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Lietuva į NATO atsineš naujus
pajėgumus ir patirtį
Vašingtonas, kovo 14 d.
(BNS) — JAV Senate sureng
tame seminare Lietuvos kraš
to apsaugos ministras Linas
Linkevičius užtikrino, kad ir
po NATO viršūnių susitikimo
Prahoje Lietuva tęs kariuo
menės pertvarkymą ir moder
nizavimą. Šiame susitikime,
kuris įvyks šiemet lapkritį,
Lietuva ir kitos kandidatės iš
Rytų ir Vidurio Europos lau
kia pakvietimo j NATO.
Trečiadienį vakare JAV se
natorių Joseph Lieberman ir
Jon Kyl kvietimu L. Linke
vičius dalyvavo JAV Senate
surengtame seminare „Ar Bal
tijos valstybės pasirengusios
NATO narystei?". Seminare
taip pat dalyvavo Latvijos ir
Estijos gynybos ministrai —
Girtas Valdis Kristovskis bei

* Pelningai dirbančioje
„Kauno energijoje" tęsiasi
pertvarka. „Pristatėme Kauno
elektrinės modernizavimo pro
jektą. Akcentavome, kad iki
pirmo IAE bloko uždarymo
'Kauno energijoje' turėtų būti
sumontuota 45 elektrinio ga
lingumo megavatų dujų turbi
na su katilu utilizatoriumi ir
garo turbina. Mat neturėdami
tokios turbinos, vasarą nega
lime gaminti elektros, nes
esame per daug galingi. Elek
trinė buvo statoma planuojant
tiekti garą Kauno pramonės
įmonėms. Daugelis tų įmonių
jau bankrutavo", sakė „Kauno
energijos" generalinis direk
torius Kęstutis Mindaugas
Juozaitis.
• LA. Eita)
* Rusijos veterinarijos
tarnybai n u o kovo 10 d. už
draudus vištienos importą iš
JAV, pasiūlymus tiekti vištie
ną jau pateikė kitos užsienio
valstybės, tuo tarpu Lietuvos
paukštininkai į atsirandančią
galimybę žiūri santūriai.
(VŽ, Elta)

* Karaliaus Mindaugo
įamžinimas stabtelėjo. Kul
tūros vertybių sergėtojai va
kar sustabdė Karaliaus Min
daugo tilto per Nerį statybą
Vilniuje. Kultūros vertybių
apsaugos departamentas pa
reikalavo, kad tilto statytojai
užsakytų archeologinius tyri
mus.
(LR.E1U)
* Valstybinės darbo in
spekcijos Panevėžio sky
riaus pareigūnė, teisinda
ma darbuotojus išnaudojusius
Norvegijos verslininkus, rėmė
si Lietuvos įstatymų sprago
mis. Darbo inspekcija pateisi
na išnaudojimą: norvegų vers
lininkai, vertę dirbti pane
vėžiečius Kovo 11-ąją, Lietu
vos įstatymų nepažeidė. Darb
daviai tikino, kad lietuvių nie
kas nevertė dirbti prievarta.
Pasak jų, aštuoniems baldų
surinkėjams bus sumokėtas
dvigubai didesnis nei papras
tai atlyginimas.
až, EH«)
* Dėl Kiesų nužudymo
bylos suimtas, tačiau vėliau
paleistas panevėžietis Sigitas
Raišelis
nutarė
uždaryti
„Achilo" bokso klubą. Oficiali
šio žingsnio priežastis —
klubą išlaikyti tapo pernelyg
brangu. Pareigūnai teigia, kad
„tulpinių" smogikų kalve va
dinta bokso salė uždaroma,
nes policija pakirto šios gar
siausios Panevėžio nusikaltė
lių gaujos ekonominius pa
grindus.
(H. Elta)

Pasaulio

naujienos

(Remianti* AFP. Reuters. AP, intertax. ITAR-TASS. BNS
hnų agentOrų pranešimais)

Sven Mikser.
Pasak Lietuvos ambasados
JAV pranešimo spaudai, savo
kalboje L. Linkevičius pažy
mėjo, kad Lietuva atneš į
sąjungą naujas jėgas, turtingą
santykių su kaimynais patirtį
bei pasiryžimą ginti bendrą
sias vertybes. „Baltijos vals
tybių narystė taip pat prisidės
prie transatlantinių ryšių tarp
JAV ir Europos stiprinimo",
sakė L. Linkevičius.
Seminarą JAV Senate su
rengė nevyriausybinis „Aspen"
institutas bei Jungtinis Ame
rikos baltų tautinis komitetas
(JBANC). Seminarą rėmė Lie
tuvos Atlanto sutarties asocia
cija (LATA). Seminare taip
pat dalyvavo Lietuvos Seimo Padidinus įvažiavimo j Kuršių neriją mokesčius. Nidos muitinėj-.- pastebimai sumažėjo automobilių.
Vladimiro Gulevi&aus • Eltai nuotr.
narys Vytautas Landsbergis.
išryškėjo keletas negerų da
lykų: žymiai padaugėjo auto
mobilių Smiltynėje, prie ma
rių.
Atvykėliai automobiliais
Vilnius, kovo 13-14 (K-Elta) srautą iš Karaliaučiaus sri
važinėja
ir miško keliukais,
— Neringos savivaldybės tary ties.
gadindami ploną jų dangą. Be
ba
skubiai
susirinkusi
į
posėdį
Smiltynė
yra
Klaipėdos
savi
* Medicina s k ę s t a kyši
to, labai padaugėjo šiukšlių ir
ninkavimo liūne. Ligonių ir priėmė sprendimą, kuriuo ke valdybės administruojama te Smiltynę „užpuolė šiinys".
liasdešimt
kartų
padidino
vie
ritorija
ir
valstybinio
parko
valstybės sąskaita lobstantis
Miesto ūkio departamentas
farmacininkų klanas gali tu tinės rinkliavos mokestį visam dalis, valstybės saugoma teri buvo įpareigotas perkėlose
transportui,
per
Kuršių
neriją
torija.
rėti rimtų problemų, mat svei
vykstančiam su valstybiniais
įsigaliojus įstatymui dėl ne pastatyti ženklus, informuo
katos apsaugos ministras Ro
laikinaisiais numeriais.
mokamo
perkėlimo keltais per jančius, kad Smiltynėje drau
mualdas Dobrovolskis užsi
Vietoj 15 litų dabar per Ne Kuršių marias, Smiltynėje jau džiama vedžioti šunis.
mojo padaryti tvarką kompen
ringą į Karaliaučiaus sritį su
suojamųjų vaistų srityje ir
laikinaisiais numeriais vyks
sumažinti vaistų kainas. Apie
tantys automobilių prekeiviai
korupciją vaistų rinkoje prabi
už kiekvieną įvažiavimą pri
lo ne tik ligoniai, bet ir valdi
Vilnius, kove 14 d. (BNS) kios gydytojų veiklos formos
valės mokėti po 200 litų (mik
ninkai.
(R. Elta)
roautobusai — 250 litų, auto — Nors dalis Lietuvos ligoni ministerijai yra nepriimtinos.
* Artimiausiais mėnesiais busai — 350 litų).
nių porą valandų trukusioje „Tokios akcijos kelia grėsmę
pertvarkoma akcinė ben
Neabejojama, kad ekonomi įspėjamajame medikų streike pacientams", pažymėjo jis.
drovė „Panevėžio stiklas" keti niai saugikliai bus veiksmingi nedalyvavo, jos organizatoriai
LGS išplatintame kreipime
na atleisti 132 iŠ 700 darbuo ir minėtos rūšies transportas — Lietuvos gydytojų sąjungos si Seimas ir vyriausybė ragi
tojų. Pernai rugpjūtį įmonei per Neringą nebevažiuos, kar (LGS) vadovai — tvirtina, kad nami „skubos tvarka" svarsty
buvo iškelta restruktūriza tu žymiai sumažės keltu besi streikas pavyko.
ti sveikatos sistemos finansa
vimo byla siekiant išvengti keliančių automobilių skai
Streiko metu gydymo įstai vimo problemas. Pasak L.
įmonės bankroto.
(Eita) čius. Tokiu drastišku sprendi gose ketvirtadienį porai va Labanausko, nuolat mažėjan* Vilniaus kraujo c e n t r o mu Neringos taryba reagavo į landų buvo nutrauktas pas tis finansavimas sveikatos sis
duomenimis, 2001 metais susidariusią
padėtį
prie laugų teikimas pacientams, temai iš valstybės ir Privalo
Lietuvoje buvo 31,545 kraujo „Smiltynės perkėlos" keltų — išskyrus būtinąją pagalbą, ir mojo sveikatos draudimo fon
donorai. Tai 4.5 proc. daugiau ilgėjančias eiles ir plūstelėjusį tuo metu dirbo tik ligoninių do (PSDF) biudžeto per pas
nei 2000 metais. Medikų teigi automobilių perpardavinėtojų priėmimo bei reanimacijos ir kutiniuosius trejus metus ir
mu, pernai padaugėjo pirmą
intensyvios pagalbos skyriai.
2002 metų P S D F biudžete n u 
kartą kraują duodančių žmo
„Lietuvos
LGS prezidento Liutauro matytas finansavimo paskirs
nių. Praėjusiais metais jie su
Labanausko nuomone, buvo t y m a s atvedė sveikatos sis
avialinijos" atsisakė
darė 34 proc. visų donorų, IBNS>
dar kartą atkreiptas valdžios temą prie kritinės ribos.
rusiškų lėktuvu
* Kaune vėlu t r e č i a d i e n i o
dėmesys į sveikatos apsaugos
Lėktuvų parką modernizuo problemas, niekas iš ligonių
Siūloma įsteigti
v a k a r ą nenustatytomis ap
linkybėmis nukentėjo miesto jančios „Lietuvos avialhujos" nenukentėjo ir jokių nemalo
Pilėnų pilies gynėjo
Vyriausiojo policijos komisari (LAL) jau nebeturi rusiškos nių įvykių nebuvo. „Aš dalinai
ordiną
ato Organizuotų nusikaltimų gamybos lėktuvų. Trečiadienio pritariu kai kurių kolegų pas
tyrimo tarnybos komisaras- vakarą du paskutiniai „JAK- taboms, kad tokią akciją rei
Seimo Tėvynės sąjungosinspektorius Tautvydas Bane- 42" lėktuvai buvo perduoti kėjo organizuoti anksčiau — konservatorių frakcijos narys
lis. 35 metų pareigūnas rastas naujajai Seimininkei — Rusi prieš biudžeto svarstymą", Antanas Stasiškis siūlo įsteig
gatvėje, netoli savo namų. Įvy jos firmai „Aviatechnologija" sakė L. Labanauskas.
ti legendinio kunigaikščio
kį tiriančių pareigūnų nuomo — ir sėkmingai išskraidinti į
Tuo tarpu sveikatos apsau Margirio ordiną, kuris būtų
ne, jų kolega buvo arba par Maskvą. Tai Eltai patvirtino gos viceministras Eduardas teikiamas už pasiaukojimą
trenktas automobilio, arba su LAL direktorius strategijai Vi Bartkevičius tvirtino, kad to- valstybei bei pasipriešinimą
muštas. Dėl sunkaus galvos das Žvinys.
okupantams.
sužeidimo pareigūnas gydo
Dalis lėšų, gautų pardavus
Strasbūre laimėta
Manoma, jog kunigaikštis
mas Kauno medicinos univer „JAK-42", teks investicijoms į
Margiris
vadovavo legendinei
dar viena byla prieš
siteto klinikose. Pasak medi oro bendrovės Technikos de
Pilėnų pilies gynybai 1336
Lietuvą
kų, vyriškis ketvirtadienį bu partamentą, kuris tuomet ga
metais. Neatsilaikydami prieš
vo operuotas, jo sveikatos būk lėtų be jokių apribojimų atlik
Europos žmogaus teisių teis didesnes vokiečių kryžiuočių
lė yra sunki.
<BNS) ti visus darbus, numatytus m a s paskelbė, kad Lietuvos
pajėgas, Pilėnų gynėjai, užuot
* Alytaus griežtojo reži tarptautiniame pažymėjime, valstybė pažeidė savo piliečio pasidavę, padegė pilį ir pasi
mo pataisos d a r b u koloni* ir jau po 3 metų, kaip numaty Alvydo Puzino teisę į susira rinko mirtį ugnyje.
joje jau dvi paras vyksta nu ta, iš šios veiklos uždirbti šinėjimo slaptumą, todėl pri
„Pasiryžimo, ištvermės ir
teistųjų bado streikas — ket 11.5 mln. litų.
valo sumokėti j a m kompensa ypač pasiaukojimo svarba
virtadienio rytą pusryčių atsi
Privatizavimui
ruošiama ciją — 300 eurų (1,035 Lt) už išryškėjo rezistencinėje veik
sakė maždaug 1,500 nuteis valstybinė oro bendrovė turi moralinės žalos atlyginimą. A. loje. Manyčiau, kad šios mo
tųjų, protestuojančių prieš, jų tris „Saab" klasės lėktuvus ir Puzinas už žmogžudystę šiuo ralinės vertybės, šie asme
vertinimu,
nepatenkinamas vieną „Boeing". Prieš pat nau m e t u kali Vilniaus sustiprinto nybės bruožai, kai jie yra rea
kalinimo sąlygas. Kolonijoje jojo aviacijos sezono pradžią režimo pataisos darbų koloni lizuoti, turėtų būti išskirti ir
bausmes atlieka nuteistieji šio mėnesio pabaigoje Vilnių joje.
iškelti valstybinių apdovano
nebe pirmą kartą už įvairius turėtų pasiekti dar vienas
A. Puzino byla — septintoji. jimų skalėje", teigė A. Sta
nusikaltimus — nužudymus, „Boemg" lėktuvas, kurį aviali kurią
Lietuva
pralaimėjo siškis, aiškindamas savo pa
išžaginimus, plėšimus, vagys nijos yra nutarę nuomotis iš Strasbūro teismo. Prieš Lietu siūlymą. Jis pastebėjo, jog
tes ir kitus. Streikuojantys ka JAV bendrovės BBAM.
vą yra laimėję Juozas Jėčius naujos redakcijos Valstybės
liniai reikalauja galimybės
Įstatinis LAL kapitalas sie (po mirties), Henrikas Dakta apdovanojimų įstatymo pro
žiūrėti kabelinę televiziją, tei kia 107.588 mln. litų, visas ras, Algis Grauslys, Arminas jekte pateiktuose ordinų ir
sės naudotis savo patalyne. akcijas valdo Valstybės turto Graužinis, Juozą? Valašinas ir medalių statutuose nėra įvar
Kaliniams nepatinka ir kolo fondas. Ji yra didžiausia Balti buvęs premjeras Adolfas Šle dijamas ginkluoto ir negin
nijos valgyklos maisto kokybė jos valstybėse oro bendro ževičius. Sigito Raišelio byla kluoto pasipriešinimo 1940bei kolonijos
parduotuvės vė,
pernai
parskraidinusi baigėsi taikiu susitarimu. Lie 1990 metų okupacijoms pa
asortimentas, kolonijoje nėra 313,500 arba 6.28 proc. dau tuvai sutikus mokėti kompen sižymėjusių dalyvių pagerbi
gydytojo terapeuto.
<BNS)
BNS
mas.
giau nei prieš metus, keleivių. saciją.

^~J Tėvynėje pasižvalgius
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Klaipėdos ir Neringos valdžia
rūpinasi kraštovaizdžiu

Dvi valandas nedirbo dauguma
Lietuvos ligoniniu

Vašingtonas. George W. Bush trečiadienį numojo ranka į ne
žinią dėl Osama bin Laden likimo — JAV prezidentas sake, kad
rugsėjo 11-osios atakomis kaltinamas islamistų kovotojas teroriz
mo „versle" jau nustumtas į Šalį. „Stūmėme jį vis labiau ir labiau.
Jis jau nebeturi vietos, kur galėtų mokyti savo ai Qaeda' žudi
kus", sake G. W. Bush. Nors praėjusiais metais G. W. Bush žadėjo
patraukti O. bin Laden atsakomybėn „gyvą ar mirusį", dabar JAV
vadovas sakė negaištas laiko spėlionėms, kas jam nutiko. „Tero
ras yra didesnis (dalykas) už vieną žmogų. Jis jau yra į šalį nu
stumtas asmuo. Jį globojusi vyriausybė sunaikinta. Jis yra pasku
tinis parazitas, jis aptiko silpną vietą, pasinaudojo ja ir rado į save
panašių".
B a g r a m o oro pajėgu bazė. Šimtai kanadiečių karių olose ry
tų Afganistane, kur gali būti netikėtų spąstų ir pasalų, pradėjo
ieškoti likusių „ai Qaeda" bei Talibano kovotojų. Operacija „Harpoon" vyksta olose Shah-e-Kot slėnyje ir Armos kalnuose. Paieš
kos operacijoje dalyvauja 500 pėstininkų, daugiausia kanadiečių,
ir JAV kariuomenės šaulių kuopa iš 60-80 karių.
Vašingtonas. JAV prezidento George W. Bush administracija
atmetė Izraelio prašymą suteikti šimtus milijonų dolerių naujos
pagalbos. Suaktyvėjus smurtui Artimuosiuose Rytuose, Izraelis
paprašė JAV suteikti ne tik kasmetinę 3 mlrd. dolerių pagalbą,
bet ir papildomą 800 mln. dol. pagalbą, tuo tarpu JAV administra
cija rimtai apsvarstė galimybę suteikti tik 200 mln. dolerių. Ta
čiau Izraeliui paprašius pagalbos, JAV kilo susirūpinimas, jog ši
valstybė gali surengti didelį puolimą prieš palestiniečius. Buvo
samprotaujama, kad JAV pagalba Izraeliui jau ir taip yra didelė,
tuo tarpu Amerikos pradėtas karas prieš terorizmą ima vis labiau
slėgti JAV biudžetąJ e r u z a l ė . Izraelio premjeras Ariel Sharon ketvirtadienį nurodė
Izraelio kariuomenei palaipsniui pasitraukti iš palestiniečių val
domo Vakarų Kranto Ramalos miesto. „Kariuomenė bus visiškai
išvesta, tačiau aplink Ramalą bus palikta užtvara, be to, išvedi
mas vyks laipsniškai, priklausomai nuo operatyvinių poreikių",
sakė premjero atstovas. Kariuomenę nutarta išvesti, JAV ėmus
aktyviai spausti Izraelį elgtis santūriau, kad nebūtų aštrinamas
jau 17 mėnesių vykstantis kruvinas konfliktas tarp Izraelio ir pa
lestiniečių. JAV pasiuntinys Anthony Zinni ketvirtadienį atvyko į
Izraelį su jau trečiąja taikos užduotimi, kurios metu sieks Izraelio
ir palestiniečių paliaubų, pranešė JAV ambasados atstovas spau
dai.
Maskva. Rusija sveikina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
nutarimą, kuriame faktiškai pripažįstama palestiniečių teisė į
valstybingumą, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimir Putin ket
virtadienį Kremliuje. Pasak V. Putin, tokios nuostatos Rusįja lai
kosi seniai ir pranešė apie ją ne kartą. Rusijos prezidento nuomo
ne, šis dokumentas reiškia, kad pasaulio bendrija vieningai pripa
žįsta palestiniečių teisę į valstybingumą.
L a h o r . Pakistano policija ketvirtadienį pranešė sulaikiusi vyrą,
kuris teigia nužudęs pagrobtą amerikietį žurnalistą Daniel Pearl.
Kaip pranešė policijos pareigūnas, Adnan Khan buvo suimtas ryti
niame Lahor mieste, kai užėjęs į laikraščio redakciją pareiškė
esąs „The Wall Street Journal" žurnalisto žudikas. A. Khan taip
pat teigė priklausąs už įstatymo ribų esančiai islamistų kovotojų
grupuotei „Jaish-e-Mohammad", kurią JAV laiko teroristine orga
nizacija.
B e l g r a d a s . Jugoslavijos prezidentas Vojislav Koštunica ketvir
tadienį pranešė, kad Serbija ir Juodkalnija pasiekė susitarimą su
daryti naują, pertvarkytą federaciją, iš kurios pavadinimo gali vi
siems laikams išnykti žodis „Jugoslavija". Serbijos ministras pir
mininkas Zoran Djindjič pareiškė, kad naujoji federacija bus va
dinama „Serbija ir Juodkalnija" Apibrėždamas susitarimą tik
bendrais bruožais, V. Koštunica pareiškė, kad Serbija su Juodkal
nija ir toliau turės bendrą prezidentą, taip pat dalysis viena vieta
Jungtinėse Tautose.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį pa
reiškė, kad Irako prezidentas Saddam Hussein kelia problemą ir
žadėjo „su juo susitvarkyti", tačiau konkrečiai nesakė, jog Ameri
ka rengiasi imtis veiksmų prieš Iraką. G. W. Bush sakė, jog JAV
„pasilieka visas galimybes atviras", tuo pačiu neatmesdamas gali
mybės, kad prieš Iraką bus imtasi vienašalių karo veiksmų.
Briuselis. NATO rengiasi siųsti į Ispaniją vieną savo žvalgybi
nių lėktuvų, kuris saugotų valstybės oro erdvę per šį penktadienį
ir šeštadienį Barcelonoje įvyksiantį Europos Sąjungos (ES) viršū
nių susitikimą. Su prašymu atsiųsti JAV gaminamą žvalgybinį
lėktuvą „E-3AAVVACS" kreipėsi šiuo metu ES pirmininkaujanti
NATO narė Ispanija.
Tbilisis. „Sąmoninga dezinformacija" Gruzijos gynybos ministe
rija pavadino kai kurių žiniasklaidos priemonių pranešimus, esą
JAV kariniai inžinieriai skubiai pertvarko Marneulio ir Aleksejevkos oro uostus, kad galėtų priimti JAV karinių oro pajėgų lėktu
vus Pasak Gruzijos pareigūnų, Marneulio oro uostas pertvarko
mas ir modernizuojamas pagal planą, padedant Turkijos specialis
tams. Darbai šiame objekte bus baigti 2003 m., o kol kas oro uos
tas pajėgus priimti lėktuvus tik dienos metu. Netoli Tbilisio esan
čiame Aleksejevkos aerodrome apskritai nevyksta jokie remonto
darbai.
Talinas. Estijos kelių policija nebegalės atimti vairuotojo pažy
mėjimo iš eismo taisyklių pažeidėjų — šiemet Įsigaliojęs Bausmių
taikymo įstatymas šią teisę perduoda teismams.
Paryžius Marškiniai, ku
riuos tremtyje Šv. Elenos saloje
KALENDORIUS
jo Napoleonas Bonapartas, var
Kovo 15 d.: Gunta, Klemensas.
žytinėse Prancūzijoje parduoti i nnginas. Lukrecija. Tautas, Tautuž 63.000 eurų (apie 214,200 pntė.
litų> Galutinė šios istorinės re
Kovo 16 d.: Dionyzas. Henrika,
likvijos kaina buvo kur kas di •I ijonas. Gustavas, Norvile, Vaido
desnė nei tikėtasi.
ta- Vilija.
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III LIETUVOS TAUTINĖ
OLIMPIADA ĮVYKS
Kaip jau skelbėme anksčiau,
2001 m. spalio 24 d. iš Lietu
vos Tautinio olimpinio komite
to (LTOK) buvo gautas prane
šimas, kad III Lietuvos Tauti
nę olimpiadą numatoma su
ruošti 2002 m. birželio 27-30
dienomis, Šiauliuose, Lietu
voje. Nuo to laiko iki šių dienų
olimpiados reikalu negavome
jokių tolimesnių žinių. Pradė
jo kilti abejonės, ar III LTO
bus iš viso vykdoma šiais me
tais.
Pakartotinai
pasiteiravus,
pagaliau š. m. kovo 7 d. iš Lie
tuvos Kūno kultūros ir sporto
departamento (KKSD) gavome
pluoštą informacijų dėl III
LTO, iš ko paaiškėjo, kad III
LTO tikrai vyks 2002 m.
birželio 27-30 d., Šiauliuose.
Olimpiadoje bus vykdomos
šios sporto šakos: 1) Baidariųkanojų irklavimas, 2) Irklavi
mas, 3) Plaukimas, 4) Žirginis
sportas, 5) Dviračių sportas,
6) Dviračių BMX (kalnų), 7)
Boksas, 8) Dziudo imtynės, 9)
Graikų-romėnų imtynės, 10)
Sunkioji atletika (svorių kil
nojimas), 11) Futbolas (soccer), 12) Krepšinis, 13) Ranki
nis, 14) Tinklinis (salės), 15)
Žolės riedulys, 16) Stalo teni
sas, 17) Tenisas (lauko), 18)
Lengvoji atletika, 19) Regbis,
20) Vandensvydis, 21) Orien
tavimosi sportas, 22) Šachma
tai, 23) Stendinis šaudymas,
24) Kulkinis šaudymas, 25)
Buriavimas.
Lietuvos Respublikos mi
nistro pirmininko Algirdo Bra
zausko potvarkiu, 2O02 m.
sausio 15 d. buvo sudaryta
darbo grupė olimpiadai su
rengti, kuriai vadovauja Šiau
lių miesto mere Vida Stasiū
naitė. Jos pavaduotojais yra
— Vytas Nenius, KKSD gene
ralinis direktorius ir Artūras
Poviliūnas, LTOK preziden
tas. Šios grupės narių tarpe
matome ir ŠALFASS-gos pir
mininką Rimantą Dirvoių ir
Australijos Lietuvių fizinio
auklėjimo sąjungos pirminin
ką Rimą Mickų. Darbo grupė

turi parengti ir įgyvendinti
olimpiados organizavimo ir
vykdymo priemones.
Plačiai apimančio olimpia
dos organizacinio komiteto di
rektoratui vadovauja Kęstutis
Petraitis, o jo pavaduotojas
yra Kazys Steponavičius, Va
lerijus Belovas ir Vitas Gu
diškis.
Rengėjų preliminariniu ap
skaičiavimu olimpiadoje turė
tų dalyvauti daugiau 2,200
sportininkų, iš jų apie 60-70
užsienio lietuvių, kurie savo
pasiekimais prilygtų Lietuvos
sportininkų lygiui. Dalyvių
skaičius yra ribotas kiekvie
noje sporto šakoje. Jie kvalifikuojasi atrankos būdu. Di
džioji dalis varžybų vyks Šiau
liuose, tačiau dėl techniškų
trūkumų, kai kurias varžybas
gali prisieiti perkelti į kitas
vietoves, nors tautinės olim
piados principas sako, kad visi
sportininkai būtų kartu, tuo
pačiu laiku, tarsi viena šeima.
Irklavimo varžybos vyks Tra
kuose. Plaukimo, vandensvy
džio ir šaudymo varžybos grei
čiausia bus Vilniuje.
Artimiausiu laiku rengėjai
išleis olimpiados nuostatus ir
kitas tolimesnes instrukcijas,
kurias gavę tuoj paskleisime
ŠALFASS -gos ir visuomenes
žiniai. Išsamesnes informaci
jas gauna sporto klubai ir
ŠALFASS -gos pareigūnai.
Norintieji platesnės infor
macijos, prašomi kreiptis į
$ALFASS-gos generalirų sek
retorių
Algirdą
Bielskų,
3000 H a d d e n Rd., Euclid,
OH 44117-2122, USA. Tel.
216-486-0889; Faksas 216481-6064; E-mail:
Vyts@VPAcct.com
Kanadoje gyvenantieji gali
kreiptis į Kanados Sporto apy
gardos vadovą Rimą Kuliavą, 297 K e n n e d y Ave., To
ronto, Ont. M6P-3G4, Canada.Tel. 416-766-2996; Fak
sas: 416-766-5537; E-mail:
rimas@kuliavas.com
ŠALFASS-gos c e n t r o
valdyba

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ PLAUKIMO
PIRMENYBĖS
2002 m. Šiaurės Amerikos
Lietuvių plaukimo pirmeny
bės vyks š. m. gegužės 18 d.,
šeštadienį, Marmion Academy, 1000 Butterfield Road,
Aurora, 111. Rengia — Čika
gos ASK „Lituanica". Basei
nas yra 25 jardų ilgio ir turi
6 linijas.
Varžybų pradžia — 9 vai.
ryto. Registracija ir apšilimas
— nuo 8 vai. ryto. Varžybos
vyks šiose klasėse: vyrų ir
moterų (17-24 metų imtinai);
senjorų — vyrų ir moterų (25
m. ir vyresnių); berniukų ir
mergaičių — 15-16 m.; 13-14
m.; 11-12 m.; 9-10 m.; ir 8 m.
ir jaunesnių. Klasifikacija —
pagal dalyvio amžių varžybų
diena
Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus.
Estafečių taipogi nebus Da
lyvauti kviečiami visi lietuvių
kilmės plaukikai. Dalyvių
skaičius neribotas.
Dalyvių registracija iki
2002 m. gegužės 11 d. imti

nai, pas varžybų vadovą, šiuo
adresu: Algis N o r k u s , 3
H a r d w i c k Ct., Aurora, IL
60506, USA- Tel. 630-4664661 namų ir 708-651-1052
d a r b o ; Fax: 630-466-4661; Email: norkuskmn@aol.com
Išsamią informaciją gauna
sporto klubai ir mums žino
mi plaukikai. Suinteresuoti
plaukikai prašomi kreiptis
Algį Norkų. Taipogi sekite
ŠALFASS Website: www.salfass.com
Papildomi ryšiai: Mrs.
Catherine Jotautas, Kanados
lietuvių plaukikų koordina
torė, tel.905-457-7664; E-mail:
Caromire@aol.com;
Arvydas
Barzdukas (JAV rytuose) tel.
703-560-1410. Algirdas Bielskus (ŠALFASS plaukimo ko
ordinatorius) tel. 216-4860889.
šios varžybos yra dalis 52-jų
ŠALFASS-gos Sporto žaidy
nių, vykstančių tą patį savait
galį Čikagoje ir apimančių 5
sporto šakas

E d m u n d a s Greičius tuomet, kai jis
žaidė už Toledo. OH. „Mercuries".

Vis daugiau mūsų sporto ve
teranų iškeliauja amžinybėn.
Vienas iš tokių— Edmundas
Greičius apleido gyvųjų eiles
2002 m. sausio 14 d., likus
trylikai dienų iki 72-ojo gimta
dienio. Jis kurį laiką gyveno
Cicero, IL, o vėliau — Čikagos

šiaurinėje dalyje iki pat savo
mirties.
E. Greičius buvo senosios
lietuvių ateivių kartos pali
kuonis. Jo tėvai — Petras ir
Eleonora atvyko iš Lietuvos
prieš Pirmąjį pasaulinį karą
ir apsigyveno Bridgeporte. Po
to persikėle į Cicero, kur jis
lanke Roosevelt pradžios mo
kyklą.
Sporte jis pradėjo aktyviau
reikštis ir pagarsėjo Foreman
H. S. gimnazijoje, kur Edmun
das pasižymėjo dviejose sporto
šakose — krepšinyje ir beisbo
le. Vienose krepšinio rungty
nėse jis peinė net 43 taškus,
kas tais laikais buvo sunkiai
. įsivaizduojamas pasiekimas.
Baigęs gimnaziją, Edmun
das gavo stipendiją iš De Paul
universiteto, kur pradėjo žais
ti pirmamečių rinktinėje. Šia
me universitete rungtyniavo
ir kitas garsus lietuvis krep
šininkas Bob Lukštą, kuris
dar ir dabar tebegyvena Cice
ro ir reiškiasi lietuvių tarpe.
Šie du buvo pirmieji lietuvių
kilmės krepšininkai, kurie
pradėjo žaisti šio krašto profe
sionalų komandose. Nepai
sant, kad E. Greičius vėliau
daugiau laiko pašventė beisbo
lui, jis ne sezono metu rung
tyniavo profesionalų krepšiny
je. E. Greičius priklausė
„Whiskered VVizzards", „House of David", Toledo „Mercu
ries" komandoms. Šis paskuti

nis klubas keliaudavo kartu
su garsiąja „Harlem Glolotrotters" komanda po įvairius pa
saulio kraštus ir populiarino
krepšinį.
Vieną sezoną E. Greičius ir
komandos draugas Bob Lukš
tą buvo „paskolinti" Honolulu „Surfriders" klubo penketu
kui. Su juo 6 savaites (1954
m.) praleido žaisdami šioje
profesionalų komandoje Pietų
Amerikoje.
Kaip pasakoja Bob Lukštą,
šie profesionalai krepšinio žai
dėjai lietuviai susitikdavo ir
tenykščių mūsų tautiečių, juos
globojo to miesto „Vyties"
krepšininkai. Bueno Aires, Ar
gentinoje, lietuvius pasitiko
„Argentinos lietuvių balso"
red. Konstantinas Norkus, bu
vo nuvažiavę į lietuvių para
piją, kur turėjo pietus su kle
bonu kun. Juozu Margiu. Į jų
rungtynes ateidavo daug vie
tinių lietuvių, visiems bilie
tus parūpindavo iš Amerikos
atvykusieji du mūsų tautie
čiai.
Bob Lukštą daug papasako
jo apie iš gyvųjų tarpo pasi
traukusį sportininką E. Grei
čių. Čia sunku yra viską su
minėti. Dar galima pažymėti,
kad velionis paliko Tuscon,
Arizonoje, gyvenančią dukrą
Alison Anderson ir seseris Lucille ir Mary.
Likusiems jo šeimos na
riams priklauso užuojauta, o
visiems lietuviams sporto mė
gėjams yra liūdna, kad retėja
mūsų sporto veteranų eilės!
Ed. Šulaitis

ĮVEIKTA „SCHYVABEN" KOMANDA — 4-1
KETVIRTOJI „LITUANICOS" PERGALĖ
Sekmadienį, kovo 10 d. buvo
sužaistas devintas — paskuti
nis „Metropolitan" lygos salės
futbolo pirmenybių ratas. Lie
tuvių ekipa, čia rungtyniavusi
aukščiausioje — „major" divi
zijoje, jame pelnė ketvirtąją
pergalę, įveikusi gana neblogą
J3chwaben" komandą. Pasek
mė visai įtikinanti — 4-1 ir ji
maždaug atitiko rungtynių ei
gai.
12-je žaidimo minutėje iš gy
nimo pozicijų atsivaręs Gytis
Kavaliauskas tolimu šūviu
nuginklavo varžovų vartinin
ką, kuris nesugebėjo išlaikyti
kamuolio ir jį išleido iš rankų
į savo vartus. Po keturių mi
nučių komandos naujokas,
jaunasis Audrius Zinkevičius,
įmušė trečiąjį savo įvartį per
tiek pat rungtynių.
Po pertraukos vėl iniciatyvą
turėjo lietuviai, nors ne visada
jie sužaisdavo veiksmingai.
Tad kai kurie žiūrovai ragin
davo juos „pabusti". Kuomet
Rimas Jakubauskas antrojo
kėlinio viduryje ženklino 3-0,
tada gana gausi lietuvių publi
ka pradėjo net skanduoti „Lietu-va, Lie-tu-va". Buvo aišku,
kad laimėjimas jau kišenėje.
Tik paskutinėje minutėje var
žovai pajėgė pelnyti garbės
įvartį, tačiau tuoj po jo mūsiš
kis Petras Šmigelskis pasek
me dar spėjo padidinto 4-1.
Nepaisant, kad šį kartą ne
rungtyniavo trys mūsų ko
mandos „žvaigždės", lietuvių
žaidimu bent daugumas žiūro

vų buvo patenkinti ir po rung
tynių ilgai žaidėjams šaukė
„ačiū, ačiū". Iš 7-sios pirmenybinės lenteles vietos buvo pa
kilta į 6-ją, kas yra tikrai ne
blogas pasiekimas. Buvo už
dirbta 13 taškų, o nuo prizinės
vietos mūsiškius skyrė tik du
taškai. Trečioje vietoje atsisto
jusi „Vikings" ekipa sume
džiojo 15 taškų. Tad dar bent
dvi lygiosios lietuviams būtų
atnešusios trečiąją vietą, pa
našiai kaip ir praėjusį sezoną.
Beje, mūsiškiai su 36 įvar
čiais šioje srityje iš 10 koman
dų buvo pirmoje vietoje. Gaila,
kad tie įvarčiai ne visada bū
davo pelnomi tada, kada jų
labiausiai reikėdavo. Tačiau
žinant, kad „major" divizijoje
silpnų komandų nebėra; lietu
vių pasirodymą reikia vertinti
teigiamai. Nors ne visas ko
mandas lydėjo sėkmė: lenkų
„Legovia" ir kroatų „Zrinski"
(pirmieji su 7 taškais, o ant
rieji — tik su vienu) liko len
telės uodegėlėje ir turės atsi
sveikinti su šia aukščiausia
grupe. Jų vietą užims I divizi
jos viršūnėje atsidūrusios eki
pos: — „Sockers" ir „Centrum
Sport". Šios komandos bus ir
mūsiškių varžovais 2003-jų
metų salės futbolo pirmeny
bėse.
Po šių paskutinių rungtynių
„Lituanicos" žaidėjai, vadovai
ir arti 50 ištikimų žiūrovų su
sirinko pobūviui į „Odeum"
pastato Villa Park, IL, vir
šutinę salę, kur buvo pasi-

ŠALFASS-gos SENJORŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
2002-jų metų Š. Amerikos
Lietuvių vyrų senjorų (35 m.
ir vyresnių) Krepšinio pirme
nybės vyks kovo 23 ir 24 d.,
Clevelande, Ohio. Vykdo —
Clevelando LSK „Žaibas". Žai
dynės vyks „Žaibo dienų 2002"
programos rėmuose.
Dalyvauti užsiregistravo 6
komandos: Toronto „Aušra",
Hamiltono „Kovas", Detroito
„Kovas", Čikagos ASK „Litua
nica", Clevelando „Žaibas A" ir
„Žaibas B".

Abi dienas varžybos vyks
Boromeo
College-Seminary,
kampas Euclid Ave. ir Bishop
Rd., Wickliffe, Ohio. Patoges
nis įvažiavimas iš Bishop Rd.
Šeštadienį, kovo 23 d., vyks
6 preliminarinės rungtynės,
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.
Sekmadienį, kovo 24 d.: 10
v.r. — rungtynės dėl 5-tos vie
tos, 11 v.r — dėl 3-čios vietos.
12:30 v. p.p. — finalas.
Clevelando lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti, am b.

džiaugta neblogais rezulta
tais. Buvo pasivaišinta pica,
išgerta alučio, na, ir pakal
bėta. Čia buvo pasveikintas ir,
bene, daugiausia prie klubo
pergalių prisidėjęs vyras —
treneris Gediminas Jarmala
vičius. Kadangi sekmadienį jis
šventė gimimo dieną, tai jam
visi susirinkusieji užtraukė
„Ilgiausių metų".
Dabar klubo futbolo koman
dų laukia pirmenybės lauko
aikštėse, kurios prasidės ba
landžio 7 d. Pirmosios rung
tynės bus žaidžiamos išvykoje
prieš lenkų „Eagles" vienuolikę. Jose dalyvaus ne vien tik
pirmoji, bet ir rezervinė ko
manda. Šeštadieniais varžysis
ir klubo veteranų vienuolikė.
ŠĮ SEKMADIENI — LFK
OJTUANICOS" NARIŲ
SUSmiNKIMAS
Pasibaigus salės futbolo pir
menybėms ir turint laisvesnio
laiko, LFK „Lituanica" šaukia
metinį-visuotinį klubo narių ir
rėmėjų susirinkimą.
Jis vyks Šį sekmadienį, kovo
17 d. 1 vai. p.p. PL centro Lemonte posėdžių kambaryje.
Kaip paprastai bus klubo val
dybos narių bei revizijos komi
sijos pranešimai, diskusijos
dėl jų. Bus taip pat diskutuo
jami ir klubo ateities planai.
Vyks ir valdybos rinkimai.
Dalyvauti kviečiami ne tik
klubo nariai bei rėmėjai, bet ir
visi, kuriems rūpi šio vieninte
lio Š. Amerikoje lietuvių spor
to klubo — kultivuojančio fut
bolą ateitis. Klubui labai rei
kia naujų pajėgų, galinčių tęs
ti prieš 52 metus pradėtą
veiklą.
E. d.
* Atsisveikinęs su koman
dos kapitonu Tomu Masiųliu, kuris išvyko į Italiją ir at
stovauja Sienos MdP ekipai,
Lietuvos krepšinio lygos čem
pionų klubas Kauno „Žalgiris"
pasipildė trimis naujais žai
dėjais. I pagrindinę sudėtį iš A
lygos pirmenybėse rungty
niaujančios „Žalgiris-2" ko
mandos pakviesti
gynėjas
Mindaugas Brazys, puolėjai
Martynas Dipartas ir Tadas
Klimavičius.
iicn. KIU>
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., Hfckory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame tetuviskai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9966
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

MARIUS KATIUUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Tai. 815-744-0330;
lietuviškai 815-7444230
«rww.centerforsurgeryaM)ra8sthMlth.coni

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

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 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

KAS NAUJO EUROPOJE?
— Uždarų patalpų lengvo
sios atletikos varžybose Chemnice pasiektos neblogos pasek
mės. 200 m bėgime Lenkijos
atstovas Urbas (Suvalkų tri
kampio sūnus?) parodė šieme
tinę geriausią pasekmę. Jo lai
kas 20.77 sek. moterų varžy
bose 2 km bėgime Etiopijos
atstovė parodė 5 min. 39.47
sek. laiką. Tai šiemetinė ge
riausia pasekmė pasaulyje.
— Solingen rankinio koman
doje žaidžia lietuvis V. Petke
vičius, kiekvienose rungtynėse
įmesdamas 4-5 įvarčius. Pas
kutinėse rungtynėse prieš
Wetzlar jis pelnė tik du įvar
čius. Beje, Solingen klubas iš
18-kos komandų yra 16-toje
vietoje.
— Po pergalės prieš Dortmundą pasekme 0:4, Vokieti
jos aukščiausioje futbolo lygo
je pirmauja Leverkusen, prieš

Dortmundą, Šalke, Lautern ir
Miuncheno „Bayern". Uodegė
lės pabaigoje randasi Cottbus,
St. Pauli, FC Kioln. Antroje
lygoje pirmauja
Hannover
prieš Fiurth, ir Bielefeld. Vo
kietijos pietų apygardos lygoje
pirmauja Burghausen prieš
Regensburgą ir Offenbachą, o
šiaurinėje apygardoje Liubeck, Chemnitz, Urdingen.
— Krepšinio pirmenybėse
Tiubingen prie 1,400 žiūrovų
netikėtai įveikė Oldenburgą
97:81. Pirmauja Kioln prieš
Frankfurtą (jame žaidžia Jo
cys) ir Boną.
— Uždarų patalpų moterų
lauko rutulio Europos taurės
varžybose Vokietijos Riuselsheim įveikė Šiaulių komandą
5:0. Lietuvaitės žaidė dėl sep
tintos vietos, įveikdamos Ško
tijos Glasgow klubą 4:1 (1:0).
Taurę laimėjo vokietės. K. B.

ĮVERTINTI LIETUVIŲ REZULTATAI
ŽIEMOS OLIMPIADOJE
Ketvirtadienį, kovo 7 d., Vil
niuje įvyko Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK)
vykdomojo komiteto (VK) po
sėdis, kuriame buvo aptartas
Lietuvos sportininkų pasiro
dymas XIX Salt Lake City,
JAV, žiemos olimpinėse žaidy
nėse.
LTOK prezidento Artūro Po
viliūno nuomone, planuotą
vietą olimpiadoje užėmė tik
ledo šokėjų pora Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas.
Posėdyje sudaryta ir patvir
tinta ekspertų komisija Lietu
vos sportininkų pasirengimo
ir dalyvavimo žiemos olimpi
nėse žaidynėse analizei ir iš
vadoms parengti. Komisuos
pirmininku paskirtas Vilniaus
pedagoginio universiteto spor

to metodikos katedrai vado
vaujantis profesorius, habili
tuotas daktaras Kazys Mila
šius. Sulaukus komisijos išva
dų, kitame LTOK VK posėdyje
bus pateikta galutinė rezul
tatų analizė.
Kovo 7d. LTOK VK posėdyje
daugiausiai buvo kalbama
apie pasirengimą LTOK Gene
ralines asamblėjos sesijai, ku
ri vyko kovo 14 dieną Vilniuje.
Be to, buvo apsvarstyta
2001 metų LTOK biudžeto
apyskaita, šių metų biudžeto
projektas, mandatų komisijos
pranešimas Generalinei asam
blėjai. Pranešimus šiais klau
simais perskaitė LTOK gene
ralinis sekretorius Vytautas
Zubernis
(Elta)

PUTIN IR GENEROLŲ
KONFLIKTAS

DRAUGAS, 2002 m. kovo 15 d., penktadienis
Danutė

E. RINGUS
Sovietų imperijos griuvimas
vis dar tęsiasi. Komunistinei
sistemai sugriuvus, Maskva
bandė išlaikyti tai, kas liko, ir
sudarė Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugą. Palaipsniui
NVS narės irgi pradėjo eiti
savo keliais, nepaisant to, kad
daugumoje respublikų ir to
liau vadovavo užsilikę kompartiniai vadeivos. Vidurinės
Azįjos respublikos, turtingos
žemės turtais, tuojau patrau
kė kapitalistinių valstybių dė
mesį. Keletas buvusių respub
likų įstojo į vadinamą „San
tarvę dėl taikos", kas leido
Amerikai sudaryti su jomis ar
timesnius ryšius. Šilčiausi ry
šiai susikūrė tarp Amerikos ir
Gruzijos.
Gruzija, po dviejų šimtų me
tų rusiško spaudimo, nori ga
lutinai atsikratyti Maskvos
įtakos. Tarp visų buvusių res
publikų Gruzija turi daugiau
sia sunkumų. Buvęs Sovietų
užsienio reikalų ministras Še
vardnadzė per savo kadenciją
tik per laimę išliko gyvas ke
liais atvejais. Jo nuomone,
bandymai prieš jo gyvybę bu
vo organizuojami iš Maskvos.
Neseniai savo įstaigoje nusišo
vė Gruzijos ministras. Prie
žastys dar nežinomos, bet vėl
įtariama Maskva. Daugiausia
nesutarimų tarp Maskvos ir
Gruzijos sukelia čečėnų karių
slapstymasis Paškinsko tar
peklyje. Maskva kaltina gruzi
nus bendradarbiavimu su če
čėnų Jkariais ir reikalauja, kad
rusams būtų leista siųsti savo
dalinius į Gruziją pribaigti
pabėgusius čečėnų karius.
Po įvykių New Yorke vienas
pirmųjų valstybių vadų, pa
reiškusių solidarumą s u Ame
rika prieš teroristus, buvo Putin. Jo nuomone, čečėnai irgi
yra ne kas kitas, bet teroris
tai, ir tikėjosi sulaukti iš Ame
rikos, jeigu ne paramos, tai
bent tolerancijos rusiškam te
rorui Čečėnijoje. Putin, žino
damas apie islamo pavojų pa
čioje Rusijoje, ignoruodamas
generolų nuomonę, nekėlė
triukšmo dėl Amerikos bazių
Uzbekistane, Tadžikistane ir
kitose kaimyninėse respubli
kose, tikėdamasis, kad tos ba
zės bus likviduotos užbaigus
akciją prieš teroristus, ką, be
abejo, pažadėjo amerikiečiai.
Kremlių sukrėtė ne tik JAV
veržimasis į Vidurinę Aziją.
Naujas netikėtumas: Gruzija
pakvietė Amerikos specialius
dalinius į savo šalį padėti ap
saugoti sieną su Čečėnija ir
tuo užbėgti rusams už akių.
Tam tikslui Amerika žada
pasiųsti keletą šimtų specia
listų, tam tikrą skaičių ma
lūnsparnių ir ginklų, kad pa

Ten, kur dainos —
„Dainava"!

ruoštų gruzinus kovai su pasi
traukusiais iš Čečėnijos ka
riais. Tačiau Gruzijos vyriau
sybė dažnai pareiškia, kad če
čėnai nėra teroristai, bet „ko
votojai už laisvę". Jie ir ameri
kiečiai su čečėnais ir savano
riais iš kitų kraštų elgsis ki
taip.
Kodėl ypatingi santykiai
tarp Gruzijos ir JAV?
Nuo caro laikų Gruzija buvo
kelias į Aziją per Iraną.
Užkaukazės kraštai — Gruzi
ja, Azerbaidžanas ir Armėnija
„visados" priklausė Rusijos
imperijai ir Kaukazo kalnai
sudarė Rusijos pirmą apsau
gos liniją. Pasauliui pasikei
tus, apsaugos Unija prarado sa
vo reikšmę, bet atsirado kiti
— svarbesni elementai. Per
Gruzijos teritoriją veda naftos
ir dujų vamzdžiai iš Kaspijos
pakraščių į uostą prie Vidur
žemio jūros, išvengiant Rusi
jos ir Irano teritoriją, o iš ten
— į Ameriką.
Ši Gruzijos geopolitinė padė
tis ir sukelia nesutarimus
tarp Rusijos ir Amerikos. Nė
ra abejonių, kad tikros poli
tinės imtynes dėl Gruzijos tik
prasidėjo, nors jos j a u tęsiasi
dešimt metų. Gruzijoje per tą
laikotarpį buvo bandyta sukel
ti kelis perversmus ir kelis pa
sikėsinimus prieš dabartinį
prezidentą. Tačiau didžiausią
smūgį Gruzijos neliečiamumui
padarė abchazų pastangos at
sijungti nuo Gruzijos ir prisi
jungti prie Rusijos. Abchazija
yra maža autonominė Gruzi
jos sritis, visada priklausiusi
Gruzijai. Su Maskvos pagalba
pilietinis karas tęsiasi keletą
metų, gruzinai buvo priversti
palikti savo gyvenamąsias vie
tas. Dabartinę Gruzijos-Abchazijos sieną saugo rusiškas
„taikos" dalinys.
Gruzijos prezidentas Še
vardnadzė j a u antrą kartą pa
rodė savo pilietišką drąsą,
vertą didelės pagarbos. Pirmą
kartą, dar būdamas sovietų
užsienio reikalų ministras,
prieš pasitraukdamas jis įspė
jo pasaulį, kad į Rusiją gali
grįžti komunistinė sistema.
Kviesdamas Amerikos kari
nius dalinius į savo kraštą,
prezidentas gerokai sumaišė
Putin planus. Putin, galvoda
mas, kad leidus JAV steigti
bazes Vidurinės Azijos kraš
tuose, Kaukazo sritis su čečė
nais teroristais bus palikti jo
valiai, bet buvo „apstatytas".
Ševardnadzė be Maskvos ap
robavimo pakvietė amerikie
čius. Tas žingsnis Gruzijos
prezidentui gali daug kainuo
ti.

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ
SOVIETMETYJE
IRENA VTOŽIŪNIENĖ
Nr.7
Tuo labiau, kad vos už kelių žingsnių į va
karus nuo Svetlogorsko pliažo stovėjo ženklai didelė
mis raidėmis ir šauktukais, įspėjantys, kad tai už
drausta zona. Reikėjo į mūrų svajonėse puoselėjamą
aviantiūrą dar ką nors įtraukti. Nutarėm, kad tinka
miausias tam subjektas — ponas X. Nuo tada, kai
pirmąkart su kuprinėm ant pečių, kildami laiptais
nuo jūros, su juo susidūrėm ir keliomis frazėmis pasi
dalinom, vėliau nuolat kažkur čia pat jį matydavom.
Tai kopiantį tais laiptais su knyga rankose, tai vaikš
tinėjantį su nešiojamu radijo aparatuku palei skardį
nusidriekusioje ūksmingoje gatvelėje, aplipusioje pres
tižiniais, senos prieškario statybos nedideliais vasar
namiais. Viename iš jų jis tikriausiai buvo įsikūręs.
Visada pabrėžtinai tvarkingas, pasitempęs, žvitrus.
Visada vienas. Visiškai atsiribojęs nuo aplink Šurmu
liuojančios publikos. Darė rimto, įdomaus žmogaus
įspūdį. Jautėm, kad jis irgi mus santūriai stebi.
Kai iš vakaro suplanavusi išvyką į Zelionogradska,
ankstų saulėtą rytą bėgau prie jūros (kaip visada ry
tais pasimaudyti ir pasimankštinti) ir to rytmečio
skaidrumo, gausiai pažirusių saulės spindulių žais
mingai pamėtėta vos ne stačia galva leidausi ištuš
tėjusiais laiptais į raibuliuojančią jūrą, netikėtai, tie

Bindokienė

Iš kaires: kun. J a u n i u s Kelpšas, Lietuvos kariuomenes vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis, mons. Adolfas Sva
rinskas, vyr. kariuomenes kapelionas pik. Itn. Juozapas Gražulis ir klierikas Nerijus Šmerauskas.

KARIUOMENĖS KAPELIONŲ
KONFERENCIJA VILNIUJE
Vasario 12 d. Krašto apsau strategijos modelis keičiamas.
gos ministerijoje buvo sureng Šiandien kuriama gerai gink
ta karo kapelionų konferenci luota ir mobili Lietuvos ka
ja, kurios tikslas supažindinti riuomenė. Viceministras pa
kapelionus su svarbiausiais brėžė, kad kariams būtina
įvykiais kariuomenėje, iškelti aukšta patriotinė ir dvasinė
kario ugdymo problemas, pa motyvacija. Dirbant šia link
dėti planuoti kapeliono indi me, labai svarbus kapelionų
vidualų darbą dalinyje bei indėlis.
nubrėžti gaires kariuomenės
Vyskupas E. Bartulis džiau
ordinariato veiklai. Šias te gėsi kapelionų veikla, ragino
mas gvildeno konferencijos juos palaikyti bei tobulinti sa
prelegentai: krašto apsaugos vo dvasinį gyvenimą. „Kiek
viceministras Jonas Gečas, vienam kapelionui būtina
kariuomenės ordinaras vysk. bendrauti su Dievu, su eucha
Eugenijus Bartulis ir vyriau ristiniu Jėzumi Kristumi", —
siasis Lietuvos kariuomenės sakė vyskupas.
kapelionas pik. Itn. kun. Juo
Tarsi pratęsdamas kariuo
zas Gražulis.
menės ordinaro mintį vyriau
J. Gečas pristatė Lietuvos siasis kapelionas pik. Itn. kun.
kariuomenės plėtros strategi Juozas Gražulis pasiūlė ka
ją ir integracijos į NATO pro pelionams organizuoti reko
ceso eigą. Viceministras pa lekcijas. Buvo sutarta, kada ir
brėžė būtinybę žvelgti į ka kur jos vyks. Po to vyriausia
riuomenės
visumą ir šią sis kapelionas pik. lt. kun.
struktūrą matyti globaliame Juozas Gražulis aptarė kon
Lietuvos ir pasaulio konteks krečius darbus.
te. Totalinis karinės gynybos
BŽ, 2002, Nr.4

OLIMPIEČIŲ RENGIMUI 6 MLN. LITŲ
Šiais metais geriausių šalies cialiniam draudimui, sporti
sportininkų
pasirengimui ninkų maitinimui, dalyvavi
olimpinėms žaidynėms numa mui stovyklose, taip pat in
tyta skirti arti 6 mln. litų — ventoriui įsigyti. 300,000 litų
toks finansavimas patvirtin bus skirta olimpinės rinktinės
tas trečiadienį, kovo 6 d., Kū kandidatams kaip maistpini
no kultūros ir sporto departa giai.
Sporto vadovų nuomone, šių
mente vykusiame Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto lėšų per maža normaliam pa
(LTOK) vasaros olimpinių sirengimui užtikrinti — reikia
sporto šakų komisijos posė mokėti sporto bazių nuomos
mokesčius, į varžybas sporti
dyje.
Sporto departamentas olim- ninkus turėtų lydėti medikai,
piečiams tiesiogiai skirs 1 masažuotojai ir moksliniai
mln. litų, dar 0.5 mln. bus pa darbuotojai, psichologai. Kai
skirta iš Kultūros ir sporto kuriuos dėl lėšų stygiaus ky
rėmimo fondo. Per Lietuvos lančius sunkumus tikimasi iš
olimpinį sporto centrą (LOSC) spręsti kooperuojant jėgas su
sportininkų
pasirengimui sporto šakų federacijomis.
LTOK Olimpinių rinktinių
olimpinėms žaidynėms numa
tyta 3,2 mln. litų, o LTOK direkcijos direktoriaus Kazio
savo ruožtu pridės 1,344 mln. Steponavičiaus nuomone, šie
litų. Šios lėšos bus panaudotos met olimpiečiams lėšos bus
olimpinės rinktinės sportinin paskirstytos gerokai anksčiau
kų, trenerių, aptarnaujančio nei pernai, kuomet dalybos
personalo apmokėjimui ir so baigtos tik birželio-liepos mė

siog kaktomuša susidūriau su besišypsančiu ponu X
Savaime prakalbom. Iš nuotrupų kai ką sužinojau
apie jį. Maskvietis. Svetlogorske poilsiaus iki rugpjū
čio pabaigos. Maudytis jūroje jis nedrįsta — per šaltas
vanduo. Panašu, kad jis žydas. Atsargiai suku kalba
link mūsų puoselėjamo avantiūristinio žygio. Ant pla
čios kaip stalas laiptų atramos išskleidžiu Prūsijos
scheminį žemėlapį. Jis irgi tokį įsigijęs. Užsimenu,
kad kurią nors dieną planuoju aplankyti Baigos pilį
J i s prisimena, kad prieš metus, būdamas komandi
ruotėje Lenkijoje, lankėsi su draugais pajūryje, laiki
name karo meto Hitlerio būste. Kol kas nieko nesakau
apie planuojamą mūsų žygį. Būtų per staigus posūkis.
Palieku tai kitam kartui. Ponas X norėtų su mūsų
grupe pabendrauti — pratęsti dabar mūsų pradėtą po
kalbį. Būtų gerai šiandien. Diena turėtų būti graži.
Žydrėja dangus, po audros rimsta jūra. Bet aš šios die
nos plano nekeičiu ir po geros valandos jau sėdu į
traukinį.
Elektrinis traukinys šauna į Zelionogradsko pusę.
reljefui palaipsniui žemėjant. Vis dažniau išnyra pelkutės, kolektyviniai daržai, švysteli smėlėtas krantas.
Smelkiasi Kuršių Neringos ilgesys. Zelionogradske
lankiausi 1953 metais. Tada aš, Vilniaus universiteto
antro kurso studentė, drauge su kitais Nidoje įsikū
rusiais gamtininkų kompleksinės ekspedicijos daly
viais, sunkvežimiu leidomės per gražuolę Kuršių Ne
ringą į vakarus nutįsusiu plentu. Iš kėbulo žvalgy
damiesi aikčiojom, kai prieš akis šita, rodos, iš paties
dangaus į vandenis nusileidus, žemės juosta, drauge

* Visuomeniniai sporto
klubai, iki šiol legaliai nau
dojęsi mokesčių įstatymo nu
matyta lengvata ir sportinin
kams bei treneriams mokėję
piniginius prizus, nuo kurių
yra neskaičiuojami mokesčiai,
staiga atsidūrė dviprasmiško
je situacijoje. Mat generalinio
prokuroro pavaduotojas Kęs
tutis Betingis praėjusią sa
vaitę pareiškė, kad klubai,
mokantys tokius prizus, elgia
si neteisėtai. Finansų ministrė
Dalia Grybauskaitė ir Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to prezidentas Artūras Povi
liūnas teigė, kad mokesčiai
neturi žlugdyti sporto.
* Rinkos tyrimų bendro
vės „SIC Gallup Media" duo
menimis, 2001-aisiais, kaip ir
2000 metais, Šiaulių bendro
vės „Tauras" televizoriai Lie
tuvoje buvo populiariausi —
juos turėjo 20.3 proc. ap
klaustųjų. Antri pagal popu
liarumą išlieka „Gold Star/
LG" televizoriai (12.5 proc.).
III vietą užima televizoriai
„Šilelis" (8.9 proc.).
am
nesiais. Taigi sportininkai ir
treneriai kur kas anksčiau ga
lės užsiimti normaliu kryptin
gu darbu.
LOSC generalinis direkto
rius Arvydas Gražiūnas sakė,
kad jau patvirtinta nauja cen
tro struktūra ir nuostatai, liko
užbaigti spręsti tik medicinos
personalo klausimą. Taupant
lėšas, LOSC valdymo išlaidos
bus mažinamos iki minimu
mo.
Tikintis pagerinti olimpinio
rezervo rengimą LOSC arti
miausiu laiku pasirašys dau
giašales sutartis su sporto
šakų federacijomis bei miestų
sporto vadovais. Panašios su
tartys su federacijomis buvo
pasirašomos ir ankstesniais
metais, tačiau šiemet jos yra
papildytos, išplečiant sporti
ninko teises bei nustatant jo
pareigas ir keliant reikalavi
mus, taip pat apibrėžiant lėšų
skyrimą.
(Eltfl)

Iš dainos akių aš išriedė
jau, I Ašara prie kelio nukri
tau. I O sparnuotas mano su
tvėrėjau, I Ačiū tau, kad aš
tave girdėjau,/ kad girdžiu
tave ir kad matau.
Tais dainos žodžiais („Liau
dies daina" muz. V. Miškinio,
žd. J. Marcinkevičiaus) šį sek
madienį Maria gimnazijos au
ditorijoje prasidės Lietuvių
meno ansamblio „Dainavos"
koncertas. Jį ruošia „Drau
gas", tad ir pelnas skiriamas
šio, vienintelio už Lietuvos
ribų leidžiamo, dienraščio pa
ramai. Kaip paprastai, ren
gėjai tikisi, kad publika gau
siai atsilankys pasigėrėti dai
nų ir muzikos garsais — atlie
kamais choro ir su dviejų
iškilių solisčių talka.
Solistės — viešnios: viena iš
Bostono, kita iš Clevelando,
bet „Dainava" — čikagiškė.
Visiems čia ji pažįstama (ži
noma ir toli už Čikagos ribų),
sava, metų ir dešimtmečių
būvyje besikeičiant dirigen
tams bei vadovams, vis naujai
atgimstanti,
„atjaunėjanti".
Ypač pastaruoju metu, kai
dirigento lazdelę į savo talen
tingas rankas paėmė jaunas
muzikas Darius Polikaitis: čia
jau gimęs, augęs, pamilęs lie
tuvių kalbą, muziką ir dainą.
Pamilęs Lietuvą, kurios nie
kuomet nebuvo matęs — kaip
ir daugelis kitų vaikų, jau
nuolių, pasaulį išvydusių toli
nuo savo kilmės krašto. Tik
po 1990 m. kovo 11-osios tu
rėjo progos asmeniškai susi
pažinti su šalimi, kurią se
niai, bet labai artimai, paži
nojo.
Susipažino, bet nenusivylė,
kaip daugelis suaugusiųjų ar
mūsų vyriausiųjų. (Jaunieji
juk į viską žiūri šviesesnėmis
akimis, atviresne širdimi.)
Nors Dariui, kaip ir kitiems
dainaviečiams, tenka gyventi
toli nuo Lietuvos, jos mejlė ir
dainos yra įaugusios taip gi
liai, kad niekas ir niekuomet
išrauti jau nebegalės.
Pernai metų pabaigoje ame
rikiečių iniciatyva buvo pa
ruoštas ir transliuotas filmas
apie Čikagos lietuvius. Pasi
taikė, kad tuo pačiu metu, kai
buvo ruošiama laida, JAV LB
šventė savo 50 metų sukaktį.
Vieno sukaktuvinio renginio
programoje buvo pakviesta
dalyvauti ir „Dainava". Filmo
apie lietuvius rengėjai pasi
naudojo proga, tos programos
dalį nufilmavo ir „Dainava"
pateko į televiziją.
Deja, kaip dažnai mūsų
tarpe atsitinka, užuot pasi

su mūsų riedančiu sunkvežimiu jūros ir marių ap
glėbiama iki vos poros dešimčių metrų pločio, tai vėl
vandenų glėbesčiavimas švelnėja, ir jie tai iš vienos,
tai iš abiejų pusių nutolsta.
Zelionogradska tada pasiekėm pavakary. Mus stul
bino sunkiai nusakomas miestuko jaukumas. Jis ryš
kiai tada skyrėsi iš Kuršių Neringos gyvenviečių. Nida
tada dar tebebuvo kurortinį gyvenimą paralyžiuo
jančių pasieniečių, jūreivių, didžiųjų kopų papėdėje
įsikūrusių lakūnų, įkyriai šmirinėjamu, labai paleng
va po karo atsigaunančiu kaimu. Rasytėje jau padvelkė
aplaidaus rusiško kaimo dvasia. Tuo tarpu nuo karo
beveik nenukentėjusiame, po kaštonų kepurėmis slypinčiame Krante toji dvasia dar buvo nespėjusi pra
siskverbti ir įsitvirtinti.
Dabar jis visiškai ne tas. Apima toks jausmas, tarsi
staiga būtum pastūmėtas tūkstančius kilometrų į ry
tus, kur nors prie Pskovo. Nublukęs, nušiuręs, šiukšli
nas. Net pačiame centre ne naujiena išvysti skudurais
ar pagalve užkamšytą lango kiaurymę. Gotikinė baž
nyčia paversta sporto sale. Kai kurie namai perdažyti
prastais dažais, rėkiančiomis irzliomis spalvomis.
Prieš 30 metų jaukiai miestuką vešliu žalumu apglėbę
medžiai dabar suvargę, išblyškę, ištįsę, išbėgančiomis
šakomis kuo toliau nuo apačioje sujauktos būties. Erd
vus, liūdnas pajūrio parkas, užteršti tvenkiniai.
Jūros pakrantės brūzgyne plyti kapinaitės. Jau ne
reikia aiškintis, iš karto atskiriu, kurie paminklai „nu
savinti" iš vokiečių kapinių. Lankytojų nematyti. Gal
tik šiedu prie kapo susėdę senukai. Užkalbinu. Guo

džiaugę gražiu ansamblio pa
sirodymu, tautiečiai pradėjo
murmėti, kodėl būtent ..Dai
nava" parodyta, kodėl ne kiti
chorai, kiti ansambliai... Mat
„Dainava" esanti „senių cho
ras" ir toli gražu nereprezen
tuojanti lietuviškosios visuo
menės!
Senių? Matyt, tie vadina
mieji kritikai niekuomet ne
buvo ansamblio koncerte, ne
girdėjo dainavimo, nepamatė
jaunų, entuziastingų veidų, iš
kurių lūpų dainos ir giesmės
plaukė taip melodingai, su
meile ir įsijautimu paliesda
mos, išsakydamos kiekvieną
gaidą, žodį, jausmą. ..Daina
vos" pasiruošimo ir repertua
ro atlikimo galėtų pavydėti ne
vienas „profesionalų" choras
ir Lietuvoje. Kas netiki, lai
ateina sekmadienį į Maria
gimnazijos auditoriją ir pasi
klauso!
Tiesa, „Dainava" yra sena.
bet ne jos choristai ir ne vado
vas. Ansamblis buvo įkurtas
Vokietijoje, pabėgėlių stovyk
loje, kai lietuviams, praradu
siems savo tėvynę Antrojo pa
saulinio karo audroje, daina
teikė paguodą, malšino aštrią
tėvynės ilgesio gėlą ir žadino
viltį, kad galbūt audros nu
rims, galbūt dar bus įmanoma
sugrįžti.
Ir anuomet dainos mylė
tojai, susibūrę j ansambliečių
eiles, buvo jauni. Tik metų
našta ilgainiui, ypač atvykus į
šį kraštą ir sunkiu darbu tu
rint pelnytis duoną, sulenkė
pečius, „išderino" balsus ir
skruostus išmargino _ raukš
lėmis. Tačiau tie dainaviečiai
jau seniai nulipo nuo scenos
— vieni buvo pakviesti į
Viešpaties karalystės chorą,
kiti dar mūsų tarpe. Juos gali
ma sutikti kiekviename „Dai
navos" koncerte — besiklau
sant, beplojant. besveikinant
jaunuosius, kurie dabar už
ima pasitraukusiųjų vietas.
Vienas dalykas visgi nie
kuomet nepasikeitė ir, tikė
kime, nepasikeis. Tai lietuvio
meilė dainai. Sakoma, kad lie
tuviai yra dainininkų tauta.
Jie dainuoja, kai linksma, kai
vargas spaudžia: dainuoja besiguosdami, pasidrąsindami.
Su daina lietuviai laimėjo viso
užsienio simpatijas prieš ir po
1990 m. Kovo 11-osios. Jų
laisvės siekius ir kovas anuo
met pasaulis su nuostaba va
dino „Dainuojančia revoliuci
ja*". Tokios juk dar niekas
niekuomet nebuvo matęs...
Tai šaknys, iš kurių išaugusi
ir mūsų „Dainava"!

džiasi čia palaidoję vienintelį savo sūnų ir dabar labai
vieniši svetimame krašte. Ant medinio staliuko paber
ta saldainių, sausainių. Kviečia prisėsti pasivaišinti, o
kas liks, bus užklydusiam vaikui ar paukšteliui.
Pliažas nusitęsęs toli už miestelio ribų. Tirštai nu
gultas poilsiautojų. Primena mūsų pajūrį, Palangos,
Nidos pliažus, tik čia tvyro visai kita dvasia. Įsitaisau
pusvalandžiui prie pat kranto linijos ir gulėdama, pa
sidairydama svarstau, kodėl taip yra? Ko čia trūksta?
Trūksta džiaugsmo, krykštavimo pasitinkant neri
mastingą jūros bangą. Trūksta ramių pasižvalgymų
jūros platybėje, ramių vaikštinėjimų jos pakrante, įsi
klausant į save gamtos didybės akivaizdoje. Trūksta
palaimos pajautimo, kuris atsispindi veide, elgsenoj
mūsų žmogaus, ar jis būtų jūros atviliotas iš did
miesčio, ar gūdaus kaimo, ar jis būtų mokslininkas,
kultūros veikėjas, ar darbininkas. Čia viso šito nėra.
Ir ne todėl, kad galbūt mumyse per kartų kartas visa
tai atkeliavę ypatinga gamtos trauka paženklintais
genais. Ir tai ne vien todėl, kad tie atklydę iš už
tūkstančių kilome rų žmonės čia dar jaučiasi kaip ne
savi. Priežastis turbūt ta, kad jie suformuoti „homo sovieticus", eroduoj.in' žmogaus dvasią ir paliekant tuš
tumą, nieko šviesa c ten neįdėjus. Kad jiems nuo vai
kystės peršama gar.tos užkariavimo didžiosioms ko
munizmo statyboms :dėja vietoj harmoningo ryšio su
gamta, gilinantis į jos ir savo būties paslaptis, kad
drauge be kataklizn. i išgyventi šiu dk-nų civilizuo
tame pasaulyje, kad i-<Tyventų kartų kartos ateity.
Bus daugiau
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ČIKAGA m APYLINKĖS:
už lietuviško pasaulio ribų
VĖJAI IR TRAGEDIJOS
Čikaga dažnai vadinama
„vėjuotu miestu", nors tokia
pravardė jai teko ne dėl gam
tos sukeltų vėjų, bet dėl vieti
nių politikų, pasižyminčių „iš
kalbingumu". Visgi mieste ne
trūksta ir vėjų, ypač jo cent
re, kur retkarčiais vėjo gūsiai
taip įsisuka, jog pėstiesiems
reikia pagalbos: nutiesiamos
virvės, kad žmonės galėtų
įsikibti, eidami gatve. Vėjuo
tomis dienomis pasitaiko ir
nelaimių, kai nuo dangoraižių
pabyra išdaužtų langų stiklai
ar šiaip kokios pavojingos at
liekos.
Tačiau praėjusios savaitės
šeštadienį „vėjuoto miesto"
vardas ne tik pasitvirtino, bet
atnešė tragediją. Vėjas pasto
viai pūtė iki 50 mylių per va
landą, o retkarčiais sustip
rėdavo iki 60 mp.v. Nuo John
Hancock dangoraižio 43 aukš
to sienos vėjas atpalaidavo pa
stovą, kurį darbininkai naudo
jo, atlikdami remonto darbus.
Dalis geležinio pastovo krito
žemyn a n t
pravažiuojančių
automobilių ir pėsčiųjų. Ma
šinos buvo sutriuškintos ir
trys asmenys vietoje užmušti.
Likusios prie p a s t a t o kadaruo
ti pastovo dalys išdaužė apie
60 langų, kurių stiklai taip
pat krito žemyn ir sužeidė
daug žmonių.
Žuvusiųjų giminės jau pa
davė ieškinius J o h n Hancock
pastato savininkams, taip pat
bendrovei, kurios darbininkai
kaltinami aplaidumu, kad ne
pasirūpino pritvirtinti pasto
vo, tačiau jokia pinigų suma
nesugrąžins žuvusiųjų.

mobilį, kuriame buvo paliktas
mažametis vaikas.
Šios savaitės
pirmadienį
viena 39 m. moteris „trum
pam" užbėgo į parduotuvę, pa
likusi įjungtą automobilio va
riklį, kad nebūtų šalta a n t sė
dynės miegančiai 6 metų duk
relei. Išėjusi iš parduotuvės,
motina nerado nei mašinos,
nei mergaitės.
Laimė, kad viskas baigėsi
laimingai — netrukus policija
atrado
automobilį
tuščioje
aikštėje, o mergytė net nebuvo
pabudusi.
Policija dar kartą perspėja
žmones: nepalikti mašinoje
vienų mažamečių vaikų, o juo
labiau nepalikti įjungto varik
lio ir atidarvtų durų — tai tie
siog kvietimas pasitaikančiam
nusikaltėliui pasinaudoti pro
ga ir mašiną pavogti.
ATSIMUŠĖ I TRAUKINI
Trečiadienį taksi vairuoto
jas a t s i m u š ė į greitąjį traukinį
šiaurinėje miesto dalyje ir
visiškai sudaužė savo auto
mobilį, apgadino užtvaras ir
stotelę,
esančią
Rockwell
gatvėje. Kurį laiką buvo su
stabdytas. „Brown Line" trauki
nių m a r š r u t a s .
Taksi vairuotojas (ir jo ke
leivis) buvo tik lengvai su
žeistas, bet turės pasiaiškinti
teisėjui, nes važiavo be leidi
mo vairuoti taksi, be apdraudos ir sugedusiais stabdžiais...
PRISIMINTAS
ADVOKATAS
Daugiau kaip 45 metus
Hyde P a r k apylinkės gyven
tojų būrelis kovo 13 d. susiren
k a prie Clarence Darrow Memorial tiltelio, esančio už
Mokslo ir pramonės muzie
j a u s , ir prisimena garsųjį Či
kagos advokatą Clarence Darrow, k u r i s buvo vienas akty
viausių kovotojų prieš mirties
b a u s m ę ir vaikų įdarbinimą.

KĄ J I S R U O Š Ė S I SU
N U O D A I S DARYTI?
Šeštadienį vietinių žinių lai
dose prabėgomis užsiminta,
kad vidurmiestyje esanti CTA
„Blue line" požeminio trau
kinėlio stotis buvusi trumpai
uždaryta. N i e k a s per daug
REIKĖS MOKĖTI UŽ
dėmesio į t a i neatkreipė, bet
PLAUKYMĄ
netrukus p r a n e š t a , kad areš
tuotas 25 m. vyras — Joseph
Čikagos Parkų departamen
Daniel Konopka, kuris vie t a s nuo balandžio mėnesio 1
name požeminiame sandėlyje dienos pirmą kartą pradės
buvo pasidėjęs nuodingų che imti mokestį už pasinaudo
mikalų a t s a r g a s . Kadangi šiuo jimą baseinais. Šiam departa
metų teroristų išpuolių pavo mentui priklauso 44 baseinai,
j u s labai tikras, įsikišo ir FBI. esantys
parkų
pastatuose.
Pasirodo, kad tai neaiškus ti Vartotojams už paplaukymą
pelis (kilęs iš Wisconsin valsti ne tik reikės mokėti nustatytą
jos, kur jis ne kartą buvo at mokestį, bet bus ribojamas lai
sidūręs policijos dėmesio cent k a s , kiek ilgai leidžiama tam
re), save vadinąs „Dr. Chaos" pačiam asmeniui plaukioti.
ir greičiausiai buvo pasiruošęs Manoma, k a d t a s padės dides
įvykdyti teroristinius išpuo n i a m skaičiui žmonių basei
lius. Jis turėjęs ir jaunamečių nais pasinaudoti.
pasekėjų.
Konopka iki teismo laiko
V A L S T I J O S PARAMA
mas kalėjime, o įvykis tiria
NUSIKALSTAMUMO
mas toliau.
AUKOMS
Illinois savivaldybė sukūrė
N E A T S A R G Ū S TĖVAI —
svetainę internete, per kurią
P A V O J U S VAIKAMS
žmonės, tapę nusikaltėlių au
J a u trečią kartą mėnesio komis, gali prašyti pinigų pa
būvyje Čikagos policija surado gal „Illinois Crime Victims
pavogtą arba „pamestą" auto Compensation Act". Iki šiol
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Kasmetinė mokytojų konferencija šiemet vyko Lemonte vasario 24 d.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
LEMONTE
Kasmetinė mokytojų konferencya,
kurią
organizuoja
JAV Švietimo taryba, jau tapo
gražia tradicija. Kad ji reika
linga, rodo gausus mokytojų
būrys, šių metų vasario 24
dieną susirinkęs Lemonte.
Šiemet joje dalyvavo apie 50
atstovų iš Lemonto, Los An
geles, Clevelando ir Čikagos.
Konferenciją pradėjome šv.
Mišiomis, kurios buvo skirtos
mokytojams. Po jų visi rinko
mės į Bočių menę, atsigaivino
me kavute ir nusiteikėme dar
bui.
Konferencijos darbą atidarė
viešnia iš Los Angeles, JAV
Švietimo tarybos narė, Marytė
Sandanavičiūtė-Newsom.
Ji
perdavė JAV Švietimo tarybos
pirmininkės Dalilės Polikaitienės sveikinimus konferenci
jai, supažindino su viešnia iš
Lietuvos — sesele Aldona Kezyte, pristatė buvusią JAV
Švietimo tarybos pirmininkę
Reginą Kučienę, seselę Danu
tę iš Lemonto Maironio lituanuskriaustieji turėdavo nu
vykti į policijos nuovadą arba
nusikaltėlių
aukoms
ginti
agentūrą ir užpildyti reikia
m u s dokumentus. Kompensa
cijų programa, įsteigta Illinois
generalinės asamblėjos, per
nai nusikaltėlių aukoms iš
mokėjo 25 mln. dolerių. Pa
prastai auka gali gauti atlygi
nimą už susidariusias medici
nos išlaidas, dėl nusikalsta
mumo prarastą uždarbį, laido
jimo išlaidas ir pan. Nusikalti
mai, kurie įeina į kompensa
cijų kategoriją, yra: pagrobi
mas, žmogžudystė, smurtas —
šeimyninis ar seksualinis, pa
degimai ir t.t. Interneto adre
sas:
www.cyberdriveillinois.com
(„click" a n t užrašo „Help for
Victims").
PAGAUSĖJO
ŽMOGŽUDYSČIŲ
Nuo šių metų pradžios
Čikagoje j a u buvo nužudytas
81 asmuo — trimis daugiau,
negu pernai tuo pačiu laiku.
Tačiau Čikaga čia nebepirmauja — Los Angeles j a u
įvyko 97 nužudymai, o trečiąją
vietą užima New Yorkas su 66
žmogžudystėmis. Tvirtinama,
k a d daugiausia nužudymų su
sieta su narkotikų prekyba ir
gaujų
tarpusavio kovomis.
Pernai visų metų eigoje Či
kagoje buvo įvykdytos 666
žmogžudystės.

nistinės mokyklos ir p a s k e l b ė
konferencijos tvarkaraštį.
Pirmąją paskaitą „Kultūros
įtaka mokytojų ir mokinių mo
tyvacijai" skaitė dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun. Ši p a s k a i t a
buvo skaityta praėjusių m e t ų
mokytojų tobulinimosi k u r s ų
Dainavoje metu ir sukėlė n e 
mažas diskusijas. P a s k a i t a ir
šį kartą išklausyta su didžiau
siu susidomėjimu. P r e l e g e n t ė
išdėstė savo nuomonę apie eg
zistuojančius skirtumus t a r p
šiuo metu Amerikoje gyvenan
čių ir dirbančių lietuviškose
mokyklose mokytojų — egzilės
lietuvių (kurie atvažiavę p r i e š
penkiasdešimt ir daugiau me
tų) ir naujakurių. Kokie y r a t ų
mokytojų darbo metodų skir
tumai, kokia įtaką metodui
daro kultūra? Kokios šių m e 
todų teigiamybes ir kokie nei
giami bruožai?
Prelegentė teigia, k a d t i k
abiem grupėm bendradarbiau
jant, ieškant sąlyčio t a š k ų ,
įmanoma
išlaikyti
tautinę
grupę svetimoje šalyje.
Kita paskaita buvo meto
dinė. Rita Venslovienė trisde
šimt metų mokė vaikus ir su
augusius užsienio kalbų. Šiuo
metu Rita dirba su beglobiais
vaikais Lietuvoje pagal prog
ramą „Vaiko vartai į mokslą".
Jos ilgametė patirtis, d ė s t a n t
kalbas, tikrai įdomi.
Prelegentė papasakojo, k a i p
keitėsi kalbos mokymo meto
dai. Pasirodo, niekas nestovi
vietoje, kalbų mokslas t a i p
pat. Jei prieš tris dešimtis
metų svarbiausia buvo iš
mokti žodžius ir žinoti g r a m a 
tiką, tai po kiek laiko į p i r m ą
vietą iškilo kalbėjimas saki
niais. Rita vaizdžiai parodė,
kaip, naudojantis įvairiomis
priemonėmis, greitai ir gerai
galima išmokti kitos šalies
kalbą. Kalbėjimo klaidas būti
na taisyti, reikia naudoti kuo
įvairesnes vaizdines priemo
nes. Įdomumas ir vaiko patir
tis — mokymosi p a g r i n d a s , —
teigė Rita Venslovienė.
Kalbų mokymui labai svar
bu parinkti knygutes. J o s t u r i
būti gražios, su įdomiais pieši
nėliais. Tada vaikui b u s sma
gu j a s vartyti ir mokytis iš jų.
Be to, gražūs piešinukai ilgiau
išliks vaiko galvelėje.
Reikia tik pavydėti mokyto
jai Ritai Venslovienei energi
jos, su kuria ji m u s , konferen
cijos dalyvius, „mokė" p r a n c ū 
zų kalbos. Manau, k a d m ė n e 
sių pavadinimus prancūziškai

J. Polikaičio nuotr.

visi konferencijos dalyviai iš
mokome. Ačiū Ritai Venslovie
nei.
P a v a r g ę nuo kalbų ir „mo
kymosi", sėdome pietauti. Kai
gerai padirbėji, ir valgis ska
nesnis. Tuo labiau, kad ir pa
gamino jį Aldona Šoliūnienė
s u savo nuolatine talkininke
Nijole Motiejūniene. Kirtome,
n e t a u s y s linko.
Po pietų vėl kibome į darbą.
T u r b ū t nesuklysiu pasakiu
si, k a d šiuo metu visoms
Amerikoje įsikūrusioms litua
nistinėms mokykloms labai
svarbus vadovėlių klausimas.
Anksčiau dirbę lietuviškose
mokyklose mokytojai įdėjo ne
m a ž a i darbo k u r d a m i ir leis
d a m i vadovėlius mokykloms.
B e t šiuo metu d a u g u m a tų va
dovėlių yra pasenę, neiliust
ruoti. O j u k visiems žinoma,
k a d iš gražaus vadovėlio ir
mokytis smagiau.
Tą darbą j a u buvo pradėjusi
ankstesnioji J A V Švietimo ta
rybos pirmininkė Regina Kučienė. Malonu, k a d t a s darbas
y r a t ę s i a m a s toliau. Šiuo m e t u
kai k u r i e Lietuvoje išleisti va
dovėliai yra pritaikomi mūsų
mokykloms. Mokytojos iš Le
monto, Los Angeles ir Čikagos
lituanistinių mokyklų dalijosi
darbo patirtimi, dirbant su
naujais vadovėliais. Ypač mo
kytojų dėmesio susilaukė Lie
tuvoje išleisti vadovėliai: „Vėrinėlio metai", skirti 3-4 ir 5-7
metų v a i k a m s , serija vadovė
lių „Mokomės lietuvių kalbos".
Tai
mokomųjų
priemonių
komplektas
nelietuviškoms
bendrojo lavinimo mokykloms
Lietuvoje. G e r a s
vadovėlis
„Lietuvos istorija", skirtas 5
klasei. P a t i n k a mokytojams
bei m o k i n i a m s mokytis ir iš
čia išleisto vadovėlio „Aušre
lė". Visi šie vadovėliai tinka
m a i metodiškai paruošti, su
spalvingomis
iliustracijomis,
mokiniams pateiktos įdomios
užduotys.

V .A.I.. Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.
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830-314-4330
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RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Sm
New Vision
Bus.: 708-361-0800
VoicB M * 773*547820
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYĘR
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

(angttkai)

IŠNUOMOJA

CTOr^ANATOLUUSBACKD
773617-6768 (fetuvžkai ir rusiška)

Išnuomojamas

FREE ESTIMATE

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

3 kambarių butas prie 66 St.
ir Kedzie Ave. Kaina $420.
TeL 708-425-7160.

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

Išnuomojamas 2 miegamųjų
butas su baldais Oak Lawn. Yra
balkonas. Kaina $850. First Rate
Real Estate, A u š r a Padalino.
Tel. 773-767-2400.

INCOME TAX SERVICE

ĮVAIRŪS
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Prižiūrėsiu ligotą žmogų
savo namuose. Puikios sąly
gos, maistas, sąžininga slauga.
Tel. 630-893-5527, Dalia.

SIŪLO DARBA
Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1.800.
Tel. 615-554-3161.
Window Washers Necded!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver*s license and transportarion. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasfing.
Chicągo and Milwaukee area.
TeL 800-820-6155.
Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement
(in suburbs). Mušt have experience
& vehicle. Start now. Good pay.
great bonuses, benefits & profit
sharing. CaJB VVard Wood
at 847-928-1000.

Reikalingi mūrininkai.
TeL 815-462-6263 arba
630-774-1025.

Diskusijų m e t u n u t a r t a ki Mokytoja supažindino m u s su
t a i s mokslo metais dar padir savo darbo metodais. Jos kla
bėti su naujais vadovėliais, ir sėje įvesta geležinė taisyklė —
J A V Švietimo taryba turėtų k a l b a m e tik lietuviškai. Moki
n u t a r t i , kokius
vadovėlius n u k a i labai stengiasi, nors
tikslinga ir b ū t i n a naudoti li k a r t a i s jiems d a u g paprasčiau
t u a n i s t i n ė s e mokyklose. Nu tarpusavyje kalbėti angliškai.
t a r t a diskusijas apie vadovė Pabuvojome ir pačioje klasėje.
lius pratęsti ir šiais metais Klasė gražiai įrengta, a n t sie
Dainavoje vykstančiuose Mo nų kabo gražiai padaryti pla
kytojų tobulinimosi kursuose.
k a t a i , didžiulis kalendorius,
Po to m u s visus į savo pa lietuviškas raidynas, Lietuvos
moką pakvietė Lemonto Mai žemėlapis. Kiekvienas moki
ronio lituanistinės mokyklos n u k a s turi atskirą suolą. Mo
mokytoja I r e n a Senkevičienė. kytoja įdėjo d a u g triūso, k a d
Mokytoja I r e n a šiais mokslo mokinukams mokykloje būtų
metais moko pirmą skyrių. gera ir jauku. Manau, kad į

r u o š i a m a s K O N C E R T A S • A t l i e k a L.M.A.

įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyvenu. Pažintys su Amerikos piliečiais.
TeL 323-851.3010; 323-37/^562.
E-mail: info@usa-b«luca.coni

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių
šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Reikalinga moteris
p r i ž i ū r ė t i seną moterį ir
gyventi kartu.
T e l . 305-937-4519.
tokią klasę j i e tikrai nori atei
ti, jiems čia įdomu.
Visi konferencijos dalyviai
liko p a t e n k i n t i turiningu dar
bu, s u s i t i k i m u vieni su kitais,
naujomis m i n t i m i s ir idėjomis,
kurias jie parsivežė į savo mo
kyklas.
Visų dalyvių vardu norisi
tarti nuoširdžiausią ačiū vi
siems JAV Švietimo tarybos
nariams ir tarybos pirminin
kei Dalilei Polikaitienei už
triūsą, organizuojant šią, tik
rai reikalingą ir naudingą mo
kytojų konferenciją.
Laima Apanavičienė

DAINAVA

BALSAS TARP Ž M O N I Ų BALSŲ
Sekmadienį, kovo 17 d, 3 vai. p. p.
Maria High School auditorijoje, 67-ta gatvė ir California
Bilietai: DRAUGE ir Seklyčioje 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

DRAUGAS, 2002 m. kovo 15 d., penktadienis

VILTINGA PRADŽIA
sekcija), Dalia Satkauskyte
(literatūros ir mokslo sekcija),
Gražina Kadžytė (tautosakos
sekcija), Alijušas Grėbliūnas
(publicistikos ir ese sekcija),
Alfredas Gusčius (prozos ir
dramaturgijos sekcija), Alius
Balbierius ir Robertas Danys
(poezijos sekcija). Jie geriau
sius moksleivių kūrinius reko
mendavo į taip pat tradiciškai
kasmet vykstantį respublikinį
jaunųjų talentų konkursą, ku
ris šiemet vyks taip pat jau
34 kartą (Utenoje).

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ
JAUMŲJŲ FILOLOGŲ
K O N K U R S A S
Kai grožinio žodžio meist
rams įteikiamos garbingos
premijos, didžiuojamasi jų pa
siekimais, pravartu atsigręžti
atgal ir prisiminti jų kūrybi
nio kelio pradžią, tą laiką, kai
buvo sugadinami kilogramai
popieriaus ir kankindavo abe
jonės del talento, del literatū
rinės ateities.
Sausio 30 dieną Vilniaus
Mokytojų namų svetainė buvo
kupina moksleivių, mokytojų
ir tėvelių. Čia ir vyko tos Pra
džios atsiskleidimas: sostinės
mokyklų 9-12 klaisių moksleivių-filologų 34-ojo konkurso
baigiamasis ratas, J jį pateko
per 50 dalyvių, rašiusių poezi
jos, prozos, dramos, publicisti
kos, ese kūrinius, kalbos, lite
ratūros mokslo, tautosakos
darbus.
Išradingai konkursą pradėjo
jo koordinatorė, miesto švieti
mo skyriaus inspektorė, moky
toja — ekspertė Daiva Brie
diene ir renginio vedėja, „Sie
tuvos" vidurinės mokyklos lie
tuvių kalbos mokytoja Nijolė
Kezienė — buvo ir eilėraščių,
ir dainų, ir gražių žodžių apie
meną, kultūrą, talentą...
Konkursantų kūrybą vertino
Jolanta Zabarskaitė (kalbos

Visiems konkurso dalyviams
buvo įteikti padėkos raštai, o
laureatams (tarp jų ir vienin
telio, tačiau pavykusio, roma
no autorei Vaidai Blažytei iš
JŽemynos" gimnazijos) diplo
mai bei prizai: įvairių leidyklų
knygos, plakatai, kanceliari
niai reikmenys. O kelionių
agentūra „Ditma" Jėzuitų
gimnazijos abiturientei, prozi
ninkei Jonei Babelytei, sėk
mingai konkursuose dalyvau
jančiai nuo devintosios klasės,
pažadėjo kelionę į Šveicariją.
Be suvenyrų neliko ir pagrin
diniai jaunųjų literatų, moks
lininkų ramsčiai — mokytojai.
Konkurso nuotaiką skaidrino
Muzikos akademijos studentų
šmaikštūs posmai, dainos. Sa
lę puošė giesmei ir skry
džiui pasiruošusi margaspalvė
paukštė, nupiešta „Sietuvos"
mokyklos šeštoko Karolio Bulikos.
Pradžia padaryta. Linkime
jauniesiems talentams stiprių
sparnų — tegul per platų ir
audringą gyvenimo Atlantą jie
nuskraidina Jus į išsvajotąjį
Parnasą!
Alfredas Gusčius

LAIŠKAI IR NUOMONES
AČIU
Skaitydamas „Bičiulystėje"
straipsnius, radau Broniaus
Juodelio rašinį, pavadintą
„Kodėl mes negrįžtame na
mo?" Ačiū Broniui už išsamų
paaiškinimą.
Daugelis „antros bangos" lie
tuvių išgirsta iš naujai atvy
kusių asmenų, ypač kai dai
nuojamos nostalginės dainos.
Būdami toli nuo tėvynės ir jos
ilgėdamiesi, sukūrėme naujas
dainas, pvz., „Norėčiau aš ke
liauti ten toli, toli, kur ošia,
šlama girios ir gieda viever
siai; grįšim, grįšim ten, kur
teka Nemunėlis ir Neris...;
tėviškėle, tėviškėle, man bran
gi tartum širdis", ir dar daug
kitų, persunktų tėvynės meile.
Buvo tikėtasi po karo grįžti
tėvynėn, bet okupantas užval
dė mūsų kraštą, o mes buvom
priversti pasklisti po visą pa

saulį. Šiuose kraštuose teko
įsikurti, užauginti šeimą, be
vilties grįžti tėvynėn. Tik po
50 metų atsivėrė durys, Lietu
vai tapus laisvai. Mūsų anks
tyvoji karta paseno, daug tau
tiečių išvyko į Amžinybę, liko
sergantys, pensininkai, kurių
niekas nepageidauja.
Broniaus Juodelio išsamus
paaiškinimas, daugeliui ati
darys akis ir nebekels klausi
mo, kodėl negrįžtame.
A n t a n a s Paužuolis
Čikaga, IL
NEBIJOKIME SAVO
ŠEŠĖLIO
Perskaičius laišką „Kelios
mintys po straipsnio apie
laidą 'Lietuviai Čikagoje' "
(„Draugas", kovo 5 d., Arvydas
Reneckis, Aleksandras Plė
nys), susidomėjau ir perskai
čiau minėtą straipsnį „Bi&u-

Pirmųjų mūsų gyvenimo Amerikoje metų buvusiam
nuoširdžiam draugui

A. t A.
Dr. OSVALDUI NAKUI
mirus, šios netekties metu reiškiame gilią užuojautą jo
žmonai INAI, sūnums bei dukrai ir kartu liūdime.
Ona ir Vladas Vaitkai
Juno Beach, FL

A. f A.
BRONEI MAŽEIKIENEI
,,Dinozaurų eros sugrįžimas" — tokiu vardu paroda kovo 2 d. bus atidaryta Tado Ivanausko zoologijos muzie
juje Kaune. Eksponatai atvežami iš Danijos ir parodoje pristatyti devyni įvairaus dydžio dinozaurai, iš kurių
aštuoni .judės ir riaumos". Lankytojai taip pat matys kitus efektus, tarp jų — ugniakalnio išsiveržimą. Ju
dančių robotų paroda, padedant specialistams iš Danijos, bus eksponuojama iki liepos 2 dienos. Eltos nuotr.

lystėje" („Draugas", vasario 22
d.). '
Straipsnio „Apie televizijos
laidą 'Lietuviai Čikagoje' " ve
damasis bei kiti rašę „Bičiu
lystėje" (išskyrus Liudą Germanienę) buvo labai kritiški ir
nepatenkinti WTTW parodyto
filmo „Lithuanians in Chicago" turiniu. Teigiama, kad fil
me nebuvo parodyta mūsų
kultūra, menas, nematėme
mokslo žmonių, Lietuvos spor
to žvaigždžių ir t.t., galiausiai
laidai tėkštas epitetas — visas
filmas tėra „šlamštas".
Netrukus vėl „Bičiulystėje",
it smarkus lietaus srautas,
pasipylė įvairios nuomonės,
samprotavimai,
grasinimas
pamokyti WTTW stoties laidų
rengėjus, kaip reikia ruošti
„tautų" laidas.
Atsiprašau, bet negaliu su
tikti su minėtais teiginiais.
Žiūrėdama šį filmą apie Čika
gos lietuvius, nei apsiverkiau,
nei gėdinausi būdama lietuve,
atvykusia su tėvais į Ameriką
(Čikagą) iš Vokietijos pabėgė
lių stovyklų po Antrojo pasau
linio karo.
Beje, šis WTTW filmas, skir
tas serijai „Chicago Stories:
The Lithuanians in Chicago",
nebuvo ir neturėjo būti vien
apie Lietuvą. Tai lietuvių
emigrantų kelionių į Ameriką,
prasidėjusių
devyniolikto
šimtmečio pradžioje iki šių
dienų, istorija.
Galima teigti, kad šio doku
mentinio filmo sudarytojai iš
jiems duotos medžiagos pasi
rinko tai, kas jiems atrodė bus
įdomu amerikiečių publikai.
Kalbant apie amerikiečius,
mačiusius šią laidą, jų buvo
suprasta, kad čia atvažiavo
dori ir darbštūs žmonės, ieš
kodami sau geresnio gyvenimo
ir sugebėjo jį sau susikurti. Ir
tai, amerikiečių akimis žiū
rint, yra pagarbos vertas reiš
kinys. Jie matė žmonių bend
ruomenę, tęsiančią savo kraš
to tradicijas, palaikančią ry
šius vieni su kitais ir su savo
tėvyne. Matė jų rūpestį, kai
Lietuva buvo pavojuje ir
skriaudžiama.
O tokioj Čikagoj, kur gyvena
tūkstančiai lietuvių, daugeliui
amerikiečių, ypač išsilavinu
sių, Lietuva ir lietuviai yra ži
nomi ir matomi, bei vertinami
savo įnašu ne tik Čikagos
miestui, bet ir Amerikos
mokslo bei kultūros srityse.
Taipogi, ar reikia baimintis,
kad Amerikoje busime žinomi,

dirbę sunkius, juodus darbus.
Sunkiai dirbo ir mūsų tėvai
(nors daugelis jų buvo išsi
mokslinę), tačiau joks darbas
nežemina žmogaus. Beje, sker
dyklos mūsų mieste jau yra
Čikagos istorija, taip, kaip ir
Pensilvanijos anglių kasyklos
yra lietuvių istorija.
Valdas Adamkus, jau tapęs
Lietuvos prezidentu, ne tik nesigėdino, bet ne kartą yra vie
šai papasakojęs apie sunkų
darbą fabrike, jam atvykus į
Čikagą.
Jei kam nors atrodė, kad fil
me mes atrodėme liūdni žmo
nės, iš dalies tai yra tiesa.
Kiekviena emigracija yra liūd
na. Argi ne kiekvienas mūsų,
kuris gyvena svetimoj šaly,
nesiilgi tėvynės?
Taigi, yra gražu ir gerai, kad
vyksta diskusijos. Tačiau kul
tūringai, sąmoningai ir be ci
nizmo.
Ar nevertėtų kartais pa
žvelgti ne vien tik iš savo
bokšto, kaip mes norime, kad
mus kiti matytų. Filmas tikrai
mums gėdos nepadarė. Jame
nebuvo nei melo, nei šmeižto.
Turėtume būti tik dėkingi ir
nebijoti savo šešėlio.
Aldona Kaminskienė
Orland Park, IL
BRANGŪS KROSNIEČIAI
IR PRIJAUČIANTYS
Šie 2002 m. Krosnos mies
teliui Lazdijų rajone yra jubi
liejiniai — sukanka 400 metų
nuo miestelio įkūrimo ir 160
metų nuo bažnyčios pastaty
mo. Lietuvos Metrikos kny
gose parašyta, kad karaliau
jant Steponui Batorui, jo
žmona Ona Varšuvoje 1595 m.
lapkričio 27 d. parašė raštą,
kuriuo pavedė savo tarnauto
jui Jonui Straževskiui 6 vala
kus žemės ,,ant žalios šak
nies" prie Krosnos upelio kurti
sau gyvenimą. 1602 m. kovo
16 d. Vilniuje naujasis kara
lius Zigmantas III Vaza Kros
nos miesteli raštu patvirtino
J. Straževskio nuosavybėn.
Pirmoji bažnyčia Krosnoje
pastatyta 1650 m. 1842 m.
parapijiečių ir valdžios pa
stangomis pastatyta dabartinė
- mūrinė. Ją šv. apaštalo ir
evangelisto Mato titulu kon
sekravo Seinų vyskupas Povi
las Strašinskis.
Pavasario spinduliams pa
lietus žemę ir mūsų suša
lusias širdis, pradėsime savo
bažnyčios atnaujinimo darbus,

todėl mums tampa aktuali fi
nansinė parama. Nuoširdžiai
kreipiamės į buvusius krosniečius, tikėdamiesi, kad jie
parems mūsų pastangas pasi
ruošti Krosnos jubiliejui.
Kokie darbai mūsų laukia?
Nuo kelio iki bažnyčios yra la
bai gražūs, tačiau nuo pasta
tymo netvarkyti laiptai - ištrupėję, duobėti. Bažnyčios vi
dus remontuotas prieš 25erius metus: sienos apšiu
rusios, grindys išsitrynusios.
Artimiausiu metu būtina išve
džioti naujus elektros laidus,
jie jau seniai nebeatitinka
saugumo reikalavimų. Reikia
taisyti arba siūti naujas kelias
procesijų vėliavas, kurios nu
sidėvėjo nuo metų naštos. Rei
kia siūti naujas kamžas, nes
senosios baigia plyšti.
Esu naujas Krosnos parapi
jos klebonas. Pradėjęs dirbti
čia praėjusių metų liepos 2 d.,
pamačiau, kad bažnyčiai rei
kia kapitalinio remonto. Daug
padėjo seniūnė Sigina Basevičienė. Dabar drįstu kreiptis
į gerbiamuosius žemiečius,
kad kartu galėtume pasiruošti
miestelio ir bažnyčios šventei.
Jeigu kas Dievo ir žmonių
džiaugsmui suteiktų finansinę
paramą, visada būtume dėkin
gi ir nuolat prašytume Aukš
čiausiojo palaimos.
Mūsų
sąskaita Lietuvos
žemės ūkio banke Lazdijų
skyriuje:
banko
kodas
260101422, sąskaitos
Nr.
100701025 (JAV dol.). 701109
(Lt). Krosnos Šv. Mato parapi
ja.
Su didžia pagarba
Virginijus Gražulevičius
Krosnos kleb.. kun. bažn. t. lic.
IR VIS TA „BIČIULYSTĖ"
Prisimename „Drauge" rašy
tus
Ligijos
Tautkuvienės
straipsnius, dėl kurių daug
skaitytojų laikraštyje aiškino
si, įrodinėjo tiesą, taisė iš
kreiptus faktus. Dabar „Bičiu
lystė". Sąlygos nepaprastos —
tik rašyk. Jokios atsakomy
bės. Tai ir rašo: ką nori, kiek
nori, ant ko nori. Su pavydu,
pykčiu, neteisybe... Ir vėl žmo
nės aiškinasi... Štai kovo 5
dienos laikraštyje „Kelios min
tys po straipsnio apie laidą
'Lietuviai Chicagoje' " A. Plė
nys ir A. Reneckis nuoširdžiai,
teisingai aiškina. Tai tik vie
nas iš daugelio pavyzdys.
Kam reikalinga ir naudinga
„Bičiulystė", jei penktadienio

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 Wcst Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stcphcn M. Oksas, Prefident
K o k n lintii K.i/uik'i tnuĮri' bi- t r u l i r i m ų riestainių

Gedimino Žilinsko i Eltai nuotrauka

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 93 Metus.

mirus, jos seseriai, mūsų valdybos narei ANICETAI
MAŽEIKIENEI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge išgyvename
gilų liūdesį.
Daytona Beach Lietuvių klubo valdybos nariai:
Jonas Daugėla
Olga Kreivėnienė
Narcizas

Kreivėnas

Pelagija

Leveckienė

Algirdas

Šilbajoris

V. Tallat-Kelpšienė

A. t A.
BRONEI MAŽEIKIENEI
mirus, didžiame nuliūdime likusią seserį ANICETĄ,
svainį JURGI, sūnų ROBERTĄ, anūkus ir šeimos
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Janina ir Mečys

Rumbaičiai

laikraščio į rankas paimti ne Vostrecovaitė su Jenna-Anne
besinori? Nebent susigadinti Buys iš Pietų Afrikos pasidali
jo 27-28 vietas. A grupėje ge
sau nuotaiką.
riausiai pasirodė japonė Miki
Ar taip ir bus?
Ando,
o B grupėje — ameri
I r e n a Skuodis
kietė
Ann Patrice McDoChicago, IL
nough.
Į pagrindines varžybas iš
LIETUVOS ČIUOŽĖJA
abiejų atrankos grupių pateko
PASAULIO
po 15 sportininKų.
PIRMENYBĖSE
Elta
Norvegijoje vykstančio pa
* Valstybinis turizmo de
saulio jaunių dailiojo čiuožimo
čempionato solisčių kvalifika p a r t a m e n t a s baigia r e n g t i
cijos varžybų A grupėje Lietu naują Turizmo įstatymo re
vos atstovė, kaunietė Gintarė dakciją. Pagrindinės naujovės
Vostrecovaitė, trečiadienį, ko — numatyta, jog visi Lietu
vo 6 d., aplenkė 10 Čiuožėjų ir, voje veikiantys viešbučiai pri
užėmusi 14-ąją vietą, iškovojo valės būti suklasifikuoti pagal
teisę dalyvauti pagrindinėse penkių žvaigždučių sistemą,
be to, nebereikės finansinių
varžybose.
Tarp visų 48 kvalifikacijos garantijų vietos turizmu užsi
varžybų dalyvių 15-metė G. imančioms bendrovėms.v-ž. Eita.

b a l a n d ž i o
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»

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, zipcode

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija zip code
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DRAUGAS, 2002 m. kovo 15 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE]

Šiuo metu Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje trečiadieniais ir
šeštadieniais mokyklinio amžiaus vaikams vyksta dailės pamokos, kurias
veda dailininke Irena Šaparniene. Balandžio 13 d . šeštadienį, 1 vai.p.p.
muziejuje įvyks jau antrąją meno pamokų sesiją baigusių mokinių meno
darbų paroda. Visi kviečiami dalyvauti ir pasidžiaugti vaikų darbais.
Daugiau informacijos tel. 773-582-6500. Nuotraukoje - dailės mokytoja
Irena Šaparniene su savo auklėtiniais prie pirmosios vaikų piešinių paro
dėles Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje ir šiais me
tais vasario 9 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vaišino
savo svečius tradiciniu šiupi
niu, kuris žinomas jau nuo 18to šimtmečio kaip prūsų lietu
vių kasdieninio maisto patie
kalas, įamžintas Kristijono
Donelaičio kūryboje. Ramūno
Buntino ir Viliaus Trumpjono
bei jų šeimų dėka Čikagoje ir
jos apylinkėse gyvenantys lie
tuviai turėjo progą jau 50-tą
kartą pasigardžiuoti ne tik pa
čiu šiupiniu, bet ir pagal tradi
ciją prie jo priklausančiu prie
du — kiaulių uodegomis. Kaip
jubiliejiniam renginiui pritiko,
muziejaus Krištolo salė vos
galėjo talpinti šventiškai išsi
dabinusius svečius. Ten matė
si dvasininkų, visuomenes vei
kėjų, politikų, jų tarpe —
vysk. Hansas Dumpys, kun.
Jonas Juozupaitis, kun. Val
das Aušra, kun. Saulius Juo
zaitis, kun. d. Erika DilytėBrooks, kun. R. Gudelis bei
kiti. Ten buvo ir rezistencinio
komiteto pirmininkas Algis
Regis, kuriam visą laiką rūpi
Mažosios Lietuvos ateitis, taip
pat ir Kurtas Vėlius, kuris ne
mažiau už kitus susirūpinęs
gimtojo krašto likimu.

„Dainavos" a t l i e k a m a m e
Kun. K- Ambrasas, SJ, šv.
k o n c e r t e „Balsas tarp žmo- Mišias Beverly Shores Šv.
nių balsų" skambės ir lietuvių Onos bažnyčioje laikys Kan
kompozitoriaus Juliaus Gaide čios (Verbų) sekmadienį, kovo
Draugijos pirmininkas Vi
lio (1909-1983), Kauno konser 24 d., 1 val.p.p. Bus klauso lius Trumpjonas draugijos
vatorijos ir Bostono New Eng- mos išpažintys. Kviečiami visi vardu pasveikino visus atsi
land konservatorijos absol apylinkių lietuviai.
lankiusius į šiupinį ir trumpai
Švč. M. Marijos Gimimo
vento, harmonizuota liaudies
apžvelgė paties šiupinio isto
daina „Pasėjau dobilą". Be šio parapija ruošia „Religinės riją kaip „Mažosios Lietuvos
kūrinio, klausytojai išgirs ki muzikos valandėlę", kuri vyks lietuvių tautinės savitos pasi
tų lietuvių kompozitorių - M. Verbų sekmadienį, kovo 24 d., reiškimą". Jis pasakojo, kad
K. Čiurlionio, V. Miškinio, V. 3 val.p.p. parapijos bažnyčioje, prieš Antrąjį pasaulinį karą
Juozapaičio, F. Strolios, L. 69-ta ir Washtenaw. Visi kvie šiupinio pobūviai mažlietuvių
Abario, A. Kačanausko, S. čiami į šį Gavėnios susikaupi kultūriniame gyvenime buvo
Gailevičiaus, J. Švedo kompo mą.
savo tradicija plačiai žinomi.
zicijas, ir W. A. Mozart bei A.
ALRK m o t e r ų sąjungos 3 Daugelis valdžios aukštų pa
Vivaldi kūrybą. Visus į sek kuopa šaukia pirmąjį šių me reigūnų, politinio ir dvasinio
madienio, kovo 17 d., koncer tų susirinkimą kovo 16 d. 3 gyvenimo atstovų jautė ne tik
tą, kuris vyks Maria gimnazi val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi pareigą, bet ir garbę savo da
jos auditorijoje (6727 S. Cali- mo parapijos salėje. Kviečia lyvavimu paremti šį renginį.
fornia), kviečia „Draugas"! me visas moteris, kurios no Paskutinis mažlietuvių šiupi
Koncerto pradžia - 3 val.p.p. rėtų priklausyti katalikių mo nys prieš Antrąjį pasaulinį
Bilietai - „Drauge", „Sekly terų organizacijai, prie mūsų karą įvyko 1939 m. vasario 21
čioje" ir koncerto dieną prie įė prisijungti.
d. Šaulių namuose Klaipėdoje.
jimo.
Lietuvos Dukterys labai
Ši tradicija buvo vėl atgai
E m e l i a Gaška, gyvenanti kviečia visus ir visas š. m. ko vinta 1952 m. Čikagoje. Vy
Chicago, TL, prasitęsdama vo 28 d. nuo 8 val.r. iki vėlu riausias šios tradicijos tęstinu
prenumeratą, „Draugą" parė mos atsilankyti į Velykinį py mo iniciatorius buvo teisinin
mė 50 dol. auka. Esame labai ragų, margučių ir „kačiukų" kas Mikas Nagys, to meto
išpardavimą
„Nameliuose" draugijos pirmininkui Marty
dėkingi!
(2735
W.
71st.
Str.). Narės nui Nauburui pritariant. Su
G a l b ū t j u m s reikia pagal
prašomos
sunešti
kepinius ko manymui pritarė ir iš Klaipė
b o s n a m u o s e prižiūrint sene
vo
27
d.,
t.y.
trečiadienį
nuo dos kilę asmenys: dr. Jurgis
lius, vaikus, valant namus?
10
val.r.
iki
2
val.p.p.
arba
Moteris, gyvenanti BollinBruožaitis, Jonas Juozaitis,
brook priemiestyje, ieško dar ankstų ketvirtadienio, kovo 28 Mikas Kūjus, Jurgis Pėteraibo ir galėtų jums padėti po d., rytą.
tis, Pranas Srugys, Alfredas
Visi kviečiami \ lietuvių Vėlius ir Kurtas Vėlius. Vė
pietų, vakarais, savaitgaliais
arba naktimis. Skambinkite moterų dailininkių parodą, lesniais metais šiupinio prog
kuri atidaroma jau kitą savai ramą savo meniniais sugebė
tel. 630-205-1226.
Robert S. Boris, gyvenan tę, kovo 23 d., šeštadienį, jimais atlikdavo Gilma Buntis Marco Island, FL, prasitęs- „The John G. Blank Center tinaitė-Aleksis, dr. Karina
damas „Draugo" prenumera for the Arts", Michigan City, Srugytė, Irena Srugytė-Kleitą, mūsų laikraščio iždą pa Indiana. Parodą, pavadintą naitienė, Rūta Srugytė-Naujoorganizuoja kienė, ir Lilija Srugytė-Bunpildė 50 dol. auka. Labai jums „Interactions",
Amerikos lietuvių moterų dai tinienė. Prieš Antrąjį pasau
ačiū!
V a c i u s Lelis, gyvenantis lininkių draugija, o kuruoja linį karą Klaipėdoje šiupinį
Sterling Heights, MI, prasitęs- meno centro galerijos direkto virė Anelė Albrechtienė, o Či
damas „Draugo" prenumera rė Lelde Kalmite. Parodoje - kagoje pirmoji jo virėja buvo
tą, mūsų laikraščio paramai 36 dalyvės. Nuo 7 vai.v. iki 9 Anna Schwager-Vėlienė. Iš
dar pridėjo 50 dol. Nuošir vai.v. vyks parodos atidary pirmųjų šiupinio sumanytojų
mas, kuriame išgirsite poezi Čikagoje liko tik Kurtas Vė
džiausiai dėkojame!
jos,
muzikos, pabendrausite. lius ir jo brolis kun. dr. Alfre
V y t a u t a s Demereckis, gy
Bus
ir
vaišės. Atvykite!
das Vėlius.
venantis Eagle River, WI,
Dailininkų
Aleksandro
ir
prasitęsdamas prenumeratą,
Marčiulionių
Draugijos pirmininkas Vi
mūsų iždą papildė 100 dol. Eleonoros
darbų
paroda
atidaroma
kovo
lius
Trumpjonas nepamiršo
auka. Esame labai dėkingi!
15 d. 7:30 val.v. Čiurlionio ga šia proga pasveikinti valdybos
Liaudies m e n i n i n k ė Ur
lerijoje, Jaunimo centre. Kovo sekretorių Jurgį Lampsatį,
šulė Astrienė kovo 16 d., šeš
17 d., sekmadienį, paroda kuriam kaip tik prieš savaitę
tadienį, 11 vai.r. ir 1 val.p.p.
veiks nuo 11 val.r. iki 3 vai. sukako 90 metų. Šia proga va
Balzeko lietuvių kultūros mu
p.p. Visi kviečiami atsilankyti! karo muzikos vadovas Ričar
ziejuje
surengs
velykinių
Čikagos lietuvių pensi das Šokas keliais žodžiais pri
kiaušinių marginimo pamo
n
i
n k ų sąjungos šaukiamas siminė pirmąją pažintį su ju
kas. Reikia atsinešti svogūnų
pusmetinis
susirinkimas vyks biliatu, kai jis pirmą kartą
lukštais dažytų kietai virtų
kovo
21
d.
1 val.p.p. Šaulių buvo pakviestas vargonais pa
kiaušinių, o skutinėjimo pei
lydėti parapijiečių giedamas
namuose,
2417
W. 43 Str.
liukus ir instrukcijas suteiks
J a u n i m o centro moterų giesmes „Tėviškės" parapijos
muziejus. Pamokos - moka
bažnyčioje. Jubiliatui buvo
mos. Pamokų kainas susižino vienetas ruošia vaišes kovo
griausmingai sugiedota „Il
site, o taip pat ir iŠ anksto 24 d.. Verbų sekmadienį, po
giausių metų".
užsiregistruosite skambinda 10 val.r. Mišių. Kviečiame vi
sus ateiti į šv. Mišias Tėvų jė
mi t H. 773-582-6500.
Aldona Buntinaitė pasirū
Vytauto Didžiojo mugė zuitų koplyčioje ir po to į kavi pino meninės programos vedi
Šaulių namuose (2417 W. nę pabendrauti.
mu. Ričardo Šoko vadovauja
43rd Str.) vyks kovo 23 ir 24
A. ir R. Milisauskai, gyve mas moterų vokalinis an
d Pradžia 10 val.r. Norintys nantys Kenosha. WI, prasi- samblis atliko Vydūno, Benja
užsisakyti stalus, prašomi tęsdami prenumeratą, „Drau mino Gorbulskio, Ričardo Šo
skambinti tel. 773-434-3713 ir go" iždą papilde 50 dol. auka
ko ir net Johann Straus muzi
773-735-2327. Visi kviečiami! Dėkojame už paramą'
kinius kūrinius, susilaukda

mas dėkingo vakaro dalyvių
įvertinimo.
Prieš pradedant
ragauti
Vandos Morkūnienės pirmą
kartą mažlietuviams virtą šiu
pinį, draugijos pirmininkas
Vilius Trumpjonas pakvietė
pobūvyje dalyvaujantį vysk.
Hansą Dumpį pagal tradiciją
sukalbėti stalo maldą. Vysk.
H. Dumpys į Dievą kreipėsi
tokiais maldos žodžiais: „Vieš
paties Dieve, galingasai ir didingasai tautų Valdove, mes.
Tavo žmonės, nusižemindami
prieš Tave, mūsų Kūrėją, Gel
bėtoją ir Teisėją, kuris esi tik
vienas vertas mūsų visiškos
pagarbos, susirinkę šį vakarą
prieš Gavėnią pagal mūsų
protėvių garbingą
paprotį,
reiškiame pagarbą mūsų pa
veldėtoms tradicijoms. Viešpa
tie, suteik mums atitinkamą
dėmesį ateinančiame Gavė
nios laike mūsų dvasiniam at
sinaujinimui. Minėdami šiais
metais Mažosios Lietuvos gar
bingo sūnaus kun. Jono Bret
kūno 400 metų mirties su
kaktį, mes su pagarba prisi
mename jo atliktus švietimo
darbus mūsų tautai — Biblijos
vertimą į lietuvių kalbą, teolo
ginius raštus, giesmes ir se
nąją lietuvių literatūrą.
Viešpatie, mes prašome Ta
vo palaimos šiam vakarui. Te
gu mūsų bendravimas stipri
na ir suartina mus, tegu jis
suteikia mums džiaugsmo ir
išreiškia pagarbą Tavo vardui.
Laimink šias Tavo dovanas,
kurias dabar imsime iš Tavo
gausios malonės rankų. To
prašome per Jėzų Kristų,
mūsų Viešpatį. Amen".
Čia teko dar pastebėti įdo
mų Noros Aušrienės sukurtą
stalų papuošimą mažlietuvių
tautinių spalvų gairelėmis,
kurias kiekvienas galėjo pa
siimti su savimi kaip „Mažlie
tuvių Šiupinio 1952-2002, Či
kaga" prisiminimui.
Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas padėkojo Zelmai Noreikienei ir Norai Aušrienei už vadovavimą loterijai,
Aldonai Buntinaitei už meni
nės vakaro programos vedimą
ir Laimai Ardickienei, Danu
tei Trumpjonienei ir Arūnui
Buntinui už patarnavimą prie
atgaivos stalo, taip pat ir Lili
jai Srugytei-Buntinienei už py
ragų suorganizavimą.
Taip gardžiai pasisotinę ir
atsigaivinę įvairiais gėrimais,
50-jo Mažlietuvių šiupinio da
lyviai, geros nuotaikos pagau
ti, skambant Ričardo Šoko at
liekamos muzikos garsams,
dar ilgai linksminosi, galbūt
panašiai, kaip 1939 metais
Šaulių namuose Klaipėdoje.
Valteris Bendikas
Lietuvių o p e r o s v a l d y b a
šiomis dienomis išsiuntinėjo
savo mecenatams laiškus,
kviesdama ir šiais metais įsi
jungti į Lietuvių operos rėmė
jų eiles, nes be jų paramos ne
būtų įmanoma pastatyti to
kios aukšto lygio operos kaip
G. Donizetti „Lucia di Lammermoor". Mecenatai, paauko
ję 150 dol. ar daugiau, gaus 2
bilietus nemokamai, o už 100
dol. vieną bilietą geriausioje
salės dalyje. Galintys bei no
rintys finansiškai paremti Lie
tuvių operos kultūrinius už
mojus, yra prašomi kreiptis į
valdybos pirmininką Vaclovą
Momkų tel. 773-925-6193. Pa
minėtina, kad aukas galima
nurašyti nuo pajamų mokes
čių. Be to, aukotojų pavardės
bus pažymėtos ir gražiai iš
leistame spektaklio programos
leidinyje.

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

Po nuotaikingo praėjusiųjų metų koncerto Jaunimo centre. Iš kaires: Arvydas Paltinas, Nelė Paltiniene. Eugeni
K. S u l a i č i o miotr
jus Ivanauskas, Stefa N'avardaitiene.

ARTĖJA ESTRADOS ŽVAIGŽDŽIŲ
KONCERTAS ČIKAGOJE
Štai, jau greitais žingsniais
atskuba pavasaris. O tai ženk
las, kad šalia kitų jo atneša
mų gėrybių sulauksime ir Ne
lės bei Arvydo Paltinų su jų
talkininkais koncerto Čikago
je.
Balandžio 7 d. popietę Jau
nimo centro didžiojoje salėje
vėl išvysime šiuos mūsų publi
kos numylėtinius iš Vokieti
jos, kur jie „nutūpė" po pasi
traukimo iš tada komunistų
okupuotos Lietuvos. Jau tur
būt 15-tą kartą jie pas mus
atvažiuoja. Pradžioje vieni du,
o dabar dar draugėn pasi
kviečia-vienodai svarbius bei
mėgiamus atlikėjus — solistą
Eugenijų Ivanauską ir aktorę,
įvairių didelių renginių vedėją
Stefą Navardaitienę.
Šis „kvartetas" yra labai po
puliarus ir dabartinėje Lietu
voje, nes Arvydas ir Nelė Paltinai dabar jau vėl galėdami
laisvai nuvažiuoti į Lietuvą,

ten dažnai koncertuoja su ten
gyvenančiais aukščiau minė
tais asmenimis.
Neseniai teko susisiekti su
Paltinais elektroniniu paštu ir
sužinoti, kad jie neseniai su
grįžo iš viešnagės Lietuvoje,
kurios metu surengė 10 kon
certų. Kaip paprastai, Nelės
Paltinienės pasirodymai tėvy
nėje buvo gausiai lankomi ir
jos „žvaigždė" dar ten spindi
labai ryškiai.
Po ligos ir operacijos atsiga
vęs jos jaunystės dienų part
neris E. Ivanauskas vėl geros
formos, džiugina estradines
muzikos mylėtojus savo švel
niu bei mielu balsu.
Čikagiečiai jau turėjo progos
pažinti ketvirtąją šios grupės
narę — kaunietę Stefą Navar
daitienę. Ji savo ankstesnio
pasirodymo Čikagoje metu
taip
sugebėjo
prajuokinti
klausytojus, kad šie net sugrį
žę į namus negalėjo sustoti

„ANTRIEJI NAMAI"
Nuo vasario mėnesio Lemonte. Pasaulio lietuvių cent
re eina mėnesinis žiniaraštis
„Antrieji namai", redaguoja
mas Broniaus Nainio. Šį žinia
raštį finansuoja PLC vadovy
bė, perduodama jo leidimą į
patikimas B. Nainio rankas.
Visi žinome, kad B. Nainys be
veik 25 metus sėkmingai reda
gavo ..Pasaulio lietuvį", tad
šiame, nors ir vos kelių lapų
žiniaraštyje sklandžiai ir tiks
liai aprašyta visa PLC veikla.
Pats žiniaraščio pavadini
mas - „Antrieji namai" - pa
rinktas labai taikliai. Ne tik
lietuviams, apsigyvenusiems
PLC, centras pasidarė tikrai
siais antraisiais namais, bet ir
daugeliui iš mūsų, lankant
įvairias organizacijas, daželius, mokyklą, sportą, bažny
čią, muziejų ir kitus suėjimus.
Tad daugumai būtina įdomi,
įvairi informacija apie įvykius
savoje visuomenėje, reikšmin
gos vietinės ir visai „šeimyniš
kos" žinutės.
Pirmajame vasario mėnesio
numeryje B. Nainys skaityto
jus supažindina su PLC vado
vybe, pateikia bendrą infor
macinę medžiagą apie centro
įsikūrimą, šio žiniaraščio pas
kirtį, kituose puslapiuose ap
rašoma centro veikla. Skaity
tojai pamatys, kokia ji plati,
kiek daug centre yra prisi
glaudusių įvairiausių organi
zacijų, būrelių.
Tvarkingai
sugrupuotame žiniaraštyje pa
teikta tiksli informacija apie
kiekvienos organizacijos veik
lą, atsakingų asmenų adresai
ir telefonų numeriai, pažymė
tas darbo laikas. Paskutinia
me puslapyje išdėstytos žinios
apie nuomojamas patalpas ir
vasario mėnesio renginius.
Kovo numeryje aprašomi va
sario mėnesį PLC vykę rengi

niai. Vasaris lietuviams yra
labai reikšmingas, nes susijęs
su Lietuvos nepriklausomybes
atgavimu, tad PLC ta proga
vyko minėjimai ir pokylis.
Kiekvienas renginys trumpai
paminėtas. Rašoma apie vasa
rio pabaigoje vykusį PLC va
dovybės metinį susirinkimą,
kuriame PLC tarybos pirmi
ninkas Rimantas Griškelis
kalbėjo aktualiomis artimo
meilės, tolerancijos, vienybės
temomis: „Lietuvos himnas iš
kelia vienybę kaip pagrindinį
tautos puoselėjimo pavyzdį.
Mes amžinai ieškosime vie
nybės šeimose, tarp draugų,
savo kasdienybėje. Juo labiau
vienybes mums reikia mūsų
lietuviškame gyvenime. Turi
me puikias įstaigas, mokyk
las, visuomenines bei ideologi
nes organizacijas,
fondus,
centrus, klubus, talentingų ir

kikenę.
Daug apie šiuos atlikėjus
būtų galima rašyti, nes jų bio
grafijos yra paženklintos neei
liniais pasiekimais. N. Palti
niene ir E. Ivanauskas, gerai
pažįstami iš jų pirmųjų pasi
rodymų Klaipėdoje, net ir po
daugiau nei 30 metų dar
įstengia spindėti mūsų estra
dinių dainų žvaigždyne. Jię
neseniai susilaukė įvertinimo
kaip ilgiausiai kartu dainuo
jantis duetas. O tai jau yra
nemažas laimėjimas.
Šio ketvertuko pasirodymą
Čikagoje vėl organizuoja Ame
rikos lietuvių radijo valandėlė,
kuriai vadovauja JAV LB Kul
tūros tarybos premijos laurea
tas Anatolijus Siutas. Bilietai
į šį renginį jau pradedami pla
tinti ir norintieji užsitikrinti
geresnę vietą turi kreiptis į
rengėjus, skambindami tel.
773-847-4903. Laikas tikrai
greitai bėga — nepajusime ir
ateis šio koncerto data — ba
landžio 7-oji!
E d . Šulaitis
gabių žmonių. Parodykime,
kad esame vieningatauta, vie
ninga šeima, kad mokam gy
venti remdamiesi aukštesniais
principais, negu matėm per
paskiausius šešis mėnesius".
Čia iškelta prasminga mintis,
taiklūs žodžiai mums visiems,
apie kuriuos verta pamąstyti
ir kiekvienam iš mūsų pagal
voti.
Žiniaraščio )r Antrieji namai"
kiekvieno mėnesio naujas nu
meris išeina pirmąją mėnesio
savaitę ir yra B. Nainio vi
siems dalijamas veltui arba jį
galima pasiimti PLC vestibiu
lyje. Kaip ir kiekvienas leidi
nys, taip ir šis žiniaraštis ne
pigiai atseina išleisti, tad tiki
masi, kad skaitytojai supras
tai ir pridės šiam leidiniui au
ką. Kiekviena tauta tuo tur
tingesne, kuo ji daugiau išlei
džia leidinių, kuri vertina iš
leistą žodį.
Nijolė N a u s ė d i e n ė
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