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Kardinolo Juozo Audrio Bačkio
dešimtmetis Lietuvoje
V i l n i u s , vasario 28 d.(Elta)
— Sukanka 10 metų. kai kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis
atvyko į Vilnių. Tiesa, tada šio
vardo jis dar neturėjo.
1991 m. gruodžio 24 d. po
piežiui Jonui Pauliui II pasky
rus vyskupą Audrį Juozą Bačkį Vilniaus arkivyskupu met
ropolitu, į Lietuvos sostine jis
atvyko 1992 m. kovo 1 d. Kovo
3 d. buvo surengtas arkivys
kupo įšventinimas.
Gimęs Kaune, Lietuvos dip
lomato dr. Stasio Antano Bač
kio ir mokytojos Onos Galvydaites-Bačkienės šeimoje, bū
simasis kardinolas nuo 1938
m. gyveno Vakaruose — mo
kėsi Paryžiuje ir Romoje, dir
bo Vatikane, taip pat Švento
Sosto diplomatinėse tarnybose
įvairiose užsienio valstybėse.
Pradėjęs darbą Vilniuje, ar
kivyskupas A. J. Bačkis buvo
paskirtas
popiežiaus Jono
Pauliaus II vizito Lietuvoje
parengimo komiteto pirminin
ku.
Prie pirmųjų ypač reikš

slaugo sergančius benamius.
Ten pat įrengti ir Nakvynės
namai, kur kasnakt pastogę
mingų jo darbų priskiriamas gauna apie 50 savo būsto ne
Vilniaus kunigų seminarijos turinčių žmonių.
atkūrimas 1993 m. Vėliau ar
Rūpindamasis jaunąja kar
kivyskupo rūpesčiu buvo pas ta, arkivyskupas įkūrė Šeimos
tatyti nauji seminarijos rūmai centrą, kuriame būsimieji jau
su koplyčia. Jo sumanymu navedžiai rengiami Santuokos
įsteigta ir Vilniaus pedagogi sakramentui, šeimoms teikia
nio universiteto Tikybos ka mos dvasinės ir psichologinės
tedra, pradėjusi rengti tikybos konsultacijos. 1997 m. įkurtų
mokytojus.
Trinapolio rekolekcijų namų
Pirmaisiais savo darbo Vil durys atviros ne tik kuni
niuje metais arkivyskupas gams, vienuoliams, bet ir pa
įkūrė valgyklą vargšams „Be- sauliečiams. 2000 m. įkurta
taniją", kurioje iki šiol kasdien me Vilniaus arkivyskupijos
nemokamus pietus gauna 700 Amatų centre suburti profe
žmonių. Dar 100 vaikų iš dau sionalūs meistrai padeda jau
giavaikių ir asocialių šeimų nimui įsigyti staliaus, juvely
maitinami „Caritas" valgyklo ro, statybininko, restaurato
je. Čia veikia ir vaikų dienos riaus, virėjo, siuvėjo profesi
centras. 1996 m. arkivyskupo jas.
pastangomis Vilniuje buvo
Savo tėvelio diplomato dr. A.
įkurti Motinos ir vaiko globos S. Bačkio atminimui iš jo pa
namai, kuriuose gyvena nete likimo bei aukotojų lėšų arki
kusios pastogės ir lėšų, arti vyskupas pastatydino Vil
mųjų atstumtos motinos su niaus universiteto ligoninės
mažais vaikais. Nuo 1999 m. Santariškių klinikų koplyčią.
veikia Gailestingumo Motinos
2001 m. sausio 21 d. arki
globos namai. Juose Motinos vyskupas A. J. Bačkis buvo
Teresės seserys vienuolės kas paskirtas Šventosios Romos
dien maitina po 150 žmonių, Bažnyčios kardinolu.

Ignalinos elektrinės uždarymas
sukėlė audringas diskusijas
Uždarymas turi būti
susietas su ES
finansavimu
Vilnius, vasario 28 d. (BNS)
— Derybų su Europos Są
junga (ES) delsgacijoc vado
vas, užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis patvir
tino
Lietuvos vyriausybės
nuostatą, kad Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo
data turi būti susieta su ES
įsipareigojimais finansuoti jė
gainės uždarymą.
A. Valionis tai sakė ketvir
tadienį po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi, kuris
šią savaitę pareiškė, jog Lietu
vai nereikėtų skubėti visiškai
atsisakyti branduolinės ener
getikos.
Pasak prezidento, įsiparei
goti uždaryti antrąjį IAE reak
torių 2009 metais, kaip to rei
kalauja ES, Lietuva galėtų tik
tuomet, jei E S įsipareigotų pa
dengti žymią dalį su už
darymu susijusių kaštų. V.
Adamkus taip pat sakė, kad
Lietuva turi pasilikti gali
mybę įrengti jėgainėje naują
— modernų ir saugų — reak
torių.
Pasak A. Valionio, Lietuvos
derybų nuostata „buvo ir lieka
— mes kalbame ir diskutuo
jame apie uždarymo datą, sie
dami ją su ES įsipareigojimais
dėl finansavimo".
Elektrinės uždarymas
gali kainuoti 10 milijardų
litu
Po A. Valionio pas prezi
dentą apsilankęs ūkio minis
tras Petras Čėsna sakė žur
nalistams, kad kitą savaitę į
Vilnių atvyks EK specialistai,
kurie su Lietuvos specialistais
aptars, kiek galėtų kainuoti
IAE blokų uždarymas.
Pirminiais
skaičiavimais,
manoma, kad abiejų blokų
uždarymas ir su tuo susijusių
problemų sprendimas kai
nuotų apie 3 milijardus euru
10 mlrd. litų i
P. Čėsna sake pritariąs pre
zidento nuomonei, kad Lietu
va gali likti branduoline vals
tybe.
Daugiau nei 100 Lietuvos
mokslininkų, tarp jų ir bran
duolinės energetikos specialis
tai, prioš kelias savaites pa
siūlė šalies vadovams laikytis

Pmsmullo nmuĮImnos
AFP. Rautai*, AP,
ankiagantom

Ka-dinolas Audrys Juozas Bačkis

L ^ Tėvynėje pasiivalgius

nuostatos, kad Ignalinos reak
toriai gali veikti dar keliolika
* Jungtinis Lietuvos, Lat
metų, ir siekti, kad ES finan
suotų naujų saugių reaktorių vijos ir Estąjos jaunųjų mu
zikantų kamerinis orkestras
įrengimą Ignalinos jėgainėje.
„Kremerata Baltica" trečia
Įsipareigojimas dėl IAE dienį Los Angeles pelnė
„Grammy" apdovanojimą „ge
uždarymo datos „surištų
riausio nedidelio ansamblio
rankas"
Buvęs Lietuvos užsienio rei (su arba be dirigento) pasiro
kalų ministras, dabar — par dymo" kategorijoje. Žymaus iš
lamentaras krikščionis de Rygos kilusio smuikininko Gimokratas Algirdas Saudargas dono Kremerio vadovaujamas
paragino Seimą bei vyriau „Kremerata Baltica" apdova
sybę neprisiimti
įsiparei nojimą pelnė už orkestro pro
gojimo dėl konkrečios Ignali jektą „After Mozart". Viduti
nos atominės elektrinės (IAE) nis orkestro muzikantų am
uždarymo datos, nes toks įsi žius yra 25 metai.
pareigojimas suvaržytų Lie
* Lietuva siūlo, o Lenkija
tuvą derybose dėl tarptautinės pritaria galimybei prašyti
finansinės paramos IAE už Europos Tarybos įgaliojimo
susitikti su Baltarusijos prezi
darymui.
„Lietuva 2004 metais įstos į dentu Aleksandr Lukašenka
Europos Sąjungą. 2004-2005 ir savo pavyzdžiais įrodyti jam
metais bus kalbama apie toli demokratijos, kaip vienintelio
mesnį ES biudžetą. Labai ir neišvengiamo kelio, būtiny
norėtųsi, kad dabar vyriau bę. Apie tai kalbėjo Vilniuje
sybė ir derybininkai nepri susitikę Lietuvos premjeras
siimtų įsipareigojimų, kurie Algirdas Brazauskas ir Lenki
suvaržytų galimybes kalbėtis jos Senato vadovas Liongin
dėl tų pinigų", sakė Seimo Pastusiak.
narys.
* Manoma, kad į Lietuvą
ES yra patvirtinusi savo suklastotos kreditinės kor
biudžetą iki 2006 metų. Lietu telės patenka iš užsienio. Į
va tikisi tapti ES nare 2004 jų mikroschemas perkeliama
metais.
vogtų kortelių informacija
A. Saudargas pabrėžė, jog apie sąskaitas banke. Pinigai
derantis su ES dėl IAE iš šių sąskaitų yra grobiami jų
uždarymo, svarbiausia yra ne savininkui apie tai nieko
tokio uždarymo terminai, o nežinant. Kol kas sulaikyti tik
pakankamas finansavimas. Jo suktybių vykdytojai, o jų už
nuomone, Lietuvai derybose sakovai iki šiol nežinomi.
dėl IAE uždarymo derėtų lai
* Valstybės saugumo de
kytis dar 1999 m. priimto Sei
partamento
(VSD) pareigū
mo nutarimo. Tuomet Seimas
nai
Kaune
sulaikė
Nerįjų Lupareiškė, jog galutinis spren
kauską,
kuris
įtariamas
tele
dimas dėl IAE II bloko už
fonu
pernai
grasinęs
susprog
darymo turėtų būti priimtas
2004 metais, tačiau priklausys dinti Lietuvos žydų bendruo
nuo tarptautinės finansinės menės pastatą Vilniuje, kai ja
me vyko Pasaulio litvakų (iš
pagalbos bei jos tęstinumo.
Lietuvos kilusių žydų) kongre
A. Saudargas pareiškė re
sas. VSD pareigūnai sakė, kad
mias prezidento nuostatą.
įtariamąjį nustatė dar pernai,
* Pastaruoju metu, neat praėjus keliems mėnesiams po
sižvelgiant į stažą, praktinio įvykio. Tačiau tuomet 30-medarbo rezultatus, visi mokyto čio N. Lukausko sulaikyti ne
jai skirstomi į specialistus ir pavyko, nes jis gyvena užsie
nespecialistus. „Nespecialis- nyje ir tik retkarčiais atvyksta
tams" nelieka jokios prasmės aplankyti motinos. Už mela
stengtis, o „specialistams" gingą pranešimą apie visuo
nebėra reikalo stengtis. Spe menei gresiantį pavojų N. Lucialistai už šio žodžio gali kauskui gresia laisvės atėmi
slėptis kaip ut mūro, pikt mas iki 2 metų ir bauda, arba
naudžiauti jo suteiktomis ga laisvės atėmimas be baudos,
rantijomis.
OA.UU) arba tik bauda.
<BNS>

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas atmeta opozicijos
atstovų bei kai kurių medikų
nuogąstavimus, joe dėl naujos
ligoninių finansavimo tvarkos
teks uždaryti nemažai rajonų
ligoninių. „105 ligoninės Lie
tuvoje — tinklas, kurio turbūt
pasaulyje nėra. Kas 30 kilo
metrų ligoninė. Ir norima, kad
ji būtų daugiaprofilinė. Nega
lime esamą padėtį, kuri labai
brangiai kainuoja, palikti vi
siems laikams", sakė jis. „Ne
kalbam apie tinklo likvidavi
mą. Kalbame apie jo optimiza
vimą", teigė jis, pridurdamas,
jog taupant lėšas, rajonų ligo
ninėse gali tekti atsisakyti kai
kurių ypač specializuotų sky
rių.
(BNS)
* Klaipėdos miesto val
džia užsimanė kelis kartus
padidinti mokesčius dailės ir
muzikos mokyklose. Mokinių
tėvai ir pedagogai griebėsi už
širdžių. Vieni todėl, kad kas
mėnesį mokėti apie 100 Lt ne
leis šeimos biudžetas ir vaikai
nebegalės lankyti mokyklų.
Kiti todėl, kad mokesčių pa
kėlimas reikštų meno mo
kyklų nykimo metą.
* Šešiolika pajėgiausių
ULEB Eurolygos krepšinio
klubų pradeda antrojo rato
varžybas. Tarp ų dalyvių,
deja, nėra Kaune žalgiriečių.
Laimėję 5 rungtynes iš 14, jie
užėmė savo grupėje 6-tąją
vietą tarp aštuoni4 komandų.
Iki ketvirtosios, kari suteikia
teisę dalyvauti atkrintamo
siose varžybose, Kauniečiams
pristigo keturių
pergalių.
* Seimo Etikos i r proce
dūrų komisija ketina svars
tyti radikalaus Seimo nario
Vytauto Šustausko kalbą per
radiją, kai jis sakė, kad strei
kų sumažėjo, nes piliečiams
trūksta iniciatyvos. „Kai į ma
ne kreipiasi žmonės, aš pasa
kau tiesiai: ko jūs stenat, ką
norėjot, tą ir turit. Nei jūs ei
kit, nei jūs prašykit. Ir ateina
pas mane: 'Žinai, Šustauskai,
kas man beliko, aš nusižudy
siu'. Nu tai durnas. <...> Kam
pats kariesi, jei matai, kur ne
teisybė, tai eik, pakark bent
penkis, paskui pats karkis",
sakė V. Šustauskas.
<BNSI

Seimo restoranas
populiaresnis už
posėdžių salę
Seimo balsavimo rezultatai
savo skaičiais tampa vis la
biau p a n a š ū s į futbolo var
žybų rezultatus, parlamento
vadovybei grpi*»i teks rūpintis
ne kaip priimti eurointegracinius įstatymus, bet kaip s u 
dominti parlamentarus jų dar
bu. Ketvirtadienį, po kelias
savaites trukusio ramybės
meto, S e i m a s susirinko į neei
linės sesijos visuotinį posėdį.
Jo pradžioje 10 valandą už
siregistravo 104 parlamenta
rai, tačiau vėliau posėdžių
salė ė m ė sparčiai tuštėti. Po
kelių v a l a n d ų Civilinio proce
so kodeksą j a u priiminėjo 7 8
parlamentarai. Premjero Al
girdo Brazausko atsakymus į
opozicijos paklausimą apie
padėtį sveikatos sistemoje
išklausė 6 6 parlamentarai.
Vėliau, svarstant naujos re
dakcijos Transporto veiklos
pagrindų įstatymą, dalyvavo
daugiau k a i p 40, o svarstant
Draudimo įstatymo pataisas
— m a ž d a u g 30 parlamentarų,
pabaigoje liko tik 19 parla
mentarų. T u o metu Seimo res
torane buvo panašiai tiek p a t
parlamentarų, kiek ir posė
džių salėje. Dar daugiau par
lamentarų buvo susirinkę į
Seimo fojė surengtą Egidijaus
Vareikio „Dinozaurėjanti Eu
ropa" knygos pristatymą.
Iki šiol B N S užregistruotas
Seimo posėdžių nelankomumo
rekordas — 12 parlamentarų.
Šis „rekordas" buvo pasiektas
vėlaus vakarinio posėdžio me
tu. S e i m e y r a 141 narys, (BNSI
* Specialiųjų tyrimų tar
nybos vadovas Valentinas
Junokas ir generalinio proku
roro pavaduotojas Kęstutis
Betingis vakar Seime buvo
priversti tuščiai praleisti dvi
darbo dienos valandas. Juos į
posėdį kvietęs parlamentinis
komitetas ilgai laikė šiuos pa
reigūnus prie posėdžių salės
durų, o po to nusprendė vi
siškai nesvarstyti iš anksto
numatyto klausimo, kuriame
jie turėjo atsakyti į Seimo
narių klausimus. „Man taip
atsitiko bene pirmą kartą",
prisipažino K. Betingis. Parla
mentarai pasityčiojo iš parei
gūnų.
(KD. Elta)
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Briuselyje iškilminga sesija Europos Parlamente prasidėjo pir
masis istorinio Konvento dėl Europos Sąjungos (ES) ateities susi
tikimas. Konventas, kurį sudaro 105 vietos ir Europos parlamen
tarai, vyriausybių ir vykdomosios Europos Komisijos atstovai, per
metus turėtų parengti projektą, kuris galiausiai gali tapti ir ES
konstitucija. Nenuspėjamas ideologų ir praktikų susirinkimas
Briuselyje, kuriam vadovauja politikos veteranas, buvęs Prancū
zijos prezidentas Valery Giscard d'Estaing, turi plačias galias re
komenduoti 2004 m. prasidėsiančiai Tarpvyriausybinei konferen
cijai institucijų pertvarkymus, siekiant pritaikyti ES prie XXI am
žiaus tikrovės
Vašingtonas. JAV oficialiai kreipėsi į tarptautinio teroristo
Osama bin Laden giminaičius, prašydamos duoti savo DNR mėgi
nius, pranešė CNN televizija. O. bin Laden šeima kol kas nedavė
atsakymo į prašymą, kuris buvo pateiktas savaitės pradžioje. Į O.
bin Laden giminaičius buvo kreiptasi todėl, kad Vašingtonas nori
galutinai išsiaiškinti, ar žuvo šis teroristas per neseniai smogtą
smūgį Zavar Kilio rajonui Afganistane. Šiuo metu JAV ginkluotų
jų pajėgų laboratorijoje tiriami žuvusiųjų per šį smūgį palaikai ir
nustatoma jų tapatybė. Bin Laden šeimos sekretorius spaudai
Tim Metz New Yorke pranešė, kad O. bin Laden turi apie 50 tikrų
brolių ir seserų, kurių kraują galima panaudoti tyrimams.
B o s t o n a s . Federalinės valdžios pareigūnai numato suimti iki
20 Bostono Logano tarptautinio oro uosto, iš kurio rugsėjo 11-ąją
pakilo du į World Trade Center New Yorke įsirėžę lėktuvai, dar
buotojų, pranešė JAV prokuroro Michael SuUivan atstovė spaudai
Samantha Martin. Ji nekomentavo vietos radijo pranešimo, pasak
kurio, įtariamieji kaltinami pasinaudoję suklastotais socialinio
draudimo numeriais, taip pat atsisakė atsakyti į klausimą, kokiu
pagrindu bus suimami oro uosto darbuotojai.
Vašingtonas. JAV trečiadienį pasiūlė 5 mln. dol. atlygį už in
formaciją apie Pakistane sausio mėnesį pagrobto „The Wall Street
Journal" žurnalisto Daniel Pearl žudikus.
Vašingtonas. Palestiniečių prezidentas Yaiser Arafat vertina
naująjį Artimųjų Rytų taikos pasiūlymą kaip ,dabai tvirtą pagrin
dą*, tačiau teigia, kad be Vašingtono paramos jis nebus sėkmin
gas. Y. Arafat teigia, kad iŠ naujo pateikto Saudi Arabijos plano,
kuris grindžiamas „žemės mainais į taiką principu", sėkmė pri
klausė n'.io neatidėliotinos JAV paramos. „Svarbiausia, kad jam
pritartų europiečiai, rusai ir amerikiečiai", teigė Y. Arafat.
Maskva. Rusijos teisėsaugininkai ketvirti metai dalyvauja iš
Rusijos kilusio ginklų kontrabandininko Victor Bout tarptautinėje
paieškoje. V. Bout įtariamas tiekęs ginklus teroristų tinklui „ai
Qaeda", Afganistano Talibano judėjimui. „Šiandien galima tvirtai
teigti, kad Bout Rusijos teritorijoje nėra*, sakė Interpolo įstaigos
Rusijoje atstovas. Išaiškinta, kad V. Bout šeima gyvena Saudi
Arabijoje. Pats kontrabandininkas, kuris dėjosi esąs Rusijos spe
cialiųjų tarnybų karininkas, turi šioje valstybėje plačius ryšius*.
Ryga. NATO nepasiūlė Rusijai lygiaverčio statuso Šiaurės At
lanto taryboje (NAC) — pagrindinėje NATO sprendimų priėmimo
institucijoje, kurioje balsavimo teisę turi tik NATO narės, pareiš
kė generalinis sekretorius George Robertson. „Mes rengiame pa
siūlymus dėl naujojo 'dvidešimtuko' forumo, skirto bendradarbia
vimui su Rusija, tačiau tai bus atskira nuo NAC institucija. Tvir
tinti, jog Rusija su NATO narėmis turės lygiavertį statusą Šiaurės
Atlanto taryboje, yra visiškai neteisinga*, teigiama ketvirtadienį
laikraščio „Financial Times" paskelbtame G. Robertson laiške.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį
gynė JAV kariškių planus mokyti ir aprūpinti buvusios sovietinės
Gruzijos Respublikos pajėgas, kad jos lengviau galėtų pašalinti su
„ai Qaeda" susijusius partizanus. Tuo tarpu Pentagono pareigū
nai sakė, kad bet kokį galutinį planą nusiųsti iki 200 specialiųjų
pajėgų karių, kurie mokytų Gruzijos pajėgas, dar turės patvirtinti
tiek Vašingtonas, tiek Tbilisis. Paklaustas, ar galvoja, kad Gruzi
jos Pankisio tarpukalnėje įsitvirtinę partizanai yra susiję su Osa
ma bin Laden islamo ekstremistų tinklu „ai Qaeda", G. W. Bush
atsakė: „Taip".
Tbilisis. Gruzijos prezidentas Eduardas Ševardnadzė ketvirta
dienį pareiškė, jog JAV kariškiai į šią buvusią sovietų respubliką
atvyko ilgam, kad garantuotų sienų saugumą. „Šį planą žingsnis
po žingsnio mes rengėme 8 metus. Visą tą laiką mes atsisakydavo
me JAV pagalbos, mėgindami sustabdyti laiką", sakė jis. Pasak
jo, JAV specialistams padedant, bus parengtos „viena arba dvi"
karinės dalys, kurios taps „pavyzdžiu kitiems Gruzijos kariš
kiams". Be to, jis tvirtino, kad „JAV konkretus tikslas — padėti
Gruzijai stiprinti gynybinę galią".
Maskva. Nepriklausomybės siekianti Rusijos Čečėnijos respub
likos vadovybė tikisi, kad JAV ketinimas atsiųsti karinius pata
rėjus į Gruziją atkreips tarptautinį dėmesį ir į sunkią Čečėnuos
padėtį- Vyriausiasis išrinktojo Čečėnijos prezidento Aslan Maschadov pasiuntinys Achmed Zakąjev pareiškė, kad separatistinė Če
čėnijos vadovybė pasiūlė Vašingtonui pagalbą kovojant su teroris
tais. Patys čečėnai jau seniai ragino tarptautinę bendriją imtis
platesnio vaidmens konflikte, kuris, Maskvos įsitikinimu, yra iš
imtinai jos vidaus reikalas.
Londonas. Didžiosios Britanijos mokslininkai trečiadienį išsi
kovojo teisę pradėti dauginti žmogaus embrionus moksliniams ty
rimams ir įsteigti pirmąjį pasaulyje embrioninių ląstelių banką.
Įtakingas Lordų Rūmų komitetas nusprendė, kad embrionų dau
ginimas, kurį JAV draudžiama atlikti iš federalinių fondų pinigus
gaunantiems mokslininkams, turėtų būti leidžiamas, bet griežtai
reguliuojamas.
Havana. Pasklidus gandams,
KALENDORIUS
jog Meksika siūlo priimti kubie
Kovo 1 d.: Albinas, Antanina f An
čius, 10 komunistų valdomos tanei,
Rusnė, Talgiudas.
salos gyventojų vogtu autobusu
Kovo 2 du Dautara, Ettautat,
prasilaužė į Havanoje esančią Elena, Jovyda*. Marcelina*, Naida.
Meksikos ambasadą.
Simplicijut, šviedryi.

DRAUGAS, 2002 m. kovo 1 d., penktadienis
DAR APIE KREPŠINIO
TRENERIO V. BIMBOS
KNYGA

SPORTO

APŽVALGA

Jau rašėme apie žymaus
Lietuvos krepšinio trenerio
Vytauto Bimbos knygos išlei
dimo sunkumus. Kaip žinome,
šis vyras 2002 m. sausio 24 d.
būtų Šventęs savo 75-jį gim
tadienį. Deja, šios sukakties
nesulaukė: 2001 m. spalio
mėn. viduryje iškeliavo am
žinybėn.

Redaktorė Irena Regienė

ŽIEMOS OLIMPIADOS
PABIROS
Žiemos sportinės žaidynės
Salt Lake City nustelbė Euro
poje net politinius įvykius. Vo
kiškos žiniasklaidos praneši
mu Prancūzijoje,
Italijoje,
Šveicarijoje,
Skandinavijos
kraštuose jas stebėjo milijonas
žiemos sporto mėgėjų, pačioje
Vokietijoje, nepaisant laiko
skirtumo, jų skaičius siekda
vo 8-9 mln. Visa spauda vie
ningai į padanges kėlė atida
rymą, meninę dalį, gal kiek
perdėtą G. W. Bush patrio
tinį, amerikietišką sveikini
mą. Žiūrovai buvę neutralūs,
plojo nugalėtojams bei pralai
mėtojams, plojo taip pat įžy
giuojantiems Irako atstovams.
Daug valandų prie televizi
jos (taip pat nakties metu)
teko paskirti žiemos žaidy
nėms, {žygiuojant į stadioną
Latvijos sportininkams Eurosport televizijos pranešėjas
pasakė: viena baltiečių svajo
nė buvo ir yra juos parodyti
televizijoje, nes visuomet įžy
giuojant Lietuvos, Latvijos,
Estijos sportininkams, televi
zija tą laiką skirdavo rekla
mai. Tad gal šį kartą JAV te
levizijoje baltiečių įžygiavimas
nebuvo nutrauktas skelbi
mais, kadangi didelę protes
tų bangą sukėlė baltiečiai po
Sidnio olimpinių žaidimų!
Beje, šį kartą protesto ban
gą sukėlė JAV ir Kanados
spauda, paskiriant dailiajame
čiuožime aukso medalį Rusi
jos atstovams. Vokiška žiniasklaida teisėjų sprendimą
pavadino sąmokslu, mafijos
ranka, klausdama, kur reikia
ieškoti to skandalo kaltinin
ko? Vietų „dalybos" vyksta ne
ledo aikštėje, bet... viešbučių
kambariuose. Tokiu pavyzdžiu
buvo šiemetinės Europos dai
laus čiuožimo pirmenybės
Šveicarijoje. Niekas nepasi
keitė ir Salt Lake City žiemos
olimpiadoje, nes kaip lietuvių
posakis sako: „ranka ranką
trina", — arba — , jūs duodate
Rusijos atstovams pirmą vie
tą, mes duodame šokių varžy
bose Prancūzijai pirmą vietą".
Teisėjų sudėtį sudarė keturi
„Varšuvos bloko" atstovai, tad
prijungus prie slavų dar pran
cūzų gaunamą paramą, bus
aiški slaviška persvara. Taip
ir buvo. Atsilyginta Prancūzi
jos atstovams aukso medaliu.
Prispirta prie sienos prancūzė
patvirtino raštu. Manding,
rasta išeitis, apdovanojant
abi poras aukso medaliu. Po
tokio triukšmo greičiausiai
bus performuotas taškų skirs
tymas, devyniems teisėjams
paliekant taškus skirti už
techniškai išpildytą čiuožimą,
kitam devintukui už meninę
programą. Ar tas atneš kokią
naudą, vokiška spauda labai
abejoja.
Pasikalbėjime
su
spaudos agentūra, Vokietijos
atstovai Winkler — Lose už
klausti ar jie kitoje olimpiado
je, iš šiemetinės aštuntos vie
tos gali jau varžytis dėl septin
tos ar šeštos vietos atsakė:
šešta vieta yra rezervuota Iz
raeliui. „Kodėl?", — klausė
sporto agentūros atstovas.
„Nežinome, bet taip jau yra",
— atsakė vokiečiai.
Kaip pasirodė Lietuvos ats
tovai M. Drobiazko ir P. Vanagas? Geriausia jų užimta vieta
buvo Europos pirmenybėse,
apdovanojant bronzos meda
liu. Vokiečio televizijos ko-

mentatoriaus nuomone Lietu
vos atstovai su 29 m. priklau
so prie veteranų. Laukti kitos
olimpiados nėra prasmės. J
profesionalų stovyklą pereina
Prancūzijos, Italijos, Rusijos
ir gal Kanados atstovai, ta
čiau ateina jauna karta. Tad
greičiausiai ir Lietuvos atsto
vai numato eiti medalių lai
mėtojų keliu.
Po čiuožimo, filmų aparatas
buvo nukreiptas į sėdinčius
ant suolo Lietuvos atstovus su
trenere Čaikovskaja, laukiant
jiems teisėjų skiriamų taškų.
Gal aš apsirinku, nes „klysti
yra žmogiška, pasakė ežys, už
lipęs ant šepečio". Tačiau ma
no nuomone, Povilas mojuoda
mas ranka sveikino rusiškai
savo pažįstamus. Sakau gal
klystu, nes aparate buvo tik
ras kalbų Babilonas. Nenu
stebčiau, nes juos Maskvos
cerkvėje sutuokė šventikas,
vaišės vyko taip pat Rusijos
sostinėje. Gaila, Povilas Vana
gas ir Margarita Drobiazko
yra remiami iš Lietuvos biu-

Knygą dabar nori leisti jo
dukra Fausta Paukštienė, ta
čiau labai trūksta pinigų. Ji
per savo giminaitę Jonę Bobinienę prašo paramos šiam rei
kalui iš Amerikos lietuvių.

Žymusis krepšininkas Žydrūnas Dgauskas š.m. sausio 7 d. rungtynėse
prieš Portlando „Trail Blazers". Jis Clevelando Lietuviams dovanojo 1,000
bilietų į šio sezono Clevelando „Cavaliers" krepšinio rungtynių seriją.

džeto sporto reikalams skiria
mų pinigų. Bet, gal klystu?
Moterų snieglentės varžybo
se Lenkijai atstovavo J. Marčiulaitis (-tytė, -ienė?), užim
dama ketvirtą vietą. Suvalkų
trikampyje tokios pavardės
nesutinkamos. Atrankinės Eu
ropos futbolo
pirmenybių
rungtynės Lietuva — Vokieti
ja vyks rugsėjo 6-7 d. Vilniuje
arba Kaune. Rugsėjo 6 d.
rungtyniaus olimpinės rinkti
nės, t.y. iki 21 m. Apie jas
vėliau.
Kazys Baronas
Vokietija

ŽIEMOS OLIMPIADĄ SALT
LAKE CITY PALYDINT
Vasario 24 d. buvo nuleista
olimpinė vėliava 19-je žiemos
sporto šakų olimpiadoje Salt
Lake City, kuri ten buvo pa
kelta vasario 8-ąją, o taip pat
užgesinta ir olimpinė ugnis.
Šioje olimpiadoje dalyvavo
78 valstybių sportininkai, jų
tarpe ir Lietuvos. Žinant, kad
į vasaros olimpiadą Australi
joje buvo suvažiavę beveik 200
valstybių sportininkai, į JAV
susirinko tik maža dalis.
Per tą laiką buvo išdalinta
78 komplektai medalių, kurių
daugiausia — 35 teko Vokie
tijos sportininkams, tik vienu
mažiau sugriebė seimininkai
amerikiečiai. Trečioje vietoje,
pagal medalių skaičių, liko
norvegai — 24. Po jų ėjo Ka
nados (17) ir Rusijos atstovai (16).
Medaliais sugebėjo pasi
puošti 26 valstybių sporti
ninkai. Lietuva ir Latvija tu
rėjo apsieiti be jokio atžymėjimo, o tolimesnė kaimynė —
Estija sugriebė net tris iš jų
— po vieną visų spalvų. Ta
čiau Lietuva buvo netoli me
dalių, nes mūsiškių šokių ant
ledo pora Povilas Vanagas ir
ir jo žmona Margarita liko
penktoje vietoje. Geriausias
latvių sportininkas liko sep
tintoje vietoje, nors jų buvo
daugiau patekusių į pirmąjį
trisdešimtuką. Tuo tarpu ša
lia šokėjų ant ledo, visi kiti
6 Lietuvos sportininkai liko
apgailėtinai tolimose vietose.
Aukščiausia iš Lietuvos slidi
ninkų užimta vieta buvo pel
nyta jau ketvirtoje olimpiadoje
dalyvaujančio sportininko Ri
čardo Panavo — 39-ji, 15 km
nuotolyje klasikiniu stiliumi.
Beje, šis vienas iš pajėgiau
sių Lietuvos slidinėtojų po ne
pavykusio pasirodymo Salt
Lake City, kaltino trenerį Ja
kovą Gimbickį, kad šis ne
mokėjęs parinkti tepalų slidėms bei kitais dalykais.
Tačiau, kaip jau įprasta, de
legacijos vadovė, buvus olim
pinė čempionė dar sovietiniais
laikais — Vida Vencienė lai
mėjusi auksą ir bronzą Kalgario olimpiadoje prieš 14 metų,
teisino visus Lietuvos atsto
vus ir jiems nereiškė priekaiš

tų. Tą patį darė ir Lietuvos
olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas bei kiti
gausūs Lietuvos sportininkų
vadovai ar palydovai, turėję
progą nemokamai pabuvoti
šioje olimpiadoje.
Reiškė nepasitenkinimus
teisėjais
Lietuvos sportininkų vardas
šioje olimpiadoje nuskambėjo
ne dėl jų gerų užimtų vietų,
bet dėl kitų priežasčių. Povi
las Vanagas ir Margarita Dro
biazko pateko į pasaulio spau
dos puslapius dėl to, kad jų
vardu Lietuvos delegacija pa
davė protestą, liečiantį, neti
kusį teisėjavimą jų laisvosios
programos metu. Mūsiškiai
aiškino, jog lietuviai, kurie už
ėmė 5-ąją vietų, buvo verti
ketvirtosios arba net bronzos
medalio. Nors šis protestas
Lietuvos atstovams padėties
nepataisė, tačiau bent apie lie
tuvius ir jų iškeltą neteisybę
buvo plačiai kalbama ir rašoma.
Šioje olimpiadoje nepasiten
kinimą teisėjavimu reiškė ne
vien tik lietuviai. Tai padarė
ir Kanados dailiojo čiuožimo
pora Jame Sale ir David Pelletier, kurie liko antroje vieto
je tuoj po rusų poros. Šis jų
protestas buvo išgirstas ir jų
sidabro medaliai buvo pakeis
ti į aukso — sulaužant tradi
ciją ir duodant du vienodos
spalvos medalius toje pačioje
rungtyje.
Daug nervų sportininkams
kainavo ir dopingo kontrolės
— žmonės, kurie prižiūrėjo,
kad nebūtų vartojami neleis
tini preparatai. Dėl tokių tyri
mų buvo atimti aukso meda
liai iš už Ispaniją startavusio
vokiečio slidininko Johann
Muehlegg, kuri buvo laimėjęs
I vietą 50 km slidinėjime, o
taip pat ir rusės Larisos Larutinos, sugriebusios auksą 30
km nuotolyje klasikiniu sti
liumi. Ispaniją atstovavusio
vokiečio nubaudimas buvo iš
ganymas estui Andrui Veerpalu, kuris vietoje bronzos gavo
sidabrą. Beje, šis estas taip
pat laimėjo auksą 15 km nuo
tolyje klasikiniu stiliumi.

Paramą galima nukreipti,
rašant J. Bobinienei — 2409
Kenilworth Ave., Benvyn, IL
60402. Gaila, kad į ankstesnį
prašymą reagavo vos tik keli
žmonės.
E.Š.

PO DVIEJŲ PERGALIŲ — SKAUDUS
PRALAIMĖJIMAS
„Lituanicos" futbolo ekipa,
po dviejų gražių pergalių
„Metropolitan" salės futbolo
pirmenybėse, praėjusį sekma
dienį gavo netikėtą pamoką iš
„Green-White" futbolininkų,
kurie pamokė mūsiškius —
kaip reikia žaisti salės futbo
lą. Patirtas pralaimėjimas 3-8
rezultatu mūsiškiams turėtų
tarnauti kaip signalas, kad
kiekvienoms rungtynėms rei
kia pasiruošti, susikaupti ir jų
metu vyriškai kovoti. Be šių
savybių, gaunasi palaida bala.
Nepaisant, jog lietuvių eki
pa, Juan Bėruti šūviu 12-je
žaidimo minutėje vedė 1-0, tai
nieko nežadėjo, nes mūsiškiai
futbolininlįai žaidė be ugnelės,
padrikai. Todėl po 4 minučių
varžovai išlygino, o likus
dviems minutėms iki kėlimo
pabaigos — rezultatą persvė
rė savo naudai.
Po pertraukos energingiau
pradėję žaisti varžovai per de
šimtį minučių pasekmę padi
dino iki 4-1 savo naudai. Ta
čiau tada laikinai susikaupė
ir „Lituanicos" vyrai, kurie
Svajūno Jablonskio ir tik ant
rą kartą vyrų komandoje pasi
rodžiusio Hinsdale Central
mokyklos gimnazisto Aud
riaus Zinkevičiaus šūviais pri
artėjo 3-4.
Tada lietuvių komandos sir
galiai savo garsiais šūkiais ir
plojimais stengėsi įpūsti dar
gausiai entuziazmo. Tačiau,
deja, dauguma mūsiškių vyrų
atrodė taip nuvargę ir bejė
giai, kad palikdavo savo var
tus Dievo valiai. Čia nedaug
ką galėjo pagelbėti ir vartinin
kas Jonas Putna, kuris po
naktinio darbo ligoninėje bū
damas be poilsio nieko neįs
tengė padaryti prieš prasiver
žusius „Green-White" vyrus.
Taip per likusias 6 rungtynių
minutes varžovai sugebėjo
įmušti net 4 įvarčius: vienas iš'
jų krito likus tik 15 sekundžių
iki baigminio signalo.
Po rungtynių treneris Gedi
minas Jarmalavičius net ne
bandė komandos ginti, saky
damas, vyrai sužaidė blogai,
turbūt, dėl to, kad kai kurie
išvakarėse ilgai šventė vieno
komandos nario gimtadienį.
Nors jis pridėjo, kad prieš
rungtynes nuovargiu nė vie
nas iš jų nesiskundė. Tačiau,
deja, jau pirmose minutėse
žiūrovai tą galėjo patys pama
tyti.
Po septintojo rato susitiki
mų „major" divizijoje pirmenybinėje lentelėje nedaug kas
pasikeitė. Kadangi aštuntoje
vietoje buvusi „Maroons" eki
pa 4-2 įveikė priešpaskutinę
vietą užėmusią „Legovią", ji
vienu tašku pralenkė mūsiš
kius ir pasikeitė vietomis su
„Lituanica". Kroatų „Zrins-

ki", (prieš ją mūsiškiai kovo
sekmadienį) gavo pylos (6-2)
nuo „Schwaben". Ji jau, kaip
atrodo, turėdama tik vieną
tašką, pasmerkta iškritimui.
Tačiau dar nereiškia, kad ji
prieš mūsiškius lengvai kapi
tuliuos. Jeigu „Lituanicos" vy
rai žais taip, kaip praėjusį
sekmadienį, tai ir prieš šiuos
gali kapituliuoti. Pergalės at
veju, „Lituanica" užsitikrintų
išlikimą „major" divizijoje:
šiemet apie prizinę vietą gal
voti jau yra per vėlu.
g §_
„LITUANICOS" KLUBO
NARIU SUSIRINKIMAS
Kovo 17 d., 1 vai. p.p. Pasau
lio lietuvių centro posėdžių
kambaryje yra šaukiamas Lie
tuvių futbolo klubo narių ir
rėmėjų susirinkimas. Kaip pa
prastai, juose būna „Lituani
cos" narių pranešimai ir dis
kusijos klubo veiklos klausi
mais.
Nors tą patį sekmadienį, ne
seniai gautame „Metropoli
tan" lygos lauko pirmenybių
tvarkaraštyje yra minima pa
vasario rato pradžia. Tą die
ną mūsiškiai išvykoje turėtų
rungtyniauti su „Eagles" vienuolike.
Normaliai po salės futbolo
pirmenybių sekdavo bent 2 ar
3 savaičių pertrauka, nes kovo
mėnesį aikštės dar būna gero
kai šlapios ir netinkamos žai
dimui. Kaip atrodo, toks va
dovų keistas sumanymas su
silaukia daugumos komandų
nepasitenkinimo. Beveik tik
ra, kad pirmenybių lauke
pradžia bus nukelta viena ar
keliomis savaitėmis. Bet apie
tai pranešime ateityje.
Ed. Š.
LIETUVIAI
FUTBOLININKAI ŽAIS
SU KROATAIS
„Lituanicos" futbolo komanda šį sekmadienį, kovo 3 d.
4:30 vai. p.p. žais priešpas
kutines „Metropolitan" lygos
„major" divizijos pirmenybių
rungtynes. Mūsiškių varžovas
— kroatų „Zrinski" ekipa, ku
ri pirmenybinėje lentelėje uži
ma paskutinę — 10-ąją vietą.
Rungtynės, kaip paprastai,
bus žaidžiamos „Odeum" pas
tate, 1033 Villa Ave., Villa
Park, IL. Žiūrovai yra kvie
čiami gausiai dalyvauti.
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Leonas Juraitis praneša,
kad laukiama aukų ir iš kitų
futbolo entuziastų. Ypač da
bar, kada artėja metinis klu
bo narių ir rėmėjų susirinki
mas, yra gera proga tai atlikti.
Aukas reikia siųsti:. L. Ju
raitis, 15242 Narcissus Ct.,
Orland Park, IL 60462.
DARIUI KASPARAIČIUI
— BRONZA
Nepaisant, kad Lietuva me
dalių šioje olimpiadoje nepel
nė, tačiau vienas lietuvis ga
vo bronzą. Tą pasiekė ledo ri
tulininkas Darius Kasparaitis,
atstovavęs Rusijos komandai,
kuri užėmė 3-ją vietą. Rusi
jos ledo ritulininkai, pusfina
lyje nusileidę JAV sportinin
kams 2-3, rungtynėse dėl tre
čiosios vietos įveikė netikė
tai aukštai nusikapsčiusią
Baltarusiją, kuri prieš tai eli
minavo vieną iš favoritų Šve
diją. Nepasisekė ir praėjusios
olimpiados nugalėtojams če
kams, kurie taip pat iškrito
ketvirtfinalyje. O šioje sporto
šakoje, įskaitant ir olimpinį
auksą šį kartą laimėjusius ka
nadiečius (jie finale įveikė
Amerikos atstovus), žaidė vien
tik šakos milijonieriai iš Šiau
rės Amerikos ledo ritulio ly
gos komandų. Tik vargšė Bal
tarusija, patekusi net į pus
finalį, savo rinktinėje turėjo
tik šios vieną žaidėją iš šios
prestižinės lygos narių tarpo.
Beje, lietuviui Dariui Kasparaičiui, turinčiam Rusijos ir
Lietuvos pilietybes, šis olimpi
nis medalis jau yra trečiasis jo
karjeroje: 1992-siais Albertvilyje iškovojo auksą, o 1944siais Lilenhameryje — sidab
rą. Kaip atrodo, gavęs visų
trijų spalvų olimpinius meda
lius, šis mūsų tautietis, jau ža-

9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL
Tel. (706) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTLJ G Y D Y T O J A
9055 S.Roberts R d , Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBKrKTD.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wrww.cer4erforsurgeryarxJbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 Si, Oak. Lawn. IL
Tol. 708422-8260
da atsisveikinti su olimpiado
mis. Nors jis ir toliau dar tebežais Š. Amerikos profesiona
lų lygoje.
Kitą kartą gal dar teks grįž
ti prie Lietuvos sportininkų
pasirodymo Salt Lake City,
pažvelgiant — ar iš viso Lie
tuvos sportininkams verta da
lyvauti žiemos olimpiadose,
neturint aukštesnės klasės
sportininkų. Ypač dabar, ka
da Povilas Vanagas ir Marga
rita Drobiazko jau išeina į
profesionalųjį čiuožimą.
Ed. Šulaitis

PARĖMĖ
FUTBOLININKUS
Feliksas Bremeris, buvęs
žymus futbolo žaidėjas, dabar
gyvenantis San Diego, Kali
fornijoje, LFK „Lituanicos" iž
dininkui Leonui Juraičiui at
siuntė 50 dol. auką, norėda
mas padėti išlaikyti šį vienin
telį futbolą kultivuojantį klu
bą išeivijoje

ASK „Lituanica" jaunučiai krepšininkai atidtiai klaucosi trenerio nuro
dymų. Jie ruošiasi dalyvauti Detroite vyksiančiose jaunučiu pirmenybėse.

AMBASADŲ IR JAV-BALTIJOS
ŠALIŲ ORGANIZACIJŲ
SUSITIKIMAS

DRAUGAS, 2002 m. kovo 1 d., penktadienis

Danutė Bindokienė

Garsėja
laikrodžio"

JŪRATĖ MJKŠĖNIENĖ
Š.m. vasario 1 dieną, Lietu
vos ambasadoje, Vašingtone
įvyko Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ambasadų ir JAV-Baltijos
šalių organizacijų susitikimas,
kurį organizavo Bendras JAVBaltijos
šalių
komitetas
(JBANC).
Susitikime dalyvavo: Lietu
vos ambasados atstovai: am
basadorius Vygaudas Ušackas, ministras-patarėjas Kęs
tutis Jankauskas, ministraspatarėjas Renatas Norkus,
vyr. specialistas Jarek Neverovič, trečioji sekretorė Rena
ta Ališauskienė ir Lietuvos gy
nybos atašė pik. lt. Gediminas
Grina; Estijos ambasados ats
tovai: ambasadorius Sven Jurgenson, Priit Masing ir Toivo
Klaar, Latvijos ambasados
atstovai: Andzejs Vilumsons ir
JAV-Baltijos šalių organiza
cijų atstovai: Algirdas Rimas
(Bendro JAV-Baltijos šalių
komiteto (JBANC) pirminin
kas, JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkas,
ALTo atstovas), Algimantas
Gureckas (JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos atstovas),
Jūratė Mikšėnienė (JAV LB
Įstaigos stažuotoja), Paulius
Klimas (JAV LB atstovas),
Kari Altau (Bendro JAV-Bal
tijos šalių komiteto (JBANC)
įstaigos vedėjas), Henry Gaidis (Bendro JAV-Baltijos šalių
komiteto
(JBANC), ALTo
atstovas), Vello Ederma (Ben

dro JAV-Baltijos šalių komite
to (JBANC; atstovas), Janis
Gramatins (Bendro JAV-Bal
tijos šalių komiteto (JBANC)
atstovas), Janis
Bolsteins
(Bendro JAV-Baltijos šalių
komiteto (JBANC) atstovas).
Rojs Dauburs (tinklalapio
(„Expand NATO.org") redak
torius), Peteris Blumbergs
(JAV Asociacijos atstovas),
Jeff Nelson (JAV Baltijos šalių
fondo atstovas) ir kiti.
Daugiausia susitikime buvo
kalbama ir diskutuojama apie
Baltijos šalių galimybes įstoti
į NATO šių metų rudenį. Kas
yra ir kas galėtų būti daroma,
norint patekti į Šiaurės Atlan
to sutarties organizaciją. Taip
pat buvo užsiminta ir kvie
čiama visas kandidatuojančias
valstybes bei organizacijas,
dirbančias šių valstybių labui
nesiskaldyti, bet bendradar
biauti ir veikti ta pačia link
me.
Buvo pasidalinta informaci
ja apie Lietuvos prezidento V.
Adamkaus ir Latvijos prezi
dentės Vairos Vike-Freibergos
vizitus Jungtinėse Valstijose.
Visi susitikimo dalyviai pasi
džiaugė, kad prezidento Valdo
Adamkaus vizitas JAV praėjo
sklandžiai ir buvo pasiekti
užsibrėžti tikslai. Palinkėta,
kad ir Latvijos prezidentės vi
zitas praeitų taip pat sklan
džiai ir naudingai.
Nemažesnis dėmesys buvo

Švenčiant Vasario Šešioliktąja š.m. vasario 17 d.. Cleve.and lietuviai padėjo vainiką prie Žuvusiems už Lietu
vos laisve paminklo, tuo pagerbdami visus Lietuvos laisves kovų didvyrius. Iš kairės: Cleveland skyriaus ALTo
pirm. Algis Pautienis, Dalia Puškorienė, LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, Cleveland LB apylinkės
pirmininke Mylita Nasvytienė, LR garbes konsule Ohio valstijoje Ingrida Bubliene ir kiti.
Viktoro Stankaus nuotrauka

skiriamas Laisvės sutvirtini
mo aktui (Freedom Consolidation Act of 2001) ir jo įsiga
liojimui. Šis įstatymas remia
tolimesnę NATO plėtrą ir pa
sisako už 2002 metų lapkritį
narystei pasiruošusių šalių
priėmimą į Šiaurės Atlanto
sutarties organizaciją. Minė
tame įstatyme taip pat yra nu
matyta finansinė parama Lie
tuvos ir kitų kandidačių pasi
ruošimui NATO narystei.
2002 m. vasario 28 dieną
JAV Senate vyks apklausa, po
kurios bus balsuojama dėl šio
įstatymo įsigaliojimo. Pasisa
kymai ir debatai šiuo klausi
mu bus esminiai ne tik balsa
vimui, bet taip pat ateityje,
JAV bei kitų sąjungos šalių da
romiems sprendimams. Labai
svarbu turėti kuo daugiau šio
įstatymo rėmėjų, nes tai gali
tapti vienu Baltijos valstybių
narystės NATO kertinių ak
menų.
Grįžtant prie susitikimo die
notvarkės ir pasisakymų, no
rėčiau prisiminti, kas buvo
minima iš netolimos praeities,
kaip vystėsi įvykiai iki šių
dienų, taip pat nenusigręžiant
nuo perspektyvos į ateitį.
Visų pirma buvo paminėta
Vilniaus konferencija, vykusi
2000 metų gegužės 18-19 d.
Šioje konferencijoje devynios
valstybės, įskaitant Lietuvą,
Latviją ir Estiją, pasirašė „Vil
niaus pareiškimą", kuriuo įsi
pareigojo kurti vieningą ir
laisvą Europą, pasižadėjo ge
rinti pasirengimą NATO na
rystei. Šiuo pareiškimu sąjun
gos šalys buvo raginamas nau
jas nares pakviesti kitame
NATO Aukščiausio lygio susi
tikime, 2002 m.
Taip pat buvo prisiminta,
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Cleveland lietuviai kartu su Lietu
šiek
tiek abejonių ir įtarimų
vos ambasadoriumi JAV V. Ušacku pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę,
dėl tolimesnės NATO plėtros
padėdami vainiką prie Laisvės kovu paminklo.
Lino Johansono nuotrauka
sukėlusi, sen. Richard G. Lu-

SENĖJIMAS, ATMINTIS, IR
MENTALITETAS
DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
Nr.12
Tie laisvi radikalai paveikia ląstelių membranas, jas
sužaloja, o enzimai sužaloja ląstelių struktūrą, jų
funkciją, sužaloja lyzozomas, sužadina lipofuscinų su
sidarymą. Šis visas procesas dažnai vadinamas autondacįjos procesu. Dabar pradeda į madą įeiti antioxidai. Ii jų minėtini vitaminai, pvz., vitaminas C, B, E.
Sumažinus dietoje riebalų kiekį, galima tikėtis ma
žesnio tų laisvų radikalų sudarymo, t.y. sumažinti or
ganizme sendinančių medžiagų kiekį. Laisvų radikalų
atsiradimo vieta esanti mitochondrijos. Todėl dr. Harmon mano, kad jose esąs „biologinis laikrodis", kuris
nustato senėjimo eigą. Apskritai, šunys nugaišta nuo
tų pačių ligų, kaip ir žmogus; vėžio, kardiovaskuliarinių ligų, tik tos ligos pas šunis išsivysto 5-7 kartus
greičiau, negu pas žmogų. Jeigu mums pavyktų įsi
terpti ir sulėtinti senėjimo procesą, nukeltume vėles
niam laikui vėžio, kardiovaskuliarinių ir kitų ligų su
sirgimus.
Pasirodo, kad audinių kultūros, kurios auginamos
laboratorijose, irgi sensta, po tam tikro dalinimosi
skaičiaus ląstelės nustoja dalintis. Su audinių kultū
romis yra padaryta labai įdomių bandymų. Pvz., jei
bus padaryta plaučių audinio, embriono kultūra ir jai
leista vystytis, ji sukurs 50 generacijų. Vėliau, po il
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gar kalba, pasakyta Briuse
lyje, 2002 m. sausio 18 dieną.
Senatorius Lugar, atrodo, pa
laiko NATO plėtrą, tačiau iš
reiškė abejones, ar visos vals
tybės sugebės lygiaverčiai įsi
lieti į didžiąją visumą ir ar ga
lės efektyviai kovoti prieš XXI
amžiaus siaubą — terorizmą.
Žiūrint į priekį, buvo pa
minėti planuojami įvykiai ir
susitikimai. Artimiausias —
2002 metų kovo 25-26 d. Bu
karešte vyksiantis NATO kan
didačių užsienio reikalų mi
nistrų susitikimas. Toliau,
2002 m. gegužės mėn., NATO
šalių užsienio reikalų minist
rų susirinkimas Reijkjavike,
kur greičiausiai, bus padaryti
pirmieji apsisprendimo dėl
kandidatuojančių
valstybių
žingsniai. 2002 m. liepos 4 d.
Vilniuje planuojamas JAV
Baltijos valstybių partnerys
tės posėdis, liepos 5-6 d. Ry
goje — besiruošiančių narystei
šalių ministrų pirmininkų su
sitikimas-konferencija.
Šias
paminėtas datas galima būtų
įvardinti, kaip vis dar geras
progas NATO plėtimo skatini
mui bei vystymui.
Peržiūrėjus svarbių datų ka
lendorių, JAV Baltijos valsty
bių organizacijų atstovai su
pažindino ir pristatė savo
planuojamus ir rengiamus
projektus.
JAV Baltijos valstybių komi
tetas (JBANC' kartu su trijų
Baltijos šalių Atlanto sutar
ties organizacijom ir American
Enterprise Institute, kovo mė
nesį rengia konferenciją. Pla
nuojami susitikimai su pieti
nių valstijų politikais ir vietos
gyventojais, taip pat rengiami
interneto pokalbiai su Baltijos
valstybių ambasadoriais ir ki
tais pareigūnais.
JAV LB š.m. rugsėjo mėn.
Vašingtone p'anuoja surengti

gesnio ar trumpesnio laiko, jei iš tų pačių plaučių bus
paimta kultūra, tos ląstelės „žinos", kiek jau padariu
sios generacijų, būdamos plaučiuose. Jos sukurs tik li
kusias, sakysim, 20 generacijų, jei jau buvo padariu
sios 30 generacijų, būdamos plaučiuose. Arba, saky
sim, bus paimta to paties audinio dvi kultūros. Abi
kultūros jau sukūrusios 20 generacijų. Po kurio laiko
viena kultūra bus užšaldyta (skystame azote), o kitai
leista vystytis toliau. Ta, kuri vystysis toliau, iš viso
sukurs 40 generacijų. Po kurio laiko užsaldyta kultūra
bus atšildyta ir ji taip pat vystysis toliau. Ji atsimins,
kad jau anksčiau buvo sukūrusi 20 generacijų ir pa
darys tik 20 generacijų daugiau. Vadinasi, generacijų
vystymosi laiką galime pagreitinti ar sulėtinti, bet gy
vybės ciklo mes paveikti negalim.
Kaip ląstelės nustoja daugintis ir veikti? Yra dvi
nuomonės, arba dvi mokyklos, kurios aiškina ląstelių
jėgos nustojimo priežastis. Viena sako, kad ląstelės
nustoja genetinės programos arba genetinio uždavinio.
Tai daugiau lyg ir nlesofmė deterministinė teorija.
Kita teorija sako, kad ląstelės kaupia pakenkimus,
klaidas ir kada jų susirenka daug, ląstelės nustoja
veikti. Kiti mokslininkai eina toliau ir randa kon
krečią priežastį. Jie mano, kad senėjimo priežastis yra
širdies ir smegenų ląstelėse lipofuscinų susikrovimas
ar akumuliacija, ir ląstelių veikimo susilpnėjimas, nustojimas, galų gale ląstelių sunykimas, žuvimas.
Fiziologų ar biochemikų stebėjimai ir tyrimai rodo,
kad maisto nepriteklius brendimo periode tą procesą
sulėtina, bet senatvės periode maisto nepriteklius tą

kasmetinę JAV LB Tarybos
sesiją. Jos metu tarybos na
riams bus suorganizuoti susi
tikimai su jų valstijas atsto
vaujančiais senatoriais bei
kongreso nariais.
Dabar šiek tiek nukrypsiu
nuo susitikimo ir trumpam
norėčiau atkreipti dėmesį bei
paminėti visai neseniai spau
doje, t.y. „Financial Times"
pasirodžiusį
straipsnį
—
„NATO Plans to Admit Five
States as Members". Čia gali
ma rasti pamaloninčią mintį,
kad NATO planuoja priimti
mažiausiai 5 naujas nares ir
labiausiai tikėtina, kad tai
bus Lietuva, Latvija, Estija,
Slovėnija ir Slovakija.
Grįžtant prie susitikimo te
mų ir kalbų, prisiminsiu su
nuostaba ir teigiama gaida
nuskambėjusius žodžius: „Ar
prieš metus vykusiame susiti
kime, kas galėjo pagalvoti,
kad bus svarstoma priimti 5
ar 7, o gal net ir daugiau šalių
kandidačių"? Manau, šiais žo
džiais daug kas pasakyta.
Daug buvo veikta, dirbta ir
net atlikta. Visiems, besidar
buojantiems šioje srityje, norė
čiau palinkėti ryžto tęsiant
pradėtus darbus, ir dar daug
kantrybės nebaigtiems dar
bams užbaigti.
* JAV automobiliu susi
vienijimo „Ford" įgaliotoji
atstovė Lietuvoje bendrovė
„Vilniaus Vista" pristatė nau
ją 2002 metų lengvųjų auto
mobilių modelį „Ford Focus".
2001 m. pasaulyje parduota
895.700 „Ford Focus" automo
bilių, todėl šis modelis jau an
trus metus iš eilės yra popu
liariausias pasaulyje. „Focus"
yra pelnęs daugiau kaip 50
apdovanojimų, jis buvo pripa
žintas JAV, Europos ir Lietu
vos metų automobiliu.
BNS>

Šios savaites trečiadieni pa
skelbta žinutė, kad ..Pražū
ties laikrodis" (Doomsday
Clock) pasuktas dvi minutes
pirmyn. Ketverius metus jo
minučių rodyklės buvo susto
jusios 10 min. prieš vidur
naktį, o dabar — tik 7 min.
Be abejo, daugelis neseniai
į šį kraštą atvykusių nežino,
koks tai „laikrodis", kodėl jam
suteiktas „pražūties" vardas,
ką reiškia tas „vidurnaktis",
kurio link pradėjo vėl slinkti
minutes skaičiuojanti rodyklė.
Ko gero, ir ilgokai čia gyve
nantys jau bus pamiršę lai
kus, kai rodyklės nuolat ju
dėjo — tai sutiksėdamos pir
myn, tai atšokdamos atgal.
Iš esmės „pražūties laik
rodžio" mintis gimė 1947 m.,
kartu su pradėtu leisti perio
diniu leidiniu „The Bulletin
of the Atomic Scientists". To
kio laikrodžio mintį pasiūlė
University of Chicago bran
duolinių tyrimų departamen
to mokslininkai, norėdami
priminti branduolinių gink
lų gamybą plečiančiai Ameri
kai, kaip arti ant bedugnės
kranto atsirado žmonija, įžen
gusi į atominę erą. Tuo metu
Sovietų Sąjunga dar neturėjo
branduolinių ginklų, bet nie
kas neabejojo, kad deda daug
pastangų trokštamą informa
ciją gauti.
Pirmasis laikrodis minėta
me Čikagos universitete taip
pat rddė septynias minutes iki
vidurnakčio. O vidurnaktis —
simbolizavo visuotinę pražūtį.
Tačiau po dvejų metų — 1949aisiais — kai Sovietų Sąjunga
išsprogdino savo pirmąją eks
perimentinę atominę bombą,
„pražūties laikrodis" sutiksėjo
garsiau ir didžioji rodyklė pa
sislinko dar keturias minutes
link vidurnakčio. Mūsų plane
ta atsidūrė tikro pavojaus zo
noje. Po tų metų tik dar vieną
kartą laikrodis rodė 3 minutes
iki vidurnakčio — 1984-aisiais, kuomet apsiginklavimo
įkarštis lėkė visu greičiu, o
Vašingtono-Maskvos derybos
dėl branduolinių ginklų kie
kio sumažinimo visiškai įstri
go.
Visgi tai nebuvo pats trum
piausias laiko tarpas iki vi
durnakčio. Jis atsirado 1953
m., kuomet Amerika ir sovie
tai pradėjo lenktyviauti. kas
pagamins stipresnius, pa
vojingesnius atominius gink
lus, kas daugiau jais ..pra
turtins" savo ginkluotę. Tais
metais University of Chicago
„pražūties laikrodis" rodė vos
dvi minutes iki vidurnakčio.
Saugiausias gyvenimas mū

procesą pailgina.
Tad kokios praktiškos išvados gyvenimo pailginimo
klausimu darytinos iš to kas pasakyta?
1. Periodiškas, dažnas, trumpalaikis pabadavimas
ar gal geriau neprivalgymas ir apsivalymas nuo
kenksmingų radiklų bei kitų medžiagų susikaupimo
mūsų organizme.
2. Sudarymas sąlygų antrą gyvenimo pusę praleisti
vėsesniam ar šaltesniam klimate. Pensijos laikotarpį
praleisti ne Floridoje, Arizonoje ar Texas, bet vėsesnio
klimato valstijose: Colorado, Dakotose, Iowa, Maine ar
kitose.
3. J a u yra ir dar dabar labai aktyviai ieškoma che
mikalų, kurie toje problemoje padeda. Iš jau esančių,
minėtina meclofenomte, kuris pagamintas Prancūzi
joje ir, rodos, jau naudojamas seniliniams mentali
niams sutrikimams gydyti. Antras yra Kausain, cen
trinės nervų sistemos stimuliatorius. Trečiasis yra
magnesium oratate.
Peržvelgus trumpai žmogaus kūno senėjimo procesą,
tenka atkreipti dėmesį į ypatingą žmogaus kūno dalį,
būtent smegenis. Smegenis turi ir kitos gyvūnijos
rūšys. Kai kurios jų, pvz., mėlynieji banginiai, turi
smegenis perpus sunkesnius negu žmogaus. Bet jokia
kita gyvūnijos rūšis nerašo operų, nepiešia paveikslų,
nekuria muzikos, nekuria kompiuterių ir t.t. Tai daro
tik žmogus, nes jis turi atmintį, mentalitetą ir galvoji
mo, sprendimo galimybę. Ir visa tai žmogaus smege
nyse. Visais mūsų tyrimo būdais mums atrodo, kad
visų mūsų smegenys vienodos. Tuo tarpu kiekvienas

„pražūties
tiksėjimas?
sų planetoje, bent žiūrint iš
šio ..pražūties laikrodžio" taš
ko, buvo 1991 m. Ilgoji ro
dyklė tuomet rodė, kad iki vi
durnakčio turime net 17 mi
nučių. Be abejo, visiems aiš
ku, del ko tas atsitiko: jau
buvo pasibaigęs šaltaisis ka
ras, nemažai Rytų Europos
valstybių buvo ištrūkusios ar
ba stengėsi ištrūkti iš sovietų
imperijos varžtų, o ir pati So
vietų Sąjunga pradėjo byrėti.
Tais metais JAV ir sovietai
pasirašė „START" sutartį, pa
gal kurią ne tik turėjo būti
mažinamos jau pagamintų
atominių ginklų atsargos, bet
ir draudžiami nauji bandy
mai.
„Pražūties laikrodis", me
tams slenkant, buvo tarytum
matas, rodantis žmonijos pro
gresą, siekant saugesnio, tai
kesnio rytojaus, dažnai žen
giant nedidelį žingsnį pir
myn, bet netrukus — jau kur
kas didesnį — dedant atgal.
Kiekvieną kartą, kai į bran
duolinius ginklus turinčių
valstybių tarpą įsijungdavo
nauja narė, „pražūties laik
rodžio" rodyklės suvirpėdavo
ir šoktelėdavo atgal. Ir at
virkščiai — kai pasirodydavo
akivaizdžios pastangos suma
žinti branduolinių ginklų pa
vojų — tarpsnis iki lemtingojo
vidurnakčio pailgėdavo.
Jau buvo tikima, jog nebe
reikia bijoti pasauliniu mastu
galimo branduolinių ginklų
panaudojimo, nes Rusija ir
Amerika vis labiau pradėjo
suprasti, kad, atominio karo
atveju, laimėtojų nebus. Ta
čiau 1998 m., kai Pakistanas
ir Indija paskelbė, kad jau
gali pasigaminti branduoli
nius ginklus, vėl pajudėjo jo
rodyklės.
Kas paskatino Čikagos uni
versiteto mokslininkus pa
stumti rodyklę dvi minutes į
priekį? Aiškinama, kad prie
žasčių tam yra daug, prade
dant pernai mėtų rugsėjo 11osios teroristų išpuoliais, bai
giant neseniai JAV prezidento
kalboje paminėtuoju „blogy
bių trejetuku" (Iranu, Iraku ir
Šiaurės Korėja), kuris ateityje
galbūt nepabūgs grasinti de
mokratiniam pasauliui atomi
niais ginklais. Tiesa, Vašing
tonas į „pražūties laikrodžio"
sąvoką, ypač į jo rodyklių pa
judėjimą, ir šį kartą pašaipiai
reagavo, imčiau daugelis tiki,
jog to „pražūties laikrodžio"
rodyklių judėjimas visgi pri
mena visiems, kad reikia
budėti, kad dar toli gražu ne
galime jaustis sauįTis.

mūsų turi kitokias smegenis ir jos kitaip reiškiasi. Tai
yra paslaptis ir vargu kada nors ji bus išspręsta.
Žmogaus smegenys yra kaulinėje dėžėje, labai stip
riai apsaugotos nuo galimų sužeidimų. Mokslininkai,
smegenų tyrinėtojai, mano, kad smegenys turi apie
100 milijardų ląstelių, narvelių. Savo dydį jos maž
daug pasiekia apie 12-15 metų amžiaus ir savo pajė
gumo galimybes pasiekia apie 20-25 metų amžiaus.
Medicinos ir matematikos mokslai yra seniausi.
Medicina, besirūpinanti žmogaus sveikata, jau turi
ilgą istoriją. Tačiau ji rūpinasi visu žmogaus kūnu,
išskiriant smegenis. Buvo manoma, kad subrendusio
žmogaus smegenys palieka tokios pat visą žmogaus
gyvenimą, kad jos nesikeičia. Medicina anksti surado,
kad visos kūno ląstelės keičiasi — jos miršta ar žūsta,
atsiranda naujos. Jos didėja ir jų daugėja, pvz., sporti
ninkų raumenų ląstelės, audiniai. Bet medicinos dar
buotojai manė, kad subrendusios smegenų ląstelės pa
lieka tos pačios visą žmogaus gyvenimą, kad susir
gusios jos nepagyja, žuvusių vietoje naujų smegenų
ląstelių neatsiranda ir kad smegenų audiniai neatsi
naujina.
Tik po šimtmečio pradžioje biologai ir neurologai
pradėjo tiksliau ir intensyviau studijuoti bei tyrinėti
smegenis. Iš esmes smegenys pradėjo tyrinėti smege
nis. Žmogus yra ypatingas tvarinys — ne šablonas.
Kiekvienas žmogus yra unikumas. Kunigas Vytautas
Bagdanavičius teisingai sako, kad „Žmogus yra Dievo
kūrybos šedevras".
Bus daugiau
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ČIKAGA IR APYLINKES:
už lietuviško pasaulio ribų
ATRADO D A U G
NARKOTIKU
J a u antrą kartą dviejų sa
vaičių bėgyje Čikagos policija.
padariusi kratą viename piet
vakarinės miesto dalies bute,
atrado 706 kilogramus kokai
no, vertinamo apie 88 mln. do
lerių. Prieš savaitę, taip pat
pietvakarinėje miesto dalyje.
buvo rasta 170 kg kokaino.
Areštuoti keli meksikiečiai —
vyrai ir moterys. Manoma.
kad visgi šie ..atradimai" yra
tik ledkalnio viršūnė, nes šioje
miesto dalyje veikia gerai or
ganizuotas narkotikų pardavi
mo tinklas. Nepaisant surasto
ir konfiskuoto kokaino kiekio.
vargiai
narkomanai
pajus
svaigalų stoką.
NEBESIVADINS
RAUDONODŽIAIS
Huntley mokyklų 158 apy
gardos švietimo taryba pra
ėjusios savaitės pabaigoje nu
balsavo nebevartoti
žodžio
„Redskins" gimnazijos ir vidu
riniosios mokyklos sporto ko
mandų pavadinimui, nes šis
žodis esą įžeidžia Amerikos in
dėnus (populiariai vadinamus
raudonodžiais). Sporto žaidy
nėse mokyklų aikštėse visuo
met pasirodydavo, atitinkamu
kostiumu pasipuošęs ..indėnų
vadas", šokiu ir šūkavimais
s k a t i n d a m a s savo komandas
laimėti. Mokyklos šį įvaizdį
vartojo jau apie 60 metų, ta
čiau nuo rugpjūčio 1 d. nebe
vartos.
Kai kurie tarybos nariai
(taip pat mokytojai, mokiniai
ir jų tėvai) protestuoja prieš šį
nutarimą, bet greičiausiai nu
sileis, nes kitu atveju mokyklų
vadovybė susilauktų pakvieti
mo į teismą ir kaltinimo ra
bine diskriminacija.
PARODOJE REKORDINIS
SKAIČIUS I R ŠUNŲ, I R
LANKYTOJU
Šios savaitės sekmadienį
pasibaigė k e t u r i a s dienas McCormick Place parodų salėje
vykusi šunų paroda, kurioje
dalyvavo 3,600 šunų iš 155
skirtingų rūšių ir porūšių —
nuo didžiausių, iki mažiau
sių, nuo „normalių", iki keis
čiausių. Apskaičiuota, kad pa
rodą aplankė bent 100,000
žmonių. Vadinamieji šunesčempionai buvo apdovanoti
žymenimis, 100 dol. pinigine
dovana ir sidabriniu indeliu
maistui.

riais, 1986 m. buvo išsiųstas į
St. Louis zoologijos sodą. vė
liau į Topeka. Kansas. Šią sa
vaitę jis grąžintas Lincoln
P a r k zooiogijos sodui, j a u vi
siškai užaugęs, sveriantis 400
svarų. Kadangi zoologijos so
d a s turi kelias suaugusias pa
teles, tikima, kad Jojo paturtins žemumų gorilų skaičių
jaunikliais.
IŠĖMĖ N E TĄ INKSTĄ
Du Arlington Heights, IL.
Northvvest Community ligo
ninės gydytojai praėjusį penk
tadienį sutiko sumokėti pri
teistą 3 milijonų dolerių bau
dą Arlington Heights gyvento
j u i , kuriam operacijos metu
buvo išimtas sveikas inkstas,
vietoj ligos pažeistojo.
SOLDIER FIELD
SUVENYRAI
Nors Čikagos Soldier Field
j a u remontuojamas, žmonės,
kurie stengdavosi nepraleisti
aikštėje vykusių Chicago Bears
futbolo komandos ir kitų rung
tynių, susidomėjo viskuo, kas
turi Chicago Bears logo ir pri
mins senąjį, tradicinį Soidier
Field. Daugiau kaip 300 skir
tingų daiktų — nuo kėdžių iki
šiukšlių dėžių; nuo fotografijų
iki spintelių, kuriose žaidėjai
laikydavo savo daiktus, dabar
parduodama iš
varžytinių.
Gauti pinigai bus panaudoja
mi įvairioms jaunimo pro
gramoms, kurias globoja Chi
cago Park District vaidyba. Iki
šiol jau gauta 78.000 dolerių.
SPROGIMAS SUGRIOVĖ
NAMĄ
Pirmadienio r y t e Riverside
priemiestyje, gyventojas iš
gąsdino garsus sprogimas ir
55 W. 146 Str. kaimynystėje
vienas namas pavirto griu
vėsių krūva. Kadangi pastato
savininkai tuo metu buvo iš
vykę, sužeistųjų nebuvo, ta
čiau narna, kiek dar liko sto
vėti po sprogimo, turėjo vi
siškai nuversti buldozeriais,
kadangi griuvėsiai buvo ne
saugūs. Savininkai apie nelai
mę sužinojo, stebėdami ryti
nes žinias televizijoje.
Riverside ugniagesių vado
vybė mano. kad sprogimas
įvyko dėl gamtinių dujų pra
siveržimo. Jvykis dar t i r i a m a s .

LIETUVOS ISTORIJOS ŽEMĖLAPIS
— Į VASARIO 16-ĄJĄ IR
KOVO 11-ĄJĄ
Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mokslei
viai, mokytojai ir tėveliai 2002
metų vasario 16-ąją atsimins
ilgai. Po įprastų, b e t trumpes
nių pamokų, k u r i o s e mokslei
viai buvo pasipuošę raudonos,
žalios ir geltonos spalvos dra
bužėliais, viršutinėje salėje
vaikų lauke s t a i g m e n a — ne
paprasta Istorijos pamoka.
Prieš gerą mėnesį nuostabi
mintis dėl Vasario 16-osios pa
minėjimo kilo mokytojui Ma
riui Juodišiui. J i s n u t a r ė pa
bandyti ir įgyvendinti savo vi
ziją taip: nuosekliai pateikti
svarbiausius Lietuvos valsty
bės kūrimosi ir brendimo įvy
kius. Tegul t u o s ilgus aštuonis
šimtmečius, n e š u s i u s savyje
karus, m a r u s , skaldymąsi ir
vienybę, pergales, d r a u d i m u s
ir okupacijas, v a i d i n d a m i iš
gyvens, išdainuos, išlies, iškariaus, iškentės ir išbus patys
vaikai. M a r i u s Juodišius su
galvojo, k a d moksleiviai su
mokytojais ir tėveliais t u r ė t ų
„pereiti", tiesiogine to žodžio
prasme, Lietuvos istorijos že
mėlapiu, išlipdytu a n t salės
grindų. Topografiškai
gana
tiksliame m ū s ų istorinių že
mių žemėlapyje popierinėmis
juostelėmis buvo pažymėtos
Baltijos ir Juodoji jūros, kai
myniniai k r a š t a i ir didieji
miestai. Žinoma, vizija taip ir
būtų likusi vizija, jei mokyto
jos Vilija Klimienė, Aušrinė
Širvinskienė ir Živilė Vaitkie
nė nebūtų k ū r y b i š k a i įsitrau
kusios į šio gyvojo paveikslo —
vaidinimo įgyvendinimą. Šiam
įdomiam v y k s m u i ypatingą
nuotaiką s u k u r t i labai padėjo
mokytojas R i č a r d a s Širvinskas, m u z i k a n t a i Audronė Majorovienė, J o n a s Totoraitis ir
Virginija R u b i n s k y su kankli
ninkėmis. Ir, be abejonės, en
tuziastingas pačių moksleivių
noras
dalyvauti
labiausiai
p r a t u r t i n o visų bendrą kūrinį
ir laidavo s ė k m ę šiam rengi
niui.
Renginio pradžioje mok. V.
Klimienė, pasipuošusi senovės
baltų šviesia drobule, moki
niams paaiškino, kad dabar
jie t u r ė s progos pabūti seno
vės lietuviais ir k a d kiekviena
klasė vaidins skirtingą lietu
vių protėvių — baltų gentį.
Savo mokytojų lydimi darželi
nukai ir dvikalbė klasė — „že
maičiai" — įjojo a n t arkliukų,
pirmokai — j o t v i n g i a i " — įžy
giavo apsijuosę
tautinėmis
juostomis, p a s k u i juos sugūžė
jo antrokai ir trečiokai —
j „aukštaičiai", po j ų sekė ket-

PELĖSIAI M O K Y K L O S E
Tinley Park. IL, veikianti
Andrevv High School yra vė
liausias mokyklos p a s t a t a s ,
P Ė S T U T E Į 94 A U K Š T Ą
Sekmadienį praeiviai galvo kuriame rasta pavojingų pe
jo, kad Čikagos vidurmiesčio lėsių, sukeliančių sveikatos
J o h n Hancock dangoraižyje sutrikimu? moksleiviams ir
n u vežti į Little Company of
įvyko nelaimė — aplink pa mokytojams.
Tai jau nebe pirma šio prie Mary ligoninę. P a g a l gamtinių
statą privažiavo ugniagesių ir
policijos mašinų, o patys ug miesčio švietimo sistemos mo dujų tiekėją, Peoples Gas Co.,
niagesiai, t a r y t u m pasiruošę kykla, turinti problemų su truks bent tris dienas, kol
gesinti gaisrą, pasipylė lipti pelėsiais, del drėgmės ar pras apie 6,000 apylinkės gyven
tojų vėl bus įjungtos dujos.
laiptais į viršutinius aukštus. tai veikiančio šildymo atsiran
Kadangi šiuo m e t u Čikagoje
Tai buvo nelengvas darbas, dančiais sienose. Visos trys
oro
t e m p e r a t ū r a yra gerokai
nes Hancock p a s t a t a s turi 100 apylinkės gimnazijos yra šiuo
nukritusi,
kyla pavojus, k a d
aukštų, o į 94-tą aukštą, kurį metu remontuojamos, bet pe
nešildomuose
n a m u o s e , be ne
pasiekti ir buvo šio kopimo lėsių problema numatytą at
patogumo
ir
s u n k u m ų žmo
naujinimo kainą nuo 118 mili
tikslas, veda 1.632 laiptai.
nėms, gali s u š a l t i ir sprogti
Pasirodo, kad šituo būdu Či jonų dolerių, pakėlė iki 143 vandens vamzdžiai, padaryda
kagos ugniagesiai norėjo ati mln.
mi s a v i n i n k a m s d a u g nuosto
duoti pagarbą New Yorko
lių.
UŽSIDEGĖ G A M T I N Ė S
Trade Center griuvėsiuose žu
DUJOS
vusiems savo bendrams, be to,
Antradienį
keturi Čikagos
PAVADINTAS
jie telkė lėšas kovai su plaučių
miesto
kanalizacijų
priežiūros
KARALIŠKU
VARDU
ligomis. Surinkta per 200.000
darbininkai
savo
darbo
metu
Pernai
spalio
19
d. Brookdol., kurių dalis bus pasiųsta
pietvakarinėje
miesto
dalyje.
field
zoologijos
sode
gimusiam
Rugsėjo 11-osios labdaros or
107
Str.
ir
Kedzie
Ave.,
netyčia
delfinukui
pavadinti
buvo
ganizacijoms.
kliudė
ir
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gamtines
skelbiamas
k
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kurį
Ne visi ugniagesiai pasiekė
dujas
apylinkei
tiekiantį
atsiliepė
b
e
n
t
3,000
asmenų.
94 aukštą — nemaža jų dalis
sustojo pusiaukelėje — 42-a- vamzdį. Bematant dujos užsi Pagaliau n u t a r t a jauniklį pa
me, tačiau apie 20 užsispy degė — liepsnos kilo net 100 vadinti ..Micco". k a s Seminole
rėlių visgi ryžosi lipti aukštyn. pėdi; aukštyn. Iššaukti ugnia indėnų kalboje reiškia „ka
Laimėtojas buvo Terry Purcell gesiai stengėsi išgelbėti nuo ralius" .Jaunasis delfinukas
iš Springfield, IL, kuris savo gaisro aplinkinius n a m u s , bet jau plaukioja k a r t u su kitais,
tikslą pasiekė per 10 minučių! dujų užgesinti nepavyko net stropiai globojamas savo ma
tris valandas, kol pagaliau mos ir močiutes, yra labai po
dujų
tiekimas buvo sustabdy puliarus zoologijos sodo lankySUGRĮŽO GORILA
t
a
s
ir
visi vamzdžiai uždaryti.
i/ju t a r p e . Neabejojama, kad
Kai jis buvo 6 metų am
Keturi
i-'c-''!
H.irhir
inkai
;užaugs sveikas ir stiprus.
žiaus. Jojo, gorilų patinas, su
gaisre
lengvai
apdegė
ir
huvo
P a r u o š ė D a i n i u s V.
tėvu ir kitais savo snn.ns na-

virtokai — „sėliai", jiems iš
paskos žengė penktokai —
„kuršiai" ir galiausiai pasirodė
šeštokai — „lietuviai". Pritem
dytoje salėje s k a m b a n t kank
lių muzikai genčių atstovus
pasitiko dūmų debesys. Jiems
sklaidantis vaikų akyse ėmė
ryškėti a n t grindų išklotas
Lietuvos istorinių žemių že
mėlapis. Mokiniai, susiskirstę
atskiromis baltų gentimis, su
sėdo a n t grindų — Lietuvos
žemių. Ant sienos rodomose
skaidrėse — irgi Lietuvos isto
rijos žemėlapis. Gavome progą
ir mes, žiūrovai, geriau įsižiū
rėti į m ū s ų „protėvius baltus":
vyžoti, barzdot:. skrybėlėti,
apsisiautę drobinėmis marš
komis, pasipuošę liemenėmis
ir gintariniais karoliais bei se
gėmis. Mums irgi buvo išda
linti drobiniai apsiaustai, lie
menės ir tautines juostos. Pa
sipuošę laukėme ir žvalgėmės
po salę, k u r atsisėsti, tačiau
kėdžių nebuvo. Pasirodo, visi
šioje salėje esame lietuviai,
stovime Lietuvos žemių plo
tuose ir esame įbraukti į šį gy
vąjį vaidinimą.
Ir pamoka, tiksliau, nepa
p r a s t a s pasakojimas, praside
da. Jį veda mokytoja V. Kli
mienė, o papildo įsiterpdamos
Aušrinė Širvinskienė ir Živilė
Vaitkienė. Per pusantros va
landos pro mūsų akis slenka
aštuoni gūdūs Lietuvos istori
jos šimtmečiai. Visi plojimais
ir džiaugsmo šūksniais sutiko
m e jauną, stiprų ir sumanų
kunigaikštį Mindaugą (Rimą
Čepulį), vėliau sveikinome jį
— j a u karalių. Kartu su vai
kais susikibome rankomis ir
išsirikiavome ant grindų spal
voto popieriaus juostelėmis
pažymėtų krašto sienų, paro
dydami suvienytos Lietuvos
dydį ir galybę. Draugiškai su
glaudę pečius su vaikais „sto
vėjome" ir „sėdėjome" ant Lie
tuvos istorinių žemių, „gynė
me nuo priešų" tėvynės sie
nas, šokome ir dainavome, gie
dojome himną ir šokome „Tek
saulelė", išgirdome, kaip atsi
rado Lietuvos valdovų herbai,
ką reiškia Vytis. Vaikai, pade
dami A. Širvmskienės, patys
p a s t a t ė Gedimino
stulpus.
Išvydome ir Lietuvos aršiau
sius priešus kryžiuočius ir ka
lavijuočius su šalmais.ir kry
žiais a n t apsiaustų (juos vaidi
no švyturiečiai). Ir su jais dau
giausia kariavusį Vytautą Di
dįjį- I jo kvietimą: „Na, vyrai,
kas su manimi, už Lietuvą?"
— atsiliepėme visi: „Vyt prie
šą!"
V. Klimienės pasakojimas
teka toliau, mokinių ir svečių
r a t a s plečiasi — štai kokios
neaprėpiamos buvo Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės že
mės — nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros! Toliau įvykiai, su
silpninę Lietuvą. Lietuvos že
mių vis „mažėja". Pagaliau ją,
suskaidytą ir nualintą, trypia
caro žandarų kojos. Apie lietu
viškos spaudos draudimo ke
turis dešimtmečius papasako
j a mokytoja Z. Vaitkienė ir jos
bei R. Širvinsko vadovaujami
„Švyturio" moksleiviai. Čia ir
knygnešiai, ir visų neapken
čiamas generolas MuravjovasKorikas. Švyturiečiai kalba
mūsų kultūros šviesuolių ir
kalbos gaivintojų balsu, rody
dami jų portretus: Joną Basa
navičių,
Motiejų
Valančių,
Gabrielę
Petkevičaitę-Bitę,
Žemaitę, Šatrijos Raganą. Gir
dime V. Kudirkos atsišaukimo
„Broliai lietuviai" prasmingus
žodžius. Moksleiviai, išklausę
Vilniaus Seimo nutarimo iš
traukos apie nepriklausomy
bės paskelbimą 1918 m. vasa
rio 16 d., kartu su žiūrovais
gieda himną ir džiaugsmingai
mojuoja tautinėmis vėliavėlė
mis, ta proga pirmą kartą pa

sirodžiusiomis Lietuvos pa
dangėje. Vaikai linksmai šur
muliuoja, o pasakojimas nuo
sekliai tęsiamas: Lietuvos ka
riuomenės kūrimasis, jaunos
valstybės kilimo ir klestėjimo
du dešimtmečiai, kuriuos nu
traukė
sovietų
okupacija,
plaikstosi raudonos vėliavos,
marširuoja kagėbistai ir en
kavedistai, r a u d a tremtiniai ir
artimieji.
Staiga vaikai nutyla, buriasi
grupelėmis ir susiglaudę ty
liai, bet tvirtai kartoja: „Lais
vės! Laisvės! Laisvės!" Lietu
vos žmonės nepasidavė. Pa
laipsniui nuoširdžiai ir įsijau
tus
tariamas
šnabždesys
„Laisvės!" (kurio klausantis
šiurpuliukai ima bėgioti nuga
ra) darosi vis garsesnis ir gar
sesnis, tvirtesnis ir ryžtinges
nis ir galiausiai perauga į vie
ningą, aiškiai skambantį vai
kiškų
balsų
skandavimą:
„Laisvės! Laisvės! Laisvės!"
Paskelbiamas Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės atstaty
mas 1990 m. kovo 11-ąją.
Moksleiviai
su
džiaugsmo
šūksniais nutraukia raudoną
kaspiną, veja lauk sovietų
okupantus ir gieda Lietuvos
himną, kuris vėl laisvai skam
ba Tėvynėje. Šiuo kulminaci
niu epizodu baigiasi ši neprailgusi ir išradinga vaikų ir
mokytojų
Vasario 16-osios
šventė.
Mokyklos vedėja Dana Tuljak, padėkojusi už šventę, su
teikė žodį Lietuvių fondo tary
bos įgaliotinei Daliai Puškorienei, kuri pasveikino visus
su Vasario 16-ąja ir įteikė kas
metinę LFT piniginę paramą
Šv. Kazimiero lituanistinei
mokyklai ir „Aušros" aukštes
niajai lituanistinei mokyklai,
vadovaujamai Vidos Bučmienės. Skambant Vytauto Ker
nagio dainai „Šaukiu aš tau
tą", šventės dalyviai ir svečiai
buvo pakviesti pasivaišinti.
Visi aptarinėjome nepapras
tą renginį ir apgailestavome,
kad tiek mažai žiūrovų tega
lėjo jį išvysti. Toks Vasario 16osios paminėjimas galėtų tapti
pavyzdžiu ir kitoms mokyk
loms. Ir, žinoma, visi labai
džiaugėmės, kad daugiausia
per šią pamoką — vaidinimą
— gyvąjį paveikslą — išmoko
vaikai. Iš moksleivių atsilie
pimų sužinojome, kad labiau
siai jiems patiko vyti priešus
iš Lietuvos, mojuoti vėliavė
lėmis ir skanduoti „Laisvės!"
Tikėkimės, kad mūsų mažieji
ilgam, o gal ir visam laikui
įsimins šią Istorijos pamoką.
Mariau, Vilija, Aušrine, Živile,
sveikiname j u s — Vasario 16osios pamoka labai pavyko!
Olga Čapkevičienė

* B e v e i k 9 iš 10 Lietuvos
g y v e n t o j ų m a n o , kad val
džios institucijos skiria nepa
kankamai dėmesio žalingų
įpročių plitimo užkardymui,
tuo tarpu mokslininkai pabrė
žia, jog griežtesnė kontrolė nė
ra gera priemonė. VU sociolo
gai ir medikai mano, kad vi
suomenė turėtų keisti pavir
šutinišką ir supaprastintą po
žiūrį į sudėtingą žalingų įpro
čių problemą. Jų nuomone, ža
lingų įpročių užkardymas tu
rėtų būti pagrįstas ne sugriež
tinta kontrole, bet atsparios
žalingiems įpročiams asmeny
bės ugdymu.

<BNS>

* Š v i e t i m o ir mokslo m i 
n i s t r a s Algirdas Monkevičius
bei Tarptautinio bakalaureato
organizacijos generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Ian
Hill aptarė valstybinio baka
laureato kūrimo Lietuvoje ga
limybes Tarptautinės baka
laureato klasės suteikia gali
mybę Lietuvoje dirbančių už
sienio piliečių vaikams moky
tis vidurinėje mokykloje bei
sudaro sąlygas Lietuvos moks
leiviams įgyti tarptautinius
reikalavimus atitinkant) vidu
rinio mokslo diplomą.
BNS
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Paslaugos

Nekilnojamasis t u r t a s

ELEKTROS
IVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
is
Landmark
[JttjįOtl properties
Bus. 773-229-8761
Res. 706-425-7160
Mobil 773-590-0206
Pager 630-314-4330

AUTOMOBOD. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

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

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuokles
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

A & 5

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vdcc Mat 773854-7820
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti tumus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833

(angliškai)
(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

Siūlo d a r b ą
Cable TV installers needed.
Up to $300 per day or more.
Mušt have own truck, tools.
Fluent English. Will train.
773-418-1895.

Atlieku dažymo darbus iš
lauko ir vidaus.
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tel. 708-499-3279;
708-369-8676, Algirdas.

įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei
mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyventi. Pažintys su Amerikos
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-3776562. E-mail: info@usa-baltica.com

Window VV'ashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt befluentin English.
LA. McMabon Window VVashing.
TeL 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

įvairus
AMERICA— LAND OF
OPPORTUNITY.
1/ you speak English; want to stay
in U.S. to finish school as nurse or
Ph.D; are female 25-35.1 need
help reconditioning house. when
job done. stay here to finish free
education by 2003/4.1'11 get
scholar (fellow) ship and student/
permanent resident visa.
Call 847-217-9700.

Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement (in suburbs). Mušt have
experience & vehicle. Start now
Good pay, great bonuses, benefits
& profit sharing. Call Ward
Wood at 847-928-1000.
Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, Iive
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
required. TeL 630-654-6580.

Mokesčių skaičiuotojų
paslaugos
SERVICE
INCOME
Tel.: 773 935 0472
Pgr.: 708-901-9343
E mail:
PranieePJol.com

Įdarbiname porą, susikalbančią
angliškai Phoenix'e, Arizonoje.
Gerai apmokamas darbas ir daug
perspektyvų.
Tel. 602-434-6477.

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčiu
formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta i

b a l a n d ž i o

1

olai
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

* Metalinis litas y r a pras
t e s n i s u ž p o p i e r i n i , tikina
Lietuvos komerciniai bankai.
Kol dar nesugalvota Pinigų
lygių galimybių tarnyba, ban
kai vienas po kito apmokesti

no grynųjų monetų priėmimą į
sąskaitą, o mažmenines pre
kybos įmonės, kurių kasose
susikaupia dideli kiekiai mo
netų, patiria nuostolių j a s inkasuodamos.
rv*. BU>

DRAUGAS, 2002 m. kovo 1 d., penktadienis

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
ŠEŠĖLIS ANT ŽYMIŲJŲ
LIETUVOS DIPLOMATŲ
ATMINIMO
Tą šešėlį metė garbaus am
žiaus LR Seimo narys dr. Ka
zys Bobelis savo interviu
,,Kauno dienai" (2002 vasario
15 d., Nr. 38) Nepriklausomy
bės dienos išvakarėse.
Sveiku protu sunku suvokti,
kaip galėjo krikščioniškosios
partijos vadas savo asmeninį
kerštą mirusiems, daug Lietu
vai nusipelniusiems, Lozoraičiams paversti politiniu įran
kiu būsimųjų Lietuvos prezi
dento rinkimų akcijoje.
Dr. K. Bobelis tai daro nie
kingai slėpdamasis už kitų
nugarų, manipuliuodamas po
litinių kalinių tremtinių są
jungos autoritetu bei leidi
niais. -Jis žino, kad 1996 m.
minėtos sąjungos išleistas do
kumentų rinkinys „Užkuli
siai" j a u tapo bibliografine re
tenybe ir jo šmeižikiškų pa
reiškimų daugelis neturės ga
limybės patikrinti. Taigi, pa
tikės aukštais K. Bobelio, jo
paties žodžiais tariant „tyro
kaip krištolas", vertinimais.
K. Bobelis remiasi minėtoje
knygoje pateiktomis KGB va
dovų ir jų agento J. Slavino,
sekusio Stasį Lozoraitį jaunes
nįjį,
ataskaitomis,
kuriose
nėra nei mažiausių įrodymų,
kad Lozoraičių veikla buvo
skirta ne Lietuvos, o kitų vals
tybių interesams, KGB skir
t a s S. Lozoraičiui, turėjusiam
didelį tarptautinį autoritetą ir
jėgos mestos jo sekimui bei
agento parinkimas parodo, ko
kia svarbi tai buvo asmenybė
sovietų represinėms struktū
roms. Jų pačių teigimu, S.
Lozoraitis buvo viena iš cent
rinių lietuviškos emigracijos
figūrų ir savo veikla pavojin
gas sovietų valdžiai. Yra duo
menų, kad S. Lozoraitis gerai
žinojo apie J . Slavino, kaip
KGB agento, veiklą ir, būda
mas puikus diplomatas, sten
gėsi jį neutralizuoti bei panau
doti Lietuvos Išlaisvinimo rei
kalui skirtiems tikslams.
Pasinaudoję K Bobelio pata
rimu ir pavartę ne tik „Užku
lisius", bet ir 1996 m. Lietu
vos ir užsienyje leidžiamos
lietuviškos spaudos puslapius,
sužinosime, kad tais metais
rinkiminės kampanijos metu
jis j a u bandė apšmeižti velionį
S. Lozoraitį ir sulaukė didelio
visuomenės, t a m e tarpe ir
„Užkulisių" leidėjų, pasipikti
nimo. Dėl šmeižto, paremto
neteisingu ir iškreiptu pateik
tų KGB dokumentų interpre
tavimu, knygos leidėjai buvo
pasiryžę net paduoti K Bobelį
į teismą. K. Bobelis savo
šmeižikišką pareiškimą prieš
S. Lozoraitį atšaukė („Kauno
diena", 1996 m. birželio 12 d.
Nr.186). Nesuprantama
ir
keista, kodėl jis vėl iš naujo
kelia šį klausimą, siedamas jį
netgi su prezidento Valdo
Adamkaus vardu.
Yra žinoma, kad įvairios lie
tuvių emigrantų organizacijos
užsienyje turėjo skirtingą po
žiūrį į kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės strategiją ir
taktiką. Tuo atžvilgiu ryškiai
skyrėsi S. Lozoraičio ir K. Bo
belio pozicijos. S. Lozoraitis
siūlė įvertinti pasaulio politi
nę situaciją, diplomatinėmis
ir informacinėmis priemonė
mis Lietuvoje stiprinti tautinę
savimonę, kovoti su rusifikaci
j a , propaguoti lietuvišką kul
tūrą, stiprinti katalikybę. Tuo
tarpu K. Bobelis siūlė ekstre
mistines kovos priemones, ku
riant sovietinėje Lietuvoje di
versines ir teroristines organi
zacijas.
Tuo metu buvęs nuomonių
s k i r t u m a s dabar neturėtų tap
ti nepamatuoto keršto priežas
timi savo oponentams, juo la
biau po jų mirties. Matyt, K.

A. t A.
STANLEY J. TAMULIS

Bobelio diktatoriškas bruožas,
apie kurį viename klausime
užsiminė „Kauno dienos" ko
respondentas, ir d a b a r vyrau
j a jo veikloje.
Duoto K Bobelio interviu
„Kauno dienoje" dvasia dar
kartą parodo esminius šių
dviejų lietuviškos emigracijos
veikėjų skirtumus. S. Lozorai
čio inteligencija, p l a t u s anali
tinis požiūris į reiškinius, di
delė tolerancija, ir K. Bobelio
paviršutiniška,
neobjektyvi,
pilna arogancijos pozicija, šiuo
metu vaikantis pigaus popu
liarumo.
Ambasadoriaus Stasio
Lozoraičio atminimo
komiteto v a r d u
komiteto pirmininkė
Marija Garšvienė
KRITIKA IR BIČIULYSTĖ
Kritika taip pat, kaip ir bai
mė, turi dideles akis, nors gy
venimas negali apsieiti be kri
tikos.
Skaitant „Drauge" vasario
22 dienos straipsnį „apie tele
vizijos laidą 'Lietuviai Čikago
je' ", rodytą Čikagos 11-tajame
kanale 2001-mujų metų pabai
goje, r a n d a m e net 9 a s m e n ų
pasisakymus — įvertinimą
minėtos laidos. Pasisakymai,
išskyrus Liudą Germanienę,
yra gana kritiški, pora asme
nų
laidą
vertina
žodžiu
„šlamštas". Manyčiau, kad pa
sakyta per daug, tai ne visai
tinka mūsų tarpusavio bičiu
lystei. Daug čia išvardinta Či
kagos praeities puikių kultū
rinių
įvykių,
visuomeninės
veiklos bei sporto įvykių pas
tatų, kai kurie jų buvo tikrai
laidoje minėtini, tačiau vertin
tojams, o taip p a t ir laidos ki
tiems stebėtojams, t r ū k o tik
ros informacijos.
Pasirodo, laidos iniciatyva,
jos ruošimas ir p r i s t a t y m a s
buvo tik 11-to kanalo kontro
lėje. Buvo nufilmuota 47 va
landų laida, o p a r u o š t a ir pa
rodyta tik 40 minučių laida.
Kanalo darbuotojai patys krei
pėsi į kai kuriuos asmenis,
jiems duodami
klausimus.
Štai kodėl tie a t s a k y m a i buvo
tiek d a u g apie valgį, o iškar
pyti tie istoriniai Čikagos įvy
kiai, kurie buvo paminėti. Tad
giljotina neturėtų turėti dar
bo.
Čia d a r t e n k a paaiškinti kai
kuriuos kritikų netikslumus
dėl „Dainavos" choro, dėl
„Grandies" šokėjų, dėl 3-čiosios bangos ir kitų.
„Dainava" kaip vienas ge
riausių išeivijos chorų, buvo
pakviesta JAV LB 50-ties me
tų veiklos minėjimo komiteto
dalyvauti iškilmingo minėjimo
meninėje programoje J a u n i m o
centre, o t a i p pat ir giedoti
padėkos šv. Mišiose Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje,
Marąuette Parke. Su bažny
čios choru ir su bažnytine ad
ministracine vadovybe buvo iš
anksto s u s i t a r t a ir n e t u r ė t a
jokių nemalonumų. „Dainava"
yra j a u n ų žmonių choras: 50
proc. choristų yra 35 metų ir
jaunesni, 3 choristai yra tik
16-17 m. Įdomu, kad chore
dalyvauja visų 3 bangų choris
tai — chore gražiai reiškiasi
pirmosios bangos a n ū k ė .
Kad tik viena „Grandis" šo
ko, buvo n u t a r i m a s Lietuvių
tautinių šokių Čikagos grupių.
JAV LB minėjimo komitetas,
s u d a r y d a m a s minėjimo meni
nę programą, pageidavo, k a d
Čikagos visi lietuvių tautinių
šokių vienetai sudarytų vieną
bendrą šokėjų grupe, pasiųs
dami į šią grupę po keletą
šokėjų. Tačiau šis pasiūlymas
atrodė n e p r a k t i š k a s , tad šokių
vienetai pasiūlė „Grandį" at
stovauti Čikagos šokėjams.
„Grandies" vienete taip pat
yra trečiosios bangos šokėjų.

Mirė 2002 m. vasario 11 d., sulaukęs 81 metų.
Gyveno Phoenbc, AZ.
Gimė 1920 m. lapkričio 1 d. Radviliškyje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Patricia, sūnus Edward, dukros
— Rita Carver, Letitia Pallack, Amy McDonald, sesuo
Birutė Sasnowskas, 8 anūkai.
Liūdintys artimieji

Išėjus Namo brangiai sesei

A. t A.
s.fil. RAMUNEI
KVIKLYTEI-LUKIENEI,
Tai ne Talibano įsakymu po „burkomis" pasislėpusios musulmonės, bet žiemos skulptūros Michigan ežero pa
krantėje.
Kazio Ambrozaičio nuotrauka.

„Grandis", kaip ir „Dainava",
buvo kviesti tik atlikti meninę
minėjimo programą. Minėjimo
komitetas nieko bendra ne
turėjo su ruošiama televizijos
laida, tačiau jie buvo nufil
muoti
LB šventės
metu.
„Grandis" šoko normalioje tau
tinių šokių aprangoje, o teniso
b a t u s dėvėjo šokių repeticijoje
šeštadieninės mokyklos jauni
m a s , kuris taip p a t buvo nufil
m u o t a s ir parodytas televizi
jos laidoje. Maironio mokyklos
klasėje, kuri buvo rodoma te
levizijoje, didesnė dalis moks
leivių, o t a i p pat ir tos klasės
mokytoja atstovavo trečiajai
bangai. Tenka labai džiaugtis
šia bangų bičiulyste. Kankli
n i n k ė s t a i p pat atstovavo 3ajai bangai.
Atleiskime vieni kitiems už
n e t i k s l u m u s ir apkaltinimus
dėl informacijos stokos. Dau
g u m a s laidos vertintojų siūlė
s u k u r t i „kaip reikiant filmą
apie lietuvius Čikagoje". Prie
šio s u m a n y m o prisidedu ir aš.
Dr. P e t r a s Kisielius
Cicero, IL
IŠ KUR TIEK PAGIEŽOS?
Skaičiau „Bičiulystėje" atsi
liepimus apie televizijos 11
kanalo programą, pristatančią
Čikagos lietuvius. Mačiau ir
programą. S u t i n k u , kad ji
galėjo būti ir geresnė, ir
m u m s palankesnė. Bet ir ki
tos, įvairioms t a u t y b ė m s skir
tos programos, k u r i a s t r a n s 
liavo šis TV k a n a l a s , buvo gan
lėkštos, todėl negalėjome ti
kėtis kitokios laidos apie lie
tuvius.
Kaip ir „Bičiulystėje" L.
G e r m a n i e n ė pastebėjo, pro
g r a m a buvo amerikiečių režisiuota, amerikiečiams ir tai
k y t a — atseit, pagal Jurgį ir
kepurė. Bet ne tai norėjau
pasakyti, o komentuoti labai
neigiamą viso straipsnio sti
lių, t a r y t u m ne visi tiek
žmonės savo nuomonę reiškė.
o vienas ir t a s pats asmuo
viską p a r a š ė ir p a s i r a š ė vis
kitomis p a v a r d ė m i s . Iš čia ir
k l a u s i m a s : kodėl tie išgirtieji
Lietuvos filmuotojai neatvyks
t a j JAV, nenufilmuoja visų
geriausių mūsų
kultūrinių
a p r a i š k ų ir neparodo per Lie
tuvos TV? Iki šiol tokios lai
dos nebuvo, o mes vis skun
džiamės, kad apie užsienio
lietuvius tėvynėje per mažai
žinoma. Toks projektas būtų
ir n a u d i n g a s , ir g a l ė t u m e pa
rodyti viską, ką t u r i m e ge
riausio. Kitaip t a r i a n t — lie
tuviai lietuviams!
P a u l i u s K. R a u l i n s
(Raulinaitis)
Dolton, IL
NEBIČIULIŠKA
„BIČIULYSTĖ"
Vienuolikto k a n a l o laida
apie lietuvius ir m a n nepati
ko, todėl daugeliu atvejų su

tinku su ..Bičiulystėje" pasisa
kiusiais kritikais. Tik a r rei
kėjo taip piktai 0 Ar nieko jau
ten nebuvo gero 0 Ar pats fak
tas, kad mums tiek laiko
skyrė svarbi televizijos pro
grama, j a u neverta dėmesio?
Jau vien dėl to. kad „lietu
višką koją į amerikiečių tarp
durį galėjome įkišti" šio to
verta.
Kiek d a b a r girdime, buvo
nufilmuota bent 47 valandų
juosta, o viską sutraukė į
maždaug 40 minučių, tai nie
ko ypatingo ir tikėtis ne
galėjome. Gerai išsireiškė A.
Dobrovolskienė ir L. Germa
nienė. parodydamos, kad ir
kritikuoti galima kultūringai.
O visi kiti — su savo „žiau
ru". ..šlykštu" ir pan. tikrai
neparodė kultūringumo.
Anelė Ankutavičienė
Oak Lawn, IL

r e i š k i a m e seserišką užuojautą giliame liūdesyje
likusiam vyrui V I N C U I , sūnui RIMUI, dukrai
D A I N A I , seserims D A N G U O L E I K V I K L Y T E I ir
R Ū T A I K U L I K A U S K I E N E I su šeima. Jos Šviesus
atminimas lai palengvina jiems šią gilią netektį.

augina vienas tėvų. Septynias
dešimt mokinių tėvai yra be
darbiai. Todėl daugeliui jų
v.s.fil. Rita Penčylienė ir
sunku išruošti vaiką į mo
LSS Seserijos Vadija
kyklą. Penkiasdešimt mokinių
negauna mokykloje nemoka
mo maitinimo.
Lietuvių fondo buvusiai Pelno skirstymo komisijos ir
Ypatingai s u n k ū s šie metai.
Stipendijų pakomisijos narei
Visa tai pajutome ir mes: mo
kykla, mokytojai ir mokiniai.
Neskiriamos lėšos būtiniau
sioms prekėms įsigyti. Nega
lime nusipirkti popieriaus, ra
šymo priemonių, sąsiuvinių,
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui VINCUI,kreidos, valymo priemonių ir
dukrai DAINAI, sūnui RIMUI, seserims DANGUOLEI
kt.
KVIKLYTEI ir RŪTAI KULIKAUSKIENEI su šeima
Skaudu,
kad
mokyklai
trūksta mokymo priemonių.
bei visiems artimiesiems ir kartu liūdime.
Valstybė skyrė labai nedaug
Lietuvių
fondas
lėšų vadovėliams įsigyti. Rei
kia patiems mokiniams pirkti
vadovėlius. Mums darosi nera
mu, kad daugelis tėvų negali
Brangiam sūnui
nupirkti vadovėlių savo vai
kams.
Nerimą kelia d a r ir tai, kad
AČIŪ ADELEI IR
nėra lėšų mokyklos remontui,
REDAKCIJAI
atjungti telefonai, negalime
naudotis elektroniniu paštu —
mirus, liūdintiems tėvams DANUTEI ir dr. PRANUI
Labai man patinka „Šeimi nėra lėšų apmokėti.
ninkių kertele" trečiadieniais.
JARAMS,
seseriai DAINAI nuoširdžiausią užuojautą
J o n a s Kirkliauskas
Išsikerpu, jau kai kai išmė
Klebiškio pagrindinės
skausmo valandoje siunčia
ginau (receptai gerai išeina,
mokyklos direktorius
tikslūs receptai), o taip pat
Antanina ir Bronius Pranckevičiai
ypač patinka tie visi neilgi
Sofija ir Vytautas Ripskiai
„gabaliukai" apie kulinarines
* I š JAV g r i ž e i n f o r m a c i 
įvairybes ir kiti. Esu j a u pri j o s t e c h n o l o g i j ų
bendro
tyrusi (sakyčiau — net sena) vių, „Infobalt" atstovai bei už
šeimininkė, bet vis ko nors informacinės visuomenės plėt
DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
naujo mokausi. Seniai reikėjo rą atsakingi Seimo ir vyriau
..Drauge" tokio skyrelio.
sybės pareigūnai džiaugiasi
„DRAUGO" 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą
Nijolė Mikalauskienė
besiplėtojančiu bendradarbia
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.
Sunny Hills, FL
vimu su JAV verslininkais.
Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų" kovo 17 d.,
Bendrovės „Alna" eksporto di
TĘSKITE TOLIAU
rektorius Arvydas Arnašius
sekmadieni, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje,
pabrėžė poreikį turėti pasto
6727 S. California Ave., Chicago, IL,
..Draugas" vis kuo nors nu vią bendrovės atstovybę JAV.
atliks Čikagos LMA „Dainava".
stebina — tai „Bičiulystė", tai „Amerikoje tikrai reikia būti.
Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ"
„Šeimininkių kertelė", o štai Tam, jog ten būtų galima ak
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.
praėjusią savaitę radau dar tyviai pardavinėti savo pas
P — — — — — — — — — — — — — — — — — — į
vieną įdomų skyrelį apie vi laugas, viena iš galimybių
sokius atsitikimus Čikagoje ir būtų atidaryti savo atstovy
Vardas
apylinkėse, visai nesusietus bę", teigė jis. Telekomunika
bendrovės
„Omnitel"
su lietuviais. Buvo įdomu pa cijų
1 Pavardė
Strategijos skyriaus vadovas
siskaityti.
Aš moku ir angliškai, skai Zenonas Bedalis, kuris ke
• Adresas
tau spaudą. !>et kažkaip tų lionėje daugiau domėjosi nau
žinučių nepa-tebėjau (o gal jų technologijų bei sprendimų
lietuviškai jos įdomiau atro- importo galimybėmis, pabrėžė
doi. Todėl linkiu — tęskite to bendradarbiavimo t a r p Lietu
| Sveikinimo tekstas
liau. Mes skaitysime ir pritar vos verslininkų būtinybę.
sime. Tuo pačiu noriu pagirti
(BNS)
pirmą puslapi už olimpiados
* K a u n a s gali t i k ė t i s
žinias. Su įdomumu skaičiau.
J u n g t i n i ų T a u t ų (JT) para
J o n a s Algis N a g e v i č i u s mos įgyvendinant žuvitakio
• [n Auksinis puslapis $500
ū Puslapis $100
Melrose Park. IL
įrengimo pro hidroelektrinę
C Ketvirtadalis psl. $25
G Pusė puslapio $50
projektą. Apie tai Kauno merą
AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!
Eriką Tamašauską informavo
savivaldybėje apsilankiusi JT
I Sveikinimo auka $
Mane, mūsų mokyklos mo plėtros programos diplomati
kytojus ir mokinius, nudžiu nio atstovo pavaduotoja Ayse
gino J ū s ų
geranoriškumas Cilah Sultanoglu.
'Eita'
padėti mūsų kaimo mokyklai.
Mums labai džiugu, kad yra
tokių nuostabių žmonių, kurie
savo g e r u m u ir atjauta mums
padeda. Jūsų parama padėjo
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
išspręsti daugelį problemų.
Ačiū, ačiū, ačiū!
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
Mūsų mokykloje mokosi 116
(773) 847-7747
mokinių. Daugumas vaikų yra
Stcphen
M. Oksas, President
iš daugiavaikių šeimų, kuriose
auga 3-4 ir daugiau vaikų,
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
našlaičių. Yra vaikų, kuriuos
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVLNGS
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DRAUGAS, 2002 m. kovo 1 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.
Muz. Ričardas Šokas,
nors ir labai užimtas savo pro
fesijos darbais, vargonuojant
Šv. Ričardo parapijoje, dės
tant muziką mokykloje, dir
bant su amerikiečių muzikos
mokytojų choru, dažnai vargo
nuojant amerikiečių švenčių
metu ir dar vedant daininin
kių ansamblį, su savo daini
ninkėmis atliks koncertinę
programą ir lietuviškosios kū
rybos šventėje, kai bus teikia
mos premijos laureatams, "lai
mėj usiems „Vardan nedalo
mos tautos" konkursą, kurio
mecenatas dr. Jonas Adomavi
čius, o konkurso rengėjas „Lie
tuvių balsas". Ši šventė įvyks
Lietuvos
nepriklausomybės
atgavimo Kovo 11-sios proga,
bet bus sekmadienį, kovo 10
d.. 4 vai. p.p. Jaunimo centre.
Todėl vietas reikia užsisakyti
iš anksto, nes visi būsime prie
stalų, o po programos kartu
valgysime vakarienę. „Lietu
vių balso" adresas — 2624
W. 71st St., Čikagoje, telefo
nas 773-776-3399. Būtinai da
lyvaukime!
Ramūnas
Marčiulionis,
gyvenąs Kalifornijoje, atvyks
ta į Čikagą dalyvauti savo tė
vų dail. Aleksandro ir Eleo
noros Marčiulionių darbų pa
rodos atidaryme, vyksiančia
me kovo 15 d. 7:30 vai. v.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre.

SPALVINIMO
KONKURSĖLIS FIRST
PERSONAL BANKE
First Personai banko įstaiga
Čikagoje Velykų proga rengia
spalvinimo konkursėlį vai
kams iki 12 metų amžiaus.
Vaikai gali pasirinkti ir nu
spalvinti vieną iš keletos pa
veikslėlių, kuriuos galima
gauti banko įstaigoje. Bankas
ruošia šį konkursėlį, norėda
mas supažindinti vaikus su
banku, kad ateityje jiems ban
kas būtų ne svetimas. Žaislų
pripildyti krepšeliai bus įteik
ti pirmų ir antrų vietų laimė
tojams pagal amžiaus grupes —
0-3 metų, 4-6 metų, 7-9 metų,
10-12 metų. Konkursėlis tęsis
iki kovo 27 d. Laimėtojai bus
atrinkti burtų keliu kovo 28 d.
4 vai. p.p. First Personai Ban
ko adresas yra 6162 S. Archer
Ave. Platesnė informacija
skambinant tel. 773-767-5188.
Čikagos skautų Kaziuko
mugė įvyks šį sekmadienį, ko
vo 3 d., Pasaulio lietuvių cent
re (14911 127th Str., Lemont.
IL). Atidarymas - 10:15 val.r.,
automobilius pasistatyti bus
galima .,Palos Home Health"'
ir „Silver Cros Medical Center" aikštelėse. Bilietai mais
tui bus parduodami nuo 9:30
val.r. Bus tortai, lietuviškas
maistas, eksponatai, žaidimai.
Švęskime šv. Kazimiero šven
tę kartu! Labai laukiame!

ČIKAGOS LIETUVIAMS
DAINUOS DANUTĖ MILEIKIENĖ

Dainininkė Danute Mileikienė (Mileika) - mecosopranas.

Kovo 17 d. „Draugo" rengia
mame koncerte kartu su so
liste iš Clevelando Virginija
Mulioliene bei „Dainavos" an
sambliu dainuos ir dabar neto
li Bostono gyvenanti daininin
kė Danutė Grauslytė-Mileikienė (Mileika).
Danutė Grauslytė, gimusi
Klaipėdos rajone, Šukaičių
kaime, baigė Klaipėdos S.
Šimkaus aukštesniąją muzi
kos mokyklą, po to dainavimo
studijas tęsė Lietuvos akade
mijoje. Dar
studijuodama
1992 m. ji tapo Antrojo tarp
tautinio Baltijos šalių J. Medi
nio vokalistų konkurso Rygoje
laureate ir pelnė prizą už gra
žiausią balsą. 1993 m. D.
Grauslytė dainavo kartu su
Lietuvos kameriniu orkestru,
o taip pat ir Nacionalinio ope
ros ir baleto teatro pastatyme.
Tais pačiais metais gavusi
LMA diplomą, Danutė išvyko
atostogų į JAV. Čia jai buvo
lemta sutikti Amerikoje gy
venantį Ričardą Mileiką, su
juo netrukus susituokė, apsi
gyveno Stoutone prie Bostono
ir naująja Mileikos pavarde
JAV pradėjo dainininkės kar
jerą.
D. Mileikienė dalyvavo dau
gelyje dainininkų konkursų.
Vieno iš jų finalinis koncertas
vyko „Carnegie Hali" „Weill"
koncertų salėje New Yorke.
Danutė buvo viena iš 10 finalisčių. 1998-aisiais ji dainavo
tiesiogiai
transliuojamame
WGBH radijo stoties koncerte
Bostone. Bostono „Bei Canto"
operos kompanijos kvietimu
D Milpikipnp dainavo Amne-

•

ris partiją G. Verdi operoje
„Aida", Adalžizos - V. Bellini
operoje „Norma", Lolos - P.
Mascagni „Kaimo garbėje".
Dainininkę yra kvietusios dai
nuoti ,,Common-wealth Ope
ra" ir „Ocean State Lyric Op
era" kompanijos.
Gausus koncertų ir spektak
lių Danutei buvo 2001 m. pa
vasaris. „The Baltic American
Society of New-England" pa
kviesta, ji dainavo dideliame
soliniame koncerte Bostone.
Los Angeles pasirodė G. Rossini „Stabat mater", su „Fine
Arts Chorale" Bostono apylin
kėje atliko J. Haydn „Nelsono
Mišias" ir W. A. Mozart „Ka
rūnavimo Mišias", su „Chorus
Pro Musica" Bostone - G. Ver
di „Requiem".
Kiek vėliau D. Mileikienė
debiutavo Ulrikės vaidmeniu
G. Verdi operoje „Kaukių ba
lius". Apie spektaklį muzikos
kritikas L. Schwartz „Boston
Pheonix" teigė: „Kitas malo
nus netikėtumas buvo lietuvė
mecosopranas Danutė Mileika, kuri atliko burtininkės Ul
rikės, išpranašaujančios Ri
kardo žūtį, partiją... D. Mileikos neforsuotas, laisvas balsas
atliekant šią partiją skambėjo
lengvai nuo aukščiausių iki
žemiausių natų. dėl jos kont
roliuojamų emocijų vaidmens
paslaptingumas tapo įtikina
mas".
Šių metų kovo 24 d. lietuvių
dainininkė su Šv. Kazimiero
parapijos choru ir dirigentu
Viktoru Raliu Los Angeles,
CA, ruošiasi atlikti G. Verdi
„Requiem".
Danutė Mileikienė (Mileikaj
kovo 17 d. „Draugo" koncerte,
pavadintame „Balsas tarp
žmonių balsų", kartu su „Dai
navos" ansambliu atliks me
cosoprano partiją Antonio Vivaldi kantatoje „Gloria". Kvie
čiame dalyvauti šiame mūsų
dainininkės pasirodyme Čika
goje. Bilietus į koncertą, kuris
vyks kovo 17 d., sekmadienį, 3
vai.p. Maria gimnazijos audi
torijoje (6727 S. California
Ave.), galite įsigyti „Drauge",
„Seklyčioje" (2711 W. 71st
Str.) ir šį sekmadienį, kovo 3
d., nuo 9:30 val.r. iki 1 val.p.p.
Pasaulio lietuvių centre Lė
ni on te.
i

AR ESATE SUMOKĖJĘ
NUOSAVYBĖS
MOKESČIUS?
„Daily Southtovvn" laik
raštis 2002 m. vasario 14 d.
išspausdino sąrašus asmenų,
kurie skolingi Cook County
įstaigoms mokesčių už nekil
nojamą nuosavybę, esančią
Cook apskrityje. Tokie sąrašai
skelbiami kasmet, o neatsilie
pusių savininkų nuosavybe
vėliau parduodama iš varžy
tinių. Šiemet varžytinės pra
sidės balandžio 1 d.
Laikraštyje spausdinamos
neatsiiyginusių pavardės, var
dai, adresai ir suma. kurią
skolingi, o taip pat laikotar
pis, už kurį neatsilyginta.
Tarp dešimčių tūkstančių pa
vardžių radome ir kelias lie
tuviškas įgali būti ir dau
giau^. Žmonės tarba jų arti
mieji, kurių pavardės pa
skelbtos, turi nedelsiant susi
siekti su Cook County Collector įstaiga, tel. 312-6036252, arba e-paštu:
info@cookcountytreasurer.
com
Spausdiname sąrašuose pa
stebėtas lietuviškas pavardes:
Adele Doublys. Kazys Čer
niauskas, Juozas Bosas. Helen G. Mingela. Joe Kazlaus
kas, Matilda M. Barskevičius.
Paul Stonchus. Jr. \V & B.
Brazitis (gal Brazaitis 1 . Jurgis
Savickas, Kazys Jasinskas.
Juozas Masilionis. Jonas Meš
kauskas, Laimute G. Damaus
kas, K. Degutis, Algirdas Suvaizdis, Jerry Kasulaitis, Arū
nas Blinstrubas, Francis Ma
tulaitis, Juozas Gabalis, Vyts
Olšauskas, David Shilkaitis,
Ronald J. Trazkus. Judy Jokubauskas, Ann J. Shulmistras, Danielius Normantas.
Bruno Bendoraitis, Kenneth
E. Kraujalis, George Javaras.
John K. Waicekauskas, Sophie Parokas, Ona Idzelis.
Karolis Drunga. Antanas Tveras, Albinas Barauskas, Valeria Tumpienė, Vytautas Prialgauskas, Bernice & C. Macas.
George Maželis, Irene Vaino
ras...

Atsiųsta

paminėti

„Drauge" s p a u s d i n a m a s
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus žiniaraštis ..The Lithuanian Museum Review" anglų
kalba. 30 psl. leidinėlyje, kuris
išeina kas du mėnesius, mini
mi svarbiausieji 35 metų jubi
liejų šventusio muziejaus ren
giniai, rašoma apie žmones,
pelniusius specialius Balzeko
muziejaus apdovanojimus, už
simenama apie Čikagos-Vilniaus miestų-seserų programą
(Balzeko muziejaus preziden
tas Stanley Balzekas - Čikagos-Vilniaus
miestų-seserų
komiteto pirmininkas spaus
dinama daug nuotraukų, čia
taip pat sužinosite, kokių su
venyrų ir knygų galima įsigyti
muziejaus krautuvėlėje. Dau
giau informacijos kreipiantis į
muziejų (6500 S. Pulaski Rd.,
tel. 773-582-6500
arba ei.
paštu rašant į žiniaraštį fjo re
daktorė - Karilė Vaitkutė)
editor
(frlithuanianmmeum.com

d a s Saulis dėkojo visiems val
dybos nariams: administrato
rei V. Karalienei, sekretorei
Lidijai Ringienei, ižd. A. Vit
kui, padėjėjams — Kęstučiui
Ječiui, Zenonui Mereckiui ir
centro renginių vadovei Bro
nei Nainienei. Renginių va
dovė labai dėkojo savo mote
rims ir trims vyrams, kuriuos
„prisijaukino" ir su kuriais
visais k a r t u dirba.
Pirm. A. Saulis paminėjo
ateities darbus ir jiems reika
lingas lėšas, kurių ižde nėra.
Ragino visus narius mokėti
nario mokestį — auką po 100
dol. p e r metus.
Vasario 24 d. Pasaulio lietuvių centre vykusiame metiniame narių susirinkime PLC valdybos pirmininkas Algir
das Saulis valdybos nariams Įteikė gėles ir dovaneles. Iš kaires: Aleksas Vitkus, Violeta Karalienė, Dana Gylie
nė. Vytautas Germanas, Zenonas Mereckis. Brone Nainiene ir Algirdas Saulis.
Visos nuotraukos - V y t a u t o J a s i n e v i č i a u s

PRABĖGĘ PASAULIO LIETUVIŲ
CENTRO METAI
Žvilgsniu į priekį ir žvilgs pų komitetą sudaro: Genė
niu atgal galima pavadinti Le- Rimkiene, pirmininkė, ir na
monte š.m. vasario 24 d. vy riai dr. V. Vasaitienė, A. Sau
kusi Pasaulio lietuvių centro lis ir R. Griškelis. PLC nuos
narių metinį susirinkimą.
tatų komitetas: Vytenis Lie
Mūsų spaudoje dažnai yra tuvninkas, pirmininkas, ir na
aprašomi lietuviški renginiai, riai — Rimas Domanskis ir
minėjimai, pokyliai Čikagos Povilas Kilius. Pastato prie
pietvakarių Lemonto mieste žiūros komitetą sudaro: pirm.
lyje esančiame Pasaulio lietu Alberto Glavinskas, Algis Ru
vių centre ir sekmadienių gienius, Juozas Kapačinskas
šventės bei pamaldos centre ir Algirdas Saulis. Visuome
.esančioje Pal. J. Matulaičio nės ryšių komitetą sudaro:
misijoje. Šių dviejų institucijų pirm. Romas Kronas, Algis
dėka čia vyksta didelis lietu J a n u s a s , A. Saulis ir R. Griš
vybės išlaikymo darbas suau kelis. Lėšų telkimo komitetas:
gusiems ir mūsų jaunimui li pirm. dr. Antanas Razma jau
tuanistinėje Maironio mokyk nesnysis, Alė Lieponienė, Ma
loje, „Žiburėlyje7", „Pipirų rate rius Kasniūnas ir dr. Donatas
lyje" ir chorų bei tautinių šo Siliūnas. Salės pertvarkymo
kių junginiuose-ansambliuo- komitetą sudarė: pirm. Juozas
Kapačinskas, Alė Lieponienė,
se.
Pasaulio lietuvių centras Asta Razmienė, Marius Kas
yra savarankiška, tik jos na niūnas, Giedrė Mereckienė,
riams priklausanti ir tik jų Vida Bartkienė ir Kęstutis J e valdoma lietuvybės tvirtovė. čius. Bingo komitetą sudaro
Todėl į PLC metinį susirin pirm. A. Saulis ir R. Griške
kimą 2002 m. vasario 24 d. su lis. „Takui į ateitį" vadovauja
sirinko nemažas narių būrys. Violeta Strikienė.
Toliau gyvenantys nariai, ku
rių yra visur pasklidę Ameri
koje ir kitur, susirinkime da
lyvavo „proxi" būdu, tuo su
darant visų narių kvorumą.

Tarybos pirm. R. Griškelis
už pareigų atlikimą ypač dė
kojo valdybos pirm. Algirdui
Sauliui ir protokolų sekreto
rei Liolei Kazenienei, abiems
įteikiant padėkos diplomus.
Dėkojo ir korp. sekretorei dr.
V. Vasaitienei,
iždininkui
Aleksui Vitkui ir administra
torei Violetai Karalienei. Pa
minėjęs 2001 m. atliktus dar
bus, išvardino 2002 metais
reikalingas atlikti užduotis.
P r a n e š i m o pabaigai R. Griš
kelis p r i m i n ė t r a g i š k u s įvy
kius pasaulyje, tolerancijos,
žmoniškumo ir vienybės stoką.
— Parodykime, kad esame
vieninga t a u t a . Kad esame
vieninga šeima, kad mokame
gyventi remdamiesi aukštes
niais principais, negu esam
juos m a t ę per p a s k u t i n i u s še
šetą mėnesių, — visiems vie
nybės linkėjo pirm. R. Griš
kelis.
PLC valdybos pirm. Algir

I ž d a s , r e v i z i j a ir s p a u d a
Iždininko Alekso Vitkaus
2001 m. finansinė apyskaita
rodė 766,045.59 dol. pajamų,
631,203.72 dol. išlaidų su
134.841.87 dol. metiniu pelnu.
Deja, atlikus centro kapitali
nius pagerinimus ir remon
tus, kainavusius 235,176.92
dol., liko — 100,335.05 dol.
t r ū k u m a s . Šių metų sąmatoje
n u m a t o m a s 1,184.33 pertek
lius.
Kontrolės komisijos praneši
mą skaitė pirm. Vytautas Jasinevičius. Revizija iždo tvar
kymo dokumentuose netiks
lumų nerado.
PLC mėnesinio žiniaraščio
redaktorius Bronius Nainys
p r i s t a t ė pirmąjį „Antrųjų na
mų" numerį ir visus kvietė
j a m e bendradarbiauti.
Br. J u o d e l i s
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• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
d i j a s , vad. Anatolijus S i u t a s k i e k v i e n ą sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 A M . Tel.
7 7 3 - 8 4 7 - 4 9 0 3 , adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Nauji ir seni veidai
Susirinkimą pradėjo ir jį ve
dė PLC tarybos pirmininkas
Rimantas Griškelis. Visus pa
sveikinęs, jis paprašė sugiedo
ti Lietuvos h imną ir mirusius
pagerbti tylos minute.
— Viešpatie, padėjęs lietu
viams įsigyti šį veiklos, o kar
tu ir Tavo garbinimo centrą,
ir toliau apgaubk jį savo dė
mesiu ir palaima, — taip
skambėjo kapeliono kun. Al
girdo Palioke invokacijos žo
džiai.
Pirmiausia, norint išrinkti
PLC direktorius dvejų metų
kadencijai (septynis iš ketu
riolikos), buvo sudaryta rinki
mų komisija. Kadenciją užbai
gę direktoriai buvo pakviesti į
priekį ir jiems buvo įteikti pa
dėkos lapai. Dalis jų kandida
tavo kitai kadencijai. Pridėjus
naujus kandidatus, susidarius
reikiamiems septyniems as
menims, buvo išrinkti: Ri
mantas Griškelis, dr. Loreta
Grybauskienė, Juozas Kapačinskas, Vytenis Lietuvnin
kas, Paulius Majauskas, Genė
Rimkienė ir dr. Vitalija Vasaitienė paprastu rankų paplojimu.
Į naują kontrolės komisiją
sutiko kandidatuoti: Vytenis
Kirvelaitis, Kazys Laukaitis
ir Gytis Petkus. Jie irgi buvo
išrinkti narių rankų paplojimu. Rinkimų komisija nebuvo
reikalinga turint minimalų
kandidatų skaičių.
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PLC diplomai įteikti kadencija baigusiems tarybos nariams I.š kaires: dr Vitalija Vasaitienė, Vytenis Lietuv
ninkas Juozas Kapačinskas. Romas Kronas ir pirmininkas Rimantą* GriSkelis

Vadovų pranešimai
Tarybos pirm. R. Griškelis,
pradėdamas pranešimą, padė
kojo visiems PLC rėmėjams,
paskolas suteikusiems (PLC
dar turi 60,000 dolerių beprocentinių skolų), tarybos ko
mitetams ir visiems centro
darbuotojams. Bendrų patal

Metiniame susirinkime centro nariai iš kaires
Avižienis, Rimas Dirvonis ir Rronius .Juodelis

žas. Vacys Saliklis, Bronius Nainys, prof. Algirdas

