į vui 
sučius, važiuojant m Knujn 
dos.

— Kaip perve. 
bainą ir trakti -ių? 
daugiau negu 12< km keli 
kurį reikėjo įv«. i kti 
džiais keliais!

— Iš pradžių ĮČanavo! 
pakrauti ant tralo bet pusi 
rodė, kad krovinys i pe; n) 

tus, ir per daug auk-tas 
tuvoje tokių didelių srovimu 
kaip Amerikoje, nea-iri*: u.ui 
gabenti — tai draudž ama ke
lių įstatymais. Policija yi m, 
sulaikyti ir nubausti, tad Auk 
sučių ūkvedys pasikvv t- u t 

kaimynų ir viską sekinu rai 
parsivežė patys, 'z.ino. 
lionė užtruko apie '!) valand. 
bet sutaupyta nemažai pinigų 
nereikėjo samdyti transpor
tuotojo. Na, o pasiekus Auk
sučius, atvežtos technikos 
traktoriaus ir kombaino jau 
laukė tam tikslui pastatyta 
angaras, toks 40x90 pėdų 
gaubto stogo sandėlys, kurį 
pastatėme praėjusia vasara, 
laukdami tos siuntos Zok
niuose.

— Jūs vėl vykstate i Lie
tuvą. Ar atsimenate, klek 
kartų jau prireikė ten lan 
kytis Auksučių reikalais?

— Pernai lankiausi 3 kar

tus, Atrodo, kad ir šiais me
tais teks lankytis tiek ų t 
kartų. Na, o kiek kai tų buvau 
ten nuo pat projekto pradžios 
tai net nebeatsimenu, bet tik 
rai nemažiau, kaip 10 kartų 

Noriu pasakyti, kad už kie'- 
vieną kelionę ir buvimą Lieto 
voje užsimoku pats iš savo

kišenes. ne Auksučių fondo lė
šomis. Panašiai daro ir kiti 
Auksučio fondo valdytojų tary
bos žmonės.

Dėl elektros tiekimo 
Auksučiams — elektros ne
buvo per pastaruosius 3 
melus, ir vis dar nėra. Tre
ji metai, ilgas laikas, o per 
tą laiką ar neprisiminėte 
patarlės, kad netepęs ne
važiuosi! Kur, jūsų nuomo
ne, pagrindinė kliūtis?

J'iesiogiai niekas neprašė. 
Meno tėvas savo gyvenime 
nieko „netepė”, taip ir aš nie- 
kiųunet nieko „netepsiu”. Na, 
o kur pagrindinė kliūtis, tikrai 
negaliū pasakyti, bet many
čiau, kad pirmiausiai tai bu
vusių valdininkų nerangumas, 
nenoras padėti — netikėjo, 
kad toks projektas bus iš vis 
gyvendintas. Nepadėję ir pi

nigų trukumas, atsakomybės 
A-nųimas, stumdymasis tarp 
apskrities valdžios ir Žemės 
akio ministerijos, vėliau prisi

ėjo dar kitos žinybos. Paga
lių įmokėjome pusę sumos, 
nios dalį tikimės atgauti iš 

i-, vi , d,Lt (Europos sąjungos 
-peciahosios žemės ūkio ir 
Kapno plėtros programos), 
t aip vargome daugiau negu 3
metus. Dabartinė vietinė val
džia daug palankesnė. Paga
unu buvo pažadėta, kad pu- 
.meiiu kilometro elektros tie- 
kono linija bus nutiesta ir 
niekti a prijungta iki vasario 
2b d'cnos.

Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus neseniai Va
šingtone, Amerikos Mokslo 
puoselėjimo asociacijoje, 
kalbėjo apie nūdienos iššū
ki Lietuvai, būtent, orga
nini ūkininkavimą, nes, 
žlugus kolūkiams, tenka 
grįžti prie tradicinio, eko
logiškai orientuoto, žemės 
ūkio. Ar tai gali turėti kaž
kokios įtakos Auksučių 
projektui?

Ekologiškai švarus ūki
am kavimas ir miško tvarky
mas yra vienas mūsų tikslų. 
Męs norime įvesti naujas 
vaismedžių, daržovių kultū
ras, kurios nūdięn Lietuvoje 
nežinomos arba labai mažai 
žinomos. Tik tokiu būdu smul
kieji ūkininkai gali tikėtis 
daugiau pelno. Jei smulkieji 
ūkininkai augins tik tradici
nius augalus — kviečius, ru
gius, bulves, kopūstus — iš to 
bus mažai naudos, geresnio 
gyvenimo sau nesukurs. Val
džios pritarimo yra. Pagalbos 
irgi gauname, ypač iš Šiaulių 
administracijos, kuri nutiesė 
gražų kelią į Auksučius, o 
ikurtuvių proga Žemės ūkio 
ministerija finansavo simpo
ziumą

— Kuo dar galėtų prisi

dėti Lietuvos valdžia?

Galėtų padėti su vadina
mų SAP.ARD pagalbos progra
ma, žinoma, jei programa ne
reikalautų tiek popierizmo. 
Pagalbos prašymams dabar 
reikia tiek visokių įvairiausių 
dokumentų, studijų, kad net ir 
paprasčiausio prašymėlio do
kumentams reikia skirti kelių 
mėnesių darbą. Kur tai maty- 

Koks ūkininkas gali turėti 
tiek laiko, pinigų ir suprati
mo kad patenkintų tokį nerei
kalinga biurokratizmą? Lietu
vos biurokratai, kaip atrodo, 
sieja pagalba žmonėms su di
džiausiu popierizmu ir tokiu 
budu, jų nuomone, garantuoja 
savo pozicijas. Lietuvoje žy
miai per daug biurokratų! Rei
kia šalinti visokiausius nerei
kalingus reikalavimus, sąly
gas ir įstatymus.

— Jei reikėtų viską pra-
(bdi iš naujo, ir žinotumėte 
tai. ką žinote šiandien, ar 
pradėtumėte Auksučius iš 
naujo?

Tikriausiai ne. Nebeno
rėčiau susidurti su įsišakniju- 
riu biurokratizmu Kiek daug 
brangaus laiko tam sugaišta, 
ir tiek pinigo iššvaistyta! Vie
nas Lietuvos laikraštininkas

Neseniai pastatytas sandėlys Auksučių ūkyje. Jame dabar patalpinta 
iš JAV atvežta ūkio technika ir 2 talpintuvai su pagalba ūkininkams, 
vaikams ir mokykloms. Lavvrence D. Clement nuotrauka.

Paslaugos

kartą manęs paklausė, kaip 
palyginčiau Lietuvos ir Ameri
kos valdininkus. Atsakiau, 
kad Amerikoje, kai nueini pas 
valdžios pareigūną su savo 
problema, jis bando tau padė
ti. Lietuvoje — priešingai! Kai 
nueini pas pareigūną Lietu
voje, pareigūnas iš karto ima 
nurodinėti, ko negalima: ko 
negalima pagal įstatymus, ko
kio nereikalingo popierizmo 
reikia, kokią daugybę doku
mentų reikia patvirtinti, no- 
tarizuoti. Labai retai tepasi
taiko, kad pareigūnas imtų 
nuoširdžiai padėti. Manau, 
kad tai sovietmečio paveldas, 
nes matau, kad jaunesnieji 
valdininkai daug paslaugesni 
už senuosius.

Vytautas Šliūpas nurodė, 
kad pinigus reikmenų per
siuntimui teko skolintis, 
bet tikisi, kad lietuviai 
Jungtinėse Valstijose ir 
Lietuvoje, įvertindami 
Auksučiu projekto svarbą 
Lietuvos žemės ūkiui, savo 
aukomis prisidės ne tik 
prie persiuntimo išlaidų 
apmokėjimo, bet savo au
komis prisidės dar ir prie 
paties Auksučių projekto 
įgyvendinimo, nes yra pa
daryta tik pradžia. Dar rei
kia nemažai paštangų ir 
lėšų, kad Auksučiai pradė
tų tenkinti Lietuvą savo 
vaisiais ir derliumi. Norin
tieji daugiau sužinoti apie 
Auksučius, gali pamatyti 
juos, lankantis Lietuvoje — 
jie yra tarp Kuršėnų ir 
Gruzdžių — arba telefonu 
pasikalbėti su ūkvedžiu 
Raigedu Karosu, kuriam 
galima paskambinti į na
mus vakarais telefonu: 
8*21525973. -Mobilus:
8*28660089. Taip pat gali
ma rašyti e-paštu:

rkarosas@takas.lt

* Iki metų pabaigos vi
siems mokyklinio amžiaus
vaikams turėtų būti suteikti 
asmens kodai. Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekreto
rius Dainius Numgaudis sakė, 
kad šiuo metu yra 300,000 
vaikų, kurie neturi asmens 
kodo. Asmens kodus gimu- 
siems vaikams pradėta sutei
kinėti nuo 1992 m. balandžio 
1 d. Vaikai, gimę prieš šią da
tą ir dar neturintys paso, as
mens kodų neturi. Pasak D. 
Numgaudžio, tai neleidžia su
skaičiuoti, kiek mokyklinio 
amžiaus moksleivių šiuo metu 
nelanko mokyklos. ibnsi

* Valstybinė augalų ap
saugos tarnyba 3 mėne
siams uždraudė bulvių impor
tą iš Baltarusijos ir Moldovos. 
Toks sprendimas priimtas im
portuojamose daržovėse nu
stačius bulvinį stichinį nema
todą ir bulvinį žiedinį puvinį, 
pranešė Žemės ūkio ministeri
ja. (BNSl

* Prekių paštu pristaty
mo rinkoje šiemet laukia
ma naujų paslaugos teikėjų — 
„Lietuvos pašto” žiniomis, tai 
bus kelios žinomos Skandina
vijos firmos. Paštas tikisi pa
jamas iš užsienio firmų prekių 
paštu pristatymo padidėsiant 
trečdaliu. <vž, Eitu)

KELIAS Į NATO, 
ŽVELGIANT LB AKIMIS

Atkelta iš 3 psl.

Pats senatorius Warner linkęs 
priešintis tolimesnei NATO 
plėtrai, įtardamas, kad tai ga
lėtų kainuoti JAV biudžetui 
per daug lėšų ir kad jam ne
aišku, kaip toks plėtimas puo
selėtų tiesioginius JAV intere
sus.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
ALTas ir kitos etninės bendra
minčių JAV piliečių organiza
cijos pastoviai skatino sena
torius ir Kongreso narius rem
ti NATO plėtrą ir pakviesti 
Lietuvą, kitas Baltijos valsty
bes bei visas pasiruošusias ir 
norinčias kandidates, suda
rančias Vilniaus 10-ką. Per 
paskutinius metus JAV Lietu
vių Bendruomenė savo dar
bais gavo pasižadėjimus prisi
jungti prie Baltijos valstybių 
pakvietimo iš abiejų Pennsil- 
vanijos senatorių, Santorum ir 
Specter, bei New York sena
toriaus Schumer. Be jų, sena
torius George Allen iš Virgini
jos irgi pažadėjo mus remti bei 
prisijungti prie Senato Baltic 
Caucus. Buvo daromos ypatin
gos pastangos Delavvare vals
tijoje įteikti senatoriui Biden 
papildomų žinių apie mūsų 
siekius. Ten mums labai padė
jo JAV lenkų organizacijos.

Ohio valstijoje vietos veikė
jai ypač pasireiškė, išjudinant 
toliau mums palankų senato
rių Voinovich. Panašiai, LB 
pastangomis, Connecticut 
valstijoje aktyviai pasireiškė 
senatorius Lieberman. Virgi- 
nia valstijoje tęsiasi kampani
ja, apšviečiant senatorių War- 
ner apie NATO plėtimo būti
numą. Butų galima išvardinti 
daugiau atskirų pavyzdžių. 
Čikaga, visuomet aktyvi, bet 
neatsilieka darbštumu ir 
Omaha, kur palaikomi puikūs 
santykiai su senatorium He- 
gel ir Kongreso nariu Bereu- 
ter. Visose valstijose Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios proga 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apygardos ir apylinkės deda 
ypatingas pastangas supažin
dinti visuomenę, kaip galima 
būtų įtakoti savo miestų ir re
gionų JAV politikus, kad šie 
remtų Lietuvos pakvietimą į 
NATO.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
visuomeninėje veikloje siekia 
toliau bendradarbiauti su 
ALTu, Lietuvos Vyčiais ir JAV 
Lietuvių respublikonų bei de
mokratų partijų organizaci
jom. Bendradarbiaujama su 
Jungtiniu Amerikos Baltų 
komitetu ir su Vidurio ir Rytų 
Europos koalicija, į kurią įei
na Amerikos lenkų, slovakų, 
čekų, vengrų ir kitų tautybių 
vienetai. Šios plačios koalici
jos NATO darbo grupė ir to
liau yra koordinuojama Regi
nos Narušienės.

Rašant NATO plėtimo tema, 
būtina paminėti pačios Lietu
vos Respublikos valdžios pas
tangas šiuo klausimu. Prezi
dentas Adamkus, apsilanky
damas JAV-ose, turėjo progos 
iškelti Lietuvės bylą su prezi
dentu Bush ir aukščiausiais 
JAV pareigūnais bei politi
kais. JAV valdininkai įvertino 
jo vizitą, kaip itin sėkmingą.

S K E
Nekilnojamasis turtas

773-585-9500

GREIT PARDUODA
,.imj Landmark
! properties

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

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

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI

The Quarry Inn
STEAKROOM & LOUNGE 

326 Main Street 
Lemont, IL 

630-257-8925
Historic Downtown Lemont

* Naujai dekoruotas restoranas su intymia atmosfera mažesniems 
ir didesniems suėjimams.
* Pateikiamas pilnas amerikietiškas ir europietiškas meniu, 
vadovaujant profesionaliai šefei Daliai.
* Platus patiekalų pasirinkimas pietums (Lunch) ir vakarienei. Pietų 
kaina nuo $5,50, vakarienės nuo $13,95.
* Gaunami populiariausi lietuviški patiekalai: cepelinai 
(šeštadieniais ir sekmadieniais), koldūnai (kas dieną) ir kiti valgiai 
gali būti užsakyti (prašome skambinti).
* Sekmadieniais tradicinių patiekalų pusryčiai/pietūs „Brunch”, 
su amerikietiškais ir europietiškais šaltais ir šiltais valgiais.
* Priimame kredito korteles.
* Restoranas gali būti užsakytas mažesniems šeimos ir draugų 
susiėjimams iki 50 žmonių, pagal pasirinktą meniu.

Darbo valandos:
antradieniais-šeštadieniais pietūs nuo 11:30 iki 2 v.p.p; 

vakarienė — nuo 5 v.v. iki 9 v.v.;
sekmadieniais „ Brunch” — nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 

Pirmadieniais restoranas uždarytas.

Ambasadorius Ušackas ir am
basados darbuotojai labai dar
niai dirba ir kuria tarp JAV 
įtakingiausių sluoksnių tei
giamą Lietuvos įvaizdį. Kaip 
neseniai aiškino buvęs sena
toriaus Trent Lott patarėjas, 
Randy Scheunemann, svar
biausias klausimas, kuris iš
kyla amerikiečiams, svarstant

A

NATO plėtimo klausimą yra, 
„ar tie nauji kandidatai turi 
tas pačias vertybes, kaip 
mes?” Lietuva savo veiksmais 
turi įtikinti, kad atsakymas 
yra „taip”.

Pastaba: Straipsnio autorius yra 

JAV LB Visuomeninių Reikalų ta
rybos pirmininkas ir ALTo atstovas 
Washington, DC.

t
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SIŪLO SKAITYTI DAR 
VIENĄ KNYGĄ

Pernai „visa Čikaga ir prie
miesčiai” skaitė autoriaus 
Harper Lee romaną „To Kili a 
Mockingbird”. Pagal knygynų 
pasiūlytą programą — „One 
Book. One Chicago” (viena 
knyga; viena Čikaga) buvo pa
rinkta ši knyga ir siūloma 
kiek galima platesnei visuo
menės daliai ją perskaityti, 
vėliau diskutuojant — tiek 
privačiai, tiek bendruose su
sibūrimuose, ruoštuose miesto 
bei priemiesčių knygynuose.

Net patys iniciatoriai buvo 
nustebinti projekto pasiseki
mu ir susidomėjimu knyga 
(jos turinys susideda iš rasi
nių konfliktų ankstesniais 
dešimtmečiais). Todėl šįmet 
pasiūlyta nauja knyga: Nobe
lio Taikos premijos laimėtojo 
Elie Wiesel romanas holo
kausto tema „Night”. Čikagos 
meras Richard M. Daley pri
pažįsta, kad šios knygos tu
rinys bus ir sunkus, ir skau
dus, bet su juo susipažinti 
tikrai verta. Tikima, kad ir 
„Night” turės panašų pasise
kimą, kaip pernykštė „To Kili 
a Mockingbird”.

PER ILGI TRAUKINIAI

Kai kuriose Čikagos, o ypač 
priemiesčių sankryžose susi
daro ilgiausi eismo kamščiai, 
kai mylios ar ilgesni krovini
niai traukiniai, kurie papras
tai juda labai pamažu, uždaro 
pravažiavimą. Dar blogiau, 
kai traukinys sustoja tiesiai 
ant sankryžos (tai nėra jau 
toks retas įvykis).

Dabar policijos pareigūnai 
pYžt'dčjo rašyti baudas maši
nistams. Nuo pernai lapkričio 
vien Union Pacific linijos 
mašinistai gavo 44 bau
das — 500 dolerių kiekviena. 
Sausio mėn. Wisconsin Cen
tral krovininis traukinys net 
42 min. nepajudėjo nuo sank
ryžos ir Blue Island mieste
liui turėjo už eismo sutruk
dymą sumokėti 100,000 dol. 
Tikima, kad „pliaukštelėjimas 
per kišenę” bus veiksminges
nis, kaip kitos priemonės.

KILIMAI UŽMUŠĖ 
MOTERĮ

Šios savaitės pirmadienį 22 
metų amžiaus čikagietė mirė 
nuo sužeidimų po to, kai ją ir 
ir jos 19 metų seserį užgriuvo 
kilimų ritiniai, sustatyti san- 
dėlyje-parduotuvėje 2901 N. 
Pulaski Avė. Miesto inspekto
riai parduotuvę uždarė ir 
įvykis tebetiriamas.

MENO VERTYBĖS
GIMNAZIJOS RŪSYJE

Mundelein gimnazijos rūsy
je netikėtai atrastas pluoštas 
neįrėmintų paveikslų, kurie 
ten gulėję bent 23 metus. Pa
veikslai ir raižiniai yra nu
meruoti ir dailininkų pasi
rašyti. Tarp jų rasta Endre 
Szasz, William Gropper, Leo
nardo Nierman kūrinių. Pa
starojo darbai kabo net Vati
kane. Visi paveikslai įvertinti 
šimtais tūkstančių dolerių ir 
dabar svarstoma, kaip šių dai
lininkų darbus panaudoti, pa
puošiant klases.

61 paveikslas gimnazijai 
buvo padovanotas 1979 m. vie
tinio filantropo. Tačiau šian
dien niekas neprisimena, dėl 
ko ši vertinga dovana buvo 
patalpinta rūsyje ir pamiršta.

JAU 16 MIRĖ

Nors šįmet žiema palyginti 
švelni, Čikagoje nuo šalčio jau 
mirė 16 žmonių. Vėliausias — 
48 m. amžiaus vyras, rastas

negyvas Humbold Park apy
linkėje. Manoma, kad jis buvo 
girtas, sukrito ant šaligatvio 
ir sušalo.

KOVA SU NARKOTIKAIS 
PER REKLAMAS

„National Drug Control 
Policy”, Baltųjų rūmų įsteigta 
kovoti su narkomanija, pra
dėjo vartoti naujus ginklus — 
reklamas laikraščiuose ir tele
vizijoje. Pirmosios 30 sekun
džių ilgio reklamos buvo rodo
mos „Super Bowl” futbolo žai
dynių metu. Reklamų turinys 
paprastai sukrečia, bet kartu 
žadina patriotizmą ir visuo
meninį įsipareigojimą. Ilgą 
laiką jaunuoliai reklamose 
buvo raginami pasakyti „Ne!”, 
jei kas siūlo narkotikų, bet ne
manoma, kad tos reklamos 
atnešė daug naudos, todėl da
bar ieškoma naujų priėjimo 
būdų, sprendžiant narkoma
nijos ir prekybos narkotikais 
problemą.

LEIDINYS TURISTAMS

Balandžio mėnesį bus iš
leistas kišeninio formato in
formacinis periodinis leidi
nys, skirtas į Čikagą atvyks
tantiems lankytojams bei tu
ristams. Pirmasis numeris 
numatomas 65 psl., iš kurių 
net 28 psl. skiriami rekla
moms. Leidinys bus dalina
mas nemokamai, gaunamas 
visuose didžiuosiuose viešbu
čiuose (leidžiamas 250,000 
egz. tiražu). Leidėjas — Tim 
O’Malley, kuris anksčiau leis
davo žurnalą ,,Where”. Kiek
viename numeryje bus išvar
dinti geriausi restoranai, 
miesto įžymybės, apsipirkimo 
centrai ir kita, lankytojams 
vertinga informacija. 

NUBAUSTAS ŽMOGŽUDYS

Cook apskrities kriminali
nio teismo teisėjas 45 metais 
kalėjimo nubaudė Camell 
Fitzpatrick, kuris 1999 m. 
tyčia pervažiavo 26 m. am
žiaus dviratininką Thomas 
McBride, kadangi pastarasis 
esą važiavęs neatsargiai ir vos 
nesusidūrė su Fitzpatrick vai
ruojama mašina. Fitzpatrick 
ne tik dviratininką perva
žiavo, bet nesustabdė auto
mobilio, kuris sulamdytą dvi
ratį dar vilko kelis blokus. 
Prisiekusiųjų teismas, po 16 
vai. trukusių svarstybų, nu
tarė, kad Fitzpatrick yra kal
tas.

BUS ATSILYGINTA 
UGNIAGESIAMS

Dešimt Čikagos miesto ug
niagesių padavė į teismą savo 
vadovybę, kad, egzaminų me
tu siekiant aukštesnės pozici
jos tarnyboje, jie buvo nepa
kelti, nepaisant geriau išlai
kytų patikrinamųjų egzami
nų. Vadovybė kaltinama, kad 
pirmumą suteikė Afrikos- 
amerikiečiams ir ispanų kil
mės ugniagesiams, o baltieji, 
nors buvo verti pakėlimo, to 
nesulaukė.

Federalinio prisiekusiųjų 
teismo sprendimu, už skriau
dą priteista 2.2 mln. dolerių 
kompensacija.

SKATINA PADĖTI 
JAUNUOLIAMS

Čikagos meras Richard J. 
Daley trečiadienį ragino mies
to įstaigas ir įmones vasaros 
metu sukurti darbo vietų jau
nuoliams, kad atostogų metu 
jie galėtų užsidirbti pinigų ir 
nesivalkiotų gatvėmis, kur 
dažnai tyko narkotikų par
davėjai ir kiti pavojai.

Paruošė Dainius V.

Vasario 20 d. „Drauge” svečiavosi (iš kairės): Nerijus Šmerauskas, kun. Tomas Karanauskas, Putnam Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolijos kapelionas, ir Valentinas Naujokas, „Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnybos” di
rektorius. Jono Kuprio nuotr.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

NEW YORKO LIETUVIŲ 
ŠAUKSMAS TYRUOSE

Noriu pritarti Tado Jasaičio 
siūlymui („Draugas” 2002.01. 
18) dėl pastangų lietuviams 
atgauti NY Kultūros židinį. 
Negalima šį svarbų užmojį pa
likti tik dviejų organizacijų at
sakomybei. Pranciškonų užda
rytam Židiniui atgauti kovoja 
Kultūros židinio taryba ir Lie
tuvių atletų klubas (LAK). 
Apie KŽ tarybos iškeltą bylą 
nedaug girdime, tačiau LAK, 
atrodo, protingai ir sėkmingai 
iriasi pirmyn, ir net kalbama, 
kad byla gali būti laimėta ar 
bent prieita prie kompromiso 
su pranciškonais, kad Židinys 
vėl galėtų atsidaryti lietuviš
kai veiklai. Ta veikla, aišku, 
nebus vien tik sportinė veikla, 
bet ir visakeriopa kultūrinė, 
organizacinė veikla, įskaitant 
lituanistinę mokyklą, kaip 
kad buvo iki praeitų metų va
sario mėnesio, kai pranciš
konai uždarė Židinį. Yra būti
na, kad ši kova dėl Židinio gy
vybės nekristų vien tik ant 
LAK pečių, bet ją remtų visa 
lietuvių visuomenė. Tokią 
veiklą turėtų koordinuoti Lie
tuvių Bendruomenės NY apy
gardos valdyba. Jei valdyba 
nenorėtų šios veiklos koordin
uoti, tai bent turėtų imtis ini
ciatyvos sudaryti Židinio tei
sių komitetą, kuris tą veiklą 
vestų.

Židinys yra pati pagrindinė 
lietuviškos veiklos širdis New 
Yorke. Be Židinio neturime 
nei parodų, nei koncertų, nei 
šokių jaunimui, nei sporto 
švenčių, nei Lietuvos chorų ir 
ansamblių pasirodymų. Nyks
ta organizacijų veikla. Taip 
pat naujųjų ateivių veikla, 
pradėjusi judėti, bus už
gniaužta be savos pastogės. 
Kova už Židinio atgavimą yra 
gyvybiškai svarbi.

Todėl, kol LB vadovybė im
sis iniciatyvos suorganizuoti 
Židinio teisių komitetą, visuo
menė (ne vien niujorkiečiai) 
turėtų LAK pastangas finan
siškai paremti. Čekius rašyti 
„Lithuanian Athletic Club 
Ine.” c/o Juozas Milukas, 19 
Colonial Rd., #12, Stamford, 
CT 06906. Aukos nurašomos 
nuo valstybinių mokesčių.

Jonas Kunca 
Queens/Brooklyn apylinkės 

valdybos narys
Richmond Hill, NY

DRAUGAS, 2002 m. vasario 22 d., penktai! i e n i s

A. f A.
LIUDA JUODELIENĖ- 
GARBAČIAUSKAI! Ė

Mirė 2002 m. vasario6 d., 11:10 v.r., sulaukusi 94 metų
Gyveno Čikagoje, IL, Marųuette Parko apylinkėje Gimė 

Latvijoje, Rygoje.
Nuliūdę liko: anūkės Aldona Urbutytė, Dalia ii jos 

vyras Marius Stropus, proanūkės Viktutė ir Julyte, 
sūnėnai Jonas su žmona Danute Garba ir Antanas 
Tuskenis su šeima, dukterėčia Rita Garbačiauskaitė, 
gyvenanti Šveicarijoje bei kiti giminės ir draugai.

A.a. Liuda buvo mylima žmona a.a. Jurgio ir mama a a 
Jūratės Urbutienės.

Velionė buvo S.L.A. organizacijos sekretorė.
Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios buvo 

aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po 
Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuliūdę anūkės, proanūkės ir sūnėnai.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800 994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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A. t A.
VINCUI ŠPAKAUSKUI

Lietuvoje mirus, seserį ZITĄ SKUČIENĘ užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Šv. Antano parapijos choras ir vadovas Detroite

A. t A.
ALGIUI JARUI

mirus, jo tėvus DANUTĘ ir dr. PRANĄ JARUS bei 
seserį DAINĄ giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Antanina ir Julius Bulotai 
Eugenija Kolupailaitė

7,DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis;

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
„DRAUGA" atminkime savo testamente.

balandžio 1

nejublaa
Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.

Siųskite:

Vardas, pavardė_____ ____ _________________________________________

Adresas ------------------------- ---- ----------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code---------------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė-----------------------------------------------------------------------

Adresas_________________________ _________________________

Miestas, valstija, zip code _______________________________

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Preeident

Patarnaujant Čikagos tr Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

VIENUOLIKOS 
METŲ MIRTIES

SUKAKTIS

A. f A.
TEKI A KUČAS

Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti! Bėga dienos 
be Tavęs, ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir 
niekas niekada jos užimti neįstengs...
A.a. Tekia gimė 1888 m. vasario 25 d. Lietuvoje. Mirė 
1991 m. vasario 27 d. Čikagoje, sulaukusi ilgų ir gražių 
103 metų.
Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos trečiadienį, 
vasario 27 d., 7 v.r., Tėvų Marijonų koplyčioje.
Prašau pasimelsti už mano Mamytę.

Duktė Sabina Henson

Sąjungos pirmininkui

A. t A.
Agronomui 

ANTANUI ŠANTARUI
2002 m. vasario 20 d. mirus, giliame liūdesyje likusią 
dukrą DALIĄ bei jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Lietuvių Agronomų sąjunga Čikagoje

A.f A.

STASIUI BUDĖJUI
mirus, jo žmonai ONUTEI su liūdesiu reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Genė Armalienė 
Pranas Budininkas

Danguolė Griganavičienė 
Halina Žitkienė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro nuoširdžiai rėmėjai

A. t A.
STASEI PILKAITEI- 

KAZLIENEI
mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama sūnums 
RAIMUNDUI ir SAULIUI, dukrai LYDIJAI bei jų 
šeimoms, kitiems giminaičiams ir artimiesiems.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

http://www.petkusfuneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

Berniukų choro .^Ąžuo
liuko” meno vadovo ir kom
pozitoriaus Vytauto Miškinio 
kūrinys „Cantate Domino”, 
parašytas 1997 metais, 2000- 
aisiąis Europos chorvedžių 
buvo išrinktas pėpuliariausiu 
choriniu kūriniu. Jį labai grei
tai galės išgirsti Čikagos klau
sytojai - „Dainavos” ansamb
lis šia giesme pradės kovo 17 
dieną Maria gimnazijos audi
torijoje vyksiančio koncerto 
„Balsas tarp žmonių balsų” 
antrąją dalį. Beje, „Cantate 
Domino” spausdina „Carus- 
Verlag” leidykla Stuttgart 
mieste Vokietijoje, iš kurios 
dainaviečiai ir užsisakė šį 
kūrinį. Kviečiame visus atvyk
ti į neeilinę muzikos 
šventę, kurią ruošia „Drau
gas”. Koncertas prasidės 3 
vai.p.p. Bilietus jau dabar ga
lite įsigyti „Draugo” adminis
tracijoje darbo dienomis.

Linas Raslavičius, gyve
nantis Huntington Beach, CA, 
prasitęsdamas „Draugo” pre
numeratą, mūsų laikraštį pa
rėmė 100 dol. auka. Labai 
jums dėkojame!

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (6820 S. 
Washtenaw) sekmadienį, va
sario 24 d., po 10:30 val.r. šv. 
Mišių vyks „Chicago Lawn/ 
Marųuette Manor” knygos pri
statymas. Knyga plačiai ilius
truoja lietuvių gyvenimą. Visi 
kviečiami prie vaišių pasik
lausyti įdomių autorės įspū
džių apie apylinkę.Skalbimai

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

JAUNIEJI LIETUVOS FOTOGRAFAI 
ŠIANDIEN

Ši paroda Lietuvoje vyko 2001 metais. Čikagoje, Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, ji atidaroma šį šeštadienį, vasario 
23 d., 6 vai. v. Bus eksponuojami 24 Lietuvos fotografų darbai, 
tačiau žiūrovai neišvys straipsnyje minimų autorių E. Balsy
tės, G. Česonio, D. Jankūnaitės, D. Klemanskienės, R. Miku- 
lėno, H. Milaševičiaus, U. Ratniko, R. Tvaskūnaitės, G. Zaka
rauskaitės ir G. Zalecko darbų.

Tai trečioji „Kodak” įgalio
tojo atstovo Lietuvoje preky
bos namų ,,D.W.K.” organi
zuojama jaunųjų fotografų pa
roda. Atėjo laikas pasidžiaugti 
ne tik naujais „perliukais”, 
bet ir suskaičiuoti jau kadaise 
gulbėmis virtusius „ančiu
kus”, kurių ne vieną skrydžiui 
prikėlė ir globojo parodų ku
ratorė M. Paškevičiūtė. Todėl 
amžiaus cenzas šįkart įvar
dijamas simboliškai. Tai tie
siog paskutinio amžiaus de
šimtmečio jaunųjų karta, ku
rių vieni jau įveikė Kristaus 
metus, yra žinomi Lietuvoje 
ir už jos ribų, kiti dar mokosi 
ar studijuoja, o treti jau pakė
lė sparnus į svečias šalis lai
mės ieškoti. Čia dalyvauja tie, 
kurie pastarąjį dešimtmetį bu
vo kartu su „Kodak”: dalyva
vo teminėse parodose („Kodak 
100” Vilniuje, „Lietuvos jau
nieji” Helsinkyje, atidarant 
Baltįjos šalių kultūros centrą), 
skynė laurus tradiciniame 
tarptautiniame reklamos 
konkurse „EPICA”. Simboliš
ka tai, kad šią parodą kartu 
rengė ir Lietuvos meno gale- 
rininkų asociacija, patikėjusi 
jaunos fotografijos jėgomis ir 
perspektyva.

Vilniuje ar Kaune besimo
kantis jaunimas stengiasi kuo 
anksčiau įgyti patirties tarp
tautiniuose renginiuose, kurie 
skatina atsakomybę, apipavi
dalinimo kultūrą, moko kri
tiškai įvertinti savo darbus. 
Kasmetinėse „Budrio Lietuvių 
fotoarchyvo” (Čikaga) organi
zuojamose parodose vis dau

Dailėtyrininkė R. Kogely- 
tė-Simanaitienė apie daili
ninkės Zinaidos Dargienės kū
rybą rašo: „Jos darbuose at
siskleidžia pasaulinės mitolo
gijos, įvairių stilistinių epo
chų, primityvo, egzotiškų tau
tų kultūrinių ženklų perfra- 
zavimas. Vis tik vienu svar
biausiu kūrybos šaltiniu daili
ninkei visuomet išliko lietuvių 
liaudies menas. Iš lietuvių 
tautodailės į tekstilininkės 
kūrybą „ateina” friziškas vaiz
davimo būdas, apibendrinti 
liaudies skulptūros elementai, 
giedra ar dramatiška gaida 
nuspalvinti siužetai. [...] Dau
gelį menininkės kūrinių inspi
ruoja gamta, jos interpretacija 
atspindi lyrinę, nacionalinę 
pasaulėjautą. Gimtosios Že
maitijos atminimas jos kūri
niams suteikė monumentalu
mo, santūrumo, mitologinės 
mąstysenos, niuansuoto kolo
rito pojūtį”. Z. Dargienės dar
bų paroda bus atidaroma šį 
šeštadienį, vasario 23 d., 6 
val.v. Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte. Atvykite!

Ramūnas Marčiulionis, 
dail. Marčiulionių sūnus, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrui perdavė didelį kiekį 
savo tėvų darbų fotonuotrau
kų, spaudos iškarpų ir doku
mentų. Dail. Marčiulionių at
liktų darbų parodą rengia 
Čiurlionio galerija ir Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras. 
Parodos atidarymas vyks kovo 
15 d. 7:30 vai. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre.

Aldona A. Simonaitis, gy
venanti Rockford, IL, prasitęs- 
dama prenumeratą ir atsidė
kodama už kalendorių ir kalė
dines atvirutes, „Draugo” iždą 
papildė 100 auka. Tariame 
nuoširdų ačiū!

giau VATM moksleivių pelno 
žiūrovų simpatijas ir prizus. 
Tai — stiprus stimulas pra
dedantiesiems.

Didžiausia metų naujiena 
tenka pripažinti šiauliečių ak
tyvumo „protrūkį” — „Kodak” 
jaunųjų parodoje dalyvauja 
šeši autoriai (R. Tvaskūnaitė, 
E. Balsytė, J. Matijošaitienė, 
S. Jastrumskytė, D. Klemans- 
kienė, U. Ratnikas). Pasirodo 
net vienas gerai suorganizuo
tas renginys (pernykštė jau
nųjų fotomenininkų paroda 
Šiauliuose „Posūkis”) gali su
drumsti užsistovėjusius van
denis ir iškelti paviršiun ne
mažai įdomių ieškojimų. Ak
tyvi Šiaulių dailės fakulte
to veikla formuoja savitą in
telektualinį klimatą, kuriame 
gerbiama ir skatinama indivi
dualybė. Todėl jų darbai ben
drame parodos kontekste iš
siskiria stipriu saviraiškos 
pradu, linkstančiu į konceptu
alią kalbą. Noras išsikalbėti, 
„užrašyti” mintį vaizdu, skati
na eksperimentuoti, maišyti 
technikas, ieškant iškalbin- 
giausio varianto.

Talentus iškelia ne tik aka
demijų skliautai, parodos ar 
konkursai, bet ir geranoriška 
kolegų parama. Panevėžio fo
tografijos branduolys jau se
niai pripažintas savitu mūsų 
kultūros reiškiniu. Nenuosta
bu, kad šioje metaforinės 
aranžuotės terpėje greitai at
siskleidė E. Voverytės suge
bėjimai meniškai „konstruo
ti” savitą tikrovės modelį. 
Tačiau bendras šių metų pa-

Lietuvių Jaunimu centro 
metinis narių susirinkimas
šaukiamas š. m. vasario 24 d., 
sekmadienį, 11 val.r. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Visi kviečiami dalyvauti, taip 
pat mielai laukiame ir naujų 
narių.

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje
BrightOn Parke (2745 W. 44th 
Str.) Gavėnios metu „Kry
žiaus kelių” pamaldos vyks 
kiekvieną penktadienį 3 vai. 
p.p, Kviečiame dalyvauti!

Ne 120 dol., bet 140 dol. 
nuo vasario 19 d. bus vizos 
pratęsimo mokestis INS įstai
gai. Taip pat primename, kad 
pildant vizos pratęsimo doku
mentus, vartojama nauja I- 
539 forma, kurią galite įsigyti 
JAV LB Socialinių reikalų įs
taigoje „Seklyčioje” (2711 W. 
71st Str., Chicago; tel. 773- 
476-2655).

Pažaisti krepšinį, tink
linį, raketbolą, paplaukioti 
baseine bei pasikaitinti pirtyje 
kviečia Čikagos šiaurėje gyve
nantys lietuviai - JAV LB 
Waukegan/Lake County apy
linkė. Sporto vakaras ruošia
mas šį šeštadienį, vasario 23 
d., nuo 7:30 iki 10:30 val.v.' 
„Center Club” (200 W. Golf 
Rd., Libertyville, IL). SmuL 
kesnė informacija skambinant 
Gedui Damašiui tel. 847-362- 
8675.
Lietuvos dukterų draugi

jos narių dėmesiui! Prašo
me kuo skaitlingiau dalyvauti 
visuotiniame draugijos susi
rinkime vasario 24 dieną. 12 
vai. - Mišios, 1 vai.p.p. - susi
rinkimas Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Labai laukiame 
ir viešnių, kurios norėtų papil
dyti mūsų eiles.

„Kryžiaus kelias” Gavė
nios metu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje vyks penkta
dieniais 3 vai.p.p. (lietuvių 
kalba). Visus kviečiame nuo
širdžiai maldai.

rodos įspūdis — ramybė, tik
rumas, nesiblaškymas tarp 
kraštutinumų, fotografijos ar 
drastiškų eksperimentų. Gali
ma sakyti, kad pamažu for
muojasi karta, naujai atran
danti „gryno kadro” estetiką 
— pagarba objektui, dėmesys 
klasikinės fotografijos „taisyk
lėms”, erdvės, laiko, dvasios 
išraiškai... Įsiliejo daug profe
sionalių menininkų — skulp
torių, grafikų, dizainerių, — 
kurie mažiau domisi transfor
muotos nuotraukos virsmu 
dailės kūriniu. Jie stengiasi 
užčiuopti kūrybinės „fiksaci
jos proceso” galimybes, e įgim
tas ir studijų išlavintas su
gebėjimas „matyti” šviesą, 
spalvas, apimtis padeda mė
gautis „gryno kadro” išraiš
kos plonybėmis.

Net „reklaminėje” stilistiko
je atsirado šis tas naujo. Šalia 
manieringai teatrališkų G. 
Svitojaus ir lakoniškai este- 
tizuotų V. Jaručio bei G. 
Zakarauskaitės darbų išsiski
ria stilingos R. Švilpos nuo 
traukos, labiau primenančios 
ne kompozicinius etiudus, o 
žaismingus portretus inter
jere.

Kompiuteriu irgi nepiktnau
džiaujama — vaizdo stuktūra 
išlaiko dokumentalaus kadro 
logiką, o fragmentai koreguo
jami taip, kad pabrėžtų jos iš
raiškingumą. Pasidžiaugęs iš
skaidytomis daiktų struktū
romis, šiandien P. Gasiūnas 
keičia vaizdo įspūdį spalva ir 
apšvietimu. G. Stakėno nuo
traukose „pirštų prisilieti
mas” vos juntamas, kai tuo 
tarpu J. Matijošaitienė nive
liuodama foną pabrėžia 
skausmingą figūros ekspresi
ją. Į tradicines temas grįžta 
žanro bei technikų „švara”. 
Vien portretų gausa (F. Abru- 
kauskas, R.Cikanavičius, G. 
Česonis, D. Jankūnaitė, V. II- 
čiukas, A. Kucharskis, P. Ma
zūras, H. Milaševičius, F. Pi-

Vasario 16-osios minėjime, kurį vasario 17 d. Pasaulio lietuvių centre suruošė JAV LB Vidurio vakarų apygar
da, mokykloms buvo įteikiamos Lietuvių fondo dovanos. Iš kairės: Maironio lituanistinės mokyklos direktorė 
Audrone Elvikienė, LF atstovas Kęstutis Ječius, Montessori „Žiburėlio” mokyklos atstovė Lilė Kelpšienė, „Pipi
rų ratelio” mokytoja Egidįja Nefiodovienė ir JAV LB Švietimo tarybos narys Juozas Polikaitis.

Minėjime kanklėmis skambino kanklininkių „Gabijos” ansamblis (iš kaires). Aušra Buženaite, Giedrė Elekšyte, 
Milda Razumaitė ir vadovė Genė Razumienė

JAV LB Vidurio vakarų apygardos suruošto Vasario 16-osios minėjimo svečiai (iš kairės): PLI direktorė Stasė 
Petersonienė, prel. dr. Ignas Urbonas, JAV LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas Bronius Juodelis, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė ir Baltų koalicijos Latvijos atstovai Artis ir Sandra Inkas.

Visos nuotraukos - Vytauto Jasinevičiaus

liponis) pranašauja vieno su
dėtingiausių fotografijos žan
rų atgimimą, kurio vaisius ne 
iš karto skina net pačios kū
rybingiausios asmenybės.

Jaunimas sugeba „atrasti” 
ir naujai pamatyti, regis, jau 
gerai išstudijuotus objektus: 
D. Ramaniuko „Užupis” neti
kėtai nusidažo aštuntojo de
šimtmečio spalvomis, o A. Ba
ranausko senamiestis nukelia 
į amžiaus pradžios piktoria- 
listinę romantiką. Kaip ir sub
tilus erdvės pojūtis P. Gašlū
no darbuose, tiesa, įamžintas 
jau Paryžiuje. Net kūrybine 
išmone garsėjantis „vetera
nas” A. Valiauga metė žvilgsnį 
į kasdienybės verpetus, tiesa, 
neprievartaudamas savo pri
gimties. Ten, kur kiekvienas 
matytų socialinės briaunos 
ašmenis, jis išlieka jausmin
gas ir „nepataisomas estetas”. 
Vietoj metaforomis pridengto 
mėgavimosi formų ir šviesos 
žaismu V. Antanavičiūtė šį 
kartą rodo veidrodines aplin
kos refleksijas, kuriose dau
giau tikrumo ir gyvenimiškos 
šilumos. Daugiau dokumenta- 
lumo, atviro sąlyčio su gyve
nimu galima rasti A. Cepu- 
linskaitės reportaže ir jaunojo 
kauniečio R. Mikulėno „port
retuose”.

Keista, tačiau gamta, kuri 
visais laikais buvo didžiausia 
kūrėjų mokytoja ir įkvėpėja, 
jaunųjų liko užmiršta. Net I. 
Babilaitė, A.Moisejenko ir G. 
Zaleckas ja „pasinaudojo” 
kaip medžiaga dekoratyviam 
audiniui sukurti. Gal tai ir 
bus vienas pagrindinių nau
jos kartos požymių, bylojančių 
apie vertybių skalės pasikei
timus. Eglė Jaškūnienė

DIDYSIS VASARIO 16 MINĖJIMAS 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE

Lietuvos nepriklausomybės 
Vasario 16 minėjimą Pasau
lio lietuvių centro gausiems 
lankytojams šiais metais su
ruošė JAV LB Vidurio vaka
rų apygardos valdyba, vado
vaujama Birutės Vindašienės.

Minėjimas prasidėjo šv. Mi- 
šiomis už Lietuvos laisvę, ku
rias atnašavo kapelionas kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, ir prel. 
dr. Ignas Urbonas. Mišiose 
dalyvavo skautai ir ateitinin
kai su vėliavomis, o jų nariai 
ir lituanistinės mokyklos mo
kiniai prie altoriaus nešė gau
sias Mišių aukas, kurių gra
žiausia buvo tautinių spalvų 
rožių vainikas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

Šventei pritaikytame pa
moksle kun. A. Paliokas pri
minė, kad valstybės neprik
lausomybė susijusi ir prik
lauso nuo krašto gyventojų są
moningumo bei laisvės supra
timo, nuo ekonominės padė
ties, nuo kaimynų bei nuo pa
saulio didžiūnų nuolat vyks
tant gėrio kovai su blogiu.

Minėjimas salėje

PLC didžiojoje salėje susi
rinko apie 400 visų „bangų”, 
visų kartų minėjimo dalyvių, 
ir pritrūkus kėdžių, kai kam 
teko pastovėti. Salės priean
gyje buvo renkamos Vasario 
16 d. aukos Lietuvių Bendruo
menės veiklai paremti. Čia 
susidariusios eilės rodė, kad 
šventės dalyviai uoliai atliko 
savo pareigą išlaikant JAV 
LB.

Šventės minėjimą pradėjo 
Birutė Vindašienė, visus pa

sveikindama, pasidžiaugdama 
gausiu dalyvavimu, pakvies- 
dama Vidą Brazaitytę vado
vauti programai.

Minėjimo invokaciją atliko 
kun. A. Paliokas, SJ. Tylos 
minute buvo pagerbti mirusie
ji. Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, buvo perskaityta Illi
nois gubernatoriaus prokla
macija.

Minėjime dalyvavo svečiai: 
Baltų koalicijos latvių atsto
vai Sandra ir Artis Inka, Illi
nois senatorius William Ma- 
har ir JAV LB Tarybos prezi
diumo pirm. Regina Narušie
nė. Jie visi buvo pakviesti tar
ti žodį bei pasveikinti šventės 
dalyvius, linkint, kad neprik
lausoma Lietuva amžiais gy
vuotų.

Minėjimo prelegentė Peda
goginio lituanistikos instituto 
direktorė Stasė Petersonienė 
priminė tų 22 metų nepriklau
somos Lietuvos mokyklos ir 
motinų patriotinį auklėjimą 
mūsų jaunimo, iš kurio išaugo 
partizanai, Vasario 16 dienos 
laisvės gynėjai ir pirmieji sa
vanoriai. Ji su gailesčiu mi
nėjo šių dienų Lietuvoje vyk
stančius nusikaltimus prieš 
dorą, teisėtumą ir žmonišku
mą, paminėdama ir pavyz
džius.

Dovanos mokykloms ir 
mokytojai

Kaip ir kasmet, Vasario 16 
d. proga Lietuvių fondas per 
pelno skirstymo komisuos 
pirm. Kęstutį Ječių mokyk
loms įteikė šių metų paramos 
čekius lituanistiniam švieti-

Minėjime kalbėjo JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdybos pirmi
ninkė Birutė Vindašienė.

Eilėraščius deklamavo Skaistė Ja- 
gelavičiūtė.
mui. Lemonto Maironio litua
nistinė mokykla gavo 14,000 
dolerių, „Žiburėlio” Montesso
ri mokykla — 2,500 dolerių 
ir „Pipirų ratelis” gavo 800 do
lerių. JAV LB Švietimo tary
bos narys Juozas Polikaitis, 
pakvietęs mokyklų atstoves 
čekių priėmimui, pranešė, kad 
pagal amerikiečių tradiciją, 
„Gintarinis obuolys” Švietimo 
tarybos sprendimu su Lietu
vių fondo 1,000 dolerių dova
na paskirtas Maironio mokyk
los pirmo skyriaus mokytojai 
Irenai Senkevičienei, kaip ge
riausiai metų mokytojai.

JAV LB vidurio vakarų apy
gardos padėkos raštas už jau
nimo sportinį auklėjimą bu
vo įteiktas Rimantui Dirvo- 
niui.

Meninė šventės dalis
Meninę šventės programą 

atliko Genės Razumienės va
dovaujamas kanklininkių 
ansamblis „Gabija”, atlikda
mas melodijas, vieną palydint 
su daina. Talentinga deklama- 
torė, „Geležinio Vilko” būrelio 
ilgametė narė Skaistė Jagela- 
vičiūtė atliko poemą, skirtą 
kankiniams ir Lietuvos žemės 
didvyriams, ir B. Brazdžionio 
„Šiaurės pašvaistę”.

Lemonto tautinių šokių 
„Spindulio”ansamblio studen
tų ratelis pašoko tris naujus 
šokius ir mergaičių „Kepuri
nę”, akordeonu palydint vado
vei Rasai Poskočimienei.

Pal. J. Matulaičio misijos 
choras, diriguojant Egidijui 
Kancleriui ir pianinu prita
riant Rasai Poskočimienei, pa
dainavo „Einu per žemę”, 
„Dievo dovana” ir „Užtrauk
sim naują giesmę broliai”.

Minėjimo rengėjoms padė
kojus programos dalyviams ir 
visiems susirinkusiems, šven
tė buvo užbaigta visiems ben
drai sugiedant „Lietuva bran
gi*. Prieš minėjimą ir po jo 
dalyviai nemokamai buvo vai
šinami kavute ir pyragaičiais, 
neimant įėjimo mokesčio.

Šiais metais Pasaulio lietu
vių centre vyko trys Vasa
rio 16 d. minėjimai. Šešta
dienį, vasario 16 d., buvo Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
minėjimas. Vakare vyko LB 
Lemonto apylinkės Vasario 16 
d. minėjimo pokylis. Sekma
dienį misijoje ir salėje vyko 
Vidurio vakarų apygardos 
ruoštas didysis Vasario 16 d. 
minėjimas visiems Pasaulio 
lietuvių centro lankytojams, 
kurie buvo dėkingi už minėji
mo suruošimą.

Bronius Juodelis
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